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ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ερχονται νέες αυξήσεις επιτοκίων
Η ΕΚΤ, η Federal Reserve και η Τράπεζα της Αγγλίας, συνεδριά-
ζουν και οι τρεις σχεδόν ταυτοχρόνως αυτή την εβδομάδα, και
όλα δείχνουν πως θα προχωρήσουν και οι τρεις σε νέες αυξή-
σεις επιτοκίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, το κό-
στος δανεισμού θα φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα μετά την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Σελ. 11

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ

Αύξηση τουριστικών εσόδων το 2023
Τις εκτιμήσεις του για το πώς θα κινηθεί η φετινή τουριστική
χρονιά, παραθέτει στην «Κ» ο υφυπ. Τουρισμού Σάββας Περ-
δίος, αναφέροντας ότι τα τουριστικά έσοδα θα πλησιάσουν την
πλήρη ανάκαμψη το 2023. Σαφώς αυξημένες αναμένει τις του-
ριστικές αφίξεις της χειμερινής περιόδου, ενώ εκφράζει ικανο-
ποίηση για τις αναζητήσεις της Κύπρου ως προορισμός. Σελ. 4

ΚΑΝΤΡΙ ΣΙΜΣΟΝ

Σε επαγρύπνηση για το αέριο
Ο επόμενος χειμώνας μπορεί να είναι πιο δύσκολος, προειδοποι-
εί η επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε. Κάντρι Σίμσον. Οι τιμές έχουν ε-
πιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ χάρη στις προσπάθειες
πολιτών και επιχειρήσεων μειώσαμε τη χρήση αερίου κατά 20%,
με τις ρωσικές εισαγωγές να καλύπτουν πλέον μόλις το 10% της
ευρωπαϊκής κατανάλωσης, τονίζει. Σελ. 16

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Αποφασιστικότητα και σχέδιο
Η κυπριακή οικονομία πέτυχε το 2022
έναν από τους ψηλότερους ρυθμούς
ανάπτυξης στην ευρωζώνη αποδει-
κνύοντας ότι αποτελεί πλέον μια δυ-
ναμική και ανθεκτική στις κρίσεις
οικονομία σε σχέση με το παρελθόν.
Κατάφερε επίσης να προσφέρει στή-
ριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά
τόσο στην πανδημία όσο και κατά
την διάρκεια της παρούσας ενεργει-
ακής κρίσης. Τα προηγούμενα χρόνια
υπήρξαν χρόνια μεταρρύθμισης α-
φήνοντας πίσω τις μαύρες μέρες της
προσφυγής στον μηχανισμό στήριξης
και του κουρέματος των καταθετών
στις δυο μεγαλύτερές τράπεζες. 

Σήμερα η οικονομία μας αντιμε-
τωπίζει ξανά σημαντικές προκλήσεις
λόγω του εύρους και του ύψους του
πληθωρισμού, της αυστηροποίησης
των συνθηκών παραχώρησης χρη-
ματοδότησής και της ασθενικής ζή-

τησης τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό της χώρας. Η παρούσα
οικονομική χρονιά κρίνεται ως ιδι-
αίτερα σημαντική για την συνέχιση
της σταθερής πορείας που ξεκίνησε
για την κυπριακή οικονομία το 2013.
Παράλληλα θα απαιτηθεί να συνεχι-
στεί και το μεταρρυθμιστικό έργο με
περισσότερη αποφασιστικότητα. Ε-
κτός από μεταρρυθμίσεις όμως θα α-
παιτηθούν και σημαντικές επενδύσεις
που θα επιτρέψουν στην Κύπρο να
ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις
της εποχής. 

Η συνέχισή του Ουκρανικού πο-
λέμου και η ακρίβεια που προβλέπεται
να διατηρηθεί και φέτος είναι δύο
παράγοντες που δημιουργούν σημα-
ντικές προκλήσεις στα δημόσια οι-
κονομικά. Οι δαπάνες της κυβέρνηση
πρέπει να περιοριστούν και οι παροχές
να στοχευτούν έτσι ώστε να διατη-

ρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών
στο αξιόχρεο της κυπριακής οικονο-
μίας. Η προεκλογική περίοδος σίγουρα
δεν βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση
ενώ ήδη το κόστος των κρατικών ο-
μολόγων στις αγορές τιμολογείται με
σημαντικό premium ρίσκου κάτι που
θα πρέπει να προβληματίσει.  

Η ανταγωνιστικότητα της Κυπρια-
κής οικονομίας δεν μπορεί να περιο-
ρίζεται στο φορολογικό σύστημα αλλά
θα πρέπει να ενισχυθεί μέσα από με-
ταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς
όπως είναι για παράδειγμα η ενερ-
γειακή επάρκεια και γενικά η πράσινη
μετάβαση που μαζί με την ψηφιακή
οικονομία αποτελούν τις κύριες ευ-
ρωπαϊκές προτεραιότητες. Η συνέχιση
των ψηλών ρυθμών ανάπτυξης στο
άμεσο μέλλον αποτελεί κρίσιμο πα-
ράγοντα για την θετική αξιολόγηση
του δημόσιου χρέους και την ταξι-

νόμησή του στην πλευρά της βιωσι-
μότητας. Σε αυτή  την προσπάθεια
ως πολύ σημαντικός κρίνεται και ο
ρόλος των τραπεζών οι οποίες μέσα
από την πρόοδο της τελευταίας ο-
κταετίας έχουν την δυνατότητα να
διασφαλίσουν την χρηματοοικονομική
σταθερότητα. 

Σημαντική εξέλιξη που θα πρέπει
να συνυπολογιστεί στους οικονομι-
κούς σχεδιασμούς της χώρας είναι
και η πανευρωπαϊκή μεταρρύθμιση
του συμφώνου ανάπτυξης και στα-
θερότητας που αναμένεται κάποια
στιγμή φέτος. Στο τελικό κείμενο που
θα προταθεί για ψήφιση αναμένεται
πως θα περιλαμβάνονται μεταβατικές
περίοδοι για τις χώρες με ψηλά επί-
πεδα δημόσιου χρέους. Σε αντίθεσή
με το τι συνέβαινε στο παρελθόν η
απαίτηση για δημοσιονομική προ-
σαρμογή θα ισορροπήσει και με την

ανάγκη μιας χώρας να παρουσιάζει
ανάπτυξη. 

Η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να α-
ναλάβει σε μια δύσκολη οικονομική
συγκυρία έχοντας όμως πολλά θετικά
πάνω στα οποία μπορεί να οικοδο-
μήσει την νέα προσπάθεια. Το ευρω-
παϊκό πλαίσιο είναι ευνοϊκό για όσες
χώρες θα επιδιώξουν με αποφασιστι-
κότητα να προχωρήσουν με επενδύ-
σεις που συνδέονται με ένα μεταρ-
ρυθμιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας α-
ποτελεί την θετική παρακαταθήκη
της προηγούμενης περιόδου και αν
αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να δώσει
λύσεις. Όποιο και αν είναι το αποτέ-
λεσμα της κάλπης το οικονομικό ε-
πιτελείο που θα αναλάβει την ευθύνη
για τα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει
να έχει σχέδιο και να διακρίνεται από
αποφασιστικότητά.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Η ΣΙΤΥ

Ο χορός των δισ. 
στην Πρέμιερ Λιγκ

Μεγαλύτερη καθίσταται η απόσταση
της Πρέμιερ Λιγκ από τα άλλα μεγάλα
πρωταθλήματα της Ευρώπης σε οικο-
νομικό επίπεδο. Οι 20 πρώτες ομάδες
της κατάταξης είχαν συνολικές ει-
σπράξεις 9,2 δισ. ευρώ πέρυσι, ση-
μειώνοντας αύξηση 13% από τα 8,2
δισ. το 2020-21. Κορυφαίος σύλλογος
σε έσοδα τη σεζόν 2021-22 είναι η
Μάντσεστερ Σίτι με 731 εκατ. Σελ. 22

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ακριβά τρόφιμα
παράγει η Ελλάδα

O πληθωρισμός των τροφίμων στην
Ελλάδα –15,6% τον Δεκέμβριο σε ε-
τήσια βάση– είναι χαμηλότερος του
ευρωπαϊκού μέσου όρου (18,2%).
Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτερες ανα-
τιμήσεις εντοπίζονται σε τρόφιμα
στα οποία η χώρα είναι αυτάρκης και
πραγματοποιεί και εξαγωγές, όπως
το γιαούρτι, τα τυριά, το κρέας, το γά-
λα και άλλα. Σελ. 15

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Η Κίνα πατάει γκάζι
σε ηλεκτρικά οχήματα

Η ακμάζουσα βιομηχανία ηλεκτρι-
κών οχημάτων της Κίνας προβλέπε-
ται να εδραιώσει περαιτέρω την πα-
γκόσμια κυριαρχία της φέτος, παρα-
κάμπτοντας τις προσπάθειες των Η-
ΠΑ και της Ευρώπης να καλύψουν τη
διαφορά. Οι Κινέζοι καταναλωτές θα
αγοράσουν περίπου 8 έως 10 εκατ.
ηλεκτρικά οχήματα το 2023, έναντι
του ρεκόρ πωλήσεων 6,5 εκατ. οχη-
μάτων πέρυσι. Σελ. 8
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Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από τις κάλ-
πες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου
της Δημοκρατίας. Ο κάθε υποψήφιος
έχει τις δικές του προτεραιότητες και
ιδέες για την οικονομία, ωστόσο τα ζη-
τήματα που είναι ανοιχτά και αναμένουν

λύση, είναι κοινά. Πλέον, έχουμε να α-
ντιμετωπίσουμε ενεργειακή κρίση,
πληθωρισμό, ακρίβεια, μίγμα το οποίο
είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμε-
τωπιστεί. Το νούμερο ένα ζήτημα για
τους υποψηφίους είναι το απότοκο των

δύο κρίσεων, δηλαδή η ακρίβεια και ο
πληθωρισμός που μαστίζει την κοινω-
νία. Και οι τρεις εκτιμούν πως πρέπει
να ακολουθήσουν συνετές πολιτικές
για τα δημόσια οικονομικά, αλλά και
να στηρίξουν τις ομάδες που χρειάζονται

περισσότερο οικονομική στήριξη. Ένα
μεγάλο θέμα προς αυτή την κατεύθυνση
είναι αυτό του θεσμού της ΑΤΑ. Στο
ίδιο κεφάλαιο υπάρχει και ο κατώτατος
μισθός. Ένα άλλο τεράστιο οικονομικό
σκέλος είναι το συνταξιοδοτικό. Η φο-

ρολογική μεταρρύθμιση είναι ένα  από
τα «όπλα» των υποψηφίων. Ο κορωνοϊός
έφερε και ένα «οικονομικό δώρο» για
όλα τα κράτη, όπως και της Κύπρου,
αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης και α-
παιτείται σωστή διαχείριση. Σελ. 3

Οι αναβολές
εκποιήσεων
«φρέναραν»
αναβαθμίσεις
Τοποθετήσεις Κ. Πετρίδη
Οι αναβολές και οι προσπάθειες για
αλλαγή του πλαισίου εκποιήσεων,
«φρέναραν» κάποιες αναβαθμίσεις
του αξιόχρεου της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, δήλωσε ο υπ. Οικονο-
μικών. Στο πλαίσιο παρουσίασης
του έργου του υπουργείου, ο Κ. Πε-
τρίδης  ανέφερε ότι ο Οίκος Moody’s
θα είχε βάλει την Κύπρο στην επεν-
δυτική βαθμίδα, ενώ θα υπήρχαν
περαιτέρω αναβαθμίσεις από τις 27
που έχουν γίνει από το 2013. Σελ. 6 

Μισό δισ. για 
τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό
Δηλώσεις Κυρ. Κόκκινου
Κάτι περισσότερο από μισό δισε-
κατομμύριο ευρώ θα διατεθούν την
επόμενη πενταετία για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Μιλώντας στην
παρουσίαση του έργου του Υφυ-
πουργείου Καινοτομίας, ο υφυπουρ-
γός Κυριάκος Κόκκινος, εξήγησε
ότι περίπου €282 εκατ. προέρχονται
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλα
€150 εκατ. προέρχονται από εθνι-
κούς πόρους, συν €80 εκατ. για ε-
πιχειρηματική καινοτομία. Σελ. 6

Οικονομικές προκλήσεις για τον νέο Πρόεδρο
Οι προτεραιότητες των τριών υποψηφίων λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής

Τη Δευτέρα το βράδυ το WiZ Guide και η Τράπεζα Κύπρου βράβευσαν τα 50 Καλύτερα Εστιατόρια της Κύπρου, στο υποβλητικό event center της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Ουσιαστικά ε-
πρόκειτο για τη γιορτή της γαστρονομίας, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες έφυγαν έχοντας στις αποσκευές τους όχι μόνο τη σειρά κατάταξής τους, αλλά και την αίσθηση του ανή-
κειν σε μία όμορφη και δημιουργική «εθνική» ομάδα εστιατορίων, από την οποία καμία εστιατορική επιχείρηση δεν περισσεύει. Οι κριτές του διαγωνισμού, έχοντας ως γνώμονα την
ώθηση προς το καλύτερο μιας ολιστικής εστιατορικής εμπειρίας, με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία βασίστηκαν σε αντίστοιχους κορυφαίους θεσμούς του εξωτερικού, επέλεξαν τα
50 καλύτερα, με πρώτο το LPM Restaurant & Bar, στο Parklane της Λεμεσού. Μετά το τέλος των βραβεύσεων οι προσκεκλημένοι/ες απόλαυσαν στο διπλανό L’Atelier Robuchon, ένα
gourmet cocktail party από την ομάδα του δημοφιλούς εστιατορίου, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των WiZ 50 Best Restaurants.  

WiZ 50 Best Restaurants: Η γιορτή της γαστρονομίας 
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Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Οι Ιδαίον Project (Βαγγέλης Γέττος στο
λαούτο και στη φωνή, ο Hugo Enrique
Olivos στα τύμπανα, ο Μίμης Σανδαλής
στο κοντραμπάσο και ο Αλέξης Για-
γκουλλής μπάσο και κιθάρες) κυκλο-
φόρησαν πριν από λίγο καιρό τον πρώτο
ομώνυμο δίσκο τους και φαίνεται ότι
ήλθαν για να μείνουν στο μουσικό τοπίο
της χώρας. Όπως λέει στη συνέντευξη
για το «Σημειωματάριο» ο Βαγγέλης
Γέττος, με αυτή τους της δουλειά νιώθει
ότι έχουν καταγράψει κάτι ταυτοτικό.
«Αν έπρεπε να εντάξω τον ήχο μας σε
κάποιο ρεύμα, θα τον χαρακτήριζα με
τον ευρύ όρο «folk rock». Καμιά φορά
λέω μεταξύ σοβαρού κι αστείου ότι παί-
ζουμε “μεσογειακό ροκ”».

–Ποιοι είναι οι Ιδαίον Project; 
–Σε πρώτο επίπεδο, οι επί σκηνής

φανεροί συντελεστές του. Ο Βαγγέλης
Γέττος στο λαούτο και στη φωνή, ο
Hugo Enrique Olivos στα τύμπανα, ο
Μίμης Σανδαλής στο κοντραμπάσο και
ο Αλέξης Γιαγκουλλής άλλοτε στο μπάσο
και άλλοτε στις κιθάρες. Σε δεύτερο ε-
πίπεδο οι αφανείς, τουλάχιστον επί
σκηνής, συντελεστές του, η οικογένειά
μας. Οι φίλοι που συνεισέφεραν καθείς
με τον δικό του τρόπο ώστε το Ιδαίον
Project να φτάνει στους ανθρώπους
που προσδοκούμε να φτάνει. Από τους
μουσικούς που ηχογράφησαν για τον
πρώτο ομώνυμο δίσκο μας (Efrén L pez,
Loïc Bléjean, Μαρίνα και Ρεβέκκα Κα-
τσαρή, Παναγιώτης Λάρκου) μέχρι τα
παιδιά που μας φιλοξένησαν στα σπίτια
τους στην περιοδεία μας στην Ελλάδα
πέρυσι το καλοκαίρι. Σε τρίτο επίπεδο
«αυτοί στους οποίους ανήκουμε», όπως
έλεγε ο Περικλής Κοροβέσης: οι μου-
σικοί, οι ποιητές και οι συγγραφείς που
μας καθόρισαν, τα ιστορικά γεγονότα
που μας κινητοποίησαν, οι άνθρωποι
που μας ενέπνευσαν ή αποστρεφόμα-
στε.
–Διακρίνω στον ήχο του δίσκου έναν
θυμό, μια ένταση, αν θες, που συμ-
βαδίζει με τους στίχους σου, ισχύ-
ει;

–Στη θέση του «θυμού» θα έβαζα
την «ενεργό μνήμη». Στη θέση της «έ-
ντασης», την «απροσχημάτιστη τοπο-
θέτηση». Αν εννοείς ότι η μουσική μας
δεν είναι οπαδός της «κοινής ησυχίας»,
θα συμφωνήσω. Ωστόσο, δεν τελούμε
σε διαρκή στιχουργική και μουσική
τσίτα. Υπάρχει και ο χαμηλός τόνος,
ακόμα και η σιωπή. Η σιωπή που «φο-
ράει ξυλοπάπουτσα», όπως έγραφε ο
Ρίτσος.
–Είναι αυτή η δουλειά σας παραδο-
σιακή μουσική, ιδωμένη κάπως δια-
φορετικά; Χρησιμοποιείτε τη λέξη
έντεχνη...

–Όλα παράδοση είναι! Πρέπει κάποια
στιγμή να υπερβούμε το επίκτητο πο-

λιτισμικό ένστικτο του να βλέπουμε
λαούτο ή να ακούμε 15σύλλαβο και να
αναφωνούμε «α, παράδοση». Είμαστε
ένα ελληνόφωνο σχήμα που ανήκει
στη χορεία μιας παγκόσμιας μουσικής
τάσης που απεχθάνεται τον μουσικό
σοβινισμό αλλά μιλάει και μια συγκε-
κριμένη γλώσσα την οποία δεν απαρ-
νείται για χάρη της κακώς νοούμενης
παγκοσμιοποίησης.

–Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ήχο του
δίσκου ή τη μουσική του;

–Νιώθω ότι έχουμε καταγράψει κάτι
ταυτοτικό. Αν έπρεπε να εντάξω τον
ήχο μας σε κάποιο ρεύμα, θα τον χα-
ρακτήριζα με τον ευρύ όρο «folk rock».
Καμιά φορά λέω μεταξύ σοβαρού κι α-
στείου ότι παίζουμε «μεσογειακό ροκ».
Η κρητική μουσική λειτουργεί σαν ση-
μείο εκκίνησης αλλά διακτινιζόμαστε
σε πολλά ετερόκλητα είδη: από το stoner
ώς το flamenco και από το power metal
στα ταμπαχανιώτικα.

–Πολλά όργανα, πλούσια ενορχή-
στρωση, πού δυσκολευτήκατε; 

–Προσπαθήσαμε και καταφέραμε
να μετατρέψουμε την ακραία δυσκολία
του να πρέπει να βρεις τα σημεία επαφής
μεταξύ μουσικών που ηχογραφούν
στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ισπανία
εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν έ-
χουν καν παίξει ποτέ μαζί, σε ένα δη-
μιουργικό γρίφο. Η διαδικασία της πα-
ραγωγής του δίσκου έμοιαζε με ένα
«escape room». Όλοι και όλες είχαν
λόγο στην ενορχήστρωση ως μάστορες
και μαστόρισσες των οργάνων τους.
Θυμάμαι π.χ. ότι όταν ήρθαν τα τρία

πνευστά, δώσαμε το ελεύθερο να πα-
ρέμβουν στην ενορχήστρωση. Όλα έ-
γιναν σε ένα μικροσκοπικό studio, στα
όρια του home studio, στον Στρόβολο.
Αποδεχθήκαμε τις δυσκολίες του να
κάνεις δίσκο χωρίς εταιρεία από πίσω
σου και αυτό μας οδήγησε σε κάτι το
όμορφα χειροποίητο, απτό, γήινο, «αν-
θρώπινο, πολύ ανθρώπινο» κατά Νί-
τσε!

–Η ιδέα να συμπεριλάβετε φωνές ό-
πως της Μάγδας Φύσσα, του Dylan
Thomas και του Ανδρέα Γιακουμάκη
νομίζετε ότι δίνει μια άλλη διάσταση
στους στίχους; Λειτουργούν ως υ-
πόρρητες υποσημειώσεις;

–Ούτε υπόρρητες, ούτε υποσημει-
ώσεις. Είναι σαφείς δηλώσεις τριών εμ-
βληματικών προσώπων. Ειδικά όσον
αφορά τον Ανδρέα Γιακουμάκη, τον
πατέρα του –ουσιαστικά– δολοφονη-
μένου Βαγγέλη Γιακουμάκη, η φωνή
του αποφασίστηκε να προστεθεί κυ-
ριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Αυτός
ο άνθρωπος έχασε το παιδί του εξαιτίας
της μάστιγας του bullying. Είναι ο
ήρωας μιας σύγχρονης τραγωδίας αλλά
και ένα χαμηλόφωνο παράδειγμα αξιο-
πρέπειας και αντίστασης στον παρα-
λογισμό. Οι λέξεις του, αν και πολύ
ήπιες, πολύ απλές έχουν μια απίστευτη
ένταση – για να επιστρέψω σε ένα από
τα αρχικά σου ερωτήματα.

–Είναι ένας πολιτικός δίσκος, που
γεφυρώνει αν θες κοινά προβλήματα
και ιστορικά γεγονότα;

–Δεν υπάρχει απολίτικη τέχνη. Ακόμα
και αν μιλάς για μια ανεκπλήρωτη κα-

ψούρα σε ένα μπιτσόμπαρο στη Μύκονο
είναι κάτι το πολιτικό, γιατί επιλέγεις,
ξεχωρίζεις το θέμα σου ανάμεσα σε χι-
λιάδες άλλα σε μια συγκεκριμένη χρο-
νική και κοινωνική συγκυρία. Αυτή
είναι μια απόφαση εξόχως πολιτική. Ε-
μείς επιλέγουμε να πούμε ή να ξανα-
πούμε ιστορίες που σχετίζονται με τον
κοινωνικό παραλογισμό αλλά και τις
κοινωνικές ανατάσεις του σήμερα, α-
κόμα και αν προωτακούστηκαν το 1600
όπως το τμήμα του Ερωτόκριτου που
διασκευάζουμε στο «Ερωτόκριτος
Funk»: «Όποιος τσι μεγαλότητες ζητά
ετουνού του Kόσμου, / και δε γνωρίζει,
πως επά διαβάτης είν’ του δρόμου, /
μα ρέμπεται στες Aφεντιές, στα πλούτη
του καυχάται, / εγώ άγνωστον τον-ε
κρατώ, και πελελός λογάται».

–Ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε
να μεταφέρετε στον ακροατή; 

–Στον «Ηλίθιο», ο Ντοστογιέφσκι
βάζει τον πρίγκιπα Μίσκιν να πει: «η
ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Δεν
ξέρω αν θα το καταφέρει, αλλά αν ο
διάολος σπάσει το ποδάρι του και ο κό-
σμος σωθεί, η ομορφιά πρέπει να είναι,
θα είναι ο καταλύτης της σωτηρίας μας.

Πληροφορίες
Οι «Ιδαίον Project» συνεχίζουν τις παρου-
σιάσεις του πρώτου τους ομώνυμου δί-
σκου το ερχόμενο Σάββατο 4/2, στη Λε-
μεσό, στο μπαρ «Σουβενίρ». 
Παραγγελίες δίσκου (CD):
gettos86@gmail.com και 96130158
Ο δίσκος διατίθεται ελεύθερος στο
Youtube και σε όλες τις μεγάλες ψηφια-
κές πλατφόρμες. 

Ιδαίον Project: Έχουμε καταγράψει κάτι ταυτοτικό
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Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Through the Looking Glass
Το Pylon Art & Culture φιλοξενεί στη

βιτρίνα του χώρου του, στη Λεμεσό ταινίες
από τρεις καλλιτέχνες (Στέλιος Καλλινίκου,
Μαριάννα Χριστοφίδου, Κωνσταντίνος
Tαλιώτης), οι οποίοι μέσω της έρευνας
και της δουλειάς τους αποτυπώνουν και
αναδεικνύουν κοινωνικοπολιτικά ζητή-
ματα. Μέσα από την ερευνητική τους
διαδικασία και πρακτική, οι καλλιτέχνες
αυτοί βρίσκονται σε μια συνεχή συνομιλία
και επαφή με ιστορικά αλλά και τρέχοντα
γεγονότα που βιώνουμε και επηρεάζουν
την καθημερινότητά μας. H φράση
«Through the Looking Glass» χρησιμο-
ποιείται μεταφορικά όταν κάτι που βλέ-
πουμε το αναγνωρίζουμε μεν αλλά μας
φαίνεται και ξένο, λες και έχει γυρίσει
το μέσα – έξω. Το Pylon Art & Culture
στοχεύει, μέσα από τις δράσεις και τα
project που φιλοξενεί, να διευρύνει και
να εμβαθύνει τη συζήτηση γύρω από τη
σύγχρονη τέχνη και να την κάνει πιο
προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό. 
Διάρκεια προβολών: 02/02-19/03 από τις
18:00-22:00. Pylon Art & Culture, Ελλάδος
52 & Αθηνών 1Α Λεμεσός.

Ριάλτο: Φεστιβάλ Δράμας 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού

Μήκους Δράμας ταξιδεύει για άλλη μία
φορά στο νησί μας με προβολές βραβευ-
μένων ταινιών, προσφέροντας στους σι-
νεφίλ την ευκαιρία να απολαύσουν α-
ξιόλογες ταινίες μικρού μήκους με ελεύ-
θερη είσοδο. Όπως κάθε χρόνο, εκπρό-
σωποι του Φεστιβάλ και συντελεστές

των βραβευμένων ταινιών θα βρίσκονται
στην Κύπρο, στο πλαίσιο των προβολών
για συζήτηση με το κοινό. Ανάμεσα στις
ταινίες που θα προβληθούν συμπεριλαμ-
βάνεται η πολυβραβευμένη κυπριακή
ταινία Δάφνη της Τώνιας Μισιαλή, με
πρωταγωνίστρια τη Νιόβη Χαραλάμπους,
η οποία απέσπασε το Βραβείο Γυναικείας
Ερμηνείας του Φεστιβάλ Δράμας. 
Πληροφορίες: Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 6 &
7/2, 20:30. Λευκωσία, Κινηματογράφος
Πάνθεον 7 & 8/2, 20:30. Πάφος, Στέγη
Γραμμάτων & Τεχνών 6 & 7/2, 20:00. Λάρνα-
κα, Δημοτικό Θέατρο «Σκάλα» 6/2, 20:30. Εί-
σοδος ελεύθερη.

Ομαδική έκθεση «FemiNest»
Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος

παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο
«FemiNest» σε επιμέλεια της Δάφνης Νι-
κήτα. Πρόκειται για μια έκθεση γύρω
από την ιδέα και την έννοια της φωλιάς
τόσο σε κυριολεκτικό όσο και σε μετα-
φορικό επίπεδο. Επτά σύγχρονες γυναίκες
δημιουργοί εξερευνούν διάφορα και δια-
φορετικά πεδία που αφορούν τη σύγχρονη
γυναίκα και εστιάζουν στη δημιουργι-
κότητα, την πνευματικότητα, τον εσω-
τερικό αλλά και εξωτερικό χώρο, τις κοι-
νωνικές συμπεριφορές, αντιδράσεις, α-
ντιστάσεις, ιδέες, αγωνίες, προσδοκίες,
όνειρα και εφιάλτες σ’ ένα κόσμο απρό-
βλεπτο και ενίοτε εχθρικό που αλλάζει
συνεχώς. Το έργο τους εστιάζει στην πο-
λύπλοκη και πολυεπίπεδη ιδέα της φωλιάς
την οποία δίνει η κάθε μια με το δικό της
ιδιαίτερο τρόπο και εικαστικό λεξιλόγιο.

Λαμβάνουν μέρος οι Κάκια Κατσελλή,
Έλενα Κούμα, Ευδοκία Κύρκου, Miriam
McConnon, Μαριάννα Κωνσταντή &
Zohar Barak και Κατερίνα Σταύρου. 
Εγκαίνια Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, ώρα 7 μ.μ.
Διάρκεια έως 17 Φεβρουαρίου. Κέντρο Σύγ-
χρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ, οδός Κρήτης 11,
τηλ. 22-766117, email: info@diatopos.com,
website: www.diatopos.com

Παραμύθια και Παράδοση
Η συναυλία κλασικής μουσικής με

τίτλο «Παραμύθια και Παράδοση» με τις
πιανίστριες Ιβελίνα Ρούσεβα, Μαριάννα
Γεωργίου και Μαρία Αβραάμ, παρουσιά-
ζεται για δεύτερη φορά στην Πάφο. Στο
πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα για

πιάνο συνθετών που αντλούν στοιχεία
και έμπνευση από θρύλους,μύθους, αλλά
και προφορικές μουσικές παραδόσεις:
από τον Μπέλα Μπάρτοκ στον Τζόρτζε
Ενέσκου, από τον Χολστ στον Χατσα-
τουριάν, από τον Σοπέν στον Γκρηγκ, το
κλασικό πιανιστικό ρεπερτόριο εμπλου-
τίζεται με λεπτά χρώματα παράδοσης
από τον Βορρά μέχρι τον Νότο. 
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, ώρα 8:00 μ.μ. Τε-
χνόπολις 20, Λεωφόρος Νικολάου Νικο-
λαΐδη 18, Πάφος.

Physical Plastic, theatre project
Η διεθνής ομάδα Physical Plastic πα-

ρουσιάζει την Touch(ed), μια επινοητική
ηχητική-θεατρική σόλο περφόρμανς.

Μέσα από τη μη γραμμική φόρμα η σκη-
νοθέτιδα, συγγραφέας και πρωταγωνίστρια
της παράστασης Kestrel Farin Leah διε-
ρωτάται κατά πόσο κυρίαρχα πολιτισμικά
πρότυπα όπως της μητρότητας και της
μονογαμίας εξυπηρετούν τελικά την α-
ποσεξουαλικοποιημένη μητέρα-ηθοποιό
στην προσπάθειά της να ισορροπήσει τις
απαιτήσεις της μητρικής φροντίδας με
την σωματική της υπέρβαση και μετα-
μόρφωση. Η παράσταση σατιρίζει το φαι-
νόμενο της προσβολής της γυναίκας λόγω
της σεξουαλικής της συμπεριφοράς («slut
shaming») και τον ηθικό υποβιβασμό της
ανύπαντρης γυναίκας στον αντίποδα του
ιδεώδους της πυρηνικής οικογένειας για
να θέσει το ερώτημα: μπορεί η τέχνη να

είναι όχημα παρεκβατικών εναλλακτικών
προτύπων έστω και αν αποδεικνύεται δύ-
σκολο για τους δημιουργούς να τα υπε-
ρασπιστούν στην πραγματική τους ζωή; 
Παραστάσεις Θέατρο Δέντρο, Λευκωσία
στις 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου, ώρα 8:00 μ.μ.
και στον Πολυχώρο Συνεργείο στη Λεμεσό
στις 10 και 11 Φεβρουαρίου, ώρα 8:00 μ.μ.

«Girls like that» του Evan Placey
Η Anyhow Theatre Ensemble παρου-

σιάζει το έργο του Evan Placey «Girls
Like That», σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης
Καρολίδου. Πρόκειται για ένα έργο που
αναδεικνύει με αμεσότητα, τόλμη και α-
φοπλιστική ειλικρίνεια τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι έφηβες και οι έ-
φηβοι σήμερα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα
θέματα του διαδικτυακού εκφοβισμού,
του εσωτερικευμένου μισογυνισμού, της
έμφυλης ανισότητας και της αυξανόμενης
επιρροής που ασκούν τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης. Η ομάδα επιχειρεί να απο-
τυπώσει με ζωντάνια, χιούμορ και εκρη-
κτική διάθεση τον πολυεπίπεδο και α-
νατρεπτικό κόσμο της εφηβείας. Παίζουν:
Νάγια Αναστασιάδου, Άννα Χριστίνα
Γκρόζα, Κάλια Γρηγορίου, Άννα Θεοδώρου,
Θεοδώρα Καχριμάνη, Ιωάννα Κορδάτου,
Διαμάντω Ηλέκτρα Κωνσταντίνου, Λουκία
Πιερίδου, Γεωργία Χάσικου, Ελίνα Χρυ-
σάνθου. 
Παραστάσεις: 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19 Φεβρουα-
ρίου, Σάββατο 8:30 μ.μ. / Κυριακή 7:00 μ.μ.
/ Δευτέρα 8:30 μ.μ. Σατιρικό Θέατρο, Πάνω
Σκηνή, Λευκωσία. Τηλ: 99407862. Η παρά-
σταση είναι κατάλληλη για άνω των 12 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα ανα-
κοινώθηκε η σύσταση Ομοσπον-
δίας Θεατρικών Φορέων Κύπρου.
Μέλη της ομοσπονδίας είναι το
Σατιρικό, το Θέατρο Ένα, η Ε-
ΘΑΛ, το Θέατρο Σκάλα, το Θέ-
ατρο Διόνυσος και το Θέατρο
Ανεμώνα. Έξι δηλαδή από τα
μεγάλα θέατρα της χώρας, τα ο-
ποία συνασπίζονται για να δια-
φυλάξουν, όπως λένε στην ανα-
κοίνωσή τους, τα δικαιώματά
τους και τη διασφάλιση της α-
πρόσκοπτης συνέχισης της λει-
τουργίας τους. Φυσικά, στην α-
νακοίνωσή τους συνεχίζουν λέ-
γοντα πως με αυτή τους την κί-
νηση θέλουν να ενθαρρύνουν
και να προασπίσουν τα συμφέ-
ροντα όλων γενικά των σχημά-
των και θεατρικών ομάδων της
Κύπρου.

Φυσικά, το παράδοξο είναι
ότι για να εγγραφούν νέα μέλη
στην Ομοσπονδία τους μεταξύ
άλλων πρέπει να έχουν ελάχιστη
διάρκεια λειτουργίας τα 20 έτη,
να συντηρούν θεατρική αίθουσα
και να διατηρούν κτιριακές ε-
γκαταστάσεις, δηλαδή κανείς ή
σχεδόν κανένας άλλος φορέας...
οπότε όσα από εκείνα τα θέατρα
πληρούν εν μέρει κάποιες προ-
ϋποθέσεις θα πρέπει να περι-
μένουν να μεγαλώσουν αρκετά
για να φτάσουν την εικοσαετία...
Ζήσε Μάη μου, δηλαδή. Φυσικά,
η Ομοσπονδία φαίνεται να είναι
μεγαλόθυμη λέει στην ανακοί-
νωσή της πως «έχουμε ήδη ει-
σηγηθεί στο Υφυπουργείο ένα
νέο τρόπο επιχορήγησης τόσο
για τα θέατρα που ανήκουν στην
Ομοσπονδία μας όσο και για τα
υπόλοιπα θέατρα και θεατρικές
ομάδες στην Κύπρο, ούτως ώστε
ο διαμοιρασμός των ποσών χο-
ρηγίας πια να είναι πιο δίκαιος
για όλους τους φορείς και να α-
νταποκρίνεται στις πραγματικές
τους ανάγκες»... και εγώ κατα-
λαβαίνω πως εν τη παλάμη και
ούτω βοήσωμεν... Στην ανακοί-
νωση της Ομοσπονδίας μιλάνε
επίσης για τις παθογένειες του
Θυμέλη, το οποίο φυσικά και
χρήζει αλλαγών, και εξαιτίας αυ-
τών παραλίγο να οδηγούσαν κά-
ποια μέλη τους σε οριστικό κλεί-
σιμο. 

Άραγε, είναι η Πολιτεία και
το Θυμέλη οι μόνοι που φταίνε;
Τα ίδια τα θέατρα δεν έχουν κα-
μία ευθύνη, να αυξήσουν τα ει-
σιτήριά τους; Σκέφτηκαν, και
οι μικροί και οι μεγάλοι, και οι
της Ομοσπονδίας και οι εκτός
αυτής, πώς θα φέρουν κόσμο;

Μήπως οι παραγωγές που επι-
λέγουν να κάνουν δεν είναι οι
σωστές; Μήπως χρειάζεται κάτι
άλλο; Ανανέωση; Διαφορετική
διαχείριση των χώρων τους, τα
θέατρα που έχουν δικούς τους
χώρους; Συστέγαση, φιλοξενία
μικρότερων σχημάτων, να δουν
πως η ώσμωση κόσμου και δη-
μιουργικών ιδεών μπορούν να
αλλάξουν το θεατρικό τοπίο; 

Σαφώς και το θεατρικό τοπίο
έχει αλλάξει τα τελευταία δέκα
χρόνια, οι ανάγκες άλλαξαν, τα
σχήματα αυξήθηκαν, φυσικά
και πρέπει να ξαναδεί η Πολιτεία
πώς θα αντιμετωπίσει τη νέα
κατάσταση πραγμάτων, αλλά
θα πρέπει και οι ίδιοι οι θεατρικοί
θεσμοί, μικροί και μεγάλοι, να
παλέψουν για να κατακτήσουν
το κοινό. 

Για όλα τα παραπάνω και για
ακόμη περισσότερα προσωπικά
έχω να παρατηρήσω πως θεωρώ
τη δημιουργία της Ομοσπονδίας
αυτής μια σχεδόν πατερναλι-
στική αντιμετώπιση του θεα-
τρικού χώρου της Κύπρου. Οι
παλιοί, που αναμφισβήτητα έ-
χουν προσφέρει πολλά στο θέ-
ατρο της χώρας, αναλαμβάνουν,
εξασφαλίζοντας τα ημέτερα, ρό-
λο προστάτη. Αυτή η στάση δεν
με βρίσκει σύμφωνο κυρίως γιατί
θα έπρεπε να έχουν μία πιο ει-
λικρινή θέση απέναντι στην
πραγματικότητα που αντιμετω-
πίζουν. Να κοιτάξουν δηλαδή
γιατί πολλές από τις παραγωγές
τους δεν είναι πλέον θελκτικές
για το θεατρόφιλο κοινό της χώ-
ρας, γιατί δεν ανοίγονται σε και-
νοτόμα σύμπαντα και δεν προ-
σπαθούν να προσελκύσουν κοι-
νό; Ιδιαίτερα το Θέατρο Σκάλα
και η ΕΘΑΛ, διαδραματίζουν ά-
ραγε τον πολιτιστικό ρόλο που
οφείλουν να παίζουν στη Λάρ-
νακα και τη Λεμεσό; 

Αν θέλουμε αλλαγή στα θεα-
τρικά πράγματα της χώρας, θα
έπρεπε να είχαν συνασπιστεί
μικροί και μεγάλοι, παλαιοί και
νέοι θίασοι και θέατρα, ώστε
συντονισμένα να δουν τι μπο-
ρούν να κάνουν. 

Πλέον, έχουν ώτα στα οποία
μπορούν να απευθυνθούν, και
δεν είναι άλλα από αυτά του υ-
φυπουργείου Πολιτισμού. Κατά
μόνας ή με ηλικιακά κριτήρια
δεν μπορούμε να φτάσουμε μα-
κριά, και δεν είναι δυνατόν να
είναι όλοι με την παλάμη ανοι-
κτή και να περιμένουν την άγια
δεξιά της κρατικής επιχορήγη-
σης. 

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Κρατική σπονδή 
στο θεατρικό θυσιαστήριο

«Είμαστε ένα ελληνόφωνο σχήμα που ανήκει στη χορεία μιας παγκόσμιας μουσικής τάσης που απεχθάνεται τον μουσικό σοβινισμό αλλά
μιλάει και μια συγκεκριμένη γλώσσα την οποία δεν απαρνείται για χάρη της κακώς νοούμενης παγκοσμιοποίησης» λέει ο Βαγγέλης Γέττος
για τους Ιδαίον Project.

Η διεθνής ομάδα Physical Plastic
παρουσιάζει την Touch(ed).

Η Anyhow Theatre Ensemble παρουσιάζει το έργο του Evan Placey
«Girls Like That», σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου.

Εκθεση «FemiNest» στο Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Λίγες μόλις ημέρες μας χωρίζουν από
τις κάλπες για την ανάδειξη του νέου
Προέδρου της Δημοκρατίας. Όποιος
εκλεγεί θα επιλέξει το νέο του Υπουργό
Οικονομικών, εκτός από τον υποψήφιο
του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Α-
βέρωφ Νεοφύτου, που έχει δηλώσει
ότι θα συνεχίσει το έργο του ο κ. Κων-
σταντίνος Πετρίδης. 

Ο κάθε υποψήφιος έχει τη δική του
ατζέντα, τις δικές του προτεραιότητες
και ιδέες για την οικονομία, ωστόσο
τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά
και αναμένουν λύση, είναι κοινά για
όλους. Οι βασικοί οικονομικοί άξονες
των τριών υποψηφίων είναι τροχιο-
δεικτικοί για την πολιτική που θα α-
κολουθήσουν και ποια ζητήματα εκτι-

μούν πως πρέπει να τύχουν χειρισμού.
Οι οικονομικοί δείκτες που θα παρα-
λάβει ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και ο Υπουργός Οικονομικών του, ή ο
νυν (στην περίπτωση που εκλεγεί ο υ-
ποψήφιος του ΔΗΣΥ), είναι ομολογου-
μένως καλοί. Η Κύπρος καταγράφει
ρυθμούς ανάπτυξης 6%, σχεδόν διπλά-
σιο του 3,2% του μέσου όρου της Ευ-
ρωζώνης, έχει δημόσιο χρέος στο 90%,
μακροχρόνια ανεργία στο 2,3% το 2022
και το 2022 προβλέπεται πλεόνασμα
1,2% του ΑΕΠ.

Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε
την ακρίβεια, στη συνέχεια ακολούθησε
το ουκρανικό και μία ενεργειακή κρίση.
Πλέον, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε-
νεργειακή κρίση, πληθωρισμό, ακρίβεια,
μίγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο
να αντιμετωπιστεί, ωστόσο, υπάρχουν
κάποιες βάσεις που είναι σταθερές.
Μπορεί να μην είναι και οι πιο γερές
βάσεις αυτές που έχουμε στην οικο-

νομία, αλλά είναι τουλάχιστον βάσεις
που μπορεί ο νέος ή ο νυν ΥΠΟΙΚ να
προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και
βελτιώσεις στα ανοιχτά ζητήματα που
θα παραλάβει και θα κληθεί να διαχει-
ριστεί από την πρώτη κιόλας ημέρα.
Οι εξελίξεις εξάλλου απέδειξαν ότι δεν
πρέπει να εφησυχάζει κανείς, καθώς
κανείς δεν προέβλεπε το φθινόπωρο
του 2019 ότι η συνέχεια θα ήταν αυτή
που καλούμαστε σήμερα να αντιμετω-

πίσουμε. Κρίσεις, για τις οποίες δεν υ-
πήρχαν υφιστάμενες «φόρμουλες», ει-
δικά γι’ αυτή που έφερε η κρίση του
κορωνοϊού.

Οι οικονομικοί δείκτες θα ήταν κα-
λύτεροι εάν δεν γίνονταν οι δύο κρίσεις
και αυτή τη στιγμή θα είχαμε την χώρα
δίχως τα βαρίδια του πολέμου και του
κορωνοϊού. Ο κορωνοϊός όμως έφερε
και ένα «οικονομικό δώρο» για όλα τα
κράτη, όπως και της Κύπρου. Το πλάνο

για το Ταμείο Ανάκαμψης και την ευ-
καιρία στα κράτη να λάβουν χρήματα
για να αντιμετωπίσουν μελλοντικές
κρίσεις προχωρώντας σε τομές. Όταν
σχεδιάστηκε έδινε την ευκαιρία για
την έξοδο των χωρών από την υγειο-
νομική κρίση, όμως μία κρίση αργότερα
(αυτή του πολέμου) γίνεται επιτακτική
η υιοθέτηση των προγραμμάτων που
σχεδιάστηκαν. Είναι μια παρακαταθήκη
που αν η Κύπρος καταφέρει να λάβει

όλα τα 1,1 δισ. ευρώ θα βλέπει μία ε-
πόμενη κρίση από θέση ισχύος. 

Ακρίβεια και πληθωρισμός
Το νούμερο ένα ζήτημα για τους υ-

ποψηφίους είναι το απότοκο των δύο
κρίσεων, δηλαδή η ακρίβεια και ο πλη-
θωρισμός που μαστίζει την κοινωνία.
Και οι τρεις υποψήφιοι εκτιμούν πως
πρέπει να ακολουθήσουν συνετές πο-
λιτικές για τα δημόσια οικονομικά,
αλλά και να στηρίξουν τις ομάδες που
χρειάζονται περισσότερο οικονομική
στήριξη. Ένα μεγάλο θέμα προς αυτή
την κατεύθυνση, το οποίο θα πρέπει
να χειριστεί από την πρώτη κιόλας η-
μέρα ανάληψης των καθηκόντων του
ο νέος Πρόεδρος, είναι αυτό του θεσμού
της ΑΤΑ. Μπορεί η ΑΤΑ να μην παρα-
χωρείται σε όλες τις ομάδες του πλη-
θυσμού, όμως είναι σημαντικό να βρεθεί
λύση για όσους έχει συμφωνηθεί να
δίδεται και στο ποσοστό που είναι δί-
καιο να δίδεται. Ο υπουργός Εργασίας
κ. Κυριάκος Κούσιος, εξάλλου, «σήκωσε
τα χέρια ψηλά» για το εν λόγω θέμα
με τους εργοδότες και τις εργοδοτικές
οργανώσεις και έδωσε το σήμα ο νέος
Υπουργός Εργασίας να επιλύσει το
«γόρδιο δεσμό».

Στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχει και ο κα-
τώτατος μισθός. Μπορεί η Κυβέρνηση
Αναστασιάδη στην λήξη της δεύτερης
πενταετίας της να έδωσε μία λύση με
τη θέσπισή του, όμως οι άλλοι δύο κύ-
ριοι υποψήφιοι, ο κ. Νίκος Χριστοδου-
λίδης και ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης,
έχουν δώσει το στίγμα τους ότι θα προ-
σπαθήσουν να φέρουν καλύτερη και
πιο δίκαιη λύση από την δοθείσα.

Προς φορολογική μεταρρύθμιση
Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι

ένα –όπως γράφτηκε ξανά από την «Κ»-
από τα «όπλα» των υποψηφίων. Ο φο-
ρολογικός μετασχηματισμός είναι προ-
τεραιότητά τους, με στόχο όπως δια-
τείνονται, τον εκσυγχρονισμό του φο-
ρολογικού συστήματος για ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας. Υπόσχονται
αυξήσεις στα φορολογικά όρια, βελτίωση
σε διαδικασίες, κατάργηση φόρων που
δεν χρειάζονται, καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και μετατροπή της φο-

ρολογικής μεταρρύθμισης σε πιο πρά-
σινη. Μέχρι και η απερχόμενη κυβέρ-
νηση μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει
πλάνο μεταρρυθμιστικό για την φορο-
λογία, καθώς το φορολογικό σύστημα
της Κύπρου είναι ήδη μία εικοσαετία
πίσω. Τελευταία φορολογική μεταρρύθ-
μιση έγινε το 2003 και πλέον δεν γίνεται
να εξυπηρετεί τους σκοπούς του 2023.

Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι
μία δύσκολη εξίσωση που μπορεί να
φέρει εύκολα ζημιές στο κράτος εάν
δεν σχεδιαστεί σωστά. Δεν είναι μία
υπόθεση που υλοποιείται σε μικρό χρο-
νικό διάστημα και θέλει απόψεις από
ειδικούς του κλάδου, όπως για παρά-
δειγμα του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Το συνταξιοδοτικό κεφάλαιο
Ένα άλλο τεράστιο οικονομικό σκέ-

λος είναι το συνταξιοδοτικό. Στόχος
των υποψηφίων η αξιοπρεπής διαβίωση
των συνταξιούχων παρόλο που η Βουλή
ενέκρινε το Επαγγελματικό Σχέδιο Συ-
νταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υ-
παλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
αρχές Δεκεμβρίου. Η απερχόμενη κυ-
βέρνηση δεν έχει θέσει κάποιο ζήτημα
επί τούτου, ωστόσο οι υποψήφιοι για
την Προεδρία της Δημοκρατίας θα α-
ναζητήσουν βελτίωση του πλαισίου.
Απώτερος σκοπός, να στηριχθεί και η
μεσαία τάξη μέσω της εν λόγω τομής.

Προσέλκυση επενδύσεων
Το όραμα 2025 το οποίο ετοιμάστηκε

από το Συμβούλιο Οικονομίας της Κύ-
πρου φαίνεται να «αγκαλιάζεται» από
τους υποψηφίους. Ωστόσο, σύμφωνα
με τις εξαγγελίες τους χωρά αρκετές
βελτιώσεις, ώστε να γίνουν με τον πιο
βέλτιστο τρόπο οι μεταρρυθμίσεις, οι
πολιτικές και τα έργα τα οποία μαζί με
το πλάνο του Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας θα ξεκλειδώσουν ε-
πενδύσεις και θα δημιουργηθούν οι
δομές για προσέλκυση πολλών ακόμα.
Οι τομείς στους οποίους όλοι οι υπο-
ψήφιοι επικεντρώνονται είναι του του-
ρισμού, της υγείας, της ανάπτυξης γης,
της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, των
τηλεπικοινωνιών και της ναυτιλίας.

Ανοιχτές προκλήσεις για νέο Πρόεδρο και ΥΠΟΙΚ
Οι οικονομικές προτεραιότητες των τριών υποψηφίων εν μέσω πληθωρισμού και ακρίβειας λίγες μέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση

<<<<<<

Ο κορωνοϊός έφερε και ένα
«οικονομικό δώρο» για όλα
τα κράτη, αυτό του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας.

Οι οικονομικοί δείκτες θα ήταν καλύτεροι εάν δεν γίνονταν οι δύο κρίσεις και αυτή τη στιγμή θα είχαμε ενώπιόν μας την χώρα δίχως τα
βαρίδια του πολέμου και του κορωνοϊού.
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Των ΤΖΑΝΑΣ ΡΑΝΤΟΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣ ΚΑΡΑΝ / BLOOMBERG

Οι κεντρικές τράπεζες δίνουν το παράδειγμα
Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών,
που προσπαθούν να διασφαλίσουν πως
οι αυξανόμενες τιμές καταναλωτή δεν
θα τονώσουν έτι περαιτέρω τον πλη-
θωρισμό, κάνουν ό,τι περνάει από το
χέρι τους να οργανώσουν τα του οίκου
τους. 

Οι εργαζόμενοι στις κεντρικές τρά-
πεζες δεν αποφεύγουν το σοκ από τη
μεγάλη αύξηση του κόστους διαβίωσης,
σοκ που συμβαίνει μια φορά σε μια
γενιά. Ακόμη κι αν δεν τους αρέσει, οι
υπάλληλοι των κεντρικών τραπεζών α-
ντιμετωπίζουν το ίδιο πλήγμα με όλους

τους άλλους στην αγορά εργασίας, τη
στιγμή που οι προϊστάμενοί τους επι-
διώκουν να ανακόψουν τον αχαλίνωτο
πληθωρισμό στις οικονομίες που επο-
πτεύουν, αντισταθμίζοντας τις υπερ-
βολικές αυξήσεις μισθών.

Κάποιοι γκρινιάζουν. Οι αποχωρήσεις
από την Τράπεζα της Βραζιλίας πέρυσι,
καθώς και ορισμένες  από την Τράπεζα
της Αγγλίας το 2017, υπογραμμίζουν
πως τέτοια ιδρύματα πραγματικά αγω-
νίζονται να συγκρατήσουν τη δυσαρέ-
σκεια, ιδίως σε μια περίοδο παγκόσμιων
εργατικών αναταραχών. Ακόμη κι έτσι,

όμως, οι διοικητές των κεντρικών τρα-
πεζών έρχονται αντιμέτωποι με μια ι-
σχυρή πολιτική επιταγή, να διασφαλί-
σουν τη μισθολογική πειθαρχία, ιδιαί-
τερα σε περιπτώσεις που οι διαπραγ-
ματεύσεις δεν γενικεύονται σε ολόκληρο
τον δημόσιο τομέα. Η πικρή εναλλα-
κτική, εάν οι υπάλληλοί τους λάβουν
πλήρη αποζημίωση για την απώλεια α-
γοραστικής δύναμης, είναι να τους κα-
τακρίνουν για υποκρισία και να δια-
κινδυνεύσουν να δουν υψηλότερο πλη-
θωρισμό.

«Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να εί-

ναι πρώτες στη γραμμή για να αποτρέ-
ψουν ένα σπιράλ μισθών - τιμών», δή-
λωσε ο Κάρστεν Τζούνιους, διευθυντής
οικονομολόγος στην Bank J Safra Sarasin

και πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου. 

Στη Ζώνη του Ευρώ, όπου ο πληθω-
ρισμός έφθασε στο ανώτατο όριο του
10,6% πέρυσι –ρεκόρ στην ιστορία του
ενιαίου νομίσματος– το προσωπικό της
ΕΚΤ έλαβε αύξηση μισθών 4% για το
2023. Η προηγούμενη ήταν 1,48%, που
κι αυτή δεν συμβάδιζε με την αύξηση
των τιμών. Στην Τράπεζα της Γαλλίας,
μια αύξηση 4% που χορηγήθηκε τον Ι-
ούλιο ήταν η πρώτη σε πέντε χρόνια.
Η είδηση ότι η Τράπεζα της Αγγλίας
περιορίζει επίσης τις μισθολογικές α-

παιτήσεις έγινε γνωστή μόλις αυτή την
εβδομάδα. 

Τέλος, κι ενώ η Ομοσπονδιακή Τρά-
πεζα των ΗΠΑ είναι επιφυλακτική στο
να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις
αμοιβές του προσωπικού της, η μι-
σθολογική της κλίμακα για το 2023,
που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα,
δείχνει μια μέγιστη αύξηση 5,1% στο
κατώτερο και ανώτερο εύρος κάθε μι-
σθολογικής βαθμίδας, εκτός από το
κατώτατο επίπεδο. Αυτό συγκρίνεται
με τον μέσο πληθωρισμό των ΗΠΑ,
του 8% το 2022.

Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Λίγο μετά την επίσκεψή του σε Νέα
Υόρκη και Ουάσιγκτον, ο υφυπουργός
Τουρισμού Σάββας Περδίος μιλά στην
«Κ» για την επένδυση του Υφυπουργείου
στην συγκεκριμένη αγορά και γιατί θα
πρέπει να κτιστούν σταδιακά οι βάσεις
για ενίσχυση των αφίξεων Αμερικανών
τουριστών στην Κύπρο.  Παραθέτει ε-
πίσης τις εκτιμήσεις του για το πώς θα
κινηθεί η φετινή τουριστική χρονιά, α-
ναφέροντας ότι τα τουριστικά έσοδα
θα πλησιάσουν την πλήρη ανάκαμψη
το 2023. Σαφώς αυξημένες αναμένει τις
τουριστικές αφίξεις της χειμερινής πε-
ριόδου, ενώ εκφράζει ικανοποίηση και
για τις αναζητήσεις της Κύπρου ως προ-
ορισμός, αλλά και για το σκορ της Κύ-
πρου σε σχέση με το guest satisfaction.  
-Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Κε-
ντρικής Τράπεζας κάνουν λόγο για
ανάκαμψη του τουρισμού στα επί-
πεδα του 2019, το 2024, δηλαδή σε
ένα χρόνο από σήμερα. Συμμερίζε-
στε αυτές τις εκτιμήσεις και πώς
πιστεύετε ότι θα κινηθεί το 2023;

- Θεωρώ ότι σε σύγκριση με το 2019,
φέτος θα πλησιάσουμε την πλήρη α-
νάκαμψη, τουλάχιστον σε σχέση με τα
έσοδα. Πέρσι ήμασταν στο 90%. Αν α-
ναλογιστεί κανείς τις ανακοινώσεις των
αεροπορικών εταιρειών για έξτρα αφίξεις
φέτος, πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετική
επίπτωση σε επίπεδο εσόδων και ότι
θα είμαστε πολύ κοντά στα δεδομένα
του 2019. Αυτό σε αφίξεις δεν ξέρω πώς
θα μεταφραστεί. Από την στιγμή που
χάσαμε και την ρωσική και την ουκρα-
νική αγορά, ξέρουμε ότι μπορεί να πάρει
περισσότερο χρόνο για να φτάσουμε
τις αφίξεις του 2019. Σίγουρα δεν είναι
εφικτό να αναπληρώσουμε 800 χιλιάδες
αφίξεις σε μερικά χρόνια, αλλά αν η Κύ-
προς μπορεί να πιάνει τα έσοδα από λι-
γότερο τουρισμό, τότε υπάρχει ικανο-

ποίηση. Έτσι, με βάση αυτά που έχουμε
ενώπιόν μας σήμερα, φαίνεται ότι θα
είναι μια ικανοποιητική χρονιά. Υπο-
λογίζουμε, και με βάση τις ανακοινώσεις
των αεροπορικών εταιρειών που έγιναν
προς το τέλος της χρονιάς (Ryanair,
WizzAir και Cyprus Airways), ότι θα
αυξηθεί το ποσοστό των αφίξεων από
ΕΕ φέτος. Αν το 2022 έκλεισε με 41%
των αφίξεων από την ΕΕ, υπολογίζουμε
ότι φέτος θα κυμαίνεται από 45-50% το
αντίστοιχο ποσοστό, το οποίο είναι τε-
ράστια βελτίωση σε σχέση με πριν την
πανδημία. 
-Αυτή την περίοδο, από πλευράς
αφίξεων, βλέπετε να έχει αποτέ-
λεσμα η επένδυση στον χειμερινό
τουρισμό;

-Πιστεύω πως ναι, μπορούμε να
πούμε ότι ξεκινήσαμε να βλέπουμε τα
αποτελέσματα διότι οι αφίξεις του χει-
μώνα το 2022- τους μήνες Γενάρη,
Φλεβάρη, Μάρτη, Απρίλη, Νοέμβρη,
Δεκέμβρη, είναι στο 100% του τι ήταν
το 2019. Οι συνολικές αφίξεις ήταν
στον 80% του 2019, αλλά οι χειμερινές
αφίξεις ήταν στο 100%- σε ποσοστό

επί του συνόλου ήταν στο 25%, όπως
ήταν το 2019, έτσι και το 2022. Εγώ
θεωρώ ότι πρέπει να μας ικανοποιήσει
και να μην ξεχνούμε ότι από τον Γε-
νάρη ως τον Απρίλη του 2022 είχαμε
μεγάλους περιορισμούς στην διακίνηση
και έξαρση της Όμικρον. Άρα αν ανα-
λογιστούμε αυτό το δεδομένο, είναι
πολύ ενθαρρυντικό ότι πιάσαμε τους

ίδιους αριθμούς με το 2019 και με τα
δρομολόγια που ανακοινώθηκαν από
την WizzAir και την Ryanair φέτος,
για τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα αυξηθεί
ακόμα παραπάνω το ποσοστό των α-
φίξεων του χειμώνα, του χρόνου κτλ.
Φαίνεται λοιπόν ότι φέτος οι αφίξεις
του χειμώνα του 2023 θα είναι πιο ψη-
λές από πέρσι. 

Κοντά σε 
ανάκαμψη 
τα τουριστικά 
έσοδα
Το 2023 θα είναι ικανοποιητική χρονιά 
λέει ο ο υφυπουργός Τουρισμού Σ. Περδίος

<<<<<<<

«Αν το 2022 έκλεισε 
με 41% των αφίξεων
από την ΕΕ, υπολογίζουμε 
ότι φέτος το αντίστοιχο 
ποσοστό θα κυμαίνεται
από 45-50%, το οποίο είναι
τεράστια βελτίωση σε σχέση
με πριν την πανδημία». 

<<<<<<<

«Περί τα μέσα Φεβρουαρίου
θα δημοσιευθεί για πρώτη
φορά η έκδοση ολιστικού πα-
κέτου στατιστικών στοιχείων 
για τους τουριστικούς επι-
σκέπτες, τις δαπάνες και τα
καταλύματα που επιλέγουν».

Στο +30% 
οι αναζητήσεις
για Κύπρο
-Έχετε εικόνα από τις αναζητήσεις
στην Google;

-Είμαστε στο +30% στις αναζητή-
σεις της Κύπρου σε σχέση με το 2019,
το οποίο είναι ψηλότερο από πολλούς
από τους ανταγωνιστές μας. Το 2022
έκλεισε με 86% guest satisfaction για
την Κύπρο, η Ελλάδα ήταν στο 87%,
και η Τουρκία στο 88%. Αυτά είναι
τα τοπ τρτία στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Αν αφαι-
ρέσεις από την Τουρκία και την Ελ-
λάδα, high quality destinations όπως
η Μύκονος και η Σαντορίνη, η Αθήνα,
η Κωνσταντινούπολη και προορισμοί,
όπως η Αττάλεια, το Μπόντρουμ, η
Κρήτη, η Ρόδος, η Κως κτλ, τότε το
guestsatisfactionτων ανταγωνιστικών
προορισμών είναι γύρω στο 80%. Είναι
επίσης αξιοσημείωτο ότι  αυτά τα
στοιχεία τα επιβεβαίωσε με δική του
μελέτη ο ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων).

-Είστε ικανοποιημένος από τις πρό-
σφατες επαφές σας στις ΗΠΑ; Τι
μπορεί να κερδίσει η Κύπρος από
αυτή την αγορά;

- Αυτό που μας ικανοποιεί σε σχέση
με τις διαβουλεύσεις που είχαμε είναι
ότι πάρα πολλοί, εντυπωσιάστηκαν από
την παρουσίασή μας σε σχέση με το τι
κάνει η Κύπρος στο κομμάτι του του-
ρισμού και τα νέα τουριστικά προϊόντα
που έχει αναπτύξει. Είναι επίσης πολύ
σημαντικό το timingμας, αφού η Κύπρος
συστήνεται στην αγορά σε μια περίοδο
που ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Στο
πλαίσιο των επαφών μας, επισκεφθή-
καμε την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη
και επισκεφθήκαμε διερευνητικά και
την έκθεση  New York Travel and
Adventure Show- είναι μια έκθεση που
γίνεται υπό μορφή road show και σειρά
εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις και
είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να έχουμε
και εμείς το δικό μας περίπτερο. Αυτό
που μας έχει γίνει ξεκάθαρο από τις συ-
νομιλίες μας με τους φορείς του τουρι-
σμού εκεί, είναι ότι οι πιο αναπτυσσό-
μενες μορφές τουρισμού στην Αμερική
αυτή την στιγμή, είναι το adventure
και το solo travel, που κερδίζει όλο και
περισσότερο έδαφος στους ταξιδιώτες.
Ως Κύπρος μπορούμε να συνεχίσουμε
να κτίζουμε πάνω στο κομμάτι της α-
σφάλειας και έχοντας υπόψη αυτό το
μερίδιο αγοράς, από το οποίο μπορούμε

να κερδίσουμε πόντους μελλοντικά, δί-
νοντας ιδιαίτερη έμφαση πάνω στην
ασφάλεια τόσο σε επίπεδο προορισμού,
όσο και σε επίπεδο της κάθε επιχείρησης
ξεχωριστά. Όσον αφορά το adventure
travel, είναι κάτι που αποκτά ολοένα
και μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα μετά
την πανδημία, και μπορούμε να πούμε
ότι εμπίπτει στις ειδικές μορφές τουρι-
σμού στις οποίες κάναμε τελευταίως
κάποια βήματα, όπως για παράδειγμα

τα long distance hiking και το glamping.
Στην Αμερική, είναι ο πιο αναπτυσσό-
μενος τομέας τουρισμού, ιδιαίτερα στους
Millennials και τους τουρίστες της
Generation Z.  
-Παρόλα αυτά, εξακολουθούν φυσικά
να υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές
δυσκολίες στο θέμα του τουρισμού
από Αμερική. Το θέμα των απευθείας
πτήσεων για παράδειγμα.

- Μπορεί να μην έχουμε την απευ-

θείας πτήση, αλλά αυτό δεν αποτελεί
δικαιολογία για να μην κάνουμε κινήσεις
στην αγορά, ειδικά από την στιγμή που
Αμερικανοί τουρίστες έρχονται στην
περιοχή, είτε στην Ελλάδα, είτε το Ισ-
ραήλ, είτε Λίβανο είτε Ιορδανία και χρη-
σιμοποιούν transit flights. Υπάρχουν
αρκετές πτήσεις απευθείας  σε γειτονικές
μας χώρες και σίγουρα βοηθά και το γε-
γονός ότι η συνδεσιμότητά μας με το
Λονδίνο και την Γερμανία είναι πολύ

καλή και έχει πολλές πτήσεις από την
Αμερική προς Φρανκφούρτη, Μόναχο
και Λονδίνο. Είναι κατ΄ ακρίβεια ειλημ-
μένη απόφαση για το Υφυπουργείο ότι
θα εντείνουμε τις προσπάθειες στην α-
γορά των Ηνωμένων Πολιτειών, θα δώ-
σουμε σημασία σε πρώτη φάση  στην
ευρύτερη περιοχή Νέας Υόρκης- Πεν-
συλβάνια και Νέο Υερσέυ και τις επαφές
με ταξιδιωτικούς συνδέσμους, οι οποίοι
θα μας βοηθήσουν να διεισδύσουμε

στην αγορά. Πρόκειται για τους ATTA-
Travel agents’ που ασχολούνται με το
adventure travel, τον σύνδεσμο ASTA
και τον USTOA- σύνδεσμος ταξιδιωτικών
οργανισμών στις ΗΠΑ. Το επόμενο βήμα
είναι να ενημερωθούν τα μέλη αυτών
των συνδέσμων για τις επιλογές και τις
ευκαιρίες που υπάρχουν σε σχέση με
την συνδεσιμότητα για την Κύπρο.
-Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι
για την αμερικανική αγορά;

-Τον περασμένο χρόνο οι τουρίστες
από Αμερική και Καναδά ανήλθαν σε
50 χιλιάδες αφίξεις, ήταν ελαφρώς πιο
κάτω από το τι είχαμε το 2019 αλλά θα
γίνει προσπάθεια να τριπλασιαστεί
αυτός ο αριθμός μέσα στην επόμενη
τριετία. Πρόκειται για τουρίστες με κατά
κεφαλήν δαπάνη πολύ πιο ψηλή από
την κατά κεφαλήν δαπάνη των τουρι-
στών που έχουμε στην Κύπρο. Ο μέσος
Αμερικανός τουρίστας δαπανάει 2 χι-
λιάδες δολάρια στις διακοπές του, ποσό
τριπλάσιο σε σύγκριση με την μέση
κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη στην
Κύπρο, που κυμαίνεται στα 760 ευρώ.
-Από θέμα διαφήμισης, τι κονδύλι
θα επενδυθεί για την αμερικανική
αγορά;

Σε πρώτη φάση θέλουμε να δώσουμε
200 χιλιάδες ευρώ  σε διάφορες ενέργειες
για το 2023 και αναλόγως της ανταπό-
κρισης αυτό το ποσό θα αυξάνεται με
την πάροδο του χρόνου.

Σαφώς αυξημένες αναμένει τις τουριστικές αφίξεις της χειμερινής περιόδου ο υφυπουργός Τουρισμού, ενώ εκφράζει ικανοποίηση και
για τις αναζητήσεις της Κύπρου ως προορισμός, αλλά και για το σκορ της Κύπρου σε σχέση με το guest satisfaction.

Προοπτικές για τριπλασιασμό των αφίξεων από τις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια

Ο μέσος Αμερικανός τουρίστας δαπανάει 2.000 δολ., ποσό τριπλάσιο σε σύγκριση με την μέση κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη στην Κύπρο, λέει ο Σάββας Περδίος.

<<<<<<<

Οι υπάλληλοι της ΕΚΤ 
έλαβαν για το 2023 
αύξηση 4%, ποσοστό που 
είναι αισθητά χαμηλότερο
του πληθωρισμού.

Περισσότερα 
στατιστικά στοιχεία

-Τι γίνεται με το θέμα της αναβάθ-
μισης των στατιστικών στοιχείων
στην Κύπρο σε σχέση με τον κυ-
πριακό τουρισμό; Σε ποιο στάδιο
βρίσκεται η διαδικασία;
-Είμαστε έτοιμοι, περί τα μέσα
Φεβρουαρίου, να ξεκινήσουμε να
εκδίδουμε, σε συνεννόηση με την
Στατιστική Υπηρεσία, ένα ολιστικό
πακέτο στατιστικών στοιχείων
τουρισμού. Η πρώτη έκδοση θα α-
φορά το 2022 στο σύνολό του.
-Τι στατιστικά στοιχεία θα  είναι
διαθέσιμα πλέον;
-Πλέον ερχόμαστε και παντρεύ-
ουμε τα στοιχεία που συλλέγει η
στατιστική υπηρεσία, με τα στοι-
χεία του Υφυπουργείου και τα
στοιχεία των ξενοδόχων. Έτσι, στο
πακέτο των στοιχείων θα περιλαμ-
βάνονται οι εθνικότητες των του-
ριστών, η ημερήσια δαπάνη ανά ε-
θνικότητα, η επιλογή καταλύματος
και περιοχής. Θα βλέπουμε επί-
σης ανά αγορά τις αναζητήσεις
στο διαδίκτυο και την επισκεψι-
μότητα της ιστοσελίδας του Υφυ-
πουργείου ανά εθνικότητα και η-
λικία. Θα μπορούμε επίσης να
βλέπουμε το guest satisfaction ό-
χι μόνο για την Κύπρο ως προορι-
σμός αλλά και για τις τουριστικές
περιοχές.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ 

Με χαμόγελα ολοκληρώθηκε η τρίτη συνάντηση
των συνδικαλιστικών οργανώσεων  ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ με τον
Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο-
ΚΥπΥ) προκειμένου να βρεθεί μια κοινή συνι-
σταμένη στη συνομολόγηση συλλογικής σύμ-
βασης για τους εργαζομένους στα δημόσια νο-
σοκομεία, που προσλήφθηκαν από το 2019 με
προσωπικά συμβόλαια. Το κλίμα έντασης που
υπήρχε το προηγούμενο διάστημα φαίνεται
να έχει εκτονωθεί και μπορεί να οδηγήσει σε
μια συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές. Επί
της αρχής ο ΟΚΥπΥ φαίνεται να συμφωνεί με
τα ζητήματα που εγείρουν οι έξι συντεχνίες
στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων και το
μόνο που χωρίζει τα δυο μέρη είναι ζητήματα
τεχνικής φύσεως, τα οποία θα τεθούν επί τά-

πητος σε νέα συνάντηση που συμφωνήθηκε
να πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη Πέμπτη
9 Φεβρουαρίου. Τα καλά νέα ανακοίνωσαν οι
συντεχνίες που συμμετείχαν στη συνάντηση
της Τρίτης οι εκπρόσωποι των οποίων τόνισαν
το καλό κλίμα της συνάντησης, στην οποία
ένα μέρος των ζητημάτων ξεκαθάρισε ωστόσο
κάποια άλλα, πολύ σοβαρά κατά τους συντε-
χνιακούς, παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πίσω
από τη θετική κατάληξη φαίνεται να κρύβεται
και ένα έντονο παρασκήνιο το οποίο όπως λένε
οι πληροφορίες της «Κ» συνέβαλε καθοριστικά
ώστε οι δυο πλευρές να βάλουν τις βάσεις και
μια τελική συμφωνία.

Ad Hoc Επιτροπή
Τα ζητήματα που φαίνεται να υπάρχουν α-

νοικτά θα προσπαθήσουν να κλείσουν εκπρό-
σωποι των συντεχνιών και του ΟΚΥπΥ, οι οποίοι
θα συναντηθούν και πάλι την ερχόμενη εβδο-
μάδα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει,
οι δυο πλευρές φαίνεται να έχουν βρει κοινή
συνισταμένη για το θέμα της ΑΤΑ. Εν προκει-
μένω, ΟΚΥπΥ και συντεχνίες συγκλίνουν πως
δεν μπορεί για τον διαχειριστή των δημόσιων
νοσοκομείων να ισχύει κάτι διαφορετικό από
αυτό που ισχύει για τον εργαζόμενο του δη-
μόσιου τομέα. Όπως ανακοινώθηκε από την
πλευρά των συντεχνιών «για την ΑΤΑ, χωρίς
να συνδέεται με οτιδήποτε άλλο, θα ισχύσει
ό,τι ισχύει και στον υπόλοιπο ευρύτερο δημόσιο
τομέα».

Οι κλίμακες
Εκεί που δεν φαίνεται να υπάρχει κατάληξη

είναι στο ζήτημα με τις κλίμακες και τις προ-
σαυξήσεις. Οι πληροφορίες που έχει στην διά-
θεσή της η «Κ» θέλουν τον ΟΚΥπΥ να συμφωνεί
επί της αρχής, ωστόσο αυτό που απομένει είναι
να συμφωνηθεί και η ουσία που είναι τα πο-
σοστά για τις κλίμακες. Στο σημείο αυτό, οι
συντεχνίες ξεκαθαρίζουν πως για λόγους αρχής

«δεν μπορούν να αποδεχθούν στον ΟΚΥπΥ,
ως τον εξελικτικά μεγαλύτερο οργανισμό της
Κύπρου, να ισχύει κάτι διαφορετικό από εκείνο
που ισχύει στους άλλους οργανισμούς» όσον
αφορά τους βασικούς όρους εργοδότησης των
εργαζομένων». Ο ΟΚΥπΥ φαίνεται να εγείρει
ζητήματα επιβάρυνσης του προϋπολογισμού
του, ωστόσο είναι διατεθειμένος να αναζητήσει
μια ενδιάμεση λύση. Τα κάστανα από τη φωτιά
θα αναλάβει να βγάλει η ad hoc επιτροπή που
συμφωνήθηκε να συσταθεί και να ξεκινήσει
συναντήσεις. Ζητούμενο της επιτροπής να διε-
ρευνήσει αν υπάρχει και άλλο έδαφος για να
προχωρήσουν σε μια συνολική ρύθμιση.

Θετικός ο ΟΚΥπΥ
Εν αντιθέσει με το παρελθόν όπου ο ΟΚΥπΥ

δεχόταν έντονες επικρίσεις για τη στάση του,
στις συναντήσεις η έκρυθμη κατάσταση που

επικρατούσε στα δημόσια νοσοκομεία φαίνεται
να συνέβαλε στην αλλαγή κλίματος, κάτι που
αναγνωρίσθηκε από το σύνολο των συντεχνιών.
Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του γ.γ.
ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργου Κωνσταντίνου, ότι η συ-
νάντηση της Τρίτης  «ήταν καλύτερη μπορώ
να πω από τις προηγούμενες». Αυτό που δη-
μιούργησε ικανοποόηση στις συντεχνίες ήταν
η διαπίστωση πως τα όσα συζητήθηκαν στη
συνάντηση έγιναν πάνω σε μια πιο σωστή
βάση προκειμένου να υπάρξει κατάληξη σε
μια συλλογική σύμβαση για το προσωπικό του
ΟΚΥπΥ που προσλήφθηκε με προσωπικά συμ-
βόλαια. Το θετικό κατά τον κ. Κωνσταντίνου,
«είναι ότι ήρθε με διαφορετικό πρόσωπο μπορώ
να πω ο ΟΚΥπΥ και είδαμε να συζητούν βασικά
τα θέματα, τα οποία είχαμε θίξει την προηγού-
μενη φορά και να προχωρήσουμε με ένα πιο
εποικοδομητικό τρόπο στο να καταλήξουμε».
Επιδίωξη των συντεχνιών είναι το καλό κλίμα
να μην διαταραχθεί το επόμενο διάστημα, να
συμφωνηθεί η πρώτη συλλογική σύμβαση του
προσωπικού που προσλήφθηκε με προσωπικά
συμβόλαια και να τερματιστεί έτσι η αναταραχή
στο χώρο της υγείας.
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Τα χειρότερα πέρασαν για την Ευρωζώνη Αναζητούνται ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το οι-
κονομικό πλήγμα στην Ευρωζώνη το
τέταρτο τρίμηνο (2022) και το πρώτο
τρίμηνο (2023) θα είναι λιγότερο κακό
από ό,τι είχαμε εκτιμήσει προηγουμένως.
Αναμένουμε περιορισμένη μείωση του
ΑΕΠ κατά 0,3%. Αυξάνεται η πιθανότητα
η Ευρωζώνη να αποφύγει εντελώς την
ύφεση. Τα σημερινά δεδομένα του Δεί-
κτη Διευθυντών Προμηθειών (PMI) υ-
ποστηρίζουν αυτήν την άποψη. Ο σύν-
θετος δείκτης παραγωγής για την Ευ-
ρωζώνη στις 50,2 μονάδες τον Ιανουάριο
από τις 49,3 τον Δεκέμβριο, επέστρεψε
σε έδαφος ανάπτυξης (τιμές άνω των
50 μονάδων), έστω και οριακά. Ο σύν-
θετος PMI για τη Γερμανία, η οποία
λόγω του μεγάλου μεταποιητικού τομέα
της υπέφερε αρχικά περισσότερο από
το σοκ προσφοράς φυσικού αερίου, ξε-
πέρασε τη Γαλλία τον Ιανουάριο λόγω
της ζωηρής δραστηριότητας των υπη-
ρεσιών. Ωστόσο, οι σύνθετοι δείκτες
και για τις δύο χώρες παρέμειναν κάτω
από τα επίπεδα των 50 μονάδων, την
ώρα που συνολικά η υπόλοιπη Ευρω-
ζώνη επέστρεψε στην ανάπτυξη. Η τρέ-
χουσα ζήτηση παραμένει σχετικά α-
σθενής και τα βιβλία παραγγελιών συ-

νεχίζουν να συρρικνώνονται, αλλά το
έκαναν λιγότερο από πριν. Οι τιμές πώ-
λησης τόσο για αγαθά όσο και για υ-
πηρεσίες συνέχισαν επίσης να σημει-
ώνουν ανοδική πορεία, ωστόσο ο πλη-
θωρισμός του κόστους εισροών μειώ-
θηκε. Αν και μπορεί να εξακολουθεί να
αποτυπώνεται κάποια μετακύλιση προη-
γούμενων αυξήσεων κόστους στους
καταναλωτές στο μέλλον, αυτό δείχνει
ότι ο πληθωρισμός πιθανότατα θα υ-
ποχωρήσει κατά τη διάρκεια του έτους.

Κι ενώ οι δείκτες PMI της Ευρωζώνης
βελτιώθηκαν τόσο στις υπηρεσίες όσο
και στη μεταποίηση σχεδόν ισοδύναμα,
μόνο ο δείκτης δραστηριότητας του
κλάδου παροχής υπηρεσιών εκτινά-
χθηκε πάνω από το όριο των 50 μονά-
δων, το οποίο διαχωρίζει τη συρρίκνωση
από την επέκταση. Σύμφωνα με τη
Markit, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
προήλθε από την τεχνολογία (υπηρεσίες

και εξοπλισμός πληροφορικής) καθώς
και από την υγειονομική περίθαλψη
και τα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ η
παροχή υπηρεσιών στον κλάδο της βιο-
μηχανίας έδειξε και αυτή ανάκαμψη
και κινήθηκε στην περιοχή της ανά-
πτυξης. Ταυτόχρονα, περιορίστηκε η
κάμψη στις χρηματοπιστωτικές υπη-
ρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των α-
κινήτων, αλλά και στους τομείς βασικών
πόρων, ενώ οι κλάδοι των διαπροσω-
πικών επαφών, όπως ο τουρισμός και
η αναψυχή, καθώς και τα οικιακά είδη
παρουσίασαν σημάδια σταθεροποίη-
σης.

Τέλος, η καταναλωτική εμπιστοσύνη
της Ευρωζώνης και της Γερμανίας, ει-
δικότερα, βελτιώθηκε επίσης τον Ια-
νουάριο, αν και από πολύ χαμηλά επί-
πεδα. Λεπτομέρειες από τη γερμανική
έρευνα υποδηλώνουν ότι, ενώ οι προσ-
δοκίες των καταναλωτών για την οικο-
νομία και τα εισοδήματά τους αναβαθ-
μίστηκαν σημαντικά, παραμένουν ε-
πιφυλακτικοί προς το παρόν με τις
τάσεις για έξοδα να περιστέλλονται. 

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

Η ΕΚΤ φαίνεται έτοιμη αύριο Πέμπτη
να αποφασίσει άλλη μια μεγάλη αύξηση
των επιτοκίων. Το τι θα ακολουθήσει
δεν είναι τόσο βέβαιο. Μιλώντας πρό-
σφατα στο Νταβός, η πρόεδρος της
ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε την α-
νάγκη η νομισματική πολιτική «να
παραμείνει στην ίδια πορεία που έχει
χαραχθεί». 

«Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ
πιστεύουν ότι πρέπει να πατάξουν
τον πληθωρισμό και θα παύσουν την
όλη διαδικασία όταν διαπιστώσουν
βελτιωμένες προοπτικές γι’ αυτόν»,
δήλωσε ο Κάρτσεν Μπρζέσκι, διευ-
θυντής παγκόσμιας μακροοικονομικής
ανάλυσης στην ING. Τίθενται ορισμένα
ερωτήματα για το τι μέλλει γενέσθαι
την Πέμπτη. Αρχικά, μια αύξηση του
επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης,
στο 2,5%, θεωρείται δεδομένη, επο-
μένως οι αγορές θα επικεντρωθούν
σε αυτά που έχει να δηλώσει η Λα-
γκάρντ. «Η ΕΚΤ πρέπει να είναι επι-
θετική», υπογράμμισε ο Ιον Γουόλς,
συνεταίρος της TwentyFour Asset
Management. «Δεν ξέρω αν η Λαγκάρ-
ντ θα πει ότι η τιμολόγηση του τελικού
επιτοκίου στην αγορά είναι πολύ χα-

μηλή, αλλά περιμένω να επαναλάβει
ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αυξάνει τα
επιτόκια». 

Το επόμενο ερώτημα αφορά το εάν
η Τράπεζα θα αποστείλει κάποιο μή-
νυμα για τη συνεδρίαση του Μαρτίου
και πέραν αυτού. Οι αγορές το ελπίζουν,
επειδή το τι θα ακολουθήσει μετά την
Πέμπτη είναι κάτι αμφιλεγόμενο. 

Ορισμένα στελέχη της ΕΚΤ, συμπε-
ριλαμβανομένων Ολλανδών και Σλο-
βάκων, υποστηρίζουν μια μεγάλη ά-
νοδο τον Μάρτιο. Τα σχόλια της Λα-
γκάρντ υποδηλώνουν ότι και η ίδια
ενστερνίζεται αυτήν την άποψη. Οι
ηπιότεροι πιέζουν για αναδίπλωση,
καθώς μειώνεται ο βασικός πληθωρι-
σμός.

Ο Ιταλός Φάμπιο Πανέτα πιστεύει
ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να δεσμευτεί σε

καμία συγκεκριμένη κίνηση πέραν
του Φεβρουαρίου. «Υπήρξαν ερωτή-
ματα πρόσφατα σχετικά με το γιατί
οι αγορές δεν καταλαβαίνουν τι θα
κάνει η ΕΚΤ στη συνέχεια», δήλωσε
ο Μπρζέσκι της ING. «Μία εξήγηση
έχει να κάνει με το ότι οι αγορές είναι
υπερβολικά αισιόδοξες, αλλά υπάρχει
επίσης ένα ερώτημα σχετικά με το ε-
πικοινωνιακό χάος της ίδιας της ΕΚΤ
και ποιους πρέπει να ακούσουμε». Α-
κόμη ένα θέμα έχει να κάνει με το εάν
πρόκειται να δοθούν περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με την ποσοτική
σύσφιγξη. 

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να περιορίσει τον
αριθμό ομολόγων που αγοράζει στο
πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς
Περιουσιακών Στοιχείων της (APP)
κατά 15 δισ. ευρώ μηνιαίως από τον
Μάρτιο έως τον Ιούνιο. Η UBS αναμένει
από την ΕΚΤ να επαναλάβει ότι ο ρυθ-
μός ποσοτικής σύσφιγξης μετά τον Ι-
ούνιο θα αποφασιστεί αργότερα. Βέ-
βαια, πολλοί διερωτώνται ακόμη πόσο
γρήγορα θα αποκλιμακωθεί ο πληθω-
ρισμός, αν και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο
και η πρόβλεψη της πορείας του δύ-
σκολη.

Ελπίδες για άρση
της διαφοράς 
ΟΚΥπΥ-συντεχνιών
Με αισιόδοξα αισθήματα ολοκληρώθηκε η τρίτη συνάντηση

των δυο πλευρών - Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

<<<<<<<

Την περασμένη εβδομάδα και 
μετά το ναυάγιο της δεύτερης συ-
νάντησης των δυο πλευρών υπήρ-
ξε παρασκηνιακή παρέμβαση 
του υπουργού Υγείας στην οποία
φαίνεται να συμφωνήθηκαν βασι-
κά ζητήματα που χωρίζουν συντε-
χνίες και ΟΚΥπΥ.

Στις 9 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει η ad hoc επιτροπή συντεχνιών - ΟΚΥπΥ προκειμένου να αναζητήσει συγκλίσεις στο ζήτημα με τις κλίμακες και τις προσαυξήσεις
των εργαζομένων που προσλήφθηκαν με προσωπικά συμβόλαια.

<<<<<<<

Είναι αρκετά πιθανό πλέον η
Ζώνη του Ευρώ να αποφύ-
γει εντελώς την ύφεση. 

<<<<<<<

Οι αγορές θεωρούν 
δεδομένη τη νέα αύξηση 
επιτοκίων κατά 50 μ.β. στην
αυριανή συνεδρίαση.

Παρασκήνιο με συμμετοχή
του υπουργού Υγείας
Μετά την αποτυχία της δεύτερης συνάντησης και
με ορατό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων
στη δημόσια υγεία, το Υπουργείο Υγεία φαίνεται
να κινήθηκε παρασκηνιακά. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέ-
λα συναντήθηκε με τις δυο πλευρές πετυχαίνο-
ντας σύγκλιση στο θέμα της ΑΤΑ καθώς και συμ-
φωνία, το θέμα με τις κλίμακες και τις προσαυ-
ξήσεις να παραπεμφθεί σε ad hoc Επιτροπή με
εκπροσώπους των δυο πλευρών. Στο Υπουργείο
Υγείας επικρατεί αισιοδοξία ότι οι δυο πλευρές
μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία που να ι-
κανοποιεί τις συντεχνίες και από την άλλη να
μην θέτει σε κίνδυνο τα οικονομικά του ΟΚΥπΥ.
Στοίχημα για το Υπουργείο Υγείας αποτελεί και η
διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ φαρμακο-
ποιών και ΟΑΥ για τα σκευάσματα που συνταγο-
γραφήθηκαν μέσα στο 2022 και ξεπερνούν την
οροφή που υπάρχει. Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες που έχουμε στην διάθεσή μας, δεν φαίνεται
να υπάρχει διάθεση να καλυφθεί η επιπλέον δα-
πάνη περίπου 4 εκατ. ευρώ για το 2022. Αυτό το
οποίο συζητείται είναι να αυξηθεί το ετήσιο πο-
σό των 15 εκατ. ευρώ για τα συνταγογραφούμε-
να φάρμακα για το 2023.
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Αξιοπρέπεια 
στην πολιτική

Οι εκλογές στην Ελλάδα και στην Κύπρο
πλησιάζουν. Το κλίμα είναι πιο τοξικό
από ποτέ με απίστευτα περιστατικά χυ-
δαιότητας να λαμβάνουν xώρα στο πο-
λιτικό σκηνικό. Στην Ελλάδα για παρά-
δειγμα υπάρχει βουλευτής που βρίζει
καθημερινά πολίτες στα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης και στη Βουλή η συμπεριφορά
του δεν διαφέρει καθόλου από αυτή που
είχαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Τσαμπουκάς και τραμπουκισμός χωρίς
όρια λες και είναι μαγκιά να μιλάει ά-
σχημα χωρίς να σέβεται το χώρο που
τον φιλοξενεί – στην προκειμένη περί-
πτωση είναι η Βουλή- τους συναδέλφους
βουλευτές του και όλους αυτούς που
τον ψήφισαν για να τους εκπροσωπεί.
Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι
οι βουλευτές εκλέγονται από τον λαό
και τον εκπροσωπούν, οπότε πρέπει να
φέρονται αναλόγως. Στην Κύπρο από
την άλλη διανύουμε μια προεκλογική
περίοδο γεμάτη από επιθετικότητα, αλ-
ληλοκατηγορίες και διχασμό, κάτι που
δεν τιμά την γιορτή της δημοκρατίας.
Ο κόσμος θέλει να ακούσει τι θα κάνουν
οι υποψήφιοι για τη χώρα και ποιο είναι
το πρόγραμμά τους. Η πλειοψηφία των
ψηφοφόρων είναι μετριοπαθείς και α-
πεχθάνονται τη γηπεδική σύγκρουση.
Όταν υπάρχει, απλά τους διώχνει από
την κάλπη με αποτέλεσμα να χάνει η
δημοκρατία μέσω της μεγάλης αποχής.
Η χυδαιότητα δεν πρέπει να έχει καμία
θέση στην πολιτική σκηνή. Όσο το
βήμα δίνεται σε χυδαίους τόσο οι πε-
ριπτώσεις τύπου Χρυσής Αυγής θα δι-
αιωνίζονται. Οι πολιτικοί έχουν την υ-
ποχρέωση να  συμπεριφέρονται με α-
ξιοπρέπεια και σεβασμό στους γύρω
τους αφού είναι το παράδειγμα για την
κοινωνία. Αν δεν σέβονται τους θεσμούς
και τους γύρω τους δεν έχουν καμία
θέση στη δημοκρατία μας και ούτε έχουν
το δικαίωμα να την επικαλούνται. Η δη-
μοκρατία πηγάζει από τον λαό, ασκείται
από τον λαό και εξυπηρετεί τα συμφέ-
ροντα του λαού, οπότε τα όργανα της
πολιτείας που είναι φορείς εξουσίας
πρέπει να υπηρετούν και να προασπί-
ζουν τα συμφέροντα του συνόλου της
κοινωνίας και όχι του εαυτού τους.  

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρα-
τηγικής και Επιχειρήσεων.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τα «μπερδέματα» των εκποιήσεων και
οι συνεχείς αναβολές ή οι προσπάθειες
για αλλαγή του πλαισίου «φρέναραν»
κάποιες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα
με τα λεγόμενα του υπουργού Οικονο-
μικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο Οίκος
Moody’s, ο μοναδικός εξάλλου που δεν
έχει βάλει την Κύπρο στην επενδυτική
βαθμίδα, θα την είχε βάλει εάν η Κύπρος
δεν είχε μπει σε «ευτράπελα» με την
αλλαγή του πλαισίου ή με καθυστερήσεις
που σχετίζονταν με αυτό. Στο πλαίσιο
παρουσίασης του απολογισμού του έρ-
γου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ.
Πετρίδης σημείωσε εμφατικά πως γνω-
ρίζει ότι αν δεν γίνονταν κάποια ζητή-
ματα με το Πλαίσιο, τότε θα υπήρχαν
περαιτέρω αναβαθμίσεις από τις 27 που
έχουν γίνει συνολικά από το 2013. Σύμ-
φωνα με τον απολογισμό του Υπουρ-
γείου, κατά το χρονικό διάστημα 2013-
2022, το αξιόχρεο του μακροπρόθεσμου
ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας
αναβαθμίστηκε 27 φορές από τους τέσ-
σερις Οίκους πιστοληπτικής αξιολόγη-
σης. Συγχρόνως, σε διάστημα μόλις 2
ετών επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση
της πιστοληπτικής ικανότητας της ΚΔ
(4 βαθμίδες κατά μέσο ως προς την ε-
πενδυτική κατηγορία), οδηγώντας σε
βελτίωση του ενδιαφέροντος για το
κρατικό ομόλογο και μείωση του κόστους
χρηματοδότησης. Σημαντική εξέλιξη
δε, οι αναβαθμίσεις από όλους τους Οί-
κους αξιολόγησης από το 2013 μέχρι
σήμερα, με τον Οίκο Fitchνα αναβαθμίζει
το αξιόχρεο του μακροπρόθεσμου ομο-
λόγου (από το χαμηλότερο του 2013)
κατά 13 βαθμίδες, τον Οίκο S&P’s κατά
12 βαθμίδες, τον Οίκο DBRS κατά 9 βαθ-
μίδες και τον Οίκο Moody’s κατά 8 βαθ-
μίδες στο πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Όλα τα παραπάνω σε μία χρονική
περίοδο που από την Τετάρτη 1η Φε-
βρουαρίου θα αρχίσουν να αποστέλλο-
νται ξανά οι επιστολές προειδοποίησης
στους δανειολήπτες που έχουν μη εξυ-
πηρετούμενες χορηγήσεις. Όπως έγραψε
ξανά η «Κ» την περασμένη Κυριακή,
από τα μέσα Μάρτη θα αρχίσουν να
λαμβάνουν σάρκα και οστά οι εκποιή-
σεις, καθώς για να προχωρήσει μία εκ-
ποίηση θα πρέπει να γίνει μετά τις 45
ημέρες που θα έχει σταλεί η επιστολή
στους προβληματικούς δανειολήπτες.
Οι εκποιήσεις έχουν σταματήσει αρκετές

φορές από την αρχή της πανδημίας και
είναι ένα ζήτημα για το οποίο πάντα υ-
πάρχει μία «ανησυχία» στη Βουλή.

Ρυθμοί και δημόσιο χρέος
Σύμφωνα με τον απολογισμό του Υ-

πουργείου Οικονομικών, μετά από την
αντιμετώπιση τριών κρίσεων (χρημα-
τοοικονομική, πανδημία και ενεργειακή),
γίνεται επανεκκίνηση της οικονομίας
με ρυθμούς απόδοσης στο 6,6% για το
2022, με ανεργία στο 6,7% και με δη-
μόσιο χρέος κάτω του 90%. Ο Υπουργός
τόνισε κατά την ομιλία του πως υπάρχει
δραστική μείωση ποσοστών ανεργίας
στο ήμισυ από το 2018 και περεταίρω
μείωση το 2022. Η μακροχρόνια ανεργία
από 6,1% το 2013 μειώθηκε στο 2,7%
το 2018 και περαιτέρω στο 2,3% στο
πρώτο ενιάμηνο του 2022. Όπως είπε
ο Υπουργός, το 2013 το χαρακτηριστικό
της οικονομίας ήταν η ανεργία. Αυτό

αντιστράφηκε με κύριο χαρακτηριστικό
την ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας.
Η αυξητική τάση κενών θέσεων εργασίας
κατά τον Υπουργό από το 2013 μέχρι
σήμερα, είναι αποτέλεσμα έντονης οι-
κονομικής δραστηριότητας, αντικατο-
πτρίζοντας τη δυναμική της κυπριακής
οικονομίας και προοπτικές για περαιτέρω

ανάπτυξη. Συγχρόνως, η ΚΔ έλαβε 603
εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
SURE  (ειδικό εργαλείο για διατήρηση
θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη κατά
τη διάρκεια της πανδημίας), το οποίο
συνέβαλε στο να αποτρέψει την ανεργία
με σειρά σχεδίων.

Κοινωνικοί δείκτες
Σύμφωνα με την παρουσίαση του Υ-

πουργού, παρά τις αντίξοες οικονομικές
συνθήκες και την αντιμετώπιση τριών
κρίσεων οι κοινωνικοί δείκτες για την
ανισότητα και τη φτώχεια στην Κύπρο
συνεχίζουν να καταγράφουν βελτίωση.
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρι-
σκόταν σε Κίνδυνο Φτώχειας (δηλαδή
το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν
κάτω από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου
Φτώχειας)  ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό
παρουσίασε μείωση, φτάνοντας στο
13,8% το 2021 σε σχέση με 15,3% το

2013. Ο συντελεστής Gini, ο οποίος α-
ποτελεί δείκτη άνισης κατανομής ή συ-
γκέντρωσης του εισοδήματος παρουσίασε
το 2021 σημαντική βελτίωση (29,4%) σε
σχέση με το 2013 (32,4%). Πρόσθετα, το
2021 το μερίδιο του εισοδήματος του
πλουσιότερου 20% του πληθυσμού  ήταν
4,2 φορές ψηλότερο από το εισόδημα
του φτωχότερου 20% του πληθυσμού
(Δείκτης S80/S20), σε σχέση με 4,3 που
ήταν το 2020 και 4,9 που ήταν το 2013,
παρουσιάζοντας βελτίωση.

Τα δημόσια οικονομικά
Ο κ. Πετρίδης αναφερόμενος στα δη-

μόσια οικονομικά τόνισε πως το ελλειμ-
ματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γε-
νικής Κυβέρνησης στο -5,7% του ΑΕΠ
το 2012, μετατράπηκε σε πλεονασματικό
ύψους 3,5% του ΑΕΠ το 2018, ενώ το
2022 προβλέπεται πλεόνασμα 1,2% του
ΑΕΠ. Υπήρξε, όπως είπε, μία συνετή

δημοσιονομική πολιτική στήριξης αλλά
και σημαντική στήριξη της κοινωνίας
κατά περιόδους κρίσης, με σημαντική
μείωση του κόστους χρηματοδότησης.
Την ίδια ώρα, όπως είπε, έγινε δημο-
σιονομική εξυγίανση που επέτρεψε
γρήγορο καταρτισμό και εφαρμογή ε-
θνικού προγράμματος στήριξης κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα
με την παρουσίαση, υπήρξαν ισχυρά
δημόσια οικονομικά χωρίς αύξηση φό-
ρων ή μείωση των δαπανών, ενώ αυ-
ξήθηκαν και οι κοινωνικές παροχές
κατά 71%, ή 1,8 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε
ότι έγινε αύξηση επενδύσεων, έγινε α-
νάκτηση εμπιστοσύνης επενδυτών/α-
γορών, επανήλθαμε σε επενδυτική βαθ-
μίδα και μειώθηκε το κόστος χρηματο-
δότησης, από 3,2% του ΑΕΠ το 2013,
σε 1,3% του ΑΕΠ το 2023.

Ο κ. Υπουργός υπέδειξε στην ομιλία
του ότι υπήρχε έλλειμμα μεγαλύτερο
(2,6% του ΑΕΠ) κατά την περίοδο 2013-
2017 σε σύγκριση με την ΕΕ/Ευρωζώνη
(έλλειμμα 2% του ΑΕΠ), θέση οποία α-
νατράπηκε κατά την περίοδο 2018-
2022, όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα
της Γενικής Κυβέρνησης περιορίστηκε
στο 2,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με με-
γαλύτερο έλλειμα στην ΕΕ/Ευρωζώνη
ύψους 3,1% και 3,3% του ΑΕΠ, αντί-
στοιχα. Πρόσθεσε πως η βελτίωση της
δημοσιονομικής  θέσης της Κύπρου
έγινε αισθητή την περίοδο Ιανουάρι-
ου-Σεπτεμβρίου 2022 με το δημοσιο-
νομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης
να παρουσιάζει πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ,
ενώ η δημοσιονομική θέση της ΕΕ/Ευ-
ρωζώνης είναι σε χαμηλότερο επίπεδο
(-1,5%/ -1,7% ΑΕΠ).

Στόχευση για πληθωρισμό στο 3%
Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, για ολόκληρο

το 2022 ο πληθωρισμός ανήλθε στο
8,4%. Καθοριστικός παράγοντας, η αύ-
ξηση της τιμής του πετρελαίου στις διε-
θνείς αγορές κατά 42,6% το 2022, με
παράλληλη υποχώρηση της συναλλαγ-
ματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι του
δολαρίου καθώς επίσης και οι αυξήσεις
που παρατηρήθηκαν στις τιμές των
τροφίμων. Όσον αφορά τον εναρμονι-
σμένο πληθωρισμό στην ΕΕ κατά το
2022, η Κύπρος κατείχε την 5η χαμη-
λότερη θέση ανάμεσα στα Κράτη Μέλη,
ύψους 8,1%, σε σύγκριση με 9,2% και
8,4% στην ΕΕ και Ευρωζώνη, αντίστοιχα.
Η πρόβλεψή του είναι για περιορισμό
του στο 3% το 2023.

Οι αναβολές εκποιήσεων «έκοψαν» αναβαθμίσεις
Ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης τόνισε ότι θα γίνονταν ακόμα περισσότερες από τις 27 που έχουν γίνει από το 2013 
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Κάτι περισσότερο από μισό δισεκα-
τομμύριο ευρώ (€512 εκατ.) θα διατε-
θούν την επόμενη πενταετία για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό. Μιλώντας
στην παρουσίαση του έργου του Υ-
φυπουργείου Καινοτομίας, ο υφυπουρ-
γός Κυριάκος Κόκκινος, εξήγησε ότι
το 23% του Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας αφιερώνεται σε έργα
ψηφιακού μετασχηματισμού, δηλαδή
περίπου €282 εκατ. συν άλλα €150 ε-
κατ. τα οποία προέρχονται από εθνι-
κούς πόρους, συν €80 εκατ. για επι-
χειρηματική καινοτομία, η οποία κατά
κύριο λόγο αφορά ψηφιακά στοιχεία,
άρα αθροιστικά είναι πέραν του μισού
δισεκατομμυρίου τα λεφτά που υπάρ-
χουν διαθέσιμα για τα επόμενα πέντε
χρόνια. Όσον αφορά τον προϋπολο-
γισμό του Υφυπουργείου, ανέρχεται
σε περίπου 120 εκατ. ευρώ για το 2023,
ενώ αυξάνεται στα 157 εκατ. το 2024

και τα 135 εκατ. το 2025. Στο πλαίσιο
του εθνικού Σχεδίου Προγραμμάτων,
για την περίοδο 2021-2027, αναλογούν
στην καινοτομία €34 εκατ., στη διε-
θνοποίηση €35 εκατ., στην έρευνα
€30 εκατ., στην ενδυνάμωση δομών
και ικανοτήτων €17 εκατ., και στη συ-
νεργασία & μεταφορά γνώσης €34 ε-
κατ. Όπως ανέφερε ο Κ. Κόκκινος, συ-
νολικά τα τελευταία 3 χρόνια, δόθηκαν
€30 εκατ. σε start-ups και scale-ups
μέσω των προγραμμάτων χρηματο-
δότησης του ΙδΕΚ, με αποτέλεσμα €15
εκατ. να προέλθουν από μόχλευση ι-
διωτικών κεφαλαίων, να δημιουργη-

θούν πέραν των 240 νέων θέσεων ερ-
γασίας, και να λάβουν χρηματοδότηση
104 εταιρείες. Την ίδια ώρα, εντοπίζεται
κενό στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Κάτω από τον μέσο όρο
Αυτό διαπιστώνεται και από τον

τελευταίο δείκτη DESI (δείκτης ψη-
φιακής οικονομίας και κοινωνίας), τα
στοιχεία του οποίου καταδεικνύουν
ότι υπάρχει σοβαρό κενό στις ψηφιακές
δεξιότητες, τόσο του γενικού πληθυ-
σμού (1 στους 2 δεν έχουν ψηφιακές
δεξιότητες), αλλά και στους απόφοιτους
στον τομέα των επιστημών. «Την με-

γαλύτερη αδυναμία την έχουμε στο
ανθρώπινο κεφάλαιο. Δεν έχουμε αρ-
κετούς επαγγελματίες στον χώρο, τόσο
από πλευράς εξειδίκευσης όσο και α-
ριθμητικά. Αυτή είναι η πρόκληση,
που πρέπει να την δούμε θετικά ως
ευκαιρία μάθησης». Συγκεκριμένα,
ενώ στην Ευρώπη το 3,9% των απο-
φοίτων πανεπιστημίων δραστηριο-
ποιείται στον χώρο των επιστημών,
στην Κύπρο το ποσοστό είναι 2,7%,.
Παράγουμε λοιπόν λιγότερους επι-
στήμονες από τον μέσο όρο της Ευ-
ρώπης. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός,
το εργατικό δυναμικό που υπάρχει

κατά μέσο όρο στον χώρο της Πληρο-
φορικής στην Ευρώπη ανέρχεται στο
4,1% του εργατικού δυναμικού, ενώ
στην Κύπρο ανέρχεται στο 3,1%. Ειδικά
στον χώρο της πληροφορικής εργά-
ζονται περίπου 11.500 Κύπριοι και
16.000 από τρίτες χώρες. Δεν χρειάζεται
να γίνουν όλοι απόφοιτοι STEM (Φυ-
σικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την
Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μα-
θηματικά), αλλά όλοι θα πρέπει να α-
ποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες. «Γι΄
αυτό μέσα από το σχέδιο Ανάκαμψης
τα 35 εκατ. είναι αφιερωμένα για
upskilling επαγγελματιών σε συναφείς
χώρους», τόνισε ο Κ. Κόκκινος.

Στη μέση
Στον προηγούμενο δείκτη DESI, η

Κύπρος βρισκόταν στην 20η θέση από
τους 27, καταγράφοντας σημαντική
πρόοδο στους τομείς της συνδεσιμό-
τητας, της ενσωμάτωσης της ψηφιακής
τεχνολογίας και των ψηφιακών δημό-

σιων υπηρεσιών. Πλέον η Κύπρος στο-
χεύει να βρεθεί γύρω στη μέση της
κατάταξης. Σε ερώτηση της «Κ», ο Υ-
φυπουργός ανέφερε την επιθυμία για
3-4 θέσεις πιο πάνω στον φετινό δείκτη
DESI. Να βρεθεί δηλαδή στις θέσεις
15-16 της ΕΕ, ενώ σε βάθος χρόνου
τριών ετών η Κύπρος μπορεί να βρεθεί
στην πρώτη δεκάδα. Ο Κ. Κόκκινος
τόνισε ότι η χώρα είναι ήδη στις πρώτες
10  θέσεις στον τομέα της Καινοτομίας
και η μοναδική χώρα από τη Νότια
Ευρώπη στο European Innovation
Scoreboard. Συγκεκριμένα, η Κύπρος
πέτυχε την μεγαλύτερη βελτίωση στον

τομέα της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο από το 2015. Σύμφωνα με την
ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Πίνακα
Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2022
(European Innovation Scoreboard)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέλαβε
την 10η θέση στη συνολική κατάταξη,
μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, έχοντας
βελτιώσει την επίδοσή της κατά 38%
από το 2015 μέχρι και το 2022 και
πλέον ανήκει στην κατηγορία Strong
Innovators. Στόχος, όπως υπογράμμισε
ο Υφυπουργός, είναι η θέση της Κύπρου
να είναι στο γκρουπ των 7-8 πρώτων
χωρών της ΕΕ, στην συγκεκριμένη
κατηγορία. 

Τι έπεται
Στο επίκεντρο του Υφυπουργείου

βρίσκεται  η ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και
η διευκόλυνση των ηλεκτρονικών συ-
ναλλαγών. Όπως ανέφερε ο Υφυπουρ-
γός, τους επόμενους μήνες το gov.cy
θα ενισχυθεί, με την προσθήκη 500
υπηρεσιών. Ήδη η Πύλη διαθέτει 350
υπηρεσίες του δημοσίου. Σε διαδικασία
μεταρρύθμισης βρίσκεται και το σύ-
στημα  e-procurement, αν και η αλλαγή
του θα γίνει σε βάθος χρόνου δυόμισι
ετών. Μέχρι τον Απρίλιο, αναμένονται
ανακοινώσεις σε σχέση με τo Cyprus
Equity Fund και τα κίνητρα που αφο-
ρούν ψηφιακά επενδυτικά ταμεία και
επιταχυντές που αφορούν στην προ-
σέλκυση επενδυτικών ταμείων από
το εξωτερικό για νεοφυείς και καινο-
τόμους επιχειρήσεις. Έχει παράλληλα
εγκριθεί από το Υπουργικό η δημιουρ-
γία Innovation district στον χώρο της
κρατικής έκθεσης στην Έγκωμη, το
οποίο θα φιλοξενεί εταιρείες start up
και εργαστήρια πανεπιστημίων. Από
την πλευρά του ο διευθυντής του Υ-
φυπουργείου Στέλιος Χειμώνας, ανέ-
φερε ότι είναι σε εξέλιξη συστήματα
όπως το τελωνείο, το e justice., ενώ
παράλληλα προχωρεί το σχέδιο για
γρήγορο ίντερνετ, με κονδύλι 35 εκατ.
να έχει εγκριθεί για τα κουπόνια επι-
δότησης συνδέσεων, την επέκταση
δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες πε-
ριοχές, πολύ ψηλής χωρητικότητας,
στις οποίες δεν υπάρχει ιδιωτικό εν-
διαφέρον.

<<<<<<<

Το ελλειμματικό 
δημοσιονομικό ισοζύγιο 
της Γενικής Κυβέρνησης
στο -5,7% του ΑΕΠ το 2012,
μετατράπηκε σε πλεονα-
σματικό ύψους 3,5% το
2018, ενώ το 2022 προβλέ-
πεται πλεόνασμα 1,2%.

Μισό δισ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
Υπάρχουν τα χρήματα για την επόμενη πενταετία, μας λείπει το ανθρώπινο κεφάλαιο, λέει ο Κυριάκος Κόκκινος

<<<<<<<

Τα €282 εκατ. από 
το Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας 
συν άλλα €150 εκατ. 
τα οποία προέρχονται 
από εθνικούς πόρους, 
συν €80 εκατ. για
επιχειρηματική καινοτομία.

<<<<<<<

Ενώ στην Ευρώπη το 3,9%
των αποφοίτων πανεπιστη-
μίων δραστηριοποιείται
στον χώρο των επιστημών,
στην Κύπρο το ποσοστό 
είναι 2,7%, άρα παράγουμε
πιο λίγους από τον μέσο 
όρο της Ευρώπης.Στόχος μας είναι να βρεθεί η Κύπρος  στις θέσεις 15-16 του φετινού δείκτη DESI, ανέφε-

ρε ο υφυπουργός Καινοτομίας Κυριάκος Κόκκινος.

Oσον αφορά τον εναρμονισμένο πληθωρισμό στην ΕΕ κατά το 2022, η Κύπρος κατείχε την 5η χαμηλότερη θέση ανάμεσα στα Κράτη Μέλη.
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Aντο-
νι Μπλίνκεν, επισκέφθηκε χθες την
κατεχόμενη Δυτική Oχθη για να συ-
ναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαι-
στινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς,
και ζήτησε να αποκλιμακωθεί η βία
που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, ενώ
παραδέχθηκε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν
περιορισμένες προοπτικές στον ευρύ-
τερο αγώνα τους για ανεξαρτησία.

Ο Μπλίνκεν επισκέφθηκε τον Αμπάς
στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής
στη Ραμάλα, στο πλαίσιο μιας περιοδείας
που συμπίπτει με έναν από τους πιο
φονικούς μήνες στη Δυτική Oχθη εδώ
και αρκετά χρόνια. Περισσότεροι από
30 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην
περιοχή τον Ιανουάριο, κυρίως κατά
τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών
επιδρομών με στόχο την καταστολή
μιας αυξανόμενης «τρομοκρατικής δρα-
στηριότητας» και τη σύλληψη Παλαι-
στίνιων ενόπλων.

Το βράδυ της Παρασκευής η βία ει-
σχώρησε και στο Ισραήλ. Eνας ένοπλος
Παλαιστίνιος σκότωσε επτά πολίτες
έξω από μια συναγωγή σε έναν οικισμό
της Ανατολικής Ιερουσαλήμ –η χειρό-
τερη επίθεση στην πόλη από το 2008–
και υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω κλι-
μάκωση τις επόμενες εβδομάδες.

«Τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισ-
ραηλινοί βιώνουν αυξανόμενη ανα-
σφάλεια και φόβο στα σπίτια και στις
κοινότητές τους, στους τόπους λατρείας
τους», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν. «Πιστεύ-

ουμε ότι είναι σημαντικό να λάβουμε
μέτρα για την αποκλιμάκωση, να στα-
ματήσουμε τη βία, να μειώσουμε τις
εντάσεις – και να προσπαθήσουμε ε-
πίσης να δημιουργήσουμε τα θεμέλια
για πιο θετικές δράσεις στο μέλλον».

Δημιουργία κράτους
Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες

Πολιτείες συνεχίζουν να ελπίζουν σε
μια ειρηνευτική διευθέτηση μέσω δια-
πραγματεύσεων, που μπορεί να οδη-
γήσει στη δημιουργία ενός παλαιστι-
νιακού κράτους. Oμως οι συνομιλίες
για τον σκοπό αυτό έχουν βαλτώσει
εδώ και χρόνια και η νέα κυβέρνηση
του Ισραήλ έχει δείξει μεγαλύτερο εν-
διαφέρον για την πιθανή προσάρτηση
παλαιστινιακής γης παρά για την πι-
θανότητα δημιουργίας μιας κρατικής
οντότητας.

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει αυ-
τόν τον στόχο, ο Μπλίνκεν ανακοίνωσε
50 εκατομμύρια δολάρια σε μία νέα α-
μερικανική χρηματοδότηση για την Υ-

πηρεσία Αρωγής και Eργων των Ηνω-
μένων Εθνών, η οποία παρέχει βοήθεια
στους Παλαιστίνιους.

Η συνάντησή του με τον 87χρονο
Αμπάς έγινε μία ημέρα μετά τη συνά-
ντηση του Μπλίνκεν στην Ιερουσαλήμ
με τον Νετανιάχου, ο οποίος απηύθυνε
παρόμοιες εκκλήσεις τόσο στους Ισ-
ραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους
να μειώσουν τις εντάσεις.

Ο Αμπάς κατήγγειλε ότι το Ισραήλ
στερεί από τους Παλαιστίνιους τα δι-
καιώματά τους, επιβλέπει την «προ-
σάρτηση» εδαφών της Δυτικής Οχθης
και κατεδαφίζει παλαιστινιακά σπίτια
– βήματα που, όπως είπε, δυσχεραίνουν
την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Διαπιστώσαμε ότι η ισραηλινή κυ-
βέρνηση είναι υπεύθυνη για ό,τι συμ-
βαίνει αυτές τις μέρες», είπε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Α-
σφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν
Γκβιρ, υποσχέθηκε τη Δευτέρα να προ-
ωθήσει τη θανατική ποινή μέσω ηλε-
κτρικής καρέκλας για Παλαιστίνιους

που εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον
Ισραηλινών.

«Οποιος δολοφονεί, βλάπτει και σφα-
γιάζει πολίτες θα πρέπει να οδηγείται
στην ηλεκτρική καρέκλα», δήλωσε ο
Μπεν Γκβιρ κατά τη διάρκεια συνε-
δρίασης του ακροδεξιού κόμματος «Ε-
βραϊκή Δύναμη».

Ο Μπεν Γκβιρ πιέζει την Κνεσέτ (το
Κοινοβούλιο του Ισραήλ) να ψηφίσει
νομοσχέδιο για τη χρήση της θανατικής
ποινής εις βάρος των Παλαιστινίων
που εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον
Ισραηλινών. Τον Νοέμβριο του περα-
σμένου έτους, ο Μπεν Γκβιρ έθεσε την
εισαγωγή της θανατικής ποινής ενα-
ντίον Παλαιστινίων που κρίθηκαν έ-
νοχοι για τη δολοφονία Ισραηλινών ως
προϋπόθεση για να ενταχθεί στην κυ-
βέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου.
Επί του παρόντος, η θανατική ποινή
δεν εφαρμόζεται στο Ισραήλ. 

Ο ακροδεξιός υπουργός είπε επιπλέον
ότι ζήτησε την επιβολή απαγόρευσης
κυκλοφορίας σε παλαιστινιακές γειτονιές

που αποτελούν απειλή για το Ισραήλ
και τη σύλληψη όσων κρατούν όπλα.

Την Κυριακή, ο Μπεν Γκβιρ διέταξε
την κατεδάφιση 14 σπιτιών που ανή-
κουν σε Παλαιστίνιους στην κατεχό-
μενη Ανατολική Ιερουσαλήμ με το πρό-
σχημα της έλλειψης οικοδομικών α-
δειών, σύμφωνα με το γραφείο του. Η
ένταση έχει αναζωπυρωθεί στα παλαι-
στινιακά εδάφη τις τελευταίες ημέρες
εν μέσω μιας σειράς επιθέσεων.

Ο ακροδεξιός Μπεν Γκβιρ έχει εκ-
φράσει συχνά ρατσιστικές απόψεις για
τους Παλαιστίνιους και έχει ζητήσει
την εκτόπισή τους. Ακόμη, έχει επα-
νειλημμένα συμμετάσχει με Ισραηλι-
νούς εποίκους στην εισβολή στο συ-
γκρότημα του τζαμιού Αλ Ακσά στην
Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Τον Νοέμβριο, ο Ισραηλινός πρόε-
δρος Ισαάκ Χέρτζογκ ακούστηκε να
λέει σε ένα ηχητικό μήνυμα, το οποίο
αργότερα διέρρευσε, ότι «όλος ο κόσμος
ανησυχεί» για τις ακροδεξιές απόψεις
του Μπεν Γκβιρ.

Tης ΑΝΑ ΣΟΥΑΝΣΟΝ 

Ενα περίεργο πράγμα συνέβη με τα
smartphones στην Αρμενία το περα-
σμένο καλοκαίρι. Τα φορτία από άλλα
σημεία του πλανήτη στη μικροσκοπική
πρώην σοβιετική δημοκρατία άρχισαν
να διογκώνονται, με αποτέλεσμα τον
δεκαπλασιασμό τους σε σχέση με τους
προηγούμενους μήνες. Ταυτόχρονα, η
Αρμενία κατέγραψε μια έκρηξη στις ε-
ξαγωγές smartphones σε έναν δοκιμα-
ζόμενο σύμμαχο: τη Ρωσία. Η τάση, η
οποία επαναλήφθηκε για πλυντήρια, ε-
πεξεργαστές υπολογιστών και άλλα
προϊόντα σε μια σειρά από ασιατικές
χώρες πέρυσι, αποδεικνύει ορισμένες
νέες γραμμές διάσωσης που κρατούν
ακμαία τη ρωσική οικονομία. Πρόσφατα
στοιχεία αφήνουν να εννοηθεί ότι κά-
ποιες χώρες όπως η Τουρκία, η Κίνα, η
Λευκορωσία, το Καζακστάν και το Κιρ-
γιζιστάν επιστρατεύονται για να παρά-
σχουν στη Ρωσία πολλά από τα προϊόντα
τα οποία επιχείρησε η Δύση να της στε-
ρήσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία.  

Αυτές οι κυρώσεις, που περιλαμβά-
νουν περιορισμούς για τις μεγαλύτερες
ρωσικές τράπεζες, καθώς και όρια στις
πωλήσεις τεχνολογίας που θα μπορούσε
να χρησιμοποιήσει ο στρατός της, ε-
μποδίζουν την πρόσβαση σε ποικίλα
προϊόντα. Τα ρεπορτάζ που παρουσιά-
ζονται εκτός Ρωσίας εμφανίζουν τους
καταναλωτές αγανακτισμένους για την
ακρίβεια σε απαραίτητα αγαθά, από το
γάλα έως τις οικιακές συσκευές, το λο-
γισμικό και τα φάρμακα, σχολίασε σε
πρόσφατη εκδήλωση η Μαρία Σνεγκό-
βαγια, στέλεχος του Κέντρου Στρατη-

γικών και Διεθνών Μελετών για τη Ρωσία
και την Ευρασία. Ακόμη κι έτσι όμως
το ρωσικό εμπόριο ανακάμπτει περίπου
στο σημείο όπου βρισκόταν πριν από
την εισβολή στην Ουκρανία πέρυσι τον
Φεβρουάριο. Οι αναλυτές πιστεύουν
ότι οι ρωσικές εισαγωγές έχουν ήδη αγ-
γίξει τα προπολεμικά επίπεδα ή θα το
πετύχουν σε λίγο, ανάλογα με τα μοντέλα
που χρησιμοποιούν.  

Διατηρούν θυγατρικές
Εν μέρει αυτό μπορεί να οφείλεται

στο γεγονός ότι κάποιες χώρες θεωρούν
πως είναι δύσκολο να φύγουν τελείως
από τη Ρωσία. Ερευνα που πραγματο-
ποιήθηκε πριν από λίγο καιρό δείχνει
ότι λιγότερο από το 9% των επιχειρήσεων
με έδρα την Ε.Ε. και χώρες του G7 διέ-
λυσαν τις ρωσικές θυγατρικές τους. Και
οι ναυτιλιακές βλέπουν να αυξάνεται η

δραστηριότητα των στόλων που συν-
δράμουν τη Ρωσία στην εξαγωγή ενέρ-
γειας, προφανώς παρακάμπτοντας τους
δυτικούς περιορισμούς στις πωλήσεις.  

Ενώ οι δυτικές χώρες δεν έχουν α-
παγορεύσει τη μεταφορά καταναλωτι-
κών αγαθών όπως κινητά και πλυντήρια

στη Ρωσία, άλλες σαρωτικές ποινές α-
ναμενόταν να διαλύσουν την οικονομία
της. Ανάμεσά τους το πλαφόν στην τιμή
του ρωσικού πετρελαίου, καθώς και η
περιορισμένη πρόσβαση σε ημιαγωγούς
και άλλα κρίσιμα τεχνολογικά προϊόντα. 

Ορισμένες εταιρείες, όπως οι H&M,

IBM, Volkswagen και Maersk, ανέστει-
λαν τη δραστηριότητά τους στη Ρωσία
μετά την εισβολή, επικαλούμενες λόγους
ηθικής και προβλήματα εφοδιασμού.
Η ρωσική οικονομία όμως φάνηκε αιφ-
νίδια ανθεκτική εγείροντας ερωτήματα
για την αποτελεσματικότητα των κυ-

ρώσεων της Δύσης. Πολλές χώρες δυ-
σκολεύτηκαν να μειώσουν την εξάρτησή
τους από τη ρωσική ενέργεια και άλλα
βασικά εμπορεύματα, ενώ η ρωσική κε-
ντρική τράπεζα πέτυχε να ενισχύσει
την αξία του ρουβλίου και να διατηρήσει
σταθερές τις χρηματαγορές. 

Τη Δευτέρα, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο είπε πως περιμένει πως η ρωσική
οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος 0,3%,
μια σημαντική βελτίωση από την προη-
γούμενη εκτίμηση για 2,3% συρρίκνωση.
Το ΔΝΤ προέβλεψε επίσης ότι ο όγκος
εξαγωγών του ρωσικού αργού θα πα-
ραμείνει μεγάλος υπό το σημερινό πλα-
φόν και το ρωσικό εμπόριο θα στραφεί
σε χώρες που δεν έχουν επιβάλει κυ-
ρώσεις. Τα περισσότερα κοντέινερ στα-
μάτησαν να μεταφέρουν προϊόντα όπως
κινητά, πλυντήρια και ανταλλακτικά
αυτοκινήτων στο λιμάνι της Αγίας Πε-
τρούπολης. Αντίθετα, τέτοιου είδους
προϊόντα μεταφέρονται σε φορτηγά ή
τρένα από τη Λευκορωσία, την Κίνα
και το Καζακστάν. Η ρωσική Fesco, που
προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς αγα-
θών με τη βοήθεια κοντέινερ, σιδηρο-
δρόμων και φορτηγών, πρόσθεσε νέα
πλοία και νέα λιμάνια σε μια νέα δίοδο
προς την Τουρκία, η οποία μεταφέρει
ρωσικά βιομηχανικά προϊόντα, ξένες
συσκευές και ηλεκτρονικά είδη μεταξύ
Νοβοροσίσκ και Κωνσταντινούπολης.
Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Σεργκέι Αλεξασένκο είπε αυτόν τον
μήνα πως το 2023 θα είναι δύσκολη
χρονιά για τη ρωσική οικονομία, χωρίς
όμως να σημειωθεί κάποια καταστροφή
ή κατάρρευση.  
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Αποκλιμάκωση στη Δυτική 
Οχθη θέλει η Ουάσιγκτον
Εκκληση του Αντονι Μπλίνκεν και προς τις δύο πλευρές για τερματισμό της βίας

Πώς η Ρωσία παρακάμπτει τις κυρώσεις της Δύσης

Δεύτερος γύρος
αναμέτρησης 
στη Γαλλία
Αν ο Εμανουέλ Μακρόν πίστευε ότι ο
στρατηγός χρόνος θα ήταν σύμμαχός
του και ότι θα του προσέφερε μια γρή-
γορη νίκη εναντίον των συνδικάτων
στη μεγάλη μάχη για τη μεταρρύθμιση
στο συνταξιοδοτικό, οι χθεσινές εικόνες
από τις ογκώδεις διαδηλώσεις σε δε-
κάδες γαλλικές πόλεις θα πρέπει να
τον απογοήτευσαν. Εκατοντάδες χι-
λιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρό-
μους στη δεύτερη ημέρα απεργιακής
δράσης ύστερα από την 19η Ιανουα-
ρίου, όταν πάνω από ένα εκατομμύριο
διαδηλωτές αξίωναν την ακύρωση του
κυβερνητικού σχεδίου που ανεβάζει
το όριο συνταξιοδότησης από τα 62
στα 64 χρόνια, ενώ επιμηκύνει την
περίοδο καταβολής ασφαλιστικών ει-
σφορών.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες, τα διυ-
λιστήρια, οι εταιρείες παραγωγής ε-
νέργειας, τα σχολεία, τα νοσοκομεία
και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ήταν
οι τομείς όπου τα αποτελέσματα της
απεργίας ήταν περισσότερο αισθητά.
Μόνο ένα στα τρία τρένα υψηλής τα-
χύτητας (TGV) και ακόμα λιγότεροι
τοπικοί και περιφερειακοί συρμοί κι-
νήθηκαν χθες, ενώ ανάλογη ήταν η
εικόνα στο παρισινό μετρό. Η εταιρεία
Total Energies ανακοίνωσε ότι το 55%
του προσωπικού από τις πρωινές βάρ-
διες απήργησε, ενώ τα συνδικάτα α-
νέφεραν ότι απείχε από την εργασία
του ένας στους δύο εκπαιδευτικούς.

Παρά τις προσδοκίες της κυβέρνη-
σης, το απεργιακό κύμα συνεχίζει να
στηρίζει το σύνολο των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, από τις πιο διαλλα-
κτικές, μέχρι την πιο ριζοσπαστική,
την CGT. Σύμφωνα με τον Λοράν Μπερ-
ζέρ, επικεφαλής της μεγαλύτερης συν-
δικαλιστικής ομοσπονδίας, της CFDT,
η συμμετοχή στις χθεσινές απεργίες
και διαδηλώσεις ήταν «εξίσου καλή,
αν όχι καλύτερη από τις 19 Ιανουαρίου,
ένα καθαρό μήνυμα προς την κυβέρ-
νηση». Σε κοινό μέτωπο εμφανίστηκαν
στις χθεσινές διαδηλώσεις και οι διά-
φορες συνιστώσες της Αριστεράς, με
τον ηγέτη της «Ανυπότακτης Γαλλίας»
Ζαν-Λικ Μελανσόν να δηλώνει από
τη Μασσαλία, όπου πήρε μέρος στην
τοπική απεργιακή διαδήλωση, ότι «εί-
ναι μια ιστορική μέρα, μια μορφή ε-
ξέγερσης των πολιτών» και να προα-
ναγγέλλει κατάθεση πρότασης στην
Εθνοσυνέλευση για διεξαγωγή δημο-
ψηφίσματος.

Τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος εμ-
φανίστηκε αποφασισμένος να επιμείνει
στη μεταρρύθμιση, χαρακτηρίζοντάς
τη «ζωτικά αναγκαία» για τη διάσωση
του συστήματος κοινωνικών ασφαλί-
σεων, το οποίο πιέζεται από την αύ-
ξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και
τη δημογραφική γήρανση. Η κυβέρ-
νηση της πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ
Μπορν υπολόγιζε ότι το απεργιακό
κύμα δεν θα αντέξει, καθώς τα περι-
θώρια των μισθωτών να χάνουν με-
ροκάματα λιγοστεύουν σε συνθήκες
ανόδου του πληθωρισμού και ότι η
κοινή γνώμη θα αρχίσει να δυσανα-

σχετεί λόγω των επιπτώσεων από τις
απεργίες στην καθημερινότητα των
πολιτών. Ωστόσο οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι η πλειονότητα των Γάλλων
συνεχίζει να απορρίπτει τη μεταρρύθ-
μιση και να στηρίζει τις απεργίες.

Το μπρα ντε φερ με τα συνδικάτα
γίνεται ακόμη πιο δύσκολο για τον Ε-
μανουέλ Μακρόν καθώς, μετά τις πε-
ρυσινές εκλογές, δεν διαθέτει πλέον
πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, ό-
που οι μεγαλύτεροι σχηματισμοί της
αντιπολίτευσης –η αριστερή «Λαϊκή
Ενότητα» του Μελανσόν και ο ακρο-
δεξιός Εθνικός Συνασπισμός της Μαρίν
Λεπέν– απορρίπτουν τη μεταρρύθμιση.
Η κυβερνώσα παράταξη ελπίζει ότι
θα καταφέρει να περάσει το επίμαχο
νομοσχέδιο με τις ψήφους του κεντρο-
δεξιού κόμματος «Οι Ρεπουμπλικανοί»,
οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν δεσμευτεί
ακόμη. Από την αύξηση της ηλικίας
συνταξιοδότησης και την επέκταση
της περιόδου καταβολής εισφορών,
η κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα αντλή-
σει επιπλέον 17,7 δισ. ευρώ σε ετήσια
βάση, ποσό αναγκαίο για τη διάσωση
του συστήματος συντάξεων. Ωστόσο
τα συνδικάτα αντιπροτείνουν άλλους
τρόπους κάλυψης του ελλείμματος, ό-
πως η φορολογία της μεγάλης περι-
ουσίας και η αύξηση των εισφορών
των εργοδοτών και των μισθωτών με
υψηλές απολαβές.

REUTERS, A.P.

<<<<<<<

Πιέζει ο ακροδεξιός 
υπουργός Μπεν Γκβιρ για 
επαναφορά της θανατικής
ποινής σε Παλαιστίνιους που
επιτίθενται σε Ισραηλινούς. Με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, συναντήθηκε χθες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, ε-

νώ ανακοίνωσε χρηματοδότηση 50 εκατ. δολ. για την Υπηρεσία Αρωγής και Eργων των Η.Ε., η οποία παρέχει βοήθεια στους Παλαιστινίους.

<<<<<<<

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι 
οι ρωσικές εισαγωγές έχουν
ήδη αγγίξει τα προπολεμικά
επίπεδα ή θα το πετύχουν σε
λίγο, ανάλογα με τα μοντέλα
που χρησιμοποιούν.  

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι περιμένει η ρωσική οικονομία να αναπτυχθεί φέ-
τος 0,3%, μια σημαντική βελτίωση από την προηγούμενη εκτίμηση για 2,3% συρρίκνωση.

Διαφωνίες για
τα αεροσκάφη

Τριβές στον δυτικό συνασπισμό
που στηρίζει την Ουκρανία στον
πόλεμο με τη Ρωσία προκαλούν οι
εκκλήσεις του Κιέβου για την πα-
ράδοση μαχητικών αεροσκαφών.
Υστερα από το Βερολίνο και την
Ουάσιγκτον, ήρθε η σειρά και του
Λονδίνου να ρίξει κρύο νερό στις
ουκρανικές αξιώσεις. «Τα μαχητι-
κά αεροσκάφη του Ηνωμένου Βα-
σιλείου είναι εξαιρετικά προηγμέ-
να και χρειάζονται μήνες για να
μάθει κανείς πώς να πετάει με αυ-
τά. Τούτων δοθέντων, πιστεύουμε
ότι δεν είναι πρακτικό να στείλου-
με αυτά τα αεροσκάφη στην Ου-
κρανία», δήλωσε χθες ο εκπρόσω-
πος του Βρετανού πρωθυπουργού
Ρίσι Σούνακ. Τη Δευτέρα, ο Αμερι-
κανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ε-
ρωτηθείς από δημοσιογράφο αν
συμφωνεί με την αποστολή F-16
στην Ουκρανία, είχε απαντήσει με
ένα κατηγορηματικό «όχι». Νωρί-
τερα, ο Γερμανός καγκελάριος Ο-
λαφ Σολτς είχε αποκλείσει την α-
ποστολή μαχητικών αεροσκαφών
στο Κίεβο, δηλώνοντας ότι τέτοιο
θέμα «δεν τίθεται καν» για την κυ-
βέρνησή του. Στο μεταξύ, το ου-
κρανικό ΥΠΕΞ αποδοκίμασε την
τοποθέτηση του Κροάτη προέ-
δρου Ζόραν Μιλάνοβιτς, ο οποίος
όχι μόνο καταδίκασε τον εφοδια-
σμό των Ουκρανών με τανκς και
άλλα βαρέα όπλα, αλλά υποστήρι-
ξε ότι «είναι σαφές πως η Κριμαία
δεν θα επιστρέψει ποτέ στην Ου-
κρανία». 

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν
στους δρόμους στη δεύτερη ημέρα απεργια-
κής δράσης ύστερα από τη 19η Ιανουαρίου.

<<<<<<<

Σύμφωνα με τις δημοσκο-
πήσεις, η πλειονότητα 
των Γάλλων πολιτών 
υποστηρίζει τις απεργίες
και απορρίπτει την αύξηση
του ορίου συνταξιοδότησης
από τα 62 στα 64 χρόνια.
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e-shops!

Oταν πριν από δέκα και είκοσι χρόνια
εμφανίζονταν ξένοι αγοραστές γης
και ακινήτων στα δημοφιλή θέρετρα
της Μεσογείου, οι τοπικές κοινωνίες
τους υποδέχονταν έως ένα βαθμό
ασμένως. Αντιπροσώπευαν μια σο-
βαρή πηγή εισοδήματος και αποτε-
λούσαν ένα ζωντανό δέλεαρ για αύ-
ξηση επισκεπτών. Αλλά πλέον τα
πράγματα έχουν αλλάξει άρδην στον
κλάδο, εφόσον αφενός το μοντέλο
του μαζικού τουρισμού αμφισβη-
τείται, αφετέρου οι ντόπιοι διαμαρ-
τύρονται εντόνως για το πώς η «ει-
σβολή» τουριστών-ιδιοκτητών αλ-
λοιώνει τον τόπο τους και τους βλά-
πτει. Οπως αναφέρουν ο Guardian
και το moneyreview.gr, οι Αρχές
στις Βαλεαρίδες Νήσους στην Ισπα-

νία προσανατολίζονται να απαγο-
ρεύσουν την αγορά ακινήτων από
ξένους, αποσκοπώντας σε αποσυ-
μπίεση των τιμών κυρίως στη Μα-
γιόρκα, τη Μινόρκα και την Ιμπιζα.
Η υψηλή ζήτηση από τους εν λόγω
ενδιαφερομένους τρέπει τους ντό-
πιους σε φυγή, ενώ δημιουργεί πε-
ριοχές-φαντάσματα με άδεια σπίτια.
Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο
να χαρακτηριστεί η περιφέρεια των
νησιών «περιοχή υπό πίεση», όπου
δηλαδή τα ενοίκια και οι υποθήκες
ξεπερνούν κατά 30% το τοπικό μέσο
εισόδημα. Στόχος της ρύθμισης είναι
επίσης η αποκλιμάκωση των τιμών.
Ο αντιπρόεδρος των νησιών, Χουάν
Πέδρο Γιάνες, τόνισε πως «καλό θα
ήταν να ακολουθήσουμε το παρά-
δειγμα του Καναδά», που ανακοί-
νωσε στην αρχή του έτους πως οι
ξένοι δεν μπορούν να αγοράζουν α-

κίνητα για τα επόμενα δύο χρόνια.
Σημειώνεται ακόμα πως προβλέπο-
νται εξαιρέσεις, όπως, λόγου χάριν,
για τους πρόσφυγες και τους αν-
θρώπους με άδειες νόμιμης παρα-
μονής, ενώ ο νόμος στον Καναδά
δεν έχει εφαρμογή παρά μόνον για
κατοικίες και διαμερίσματα σε πόλεις,
όχι σε τουριστικές δομές, όπως τα
εξοχικά. Ο Γιάνες ζήτησε από την
ισπανική κυβέρνηση να ασκήσει
πιέσεις στην Ε.Ε. για να επιτραπεί
στα νησιά η επιβολή αντίστοιχου
«μπλόκου».  

Βέβαια, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι
ένα τέτοιο μέτρο θα ερχόταν σε σύ-
γκρουση με την αρχή ελεύθερης κυ-
κλοφορίας στην Ε.Ε. Ωστόσο υπάρ-
χουν αντίστοιχες περιπτώσεις στην
Ευρώπη, όπως για παράδειγμα στις
Αυστριακές Αλπεις, όπου η Ε.Ε. έχει
αναγνωρίσει περιοχές υψηλής πο-
λιτιστικής σημασίας ή φυσικής ο-
μορφιάς, οι οποίες θα πρέπει να προ-
στατευθούν από «έντονη εξωγενή
πίεση». Επίσης, σε τέτοιο καθεστώς
εμπίπτουν και τα νησιά Ολαντ στη
Φινλανδία, όπου υπάρχουν περιο-
ρισμοί στην αγορά δεύτερης κατοι-
κίας. Στην Κροατία, επιπλέον, οι Ευ-
ρωπαίοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι
τουλάχιστον δέκα χρόνια προτού
αγοράσουν γη στην ύπαιθρο. 

Η ζήτηση στις Βαλεαρίδες Νήσους
παρέμεινε ισχυρή κατά τη διάρκεια
της κρίσης χρέους το 2008 και στην
πανδημία, με τα σπίτια στη Μαγιόρ-
κα και τη Φορμεντέρα να συγκατα-
λέγονται στα ακριβότερα της Ισπα-
νίας. Στα 6.091 ευρώ το τετραγωνικό,
τα οικόπεδα στο διάσημο χωριό Ντε-
ϊά είναι τα δεύτερα ακριβότερα στη
χώρα. Παράλληλα, οι αγορές κατοι-
κιών από ξένους είναι πολύ εντο-
νότερες απ’ ό,τι συμβαίνει στην υ-
πόλοιπη Ισπανία. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι το 2022 αυτές οι αγορές
αποτέλεσαν το 38,95% του συνόλου
στις Βαλεαρίδες Νήσους έναντι του
12,61% στο σύνολο της χώρας.  

Η ενεργειακή κρίση της Ευρώπης δεν
έχει τελειώσει, παρά τη μεγάλη μείωση
στις τιμές του φυσικού αερίου και την
ανάκαμψη του ευρώ, προειδοποιεί το
Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο
(IIF). «Το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη
παραμένει σημαντικό και συνεχίζεται»,
αναφέρει σχετική ανάλυσή του, με το
ινστιτούτο να επιμένει στην πρόβλεψή
του για ύφεση στην Ευρωζώνη το 2023.
Οπως επισημαίνει το IIF, το ευρώ έχει
πρακτικά ανακάμψει στα επίπεδα όπου
βρισκόταν πριν από τον πόλεμο και
αφού πρώτα υποχώρησε κάτω από το
1 προς 1 με το δολάριο το περασμένο

έτος, τώρα κυμαίνεται σε επίπεδα γύρω
στο 1,09 δολ. Η ανάκαμψη του κοινού
νομίσματος συνέπεσε με την ανάκαμψη
των όρων εμπορίου –της αναλογίας των
τιμών των εξαγωγών προς τις τιμές ει-
σαγωγών–, κάνοντας πολλούς να πιστέ-
ψουν ότι το ενεργειακό σοκ τελείωσε.  

Πραγματικά, σημειώνει η ανάλυση,
οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν μει-
ωθεί κατά 75% από τα υψηλά του Αυ-
γούστου του 2022, είτε κοιτάζει κανείς
τη spot αγορά είτε τα προθεσμιακά συμ-
βόλαια. Σύμφωνα, όμως, με το IIF, η ει-
κόνα είναι παραπλανητική όταν κοιτάζει

κανείς αυτά τα στοιχεία: πρώτον γιατί
ακόμα και μετά την τελευταία πτώση,
οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου
παραμένουν κατά 220%-230% υψηλό-
τερες σε σχέση με τον προ πανδημίας
μέσο όρο τους, επομένως το σοκ στους
όρους του εμπορίου παραμένει πολύ με-
γάλο για την Ευρώπη. «Η τεράστια ε-

κτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου
το περασμένο καλοκαίρι έχει προκαλέσει
στρέβλωση στην αντίληψη της αγοράς,
με αποτέλεσμα η πρόσφατη πτώση τους
να μοιάζει σαν η Ευρώπη να επέστρεψε
στην κανονικότητα. Δεν είναι έτσι», το-
νίζουν οι αναλυτές του ινστιτούτου.
Δεύτερον, μέρος της πτώσης των τιμών

αντανακλά μεγάλες αλλαγές στη ζήτηση,
με τη βιομηχανική παραγωγή σε κλάδους
έντασης ενέργειας να βρίσκεται πολύ
χαμηλότερα από τα προπολεμικά επί-
πεδα.  Ενα παράδειγμα, σύμφωνα με το
IIF, είναι οι κλάδοι χημικών και φαρμά-
κων της Γερμανίας, όπου η παραγωγή
είναι κατά 15% χαμηλότερη από τα προ
κρίσης επίπεδα. Αυτή η μείωση της πα-
ραγωγής, που σύμφωνα με το ινστιτούτο
είναι μόνιμη, συνέβαλε στο να πέσουν
οι τιμές του φυσικού αερίου έπειτα από
το περυσινό ράλι, έστω και εάν η ανά-
καμψη της παραγωγής στους κλάδους
αυτοκινήτων και μικροεπεξεργαστών
βοήθησε να αποφύγει η Γερμανία την
ύφεση το 2022. 

Συνεπώς, το IIF καταλήγει ότι το σοκ
που πλήττει την Ευρώπη είναι σημαντικό
και δεν έχει τελειώσει. Και αυτό έχει
σημαντικές προεκτάσεις για τις πολιτικές
και τις αγορές. Η μείωση της παραγωγής
στους τομείς έντασης ενέργειας οδηγεί
το ινστιτούτο να επιμείνει στην πρό-
βλεψή του για ύφεση στην Ευρωζώνη,
κάτι που όπως σημειώνει κάνει δύσκολο
να δικαιολογηθούν οι αυξήσεις επιτοκίων
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Και με βάση αυτά τα δεδομένα, η ανά-
καμψη του ευρώ επίσης δεν δικαιολο-
γείται, τονίζουν οι αναλυτές, προβλέ-
ποντας ότι το κοινό νόμισμα θα διολι-
σθήσει εκ νέου και θα επιστρέψει στην
1 προς 1 ισοτιμία με το δολάριο το επό-
μενο διάστημα. 

Αναλυτές του Bloomberg επισημαί-
νουν, άλλωστε, πως η ενεργειακή κρίση
δεν έχει λήξει και επικαλούνται τις συ-
νεχείς διακυμάνσεις στις τιμές του φυ-
σικού αερίου.    

Η ακμάζουσα βιομηχανία ηλεκτρικών ο-
χημάτων της Κίνας προβλέπεται να ε-
δραιώσει περαιτέρω την παγκόσμια κυ-
ριαρχία της φέτος, παρακάμπτοντας τις
προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ευρώπης
να καλύψουν τη διαφορά. Συν τοις άλλοις,
λειτουργεί ως απειλή για ξένους ομίλους,
που εξαρτώνται από τη μεγαλύτερη α-
γορά αυτοκινήτου στον κόσμο, όπως α-
ναφέρει σχετικά σε δημοσίευμά της η
εφημερίδα Financial Times. Οι Κινέζοι
καταναλωτές θα αγοράσουν περίπου 8
έως 10 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα
το 2023, έναντι του ρεκόρ πωλήσεων
6,5 εκατομμυρίων οχημάτων πέρυσι και
3,5 εκατομμυρίων το 2021, σύμφωνα με
τις προβλέψεις κλάδου και αναλυτών.
Εάν αυτό αντιπαραβληθεί με τις δυτικές
αγορές Ευρώπης και ΗΠΑ θα διαπιστώ-
σουμε τι συμβαίνει, μιας και στην πρώτη
αναμένονται πωλήσεις σχεδόν τριών ε-
κατομμυρίων αμαξιών και δύο εκατομ-
μυρίων στη δεύτερη. «Η Κίνα αναμένεται
να έχει τις μεγαλύτερες συνολικές πω-
λήσεις με αύξηση 35% από έτος σε έτος
το 2023, έπειτα από δύο χρόνια εξαιρε-
τικά γρήγορης ανάπτυξης. Για να το θέ-
σουμε σε προοπτική, επτά στα 10 ηλε-
κτρικά οχήματα πωλούνται τώρα στην
Κίνα», δήλωσε ο Νιλ Μπέβεριτζ, αναλυτής
της Bernstein στο Χονγκ Κονγκ. Κυρίως
κερδισμένη από αυτό, που χαρακτηρί-
ζεται νέα χρυσή εποχή για την αυτοκι-
νητοβιομηχανία της Κίνας, λένε οι α-
ναλυτές, είναι μια ομάδα ταχέως ανα-
πτυσσόμενων τοπικών εταιρειών, που
ξεπερνάει τις ξένες αυτοκινητοβιομη-
χανίες. Συγκεκριμένα η BYD, αντίπαλος
της Tesla, που υποστηρίζεται από τον
Γουόρεν Μπάφετ και θεωρείται ευρέως
το πιο λαμπρό αστέρι στην ηλεκτροκί-

νηση της Κίνας, αναμένει ότι οι πωλήσεις
των ηλεκτρικών οχημάτων θα φθάσουν
τα 3 εκατομμύρια μονάδες φέτος έπειτα
από πωλήσεις άνω του 1,85 εκατ. πέρυσι,
σύμφωνα με συζήτηση της διοίκησης
της BYD με την τράπεζα Citi. Οι αναλυτές
της είπαν ότι η εκτίμηση ήταν «συντη-
ρητική».

Η Κίνα παραμένει ένας από τους με-
γαλύτερους κατασκευαστές, συνεισφέ-
ροντας στα κέρδη πολλών διεθνών αυ-
τοκινητοβιομηχανιών, αφήνοντάς τες
ιδιαίτερα εκτεθειμένες εάν δεν κατορ-
θώσουν να καλύψουν το έδαφος έναντι

των εγχώριων ομίλων – άλλωστε η αγορά
στρέφεται τάχιστα προς τα ηλεκτρικά
οχήματα. Ωστόσο, ομάδες όπως οι BYD,
XPeng, Li Auto και Nio ευνοούνται πλέον
όλο και περισσότερο από τους Κινέζους
καταναλωτές. Το μερίδιο αγοράς των
κινεζικών εμπορικών σημάτων στην εγ-
χώρια κατηγορία των ηλεκτρικών αμα-
ξιών αυξήθηκε από το εντυπωσιακό
78% το 2021 σε 81% πέρυσι. Αυτό συ-
γκρίνεται με τους ξένους ομίλους που
απολάμβαναν μερίδιο αγοράς 70% πριν
από περίπου 10 χρόνια, οπότε και δεν
είχε παρατηρηθεί η μαζική άνοδος των

ηλεκτρικών οχημάτων και μόλις οι πω-
λήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα είχαν υ-
περσκελίσει εκείνες των ΗΠΑ. Ο ρυθμός
ανάπτυξης σημαίνει ότι η Κίνα βρίσκεται
στα πρόθυρα του να φθάσει τα μισά από
τα πωλούμενα αυτοκίνητά της να είναι
ηλεκτρικά έως τα τέλη του 2025, καθι-
στώντας την πρώτη μεγάλη οικονομία
που το κάνει, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Bernstein. Η BYD ανέφερε στη Citi
ότι ο στόχος ορόσημο της κυβέρνησης
για το 40% έως το 2030 ίσως επιτευχθεί
φέτος.

Αυτό θα ήταν επίσης πολύ πιο μπρο-
στά από την Ευρώπη, την επόμενη πιο
προηγμένη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων,
όπου το μερίδιο αγοράς για αυτοκίνητα
με μπαταρία αυξάνεται αργά. Περίπου
το ένα τρίτο των πωλήσεων στην περιοχή
ήταν πλήρως ηλεκτρικά ή ηλεκτρικά υ-
βριδικά, τα οποία στην Κίνα καταχωρί-
ζονται ως ηλεκτρικά «οχήματα νέας ε-
νέργειας», το τελευταίο τρίμηνο του
2022. Στις ΗΠΑ υπάρχει υστέρηση, διότι
το 12% είναι ηλεκτρικά, αλλά θα υπάρξει
αύξηση λόγω των τεράστιων επιδοτή-
σεων του προέδρου Μπάιντεν. Ο Ρέιμοντ
Τσανγκ, ειδικός στα αυτοκίνητα στην
Κίνα της εταιρείας συμβούλων Bain,
είπε ότι οι κινεζικές εταιρείες εξακολου-
θούν να παράγουν καλύτερα και πιο α-
νταγωνιστικά αυτοκίνητα, αξιοποιώντας
τους κλάδους μπαταριών και τους πόρους
εν γένει. Η εφημερίδα Jing Daily, η οποία
παρακολουθεί την κινεζική αγορά πο-
λυτελών προϊόντων, σημειώνει ότι παρότι
το Tesla του Ελον Μασκ μείωσε τις τιμές
στην Κίνα και το Μοdel 3 έφθασε τα
33.515 δολάρια, το ανταγωνιστικό Seal
sedan της BYD εξακολουθεί να είναι
φθηνότερο στα 31.000 δολάρια.

Δυσοίωνα στοιχεία για
ύφεση στη Γερμανία

Προς απαγόρευση αγορών
ακινήτων από ξένους
στις Βαλεαρίδες Νήσους   

Επανέρχεται ο κίνδυνος ύφεσης στη
Γερμανία που φαινόταν να έχει α-
πομακρυνθεί, καθώς το τελευταίο
τρίμηνο του έτους η γερμανική οι-
κονομία συρρικνώθηκε. Σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε
χθες στη δημοσιότητα η Στατιστική
Υπηρεσία της Γερμανίας, το ΑΕΠ
της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικο-
νομίας συρρικνώθηκε κατά 0,2%.
Αυτό σημαίνει πως αν επαναληφθεί
κάτι ανάλογο το πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους, η μεγαλύτερη οι-
κονομία της Ευρωζώνης θα διολι-
σθήσει σε ύφεση. Αυτή είναι, άλλω-
στε, η πρόβλεψη του Σάλομον Φί-
ντλερ, οικονομολόγου της επενδυ-

τικής τράπεζας Berenberg, που το-
νίζει πως «έπειτα από μια ήπια ύφεση
του χειμώνα, η γερμανική οικονομία
θα σταθεροποιηθεί την άνοιξη και
θα αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται
σημαντικά προς τα μέσα του 2023».
Τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά
από σημαντικούς δείκτες κατέδειξαν
ότι η εμπιστοσύνη ενισχύεται στη
Γερμανία. Καθοριστικός παράγοντας
ο ήπιος χειμώνας που τη διευκόλυνε
να συγκεντρώσει αποθέματα στους
ταμιευτήρες φυσικού αερίου απο-
μακρύνοντας τον κίνδυνο των ελ-
λείψεων ενέργειας στη διάρκεια της

περιόδου με τις αυξημένες ανάγκες
για θέρμανση. Στο μεταξύ, οι τιμές
χονδρικής του καυσίμου έχουν υ-
ποχωρήσει και έχουν έτσι αναθερ-
μανθεί οι ελπίδες πως ο πληθωρισμός
θα αποκλιμακωθεί ταχύτερα από
όσο είχε εκτιμηθεί αρχικά. Τώρα
όμως ο καθοριστικός για τη γερμα-
νική οικονομία μεταποιητικός τομέας
καταγράφει πτώση των παραγγελιών.
Η ζήτηση είναι μειωμένη και αιτία
είναι σε μεγάλο βαθμό το αυξημένο
κόστος της παραγωγής καθώς οι βιο-
μηχανίες εξακολουθούν να το μετα-
φέρουν στις τιμές καταναλωτή. Α-
νάλογες εξελίξεις έχουν καταγραφεί
στη Σουηδία, που επίσης συρρικνώ-
θηκε απροσδόκητα το τέταρτο τρί-
μηνο του περασμένου έτους. Την
περασμένη εβδομάδα το Βερολίνο
προέβλεψε για το τρέχον έτος ανά-
πτυξη 0,2%, ενώ η προηγούμενη
πρόβλεψή της μιλούσε για συρρί-
κνωση 0,4%. Ο υπουργός Οικονομίας
Ρόμπερτ Χάμπεκ, άλλωστε, προει-
δοποίησε ότι παραμένει ο κίνδυνος
της ύφεσης και ότι η κρίση που προ-
κάλεσε η Ρωσία με την εισβολή της
στην Ουκρανία δεν έχει λήξει. Η ει-
κόνα της γερμανικής οικονομίας πα-
ραμένει αβέβαιη. Οικονομικοί ανα-
λυτές επισημαίνουν πως ο πληθω-
ρισμός μπορεί να αποδειχθεί εξαι-
ρετικά επίμονος καθώς τροφοδοτείται
από τα αιτήματα για αυξήσεις μισθών.
Ενδεικτική περίπτωση εκείνη των
υπαλλήλων των ταχυδρομείων, που
προχώρησαν σε απεργιακές κινη-
τοποιήσεις με αίτημα αυξήσεις μι-
σθών 15%. Ομοίως και οι δημόσιοι
υπάλληλοι που προβάλλουν αιτήματα
για διψήφια αύξηση μισθών.

BLOOMBERG

<<<<<<

Το ΑΕΠ της μεγαλύτερης
ευρωπαϊκής οικονομίας
συρρικνώθηκε
κατά 0,2% το τελευταίο
τρίμηνο του 2022.

<<<<<<

Οι τιμές φυσικού αερίου
στην Ευρώπη παραμένουν
κατά 220%-230% υψηλότε-
ρες σε σχέση με τον προ
πανδημίας μέσο όρο τους.

<<<<<<

Στόχος η αποσυμπίεση
των τιμών κυρίως
στη Μαγιόρκα, τη Μινόρκα
και την Ιμπιζα.

Οι τιμές του αερίου μειώθηκαν,
αλλά η κρίση δεν έχει τελειώσει 
Προειδοποίηση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου στις κυβερνήσεις   

Η Κίνα πατάει γκάζι στην αγορά
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Στα 10 εκατ. θα φθάσουν οι πωλήσεις το 2023, μόλις 5 εκατ. σε ΗΠΑ και Ευρώπη

«Η τεράστια εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου το περασμένο καλοκαίρι έχει προκα-
λέσει στρέβλωση στην αντίληψη της αγοράς, με αποτέλεσμα η πρόσφατη πτώση τους να
μοιάζει σαν η Ευρώπη να επέστρεψε στην κανονικότητα. Δεν είναι έτσι», τονίζουν οι αναλυ-
τές του ινστιτούτου.

Η BYD, αντίπαλος της Tesla, αναμένει ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων θα φθά-
σουν τα 3 εκατομμύρια μονάδες φέτος, έπειτα από πωλήσεις άνω του 1,85 εκατ. πέρυσι.
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Επειτα από τρία χρόνια αναταρα-
χής είναι φυσικό να λαχταράμε
για κάτι λίγο φυσιολογικό. Σύμ-
φωνα με τις μεγαλύτερες τράπεζες
της Αμερικής, οι οποίες έχουν μία
αδιαμφισβήτητα ακριβή εικόνα
για το τι κάνει τα νοικοκυριά και
τις εταιρείες να λειτουργούν ο-
μαλά, το φυσιολογικό είναι πολύ
μακριά. Με βάση τα κέρδη ολό-
κληρου του έτους, τα οποία δη-
μοσιοποίησαν τις τελευταίες 15
ημέρες, τα χρηματοπιστωτικά ι-
δρύματα ολοκλήρωσαν το 2022
όντας σε πολύ διαφορετική κα-
τάσταση από το πώς έκλεισαν το
2019. Εχουν περισσότερες κατα-
θέσεις, περισσότερα δάνεια και
περισσότερο προσωπικό. Και ενώ
ορισμένοι σημαντικοί αριθμοί, ό-
πως οι προμήθειες για τη σύναψη
συμφωνιών, έχουν μειωθεί, άλλοι
παραμένουν διογκωμένοι, συμπε-
ριλαμβανομένων των εσόδων που
προέρχονται από τις συναλλαγές
μετοχών και ομολόγων. Το πώς
όλα αυτά θα διαμορφωθούν εντέ-
λει, είναι κάτι άγνωστο ακόμα.
Το κυριότερο από τα μυστήρια

είναι το πόσο τόκο θα συγκεντρώ-
σουν οι τράπεζες το 2023 και μετά.
Είναι ένα κρίσιμο στοιχείο απο-
τίμησης, καθώς αντιπροσωπεύει
συνήθως το ήμισυ των εσόδων
τους.

Ορισμένα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα έχουν κάποιες ενδείξεις,
άλλα όχι. Η αμερικανική επενδυ-
τική τράπεζα JP Morgan ανέφερε
ότι τα έσοδα από τόκους θα μπο-
ρούσαν να είναι 73 δισ. δολάρια
φέτος, τα περισσότερα από ποτέ,
αλλά ο γενικός οικονομικός διευ-
θυντής Τζέρεμι Μπάρνουμ προ-
ειδοποίησε ότι αυτό περιλαμβάνει
«πολλές εικασίες». Η Bank of
America δεν θα βασιστεί σε αυτό
που προσδοκά. Δεν είναι περίεργο
που είναι προσεκτικοί. Τα επιτόκια
έχουν αυξηθεί με τον ταχύτερο
ρυθμό από ποτέ, ενόσω η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει
καταβάλει κάθε προσπάθεια για
να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό,
ο οποίος τώρα επιβραδύνεται. Ω-
στόσο, βρίσκεται σε υψηλότερα

επίπεδα από τον στόχο του 2%
της τράπεζας. Ακόμη και μια με-
τατόπιση 25 μονάδων βάσης μπο-
ρεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις
σε ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ύ-
ψους 1 τρισ. δολαρίων, όπως αυτό
της Bank of America, καθώς και
σε τεράστιες διακρατήσεις τίτλων.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα εκτιμά
ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να
ανέλθουν στο 5%, αλλά ο Τζέιμι
Ντάιμον, διευθύνων σύμβουλος
της JP Morgan, τόνισε την Πέμπτη
στο CNBC ότι πιστεύει πως το 6%
είναι πιο πιθανό.

Ακόμη και τότε, όμως, η σχέση
μεταξύ των επιτοκίων αναφοράς
και του επιτοκίου που χρεώνουν
οι τράπεζες, γίνεται όλο και πιο
δύσκολο να προβλεφθεί. Ενας λό-
γος είναι ότι οι μη τραπεζικοί πι-
στωτές έχουν πολλαπλασιαστεί
από τότε που τα επίσημα επιτόκια
δανεισμού ήταν τελευταία φορά
τόσο υψηλά, δηλαδή το 2007. Το
επασφάλιστρο, που καταβάλλουν
οι εν λόγω όμιλοι σε επιτόκια ε-
λεύθερα κινδύνου, το οποίο πρέπει
να αντικατοπτρίζει τις σχετικές
πιθανότητες αθέτησης, μετά βίας
υπερέβη τα επίπεδα του 2019,
σύμφωνα με τον δείκτη BofA ICE,
παρόλο που οι οικονομικές προ-
βλέψεις έχουν αποδυναμωθεί. Αυ-
τό το περιβάλλον δημιουργεί πε-
ρισσότερη ασυμφωνία σχετικά
με το τι είναι φυσιολογικό και
πότε αυτό μπορεί να επανέλθει.
Ενώ οι περισσότερες τράπεζες έ-
χουν μια λογική άποψη για το τι
είδους επισφαλείς απαιτήσεις να
περιμένουν σε έναν παραδοσιακό
πιστωτικό κύκλο, προς το παρόν
βρίσκονται υπό πίεση να δανεί-
σουν με επιτόκια τέτοια, τα οποία
αποτυπώνουν τη γενικότερη ε-
κτίμησή τους για τον κόσμο.

Τέλος, οι πελάτες, που αποτε-
λούν την άλλη πλευρά της εξίσω-
σης, είναι εξίσου αινιγματικοί. Οι
καταθέσεις τους εκτινάχθηκαν
στα ύψη κατά τη διάρκεια του ιού
και οι δαπάνες τους μειώθηκαν.
Ο επικεφαλής της Bank of
America, Μπράιαν Μοϊνίαν, δή-
λωσε ότι οι πελάτες που είχαν πε-
ρίπου 3.500 δολάρια στην τράπεζα,
τώρα έχουν σχεδόν τέσσερις φο-
ρές περισσότερα. Ο αριθμός μει-
ώνεται, αλλά όχι ομοιόμορφα. Οι
πλουσιότεροι πελάτες, προσθέτει
ο κ. Μοϊνίαν, έχουν ήδη μεταφέρει
μεγάλο μέρος του πλούτου τους
σε πιο προσοδοφόρες επενδύ-
σεις.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Το «αίνιγμα»
των τραπεζικών κερδών

Του ΤΖΟΝ ΦΟΛΕΪ / BREAKINGVIEWS REUTERS

Σε μια νέα εποχή εισέρχεται η τεχνολογία
της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) μετά την
επένδυση της Microsoft στο πολυσυζη-
τημένο και αμφιλεγόμενο ChatGPT της
εταιρείας OpenAI. Εάν οι προβλέψεις
του τεχνολογικού κολοσσού επιβεβαι-
ωθούν, η συγκεκριμένη τεχνολογία μπο-
ρεί να οδηγήσει σε πλήρη αναδιάρθρωση
του κόσμου της τεχνητής νοημοσύνης,
ο οποίος εναπόκειται να αποδείξει πόσο
θα ομοιάζει με «εκείνον τον θαυμαστό»
του Τζορτζ Οργουελ. Αλλά, όπως επιση-
μαίνουν αναλυτές και θεωρητικοί, το
πιο ανησυχητικό θα είναι ο κόσμος της
τεχνητής νοημοσύνης να τον ξεπερνάει
κατά πολύ. Ειδικότερα, η OpenAI έγινε
ευρέως γνωστή τον Νοέμβριο λανσά-
ροντας το ChatGPT, ένα σύστημα τε-
χνητής νοημοσύνης το οποίο μπορεί να
απαντάει σε ερωτήσεις και να παράγει
κείμενο με φυσικό τόνο. Η Microsoft
από την πλευρά της πιστεύει ότι η συ-
γκεκριμένη τεχνολογία μπορεί σύντομα

να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη αξία
στον κόσμο της τεχνολογίας. Αξίζει να
σημειωθεί πως το σύστημα λειτουργεί
λιγότερο από τρεις μήνες και σε μηνιαία
βάση έχει 96 εκατομμύρια επισκέψεις.
«Αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης
πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο με
τον οποίο ο κόσμος αλληλεπιδρά και ε-
πικοινωνεί με τους υπολογιστές», δήλωσε
στους Financial Times ο επικεφαλής
πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης της
Microsoft, Ερικ Μπόιντ, αναφερόμενος
στο σενάριο να «συνομιλούμε» με υπο-
λογιστές ως μέρος της καθημερινότητάς
μας. Αυτό οδηγεί και σε άλλες σκέψεις
αυτομάτως, ίσως και τρομακτικές, εφόσον
η συνομιλία με αυτές τις συσκευές ήδη
τα τελευταία χρόνια υποκαθιστά τη ζω-
ντανή σχέση με ανθρώπους. Τον 18 αι-
ώνα ένας πρωτοπόρος διανοητής και ε-
πιστήμονας, ο Γκέοργκ Κρίστοφ Λίχτεν-
μπεργκ (1742-1799), ο οποίος επηρέασε
δημιουργούς από τον Καντ έως τον Τολ-
στόι, είχε διατυπώσει μια προφητική
σκέψη. Βάσει της προσέγγισής του, λοι-
πόν, κάποια στιγμή θα γίνει τόσο πολι-
τισμένος ο κόσμος ώστε θα θεωρείται
γελοίο να πιστεύεις στον Θεό, όπως σή-

μερα είναι γελοίο να πιστεύεις στα φα-
ντάσματα. Ο κόσμος θα γίνεται ολοένα
και πιο πολιτισμένος, επισημαίνει ο Λί-
χτενμπεργκ, και θα εξακολουθήσει να
κινείται συνεχώς γρηγορότερα έως το
απόγειο του πολιτισμού. Και προσθέτει:
«Τότε για ακόμη μία φορά η κρίση των
ειδικών θα αντιστραφεί και η γνώση θα
φτάσει στην ακραία μεταμόρφωσή της.
Τότε, κι αυτό θα είναι πραγματικά το
τέλος, θα πιστεύουμε μονάχα στα φα-
ντάσματα».    

Η συμφωνία της Microsoft και της ε-
ταιρείας OpenAI, η αξία της οποίας δεν
κοινοποιήθηκε, έχει στόχο την επιτά-
χυνση των καινοτομιών στην τεχνητή
νοημοσύνη και τη διευκόλυνση της ει-
σόδου των ανεπτυγμένων τεχνολογιών
στην αγορά. Επίσης, ακόμη ένας σημα-
ντικός στόχος είναι η ανάπτυξη υπερυ-
πολογιστών σε μεγάλη κλίμακα και η
δημιουργία εμπειριών με βάση την τε-
χνητή νοημοσύνη. Σημειώνεται ότι η
Microsoft έχει ήδη επενδύσει στο πα-
ρελθόν στην OpenAI για την αξιοποίηση
ορισμένων προϊόντων της, όπως το μο-
ντέλο παραγωγής κειμένου GPT-3 και
το σύστημα παραγωγής εικόνων Dall-

E 2. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς,
η ταχύτητα με την οποία τα εργαλεία
ΑΙ περνούν από την έρευνα στην καθη-
μερινή χρήση είναι πρωτοφανής στην
ιστορία της τεχνολογίας. Ενδεικτικά,
ένα μεγάλο μέρος των εφαρμογών της
OpenAI βασίζεται σε μια τεχνική επε-
ξεργασίας της γλώσσας, η οποία επιτρέπει
την αξιοποίησή τους σε ευρεία γκάμα
περιστάσεων, αυξάνοντας έτσι την ε-
μπορική αξία τους. «Η πραγματική δύ-
ναμη αυτών των μοντέλων είναι ότι
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τόσο
πολλές διαφορετικές εργασίες ταυτό-
χρονα», δήλωσε ο επικεφαλής πλατφορ-
μών ΑΙ της Microsoft, Ερικ Μπόιντ.    

Αυτό, εξάλλου, διεμήνυε και πέρυσι
ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft,
Σάτια Ναντέλα, λέγοντας γι’ αυτού του
είδους τις εφαρμογές τεχνητής νοημο-
σύνης ότι θα οδηγήσουν σε έναν κόσμο
όπου «όλοι, ανεξαρτήτως επαγγέλματος»,
θα μπορούν να δέχονται στήριξη από
την τεχνολογία «για ό,τι κάνουν». Οι ε-
φαρμογές αυτές αναμένεται να κατα-
στούν θεμελιώδες κομμάτι των τεχνο-
λογικών λύσεων «παραγωγικότητας»,
όπως για παράδειγμα τα office της

Microsoft, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι α-
ναμένεται να τις χρησιμοποιούν σε μικρό
ή μεγάλο βαθμό. Η Microsoft με τη νέα
επένδυση προσπαθεί να καταστεί η
πρώτη εταιρεία που θα τοποθετηθεί
στον χάρτη της καινούργιας εποχής της
τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίκεντρο
του εγχειρήματος είναι η κατασκευή υ-
περυπολογιστών για σκοπούς έρευνας. 

Μεγάλες εταιρείες λογισμικού νέφους,
όπως η Amazon, έχουν επίσης επιχει-
ρήσει να συνεργαστούν με εταιρείες τε-
χνητής νοημοσύνης, παρότι καμία από
τις νεοφυείς εταιρείες σε αυτόν τον
κλάδο δεν έχει καταφέρει να παραγάγει
τόσα μοντέλα όσο η OpenAI. Αξίζει βέ-
βαια να σημειωθεί πως όσο μεγαλύτερο
ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι τεχνολογικοί
κολοσσοί για τέτοιου είδους εφαρμογές,
τόσο μεγαλύτερη αντίδραση μπορεί να
προκαλέσουν και από τις ρυθμιστικές
αρχές. Από την άλλη πλευρά βέβαια, δε-
δομένης της στήριξης που απαιτείται
για τις πλατφόρμες λογισμικού νέφους
στο μέλλον, φαίνεται ότι οι τεχνολογικοί
κολοσσοί θα είναι εκείνοι που αναπό-
φευκτα θα ανοίξουν τον δρόμο για τη
νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.     

<<<<<<

Κρίσιμο στοιχείο
αποτίμησης της λειτουρ-
γίας των τραπεζών
τα έσοδα από τόκους.

<<<<<<

Tο σύστημα ChatGPT,
που έχει μηνιαίως 96 εκατομ-
μύρια επισκέψεις, μπορεί
να απαντάει σε ερωτήσεις
και να παράγει κείμενο.      

Μεγάλη επένδυση στην τεχνητή
νοημοσύνη από τη Microsoft
Εκλεισε συμφωνία με την εταιρεία OpenAI για την εφαρμογή ChatGPT 

Στόχος της Microsoft είναι η  επιτάχυνση των καινοτομιών στην τεχνητή νοημοσύνη, η διευκόλυνση της εισόδου των ανεπτυγμένων τεχνολο-
γιών στην αγορά και η ανάπτυξη υπερυπολογιστών σε μεγάλη κλίμακα.

Σε διακοπή της συνεργασίας τους
προχωρούν οι δύο μεγαλύτερες
εταιρείες μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων σε παγκόσμια κλί-
μακα ενόσω εντείνεται ο αντα-
γωνισμός στις διεθνείς μεταφο-
ρές. Ο λόγος για την MSC
Mediterranean Shipping
Company και τη Maersk, δύο
κορυφαίες εταιρείες σε επίπεδο
όγκου φορτίων, οι οποίες ανα-
κοίνωσαν σήμερα ότι από τον
Ιανουάριο του 2025 διακόπτουν

τη συνεργασία τους. «Η MSC και
η Maersk αναγνωρίζουν ότι από
την υπογραφή της δεκαετούς
συμφωνίας τους το 2015 έχουν
αλλάξει πολλά. Η διακοπή της
συνεργασίας τους με την επω-
νυμία 2Μ ανοίγει τον δρόμο σε
αμφότερες τις εταιρείες να συ-
νεχίσουν να ακολουθούν τις
στρατηγικές τους», αναφέρεται
στην κοινή ανακοίνωση. Επι-
σημαίνεται, επίσης, πως η από-
φαση δεν έχει άμεση επίπτωση
στους πελάτες τους και ότι «α-
νυπομονούν να συνεχίσουν την
ισχυρή συνεργασία τους κατά
τη διάρκεια της υπολειπόμενης
συμπεφωνη-μένης περιόδου».    

Το 2022 η MSC ξεπέρασε τη
Maersk και κατέστη η μεγαλύ-

τερη εταιρεία μεταφοράς φορ-
τίων διά θαλάσσης, ενώ εκμε-
ταλλεύθηκε την πρόσφατη α-
νάπτυξη του κλάδου προκειμέ-
νου να λανσάρει ένα πρόγραμμα
παραγγελίας νέων και αγοράς
υφιστάμενων πλοίων. Σύμφωνα
με τη βρετανική εφημερίδα των
Financial Times, η MSC υπό τη
διοίκηση του Ζόρεν Τοφτ, ο ο-
ποίος παλαιότερα ήταν υψηλό-
βαθμο στέλεχος στη Maersk,
έχει αναπτυχθεί ταχύτατα. Μά-
λιστα, οι αναλυτές εκτιμούν πως
δεν έχει ανάγκη τη συνεργασία
2Μ. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί
πως οι δύο εταιρείες μαζί ελέγ-
χουν τα δύο πέμπτα του παγκό-
σμιου στόλου μεταφοράς φορ-
τίων διά θαλάσσης. Η συνεργα-
σία 2Μ επιτρέπει στους πελάτες
αμφοτέρων των κολοσσών να
εκτελούν συχνότερα δρομολόγια
σε σχέση με τον αριθμό που θα
τους προσέφερε μια μεμονωμένη
εταιρεία. Η Maersk από την πλευ-
ρά της υποστήριξε ότι η λήξη
της συνεργασίας 2Μ ευθυγραμ-
μίζεται με την πρόσφατη αλλαγή
στρατηγικής, μέσω της οποίας
επικεντρώνεται στην παροχή υ-
πηρεσιών στον κλάδο διαχείρι-
σης συστημάτων εφοδιαστικής
αλυσίδας, καλύπτοντας την όλη
διάρκεια της μεταφοράς, από τις
αποθήκες μέχρι και την παρά-
δοση στον πελάτη. Τα τελευταία
χρόνια, όπως εν κατακλείδι επι-
σημαίνεται, ο όμιλος έχει πραγ-
ματοποιήσει μια σειρά εξαγορών
ύψους δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων προκειμένου να ενισχύσει
τη δραστηριότητά του στον το-
μέα της διαχείρισης συστημάτων
τροφοδοτικής αλυσίδας. 

Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με α-
φορμή τη νέα νομοθεσία των ΗΠΑ για τη
μετάβαση της οικονομίας τους στην πρά-
σινη και λιγότερο ρυπογόνο εποχή, η
οποία προσελκύει επενδύσεις και τις α-
πομακρύνει από την Ε.Ε., αποτυπώνεται
σε ένα και μόνο παράδειγμα. Η Marvel
Fusion, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές νε-
οφυείς επιχειρήσεις για την ανάπτυξη τε-
χνολογίας σύντηξης με μηδενικό ανθρα-
κικό αποτύπωμα, δέχεται ισχυρές πιέσεις
από τους επενδυτές της για μεταφορά της
έδρας της στις ΗΠΑ. Τα σχετικά αναφέρουν
σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα
Financial Times και το moneyreview.gr.
«Η πίεση αυξάνεται μέρα με τη μέρα από
τους υφιστάμενους επενδυτές μας για να
μετακομίσουμε δυνητικά στις Ηνωμένες

Πολιτείες», δήλωσε στους Financial Times
ο Μόριτζ φον ντερ Λίντεν, ιδρυτής και
διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής ε-
ταιρείας με τέσσερα χρόνια ζωής. Η πίεση
των επενδυτών οφείλεται εν μέρει στο
1,4 δισ. δολάρια που έχει διαθέσει η κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ για την εγχώρια βιο-
μηχανία σύντηξης, ένα ποσό που η Ενωση
Βιομηχανιών Σύντηξης των ΗΠΑ έχει α-
ναφέρει ως «χρηματοδότηση-ρεκόρ». Η
κίνηση παρατηρείται ενώ Αμερικανοί α-

ξιωματούχοι από πολλές πολιτείες προ-
σπαθούν να προσελκύσουν ξένες επιχει-
ρήσεις και ομίλους στο έδαφος των Ηνω-
μένων Πολιτειών, προβάλλοντας και δια-
φημίζοντας τις μεγάλες φορολογικές ε-
λαφρύνσεις, καθώς και τις επιδοτήσεις
που είναι διαθέσιμες και προβλέπονται
από τον νέο νόμο-ορόσημο για τη μείωση
του πληθωρισμού.

Ο νόμος, που ψηφίστηκε τον Αύγουστο,
θα παρέχει εκτεταμένες επιδοτήσεις της

τάξεως των περίπου 370 δισ. δολαρίων,
μερικές από τις οποίες έχουν προβλεφθεί
για καθαρή ενέργεια, όπως η βιομηχανία
σύντηξης, σηματοδοτώντας την πιο φι-
λόδοξη προσπάθεια της Αμερικής να α-
ντεπεξέλθει αποτελεσματικά στην κρίση
της κλιματικής αλλαγής. «Η νομοθεσία
για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού
έχει αλλάξει εντελώς τους ίσους όρους α-
νταγωνισμού υπέρ των ΗΠΑ», σημείωσε
ο Φον ντερ Λίντεν, τονίζοντας την αντί-

θεση μεταξύ των βιομηχανικών πολιτικών
της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών. Συν
τοις άλλοις, ο επικεφαλής της Marvel
Fusion ανησυχεί επίσης για τον αντίκτυπο
που θα έχει η αμερικανική νομοθεσία στο
επίπεδο των επενδύσεων που θα κάνουν
στην Ευρώπη οι επιχειρήσεις έντασης ε-
νέργειας στους τομείς του χάλυβα, του α-
λουμινίου και των χημικών προϊόντων –
το υποψήφιο πελατολόγιο της νεοφυούς
επιχείρησης– στην Ευρώπη τα επόμενα
πέντε έως δέκα χρόνια.

Από την πλευρά του ο Χέικε Φρέουντ,
γενικός διευθυντής λειτουργίας της Marvel
Fusion, πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις θα πρέπει να «ενισχύονται ως
πελάτες», αντί να προσπαθούν να διατη-
ρήσουν εταιρείες καθαρής ενέργειας στην
περιοχή μέσω επιδοτήσεων. Μια διπλή
δήλωση που έγινε από τη Γερμανία και
τη Γαλλία, αφότου οι ηγέτες τους συνα-
ντήθηκαν το Σαββατοκύριακο, ανέφερε
ότι οι δύο χώρες «θα συνεργαστούν για
να δουν πού θα μπορούσαν να είναι δυ-
νατόν να επιτευχθούν νέες τεχνολογικές
ανακαλύψεις στο πεδίο της σύντηξης,
ενώ εξετάζουν επίσης τις πρωτοβουλίες
του κλάδου στον τομέα αυτόν». Ο Φρέουντ
χαιρέτισε τη δήλωση, αλλά είπε ότι ήταν
πιο αδύναμη από τη δέσμευση της Ουά-
σιγκτον, προσθέτοντας ότι οι νέοι επεν-
δυτές ανησυχούν για την καταλληλότητα
της Ευρώπης ως στέγης για νεοφυείς ε-
πιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας σύ-
ντηξης. «Οταν πρόκειται για μεγαλύτερους
γύρους χρηματοδότησης, οι επενδυτές
θέλουν επίσης να δουν τη δέσμευση της
γερμανικής κυβέρνησης για τη σύντηξη»,
είπε. Η Marvel Fusion μελετά την ανάπτυξη
τεχνολογίας σύντηξης με λέιζερ, η οποία
περιλαμβάνει τη δημιουργία αυτού που
θα μπορούσε να ονομαστεί τεχνητός ήλιος
μέσω της χρήσης ακτίνων λέιζερ.

Τέλος στη συμμαχία
MSC - Maersk για
μεταφορά κοντέινερ  

«Μαγνήτης» οι ΗΠΑ για startup
στον τομέα της καθαρής ενέργειας
Το παράδειγμα της γερμανικής Marvel Fusion και οι πιέσεις που υφίσταται

<<<<<<

Οι δύο κορυφαίες εται-
ρείες σε επίπεδο όγκου
φορτίων ανακοίνωσαν
ότι από τον Ιανουάριο
του 2025 διακόπτουν
τη συνεργασία τους.  

<<<<<<

«Οι επενδυτές μάς ζητούν
να μετακομίσουμε
στις Ηνωμένες Πολιτείες»,
δήλωσε ο ιδρυτής της εταιρεί-
ας, κάτι που οφείλεται στις
αμερικανικές επιδοτήσεις 
για τη βιομηχανία σύντηξης.

Ο αμερικανικός νόμος που προώθησε η κυβέρνηση Μπάιντεν παρέχει εκτεταμένες επιδοτή-
σεις της τάξεως των περίπου 370 δισ. δολαρίων, μερικές από τις οποίες έχουν προβλεφθεί για
καθαρή ενέργεια, όπως η βιομηχανία σύντηξης, σηματοδοτώντας την πιο φιλόδοξη προσπάθεια
των ΗΠΑ να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στην κρίση της κλιματικής αλλαγής.
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Παρενέργεια

Της ΡΟΥΜΠIΝΑΣ ΣΠΑΘH

Εχει πλέον καταχωρισθεί πλήρως στη
συνείδηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώ-
μης πως το σοκ του νέου πολέμου στην
Ευρώπη ήταν παράλληλα και ο καταλυ-
τικός παράγοντας που επέφερε ριζικές
ανατροπές στον παγκόσμιο ενεργειακό
χάρτη. Κλιμακώνοντας εις το έπακρον
την ενεργειακή κρίση και οδηγώντας
στη στρατόσφαιρα τις τιμές του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου, ο πόλεμος
στην Ουκρανία ανέτρεψε τις εμπορικές
σχέσεις ανάμεσα στις οικονομίες ανά
τον κόσμο. Αποξένωσε την Ευρώπη από
τον ενεργειακά πλούσιο γείτονά της και
επί δεκαετίες προμηθευτή της σε ενέρ-
γεια και την έχει μετατρέψει στον κα-
λύτερο πελάτη των ΗΠΑ και ειδικότερα
της αμερικανικής βιομηχανίας υγροποι-

ημένου φυσικού αερίου (LNG). Παρά
τον τόσο λόγο που έχει γίνει για τα οφέλη
των ΗΠΑ από τον πόλεμο, είναι γεγονός
ότι άλλες οικονομίες έχουν πολύ πιο α-
θόρυβα αντλήσει εξίσου κολοσσιαία οι-
κονομικά οφέλη από το δράμα της Ου-
κρανίας και από τα δεινά των εισοδη-
ματικά ασθενέστερων Ευρωπαίων. Από
τις ευημερούσες χώρες της Σκανδιναβίας
μέχρι τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες
του Κόλπου, χώρες εξαγωγής ενέργειας
αντικατέστησαν με τους δικούς τους ε-
νεργειακούς πόρους τούς άλλοτε φθηνούς
υδρογονάνθρακες της Ρωσίας και ωφε-
λήθηκαν τα μέγιστα από την εκτόξευση
των τιμών της ενέργειας. Ετσι, την ώρα
που οι περισσότερες ευρωπαϊκές βιο-
μηχανίες γονάτιζαν υπό το δυσβάσταχτο
κόστος της ενέργειας και οι ευρωπαϊκές
οικονομίες πλήττονταν στο σύνολό τους,

η ούτως ή άλλως πλούσια Νορβηγία έ-
βλεπε να αυξάνονται δραματικά τα δυ-
σθεώρητα κεφάλαια του κρατικού επεν-
δυτικού της ταμείου του 1,3 τρισ. δολ.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
νορβηγικού υπουργείου Οικονομίας, τα
έσοδα της Νορβηγίας από τις εξαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ε-
κτοξευθούν φέτος σε 1,38 τρισ. νορβη-
γικές κορώνες, ποσό αντίστοιχο των

131 δισ. δολαρίων, όταν αντίστοιχα το
περασμένο έτος ανήλθαν σε 118 δισ.
δολάρια, ενώ το 2021 ήταν μόλις 29 δισ.
δολάρια. Στη διάρκεια του περασμένου
έτους η Νορβηγία αντικατέστησε τη
Ρωσία ως κύριος προμηθευτής της Ευ-
ρώπης σε φυσικό αέριο. Χάρη, όμως,
στη ραγδαία αύξηση των πετρελαϊκών
της εσόδων, που καταλήγουν στο κρατικό
επενδυτικό ταμείο, η κυβέρνηση ανα-
μένεται να καλύψει από αυτά το 20%
του προϋπολογισμού της μολονότι έχει
το δικαίωμα να αντλεί πολύ περιορισμένο
τμήμα από τα κεφάλαια του κρατικού
επενδυτικού ταμείου. Η σκανδαλώδης
σχεδόν αύξηση του πλούτου της χώρας
έφτασε να αποτελεί αντικείμενο διαμάχης
ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην α-
ντιπολίτευση. Αντιπολιτευόμενοι πολι-
τικοί συντάσσονται με οικονομολόγους

και με στελέχη των βιομηχανικών κο-
λοσσών της χώρας, χαρακτηρίζουν την
κυβέρνηση πολεμοκάπηλη και την κα-
λούν να διοχετεύσει τουλάχιστον ένα
μέρος των επίμαχων εσόδων σε ένα νέο
διεθνές ταμείο αλληλεγγύης. Και την
ίδια στιγμή, η επίσης ευημερούσα Σου-
ηδία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώ-
τες χώρες της Ευρώπης σε εξαγωγές ε-
νέργειας και με ορισμένες μετρήσεις το
περασμένο έτος ήταν η πρώτη ανάμεσά
τους με όσα αυτό συνεπάγεται για τα έ-
σοδά της. Σύμφωνα με δεδομένα του
ευρωπαϊκού δικτύου συστημάτων με-
ταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, του
Entso-E, που ανέλυσε η εταιρεία δεδο-
μένων για την ενέργεια Rystad Energy
AS, στη διάρκεια του περασμένου έτους
η Σουηδία εξήγαγε σε άλλες χώρες 33
τεραβατώρες.

Χρυσά συμβόλαια αερίου για Αλγερία, Κατάρ, Αίγυπτο  
Ισως έχει υποβαθμιστεί ο βαθμός στον
οποίο ωφελήθηκαν έμμεσα από τον πό-
λεμο και την ενεργειακή κρίση οι πε-
τρελαιοπαραγωγοί χώρες του Κόλπου,
της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας
Αφρικής. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι α-
νάμεσα στους κερδισμένους αυτού του
πολέμου συγκαταλέγονται τρεις αραβικές
χώρες, καθώς προσέφεραν διέξοδο στην
Ευρώπη ως εναλλακτικοί προμηθευτές
φυσικού αερίου όταν αυτή αποφάσισε
να τιμωρήσει τη Μόσχα για την εισβολή
στην Ουκρανία: η Αλγερία, το Κατάρ
και η Αίγυπτος. 

Η κρατική εταιρεία της Αλγερίας

Sonatrach έσπευσε να εκμεταλλευθεί
την κατάσταση και ανανέωσε τα συμ-
βόλαια που είχε συνάψει με τρεις μεγάλες
ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες: την
Eni της Ιταλίας, τον γαλλικό κολοσσό
της Total και την ισπανική Naturgy.
Ετσι τα έσοδά της από τις εξαγωγές φυ-
σικού αερίου αυξήθηκαν κατά 4 έως 5
δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την
ισπανική Naturgy, η Αλγερία, που εξάγει
περίπου το 83% του αερίου της στην
Ευρώπη και κυρίως σε Ιταλία και Ισπανία,
χρησιμοποίησε, εν μέρει τουλάχιστον,
ως πρόσχημα το γεγονός ότι ο Ισπανός
πρωθυπουργός συντάχθηκε με το Μα-

ρόκο στη διένεξη για το καθεστώς της
Δυτικής Σαχάρας και επέβαλε υψηλό-
τερες τιμές στην Ισπανία. Το Κατάρ, με
τον τρίτο στον κόσμο μεγαλύτερο όγκο
αποθεμάτων φυσικού αερίου μετά τη
Ρωσία και το Ιράν, αύξησε τις εξαγωγές
του σε LNG κατά 16% μέσα στους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2022. Προτού πε-
ριβληθεί αρνητική δημοσιότητα, άλλω-
στε, είδε να αναβαθμίζονται οι σχέσεις
του με την Ευρώπη με τις επισκέψεις
των Σαρλ Μισέλ και Ρόμπερτ Χάμπεκ
στην Ντόχα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής
του ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας
υπέγραψε συμφωνία με το Κατάρ που

ανέλαβε να παρέχει στη Γερμανία δύο
εκατ. τόνους αερίου ετησίως για διά-
στημα 15 ετών. 

Οι εξαγωγές του Κατάρ διπλασιάστη-
καν, άλλωστε, μέσα στο καλοκαίρι φτά-
νοντας τον Αύγουστο στα 9,2 δισ. δολ.
Η ηγεσία της μικρής χώρας του Κόλπου
σχεδιάζει να αυξήσει τις εξαγωγές της
σε LNG από τα 77 εκατ. τόνους, που έ-
φτασαν το περασμένο έτος, στα 126 ε-
κατ. τόνους μέσα στην επόμενη δεκα-
ετία.

Η Αίγυπτος δεν διαθέτει μεγάλα α-
ποθέματα φυσικού αερίου, αλλά αυτό
δεν την εμπόδισε να διπλασιάσει τα έ-

σοδά της από την ενέργεια. Ο όγκος
των εξαγωγών της αυξήθηκε κατά 171%
σε σύγκριση με το 2021 και το Κάιρο
άντλησε κέρδη ύψους 5 δισ. ευρώ μέσα
στο 2022. Ταυτοχρόνως έχει εντείνει
τη δραστηριότητα άντλησης και εκμε-
τάλλευσης φυσικού αερίου στην Ανα-
τολική Μεσόγειο σε συνεργασία με
ξένες εταιρείες. Προς τα τέλη του έτους
ανακοίνωσε τον εντοπισμό μεγάλου ό-
γκου φυσικού αερίου στο γνωστό  κοί-
τασμα Ζορ, ενώ μετά την επίσκεψη της
προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν συμφώνησε να αυξήσει τις
εξαγωγές αερίου στην Ευρώπη.    

Δοκιμασία

Αναβάθμιση 

Οποια κι αν είναι τα οφέλη που άντλησαν
άλλες χώρες από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία και την ενεργειακή κρίση, α-
διαμφισβήτητος κερδισμένος είναι οι
ΗΠΑ, η πετρελαϊκή βιομηχανία της υ-
περδύναμης και προπαντός η αμερικα-
νική βιομηχανία LNG. Τα δυσθεώρητα
έσοδα άνω των 200 δισ. δολ. που έχουν
συγκεντρώσει οι αμερικανικές πετρε-
λαϊκές χάρη στην εκτόξευση των τιμών
του «μαύρου χρυσού» και οι υψηλές
τιμές στις οποίες έχει πωλήσει η αμερι-
κανική βιομηχανία το LNG στην Ευρώπη
έχουν προκαλέσει εντονότατη δυσφορία
στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αλλά και

σε πολιτικούς κύκλους της Γηραιάς Η-
πείρου. Το ίδιο προβλημάτισε, άλλωστε,
και η αναβάθμιση του ρόλου της υπερ-
δύναμης στην κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών της Ευρώπης, καθώς αποτελεί
πλέον τον πρωταρχικό προμηθευτή της
στο καύσιμο.

Προ του πολέμου, όταν η Ρωσία προ-
μήθευε την Ευρώπη με περίπου το 55%
των αναγκών της σε φυσικό αέριο, το
μερίδιο των ΗΠΑ στις εισαγωγές της
Ευρώπης σε LNG δεν ήταν παρά 28%.
Στη διάρκεια του πολέμου το μερίδιο
της υπερδύναμης έχει εκτοξευθεί στο
45%, καθώς οι προμήθειες από τη Ρωσία

μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 75%. Ετσι,
οι ΗΠΑ αποτελούν πλέον την πρώτη ε-
ξαγωγική δύναμη στον κόσμο σε υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο (LNG), καθώς
στη διάρκεια του περασμένου έτους ε-
ξήγαγαν 81,2 εκατ. τόνους του καυσίμου,
όσο δηλαδή και το Κατάρ. Πρόκειται
για κυριολεκτικό άλμα για την υπερδύ-
ναμη που άρχισε να εξάγει LNG μόλις
το 2016 και έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχη
δύναμη στον κλάδο εν μια νυκτί. Εχουν
μεσολαβήσει η επανάσταση των σχι-
στολιθικών υδρογονανθράκων στις ΗΠΑ
αλλά και επενδύσεις πολλών δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων σε εγκαταστάσεις

υγροποίησης του φυσικού αερίου που
μετέτρεψαν τις ΗΠΑ από χώρα εισαγωγής
LNG στον σημαντικότερο προμηθευτή
του καυσίμου. Η εικόνα αυτή της υπερ-
δύναμης να αντλεί αστρονομικά κέρδη
από την ενεργειακή κρίση και όσα δεινά
συνεπάγεται αυτή για τις οικονομίες
και τις κοινωνίες της εξώθησε πολιτικούς
της Γαλλίας και της Γερμανίας να επι-
κρίνουν ευθέως την Ουάσιγκτον. Προ
μηνών ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών,
Μπρινό Λε Μερ, χαρακτήρισε «απαρά-
δεκτο» να εξάγουν οι ΗΠΑ το αμερικανικό
LNG επιβάλλοντας στην Ευρώπη τιμές
τετραπλάσιες από εκείνες που πληρώ-

νουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο
εσωτερικό της αμερικανικής αγοράς.
Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Γερμανού
υπουργού Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ,
που κατηγόρησε τις αμερικανικές βιο-
μηχανίες ότι χρεώνουν υπερβολικά α-
κριβά το φυσικό αέριο, ενώ η Ευρώπη
αγωνίζεται να απεξαρτηθεί ενεργειακά
από τη Ρωσία και οι γερμανικές βιομη-
χανίες φτάνουν στο σημείο να μειώνουν
ή και να αναστέλλουν την παραγωγή
τους εξαιτίας του δυσθεώρητου κόστους
της ενέργειας. Από την πλευρά τους,
βέβαια, οι αμερικανικές βιομηχανίες υ-
ποστηρίζουν ότι δεν φέρουν την ευθύνη

για το ακριβό LNG. Σύμφωνα μάλιστα
με τη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία
LNG της Αμερικής, την Cheniere, μεγάλο
μέρος του εμπορίου του καυσίμου βρί-
σκεται σε ευρωπαϊκά χέρια. Ο Κόρεϊ
Γκριντάλ, υψηλόβαθμο στέλεχος στον
τομέα εμπορίας της Cheniere Energy,
υποστήριξε προσφάτως πως το 90% του
καυσίμου που παράγει η εταιρεία του
πωλείται σε τρίτες πλευρές και οι πε-
ρισσότεροι πελάτες της είναι εταιρείες
κοινής ωφελείας της Ευρώπης, όπως οι
Enel, Endesa, Naturgy και Engie. Το
LNG που εξήγαγε φέτος η Cheniere πω-
λήθηκε σε ποσοστό 70% στην Ευρώπη.

Ερωτώμενος σχετικά με τις κατη-
γορίες κατά της Νορβηγίας, ότι εί-
ναι κατά κάποιον τρόπο πολεμοκά-
πηλη εφόσον επωφελείται από
τον πόλεμο συγκεντρώνοντας ι-
λιγγιώδη κέρδη, ο Νορβηγός υ-
πουργός Εξωτερικών, Εϊβίντ Βαντ
Πέτερσον, απάντησε ότι «είναι μια
έμμεση παρενέργεια», αρνήθηκε
τον χαρακτηρισμό και συμπλήρω-
σε πως «έχουμε επίγνωση της ευ-
θύνης που συνοδεύει τους φυσι-
κούς μας πόρους».

Σχολιάζοντας τη μετατροπή της
Σουηδίας σε χώρα εξαγωγής ενέρ-
γειας και μάλιστα την πρώτη στην
Ευρώπη, ο Φαμπιάν Ρόνινγκεν, α-
ναλυτής ενέργειας στη Rystad, τό-
νισε πως «το 2022 ήταν μια δοκι-
μασία προσαρμογής στην πραγμα-
τικότητα για πολλές χώρες, καθώς
ετέθησαν όλα αυτά τα υποθετικά
σενάρια που σκέφτονταν οι άν-
θρωποι για το ενδεχόμενο διακο-
πών στην ηλεκτροδότηση».

Πρωτιά ΗΠΑ στις εξαγωγές LNG και αστρονομικά έσοδα από το πετρέλαιο

Αναφερόμενη στην αναβάθμιση
των ενεργειακών σχέσεων της
Αλγερίας με την Ε.Ε. συνεπεία
του πολέμου, η ειδικός θεμάτων
ενέργειας στην Geopolitical
Intelligence Services, Φεντερίκα
Σαΐνι Φαζανότι, επισήμανε πως «η
χώρα έχει περιορισμένη παραγω-
γική δυνατότητα και χρειάζεται ε-
πειγόντως επενδύσεις και βελ-
τίωση των υποδομών της για την
εκμετάλλευση και ανάπτυξη του
ενεργειακού της κλάδου».

Οι κερδισμένοι από τον πόλεμο στην Ουκρανία 
Ποιες χώρες έχουν αντλήσει τεράστια οικονομικά οφέλη μετά το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης

<<<<<<

Τα έσοδα της Νορβηγίας από
τις εξαγωγές πετρελαίου και
αερίου θα εκτοξευθούν φέ-
τος στα 131 δισ. δολ., όταν το
2021 ήταν μόλις 29 δισ.
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Οι πρώτες μεγάλες διακοπές της
Κίνας το 2023 προσφέρουν μία
πολύ επιφανειακή ανακούφιση
στους επενδυτές. Οι πωλήσεις ει-
σιτηρίων για τον κινηματογράφο
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
διακοπών της Πρωτοχρονιάς του
σεληνιακού έτους ξεπέρασαν τις
περυσινές και υπερέβησαν τα σχε-
δόν 900 εκατ. δολάρια, σύμφωνα
με την πάροχο εισιτηρίων Maoyan
Entertainment. Eπίσης, ο κλάδος
των ταξιδίων ανακάμπτει.

Η επιστροφή των θεατών του
κινηματογράφου και των παρα-
θεριστών άμβλυνε ορισμένες α-
νησυχίες σχετικά με τον παρατε-
ταμένο οικονομικό αντίκτυπο της
πανδημίας του κορωνοϊού. Οι α-
ξιωματούχοι απέσυραν αιφνιδίως
τα περιοριστικά μέτρα τον Δεκέμ-
βριο και ακολούθησε κατακόρυφη
αύξηση κρουσμάτων, αλλά πλέον
σήμερα αναφέρεται ότι τα ποσο-
στά νοσηλείας για τον ιό κορυ-
φώθηκαν στις 5 Ιανουαρίου. Τα
επίσημα κρατικά στοιχεία κατέ-

γραψαν 35 εκατομμύρια μετακι-
νήσεις επιβατών μόνον την Τε-
τάρτη της περασμένης εβδομάδας,
αριθμός υψηλότερος κατά 73%
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
του 2022. Οι δε διαχειριστές κι-
νηματογραφικών αιθουσών ήταν
οι περισσότερο κερδισμένοι. Η
θυγατρική της IMAX στην Κίνα,
για παράδειγμα, εισέπραξε 42%
περισσότερα από την ίδια περίοδο
πέρυσι τις πρώτες τέσσερις ημέρες
των διακοπών της κινεζικής Πρω-
τοχρονιάς.

Ωστόσο, τα τρία χρόνια καρα-
ντίνας λόγω κορωνοϊού άφησαν
τα σημάδια τους, καταστρέφοντας
τους ισολογισμούς των νοικοκυ-
ριών, κλόνισαν την εμπιστοσύνη
και καλλιέργησαν την επιφύλαξη
ως προς την ανάληψη επενδυτικού
κινδύνου. Η μέση αύξηση του δια-
θέσιμου εισοδήματος για τους Κι-
νέζους αστούς μειώθηκε σε μόλις
2% πέρυσι από το 7% το 2021, και

ενώ οι πλούσιοι είναι σε μεγάλο
βαθμό αλώβητοι, υπάρχουν επίσης
ενδείξεις ότι εξετάζουν το ενδε-
χόμενο της μετανάστευσης. Οι
λιανικές πωλήσεις, βασικός δείκτης
μέτρησης της ισχύος της κατα-
νάλωσης, παραμένουν σε ύφεση,
εμφανίζοντας συρρίκνωση 1,8%
τον Δεκέμβριο.

Ο δε μέσος ρυθμός ανάπτυξης
υποχώρησε μετά μία δυναμική α-
νάκαμψη το 2021, έτος κατά το
οποίο η ζωή στην Κίνα είχε επα-
νέλθει σε μεγάλο βαθμό στο φυ-
σιολογικό. Βέβαια, τα ταξίδια ε-
ξακολουθούν να είναι 40% κάτω
από τα επίπεδα του 2019 και οι
καταναλωτές έχουν γίνει πιο φει-
δωλοί.

Οι πωλήσεις επιβατικών αυτο-
κινήτων μειώθηκαν κατά 21% από
την ίδια εορταστική περίοδο πέ-
ρυσι, σύμφωνα με αναλυτές της
Nomura, και η ακίνητη περιουσία
συνεχίζει να δέχεται σφοδρά πλήγ-
ματα. Πολλές κινηματογραφικές
αίθουσες κατέφυγαν σε μειώσεις
τιμών για να ενισχύσουν την κί-
νηση. Ορισμένοι δε επισκέπτες
από την ηπειρωτική Κίνα στο Χον-
γκ Κονγκ είπαν ότι οι τιμές πολυ-
τελών ειδών δεν ήταν ανταγωνι-
στικές σε σύγκριση με την περι-
φέρεια Χαϊνάν, τη Μέκκα των α-
δασμολόγητων ειδών.

Οι πολυεθνικές εταιρείες, οι ο-
ποίες προσβλέπουν σε μια δρα-
στική βελτίωση και αύξηση των
δαπανών από φορείς και κατανα-
λωτές στην Κίνα, είναι αρκετά πι-
θανό να δοκιμάσουν απογοήτευ-
ση. Από την άλλη πλευρά, εντού-
τοις, οι διοικητές των μεγάλων
κεντρικών τραπεζών των ισχυρών
οικονομιών, οι οποίοι έχουν τρο-
μοκρατηθεί μήπως η επανεκκί-
νηση της κινεζικής οικονομίας ε-
κτινάξει έτι περαιτέρω στα ύψη
τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο, φαίνεται πως θα ανακου-
φιστούν. Οι καταναλωτές με α-
φορμή την κινεζική Πρωτοχρονιά
έδειξαν να απολαμβάνουν τις δια-
κοπές. Παρά ταύτα ελάχιστες ήταν
οι ενδείξεις ότι προχώρησαν σε
φρενήρη καταναλωτική δαπάνη
«εκδικούμενοι» την περίοδο κα-
ραντίνας και απαγορεύσεων. Εν
κατακλείδι, οι καταναλωτές, που
έχουν υποστεί το πλήγμα των πε-
ριορισμών του ιού, έχουν πολλούς
λόγους να αποφεύγουν τις υπερ-
βολικές δαπάνες στο προσεχές
μέλλον. 

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Οι Κινέζοι δεν ξεχνούν
την πανδημία...

Της ΓΙΑΝ ΤΣΕΝ/ REUTERS BREAKINGVIEWS

Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του
κόσμου, η ΕΚΤ, η Federal Reserve και
η Τράπεζα της Αγγλίας, συνεδριάζουν
και οι τρεις σχεδόν ταυτοχρόνως αυτή
την εβδομάδα, και όλα δείχνουν πως θα
προχωρήσουν και οι τρεις σε νέες αυ-
ξήσεις επιτοκίων. Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της αγοράς, το κόστος δανεισμού
θα φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα μετά
την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008. Για την αμερικανική ομοσπον-
διακή τράπεζα, οι επενδυτές εκτιμούν
ότι στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας
θα επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης των
επιτοκίων και θα περιοριστεί να τα αυ-
ξήσει κατά 0,25 εκατοστιαίες μονάδες.
Και πάλι βέβαια τα επιτόκια του δολαρίου
θα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα
από το 2007, όταν άρχιζε η παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση. Η Τράπεζα
της Αγγλίας και η ΕΚΤ αναμένεται να
προχωρήσουν σε αύξηση κατά μισή ε-
κατοστιαία μονάδα, φθάνοντας τα επι-
τόκια της στερλίνας και του ευρώ στα
υψηλότερα επίπεδα από το 2008 και την

κατάρρευση της Lehman Brothers. Ει-
δικότερα, για την ΕΚΤ η αύξηση κατά
50 μονάδες βάσης θεωρείται απολύτως
βέβαιη και ο προβληματισμός της αγοράς
επικεντρώνεται στο ποιο θα είναι το ε-
πόμενο βήμα της και αν πρόκειται να
προχωρήσει σε νέα κίνηση στη δεύτερη
συνεδρίαση του 2023, τον Μάρτιο.  

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν
πως οι συνεχιζόμενες αυξήσεις ενσπεί-
ρουν ανησυχία στους επενδυτές, που
ενδεχομένως έχουν υποτιμήσει τις εν-
δείξεις ότι ο πληθωρισμός παραμένει
σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι στιγμής οι ε-
πιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων έχουν
μεν οδηγήσει σε μερική αποκλιμάκωση
των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά οι
αυξήσεις των τιμών παραμένουν ανη-
συχητικά υψηλές καθώς στις ΗΠΑ ο
πληθωρισμός βρίσκεται στο 6,5% και
στην Ευρωζώνη στο 9,2%. Ο δομικός
πληθωρισμός, άλλωστε, αυτός από τον
οποίο αφαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές
των τροφίμων και της ενέργειας, παρα-
μένει αυξημένος. Στις αγορές επικρατεί
η πεποίθηση πως ο πληθωρισμός θα υ-
ποχωρήσει σταδιακά στον στόχο του

2% που έχουν υιοθετήσει τόσο η ΕΚΤ
όσο και η Τράπεζα της Αγγλίας. Οπως
επισημαίνει το Reuters, η τρέχουσα συ-
γκυρία θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη
δοκιμασία της προσέγγισης των κεντρι-
κών τραπεζών στη νομισματική πολιτική
τους. Θα φανεί εν ολίγοις κατά πόσον
αυτή η προσέγγιση αποδίδει αφ’ ης στιγ-
μής αρχίσουν να εκτοξεύονται οι τιμές
και πόσο πιστά θα την εφαρμόσουν οι
κεντρικές τράπεζες αν αποβεί περαιτέρω
επιζήμια για τις οικονομίες τους.  

Υιοθετώντας συγκεκριμένο στόχο για
τον πληθωρισμό, οι κεντρικοί τραπεζίτες
θεωρούν πως διασφαλίζουν κάποια α-
ξιοπιστία και ενθαρρύνουν τον προγραμ-
ματισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων
έτσι ώστε να ανακόπτει τον πληθωρισμό
και να τον διατηρεί μέσα σε συγκεκριμένα
όρια. Αυτή την πεποίθησή τους φάνηκε
να υποστηρίζουν και οι εξελίξεις, καθώς
η πολιτική ενός συγκεκριμένου στόχου
για τον πληθωρισμό μεταφέρθηκε σε
όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες από
τη Νέα Ζηλανδία το 1990 σε όλη την Ευ-
ρώπη και τις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία το
2012 και το 2013. Τις τελευταίες τρεις

δεκαετίες μέχρι το τέλος του πρώτου
έτους της πανδημίας το 2020 ο πληθω-
ρισμός παρέμεινε πραγματικά υπό έλεγχο.
Αυτή η πολιτική τους όμως συνέπεσε με
παράγοντες που βοήθησαν, όπως η πα-
γκοσμιοποίηση, η υψηλή τεχνολογία και
οι δημογραφικές εξελίξεις. Από την εκ-
δήλωση της πανδημίας και στη συνέχεια
με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
οι ίδιες δυνάμεις φαίνεται πως τώρα πιέ-
ζουν τις τιμές στην αντίθετη κατεύθυνση.
Εν ολίγοις, αυτό το κοινό πλαίσιο νομι-
σματικής πολιτικής τίθεται σε δοκιμασία
καθώς έρχεται για πρώτη φορά αντιμέ-
τωπο με μια σειρά από αντιξοότητες
αλλά και με συνεχή σοκ στην πλευρά
της προσφοράς, τα οποία ενδέχεται να
μην μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. 

Το νέο σκηνικό
Μιλώντας στο Reuters ο Κλάουντιο

Μπόριτς, επικεφαλής του τμήματος νο-
μισματικών και οικονομικών θεμάτων
στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών,
τονίζει πως «στο μέλλον μάλλον θα α-
ντιμετωπίσουμε μια περίοδο με πληθω-
ρισμό διαρθρωτικά υψηλότερο σε σύ-

γκριση με τις δύο τελευταίες δεκαετίες».
Ο ίδιος υπογραμμίζει πως η στροφή στην
τοπική παραγωγή περιόριζε τον πλη-
θωρισμό, αλλά τώρα ο αντίκτυπος αυτής
της αλλαγής τείνει να εξανεμιστεί και
στο μεταξύ το διεθνές εμπόριο, η κλι-
ματική αλλαγή και οι δημογραφικές ε-
ξελίξεις ενισχύουν τις πληθωριστικές
πιέσεις. Επιπλέον υπάρχει ο παράγοντας
των προσδοκιών της κοινωνίας για τις
εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού.
Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό συχνά
αποτελούν ένα είδος αυτοεκπληρούμενης
προφητείας καθώς οδηγούν σε συμπε-
ριφορές που εξωθούν ανοδικά τις τιμές.
Και όπως τονίζει η Τζένιφερ Μακ Κέον,
κορυφαία οικονομολόγος της Capital
Economics, «σχεδόν όλες οι μετρήσεις
καταδεικνύουν πως οι προσδοκίες για
υψηλό πληθωρισμό είναι πολύ αυξημένες
σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επί-
πεδα και αφορούν αυξήσεις των τιμών
πολύ μεγαλύτερες από τον στόχο του
2% που έχουν οι μεγαλύτερες κεντρικές
τράπεζες.  

REUTERS, BLOOMBERG,
FINANCIAL TIMES

<<<<<<

Δύσκολη η επιστροφή
στην κανονικότητα.
Τα τρία χρόνια αυστη-
ρών μέτρων κλόνισαν
την εμπιστοσύνη
των καταναλωτών.

<<<<<<

Σχεδόν όλες οι μετρήσεις
καταδεικνύουν πως οι προσ-
δοκίες για υψηλό πληθωρι-
σμό είναι πολύ αυξημένες. 

Νέες αυξήσεις επιτοκίων
σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Βρετανία
Το κόστος δανεισμού θα φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την κρίση του 2008 

Η αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρείται απολύτως βέβαιη και ο προβληματισμός της αγοράς επικε-
ντρώνεται στο ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της και αν πρόκειται να προχωρήσει σε νέα κίνηση στη δεύτερη συνεδρίαση του 2023, τον Μάρτιο. 

Ο ολλανδικός κολοσσός υψηλής τε-
χνολογίας στον κλάδο της περί-
θαλψης, Philips, θα καταργήσει
άλλες 6.000 θέσεις εργασίας πα-
γκοσμίως. Ο βασικός λόγος είναι
ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει
την κερδοφορία του και να βελ-
τιώσει την ασφάλεια των προϊόντων
του μετά την ανάκληση αναπνευ-
στικών συσκευών του. Ως αποτέ-
λεσμα αυτών των εξελίξεων, η χρη-
ματιστηριακή αξία του ομίλου της
Philips υποχώρησε κατά 70%. Οπως
σχετικώς αναφέρει σε δημοσίευμά

του το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Reuters, οι μισές από τις περικοπές
θέσεων εργασίας θα γίνουν φέτος,
προσθέτοντας ότι οι άλλες μισές
θα πραγματοποιηθούν έως το 2025.
Τα σχετικά τόνισε η ίδια η εταιρεία.
Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα α-
ναδιοργάνωση φέρει τον αριθμό
των συνολικών περικοπών θέσεων
εργασίας που ανακοίνωσε ο νέος
διευθύνων σύμβουλος, Ρόι Τζέικο-
μπς, τους τελευταίους μήνες στις
10.000, ή μιλώντας με ποσοστά
στο 13% επί του συνολικού εργα-
τικού δυναμικού της Philips. 

Βέβαια, με αυτά τα μέτρα ο ολ-
λανδικός κολοσσός έρχεται να προ-
στεθεί στη χορεία των γιγάντων
της υψηλής τεχνολογίας οι οποίοι
τους τελευταίους λίγους μήνες έ-
χουν ανακοινώσει μαζικότατες α-
πολύσεις.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται

η Google, θυγατρική της Alphabet,
η Microsoft, η Amazon και η γερ-
μανική εταιρεία παραγωγής λογι-
σμικού SAP. Οι αποφάσεις των α-
νωτέρω για δραστικές μειώσεις
στον αριθμό των εργαζομένων τους
είναι μια κίνηση προετοιμασίας
για πιο αντίξοες συνθήκες στο ε-
πιχειρείν και σε ενδεχόμενη ύφεση
στην παγκόσμια οικονομία. Χθες,
κατά τις πρωινές συναλλαγές η
τιμή της μετοχής της Philips δια-
πραγματευόταν κατά 5,5% υψη-
λότερα, χάρη στην αρωγή των κερ-
δών τετάρτου τριμήνου του 2022.
Τα τελευταία απέβησαν πολύ κα-
λύτερα απ’ όσο ανέμεναν οι ανα-
λυτές. Ο δε Ρόι Τζέικομπς ανέλαβε
τα ηνία της εταιρείας πέρυσι τον
Οκτώβριο κι ενόσω η Philips συ-
νέχισε να αντιμετωπίζει τις συνέ-
πειες από την ανάκληση εκατομ-
μυρίων αναπνευστήρων, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία
της άπνοιας κατά τη διάρκεια του
ύπνου. Οι εν λόγω συσκευές απο-
σύρθηκαν μαζικά από την αγορά
διότι ο αφρός ο οποίος χρησιμο-
ποιείται σε αυτούς ενδέχεται να
καταστεί τοξικός. «Αυτό που πα-
ρουσιάζουμε σήμερα νομίζω ότι
είναι ένα πολύ δυναμικό σχέδιο
για να διασφαλίσουμε το μέλλον
της Philips.

Οι προκλήσεις που έχουμε είναι
σοβαρές και τις αντιμετωπίζουμε
καταπρόσωπο», τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο Τζέικομπς στους δημο-
σιογράφους. Και προσέθεσε, εν
κατακλείδι, πως «για να βελτιωθεί
η κερδοφορία, ενώ επενδύουμε
στην ασφάλεια, οι καινοτομίες θα
στοχεύουν σε «λιγότερα έργα, με
καλύτερους πόρους και με μεγα-
λύτερη επίδραση στην αγορά». 

REUTERS

Μια νέα εποχή εκκινεί για τη γαλλο-ια-
πωνική συμμαχία των αυτοκινητοβιο-
μηχανιών της Renault και της Nissan,
οι οποίες χθες συμφώνησαν να αναδια-
μορφώσουν τη δομή συνεργασίας τους
που μετράει 22 χρόνια. Βάσει των σα-
ρωτικών αλλαγών θα έχουν ισότιμη συμ-
μετοχή στη συμμαχία τους, ενώ σε αυτή
συμπεριλαμβάνεται με λιγότερο σημα-
ντική παρουσία η επίσης ιαπωνική
Mitsubishi Motors. Υπήρξε δημιούργημα
του πρώην επικεφαλής της Renault,
Κάρλος Γκοσν, το 1999, ο οποίος είχε
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Υπό τις αρχικές προβλέψεις, η Nissan
είχε εξασφαλίσει ένα μερίδιο της τάξεως
του 15% στη Renault, ισοδύναμο με ε-
κείνο του γαλλικού δημοσίου, χωρίς, ω-

στόσο, να έχει δικαίωμα ψήφου. Αντίθετα,
η Renault, η οποία εκείνη την εποχή
διέσωσε από τη χρεοκοπία τη Nissan,
κατείχε το 43% σε αυτή, δίνοντας στους
Γάλλους κυρίαρχο ρόλο. Και ακριβώς
αυτός ο ρόλος εδώ και πολλά χρόνια α-
ποτελεί σημείο έντονης τριβής ανάμεσα
στους δύο εταίρους, ενώ και ο ίδιος ο
Κάρλος Γκοσν έχει πλέον βρεθεί εκτός
προσκηνίου και αντιμετωπίζει προβλή-
ματα με τη δικαιοσύνη. Στα τέλη του
2018 είχε συλληφθεί στην Ιαπωνία με
τις κατηγορίες σφαλμάτων διαχείρισης
και οικονομικές ατασθαλίες, ενώ στη
συνέχεια απεπέμφθη από πρόεδρος της
συμμαχίας και διέφυγε στον Λίβανο. 

Η νέα μορφή της σύμπραξης στον
κλάδο του αυτοκινήτου ανακοινώνεται
ύστερα από σχεδόν τέσσερις μήνες ε-

ντατικής διαβούλευσης, η οποία, όπως
ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές
στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters,
ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη. Και ο λόγος
ήταν το πώς θα μπορούσε να διαμοιραστεί
η πνευματική ιδιοκτησία, διότι η Renault
επιδίωκε διασυνδέσεις με άλλες εταιρείες
εκτός της διμερούς γαλλο-ιαπωνικής
συμμαχίας. Βέβαια θα πρέπει να ανα-
φερθεί ότι η συμφωνία, η οποία επετεύ-
χθη, χρήζει έγκρισης από τα αντίστοιχα
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.
Με τα όσα έχουν συμφωνηθεί, η γαλλική
εταιρεία από 43% στην ιαπωνική θα κα-
τέχει πλέον το 15%. Το εναπομείναν 28%
θα υπαχθεί σε γαλλικό καταπίστευμα,
καθιστώντας πλέον περισσότερο ισότιμες
και ισοδύναμες τις δύο οντότητες. 

Αλλωστε, η επί μακρόν ανισορροπία
μεταξύ τους και η ανισότιμη σχέση τους
έφερνε πάντοτε εντάσεις στους κόλπους
των στελεχών της Nissan. Είναι σαφές
πως αν και η Renault υπό την καθοδή-
γηση του Κάρλος Γκοσν την είχε δια-
σώσει πριν από 20 και πλέον χρόνια,
δεν παύει να είναι μικρότερη με γνώμονα
το πόσα αμάξια πουλάει. Με την και-
νούργια δομή οι δύο εταιρείες θα έχουν
αμοιβαίες συμμετοχές της τάξεως του
15%, πράγμα το οποίο θα δώσει τη δυ-
νατότητα στη Nissan να ασκήσει το δι-
καίωμα ψήφου που εξασφάλισε και το
οποίο δεν είχε πριν. «Η δυνατότητα να
ασκούν αυτό το δικαίωμα είναι καλοδε-
χούμενη από την πλευρά της εταιρικής
διακυβέρνησης και λειτουργεί ως εχέγγυο
ότι τα δύο μέρη έχουν συνδεδεμένα τα
συμφέροντά τους», επισημαίνει ο Τζον
Γουίδαρ, διευθυντής τμήματος ειδικών
θεμάτων Νοτιοανατολικής Ασίας στην
Pictet Asset Management. Τέλος, στα
συμπεφωνημένα υπάρχει και ρήτρα η
οποία απαγορεύει τις πωλήσεις μετοχών
για δεδομένη περίοδο, ενώ περιλαμβάνει
και άλλους συναφείς περιορισμούς. 

REUTERS

Σε 6.000 απολύσεις
προχωρεί ο ολλανδικός
όμιλος της Philips

Συνεργασία επί ίσοις όροις
συμφώνησαν Renault και Nissan 

<<<<<<

Με τις νέες περικοπές η
μείωση του προσωπικού
τους τελευταίους μήνες
φθάνει τα 10.000 άτομα.

<<<<<<

H Renault από 43% θα κατέ-
χει πλέον το 15%. Το εναπο-
μείναν 28% θα υπαχθεί
σε γαλλικό καταπίστευμα.

Με την καινούργια δομή οι δύο εταιρείες θα έχουν αμοιβαίες συμμετοχές της τάξεως του
15%, πράγμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στη Nissan να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου
που εξασφάλισε και το οποίο δεν είχε πριν. 
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Eχοντας ήδη υποκαταστήσει τη Ρωσία
ως κύριος προμηθευτής της Ευρώπης
σε φυσικό αέριο, η Νορβηγία ενδέχεται
τώρα να γίνει ακόμη πιο πολύτιμη για
τη Γηραιά Ηπειρο, καθώς στο μέλλον
μπορεί να διαθέσει μεγάλες ποσότητες
από στρατηγικής σημασίας μέταλλα. Η
σκανδιναβική χώρα ανακοίνωσε ότι α-
νακάλυψε στην επιμήκη υφαλοκρηπίδα
της σε απομονωμένες περιοχές της «ση-
μαντικό» όγκο ευρύτατου φάσματος
μετάλλων, από χαλκό μέχρι σπάνιες
γαίες.  Το κοίτασμα είναι σημαντικό,
σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των
αρχών της χώρας που εξετάζουν τώρα
κατά πόσον θα επιτρέψουν τις εξορύξεις
σε βαθιά ύδατα στις υπεράκτιες περιοχές
της. Επικρατεί όμως προβληματισμός,
καθώς οι αναγκαίες για την εξόρυξη και
εκμετάλλευση διαδικασίες απαιτούν
την έγκριση του κοινοβουλίου, που δεν
είναι δεδομένη. Και ο λόγος είναι ότι
πρόκειται για διαδικασίες που επιβα-
ρύνουν το περιβάλλον, με αποτέλεσμα
να προκαλούν πολιτικές διαμάχες.

Στη σχετική της ανακοίνωση η εται-
ρεία NPD (Norwegian Petroleum
Directorate) που διεξήγαγε τις σχετικές
έρευνες επισημαίνει τη στρατηγική ση-
μασία του ευρήματος. Οπως χαρακτη-

ριστικά τονίζει η εταιρεία, «ανάμεσα
στα μέταλλα που βρέθηκαν στις όχθες
στην υπό μελέτη περιοχή, το μαγνήσιο,
το νιόβιο, το κοβάλτιο και οι σπάνιες
γαίες συγκαταλέγονται στον κατάλογο
των μεταλλευμάτων στρατηγικής ση-
μασίας που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή». Η εταιρεία δεν παραλείπει
να τονίσει πως «τα ακριβά και δαπανηρά
στην εξόρυξή τους σπάνια μέταλλα,
όπως είναι το νεοδύμιο και το δυσπρόσιο,
δύο από τα μέταλλα των σπάνιων γαιών,
είναι εξαιρετικά σημαντικά για την πα-
ραγωγή των μαγνητών που χρησιμο-
ποιούνται στην κατασκευή ανεμογεν-
νητριών και κινητήρων ηλεκτροκίνητων
οχημάτων».

Την ίδια στιγμή, όμως, περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις σπεύδουν να ζητή-
σουν από την κυβέρνηση να αναβάλει
κάθε εξόρυξη και εκμετάλλευση, όχι
μόνον του συγκεκριμένου κοιτάσματος
αλλά γενικότερα κάθε κοιτάσματος στην
ακτογραμμή της Νορβηγίας, μέχρις
ότου διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες
και μελέτες στις περιοχές αυτές. Αντι-
κείμενο των ερευνών, σύμφωνα με τους
περιβαλλοντολόγους,  πρέπει να είναι
η κατανόηση των οργανισμών που ζουν
στις όχθες και την υφαλοκρηπίδα της

χώρας, αλλά και οι συνέπειες που εν-
δέχεται να συνεπάγονται οι εξορύξεις
για τους οργανισμούς αυτούς. Οπως χα-
ρακτηριστικά επισημαίνει το Ινστιτούτο
Θαλασσίων Ερευνών της Νορβηγίας σε
συμβουλευτική του επιστολή προς τις
Αρχές, «έχουμε μεγάλο έλλειμμα γνώ-
σης» σχετικά με τα βάθη των ωκεανών
όπου ενδέχεται να ζουν είδη που δεν
έχουμε ακόμη ανακαλύψει. Η ίδια η ε-
ταιρεία NPD, άλλωστε, υπογράμμισε σε

σχετική ανακοίνωσή της πως θα χρει-
αστούν περαιτέρω έρευνες στις περιοχές
όπου βρίσκονται οι επίμαχοι πόροι προ-
κειμένου να διαπιστωθεί ποιο τμήμα
από τα μέταλλα μπορεί να αντληθεί με
αντιμετωπίσιμο και ανεκτό κόστος στο
περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα έως τώρα πορίσματα
των ερευνών, το κοίτασμα των μετάλλων
εκτείνεται στις απομακρυσμένες πε-
ριοχές της  Νορβηγικής Θάλασσας και
της Θάλασσας της Γροιλανδίας και πε-
ριέχει 38 εκατ. τόνους χαλκού, σχεδόν
το διπλάσιο από τον όγκο χαλκού που
εξορύσσεται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο
επίπεδο. Υπολογίζεται πως περιέχει ε-
πίσης 45 εκατ. τόνους ψευδαργύρου,
που είναι συγκεντρωμένοι στις ενώσεις
μετάλλων διαφορετικής προέλευσης,
γνωστές ως πολυμεταλλικά σουλφίδια.
Σημειωτέον ότι εξίσου στρατηγικής ση-

μασίας κοίτασμα σπάνιων γαιών, το με-
γαλύτερο έως τώρα στην Ευρώπη, ε-
ντοπίστηκε στην περιοχή Κίρουνα στην
αρκτική πλευρά της Σουηδίας και εν-
δέχεται να σταθεί καθοριστικό στην
προσπάθεια της Γηραιάς Ηπείρου να
απεξαρτηθεί από την Κίνα και το σχεδόν
παγκόσμιο μονοπώλιό της στις συγκε-
κριμένες πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με τον κρατικά ελεγχόμενο
σουηδικό μεταλλευτικό όμιλο LKAB, το
κοίτασμα είναι μια μεγάλη μεταλλευτική
περιφέρεια που περιλαμβάνει τουλάχι-
στον ένα εκατ. τόνους οξειδίων σπάνιων
γαιών. Τα δύο κοιτάσματα στις σκαν-
διναβικές χώρες ανακαλύπτονται σε
μια στιγμή που η Ευρώπη ανησυχεί για
την εξάρτησή της ιδιαίτερα από την
Κίνα, του μεγαλύτερου παραγωγού σπά-
νιων γαιών παγκοσμίως, για την προ-
μήθεια των μεταλλευμάτων αυτών που

χρησιμεύουν κυρίως για την κατασκευή
μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, α-
νεμογεννητριών, αλλά και γενικότερα
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία NPD, από
το 2011 και μετά συγκεντρώνει πληρο-
φορίες για τις περιοχές βαθέων υδάτων
στη Νορβηγική Θάλασσα και τη Θά-
λασσα της Γροιλανδίας σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν, ενώ
από το 2020 και μετά έχει προσχωρήσει
στις έρευνες και το Πανεπιστήμιο του
Τρομς. Στο διάστημα από το 2018 μέχρι
και το 2021 έχει υλοποιήσει τέσσερις
αποστολές, στο πλαίσιο των οποίων συ-
γκέντρωσε δείγματα και πληροφορίες
για τον βυθό και τα σημαντικότερα κοι-
τάσματα της περιοχής, ενώ παράλληλα
είχε σε εξέλιξη εξορυκτική δραστηριό-
τητα και συγκέντρωση δειγμάτων.

REUTERS

Η Νορβηγία
εντόπισε
μεγάλο κοίτασμα
μετάλλων
Ανακαλύφθηκε σε βαθιά ύδατα
στις απομακρυσμένες περιοχές της

Το κοίτασμα των μετάλλων εκτείνεται στις απομακρυσμένες περιοχές της  Νορβηγικής Θάλασσας και της Θάλασσας της Γροιλανδίας και περιέχει 38 εκατ. τόνους χαλκού, σχεδόν το δι-
πλάσιο από τον όγκο χαλκού που εξορύσσεται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη φωτογραφία, ορυχείο χαλκού στην Ισπανία.

<<<<<<<

Εξίσου στρατηγικής σημα-
σίας κοίτασμα σπάνιων
γαιών εντοπίστηκε πριν από
λίγο διάστημα στην αρκτική
πλευρά της Σουηδίας.

Ημέρες πυρετωδών διαπραγματεύσεων
θα είναι οι επόμενες για την Ευρωπαϊκή
Ενωση, καθώς η Γηραιά Ηπειρος ανα-
ζητεί τρόπους για να μειώσει τα έσοδα
της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου
και παραγώγων του και να αυξήσει τον
αντίκτυπο των κυρώσεων κατά της Μό-
σχας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν
αυτή τη φορά στην αναθεώρηση του
πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές του
ρωσικού πετρελαίου από την Ε.Ε. και
τις χώρες του G7 και έχει τεθεί σε ισχύ
από τον Δεκέμβριο. Οι Ευρωπαίοι δι-
πλωμάτες θα αποφασίσουν παράλληλα
το επίπεδο του νέου πλαφόν που σχε-
διάζουν να επιβάλουν από αρχές Φε-
βρουαρίου στα πετρελαιοειδή, συμπε-
ριλαμβανομένου του ντίζελ. Το πλαφόν
στις τιμές του ρωσικού πετρελαίου όταν
αυτό εξάγεται σε τρίτες χώρες έχει σχε-
διαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη ροή
ρωσικού αργού και προϊόντων διύλισης,
αλλά να περιορίζει τα έσοδα της Μόσχας
που χρηματοδοτούν τον πόλεμο του
Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας.
Για την επιβολή νέου πλαφόν τόσο στο

πετρέλαιο όσο και στα πετρελαιοειδή
απαιτείται ομοφωνία ανάμεσα στα κρά-
τη-μέλη, όπως άλλωστε και για την ε-
πιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μό-
σχας. Αυτός είναι και ο λόγος που ανα-
μένεται να είναι πυρετώδεις οι διαπραγ-
ματεύσεις.

Εως τώρα τα κράτη-μέλη έχουν συμ-
φωνήσει να επανεξετάζουν το πλαφόν
ανά δύο μήνες, που σημαίνει πως η σχε-
τική διαπραγμάτευση έπρεπε να έχει
αρχίσει νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο.
Ωστόσο, οι ΗΠΑ και ορισμένοι σύμμαχοί
τους προτιμούν να περιμένουν μέχρι
τον Μάρτιο για να επανεξετάσουν το

πλαφόν στο πετρέλαιο και προς το παρόν
να διατηρήσουν το αρχικό των 60 δολ.
το βαρέλι. Υποστηρίζουν πως ο μηχα-
νισμός έχει αποδειχθεί ήδη αποτελε-
σματικός ως προς το ότι έχει οδηγήσει
σε μείωση των τιμών του πετρελαίου.
Την ίδια στιγμή, όμως, μια ομάδα χωρών
των οποίων ηγούνται η Εσθονία, η Λι-
θουανία και η Πολωνία ασκούν πιέσεις
για να μειωθεί περαιτέρω το πλαφόν
στο πετρέλαιο, καθώς εκτιμούν πως το
υφιστάμενο επίπεδο είναι υπερβολικά
υψηλό σε σύγκριση με τις τρέχουσες
τιμές της αγοράς.

Σε πρότασή τους που απέστειλαν
στα κράτη-μέλη στις αρχές της εβδο-
μάδας επικαλούνται εκτιμήσεις της Διε-
θνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, σύμφωνα
με τις οποίες μια μέση τιμή του ρωσικού
πετρελαίου στη ρωσική αγορά ήταν τα
54 δολ. το βαρέλι τον Δεκέμβριο και τα
52 δολ. τον Ιανουάριο. Ως εκ τούτου ζη-
τούν επίμονα να μειωθεί περαιτέρω το
πλαφόν κάπου ανάμεσα στα 40 δολ. και
τα 50 δολ. το βαρέλι. Στο σχετικό έγ-
γραφο που διέρρευσε στο Bloomberg

τονίζουν πως «στα πρώτα του βήματα
το πλαφόν φάνηκε να αποδίδει, αλλά
τώρα είναι αρκετά σαφές πως πρέπει
να εκμεταλλευθούμε περαιτέρω αυτόν
τον μηχανισμό». Προσθέτουν μάλιστα
πως η Ρωσία ετοιμάζει νέες και δραμα-
τικότερες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας,
γι’ αυτό και «είναι υψίστης σημασίας
να ασκήσουμε μεγαλύτερες πιέσεις στη
ρωσική οικονομία και να την αποκό-
ψουμε από τα πετρελαϊκά έσοδα». Υ-
πενθυμίζουν, άλλωστε, πως η συμφωνία
για το πλαφόν που επετεύχθη τον Δε-
κέμβριο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι
η τιμή του θα διατηρηθεί τουλάχιστον
κατά 5% κάτω από τη μέση τιμή της α-
γοράς. 

Σε ό,τι αφορά το νέο πλαφόν που
σχεδιάζει η Ε.Ε. στα παράγωγα πετρε-
λαίου της Ρωσίας, στόχος είναι να δια-
σφαλίσουν και να σταθεροποιήσουν
τις προμήθειες καυσίμων, όπως το ντίζελ
από τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε και τίθεται
σε ισχύ η απαγόρευση στις εισαγωγές
του καυσίμου από τη Ρωσία.

BLOOMBERG

Διαπραγματεύσεις για αναθεώρηση του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο
<<<<<<

Εσθονία, Λιθουανία
και Πολωνία ασκούν πιέσεις
για να μειωθεί περαιτέρω,
καθώς εκτιμούν πως
το υφιστάμενο επίπεδο
είναι υπερβολικά υψηλό.

Για την επιβολή νέου πλαφόν τόσο στο ρωσικό πετρέλαιο όσο και στα πετρελαιοειδή απαι-
τείται ομοφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ανακάμπτει ο εσωτερικός τουρισμός στην Κίνα
Σχεδόν ένα τέταρτο περισσότερες
εγχώριες μετακινήσεις για τουρι-
στικούς λόγους έγιναν φέτος στην
Κίνα κατά τις αργίες του σεληνιακού
νέου έτους, ενώ τα ταξίδια στο ε-
ξωτερικό υπερδιπλασιάστηκαν τις
πρώτες έξι ημέρες της εβδομάδας
αργιών, ύστερα από τον τερματισμό
των περιορισμών της COVID-19.
Από τη στιγμή που ο Κινέζος πρό-
εδρος αποφάσισε να ανακαλέσει
πλήρως την πολιτική μηδενικής α-
νοχής στον κορωνοϊό και να επι-
τρέψει στους Κινέζους να κινούνται
ελεύθερα τόσο εντός όσο και εκτός
Κίνας, η κίνηση παρουσιάζει θεα-
ματική αύξηση, ακριβώς επειδή οι

Κινέζοι δεν μπορούσαν να ταξιδέ-
ψουν τα τελευταία τρία χρόνια.

Συνολικά έγιναν 308 εκατ. ταξίδια
για τουριστικούς λόγους εντός της
Κίνας κατά τη φετινή εορταστική
περίοδο, αυξημένα κατά 23,1% συ-
γκριτικά με τις αργίες του σεληνια-
κού νέου έτους το 2022 και κατά
88,6% σε σχέση με το 2019, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που ανακοί-
νωσε χθες το υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού.

Η Κίνα άρχισε τον Δεκέμβριο να
ανακαλεί με ραγδαίο ρυθμό τα αυ-
στηρά περιοριστικά μέτρα που είχε
επιβάλει στο πλαίσιο της πολιτικής
της «μηδενικής ανοχής» στον κο-

ρωνοϊό, ύστερα από σχεδόν τρία
χρόνια με περιόδους εκτεταμένων
lockdowns στις πόλεις, βραδύτερη
οικονομική ανάπτυξη και προβλή-
ματα στον κλάδο του τουρισμού
και της φιλοξενίας. 

Σε ό,τι αφορά, πάντως, τη δυνα-
τότητα των Κινέζων να ταξιδέψουν
στο εξωτερικό, όλα δείχνουν πως
οδηγεί ήδη σε νέο κύμα φυγής από
τη χώρα και συνεπακόλουθης φυγής
κεφαλαίων. Κι αυτό γιατί οι πλούσιοι
Κινέζοι που επιλέγουν να εγκατα-
σταθούν στο εξωτερικό, παίρνουν
μαζί μεγάλα κεφάλαια, ενώ πολλοί
άλλοι μεταφέρουν χρήματα για να
τα επενδύσουν σε ακίνητα και τίτ-
λους του εξωτερικού, ακόμη κι αν
δεν πρόκειται να εγκατασταθούν
σε χώρα του εξωτερικού. Οι εκροές
κεφαλαίων αναμένεται να υπερβούν
φέτος τα 150 δισ. δολ. στα οποία α-
νέρχονταν το τελευταίο έτος προ

πανδημίας. Τώρα το κύμα μετανά-
στευσης εκτιμάται πως θα είναι με-
γαλύτερο, καθώς έχει προηγηθεί η
εκστρατεία καθυπόταξης των κι-
νεζικών κολοσσών, προσωπική πο-
λιτική επιλογή του προέδρου Σι Τζι-
πίνγκ, ενώ το τελευταίο κύμα της
πανδημίας και η έξαρση των κρου-
σμάτων μετά την άρση των περιο-
ριστικών μέτρων έχει φέρει στην
επιφάνεια την ανεπάρκεια του κρα-
τικού συστήματος υγείας. Περίπου
10.800 Κινέζοι μετανάστευσαν στη
διάρκεια του 2022 και ήταν ο με-
γαλύτερος αριθμός μαζικής εξόδου
πολιτών που έχει καταγραφεί μετά
το 2019.

<<<<<<

Εγιναν 308 εκατ. ταξίδια
για τουριστικούς λόγους
κατά τη φετινή εορταστι-
κή περίοδο, αυξημένα κα-
τά 23,1% συγκριτικά με
την ίδια περίοδο του 2022.

Κατά τις αργίες του σεληνιακού νέου έτους, εκτός από τον τουρι-
σμό εντός της Κίνας, αυξήθηκαν και τα ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ
διογκώνεται το κύμα μετανάστευσης των πλούσιων Κινέζων.
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Οι οικονομολόγοι προεξοφλούν πως
το σχέδιο δεν θα είναι βιώσιμο, με
προεξάρχοντα τον Ολιβιέ Μπλανσάρ,
επικεφαλής της οικονομικής ομάδας
του ΔΝΤ, που έσπευσε να εκφέρει την
άποψη ότι «είναι τρελό». Πολιτικοί α-
ναλυτές, όμως, επισημαίνουν πως δεν
πρέπει να υποτιμηθεί η πρόθεση δύο
χωρών της Λατινικής Αμερικής για ε-
νοποίηση των οικονομιών τους, με
στόχο βέβαια τον ίδιο που, λιγότερο
ή περισσότερο φανερά, έχουν πάντα
τα ρηξικέλευθα αυτά σχέδια: να απο-
δυναμώσουν την παγκόσμια κυριαρχία
του αμερικανικού νομίσματος. Ο λόγος
για το σχέδιο που ανακοίνωσαν στις
αρχές της εβδομάδας οι πρόεδροι της
Αργεντινής και της Βραζιλίας για δη-
μιουργία κοινού νομίσματος των χω-
ρών τους, σε μια πολιτική συγκυρία
ενδεχομένως ιδιαίτερα ευνοϊκή για
το εγχείρημα.

Οπως επισημαίνει το σχετικό ρε-
πορτάζ των Financial Times, δεν είναι
η πρώτη φορά που εξετάζεται ένα τέ-
τοιο σχέδιο, καθώς αντίστοιχες ιδέες
έχουν κατά καιρούς μελετηθεί, έστω
κι αν δεν υλοποιήθηκαν. Στην προ-
κειμένη περίπτωση ενδέχεται να δι-
ευκολύνει την υλοποίηση της τολμη-
ρής ιδέας το γεγονός ότι για πρώτη
φορά μετά επτά και πλέον χρόνια οι
δύο χώρες έχουν αριστερούς προέ-
δρους. Και οι Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα
Σίλβα και Αλμπέρτο Φερνάντεζ, πρό-
εδροι της Βραζιλίας και της Αργεντινής
αντιστοίχως, φαίνονται πρόθυμοι να
σχηματίσουν ενιαίο μέτωπο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις
αρχές της εβδομάδας, ο Βραζιλιάνος
πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι
υπουργοί Οικονομικών των δύο χωρών
καθώς και οι επικεφαλής των κεντρι-
κών τραπεζών τους έχουν «την ευφυΐα,
την ικανότητα και την καλή διάθεση»
να αρχίσουν τις απαιτούμενες εργασίες
για τη δημιουργία ενός ενιαίου νομί-
σματος. Από την πλευρά του, ο Αρ-
γεντινός ομόλογός του παραδέχθηκε
πως δεν γνωρίζει «πώς θα λειτουργήσει

ένα κοινό νόμισμα με τη Βραζιλία»,
αλλά πρόσθεσε πως οι δύο χώρες θα
συνδεθούν με «βαθύτερους δεσμούς
στρατηγικής σημασίας που θα διαρ-
κέσουν δεκαετίες». Οι δύο ηγέτες τό-
νισαν, πάντως, πως όταν θα υλοποιηθεί
το κοινό τους νόμισμα, θα χρησιμο-
ποιείται αρχικά για εμπορικές συναλ-
λαγές και θα κυκλοφορεί παράλληλα
με το ρεάλ της Βραζιλίας και το πέσο
της Αργεντινής.

Την ίδια στιγμή, πηγές προσκεί-
μενες στην προηγούμενη, συντηρη-
τική κυβέρνηση της Βραζιλίας δήλω-
σαν στη βρετανική εφημερίδα πως ο
Πάολο Γκουέντες, υπουργός Οικονο-
μικών υπό τον ακροδεξιό Μπολσο-
νάρο, είχε επανειλημμένως ταχθεί υ-

πέρ ενός σχεδίου κοινού νομίσματος.
Υποστήριζε μάλιστα πως ένα κοινό
νόμισμα θα διευκόλυνε την επιβολή
δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ θα
ευνοούσε τις οικονομίες της περιοχής
στο μέλλον, όταν σε παγκόσμιο επί-
πεδο θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς λι-
γότερα νομίσματα. Οσον αφορά την
Αργεντινή, ο Φεντερίκο Στουρζενέ-
γκερ, που διετέλεσε διοικητής της κε-
ντρικής τράπεζας την τετραετία 2015-
2018 υπό τη συντηρητική κυβέρνηση
του Μαουρίσιο Μάκρι, είχε ταχθεί
υπέρ της δημιουργίας μιας κοινής κε-
ντρικής τράπεζας μεταξύ της ομάδας
χωρών Mercosur, δηλαδή Αργεντινής,
Βραζιλίας, Ουρουγουάης και Παρα-
γουάης. Η ιδέα είναι άλλωστε ιδιαίτερα

δημοφιλής ανάμεσα στα αριστερά
κόμματα των χωρών της Λατινικής
Αμερικής, που θεωρούν πως ένα κοινό
νόμισμα για τις μεταξύ τους εμπορικές
συναλλαγές θα ενίσχυε την εθνική
τους κυριαρχία στην οικονομία ως ε-
νιαίο μέτωπο χωρών και θα επέσπευδε
το όνειρο μιας στενότερης πολιτικής
ένωσής τους.

Σημειωτέον ότι ο πρώην υπουργός
Οικονομικών της Βραζιλίας, Πάολο
Γκουέντες, είχε προτείνει την ονομα-
σία «πέσο ρεάλ» που θα ένωνε τις ο-
νομασίες των δύο νομισμάτων, Αρ-
γεντινής και Βραζιλίας. Από το περα-
σμένο έτος, άλλωστε, ο σημερινός υ-
πουργός Οικονομικών της Βραζιλίας,
Φερνάντο Χαντάτ, έχει προτείνει ένα
κοινό νόμισμα που θα ονομάζεται
«σουρ» ή «νότος», και, όπως επιση-
μαίνουν οι FT, ήταν σαφής ο υπαινιγ-
μός των εντάσεων που χωρίζουν τη
χώρα από τον βόρειο γείτονά της.

Σχολιάζοντας τα σχέδια των δύο
χωρών ο Ροντρίγκο Βάγκνερ, ειδικός
επί θεμάτων δημιουργίας νέων νομι-
σμάτων, επισήμανε πως η Αργεντινή
θα ωφελείτο ιδιαιτέρως από ένα κοινό
νόμισμα, καθώς «χρειάζεται μια εξω-
τερική άγκυρα για να μπορέσει να α-
ποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην
οικονομία της». Οι εμπορικές σχέσεις
των δύο χωρών έχουν άλλωστε δεχθεί
πλήγμα εξαιτίας της χρόνιας έλλειψης
δολαρίων και γενικότερα σκληρού
νομίσματος στην επανειλημμένως
πτωχεύσασα Αργεντινή. Το 2022 πε-
ριορίστηκαν σε περίπου 30 δισ. δολ.,
όταν μία δεκαετία νωρίτερα βρίσκο-
νταν στα 40 δισ. δολ. Σύμφωνα με τον
Πιερπάολο Μπαρμπιέρι, ιδρυτή της
εταιρείας τεχνολογίας χρηματοπιστω-
τικών Uala στην Αργεντινή, είναι πρό-
ωρη οποιαδήποτε κατηγορηματική
απόρριψη του σχεδίου, καθώς «η Βρα-
ζιλία έχει ανάγκη μια μεγαλύτερη α-
γορά για τις εξαγωγές της και μια
κοινή μονάδα στις συναλλαγές θα α-
ποτελούσε το τελικό όχημα για να το
επιτύχει».
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Σχέδιο για κοινό νόμισμα
εξετάζουν Βραζιλία και Αργεντινή
Αρχικά θα χρησιμοποιείται για τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγέςΜια παράδοξη ιδιαιτερότητα έχουν οι

προεδρικές εκλογές στην Τουρκία που
προσδιορίστηκαν για τις 14 Μαΐου.
Δεν είναι γνωστός ο αντίπαλος του Ερ-
ντογάν καθώς η αμήχανη «ενωμένη»
αντιπολίτευση δεν συμφώνησε ακόμα
στον υποψήφιο. Ωστόσο ο πραγματικός
πρωταγωνιστής της προεκλογικής πε-
ριόδου μπορεί τελικά να είναι η οικο-
νομία. Θα αντέξει στα πειράματα που
έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, θα
αποφύγει την κατάρρευση παραμονές
εκλογών; Αυτός είναι ο φόβος της κυ-
βέρνησης. Το τελευταίο δωδεκάμηνο
η προεδρία υλοποίησε μια ανορθόδοξη
πολιτική μείωσης επιτοκίων που είναι
9%, ενώ ο πληθωρισμός επίσημα κι-
νείται στο 64%. Ενισχύθηκαν οι εξα-
γωγές και τα έσοδα από τον τουρισμό,
παρατηρείται όμως η φυγή ξένων κε-
φαλαίων που μπορεί να προκαλέσει
αιφνιδιαστικά έμφραγμα, και γι’ αυτό
στα παρασκήνια εξετάζεται το ενδε-
χόμενο νέας στροφής. Να αυξηθούν
τα επιτόκια έως και στο 15% ή τουλά-
χιστον να δοθούν διαβεβαιώσεις στις
αγορές ότι αυτό θα συμβεί.

Τα προβλήματα όμως έχουν μεγα-
λύτερη επιμονή από τον τακτικισμό
της πολιτικής. Το ισοζύγιο πληρωμών
μοιάζει με μαγική εικόνα. Σε πρώτη α-
νάγνωση το πλεόνασμα του ισοζυγίου
στο οποίο έχουν προστεθεί το συνάλ-
λαγμα και τα αποθέματα χρυσού, δείχνει
ευρωστία. Πλεόνασμα περίπου 120 δισ.
δολ. αλλά δεν είναι αυτή η πραγματι-
κότητα. Αν αφαιρεθούν τα δάνεια που
είναι swap νομισμάτων από φιλικές
χώρες, αποκαλύπτεται έλλειμμα 15 δισ.
δολ. τον Δεκέμβριο.

Ο μεγάλος ασθενής της οικονομίας
είναι το ελεγχόμενο τραπεζικό σύστημα
το οποίο, καθώς οι ξένοι αποχωρούσαν,
αναλάμβανε το δημόσιο χρέος. Τουλά-
χιστον η μισή ρευστότητα σε συνάλ-
λαγμα που υπολογίζεται σε 90 δισ. δολ.
έχει οδηγηθεί στην κεντρική τράπεζα
με διάφορους τρόπους. Αν οι τράπεζες
χρειαστεί  να επιστρέψουν στους κα-
ταθέτες μεγάλο μέρος των καταθέσεων
σε συνάλλαγμα πρέπει να απευθυνθούν
στην κεντρική τράπεζα με αβέβαιο α-

ποτέλεσμα καθώς θα εξανεμιστούν τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας.

Η κεντρική τράπεζα επιβάλλει στις
τράπεζες να αγοράζουν 10ετή κρατικά
ομόλογα με επιτόκιο περίπου 10% όσο
η απόδοση ομολόγων ευρωπαϊκών κρα-
τών που δεν έχουν όμως πληθωρισμό
64%. Οι τουρκικές τράπεζες θα πληγούν
όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια
και φερεγγυότητά τους όποια κι αν
είναι η εξέλιξη. Αυξήσεις μισθών δη-
μοσίων υπαλλήλων, κρατική ενίσχυση
κλάδων, επιχειρήσεων και εξαγγελίες
πρόωρης συνταξιοδότησης επιδεινώ-
νουν τη δημοσιονομική κατάσταση,
αφού ούτε το έλλειμμα του κρατικού
προϋπολογισμού είναι σαφές καθώς υ-
πάρχει αβεβαιότητα για τα επίσημα
στοιχεία. Ολα βρίσκονται σε καθεστώς
χειραγώγησης και εξωραϊσμού.

Παράλληλα, ανατρέπεται κι άλλο
πλεονέκτημα της τουρκικής οικονομίας.
Εφαρμόζεται η λεγόμενη «στρατηγική
λιροποίησης» της οικονομίας. Το θαύμα
της τουρκικής οικονομίας την τελευταία
δεκαπενταετία είχε στηριχθεί στη δο-
λαριοποίηση, οι τιμές των ακινήτων υ-
πολογίζονται και σήμερα σε δολάρια,
ενώ επιτρέπονται καταθέσεις σε συ-
νάλλαγμα. Σήμερα η κεντρική τράπεζα
κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση
και προσανατολίζει την οικονομική
δραστηριότητα στη λίρα, υπονομεύο-
ντας περισσότερο την εμπιστοσύνη
των αγορών αλλά και των καταναλωτών.
Η οικονομία αποσυνδέεται από τις α-
γορές που τη χρηματοδότησαν και ε-
παφίεται στις σχέσεις με φιλικές χώρες
που έχουν τα δικά τους προβλήματα.

Το πραγματικό δίλημμα των εκλογών
είναι αν η οικονομία θα έχει ομαλή ή
απότομη προσγείωση. Ισως αυτή να
είναι και η ανησυχία ενός άγνωστου
Τούρκου. Προετοιμάζονται θεαματικές
εκδηλώσεις για την ανακοίνωση του
πρώτου Τούρκου αστροναύτη. Θα ε-
κτοξευτεί στον Διεθνή Διαστημικό
Σταθμό μεταφέροντας με περηφάνια
τη σημαία και φυσικά θα τον παρου-
σιάσει ο πρόεδρος της χώρας. Προφα-
νώς, θα προσεύχεται για εύκολη προ-
σγείωση στην επιστροφή του.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Το πραγματικό δίλημμα
των εκλογών στην Τουρκία

Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την ελπίδα ότι οι υ-
πουργοί Οικονομικών των δύο χωρών καθώς και οι επικεφαλής των κεντρικών τραπε-
ζών τους έχουν «την ευφυΐα, την ικανότητα και την καλή διάθεση» να αρχίσουν τις α-
παιτούμενες εργασίες για τη δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος και ο Αργεντινός ο-
μόλογός του, Αλμπέρτο Φερνάντεζ, σημείωσε πως οι δύο χώρες θα συνδεθούν με
«βαθύτερους δεσμούς στρατηγικής σημασίας, που θα διαρκέσουν δεκαετίες».
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Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Οι φόροι εισοδήματος των επιχειρή-
σεων αλλά και ο ΦΠΑ και οι φόροι α-
κίνητης περιουσίας υπεραπέδωσαν
το 2022, συνεισφέροντας σημαντικά
στο αποτέλεσμα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, που ήταν καλύτερο από
τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα ορι-
στικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν.
Συγκεκριμένα, το πρωτογενές έλλειμ-
μα του κρατικού προϋπολογισμού ή-
ταν 6,6 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για
8,5 δισ. ευρώ, δηλαδή χαμηλότερο
κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο
γενικής κυβέρνησης δεν μπορεί ακόμη
να υπολογιστεί το αποτέλεσμα, καθώς
άλλωστε απομένουν και δύο μήνες
για να «κλείσουν» τα μεγέθη του οι-
κονομικού έτους 2022, αλλά ασφαλώς
στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν
ότι το χθεσινό αποτέλεσμα προαλεί-
φεται ένα ελαφρώς χαμηλότερο έλ-
λειμμα γενικής κυβέρνησης σε σύ-
γκριση  με τον στόχο του 1,6% του
ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι και ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
είπε προχθές ότι τα αποτελέσματα
του 2022 είναι καλύτερα από τις προ-
βλέψεις, κάτι που στηρίζει την πρό-
βλεψη για δημοσιονομικό χώρο και
στον φετινό προϋπολογισμό και κά-
ποιες πρόσθετες παροχές.

Το βελτιωμένο αποτέλεσμα του
προϋπολογισμού  οφείλεται κυρίως
στις δαπάνες, που ήταν μειωμένες
κατά 2 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον
στόχο. Αυτό οφείλεται  στην υποε-
κτέλεση των καταναλωτικών δαπανών
κατά 283 εκατ. ευρώ, αλλά και  στη
μη απορρόφηση μέρους των πιστώ-
σεων που δόθηκαν από το αποθεμα-
τικό, λόγω διαδικαστικών καθυστε-
ρήσεων. Οι σχετικές υποχρεώσεις,
διευκρινίζει η ανακοίνωση του υ-
πουργείου Οικονομικών, αναλαμβά-
νονται κατά προτεραιότητα εκ νέου
στο επόμενο οικονομικό έτος, για τη
διενέργεια των σχετικών πληρωμών
και την αποφυγή συσσώρευσης α-
πλήρωτων υποχρεώσεων. Επίσης, υ-
ποεκτέλεση 591 εκατ. ευρώ παρου-

σιάζουν και οι πληρωμές επενδυτικών
δαπανών, όχι όμως και του Ταμείου
Ανάκαμψης. Στα έσοδα, το αποτέλε-
σμα ήταν κοντά στις προβλέψεις, ενώ
ειδικά τα φορολογικά έσοδα ήταν αυ-
ξημένα κατά 81 εκατ. ευρώ, φθάνοντας
τα 55,2 δισ. ευρώ. Εάν όμως, όπως ε-
πισημαίνεται, ληφθεί υπόψη  η πα-
ράταση στην είσπραξη των τελών
κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση
των φορολογικών εσόδων είναι ακόμη
μεγαλύτερη. Σημειώνεται ότι από τα
τέλη αναμένονται επιπλέον φορολο-
γικά έσοδα 492 εκατ. ευρώ. Ειδικό-
τερα:

• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε
21.422 εκατ. και είναι αυξημένα έναντι
του στόχου κατά 116 εκατ. 

• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε
6.984 εκατ. και είναι μειωμένα έναντι
του στόχου κατά 89 εκατ. 

• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης
περιουσίας ανήλθαν σε 2.692 εκατ.
και είναι αυξημένα έναντι του στόχου
κατά 165 εκατ. 

•  Τα έσοδα των φόρων εισοδή-
ματος ανήλθαν σε 17.012 εκατ. και
είναι αυξημένα έναντι του στόχου
κατά 331 εκατ.

Αντίθετα, τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν
μειωμένα κατά 920 εκατ. ευρώ έναντι
του στόχου, κατ’ αντιστοιχία, με την
υποεκτέλεση και των πληρωμών ε-
πενδυτικών δαπανών. Στα στοιχεία
που έδωσε χθες το υπουργείο Οικο-
νομικών αποτυπώνονται και οι κυ-
ριότερες πληρωμές δαπανών που έ-
γιναν για τη στήριξη έναντι των συ-
νεπειών της πανδημίας και της ενερ-
γειακής κρίσης. Συγκεκριμένα, για
την πανδημία, ο προϋπολογισμός
πλήρωσε πέρυσι 2,648 δισ. ευρώ.

Για την ενεργειακή κρίση, ο προ-
ϋπολογισμός επιβαρύνθηκε με 3,433
δισ. ευρώ.

Το συνολικό ποσό, όπως προκύπτει
από τα παραπάνω στοιχεία, φθάνει
τα 6 δισ. ευρώ ή περίπου 3% του ΑΕΠ.
Ο κ. Σταϊκούρας υποστήριξε πρόσφατα
ότι η Ελλάδα έδωσε το 2022 το 2,3%
του ΑΕΠ, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός
όρος είναι 1,3% του ΑΕΠ.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ 

Στο 30%-35% εκτιμάται το ποσοστό των
τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων που
θα καταστεί ενήμερο τα προσεχή χρόνια
και θα αποτελέσει εκ νέου αντικείμενο
επαναπώλησής τους είτε σε τράπεζες
είτε σε νέα επενδυτικά κεφάλαια. Οι
συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά,
όπως ονομάζεται η διαδικασία επανα-
πώλησης δανείων που έχουν ήδη πω-
ληθεί μία φορά από τις τράπεζες, ανα-
μένεται να επιταχυνθούν μέσα στο
2023, καθώς εντατικοποιούνται οι προ-
σπάθειες επίτευξης των επιχειρησιακών
στόχων που έχουν αναληφθεί για τα
τιτλοποιημένα δάνεια του «Ηρακλή».  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από το
σύνολο των 86 δισ. ευρώ που έχουν με-
ταφερθεί σε funds, το 30%-35% των
δανείων που θα «πρασινίσει» είτε θα
πωληθεί ξανά σε τράπεζες και funds
είτε θα τιτλοποιηθεί εκ νέου, διευρύ-
νοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες ακόμη
και για τις ίδιες τις τράπεζες, οι οποίες
από πωλητές θα μετατραπούν σε επεν-

δυτές των ομολογιακών τίτλων που θα
εκδοθούν στο πλαίσιο των νέων τιτλο-
ποιήσεων. Το μεγάλο στοίχημα παρα-
μένει η επιστροφή χαρτοφυλακίων στις
τράπεζες, διαδικασία που απαιτεί την
εξυγίανση αυτών των δανείων και την
τήρηση των συμφωνηθεισών ρυθμίσεων
από τους οφειλέτες τους για δύο συνεχή
χρόνια. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, προ-
κειμένου αυτά τα δάνεια να χαρακτη-
ριστούν εκ νέου ενήμερα και να μπο-
ρέσουν να πωληθούν ξανά όχι στην
τράπεζα που τα μεταβίβασε, αλλά σε
μια άλλη τράπεζα. Ωφελημένοι μέσα
από αυτή τη διαδικασία θα είναι τόσο

τα funds που θα ενισχύσουν τις ανα-
κτήσεις από τα τιτλοποιημένα δάνεια,
όσο και η τράπεζα που θα τα αγοράσει
ενισχύοντας έτσι το ενήμερο χαρτοφυ-

λάκιό της, δίνοντας παράλληλα τη δυ-
νατότητα σε αυτούς τους οφειλέτες να
επανενταχθούν «καθαροί» στο τραπεζικό
σύστημα. Ηδη πριν από μερικές ημέρες

η Cepal ολοκλήρωσε μια συναλλαγή
πώλησης επιχειρηματικών δανείων 30
εκατ. ευρώ με αγοραστή την Optima,
ενώ εντός του 2023 αναμένονται ανά-
λογες νέες συναλλαγές πολύ μεγαλύτε-
ρης αξίας.    

Οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων μεταξύ
των funds θα κυριαρχήσουν επίσης
στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων
του «Ηρακλή» και σε αυτό το πλαίσιο
η doValue δρομολογεί δύο νέες πωλήσεις
(με την ονομασία Heliopolis και Suez),
λογιστικής αξίας 400 και 200 εκατ. ευρώ
και συνολικής απαίτησης 800 και 300
εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το χαρτοφυλάκιο
Heliopolis περιλαμβάνει οφειλές στε-
γαστικών και μικρών επιχειρηματικών
δανείων, που οφείλονται από 7.000 ο-
φειλέτες, ενώ το χαρτοφυλάκιο Suez
περιλαμβάνει οφειλές 2.000 δανειολη-
πτών που έχουν ενταχθεί στον νόμο
Κατσέλη και εξυπηρετούν τη ρύθμιση
που έχουν πετύχει δικαστικά. Και τα
δύο χαρτοφυλάκια προέρχονται από
τις τιτλοποιήσεις Cairo I και II και οι
δεσμευτικές προσφορές αναμένονται

έως τα τέλη του α΄ τριμήνου. Εχουν
προηγηθεί παρόμοιες συναλλαγές, όπως
το χαρτοφυλάκιο Tethys, με ξενοδοχει-
ακά δάνεια συνολικής απαίτησης 254
εκατ. ευρώ που μεταβίβασε η Intrum,
το χαρτοφυλάκιο Souk (αξίας 2,6 δισ.
ευρώ) και το χαρτοφυλάκιο Virgo (αξίας
900 εκατ. ευρώ) που μεταβίβασε η doVal-
ue κ.ά.   Οι επανατιτλοποιήσεις ήδη τιτ-
λοποιημένων χαρτοφυλακίων δεν έχουν
ακόμη κάνει την «εμφάνισή» τους στην
ελληνική αγορά, αλλά σύμφωνα με πλη-
ροφορίες τα μεγάλα funds που έχουν
επενδύσει στην αγορά των κόκκινων
δανείων σχεδιάζουν τις πρώτες τέτοιες
συναλλαγές έως τα τέλη του 2023. Α-
ντικείμενο θα είναι επίσης ενήμερα δά-
νεια, τα οποία δεν έχουν ακόμη συ-
μπληρώσει τη διετία της κανονικής α-
ποπληρωμής έτσι ώστε να επιστρέψουν
υγιή στις τράπεζες. Πρόκειται για δάνεια
που όμως έχουν ρυθμιστεί και έτσι μπο-
ρούν να τιτλοποιηθούν, εκδίδοντας
έναν τίτλο υψηλής εξασφάλισης (senior
note), στον οποίο μπορούν να επενδύ-
σουν, π.χ., οι τράπεζες ή άλλα funds.   

Τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τον
νέο εμπλουτισμένο οδηγό που συνέταξε
η ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων)
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους έχουν οι επιβάτες των σιδηροδρο-
μικών μεταφορών. Στον οδηγό, όπως
αυτός θεσπίστηκε με τον νέο ευρωπαϊκό
κανονισμό 2021/782, μπορούν να ανα-
τρέξουν οι επιβάτες για να αντλήσουν
πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι τους
(πού και με ποιον τρόπο μπορούν να υ-
ποβάλλουν τις καταγγελίες τους, τι
είδους υπηρεσίες παρέχονται εντός της
αμαξοστοιχίας) ή προκειμένου να ενη-
μερωθούν για την παροχή βοήθειας
από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
σε άτομα με αναπηρία ή για τις αποζη-
μιώσεις που δικαιούνται από τις σιδη-
ροδρομικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic

Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ), σε περιπτώ-
σεις καθυστερήσεων ή καταργήσεων
των δρομολογίων, κάτι αρκετά σύνηθες
στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αυτές οι
οδηγίες μάλιστα έρχονται σε μια περίοδο
όπου η Hellenic Train καλείται να συμ-
μορφωθεί με τις υποδείξεις της ΡΑΣ,
στο πλαίσιο προστίμου ύψους 300.000
ευρώ που επιβλήθηκε στη σιδηροδρο-
μική εταιρεία λόγω και παραβάσεων
και παραλείψεων της εταιρείας εν μέσω
του χιονιά «Ελπίδα». Αυτές οι παραβάσεις
σχετίζονται με την ταλαιπωρία 820 ε-
πιβατών που εκτέθηκαν σε ακραίες και-
ρικές συνθήκες εκείνη την περίοδο. Υ-
πενθυμίζεται πως με μια λιτή ανακοί-
νωση η Hellenic Train, καθ’ υπόδειξιν
της ΡΑΣ, ενημέρωσε την περασμένη
Παρασκευή, ένα χρόνο μετά την κακο-

καιρία, όλους εκείνους τους θιγόμενους
επιβάτες για τον τρόπο καταβολής της
αποζημίωσής τους, σε περίπτωση που
ακόμη δεν τις είχαν λάβει. Ο νέος οδηγός
που θεσπίστηκε το 2021 και θα τεθεί
σε ισχύ σε μερικούς μήνες, δηλαδή τον
Ιούνιο του 2023, θα είναι μόνιμα αναρ-
τημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΡΑΣ στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα. Με τον νέο ευρωπαϊκό κανο-
νισμό 2021/782 αποσαφηνίζονται και
εμπλουτίζονται τα δικαιώματα και οι υ-

ποχρεώσεις των επιβατών των σιδηρο-
δρομικών μεταφορών. Σημειώνεται πως
τα παράπονα που φθάνουν στη ΡΑΣ
από τους επιβάτες για την ποιότητα
των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην
Ελλάδα έχουν αυξηθεί τα τελευταία
χρόνια, με το μεγαλύτερο μέρος να α-
φορά παράπονα για την καταβολή α-
ποζημιώσεων και για καθυστερήσεις
των δρομολογίων από την Hellenic
Train. Ετσι, σύμφωνα με τον νέο οδηγό,
σε περίπτωση που το τρένο καθυστε-
ρήσει τουλάχιστον 60 λεπτά θα μπορεί
να επιστραφεί στον επιβάτη το κόμιστρο
στο ακέραιο για το μέρος του ταξιδιού
που δεν πραγματοποιήθηκε και για το
μέρος που έχει ήδη πραγματοποιηθεί,
εάν το ταξίδι δεν εξυπηρετεί πλέον τον
σκοπό του αρχικού ταξιδιωτικού σχεδίου

του επιβάτη. Επιπλέον, σε αυτή την πε-
ρίπτωση ο επιβάτης δικαιούται δρομο-
λόγιο επιστροφής, με την πρώτη ευκαι-
ρία, στην αρχική αφετηρία. Η ελάχιστη
αποζημίωση για τις καθυστερήσεις είναι:
25% της τιμής του κομίστρου για κα-
θυστέρηση 60 έως 119 λεπτών, 50%
της τιμής του κομίστρου για καθυστέ-
ρηση άνω των 120 λεπτών. Ο επιβάτης
δεν δικαιούται αποζημίωση σε ορισμένες
περιπτώσεις, π.χ. εάν η ματαίωση, η
καθυστέρηση ή η απώλεια ανταπόκρισης
οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις
ή συμπεριφορές τρίτων, τις οποίες ο
μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει,
παρότι επέδειξε την απαιτούμενη επι-
μέλεια για τη συγκεκριμένη περίπτωση,
ή εάν οφείλεται σε σφάλμα του επιβάτη.    

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Θωρακισμένα» εμφανίζονται η ελληνική
αγορά ακινήτων και το τραπεζικό σύ-
στημα απέναντι στην αλματώδη αύξηση
των επιτοκίων. Οπως προκύπτει από
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε
πανευρωπαϊκή ανάλυση της UBS, η Ελ-
λάδα παρουσιάζει το χαμηλότερο πο-
σοστό μεταξύ των νοικοκυριών που εμ-
φανίζονται να επιβαρύνονται από την
εξυπηρέτηση ενός στεγαστικού δανείου.
Ειδικότερα, μόλις το 11,8% παρουσιά-
ζεται εκτεθειμένο στο ρίσκο των υψη-
λότερων επιτοκίων, καθώς τα υπόλοιπα
νοικοκυριά είτε είναι ενοικιαστές (26,7%),
είτε είναι ιδιοκτήτες χωρίς στεγαστικό
δάνειο.

Στον αντίποδα, στη Νορβηγία το α-
ντίστοιχο ποσοστό είναι 61,4%, ενώ έ-

πεται η Ολλανδία με 60,4%. Στις χώρες
αυτές ο κίνδυνος είναι σαφώς υψηλό-
τερος, δεδομένου ότι προκύπτουν ση-
μαντικές αυξήσεις των μηνιαίων δόσεων
που καλούνται να εξυπηρετήσουν τα
νοικοκυριά, λόγω της ανόδου των επι-
τοκίων. Ταυτόχρονα, ναι μεν οι τιμές
πώλησης των κατοικιών συνεχίζουν να
αυξάνονται, ωστόσο ο ρυθμός της ανό-
δου έχει αρχίσει να επιβραδύνεται. Για
παράδειγμα, στην περίπτωση της Νορ-
βηγίας η ετήσια αύξηση των τιμών δια-
μορφώθηκε σε 6,3%, έναντι 9,4% στην
Ελλάδα. Ασφαλώς, η χαμηλή έκθεση

των ελληνικών νοικοκυριών στην αγορά
της στεγαστικής πίστης οφείλεται σε
μια σειρά από λόγους, οι οποίοι απορ-
ρέουν από τη μεσολάβηση της οικονο-
μικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων ετών πραγματοποιήθηκε
μια ευρεία διαδικασία εκκαθάρισης των
κόκκινων στεγαστικών δανείων, το
ύψος των οποίων υπολογίζεται ότι έ-
φτασε τα 45 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα,
από το 2010 και μετά, η ζήτηση για νέες
χορηγήσεις στεγαστικών δανείων κα-
τέρρευσε, ως αποτέλεσμα της οικονο-
μικής κρίσης, ενώ και το ίδιο το τραπε-

ζικό σύστημα δεν ήταν σε θέση να ε-
πεκταθεί περαιτέρω στην αγορά στε-
γαστικής πίστης, ακριβώς λόγω του ό-
γκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων
που έπρεπε να διευθετήσει.

Σημειωτέον δε ότι η αυστηροποίηση
των κριτηρίων πιστοληπτικής ικανό-
τητας και η επιδείνωση της αγοραστικής
δύναμης των πολιτών, είχαν ως αποτέ-
λεσμα την αδυναμία πρόσβασης σε τρα-
πεζικό δανεισμό για τη μεγάλη πλειο-
νότητα των νοικοκυριών. Η διαδικασία
αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αντιστραφεί
πλήρως η κατάσταση στην αγορά ακι-

νήτων, σε σχέση με την περίοδο πριν
από την οικονομική κρίση. Συγκεκρι-
μένα, σήμερα, υπολογίζεται ότι το 75%
του όγκου των αγορών ακινήτων πραγ-
ματοποιείται με μετρητά, χωρίς τη με-
σολάβηση του τραπεζικού συστήματος.
Αντιθέτως, πριν από το 2010, η εικόνα
ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη, καθώς το
75% των συναλλαγών ολοκληρωνόταν
με τη συνδρομή τραπεζικού δανεισμού
και μόνο το υπόλοιπο 25% με μετρητά.

Στην ανάλυσή της η UBS αναφέρει
ότι πιο ευάλωτες στον επιτοκιακό κίν-
δυνο εμφανίζονται χώρες, όπως η Σου-
ηδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Ολλανδία,
η Μεγ. Βρετανία, η Φινλανδία και οι χώ-
ρες της Βαλτικής, ενώ σε καλύτερη θέση
βρίσκονται οι μεγάλες ευρωπαϊκές οι-
κονομίες της Γερμανίας, της Γαλλίας,
της Ιταλίας και της Ισπανίας. Οπως ση-
μειώνεται στην ανάλυση, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου 2019-2022 οι τιμές
των κατοικιών στην Ευρωζώνη αυξή-
θηκαν κατά 20% κατά μέσον όρο. Πρό-
κειται για τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης
από την περίοδο των τελών της δεκαε-
τίας του 1990, με το αποκορύφωμα να
καταγράφεται κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2022 με 9,8% αύξηση σε ετήσια βά-
ση. Κατά το ίδιο διάστημα, το απόθεμα
των στεγαστικών δανείων στην Ευρω-
ζώνη ενισχύθηκε κατά 13%, αυξάνοντας
το επίπεδο του δανεισμού στο υψηλό-
τερο σημείο από το 2008.

Στο πλαίσιο αυτό, η UBS σημειώνει
ότι τα νοικοκυριά σε χώρες όπως η Φιν-
λανδία, η Σουηδία, η Βουλγαρία και τα
κράτη της Βαλτικής, βρίσκονται ίσως
στην πιο δυσχερή θέση, καθώς εκεί τα
στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επι-
τοκίου αποτελούν το μεγαλύτερο πο-
σοστό του συνόλου.

Μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,7%
αναμένεται να καταγράψει το διάστημα
2021-2024 ο επισιτιστικός κλάδος στην
Ελλάδα, φτάνοντας σε συνολικό κύκλο
εργασιών τα 10,5 δισ. ευρώ το 2024,
από 7,7 δισ. ευρώ το 2021. Στην εκτίμηση
αυτή προβαίνει η Deloitte στην έρευνα
Foodservice Market Monitor για το 2022,
η οποία εξετάζει τον επισιτιστικό κλάδο
παγκοσμίως και στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 ο τζί-
ρος του κλάδου υπολογίζεται ότι αυξή-
θηκε κατά 26% σε σύγκριση με το 2021,

φτάνοντας τα 9,7 δισ. ευρώ και ανα-
κτώντας τα 2 από τα 3 δισ. που έχασε
τη διετία 2020-2021 λόγω lockdown και
εν γένει λόγω των περιοριστικών μέτρων
για τον κορωνοϊό. Αυτή η δυναμική α-
νάκαμψη που ξεκίνησε την προηγού-

μενη χρονιά οφείλεται στην υψηλή του-
ριστική κίνηση που παρατηρήθηκε
μέσα στο έτος, αλλά και στη χαλάρωση
των μέτρων για την πανδημία. Σημει-
ώνεται ότι, σύμφωνα με την Deloitte,
ο τζίρος του επισιτιστικού κλάδου στην
Ελλάδα ήταν το 2019, προ πανδημίας
δηλαδή, 10,86 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte,
η οικονομική κρίση και η πανδημία έ-
φεραν στο προσκήνιο νέες τάσεις στην
αγορά και κατανάλωση τροφίμων για
τους Ελληνες. Για παράδειγμα, το γεύμα

στο σπίτι και το delivery παρέμειναν
πολύ δημοφιλείς επιλογές ακόμη και
μετά το πέρας της πανδημίας. Επίσης,
τα «farm-to-table» εστιατόρια (εστιατόρια
που είτε διαθέτουν τις δικές τους φάρμες
για τις πρώτες ύλες είτε συνεργάζονται
στενά με παραγωγούς για να έχουν φρέ-
σκα προϊόντα), εκτός από διεθνής τάση,
έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των Ελ-
λήνων καθώς οι καταναλωτές φαίνεται
να δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση
στην ποιότητα και προέλευση των πρώ-
των υλών.

Καταβολή αποζημιώσεων σε επιβάτες για καθυστερήσεις τρένων 
<<<<<

Τι προβλέπει ο νέος
οδηγός της Ρυθμιστικής
Αρχής Σιδηροδρόμων.

<<<<<

Το 30%-35% των δανείων
που θα «πρασινίσουν»
είτε θα πωληθεί ξανά
σε τράπεζες και funds είτε
θα τιτλοποιηθεί εκ νέου.

Ανεβάζει ταχύτητα η επαναπώληση τιτλοποιημένων δανείων από τα funds  

Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η επιστροφή χαρτοφυλακίων στις τράπεζες.  

Μικρότερο κατά σχεδόν
2 δισ. το πρωτογενές
έλλειμμα του 2022

Τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 81 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 55,2 δισ.

Ισχυρή ανάπτυξη για τον επισιτιστικό κλάδο
<<<<<<

Ο τζίρος θα φτάσει
τα 10,5 δισ. ευρώ το 2024,
από 7,7 δισ. ευρώ το 2021.

Το μικρότερο ποσοστό νοικοκυριών
με στεγαστικό δάνειο έχει η Ελλάδα
Μόλις το 11,8% είναι εκτεθειμένο στην αύξηση των επιτοκίων

<<<<<<

Τα υψηλότερα ποσοστά
έχουν Νορβηγία (61,4%)
και Ολλανδία με (60,4%).

Στην Ελλάδα
το μικρότερο ποσοστό
νοικοκυριών με
στεγαστικό δάνειο

Ο νέος οδηγός της ΡΑΣ θα τεθεί σε ισχύ τον
Ιούνιο του 2023.
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Της ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στο 9,3% εκτιμά η Alpha Bank ότι δια-
μορφώθηκε ο πληθωρισμός το 2022, έ-
ναντι 9,9% που προέβλεπε ο προϋπο-
λογισμός του 2023. Οι αναλυτές της
προβλέπουν, σύμφωνα με πληροφορίες,
ότι το 2023 θα υποχωρήσει στο 4,5%-
5%, έναντι πρόβλεψης του προϋπολο-
γισμού για 5%.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο εκτι-
μούν ότι θα κινηθεί στο 5%-6% και στη
συνέχεια θα υποχωρήσει στο 4,5%-5%.
Στο χθεσινό εβδομαδιαίο δελτίο οικο-

νομικών εξελίξεων της τράπεζας ανα-
φέρεται ότι το σημείο κορύφωσης του
πληθωρισμού έχει παρέλθει και έχει ξε-
κινήσει σταδιακά η καθοδική πορεία
του. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο βαθμός
εξομάλυνσής του θα εξαρτηθεί από την
έκταση της μετακύλισης της ανόδου
των τιμών στις λοιπές κατηγορίες αγα-
θών και υπηρεσιών, μέσω του αυξημένου
κόστους  παραγωγής, αλλά και των μι-
σθών.

Το δελτίο, που συντάσσει η Διεύθυν-
ση Οικονομικών Μελετών της τράπεζας
(επικεφαλής οικονομολόγος Παναγιώτης

Καπόπουλος) αποδίδει την αποκλιμά-
κωση του πληθωρισμού κατά τους τρεις
τελευταίους μήνες του 2022 σε αποτε-
λέσματα βάσης, αλλά και στην αποκλι-
μάκωση των τιμών της ενέργειας. Ση-
μειώνει ότι κατά τους τελευταίους 5 μή-

νες η τιμή του φυσικού αερίου έχει μει-
ωθεί κατά 80% και του πετρελαίου κατά
12%. Ο πυρήνας του πληθωρισμού, ω-
στόσο, εξαιρουμένων των μη επεξερ-
γασμένων ειδών διατροφής και των
προϊόντων ενέργειας συνέχισε την α-
νοδική πορεία, καθώς το αυξημένο ε-
νεργειακό κόστος διαχύθηκε στις τιμές
άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Ετσι, ο
πυρήνας του πληθωρισμού διαμορφώ-
θηκε σε 8,3% τον Νοέμβριο του 2022,
από 7,2% τον Αύγουστο, ενώ μειώθηκε
ελαφρώς σε 7,7% τον Δεκέμβριο.

Η επιβράδυνση του πληθωρισμού

τους τελευταίους μήνες, αναφέρει το
δελτίο, γίνεται περισσότερο αντιληπτή
συγκρίνοντας τα επίπεδα τιμών μεταξύ
Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022. Το
διάστημα αυτό ο δείκτης υποχώρησε
κατά 2,2%.

Αυτό αποδίδεται κυρίως στην υπο-
χώρηση κατά 14% του υποδείκτη στέ-
γασης και δευτερευόντως στις μειώσεις
λοιπών κατηγοριών, όπως μεταφορές
(-1,4%) και ξενοδοχεία - εστίαση (-5,8%).
Αντίθετα, οι σημαντικότερες αυξήσεις
κατά το τελευταίο τρίμηνο καταγρά-
φηκαν στις κατηγορίες ένδυση και υ-

πόδηση (3,5%) διατροφή και μη αλκο-
ολούχα ποτά (2,6%) και διαρκή αγαθά
(2,5%).

Οπως επισημαίνουν οι αναλυτές της
τράπεζας, από τον Οκτώβριο και μετά
υποχωρεί η συμβολή των τιμών των
προϊόντων ενέργειας στην άνοδο του
ενιαίου δείκτη τιμών καταναλωτή (από
5 ποσοστιαίες μονάδες τον Σεπτέμβριο
σε 0,5 μονάδες  τον Δεκέμβριο). Σταθερή
ήταν η συμβολή των μη επεξεργασμένων
τροφίμων, ενώ αυξήθηκε η συμβολή
των επεξεργασμένων τροφίμων και των
βιομηχανικών προϊόντων.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ  

Χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
αλλά μεγαλύτερες ανατιμήσεις
σε τρόφιμα στα οποία η Ελλάδα
είναι αυτάρκης δείχνουν τα στοι-
χεία της Eurostat. Πρόκειται για
ακόμη ένα ελληνικό παράδοξο ή
για το αποτέλεσμα των δομικών
προβλημάτων της ελληνικής α-
γοράς και των πολλών και ποικί-
λων στρεβλώσεων που υπάρχουν
ακόμη σε όλη την αλυσίδα παρα-
γωγής, διακίνησης και εμπορίας,
από το χωράφι στο ράφι; Προβλή-
ματα όπως το μικρό μέγεθος της
αγοράς, η υψηλή εξάρτηση από
εισαγόμενες πρώτες και δεύτερες
ύλες, αλλά ακόμη και οι συναλ-
λακτικές σχέσεις μεταξύ παρα-
γωγών - προμηθευτών και λιανε-
μπόρων.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοι-
χεία της Eurostat, οι τιμές των
τροφίμων στην Ελλάδα τον Δε-
κέμβριο του 2022 είχαν αυξηθεί
κατά 15,6% σε ετήσια βάση, κάτω
από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή
Ενωση (18,2%) και κάτω από πλού-
σιες χώρες, όπως η Γερμανία, αλλά
και χώρες με ανάλογα χαρακτη-
ριστικά με την Ελλάδα, όπως η
Πορτογαλία. Σημειώνεται κατ’
αρχάς ότι μέχρι και τον Ιούνιο
του 2022 ο πληθωρισμός των τρο-

φίμων στην Ελλάδα ήταν υψηλό-
τερος από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο. Το γεγονός, δε, ότι έχουμε
διψήφιο και διαρκώς αυξανόμενο
πληθωρισμό στα τρόφιμα από τον
Απρίλιο κι έπειτα μόνο ενθαρρυ-
ντικό δεν είναι, ειδικά σε μια χώρα
όπου η αγοραστική δύναμη των
καταναλωτών συγκαταλέγεται
μεταξύ των χαμηλότερων στην
Ε.Ε. Από τα στοιχεία της Eurostat
και τη σύγκριση των μεταβολών
των τιμών σε βασικά τρόφιμα στη
διάρκεια του τελευταίου έτους
προκύπτουν υψηλές μεταβολές
τιμών, υψηλότερες από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο σε προϊόντα
στα οποία η Ελλάδα είναι αυτάρ-
κης και μάλιστα πραγματοποιεί
και εξαγωγές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι το γιαούρτι, η τιμή του ο-
ποίου αυξήθηκε τον τελευταίο
χρόνο κατά 26,6% στην Ελλάδα,
έναντι αύξησης 23,6% στην Ε.Ε.
Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι και
σύμφωνα με στοιχεία που είχε α-
νακοινώσει το ίδιο το υπουργείο

Ανάπτυξης στις 20 Δεκεμβρίου
2022, στην Ελλάδα το γιαούρτι α-
γελάδος (συσκευασία 200 γρ.) πω-
λείται προς 1,30 ευρώ, στην Ισπα-
νία 0,90 ευρώ και στην Πορτογαλία
1 ευρώ. Σύμφωνα, επίσης, με τα
στοιχεία της Eurostat, στην Ελ-
λάδα έχει ακριβύνει πολύ περισ-
σότερο από άλλες χώρες του ευ-
ρωπαϊκού Νότου το αιγοπρόβειο
κρέας και συγκεκριμένα κατά
10,10% στην Ελλάδα, έναντι 2,3%
στην Ισπανία, 8,3% στην Πορτο-

γαλία και 9% στην Ιταλία. Τον
Μάιο, μάλιστα, η αύξηση της τιμής
σε ετήσια βάση ήταν στην Ελλάδα
22,6% (έναντι 14,6% στην Ε.Ε.). 

Μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε
σύγκριση με την Ισπανία και την
Ιταλία καταγράφηκαν στα τυριά
(25,2% στην Ελλάδα έναντι 22,10%
στην Ισπανία και 17,50% στην Ι-
ταλία), με τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο να διαμορφώνεται σε 26,90%. 

Υψηλή ετήσια αύξηση έχει κα-
ταγραφεί και στο φρέσκο γάλα

(26%). Και μπορεί να είναι χαμη-
λότερη από τη μέση αύξηση τιμής
στην Ε.Ε. (31,10%), όμως πρόκειται
για ένα προϊόν που πωλείται έτσι
κι αλλιώς αρκετά ακριβότερα στην
Ελλάδα (1,63 ευρώ/λίτρο), έναντι
1,37 ευρώ/λίτρο στην Ισπανία,
1,04 ευρώ/λίτρο στην Πορτογαλία
και 1,65 ευρώ/λίτρο στη Γαλλία
με το πολύ υψηλότερο κατά κε-
φαλήν εισόδημα.  «Ολοι οι δείκτες
δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι στα-
θερά πια κάτω από τον ευρωπαϊκό

μέσο όρο στον πληθωρισμό και
τον πληθωρισμό των τροφίμων,
κατά συνέπεια δεν δικαιολογείται
να έχουμε χαμηλότερο πληθωρι-
σμό από τους άλλους και ταυτό-
χρονα εσωτερική γενικευμένη αι-
σχροκέρδεια. Η αίσθηση ότι ο
πληθωρισμός οφείλεται στην αι-
σχροκέρδεια δεν είναι πραγμα-
τική», υποστήριξε χθες από την
πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιά-
δης στη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου, επιβεβαιώνοντας ότι η ε-
πίκληση μόνο του στοιχείου για
τη διαμόρφωση του πληθωρισμού
των τροφίμων σε επίπεδα κάτω
του μέσου ευρωπαϊκού δεν αρκεί
για να αποτυπώσει πλήρως την
πραγματικότητα.  

Ο ίδιος, πάντως, αποκάλυψε
χθες την πρόθεση του υπουργείου
να θεσμοθετήσει αλλαγές στον
τρόπο αναγραφής της τιμής ανά
μονάδα μέτρησης στα προϊόντα
που βρίσκονται στα ράφια των
σούπερ μάρκετ. Με άλλα λόγια
το υπουργείο εξετάζει το ενδεχό-
μενο η συγκεκριμένη πληροφορία
να αναγράφεται στα ταμπελάκια
με μεγαλύτερα γράμματα σε σύ-
γκριση με σήμερα, έτσι ώστε ο
καταναλωτής να λαμβάνει πιο εύ-
κολα τη σχετική πληροφορία και
να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια σύ-
γκρισης τιμών. Σχετική διάταξη

δεν αποκλείεται να περιληφθεί,
με τη μορφή τροπολογίας, στο
νομοσχέδιο για την προστασία
του καταναλωτή που κατατέθηκε
χθες στη Βουλή και πρόκειται να
συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα.
Σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί
διάλογος με τις λιανεμπορικές ε-
πιχειρήσεις και κυρίως με τις α-
λυσίδες σούπερ μάρκετ.   

Υπενθυμίζεται ότι και σήμερα
υπάρχει υποχρέωση αναγραφής
της τιμής ανά μονάδα μέτρησης,
τιμή όμως που εμφανίζεται στα
σχετικά ταμπελάκια με πολύ μικρά
γράμματα έναντι της τιμής της
συσκευασίας.   

Από την άλλη φαίνεται ότι α-
πομακρύνεται το ενδεχόμενο να
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για
να περιληφθούν περισσότερα ε-
πώνυμα προϊόντα στο «καλάθι
του νοικοκυριού». Μάλιστα, ο κ.
Γεωργιάδης επέρριψε ευθέως την
ευθύνη στη βιομηχανία λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε
φθάσει ακόμη σε συμφωνία για
το θέμα. Αν και η ίδια η βιομηχανία
το ζήτησε (σ.σ. ο Σύνδεσμος Ελ-
ληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων),
συγκλονιστικές προσφορές από
τη βιομηχανία δεν έχουμε δει.
Εάν είναι απλώς για να κάνουν
μάρκετινγκ οι βιομηχανίες, δεν
με ενδιαφέρει», τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης.  

Ανατροπές στη λειτουργία της χον-
δρεμπορικής αγοράς και αύξηση
του κόστους παραγωγής των μο-
νάδων φυσικού αερίου κατά 20 ευ-
ρώ η μεγαβατώρα, έχει προκαλέσει
η έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε
με νόμο από τις αρχές Νοεμβρίου
του 2022 ύψους 10 ευρώ/μεγαβα-
τώρα. Το μέτρο, όπως αναφέρει σε
επιστολή του προς τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στα Σκρέκα ο ΕΣΑΗ (Σύνδεσμος
Aνεξάρτητων Hλεκτροπαραγωγών),
καθιστά την ελληνική αγορά τε-
χνηέντως ακριβότερη από τις γει-
τονικές, με αποτέλεσμα να έχει
προκαλέσει σημαντική αύξηση
των εισαγωγών εις βάρος των εγ-
χώριων μονάδων παραγωγής.

Παραθέτει μάλιστα στοιχεία,
σύμφωνα με τα οποία για τις πέντε
τελευταίες εβδομάδες και σε αντι-
διαστολή με τον μέσο όρο του πε-
ρασμένου έτους οι εισαγωγές η-
λεκτρικής ενέργειας εμφανίζονται
αυξημένες από 24% έως 38% έναντι
μέσου όρου 8% του 2022. Αντί-
στοιχα, το ίδιο διάστημα το ποσο-
στό συμμετοχής των εγχώριων μο-
νάδων στη χονδρεμπορική αγορά
μειώθηκε σταδιακά από 28% στο
9% από 38% μέσο όρο το 2022.

Η επίπτωση της ρύθμισης στο
εμπορικό ισοζύγιο είναι προφανής
και δυσμενής για τη χώρα, ενώ ε-
πιπλέον η ανατροπή που έχει προ-
καλέσει υπέρ των εισαγωγών απο-
μειώνει και τα έσοδα του ΤΕΜ αφού
οι εισαγωγές δεν συμμετέχουν
στον προσωρινό μηχανισμό επι-
στροφής μέρους των εσόδων. Πα-
ράλληλα, αυξάνει την ενεργειακή

εξάρτηση της χώρας και διακιν-
δυνεύει την ασφάλεια εφοδιασμού.
Επίσης, σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ,
θίγει βαρύτατα την ανταγωνιστι-
κότητα των εγχώριων μονάδων η-
λεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυ-
σικό αέριο καθώς την καθιστά 20
ευρώ ανά μεγαβατώρα ακριβότερη
από τις αντίστοιχες στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Επισημαίνει επίσης ότι
σε σχέση με την περίοδο εξαγγελίας
του μέτρου παρατηρείται τριπλα-
σιασμός του ποσοστού έκτακτης
εισφοράς επί των τιμών φυσικού
αερίου στο TTF.

Eνα ακόμη ζήτημα που επιση-
μαίνεται από τον ΕΣΑΗ είναι ότι
η ξαφνική επιβολή της έκτακτης
εισφοράς έχει ανατρέψει τον προ-
γραμματισμό των εταιρειών για
φορτία LNG που είχαν συμβολαι-
οποιηθεί και περιέχουν ρήτρες
take or pay, οδηγώντας τις μονάδες
σε υποχρεωτική λειτουργία επί ζη-
μία. Εχει επίσης οδηγήσει σε ακυ-
ρώσεις φορτίων προκαλώντας οι-
κονομική ζημία και μεγάλες δυ-
σκολίες διαχείρισης των προγραμ-
ματισμένων φορτίων.

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Της ΧΡΎΣΑΣ ΛΙΆΓΓΟΥ

Σταθερά στις πρώτες θέσεις των ακρι-
βότερων χονδρεμπορικών αγορών ρεύ-
ματος της Ευρώπης παρέμεινε η ελληνική
και το 2022, χρονιά που η μέση τιμή ρεύ-
ματος αυξήθηκε κατά 141% σε σχέση με
το 2021. Την ίδια χρονιά, το κόστος των
εισαγωγών φυσικού αερίου υπερδιπλα-
σιάστηκε σε σχέση με το 2021, ενώ σχεδόν
πενταπλασιάστηκε σε σχέση με το 2018.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με το ετήσιο
δελτίο ενεργειακής ανάλυσης του ΙΕΝΕ,
η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος
διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στα 279,39
ευρώ/MWh, από τα 116,02 ευρώ/MWh
το 2021. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχει επεξεργαστεί η «Κ» για το
2022, ήταν η τρίτη ακριβότερη αγορά της
Ευρώπης, πίσω από την Ιταλία με τιμή
στα 304,17 ευρώ/MWh και την Ελβετία
με τιμή στα 282,43 ευρώ/MWh. Η μέση
τιμή της μεγαβατώρας αποκλίνει σημα-
ντικά στην Ελλάδα ακόμη και από τη χον-
δρεμπορική αγορά της διασυνδεδεμένης
Βουλγαρίας (253,83 ευρώ) και πολύ πε-
ρισσότερο από την αγορά της Γερμανίας

(236,11 ευρώ) και απέχει παρασάγγας
από τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης που
εμφανίζουν και τις χαμηλότερες τιμές,
με την τιμή στη Σουηδία να διαμορφώνεται
στα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα των 59,21
ευρώ και της Νορβηγίας στα 192 ευρώ.

Ο ρόλος του φυσικού αερίου
Μπορεί οι μεγάλες αυξήσεις στη χον-

δρεμπορική τιμή ρεύματος να μην έγιναν
αντιληπτές σε όλο τους το εύρος στους
καταναλωτές λόγω των υψηλών επιδο-
τήσεων, αντανακλούν όμως το συνολι-
κότερο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού που
μεταφέρεται στις επιχειρήσεις και στο
σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Βασικός

υπαίτιος αυτού του πρωταθλητισμού της
Ελλάδας στις χονδρεμπορικές τιμές ρεύ-
ματος είναι η υψηλή συμμετοχή του φυ-
σικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή,
κάτι που επισημαίνει και η πρόσφατη έκ-
θεση του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΙΕΝΕ, το μείγμα καυσίμου στην ηλε-
κτροπαραγωγή για το 2022 βασίστηκε
κυρίως στο φυσικό αέριο, το οποίο συμ-
μετείχε με ποσοστό 38%. Οι ΑΠΕ συμμε-
τείχαν στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής
με ποσοστό 35% και μαζί με τα υδροη-
λεκτρικά (6%) στο 41%, ενώ η συμμετοχή
του λιγνίτη ήταν 12%. Αυξημένες κατά
5,22% ήταν το 2022 και οι καθαρές εισα-
γωγές ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό
σύστημα. Στην αύξηση της χονδρεμπο-

ρικής τιμής ρεύματος κατά 141% συνέβαλε
και η επίσης εντυπωσιακή αύξηση των
τιμών των ρύπων, που ξεπέρασαν μέσα
στο 2022 τα 98 ευρώ τον τόνο.

Μείωση της ζήτησης
Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για

τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
παρά τις υψηλές τιμές και τις καμπάνιες
εξοικονόμησης υποχώρησε το 2022 μόλις
σε ποσοστό 1,25% σε σχέση με την αμέ-
σως προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα,
η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας διαμορ-
φώθηκε στις 51.860.588 MWh το 2022,
από τις 52.517.448 MWh το 2021.

Ομοίως, το μέσο φορτίο συστήματος
ανήλθε το 2022 στα 71.055 MW, μειωμένο

κατά 1,18% σε ετήσια βάση. Σε ό,τι αφορά
το φυσικό αέριο, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΔΕΣΦΑ η συνολική ζήτηση στην εγ-
χώρια αγορά μειώθηκε το 2022 κατά
19,04% σε σχέση με το 2021, αν και η συ-
νολική ζήτηση καθοδηγούμενη από τις
εξαγωγές αυξήθηκε κατά 11,11%, φθά-
νοντας τις 86,18 TWh από 77,56 ΤWh το
2021. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοι-
χεία του ΙΕΝΕ για τη διαμόρφωση της με-
σοσταθμικής τιμής των εισαγωγών φυ-
σικού αερίου στην ελληνική αγορά, η ο-
ποία κινήθηκε στα 116,3/MWh καταγρά-
φοντας σημαντική άνοδο κατά 148% σε
σχέση με τα 46,9 ευρώ/MWh του 2021,
ενώ σχεδόν πενταπλασιάστηκε σε σχέση
με τα επίπεδα του 2018.

Μείωση πληθωρισμού στο 4,5%-5% το 2023 «βλέπει» η Alpha Bank
<<<<<<

Τους τελευταίους πέντε
μήνες η τιμή του  αερίου
έχει μειωθεί κατά 80% και
του πετρελαίου κατά 12%. 

Μεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα στα οποία η Ελλάδα είναι αυτάρκης   
<<<<<<

Συνολικά ο πληθωρι-
σμός τροφίμων είναι
χαμηλότερος του ευρω-
παϊκού μέσου όρου. 

«Βαρίδι» για τις εγχώριες
μονάδες φυσικού αερίου
η έκτακτη εισφορά

Αύξηση του κόστους παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου κατά 20 ευρώ η
μεγαβατώρα έχει προκαλέσει η έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε με νόμο από
τις αρχές Νοεμβρίου του 2022, ύψους 10 ευρώ/μεγαβατώρα.

<<<<<<<

Το μέτρο πλήττει
την ανταγωνιστικότητά
τους και καθιστά την ελ-
ληνική αγορά τεχνηέ-
ντως ακριβότερη από τις
γειτονικές, λέει ο ΕΣΑΗ.

Τρίτη ακριβότερη χονδρική αγορά
ρεύματος στην Ε.Ε. η ελληνική
Στα 279,39 ευρώ/MWh η μέση χονδρική τιμή το 2022 – Αιτία το ακριβό αέριο

<<<<<<

Οι κρατικές επιδοτήσεις
δεν άφησαν τις υψηλές
χονδρεμπορικές τιμές να
περάσουν στους λογαρια-
σμούς ρεύματος και να
επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.



16 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023Ε Λ Λ Α Δ Α

Η αμερικανική οικονομία ζεσταίνεται
για μια νέα κούρσα φέτος, με κινητήρα
τις επενδύσεις στη βιομηχανία και καύ-
σιμο το πακέτο Μπάιντεν «για τη μείωση
του πληθωρισμού» – στα αλήθεια, για
τον πράσινο εκσυγχρονισμό και την
ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης
της αμερικανικής οικονομίας. Με κρα-
τικές ενισχύσεις (κυρίως εκπτώσεις φό-
ρου) 737 δισ. δολ. σε βάθος 10ετίας, εκ
των οποίων τα 369 δισ. δολ. προορίζονται
για προστασία του περιβάλλοντος και
ενέργεια, οι ΗΠΑ διεκδικούν να βγουν
μπροστά στον ανταγωνισμό με την
Κίνα. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο, υπολο-
γίζεται ότι θα προσελκύσει ιδιωτικές ε-
πενδύσεις αρκετών τρισ. δολ. και με τη
μαζική επιδότηση των νοικοκυριών θα

πυροδοτήσει την αγορά πράσινων συ-
σκευών που θα έχουν παραχθεί στις Η-
ΠΑ. Η αμερικανική οικονομία, έχοντας
πολύ φθηνότερη ενέργεια και άφθονες
κρατικές ενισχύσεις, γίνεται μαγνήτης
για κεφάλαια από όλο τον κόσμο, πρώτα
πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η
γερμανική BMW θα επενδύσει 2 δισ.
δολ., η νορβηγική Freyr 1,7 δισ., η ιταλική
Enel, πάνω από 20 μεγάλες πράσινες
επενδύσεις έχουν ανακοινωθεί το τε-
λευταίο 6μηνο. Η πρώτη αντίδραση της
Ευρώπης ήταν συντηρητική και παρα-
πονιάρικη: Στρεβλώνετε τον ανταγω-
νισμό εις βάρος μας. Μετά, σκέφτηκε
ότι η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη
δική της μελαγχολία.

Και μπροστά στην απειλή (όχι να πέ-

σει σε απλή ύφεση, αλλά) να κατερει-
πωθεί η βιομηχανική βάση και να πε-
ριπέσει σε ιστορικό μαρασμό η οικονομία
της, άρχισε να αναζητά τρόπους αντί-
δρασης. Την ιδέα μιας πανευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας με δύο σκέλη, τη διευ-
κόλυνση των κρατικών ενισχύσεων και
τη δημιουργία ενός κοινού Ταμείου με

δικούς του πόρους, εν αρχή διατύπωσε
ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Ακολούθησε
ο καγκελάριος Σολτς, την ασπάστηκε
η Φον ντερ Λάιεν, πρόθυμα ακολούθησε
η επίτροπος Βεστάγκερ και πρότεινε
αλλαγές στο πλαίσιο των κρατικών ε-
νισχύσεων ώστε να μπορούν οι κυβερ-
νήσεις να τις δίνουν ταχύτερα και ευ-
κολότερα – όπως οι ΗΠΑ. Αλλά η Ε.Ε.
δεν είναι ένα κράτος, και αυτό δεν είναι
απλό ούτε τόσο αθώο.

Το καθεστώς των κρατικών ενισχύ-
σεων στην Ε.E. χαλάρωσε πρώτη φορά
το 2020, στην περίοδο της πανδημίας.
Ως αποτέλεσμα, οι χώρες που διέθεταν
δημοσιονομικά περιθώρια ενίσχυσαν
κεφαλαιακά τις επιχειρήσεις τους με
ζεστό χρήμα, δυναμώνοντάς τες έναντι

των ανταγωνιστών τους από τις άλλες,
φτωχότερες χώρες. Αυτή η εμπειρία ξύ-
πνησε φόβους. Είναι σημαντικό να α-
ποκατασταθούν οι κανόνες για τις κρα-
τικές ενισχύσεις, όσο αυτό καθυστερεί
τόσο δυσκολότερο γίνεται – παρενέβη
ο Μ. Μόντι, πρώην υπεύθυνος για τον
ανταγωνισμό. Και δεν έχει νόημα να
κυνηγάμε τις επιχειρήσεις για να μην
παραβιάζουν τον ανταγωνισμό –κατέ-
ληξε– αν συμφωνήσουμε να τον παρα-
βιάζουν τα κράτη.

Πόσο μας αφορούν όλα αυτά; Πολύ,
πάρα πολύ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις
δεν είχαν τη στήριξη που ευνόησε τους
ανταγωνιστές τους από τις ισχυρές ευ-
ρωπαϊκές χώρες, από την πανδημία και
μετά. Επιπλέον, έχουν ένα μεγάλο μει-

ονέκτημα έναντι των άλλων ευρωπαϊ-
κών: τη συγκριτικά πολύ ακριβότερη
ενέργεια.

Η Ελλάδα έχει συμφέρον να μπουν
κάποια φίλτρα, ώστε (α) η διευκόλυνση
των κρατικών ενισχύσεων να μην κα-
ταλήγει σε άγρια νόθευση του ανταγω-
νισμού εις βάρος μας και (β) να δημι-
ουργηθεί ένα ευρωπαϊκό Ταμείο με κοι-
νούς, νέους πόρους για την ενίσχυση
και των ισχυρών και των λιγότερο ισχυ-
ρών χωρών. Γι’ αυτό, μια σοβαρή ελλη-
νική κυβέρνηση θα έπαιρνε πρωτοβου-
λίες – πριν όλα αποφασιστούν χωρίς ε-
μάς. Κάποια πρωτοβουλία θα έπαιρνε
και μια σοβαρή αντιπολίτευση.     

kallitsiskostas@yahoo.com

Του ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Xάρη στον μηχανισμό του πλαφόν, και
παρά τις όποιες καθυστερήσεις, οι τιμές
φυσικού αερίου μειώθηκαν ξανά στα
επίπεδα πριν από τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. Με τον τρόπο αυτό το-
ποθετείται για την ενεργειακή κρίση,
με αποκλειστική συνέντευξη στην «Κ»,
η επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον,
η οποία καλεί σε επαγρύπνηση καθώς
θεωρεί ότι ο επόμενος χειμώνας μπορεί
να είναι ακόμη πιο δύσκολος. Η Ευρω-
παία αξιωματούχος αναγνωρίζει αδυ-
ναμίες στον ευρωπαϊκό μηχανισμό τι-
μολόγησης, «ο οποίος πάντως μας εξυ-
πηρέτησε για περισσότερα από 20 χρό-
νια», σημειώνοντας ότι η Επιτροπή ερ-
γάζεται πλέον για αλλαγές με στόχο πιο
προβλέψιμες τιμές. Η κ. Σίμσον χαρα-
κτηρίζει πολύτιμο asset για την Ευρώπη
τον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας,
σε συνδυασμό με τον TAP και τον IGB.
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε υδρο-
γονάνθρακες, αφήνει να εννοηθεί ότι
κατά τη φάση της μετάβασης στο νέο
ενεργειακό μείγμα προσφέρεται κάποια
ευελιξία, τονίζει όμως ότι πρέπει να γί-
νουν σεβαστοί οι ευρωπαϊκοί στόχοι
για το κλίμα. Οσο για τον EastMed, ξε-
καθαρίζει ότι η Κομισιόν θα περιμένει
να «μιλήσει» η μελέτη σκοπιμότητας.
Ως μέρος των λύσεων για την ενεργειακή
αυτονομία της Ευρώπης, αλλά με αυ-
στηρές προδιαγραφές, προσεγγίζει την
πυρηνική ενέργεια.

– Ποια είναι τα αποτελέσματα μετά
τη συμφωνία της Ε.Ε. να επιβάλει
πλαφόν στην τιμή του φυσικού α-
ερίου;

– Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο
αντέδρασε η αγορά στην απόφασή μας
είναι μια καλή ένδειξη ότι πήραμε τη
σωστή απόφαση. Αυτή τη στιγμή, βλέ-
πουμε πολύ χαμηλότερες τιμές και στην
πραγματικότητα έχουμε επιστρέψει στα
προπολεμικά επίπεδα. Με έναν τέτοιο
μηχανισμό σε ισχύ, η Ευρώπη είναι κα-
λύτερα προετοιμασμένη για την επόμενη
χειμερινή περίοδο και για έναν νέο γύρο
πλήρωσης της αποθήκευσης, ο οποίος
θα είναι ίσως πιο απαιτητικός από ό,τι
ήταν για αυτόν τον χειμώνα. Οι τιμές
μπορεί να ανέβουν ξανά όταν πέσουν
τα επίπεδα αποθήκευσής μας και αν ο
χειμώνας γίνει πιο σκληρός, αλλά πιστεύω
ότι τώρα έχουμε το κατάλληλο εργαλείο
για να αποφύγουμε την επανάληψη ε-
πεισοδίων υπερβολικών τιμών του φυ-
σικού αερίου που δεν αντικατοπτρίζουν
τις τιμές της παγκόσμιας αγοράς.

– Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες
χώρες που αξίωσαν το συγκεκριμένο
μέτρο, για το οποίο επικρατεί η ε-
ντύπωση ότι η Ευρώπη μάλλον κα-
θυστέρησε να λάβει αποφάσεις. Ε-
στω κι έτσι, μπορεί να δούμε και
άλλα αντίστοιχα μέτρα ανάλογα με
τις εξελίξεις;

– Πράγματι, χρειάστηκαν πολλές έ-
ντονες διαπραγματεύσεις και ειλικρινείς
συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών
προτού επιτευχθεί μια κοινή αντίληψη
για το πώς μπορεί να λειτουργήσει α-
ποτελεσματικά ένας μηχανισμός διόρ-
θωσης της αγοράς και πώς μπορούν να

ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και
την ασφάλεια του εφοδιασμού. Τώρα
όμως –μαζί με τη συντονισμένη μείωση
της ζήτησης, την υποχρέωση για απο-
θήκευση, τη διαφοροποίηση των προ-
μηθειών και την αναδιανομή των υπερ-
βαλλόντων εσόδων– έχουμε έναν νέο
μηχανισμό που θα μας βοηθήσει να α-
φαιρέσουμε την υπερτίμηση λόγω του
πολέμου, την προσαύξηση σε σύγκριση
με τις παγκόσμιες τιμές LNG, που πλη-
ρώνει η Ευρώπη λόγω του τρόπου με
τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην
αγορά TTF. Oπως έχουν τα πράγματα,
το κλειδί είναι να προχωρήσουμε με
την εφαρμογή και την επιβολή των μέ-
τρων που θα θέσει σε ισχύ.

– Ποια είναι η εκτίμηση της Κομισιόν
για την πορεία των τιμών από εδώ
και στο εξής; Θα λέγατε ότι τα χει-
ρότερα είναι πίσω μας; Ή διανύουμε
απλώς μία περίοδο χάριτος, χάρη
στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες,

ανάμεσα σε άλλα;
– Είναι αλήθεια ότι οι θερμές καιρικές

συνθήκες μας βοηθούν, αλλά είναι ε-
πίσης δίκαιο να αναγνωρίσουμε όλη τη
δουλειά που έχουμε κάνει, ενωμένοι
στην Ε.Ε., για να φέρουμε σταθερότητα
στην αγορά και ανακούφιση στους κα-
ταναλωτές ενέργειας. Οι τιμές έχουν
πλέον επιστρέψει στα προπολεμικά ε-
πίπεδα. Ωστόσο, πρέπει να παραμεί-
νουμε σε επαγρύπνηση και να συνεχί-
σουμε την καλή δουλειά. Χάρη στις
προσπάθειες των πολιτών και των επι-
χειρήσεων της Ε.Ε., μειώσαμε τη χρήση
φυσικού αερίου κατά 20%, πολύ πάνω
από τον στόχο του 15% που τέθηκε τον
Ιούλιο.

Ο επόμενος χειμώνας μπορεί να είναι
ακόμα πιο δύσκολος από τον τωρινό.
Οπως τόνισε η Διεθνής Οργάνωση Ε-
νέργειας, η Ε.Ε. ενδέχεται να αντιμε-
τωπίσει ένα κενό έως και 30 δισ. κυβικών
μέτρων φυσικού αερίου το επόμενο
έτος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
η από κοινού αγορά φυσικού αερίου –

ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αγορα-
στική δύναμη του μπλοκ– αποτελεί τον
επόμενο τομέα στον οποίο πρέπει να
εστιάσουμε τη δράση μας αυτή την ά-
νοιξη, έχοντας κατά νουν ότι συνεχί-
ζουμε να λειτουργούμε σε μάλλον α-
σταθές πλαίσιο.

– Εκ του αποτελέσματος, μετά την
εκδήλωση της ενεργειακής κρίσης,
ορισμένοι κάνουν πλέον δεύτερες
σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο
έχει οικοδομηθεί ο ευρωπαϊκός μη-
χανισμός τιμολόγησης και καλούν
για διαρθρωτικές αλλαγές προς αυ-
τήν την κατεύθυνση. Ποια είναι η
γνώμη σας;

– Ο τρέχων σχεδιασμός της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας μας έχει εξυπη-
ρετήσει για περισσότερα από είκοσι
χρόνια, παρέχοντας μια αποτελεσματική,
καλά ολοκληρωμένη αγορά, και επιτρέ-
ποντας στην Ευρώπη να αποκομίσει τα
οικονομικά οφέλη μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια

του εφοδιασμού και προωθώντας τη
διαδικασία απαλλαγής από τις εκπομπές
άνθρακα, σε κανονικούς καιρούς. Ω-
στόσο, το σύστημα έχει επίσης επιδείξει
πλέον ορισμένες αδυναμίες, ασκώντας
υπερβολική πίεση στους τελικούς κα-
ταναλωτές.

Πρέπει να προσφέρουμε προβλέψιμες
τιμές για τους καταναλωτές με βάση
καθαρές και προσιτές τεχνολογίες, και
ταυτόχρονα επενδυτική βεβαιότητα με
διατηρήσιμα και προβλέψιμα έσοδα για
τις επιχειρήσεις. Εργαζόμαστε σε πλήρη
ταχύτητα για να παραδώσουμε τις προ-
τάσεις μας έως τα τέλη Μαρτίου και
μόλις ξεκινήσαμε μια δημόσια διαβού-
λευση για να επιτρέψουμε σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις
απόψεις τους. Σε κάθε περίπτωση, είναι
σημαντικό όλοι οι Ευρωπαίοι, από τους
μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές
έως τις ΜμΕ και τα νοικοκυριά, να ε-
πωφεληθούν από την ανάπτυξη και το
χαμηλό λειτουργικό κόστος των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας.

– Ανεξάρτητα από την πορεία του
ενεργειακού κόστους, πώς εξελίσ-
σεται η απεξάρτηση της Ευρώπης
από το ρωσικό αέριο;

– Εάν συγκρίνετε τον Σεπτέμβριο
του 2021 με τον Σεπτέμβριο του 2022,
η Ρωσία μείωσε τις προμήθειες μέσω
των αγωγών της προς την Ε.Ε. κατά
80%. Αυτό έχει δημιουργήσει μια τε-
ράστια πρόκληση για εμάς. Αλλά κατα-
φέραμε να αντέξουμε αυτόν τον ενερ-
γειακό εκβιασμό και να υποκαταστή-
σουμε τις προμήθειες που αφαιρέθηκαν
με εναλλακτικές μέσω αγωγών και κυ-
ρίως μέσω της παγκόσμιας αγοράς LNG.
Το 2021 λάβαμε 155 δισ. κυβικά μέτρα
ρωσικού φυσικού αερίου. Μέχρι στιγμής,
το φυσικό αέριο του ρωσικού αγωγού
αποτελεί λιγότερο από το 10% του ε-
φοδιασμού μας. Η Νορβηγία είναι πλέον
ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Ε.Ε.
και οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει σημαντικά
τις εξαγωγές LNG στην ευρωπαϊκή αγορά
έχοντας μετατραπεί στον μεγαλύτερο
προμηθευτή μας LNG.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Μας αφορά το πακέτο Μπάιντεν;
<<<<<<<

Οι ελληνικές επιχειρήσεις
έχουν πανάκριβη ενέργεια,
δεν έχουν τη στήριξη
που απολαμβάνουν
οι ανταγωνιστές τους.

Παραμένουμε σε επαγρύπνηση για το αέριο
Οι τιμές έπεσαν, αλλά ο επόμενος χειμώνας μπορεί να είναι πιο δύσκολος, λέει σε συνέντευξή της στην «Κ» η επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον

– Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος
της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφά-
λεια της Ευρώπης και πώς μπορεί η
χώρα μας να συνδράμει περαιτέρω;

– Στις δύσκολες στιγμές που αντιμε-
τωπίσαμε πέρυσι, ο τερματικός σταθμός
LNG στη Ρεβυθούσα επέτρεψε τη με-
ταφορά φυσικού αερίου από διαδρομές
εκτός της Ρωσίας προς τις γειτονικές
χώρες. Αποδείχθηκε πολύτιμο asset
στον σχεδιασμό της υποδομής φυσικού
αερίου. Ο Διαδριατικός Αγωγός διαδρα-
μάτισε επίσης σημαντικό ρόλο, λειτουρ-
γώντας στο μέγιστο της ονομαστικής
του χωρητικότητας. Επιπλέον, η εγκαι-
νίαση και λειτουργία της γραμμής δια-
σύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας -
Βουλγαρίας είναι ένα αξιόλογο ορόσημο
περιφερειακής συνεργασίας και ένα τε-
ράστιο επίτευγμα της πολιτικής της Ε.Ε.
για τις υποδομές. Ο IGB δεν έρχεται μό-
νος του. Συνδέεται απευθείας με τον
ΤΑΡ και παρέχει πρόσβαση στο φυσικό
αέριο από το Αζερμπαϊτζάν. Μέσω του
ΤΑΡ, του ελληνικού συστήματος και
των παγκόσμιων αγορών LNG, ο IGB
συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση
της ασφάλειας εφοδιασμού ολόκληρης
της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων
των Δυτικών Βαλκανίων, της Ουκρανίας
και της Μολδαβίας. Χάρη στη στρατη-

γική της Ενεργειακής Ενωσης και στις
συνοδευτικές νομοθεσίες και πολιτικές,
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε
όλη την Ε.Ε. με ασφαλή και καλά δια-
συνδεδεμένα δίκτυα.

– Ο σχεδιασμός της Ε.Ε. για την ε-
νεργειακή μετάβαση αναδεικνύει
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων ως
ύψιστη προτεραιότητα. Ωστόσο,
μεσολάβησε η ουκρανική κρίση, η
οποία στέρησε από την Ευρώπη το
φτηνό ρωσικό αέριο ως μεταβατικό
καύσιμο. Τελικά, οι επενδύσεις των
κρατών-μελών σε αναξιοποίητη δυ-
ναμική στον τομέα των υδρογοναν-
θράκων είναι μέρος της λύσης για
την ενεργειακή αυτονομία της Ευ-
ρώπης, έστω για μια μεταβατική
περίοδο;

– Εχουμε σαφείς δεσμεύσεις μέσω
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να μειώ-
σουμε τις εκπομπές κατά τουλάχιστον
55% έως το 2030 και να τις μηδενίσουμε
έως το 2050. Αυτοί οι στόχοι δεν έχουν
αμφισβητηθεί από κανένα από τα κρά-
τη-μέλη μας, παρά την ενεργειακή κρίση,

και πρέπει να είναι σεβαστοί. Οπως έ-
χουμε αναγνωρίσει στο σχέδιό μας
REPowerEU, ορισμένα κράτη-μέλη εν-
δέχεται να χρειαστούν στοχευμένες ε-
πενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου
και πολύ περιορισμένες αλλαγές στις
υποδομές πετρελαίου λόγω των αναγκών

ασφάλειας εφοδιασμού. Παράλληλα, ο-
ρισμένες από τις υπάρχουσες δυναμι-
κότητες άνθρακα ενδέχεται επίσης να
χρησιμοποιηθούν περισσότερο από το
αρχικά αναμενόμενο, με ρόλο και για
την πυρηνική ενέργεια και για τους το-
πικούς πόρους φυσικού αερίου. Ωστόσο,
αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από ε-
πενδύσεις μεγάλης κλίμακας στο δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας και από μια ρα-
χοκοκαλιά υδρογόνου σε ολόκληρη την
Ε.Ε. Τα κράτη-μέλη μας θα πρέπει απα-
ραίτητα να επιταχύνουν την παράλληλη
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας και τα μέτρα ενεργειακής α-
πόδοσης. Στο σχέδιο REPowerEU προ-
τείναμε μέτρα για την αύξηση των ε-
πενδύσεων σε μια σειρά ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, όπως μια στοχευμένη
τροποποίηση της οδηγίας για την ανα-
γνώριση των ΑΠΕ ως υπέρτατου δημό-
σιου συμφέροντος, μέσω περιοχών «go-
to» με συντομότερες και απλούστερες
διαδικασίες αδειοδότησης σε σημεία
με χαμηλότερο περιβαλλοντικό κίνδυνο. 

– Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ
και η Αίγυπτος έχουν ανοιχτούς δι-
αύλους επικοινωνίας διερευνώντας
τις προοπτικές για έναν αγωγό - διά-
δρομο μεταφοράς ενεργειακών πό-

ρων από την Ανατολική Μεσόγειο
στην Ευρώπη (East Med). Πώς προ-
σεγγίζει η Κομισιόν αυτήν την πρω-
τοβουλία;

– Εχουμε μια μακροχρόνια θέση στον
αγωγό EastMed, ο οποίος περιλαμβά-
νεται στον 5ο κατάλογο της Ενωσης
για έργα κοινού ενδιαφέροντος. Η Επι-
τροπή εντείνει τη δέσμευση με χώρες-
εταίρους στη γειτονιά της, συμπερι-
λαμβανομένων του Ισραήλ και της Αι-
γύπτου, ενόψει της διαφοροποίησης
των προμηθειών φυσικού αερίου στην
Ε.Ε. Ο αγωγός EastMed είναι μία από
τις επιλογές μεταφοράς φυσικού αερίου
από τα κοιτάσματα Ισραήλ και Κύπρου
στην Ελλάδα και την Ε.Ε. αποτελώντας
ένα από τα βασικά έργα υποδομής κοινού
ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην ο-
λοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής
αγοράς ενέργειας. Το κατά πόσο θα κα-
ταστεί εφικτή η επιδίωξη του έργου θα
εξαρτηθεί από την εμπορική του βιω-
σιμότητα, η οποία συνδέεται με τη μελ-
λοντική περιφερειακή ζήτηση και την
ικανότητά του να συμβάλει στους στό-
χους της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε.
Εχουμε παράσχει οικονομική υποστή-
ριξη για μια μελέτη σκοπιμότητας, η ο-
ποία εκπονείται από τον υποστηρικτή
του έργου.

Πολύτιμη η Ρεβυθούσα για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρώπης

Στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίσαμε πέρυσι, ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυ-
θούσα επέτρεψε τη μεταφορά φυσικού αερίου από διαδρομές εκτός της Ρωσίας προς τις
γειτονικές χώρες.

<<<<<<

Ορόσημο περιφερειακής
συνεργασίας η λειτουργία
της γραμμής διασύνδεσης
φυσικού αερίου
Ελλάδας - Βουλγαρίας.

<<<<<<<

Οι τιμές έχουν πλέον
επιστρέψει στα προπολεμι-
κά επίπεδα. Χάρη στις προ-
σπάθειες των πολιτών και
επιχειρήσεων μειώσαμε
τη χρήση αερίου κατά 20%.

<<<<<<<

Το φυσικό αέριο του ρωσι-
κού αγωγού αποτελεί
λιγότερο από το 10%
του εφοδιασμού μας. Καταφέραμε να αντέξουμε τον ενεργειακό εκβιασμό της Ρωσίας και να υποκαταστήσουμε τις προμήθειες που αφαιρέθηκαν με εναλλα-

κτικές μέσω αγωγών και κυρίως μέσω της παγκόσμιας αγοράς LNG, τονίζει η Κάντρι Σίμσον.

Πυρηνική ενέργεια
με ασφάλεια

– Στην Ευρώπη συνεχίζεται η αντιπα-
ράθεση γύρω από τον ρόλο της πυ-
ρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό
μείγμα. Ποια είναι η γνώμη σας;
– Το δίκαιο της Ε.Ε. είναι πολύ σα-
φές: τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα
να επιλέξουν το ενεργειακό τους
μείγμα. Ο ρόλος μας είναι να δια-
σφαλίσουμε ότι όσοι επιλέγουν την
πυρηνική ενέργεια θα εφαρμόζουν
το πιο απαιτητικό νομικό πλαίσιο με
τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας
για την πυρηνική ασφάλεια και τη μη
διάδοση. Για όσους θέλουν να ακο-
λουθήσουν αυτό το μονοπάτι, η πυ-
ρηνική ενέργεια μπορεί να προσφέ-
ρει χρήσιμες λύσεις όσον αφορά τη
σταθερότητα του ηλεκτρικού συστή-
ματος. Ωστόσο, δεν έρχεται χωρίς δι-
κές της προκλήσεις όσον αφορά την
ασφάλεια του εφοδιασμού. Και εδώ
η διαφοροποίηση από τη Ρωσία είναι
καθοριστική. Πρέπει επίσης να εξε-
τάσουμε καινοτόμες τεχνολογίες για
το ολοκληρωμένο ενεργειακό μας
σύστημα και στόχος μας είναι να έ-
χουμε τους πρώτους ευρωπαϊκούς
μικρούς σπονδυλωτούς αντιδραστή-
ρες που θα λειτουργήσουν στις αρ-
χές της επόμενης δεκαετίας.
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Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Συνεχίζεται η ταχεία ανάπτυξη των
logistics, καθώς επιταχύνονται τα ε-
πενδυτικά προγράμματα, τόσο των ε-
ταιρειών ακινήτων όσο και των χρηστών
και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών
logistics. Στόχος είναι να καλυφθεί το
κενό που εξακολουθεί να υφίσταται
στην αγορά για σύγχρονες αποθήκες,
που να επιτρέπουν ψηφιοποιημένες υ-
πηρεσίες και ταυτόχρονα να φιλοξε-
νούνται σε κτίρια υψηλής ενεργειακής
απόδοσης. Ειδικά το τελευταίο αυτό
στοιχείο φαίνεται πως έχει ενισχύσει
ακόμη περισσότερο την κινητικότητα
που παρατηρείται στην αγορά, λόγω
της σημαντικής ανόδου του ενεργειακού
κόστους, κατά τη διάρκεια του τελευ-
ταίου 12μήνου. «Τον τελευταίο χρόνο
διαπιστώνουμε ότι οι τιμές των ενοικίων
για σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους,
ιδίως στην περιοχή της Δυτικής Αττικής,
σημειώνουν άνοδο της τάξεως του 5%-
10%, ανάλογα με το ακίνητο και τις προ-
σφερόμενες προδιαγραφές και φυσικά
το σημείο στο οποίο βρίσκεται», ανα-
φέρει στην «Κ» ο Γιάννης Ξυλάς, επι-
κεφαλής της Geoaxis Property &
Valuation Services, εταιρείας πιστοποι-
ημένων εκτιμητών. 

Στο τελευταίο «Παρατηρητήριο α-

ξιών» για την αγορά logistics, η Geoaxis
σημειώνει ότι η υψηλότερη μέση ζη-
τούμενη τιμή ενοικίασης παρατηρείται
στον Ασπρόπυργο με 4,5 ευρώ/τ.μ. σε
μηνιαία βάση, ενώ ακολουθούν τα Με-
σόγεια με 4,07 ευρώ/τ.μ. και η Ελευσίνα
με 3,37 ευρώ/τ.μ. Πιο χαμηλές είναι οι
τιμές στη ΒΙΠΕ Σίνδου με 2,85 ευρώ/τ.μ.,
στα Οινόφυτα με 2.61 ευρώ/τ.μ. και το
Καλοχώρι με 2,52 ευρώ/τ.μ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα ακίνητα
υψηλών προδιαγραφών μισθώνονται σε
τιμές άνω των 4 ευρώ/τ.μ./μήνα. «Σήμερα,

κάθε νέος χώρος logistics επιφανείας
άνω των 15.000 τ.μ. μπορεί να μισθωθεί
άμεσα, καθώς υπάρχει συσσωρευμένη
ζήτηση και ανύπαρκτη προσφορά. Αυτή
η ανισορροπία της αγοράς οδηγεί τις
τιμές προς τα πάνω, δεδομένου ότι οι
νεόδμητες αποθήκες είτε κατασκευάζο-
νται από τους ίδιους τους χρήστες τους
είτε τα συμβόλαια ενοικίασης ολοκλη-
ρώνονται στο αρχικό στάδιο της κατα-
σκευής του έργου.

Αναφορικά με τις επιφάνειες, η με-
γαλύτερη διάμεση διαθέσιμη επιφάνεια

καταγράφεται στον Ασπρόπυργο με 8.100
τ.μ., ακολουθούν τα Μεσόγεια Αττικής
με 4.150 τ.μ. και μετά τα Οινόφυτα με
3.902 τ.μ. Τις μικρότερες διάμεσες δια-
θέσιμες επιφάνειες εμφανίζουν η ΒΙΠΕ
Σίνδου με επιφάνεια 3.345 τ.μ., η Ελευσίνα
με 3.100 τ.μ. και το Καλοχώρι με επιφάνεια
2.070 τ.μ. Οσον αφορά τις πωλήσεις α-
κινήτων logistics, η υψηλότερη μέση
ζητούμενη τιμή εντοπίζεται στον Ασπρό-
πυργο με 687,2 ευρώ/τ.μ., ενώ στα Με-
σόγεια η μέση τιμή διαμορφώνεται σε
634,14 ευρώ/τ.μ και στη ΒΙΠΕ Σίνδου σε

468,85 ευρώ/τ.μ. Η χαμηλότερη μέση
τιμή παρατηρείται στο Καλοχώρι με
345,65 ευρώ/τ.μ., ενώ σε Ελευσίνα και
Οινόφυτα το κόστος διαμορφώνεται σε
405,25 ευρώ/τ.μ. και 394,65 ευρώ/τ.μ.
κατά μέσο όρο. 

Οι αυξημένες τιμές και το υψηλότερο
κόστος κατασκευής έχουν μειώσει και
τις αποδόσεις των ακινήτων logistics,
οι οποίες πλέον κινούνται πέριξ του 7%
για ποιοτικά ακίνητα, ανάλογα με τη
θέση και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε
κατασκευής», αναφέρει η Geoaxis. 

Αυξήσεις έως και 10% στα ενοίκια
των αποθηκευτικών χώρων
Περιορισμένη προσφορά, υψηλή ζήτηση στηρίζουν τις τιμές στα logistics

Επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις 250.000 τ.μ.
Η επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα
των logistics βρίσκεται σε πλήρη ανά-
πτυξη αυτή την περίοδο, καθώς υπο-
λογίζεται ότι έως το τέλος του 2024 θα
προστεθούν περί τα 250.000 τ.μ. νέων
χώρων. Από τις μεγαλύτερες επενδύσεις
είναι εκείνη της Dimand Real Estate,
η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο α-
δειοδοτήσεων, για την ανάπτυξη ενός
εμπορευματικού κέντρου, συνολικής
επιφανείας 120.000 τ.μ. στη Θεσσαλο-
νίκη. Για τον σκοπό αυτό, η εισηγμένη

θα αξιοποιήσει το πρώην ακίνητο της
Βαλκάν Εξπορτ, που απέκτησε πριν από
μερικούς μήνες. Το συνολικό ύψος της
επένδυσης υπολογίζεται σε 160 εκατ.
ευρώ, με την ανάπτυξη να απευθύνεται
σε πολυεθνικούς ομίλους που ενδιαφέ-
ρονται να αποκτήσουν μια βάση στην
ελληνική αγορά, με εύκολη προώθηση
των προϊόντων τους στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη. Σημαντική είναι και η προωθού-
μενη επένδυση της Prodea Investments,
η οποία σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός

συγκροτήματος logistics επιφανείας
40.000 τ.μ. σε ιδιόκτητη έκταση 110
στρεμμάτων στην περιοχή του Ασπρο-
πύργου. Η σχετική οικοδομική άδεια
είναι πιθανό να εξασφαλιστεί εντός του
πρώτου εξαμήνου του έτους.

Νέες επενδύσεις στον τομέα των
logistics δρομολογούν τόσο η Trastor
AEEAΠ όσο και η Briq Properties ΑΕΕΑΠ,
θέλοντας να επεκτείνουν την παρουσία
τους στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο εταιρείες προ-

χώρησαν πρόσφατα στην απόκτηση
νέων εκτάσεων σε περιοχές όπου έχουν
ήδη τοποθετηθεί, θέλοντας να δημι-
ουργήσουν συμπλέγματα σύγχρονων
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, που
διαθέτουν και υψηλή προστιθέμενη
αξία. 

Η μεν Trastor θα δημιουργήσει μια
νέα εγκατάσταση 8.000 τ.μ., ενώ η Briq
Properties σχεδιάζει την αύξηση της ε-
πιφάνειας της υπό κατασκευή αποθήκης
της από 14.500 τ.μ. σε 19.000 τ.μ.

Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Οι 6 στους 10 εργαζομένους στον ιδιωτικό
τομέα έχουν μισθό κάτω από 1.000 ευρώ
μεικτά. Μόλις οι 9 στους 100 μισθοδο-
τούνται με περισσότερα από 2.000 ευρώ
μεικτά και αυτοί αντιμετωπίζουν έναν
από τους υψηλότερους συντελεστές
κρατήσεων στον κόσμο, καθώς περίπου
το 42% αυτού του μεικτού εισοδήματος
καταλήγει σε φόρο εισοδήματος και α-
σφαλιστικές εισφορές. 

Σε μια ολόκληρη χώρα, μόλις 72.000
εργαζόμενοι εμφανίζονται με καθαρές
μηνιαίες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ.
Ο,τι «χτίστηκε» τα τελευταία χρόνια με
τις μειώσεις συντελεστών υπολογισμού
του φόρου εισοδήματος και των ασφα-
λιστικών εισφορών, κινδυνεύει να το
«γκρεμίσει» ο πολύ υψηλός πληθωρισμός. 

Η πτωτική τάση στις ποσοστιαίες
κρατήσεις που γίνονται στους μισθούς
θα αντιστραφεί αν δεν προχωρήσει η
τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φο-
ρολογικής κλίμακας ή αν δεν δρομολο-
γηθεί νέα μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών. 

Το θέμα θα μπει στο τραπέζι ενόψει
της προεκλογικής περιόδου, καθώς το
πρόβλημα στην Ελλάδα παραμένει ο-
ξύτατο: δεν υπάρχουν πολλές καλά πλη-
ρωμένες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα
η συνδρομή του φόρου εισοδήματος
στα συνολικά φορολογικά έσοδα της
χώρας να είναι περιορισμένη. Ειδικά
για τους –λίγους– έχοντες υψηλότερες
αποδοχές από το μέσο εισόδημα της
χώρας, ο συντελεστής κρατήσεων πα-
ραμένει από τους υψηλότερους στον
κόσμο και σαφώς υψηλότερος σε σχέση

με τον μέσο συντελεστή των χωρών-
μελών του ΟΟΣΑ. Αυτό μάλιστα εξακο-
λουθεί να λειτουργεί ως τροχοπέδη. 

Οι πολύ υψηλές κρατήσεις αποθαρ-
ρύνουν τη δημιουργία καλοπληρωμένων
θέσεων εργασίας –κάτι που συνιστά ε-
θνικό στόχο όχι μόνο για να ενισχυθεί
η ζήτηση και η κατανάλωση, αλλά και
για να δημιουργηθούν κίνητρα για το
brain regain–, ενώ ωθούν τους εργοδότες
σε άλλες πρακτικές, όπως η καταβολή
μέρους της αμοιβής με «μαύρα» ή με
παροχές σε είδος, που δεν αποδίδουν
ούτε φόρο ούτε ασφαλιστικές εισφορές.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Τα
ετήσια στατιστικά στοιχεία από την
«Εργάνη» αποτυπώνουν την κατανομή
των μισθών για το 2022. 

Σε σύνολο 2,249 εκατομμυρίων θέ-
σεων εργασίας –περισσότερες συγκριτικά
με το 2021, καθώς η ανεργία μειώθη-
κε– προκύπτει ότι το 14,95% αμείβεται
με λιγότερα από 500 ευρώ μεικτά, το
22,36% (περίπου 1 στους 4) με 500 έως
800 ευρώ και το 23,19% με 800 έως 1.000
ευρώ. Αρα έχουμε 1,36 εκατομμύριο ερ-
γαζομένους στον ιδιωτικό τομέα που ει-
σπράττουν κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά.
Από αυτό το όριο και πάνω, τα «μερίδια»
περιορίζονται. Ητοι:

– Από τα 1.000 έως τα 1.200 ευρώ ε-

ντοπίζονται 279.887 εργαζόμενοι ή το
12,44% του συ-νόλου.

– Από 1.200 έως 1.500 ευρώ, 230.253
εργαζόμενοι ή μόλις το 10,24% του συ-
νόλου.

– Από 1.500 έως 2.000 ευρώ εισπράτ-
τουν 180.945 εργαζόμενοι ή το 8% του
συνόλου.

– Από 2.000 ευρώ και πάνω, 197.382
εργαζόμενοι ή μόλις το 8,77% του συ-
νόλου. Η κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέ-
ση με το 2021 (αν και σε μεγάλο βαθμό
η σύγκριση γίνεται με μια ιδιαίτερη χρο-
νιά λόγω της πανδημίας), ωστόσο και
πάλι είναι ξεκάθαρη η έλλειψη θέσεων
εργασίας με ικανοποιητικές καθαρές α-
μοιβές.

Οι κρατήσεις στον μισθό των 2.000
ευρώ ξεπερνούν τα 540 ευρώ και περιο-
ρίζουν τις καθαρές αποδοχές στα 1.457
ευρώ. Οσο για τον μισθό των 3.000 ευρώ,
έχει κρατήσεις 975 ευρώ, οπότε τα κα-
θαρά περιορίζονται στα 2.025 ευρώ.
Κατά συνέπεια, στην Ελλάδα μόλις 72.000
εργαζόμενοι αμείβονται με περισσότερα
από 2.000 ευρώ καθαρά.

Η ετήσια έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυ-
πώνει σημαντική πρόοδο στην Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις
κρατήσεις που επιβάλλονται στους μι-
σθούς. 

Αυτή η πρόοδος οφείλεται πρωτίστως
στη μείωση των συντελεστών υπολο-
γισμού των ασφαλιστικών εισφορών
για εργοδότες και εργαζομένους και δευ-
τερευόντως στην αλλαγή της φορολο-
γικής κλίμακας, η οποία έγινε το 2020
και πλέον έχει «ξεπεραστεί» λόγω πλη-
θωρισμού (από τη στιγμή που τα κλιμάκια
έχουν παραμείνει «παγωμένα» εδώ και

πολλά χρόνια, η όποια ονομαστική αύ-
ξηση του εισοδήματος ουσιαστικά αυ-
ξάνει και τον μέσο συντελεστή φορο-
λόγησης). Παρά την πρόοδο, όμως, η
χώρα εξακολουθεί να επιβάλλει πολύ υ-
ψηλές κρατήσεις, σαφώς υψηλότερες
από τον μέσο όρο των χωρών-μελών
του ΟΟΣΑ. 

Ο εργένης που δηλώνει μισθό ο οποίος
υπερβαίνει κατά 67% τον μέσο μισθό
της χώρας υπόκειται στην Ελλάδα σε
κρατήσεις 41,82%, έναντι 38,95% που
είναι ο μέσος όρος των χωρών-μελών
του ΟΟΣΑ. Για την οικογένεια με δύο
παιδιά και δύο εργαζομένους που ει-
σπράττουν ακριβώς τον μέσο μισθό (πε-
ρίπου 1.000 ευρώ τον μήνα), οι κρατήσεις
είναι 37,1%, από 31,2% στον ΟΟΣΑ, ενώ
για τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο
παιδιά και μισθό στο 67% του μέσου ό-
ρου, οι κρατήσεις πλησιάζουν στο
24,59%, από 15% στον ΟΟΣΑ.

Η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών αναμένεται να μπει στο
τραπέζι το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αργά ή γρήγορα θα τεθεί και το θέμα
της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της
φορολογικής κλίμακας, καθώς η διατή-
ρηση των κλιμακίων στα επίπεδα του
2016-2017, όταν πλέον έχουμε πληθω-
ρισμό 10% για το 2022 και πάνω από
5% για το 2023, ισοδυναμεί με περαιτέρω
αύξηση των κρατήσεων αναλογικά με
το εισόδημα. 

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν δημο-
σιονομικό κόστος και θα εξεταστούν σε
συνδυασμό με τις διαθέσεις αύξησης
των ονομαστικών αποδοχών, οι οποίες
με τη σειρά τους προσθέτουν φορολο-
γητέα ύλη.

O πληθωρισμός «τρώει» τις μειώσεις φόρων και εισφορών για μισθωτούς
<<<<<<

Ο,τι «χτίστηκε» τα τελευταία
χρόνια, κινδυνεύει να χαθεί –
Στο τραπέζι η τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή τους.

Σήμερα, κάθε νέος χώρος logistics επιφανείας άνω των 15.000 τ.μ. μπορεί να μισθωθεί άμεσα, καθώς υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση και α-
νύπαρκτη προσφορά, τονίζουν αναλυτές της αγοράς.

Τις αγορές τόσο από τα φυσικά κα-
ταστήματα όσο και από το online
κανάλι αγορών επιλέγουν πλέον
οι Ελληνες καταναλωτές, οι οποίοι
ακολουθώντας τη διεθνή πεπα-
τημένη επιδιώκουν να πραγμα-
τοποιούν τις αγορές τους από δια-
φορετικά κανάλια αγορών. Σήμερα,
αν και το 76% των Ελλήνων κάνει
ηλεκτρονικά τις αγορές του, η δυ-
ναμική του φυσικού σημείου δεν
εξασθενεί, καθώς μετά την παν-
δημία αρκετός κόσμος έχει ανάγκη
να βγει έξω για να κάνει τα ψώνια
του. Σύμφωνα με έρευνα των Focus
Bari και Plushost, την οποία επι-
καλείται ο ΣΕΠΕ, οι Ελληνες δα-
πανούν κατά μέσον όρο 644 ευρώ
σε φυσικά καταστήματα και 510
ευρώ για αγορές από το Διαδίκτυο.
Η μέση δαπάνη για αγορές σε φυ-
σικά καταστήματα από τους νέους
ηλικίας 16-34 ετών διαμορφώνεται
στα 623 ευρώ, ενώ για τις ηλικίες
άνω των 65 μειώνεται κατά σχεδόν
100 ευρώ και διαμορφώνονται στα
519 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα online
καταστήματα, η μέση δαπάνη των
νέων ηλικίας 16-34 ετών ανέρχεται
στα 538 ευρώ, με τους άνω των
65 να ξοδεύουν 408 ευρώ.   

Οπως δείχνει η έρευνα, το τε-
λευταίο δίμηνο το 95% των ερω-
τηθέντων απάντησε ότι έχει πραγ-
ματοποιήσει αγορές από φυσικό
κατάστημα, ενώ το 78% από e-
shop. Σύμφωνα με την έρευνα, οι
καταναλωτές στην Ελλάδα προ-
τιμούν τις αγορές από το online
κανάλι: λόγω καλύτερων τιμών
και προσφορών (74%), επειδή ε-
ξοικονομούν χρόνο (62%) και γλι-
τώνουν τη μετακίνηση προς το
φυσικό κατάστημα (55%). 

Το 50% απαντάει ότι ψωνίζει
online επειδή βρίσκει μεγαλύτερη

γκάμα επιλογών και το 49% ότι
μέσω των ηλεκτρονικών παραγ-
γελιών γλιτώνει αναμονή και ουρές
στα φυσικά καταστήματα. Οσον
αφορά τα φυσικά καταστήματα,
τα επιλέγουν λόγω της δυνατότη-
τας άμεσης παραλαβής του προϊ-
όντος (69%) και της δυνατότητας
φυσικής επαφής με το προϊόν
(65%).   

Η πανελλαδική έρευνα, που
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
του 2022 σε δείγμα 700 κατανα-
λωτών ηλικίας 16-74 ετών, δείχνει
ακόμη ότι το κυρίαρχο μέσο πλη-

ρωμών στα φυσικά καταστήματα,
όσο και στο ψηφιακό κανάλι, είναι
η χρεωστική κάρτα: με 44% στην
πρώτη περίπτωση και 46% στη
δεύτερη. 

Στα φυσικά καταστήματα ο δεύ-
τερος πιο δημοφιλής τρόπος πλη-
ρωμών είναι τα μετρητά με 37%,
ενώ στο Διαδίκτυο η αντικαταβολή
με 19%. Πρώτα σε διείσδυση στον
τομέα των ηλεκτρονικών αγορών
είναι τα φάρμακα και τα συμπλη-
ρώματα διατροφής, με ποσοστό
86% να κάνει αυτού του είδους
τις αγορές. 

Ακολουθούν: τα ρούχα με 72%,
τα καλλυντικά με 69%, τα εσώ-
ρουχα και μαγιό με 61%, η αθλη-
τική ένδυση και υπόδηση με 61%,
τα βιβλία με 57% και τα είδη δώρων
με 54%.

Ιδιαίτερα ανθεκτικά
αποδεικνύονται
τα φυσικά καταστήματα

<<<<<<

Υψηλότερης αξίας 
αγορές από τους κατανα-
λωτές σε σχέση με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Οι Ελληνες δαπανούν κατά μέσον όρο 644 ευρώ σε φυσικά καταστήματα και
510 ευρώ για αγορές από το Διαδίκτυο.

<<<<<<

Η υψηλότερη μέση ζητούμε-
νη τιμή ενοικίασης παρατη-
ρείται στον Ασπρόπυργο, 
με 4,5 ευρώ/τ.μ.
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Του ΠΡΟΚΌΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΆΟΥ

Περισσότεροι από 4.500 εργαζόμενοι ε-
γκατέλειψαν το εξωτερικό για να ερ-
γαστούν στην Ελλάδα, αρκετοί από
τους οποίους είναι Ελληνες που είχαν
φύγει τα χρόνια των μνημονίων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουρ-
γείου Οικονομικών, ο αριθμός των ερ-
γαζομένων που αποφάσισαν να έρθουν
στην Ελλάδα να εργαστούν, καθώς το
νομοθετικό πλαίσιο είναι πλέον ιδιαί-
τερα ευνοϊκό, τετραπλασιάστηκε από
τον Ιούνιο του 2022, ενώ χιλιάδες είναι
και οι εκκρεμείς αιτήσεις. Δεν είναι
όμως μόνον οι εργαζόμενοι που απο-
φασίζουν να γίνουν φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας. Οι πλούσιοι επενδυτές
που έχουν έρθει στην Ελλάδα ανέρχο-
νται σε 124 και οι οποίοι θα πρέπει
εντός τριετίας να πραγματοποιήσουν
συνολικά επενδύσεις ύψους 62 εκατ.
ευρώ. Αρκετοί έχουν ξεκινήσει και ε-

τοιμάζουν family offices, δηλαδή εται-
ρείες διαχείρισης οικογενειακής περι-
ουσίας. Μάλιστα ένας εξ αυτών, ελλη-
νικής καταγωγής, έχει μεταφέρει τη
φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα
και «άνοιξε» την πρώτη Εταιρεία Ειδι-
κού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής
Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ). Σε ό,τι αφορά
τους συνταξιούχους, η πανδημία φαί-
νεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, κα-
θώς «πάγωσαν» οι νέες αιτήσεις.

Εργαζόμενοι
Περισσότερες από 4.500 αιτήσεις

φυσικών προσώπων που επιθυμούν
να εργαστούν στην Ελλάδα έχουν ε-
γκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ενώ εκκρεμούν περισσότερες από 1.500. 

Πρόκειται κυρίως για Ελληνες που
εγκατέλειψαν τη χώρα τα χρόνια των
μνημονίων και επιστρέφουν στην Ελ-
λάδα σε νέα θέση εργασίας, ενώ φο-
ρολογούνται με πολύ χαμηλό φορολο-
γικό συντελεστή. Το ενδιαφέρον για
την υπαγωγή στις νέες διατάξεις είναι
αυξημένο, δεδομένου ότι προβλέπουν
για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν
τη φορολογική τους κατοικία και θα
απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας
ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριό-
τητας ως αυτοαπασχολούμενοι, απαλ-
λαγή από τον φόρο εισοδήματος και
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

του 50% του εισοδήματος που θα α-
ποκτούν στην Ελλάδα για μία επταετία.
Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι «με-
τακομίσουν» φορολογικά στην Ελλάδα
θα έχουν έκπτωση κατά 50% από τη
φορολόγηση των εισοδημάτων τους,
καθώς και απαλλαγή από το τεκμήριο
κατοχής και χρήσης Ι.Χ. 

Οι προϋποθέσεις
Η σχετική απόφαση ορίζει, άλλωστε,

υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί κάποιος
να αιτηθεί την υπαγωγή του σε αυτό
το πλαίσιο:

• Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος

της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε
από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά
της φορολογικής κατοικίας του στην
Ελλάδα.

• Μεταφέρει τη φορολογική του κα-
τοικία από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του
ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι
σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνερ-
γασίας στον τομέα της φορολογίας με
την Ελλάδα.

• Παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα
στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, που α-
σκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο
ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκα-
τάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην

Ελλάδα. Τα ίδια προνόμια ισχύουν και
εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά
πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολο-
γική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκο-
πό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα στην Ελλάδα.

• Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην
Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Επενδυτές
Στα τρία χρόνια εφαρμογής της ρύθ-

μισης για τα φορολογικά κίνητρα με
στόχο την προσέλκυση νέων φορολο-
γικών κατοίκων αλλοδαπής - επενδυ-
τών, έχουν μεταφέρει τη φορολογική

τους έδρα 124 φυσικά πρόσωπα. Οι ε-
πενδύσεις σε ακίνητα ή επιχειρήσεις
ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε
εταιρείες με έδρα την Ελλάδα (βάσει
των εκτιμήσεων και για τις νέες υπα-
γωγές) θα ανέλθουν τουλάχιστον στο
ποσό των 62 εκατ. ευρώ εντός τριετίας.
Το καθεστώς «non-dom» εισήχθη στην
ελληνική φορολογική νομοθεσία τον
Δεκέμβριο του 2019 και αφορά  φυσικά
πρόσωπα που προτίθενται να γίνουν
Ελληνες φορολογικοί κάτοικοι επεν-
δύοντας στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο
προϋποθέσεις - απαιτήσεις που πρέπει
να πληρούνται, προκειμένου ένα άτομο
να γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλά-
δας:

• Δεν θα έπρεπε να είναι Ελληνας
φορολογικός κάτοικος κατά τα προη-
γούμενα 7 από τα 8 έτη πριν από τη
μεταβίβαση της φορολογικής κατοικίας
του στην Ελλάδα και

• Το ίδιο το άτομο ή μέσω νομικού
προσώπου ή ενός από τους συγγενείς
του (δηλαδή σύζυγος, άμεσοι ανιόντες
ή απόγονοι) να επενδύσει ποσό του-
λάχιστον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα.
Η επένδυση μπορεί να αφορά ακίνητα,
επιχειρήσεις, τίτλους ή μετοχές σε νο-
μικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα
στην Ελλάδα. Η επένδυση θα πρέπει
να ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από
την υποβολή της αίτησης. Τα φυσικά
πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτό το
ευεργετικό φορολογικό καθεστώς θα
φορολογούνται για το εισόδημά τους
από ξένες πηγές, ανεξάρτητα από το
ύψος του, με ετήσιο ενιαίο φόρο 100.000
ευρώ.

Συνταξιούχοι
Σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς συ-

νταξιούχους έχουν εγκριθεί από το
2020 μέχρι και σήμερα 335 αιτήσεις
από τουλάχιστον 21 χώρες και 120
είναι υπό επεξεργασία. Με βάση τη
νομοθεσία, οι συνταξιούχοι πληρώνουν
κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπο-
λογίζεται με συντελεστή 7% επί του
συνόλου του εισοδήματος που προκύ-
πτει στην αλλοδαπή.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένονται
στην αγορά γραφείων τα επόμενα χρόνια,
λόγω της ανάδυσης της υβριδικής εργασίας
και της αυξημένης ανάγκης για τη δημι-
ουργία ευέλικτων χώρων εργασίας. Η μει-
ωμένη παρουσία όλο και περισσότερων
εργαζομένων στους χώρους εργασίας α-
ποτελεί μια τάση, η οποία ενισχύθηκε μετά
την πανδημία και αναμένεται να διαφορο-
ποιήσει τον τρόπο χρήσης των κτιρίων
γραφείων, αυξάνοντας την ανάγκη για με-
γαλύτερη ευελιξία.

Η διεθνής αυτή τάση έχει αρχίσει να ε-
πηρεάζει και την εγχώρια αγορά γραφείων,
όπου άλλωστε δραστηριοποιείται σημα-
ντικός αριθμός πολυεθνικών ομίλων. Σήμερα
υπολογίζεται ότι λειτουργούν περίπου 25-
30 ευέλικτοι χώροι εργασίας, κυρίως σε Α-
θήνα και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, τα επόμενα
δύο τρία χρόνια προβλέπεται ότι το νούμερο
αυτό θα διπλασιαστεί σε τουλάχιστον 50
κτίρια γραφείων, όπου θα εφαρμόζεται το
μοντέλο αυτό και θα είναι κατάλληλα δια-
μορφωμένα για τον σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, όλο και περισσότερες
εταιρείες διαπιστώνουν ότι χρειάζονται

γραφεία όπου να μπορούν να μισθώνουν
θέσεις εργασίας (workstations) ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες τους και όχι μόνο
τετραγωνικά μέτρα επιφανείας, που είναι
μια πιο μόνιμη λύση. Σε μια πρόσφατη έ-
ρευνα της Jones Lang LaSalle (JLL) για το
μέλλον της εργασίας, στην οποία συμμε-
τείχαν πάνω από 1.000 εταιρείες ακινήτων
από όλο τον κόσμο, διαπιστώθηκε ότι ο α-
ριθμός των ευέλικτων χώρων εργασίας α-

ναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2026.
Η διαπίστωση αυτή απορρέει από το ότι

η υβριδική εργασία παγιώνεται ως πρακτική,
γεγονός που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες α-
κινήτων καλούνται να προωθήσουν στην
αγορά ακίνητα, τα οποία να μπορούν να
εξυπηρετήσουν αυτήν ακριβώς την ανάγκη
για αυξημένη ευελιξία. Το 53% των ερω-
τηθέντων στη σχετική έρευνα ανέφερε ότι
σχεδιάζουν να καταστήσουν την υβριδική

εργασία μόνιμα διαθέσιμη σε όλους τους
εργαζομένους τους έως το 2025. Μάλιστα,
το 77% εξ αυτών συμφωνεί ότι η προσφορά
υβριδικής εργασίας θα είναι ζωτικής ση-
μασίας για την προσέλκυση και τη διατή-
ρηση ταλέντων, ενώ ανάλογο είναι και το
ποσοστό εκείνων που προβλέπει ότι θα θέ-
τουν επί τάπητος το ζήτημα για αλλαγή
του εργασιακού μοντέλου.

Στην ελληνική αγορά ο μεγαλύτερος
«παίκτης» στον τομέα των ευέλικτων χώρων
εργασίας είναι ο αμερικανικός όμιλος της
IWG σε κοινοπραξία με τον Χρ. Μισαηλίδη,
που έχει και τον ρόλο του διευθύνοντος
συμβούλου στην Ελλάδα. Η IWG λειτουργεί
πάνω από 10 κτίρια στην Ελλάδα, κυρίως
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέσω των ση-
μάτων της Regus και Spaces. Παράλληλα
όμως σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός δικτύου
50-60 κτιρίων ευέλικτης εργασίας σε όλες
τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, προ-
χωρώντας σε συνεργασίες με ιδιοκτήτες
ακινήτων, μέσω της μεθόδου της δικαιό-
χρησης (franchise). Η IWG είναι και ένας
από τους μεγαλύτερους παρόχους ευέλικτων
χώρων εργασίας διεθνώς, καθώς φιλοξενεί
πάνω από 2,5 εκατ. εργαζομένους παγκο-
σμίως.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η αγορά αναδιαρθρωμένων κόκκινων
δανείων στην Ελλάδα κερδίζει όλο και
μεγαλύτερο έδαφος, όπως τονίζει ο οίκος
αξιολόγησης S&P, εκτιμώντας πως το
2023 αναμένεται να σημειώσει σημα-
ντική επιτάχυνση, καθώς πολλά μη ε-
ξυπηρετούμενα δάνεια «ανεβαίνουν»
κατηγορία και μετατρέπονται και πάλι
σε εξυπηρετούμενα, δίνοντας σημαντική
στήριξη στις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας και στα μεγέθη των ελλη-
νικών τραπεζών.

Σε νέα έκθεσή του για τα NPLs στην
Ευρώπη, ο οίκος σημειώνει πως η δυ-
ναμική της αγοράς μη εξυπηρετούμε-
νων και επαναεξυπηρετούμενων δα-
νείων (RPL) εξελίσσεται, ενώ ένα νέο
κύμα NPLs αναμένεται να βγει στην
επιφάνεια λόγω και του υψηλού πλη-
θωρισμού, των πιέσεων στο μακροοι-
κονομικό μέτωπο και της αβεβαιότητας
γύρω από την έκβαση και τις συνέπειες
του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο,
η S&P πιστεύει ότι η πιστωτική ποιό-
τητα του χαρτοφυλακίου των δανείων
των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει γενι-
κότερα βελτιωθεί μετά τη χρηματοπι-
στωτική οικονομική κρίση, λόγω της
βελτίωσης των πολιτικών εκτίμησης
και αποδοχής των κινδύνων

(underwriting). Επίσης προβλέπει ε-
πιστροφή των επενδύσεων σε NPLs
και RPLs μεσοπρόθεσμα εάν σταθερο-
ποιηθούν οι μακροοικονομικές συν-
θήκες και γίνουν ευνοϊκότερες για τις
τιτλοποιήσεις.

Η χρηματοπιστωτική κρίση είχε ση-
μαντικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές
οικονομίες και στο τραπεζικό σύστημα,
οδηγώντας σε υψηλούς όγκους NPL,
που εκείνη την εποχή αποτέλεσαν α-
νησυχία για τις χρηματοπιστωτικές α-
γορές σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες,
όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία
και η Ιρλανδία, επισημαίνει η S&P. Για
να μειώσουν τους δείκτες NPLs και να
βελτιώσουν τις κεφαλαιακές τους θέ-
σεις, οι τράπεζες πώλησαν χαρτοφυ-
λάκια κόκκινων δανείων με discount
στις τοπικές «bad banks» τους καθώς
και σε επενδυτές, αν και θα μπορούσαν
να είχαν χρησιμοποιήσει την τιτλο-
ποίηση ως μια άλλη εναλλακτική λύση

για να μειώσουν το απόθεμα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, κάτι που
δεν ήταν σύνηθες τότε, αλλά πρόσφατα
έγινε δημοφιλές.

Στην Ιταλία και στην Ελλάδα –που
αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο
τρίτα των συνολικών ευρωπαϊκών μη
εξυπηρετούμενων δανείων– οι τράπεζες
χρησιμοποίησαν σωστά προγράμματα
που υποστηρίζονται από την κυβέρ-
νηση, το GACS στην Ιταλία το 2016
και τον «Ηρακλή» στην Ελλάδα το 2019.
Αυτά τα κρατικά προγράμματα μείωσαν
σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα α-
νοίγματα στους ισολογισμούς των τρα-
πεζών και στις δύο χώρες και διευκό-
λυναν την ανάπτυξη ενεργών αγορών
NPLs. Αν και έληξαν το 2022, οι όροι
ή η πιθανή επέκτασή τους είναι υπό
συζήτηση, ιδιαίτερα για το ιταλικό
GACS. Οσον αφορά την Ελλάδα, εάν ο
«Ηρακλής» δεν επεκταθεί θα αλλάξει
άμεσα τη δυναμική της ελληνικής α-
γοράς NPLs, γεγονός που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε περαιτέρω ιδιωτικές
και δημόσιες συναλλαγές.

Οι τράπεζες εδώ και αρκετά χρόνια
σχηματίζουν προβλέψεις για τα ανα-
διαρθρωμένα κόκκινα δάνεια, υπολο-
γίζοντας τον σχετικό πιστωτικό κίνδυνο
στους ισολογισμούς τους. Επομένως,
οι πωλήσεις RPL με κάποιο discount

μπορεί να είναι κερδοφόρες για τον
κλάδο, σύμφωνα με τον οίκο. Αν και η
S&P δεν αναμένει σημαντικές εξελίξεις
στο μέτωπο της αγοράς RPL στην Ιταλία,
για την Ελλάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα
αισιόδοξη. «Εχουμε αρχίσει να βλέπουμε
κάποια όρεξη στην ελληνική αγορά για
συναλλαγές επαναεξυπηρετούμενων

δανείων. Δυνητικά, μετά τον μεγάλο ό-
γκο φιλικών διακανονισμών για τα NPLs,
αναμένουμε ότι η αγορά RPL στην Ελ-
λάδα θα αναπτυχθεί σημαντικά, καθώς
τα αναδιαρθρωμένα NPLs γίνονται και
πάλι εξυπηρετούμενα», τονίζει.

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο οίκος
τον Δεκέμβριο είχε προβλέψει ότι οι ελ-

ληνικές τράπεζες θα είναι οι μόνες στην
Ευρώπη, μαζί με τις ιρλανδικές και τις
κυπριακές, οι οποίες θα σημειώσουν
μείωση των δεικτών NPE το 2023, με
την Ελλάδα να καταγράφει τη μεγαλύ-
τερη μείωση, άνω του 23%, καθώς ο
σχετικός δείκτης θα διαμορφωθεί στο
6,6%, από 8,6% το 2022.

Επεκτείνονται οι ευέλικτοι χώροι γραφείων

«Μετακομίζουν» φορολογικά στην Ελλάδα
Πάνω από 4.500 εργαζόμενοι, 124 επενδυτές και 335 συνταξιούχοι – Μαγνήτης το νέο καθεστώς χαμηλής φορολογίας

<<<<<<

Επιστρέφουν πολλοί 
Ελληνες που έφυγαν 
την περίοδο της μεγάλης 
οικονομικής κρίσης.

Την απόκρυψη μεγάλου ύψους
εισοδημάτων, άνω των 30 εκατ.
ευρώ, από επιχειρήσεις που
πωλούν προϊόντα μέσω Διαδι-
κτύου, αποκάλυψαν σαρωτικοί
έλεγχο της ΑΑΔΕ. Οι επιχειρή-
σεις αυτές απέκρυπταν τα ει-
σοδήματά τους είτε μέσω της
μη έκδοσης φορολογικών στοι-
χείων είτε ακόμη και μέσω της
διάθεσης εμπορευμάτων χωρίς
προηγουμένως να έχει πραγ-
ματοποιηθεί έναρξη εργασιών
στο φορολογικό μητρώο. Δη-
λαδή, πουλούσαν χωρίς να έ-
χουν καν υπόσταση επιχείρη-
σης. Οι ελεγκτές της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
εντόπισαν τους φοροφυγάδες,
αξιοποιώντας καταγγελίες πο-
λιτών, έρευνες στο Διαδίκτυο
και διασταυρώσεις με δεδομένα
τρίτων πηγών, όπως το άνοιγμα
τραπεζικών λογαριασμών. Με-
ταξύ άλλων, η ΑΑΔΕ εντόπισε
μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφα-

λαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) στην
Αθήνα, που πουλούσε αθλητικά
παπούτσια και η οποία για τις
χρήσεις 2017 έως 2019 δεν υ-
πέβαλε δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος και ΦΠΑ, απο-
κρύπτοντας φορολογητέα ύλη
ύψους 4 εκατ. ευρώ.  Αλλη ε-
ταιρεία με τα ίδια χαρακτηρι-
στικά και δραστηριότητα στη
Δυτική Αθήνα δεν εξέδωσε πα-
ραστατικά για πωλήσεις 2,1 ε-
κατ. ευρώ την τριετία 2016-
2018 και μια τρίτη, επίσης στην
Αθήνα για τις χρήσεις 2017-
2018 απέκρυψε φορολογητέα
ύλη 1,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η
δράση των ηλεκτρονικών φο-
ροφυγάδων δεν περιορίζεται
στην Αττική. Επιχειρήσεις, όλες
ατομικές και ΙΚΕ, που έκλεβαν
την εφορία εντοπίστηκαν στην
Κεντρική Μακεδονία, την Α-
χαΐα, τη Λάρισα, την Καρδίτσα,
τη Μαγνησία, τα Ιωάννινα και
την Καβάλα.  

Από τον Ιούνιο του 2022 τετραπλασιάστηκε ο αριθμός των εργαζομένων που αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα. Οσοι «μετακομίζουν» φορολογικά στη χώρα έχουν έκπτωση κατά
50% από τη φορολόγηση των εισοδημάτων τους, καθώς και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης Ι.Χ. για μία επταετία.

Η πολλά υποσχόμενη νέα αγορά δανείων 
<<<<<<

H αγορά επαναεξυπηρετού-
μενων δανείων έχει μεγάλα
περιθώρια ανάπτυξης, εκτι-
μά ο οίκος S&P.

Φοροδιαφυγή eshops 
άνω των 30  εκατ. ευρώ

Oλο και περισσότερες εταιρείες διαπιστώνουν ότι χρειάζονται γραφεία όπου να μπορούν να μι-
σθώνουν θέσεις εργασίας (workstations) ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 114.0766 1.3294

ALCOA CORP 51.38 2.066

ALTRIA GROUP 44.7383 0.5355

AMAZON COM 102.56 1.999

AMER EXPRESS C 174.27 0.9325

AMER INTL GROU 62.91 -0.4116

AMGEN 250.82 -0.3061

APPLE INC 143.51 0.3566

BANK OF AMERIC 35.2264 -0.2085

BAXTER INTL IN 45.445 0.6757

BOEING CO 211.785 1.0087

BRISTOL MYERS  71.825 -0.2846

CAMPBELL SOUP  51.54 -0.6936

CATERPILLAR IN 252.728 -3.3545

CIGNA CORP 314.01 1.1761

CHEVRON 173.56 -0.3674

CISCO SYSTEMS 48.295 0.1555

CITIGROUP 51.99 0.4638

CERVECERIAS 15.28 -0.3911

COCA-COLA CO 60.835 0.3216

COLGATE PALMOL 73.57 0.9468

DANAOS CORP 59.11 1.7384

DIANA SHIPPING 3.985 3.776

DOW INC 59.08 1.95

DUPONT DE NMOU 73.315 0.9153

ENTERGY CP 107.545 -0.1346

EXXON MOBIL 115.56 1.7612

FEDEX CORP 191.63 4.1015

FORD MOTOR CO 13.41 4.0341

INTL BUS MACHI 133.89 -1.0421

GENERAL DYNAMI 230.7 1.1532

GENERAL ELEC C 80.67 -0.1979

GOLDM SACHS GR 361.6 1.1582

HALLIBURTON CO 41.02 1.6857

HARTFORD FINL 77.17 0.8099

HP INC 29.045 0.7807

HOME DEPOT INC 322.25 2.549

INTEL CORP 28.07 0.4293

JOHNSON JOHNSO 162 0

JPMORGAN CHASE 138.83 -0.2156

LAZARD 39.77 -1.4863

MCDONALD’S COR 265.45 -2.0082

MERCK & CO 106.418 0.3092

MICROSOFT CP 246.18 1.4297

3M COMPANY 114.1 1.3502

MORGAN STANLEY 96.51 0.5732

NIKE INC CL B 126.69 0.2532

NORFOLK SOUTHE 243.88 2.3803

PFIZER INC 43.425 -0.287

PROCTER & GAMB 141.315 0.2163

ROCKWELL AUTOM 278.61 0.0395

SCHLUMBERGER L 56.93 1.0472

SOUTHERN 67.005 -0.6303

STEALTHGAS 2.74 1.107

TSAKOS ENERGY 17.06 3.1439

UNISYS CORP 5.425 2.552

UNITEDHEALTH G 495.67 2.0338

US BANCORP 49.27 0.9631

VERIZON COMMS 41.265 0.5238

WALT DISNEY CO 108.45 0.7993

WELLS FARGO &  46.794 1.0888

WALMART INC 142.45 0.211

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3451.309 -1.534

A.B.FOOD 1858.89706 -0.536

ADMIRAL GRP 2206.6875 -0.136

ASHTEAD GRP. 5334.54545 -0.561

ANTOFAGASTA 1732.3371 -0.029

AVIVA 457.69163 -0.263

ASTRAZENECA 10589.576 -1.12

BABCOCK INTL 303.43333 0.197

BAE SYS. 869.57262 0.117

BARCLAYS 184.70383 -0.439

BR.AMER.TOB. 3071.5 0.946

BARRATT DEVEL. 459.8 0.525

BERKELEY GP.HL 4075.07418 -0.861

BR.LAND 442.4 0

BUNZL 2986.33333 -1

BP 489.09882 -0.65

BURBERRY GRP 2452 0.041

BT GROUP 125.7 -2.617

COCACOLA HBC A 1957.8637 1.03

CARNIVAL 760.14962 -2.067

CENTRICA 100.56485 0.299

COMPASS GROUP 1932 1.285

CAPITA GROUP 27.74942 -0.921

CRH 3753.5 0.549

DCC 4596.79 -0.604

DIAGEO 3445 3.211

DIRECT LINE 176.48588 0.056

EXPERIAN 2941.4839 0.306

EASYJET 490.55839 -1.364

FRESNILLO 821.93624 -1.793

GLENCORE 539.41539 -1.457

GSK 1414.45279 0.736

HIKMA 1708.5 0.235

HAMMERSON 26.98322 -1.829

HARGREAVES LS 886.6 -0.022

HSBC HLDGS.UK 598 -0.93

INTL CONSOL AI 168.30667 -0.354

INTERCON. HOTE 5646.25 -0.99

3I GRP. 1580.5 -0.725

IMP.BRANDS 2033.5949 0.445

INTERTEK GROUP 4320.4997 0.254

ITV 80.88 -1.149

JOHNSON MATTHE 2269.5242 4.059

KINGFISHER 280.3343 -0.036

LAND SECS. 709.4 -0.028

LEGAL&GEN. 253.40655 -0.781

LLOYDS GRP. 52.69476 -0.755

MARKS & SP. 2270318 -0.884

MONDI 1514.05 -1.136

NATIONAL GRID 1028.6777 -0.726

NEXT 6614 -0.451

PROVIDENT FIN. 234 -1.681

PRUDENTIAL 1339.5 -0.223

PERSIMMON 1407.08127 -0.703

PEARSON 919.6 -0.901

RELX 2384.02406 -0.125

RIO TINTO 6290 0.016

ROLLS-ROYCE HL 105.54 -3.098

SAINSBURY(J) 262.6 -0.076

SCHRODERS 476.93067 -1.321

SAGE GRP. 775 0.388

ST JAMESS PLAC 1217.7454 -0.123

SMITHS GROUP 1753.48056 -1.651

SMITH&NEPHEW 1113.5 -0.358

SSE 1727 -0.834

STAND.CHART. 676.8 -1.279

SEVERN TRENT 2821 -1.019

TRAVIS PERKINS 1004.075 -0.588

TESCO 247.08116 -0.687

TUI AG 169.39806 -1.199

TAYLOR WIMPEY 116.42 0.428

UNILEVER 4052.36091 0.896

UTD. UTILITIES 1062.09 -1.764

VODAFONE GROUP 93.19024 -0.46

WPP 942.0704 -0.106

WHITBREAD 3052.561 -1.106

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 31.75 -0.87

RICHEMONT N 140.4 -1.4

GEBERIT N1 517.6 -0.92

NOVARTIS N 82.46 -0.85

ROCHE HOLDING  285.25 -1.02

SGS N 2225 0.18

SWATCH GROUP I 329.8 -0.21

ADECCO N 33.86 -1.2

JULIUS BAER N 58.4 -1.35

CS GROUP AG 3.127 -0.7

GIVAUDAN N 2956 -0.81

NESTLE SA 111.48 0.27

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 540 -0.33

SWISS RE N 95.56 -0.23

UBS GROUP N 19.44 -2.07

ZURICH INSURAN 452.2 -0.33

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 147.38 0.06

ALLIANZ SE 219.2 -2.15

BASF SE 52.4 -0.38

BAY MOT WERKE 93.23 1.75

BEIERSDORF 111.6 -0.4

BAYER N AG 57 0.1

COMMERZBANK 10.465 0.255

CONTINENTAL AG 64.32 -0.14

DEUTSCHE BANK  12.208 -0.07

DEUTSCHE POST  39.38 0.065

DT BOERSE N 164.25 1.45

DT LUFTHANSA A 9.711 0.06

DT TELEKOM N 20.45 0.095

E.ON  SE NA 9.986 -0.019

FRESENIUS MEDI 34.39 -0.72

FRESENIUS SE 26.53 -0.29

HEIDELBERGCEME 62.8 0.1

HENKEL AG&CO V 65.4 0.3

INFINEON TECH  32.915 -0.255

K+S AG NA 21.96 -0.06

MERCK KGAA 191.05 -2.5

MUENCH. RUECK  331 -0.4

RWE AG 40.8 -0.14

THYSSENKRUPP A 7.182 -0.05

VOLKSWAGEN VZ 126.94 0.68

VONOVIA SE 25.87 0.08

SIEMENS N 142.9 -0.36

SAP SE 108.38 1.28

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 43.25 -0.02

AEGON 5.036 -0.83

ABN AMRO BANK 15.21 1.03

AKZO NOBEL 68.14 -0.53

ARCELORMITTAL 28.36 -1.92

ASML HOLDING 602.6 -0.13

GALAPAGOS 40.39 -0.07

HEINEKEN 91.54 0.02

ING GROEP 13.252 1.47

KONINKLIJKE DS 117.7 1.29

KPN KON 3.141 2.08

NN GROUP 39.82 0.63

KONINKLIJKE DS 117.7 1.29

IMCD 145.05 -0.41

RANDSTAD 58.68 -0.47

RELX 27.26 -0.37

UNIBAIL RODAM  59.17 -0.7

VOPAK 27.62 -0.47

WOLTERS KLUWER 100.15 0.27

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.38 1.39

AZIMUT HLDG 22.88 22.90

ENEL 5.39 5.43

ENI 14.14 14.17

GENERALI ASS 17.90 17.98

GEOX 0.95 0.93

INTESA SANPAOL 2.41 2.82

MEDIOBANCA 9.94 9.94

RCS MEDIAGROUP 0.71 0.72

PRYSMIAN 37.40 37.13

SNAM 4.67 4.71

STMICROELEC.N. 43.11 43.60

TELECOM ITALIA 0.26 0.27

TENARIS 16.25 16.22

TERNA 7.25 7.31

UNICREDIT 17.884 12.29

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες        Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 4273 1.16

ASAHI GROUP HL 4282 1.16

ASTELLAS PHARM 1912.5 -0.05

BRIDGESTONE CO 4835 -0.06

CANON INC 2893 -1.85

CASIO COMPUTER 1334 -1.91

CITIZEN WATCH 616 0.33

CREDIT SAISON 1698 1.43

DAIWA SEC GROU 612 0.66

SUBARU 2131.5 0.97

FUJIFILM HOLDI 6836 -0.78

FUJITSU 18510 -0.91

HINO MOTORS 553 3.56

HITACHI 6782 -0.31

HONDA MOTOR 3207 0.53

IHI 3930 0.64

ISUZU MOTORS 1635 1.36

KAWASAKI HVY I 2959 0.68

KAJIMA CORP 1594 0.63

KEIO 4755 0.96

KOBE STEEL 697 -0.29

KONICA MINOLTA 542 -1.45

JTEKT 959 0.95

MITSUB UFJ FG 952.7 -2.79

MITSUBISHI COR 4336 -0.6

MITSUBISHI ELE 1426 0.74

MITSUBISHI MOT 499 1.42

NEC CORPORATIO 4675 0.75

NIKKON HLDG 2491 1.63

NIKON CORP 1276 0.95

NISSUI CORP 4282 1.32

NISSAN MOTOR C 463.3 2.07

NOMURA HOLDING 517.7 -0.12

NISSAN CHEMICA 6100 0.33

NIPPON PAPER I 966 

OBAYASHI CORP 1006 1

ODAKYU ELEC RA 1702 0.71

OJI HOLDINGS 536 0.75

OSAKA GAS 2095 2.29

RICOH CO LTD 1005 -0.79

SECOM 7721 0.21

SEVEN & I HLDG 6127 -0.29

SHARP CORP 1074 0.28

SHIMIZU CORP 727 0.28

SHISEIDO 6713 -1.42

SONY GROUP COR 11580 -0.17

SMFG 5652 -2.55

SUMITOMO CHEM 497 0

SUZUKI 965 -0.72

TAISEI CORP 4480 -0.33

TDK CORPORATIO 4605 -0.11

TOBU RAILWAY 3045 0.16

TOKIO MARINE H 2714 -1.18

TORAY INDUSTRI 795.8 -0.06

TREND MICRO 6390 0.31

TOPY INDS LTD 1669 -0.71

TORAY INDUSTRI 795.8 -0.06

TOSHIBA CORP 4459 -0.62

TOYOBO 1030 0.49

TOYOTA MOTOR C 1896.5 -0.29

YAMAHA CORP 5020 0.2

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 29.77 0.24

AIR LIQUIDE 146.06 -1.2

ALSTOM 27.20 -1.63

AXA 28.62 -0.09

BNP PARIBAS 62.90 1.27

BOUYGUES 30.24 -0.13

CAPGEMINI 173.90 0.61

CARREFOUR 17.47 -0.4

CASINO GUICHAR 11.28 -2.76

CREDIT AGRICOL 11.04 0.86

DANONE 50.31 0.42

DASSAULT SYSTE 34.06 1.6

EDF 12.07 0.12

L’OREAL 378.05 -0.59

L.V.M.H. 800.00 0.15

LAGARDERE 20.44 1.19

MICHELIN 28.96 1.17

PERNOD RICARD 189.90 2.04

KERING 570.50 0.8

PUBLICIS GROUP 64.74 -0.55

RENAULT 37.24 1.67

SAINT-GOBAIN 52.55 -1.59

SANOFI 89.67 -0.13

SCHNEIDER ELEC 148.32 0.77

SOCIETE GENERA 27.28 2.5

SODEXO 91.02 0.6

TF1 7.35 1.66

THALES 121.40 -1.46

VEOLIA ENVIRON 27.18 -0.77

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 27.14 0.407

AENA SME 137.5 -1.0791

ACERINOX 9.924 -1.4988

ACCIONA 179 -0.6108

AMADEUS 57.7 -0.1385

BBVA 6.463 0.3727

BANKINTER 6.62 1.8462

CAIXABANK 4.067 0.7182

DSTR INT ALIME 0.0147 -0.6757

ENDESA 18.27 -0.436

ENAGAS 16.465 -0.6037

FERROVIAL 27.04 -1.1335

FOMENTO DE CON 8.92 0.4505

GRIFOLS 12.125 -0.574

IBERDROLA 10.745 -0.3709

INT AIRLINES G 1.911 -0.856

INDRA SISTEMAS 11.2 -0.4444

INDITEX 28.62 0.2101

MAPFRE 1.845 -0.6997

MERLIN PROP 8.965 -0.9939

ARCELORMITTAL 28.37 -1.9527

REPSOL 15.09 -0.2644

BCO DE SABADEL 1.1975 3.4557

BANCO SANTANDE 3.203 0.2504

SACYR 2.82 -0.494

TELEFONICA 3.487 -0.4852

MEDIASET ES CO 3.29 -1.6736

TECNICAS REUN 11.01 0.7319

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών την τελευταία συ-
νεδρίαση του κατά τα άλλα πολύ θετικού
Ιανουαρίου, με τους πωλητές να παίρ-
νουν τα ηνία, ωστόσο η άνοδος του
τραπεζικού δείκτη προσέφερε στηρί-
ξεις.

Το Χ.Α. ακολούθησε έτσι τα βήματα
των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες κι-
νήθηκαν ήπια πτωτικά, με τους επεν-
δυτές να αξιολογούν τα νέα στοιχεία
που έδειξαν πως η οικονομία της Ευ-
ρωζώνης εμφάνισε οριακή ανάπτυξη
το τελευταίο τρίμηνο του 2022, έναντι
προβλέψεων για συρρίκνωση. Σύμφωνα
με αναλυτές, πάντως, η θετική αυτή
έκπληξη του ΑΕΠ είναι τεχνική και ο-
φείλεται στην ανάπτυξη λίγων χωρών

η οποία ουσιαστικά «καλύπτει» την υ-
ποκείμενη αδυναμία της οικονομίας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση
0,19% στις 1.022,82 μονάδες, ενώ ο τζί-
ρος ανήλθε στα 156,7 εκατ. ευρώ με
αρ-κετά πακέτα (σε Dimand, τράπεζες
και ΟΤΕ μεταξύ άλλων). Ο δείκτης υ-
ψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με α-
πώλειες 0,35% στις 2.475,79 μονάδες,
στο -0,55% και στις 1.556,69 μονάδες
έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιο-
ποίησης, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έ-
κλεισε με κέρδη 1,81% στις 773,31 μο-
νάδες. Από το σύνολο των blue chips,
με κέρδη 5,48% ξεχώρισε η Σαράντης
και ακολούθησαν η Eurobank στο
+3,2% και με κέρδη άνω του 2% οι
Alpha Bank και Lamda Development.

Με απώλειες άνω του 3% έκλεισαν
οι Mytilineos και ΟΤΕ και ακολούθησαν
με πτώση άνω του 2% οι Jumbo και
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. O τραπεζικός κλά-
δος ήταν ο πρωταγωνιστής του Χ.Α.
τον Ιανουάριο, καταγράφοντας κέρδη
20,7% έναντι +10% για τον Γενικό Δεί-
κτη.

Στα θετικά μηνύματα για τις ελλη-
νικές τράπεζες προστέθηκε και η α-
ξιολόγηση της Fitch, η οποία τη Δευτέρα
«ανέβασε» τις Alpha Bank, Eurobank
και Εθνική, και την Τρίτη την Πειραιώς,
κατά μία βαθμίδα, ενώ σε σχετική δια-
δικτυακή παρουσίαση σημείωσε πως
οι παράγοντες που ενδεχομένως θα ο-
δηγήσουν σε περαιτέρω αναβάθμισή
τους είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση

του δείκτη NPEs κάτω από το 5% και
η ικανότητά τους να δημιουργήσουν
υψηλά λειτουργικά κέρδη. Οπως υπο-
γραμμίζει πάντως ο Δημήτρης Τζάνας
της «Κύκλος Χρηματιστηριακή», με το
ενδεχόμενο της ύφεσης να μην έχει
απομακρυνθεί για την πα- γκόσμια οι-
κονομία, καθώς οι γεωπολιτικές εντά-
σεις συνεχίζονται, ο βαθμός ορατότητας
για τα μακροοικονομικά δεδομένα και
επομένως για την πορεία των διεθνών
αγορών παραμένει χαμηλός. Σε ένα
σενάριο επιδείνωσης του διεθνούς πε-
ριβάλλοντος, η διάθεση αυτονόμησης
του Χ.Α. που κατέγραψε January effect
είναι πιθανό να ανατραπεί από την εν-
δεχόμενη υποχώρηση των διεθνών α-
γορών.

Εν τω μεταξύ, για έτος δύο ταχυτήτων
στο Χ.Α. έκανε λόγο η NBG Securities,
συστήνοντας επιφυλακτικότητα και ε-
πιλεκτικές κινήσεις στους επενδυτές
στο βραχυπρόθεσμο διάστημα και έως
τις εκλογές, καθώς η παγκόσμια μα-
κροοικονομική προοπτική (εξέλιξη πλη-
θωρισμού, αντίδραση των κεντρικών
τρα-πεζών και γεωπολιτική) παραμένει
αβέβαιη. Ωστόσο, ένα φιλικό προς την
αγορά αποτέλεσμα εκλογών και η επί-
τευξη επενδυτικής βαθμίδας θα ενι-
σχύ-σουν και πάλι το αφήγημα των ελ-
ληνικών μετοχών στο δεύτερο εξάμηνο,
κάτι που θα υποστηριχθεί επίσης και
από την αύξηση των εταιρικών κερδών
και τις ελκυστικές αποτιμήσεις σε πολ-
λούς κλάδους.

Με κέρδη 10% ολοκλήρωσε
τον Ιανουάριο το Χρηματιστήριο
O Γενικός Δείκτης έκλεισε χθες με πτώση 0,19%, στις 1.022,82 μονάδες

<<<<<<<

Η χθεσινή συνεδρίαση
χαρακτηρίστηκε από υψηλό
τζίρο, που έφθασε τα 156,7
εκατ., καθώς υπήρξαν 
αρκετά πακέτα.

Μία ακόμη συνεδρίαση με μικρή
υποχώρηση και στασιμότητα κατέ-
γραψαν χθες τα ευρωπαϊκά χρημα-
τιστήρια καθώς οι επενδυτές έχουν
στραμμένο το βλέμμα στις αποφάσεις
των μεγαλύτερων κεντρικών τρα-
πεζών, που συνεδριάζουν μέσα στην
εβδομάδα και αναμένεται να αυξή-
σουν περαιτέρω τα επιτόκια.

H αμερικανική Federal Reserve
αναμένεται να αυξήσει σήμερα τα
επιτόκια του δολαρίου κατά 25 μο-
νάδες βάσης, ενώ ΕΚΤ και Τράπεζα
της Αγγλίας αναμένεται να προχω-
ρήσουν αύριο σε αυξήσεις κατά 50
μ.β. Ετσι ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Eurostoxx 600 έκλεισε με μικρές α-
πώλειες 0,21%, αν και στο σύνολο
του Ιανουαρίου έχει συγκεντρώσει
κέρδη 6,7% καθώς επικράτησε στην
αγορά αισιοδοξία για μελλοντικά
καλύτερα κέρδη των επιχειρήσεων
αλλά και για παράταση του ήπιου
χειμώνα και αυξημένη αντοχή της
ευρωπαϊκής οικονομίας. Εκτιμάται,
άλλωστε, ότι το τέταρτο τρίμηνο
του 2022 τα κέρδη των εταιρειών
του δείκτη θα έχουν αυξηθεί κατά
7,3%.

Σχολιάζοντας σχετικά ο Στιβ Σόσ-
νικ, αναλυτής της Interactive Brokers,
τόνισε πως «η Ευρώπη έχει έως τώρα
σταθεί τυχερή υπό την έννοια ότι
φέτος ο χειμώνας είναι ήπιος και
έτσι εξανεμίζονται οι χειρότεροι φό-
βοι για τις τιμές της ενέργειας».

Σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ, η μεν αύ-
ξηση των επιτοκίων θεωρείται σχε-

δόν βέβαιη, αλλά επικρατεί αβεβαι-
ότητα για το τι θα αποφασίσει η Τρά-
πεζα της Ευρωζώνης στη συνέχεια.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία
που δόθηκαν στη δημοσιότητα και
φέρουν την Ευρωζώνη να έχει δια-
φύγει τον κίνδυνο της ύφεσης, δεν
φαίνεται να καθησύχασαν τις ανη-
συχίες της αγοράς. Τα στοιχεία φέ-
ρουν την Ευρωζώνη να έχει σημει-
ώσει οριακή ανάπτυξη το τελευταίο
τρίμηνο του περασμένου έτους, αλλά
συνολικά παραμένει αποδυναμωμένη
η ευρωπαϊκή οικονομία.

Εξάλλου, στη Γερμανία μειώθηκαν
απροσδόκητα οι λιανικές πωλήσεις
τον Δεκέμβριο. Ετσι ο δείκτης FTSE
100 του Λονδίνου έκλεισε με μικρές
απώλειες 0,17% ενώ τόσο ο Xetra
DAX της Φρανκφούρτης όσο και ο
CAC 40 του Παρισιού έκλεισαν με
οριακή μεταβολή 0,01% και 0,0058%
αντιστοίχως. Σε αντίθετη πορεία
από τη γενική τάση κινήθηκε ο FTSE
MIB του Μιλάνου, κλείνοντας με ά-
νοδο 1%.

REUTERS, BLOOMBERG

Περιορισμένη πτώση
στις ευρωπαϊκές αγορές

O τραπεζικός κλάδος ήταν ο πρωταγωνιστής του Χ.Α. τον Ιανουάριο, καταγράφοντας κέρδη 20,7%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε με μικρές απώλειες 0,21%.

<<<<<<

Το ενδιαφέρον των επεν-
δυτών στρέφεται στις
συνεδριάσεις των Fed, ΕΚΤ
και ΒοΕ, που θα αυξήσουν
εκ νέου τα επιτόκια.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΗΤ           HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                                       1.5600                 1.5900                   1.5670                 1.3160               “23,322”                   1.5700                  1.5800                  1.5700                  0.00

ΤΡΚΗ           Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                                          2.0000                 2.0500                   2.0245                 5.1160               “39,288”                   2.0400                  2.0500                  2.0500                  2.50

ΔΗΕΠ          Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                            0.4800                 0.4860                   0.4848                 0.7230               “33,039”                   0.4840                  0.4880                  0.4860                  1.67

ΛΕΠΕ           LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                    0.0750                 0.0750                   0.0800                 1.7500                            1                   0.0750                  0.0000                  0.0750                20.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΛΟΥΗ           LOUIS PLC                                                                                                                       0.0800                 0.0835                   0.0829                 0.0740               “19,189”                   0.0800                  0.0830                  0.0830                  0.00

ΤΣΟΚ           A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                       0.0770                  0.0830                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΤΖ           LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                                    1.9900                 2.0000                   1.9956                 1.4240                 “4,764”                   1.9800                  2.0000                  2.0000                  1.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΤΑΣ           ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                  1.5700                  1.6100                                                       

ΚΟΣΑ           ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                 0.0440                  0.0000                                                       

ΜΙΝΕ           ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                          0.0170                 0.0170                   0.0170               -0.0850               “40,000”                   0.0000                  0.0180                  0.0170                -8.11

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

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

ΓΙΕΠ            “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                                          0.0470                  0.0000                                                       

ΕΛΛΗ           ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                                                         0.3240                  0.3820                                                       

ΙΝΕΠ           INTERFUND INVESTMENTS PLC  (EM)                                                                                                                                                                                                                                0.0000                  0.0770                                                       

ΚΑΕΠ           ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.2300                                                       

ΚΕΑΕ           CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                          0.0040                  0.0050                                                       

ΣΛΕΠ           CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                           0.0025                  0.0035                                                       

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΜΑΠΑ          MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.2360                  0.0000                                                       

ΤΟΕΠ           ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                                           0.0000                  0.0280                                                       

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

ΚΛΑΡ           CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                        0.0230                  0.0240                                                       

ΚΩΝΣ          CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.1210                                                       

ΛΕΠΤ           LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0605                  0.0650                                                       

ΛΟΞΕ           LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                       0.7300                  0.8000                                                       

ΝΤΟΔ          DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                              0.0000                  0.0000                                                       

ΣΑΛΑ           SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                             1.8300                 1.8300                   1.8300               -1.6250                 “3,372”                   1.8300                  1.9000                  1.8300                -0.54

ΤΟΚΙ            TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                 0.0570                  0.0000                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΝΤΙΑ            DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                  0.0575                                                       

ΡΟΛΑ          ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                       0.0195                  0.0235                                                       

ΔΒΚΔ           ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                  0.9050                  0.0000                                                       

ΚΕΤΣ           THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                             0.6400                 0.6400                   0.6400                 1.0000                       500                   0.6200                  0.6400                  0.6400                  1.59

ΚΥΘΡ           K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.4400                                                       

ΤΣΙΒ            ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                         2.6600                  2.7800                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΙΟΑΝ           CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                       0.0200                  0.0000                                                       

ΚΕΟ             KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                                               1.4800                  1.5100                                                       

ΜΙΤΣ           ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                      0.1790                  0.0000                                                       

ΜΠΛΕ          BLUE ISLAND PLC                                                                                                           0.8550                 0.8600                   0.8558               -5.0000                 “3,000”                   0.8550                  0.9050                  0.8550                -7.07

ΦΡΟΥ          ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                                                     0.2500                  0.2700                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΝΕΤΙΝ         NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                                                       0.0000                  0.9700                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΛΟΡΔ          LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                        0.0870                 0.0870                   0.0870                 0.5320               “10,000”                   0.0825                  0.0880                  0.0870                  6.10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΚΚΟΜ         K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                    0.2860                  0.3140                                                       

ΠΑΝΔ          ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                           0.0800                 0.0800                   0.0800                 0.0000                 “3,130”                   0.0785                  0.0800                  0.0800                  0.00

ΦΙΛΟ           ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                  0.1990                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΙΝΑ            PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                           1.1800                 1.2000                   1.1960                 1.6000               “10,000”                   1.1600                  1.2100                  1.2000                  1.69

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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                                                                                                                                                                                                                       88.0000                92.0000                                                       

ΕΤΜΑ2        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                   ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                  88.0000               88.0000                 88.0000             669.7940                 “2,000”                 85.0500                88.0000                88.0000                -0.90

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

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

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

Ολοένα και μεγαλύτερη καθίσταται
η απόσταση της Πρέμιερ Λιγκ από
τα άλλα μεγάλα πρωταθλήματα
της Ευρώπης σε οικονομικό επί-
πεδο, όπως διαφαίνεται από τη
νεότερη έκθεση των οικονομικών
των ποδοσφαιρικών συλλόγων
που εξέδωσε η διεθνής εταιρεία
οικονομικών συμβούλων Deloitte.
Η 26η έκδοση της Deloitte Football
Money League καλύπτει τα έσοδα
των ποδοσφαιρικών συλλόγων
στην ποδοσφαιρική περίοδο 2021-
22, ουσιαστικά την πρώτη μετά
την πανδημία και τα lockdowns.
Είναι δε η πρώτη φορά στα 26
χρόνια που πάνω από τις μισές ο-
μάδες της πρώτης 20άδας σε έσοδα
προέρχονται από την ίδια χώρα.

Οι 20 πρώτες ομάδες της κα-
τάταξης με βάση τα έσοδα είχαν
συνολικές εισπράξεις 9,2 δισ. ευρώ
την περυσινή σεζόν, σημειώνο-
ντας αύξηση 13% από τα 8,2 δισ.
που είχαν οι πρώτες 20 της χρονιάς
2020-21, σύμφωνα πάντα με την
Deloitte. Η αύξηση αυτή αποδί-
δεται εξ ολοκλήρου στην επιστρο-
φή των φιλάθλων στα γήπεδα, α-
φού τα έσοδα από τις ημέρες των
αγώνων αυξήθηκαν από 111 εκατ.
ευρώ σε 1,4 δισ., με την άρση των
περιορισμών για τον κορωνοϊό.

Η άνοδος των εμπορικών εσό-
δων των 20 πρώτων συλλόγων
από 3,5 σε 3,8 δισ. ουσιαστικά α-
κυρώθηκε από την πτώση των ρα-
διοτηλεοπτικών προσόδων κατά
485 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο, πά-
ντως, οφείλεται στα αυξημένα έ-
σοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα το 2020-21 χάρη στην προ-
σθήκη των εσόδων από τους α-
γώνες που είχαν αναβληθεί από
την προηγούμενη περίοδο, που
έληγε στις 30 Ιουνίου 2020.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της
φετινής κατάταξης είναι η απόλυτη
κυριαρχία της Πρέμιερ Λιγκ. Δεν
είναι μόνο ότι κορυφαίος σύλλογος
σε έσοδα ήταν μια αγγλική ομάδα,
η Μάντσεστερ Σίτι, αλλά ότι οι 11

από τις 20 πρώτες και οι 16 από
τις 30 πρώτες ομάδες της κατά-
ταξης ανήκουν στην Πρέμιερ Λιγκ
–δηλαδή πάνω από τις μισές– για
πρώτη φορά στην 26χρονη ιστορία
της έρευνας της Deloitte.

Η Σίτι είναι για δεύτερη συνε-
χόμενη φορά στην κορυφή του
πίνακα των εσόδων με 731 εκατ.
ευρώ, με πάνω από τα μισά (373
εκατ.) να προέρχονται από την ε-
μπορική δραστηριότητα της αρα-
βόκτητης πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Ακολουθούν η Ρεάλ Μαδρίτης
με 714 εκατ. ευρώ, η Λίβερπουλ
με 702 εκατ., η Μάν. Γιουνάιτεντ
με 689 εκατ. και η Παρί Σεν Ζερμέν
με 654 εκατ. ευρώ. Ειδικά η Λί-
βερπουλ σημείωσε άλμα τεσσάρων

θέσεων, περνώντας στην τρίτη
θέση από την έβδομη που είχε
στην προηγούμενη κατάταξη.

Στην πρώτη 20άδα υπάρχουν
και δύο νέες είσοδοι, αμφότερες
από την Πρέμιερ Λιγκ· πρόκειται
για τη Λιντς (18η) και τη Νιούκαστλ
(20ή). Η απόσταση των αγγλικών
ομάδων από τους άλλους μεγάλους
ευρωπαϊκούς συλλόγους όλο και
διευρύνεται, με τις πέντε πρώτες
αγγλικές ομάδες (Μάντσεστερ Σίτι
και Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι
και Τότεναμ) να σημειώνουν και
αύξηση εσόδων πάνω από 15% η
κάθε μία και συνολικά 226 εκατ.
ευρώ σε ετήσια βάση. Υπάρχει
παράλληλα και μια νέα είσοδος
στην πρώτη δεκάδα, και αυτή

είναι άλλη μία αγγλική ομάδα, η
Αρσεναλ. Στον αντίποδα, η Μπαρ-
τσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν
έχουν καταφέρει να ανακτήσουν
το επίπεδο εσόδων που απολάμ-
βαναν την τελευταία σεζόν πριν
από την πανδημία (δηλαδή 2018-
19). Ιδιαιτέρως η καταλανική ο-
μάδα κατέγραψε μείωση κατά 203
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τρία
έτη νωρίτερα, χάνοντας μάλιστα
τρεις θέσεις στην κατάταξη των
συλλόγων, αφού έπεσε από την
τέταρτη στην έβδομη. Της προ
πανδημίας περιόδου υπολείπεται
και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρε-
άλ, κατά 43 εκατ. ευρώ.

Ειδικά στην περίπτωση της
Μπαρτσελόνα, τον δικό της ρόλο

έχει παίξει η κακή ευρωπαϊκή πο-
ρεία των «μπλαουγκράνα» την πε-
ρυσινή περίοδο, την ώρα που η
γυναικεία ομάδα του συλλόγου α-
κολουθεί την αντίθετη πορεία:
Με έσοδα 7,7 εκατ. ευρώ είναι ε-
πικεφαλής στον σχετικού πίνακα,
που για πρώτη φορά δημοσιεύει
η Deloitte, ενδεικτικό και αυτό
του αυξανόμενου ενδιαφέροντος
για το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Γιατί η Αγγλία;
Αβίαστα εξάγεται το συμπέρα-

σμα ότι η Πρέμιερ Λιγκ είναι κάθε
χρόνο και πιο μπροστά από τα άλ-
λα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευ-
ρώπης. Και αυτό βασίζεται πάνω
από όλα στο γεγονός ότι είναι το

πρωτάθλημα που επιθυμεί να πα-
ρακολουθεί ο φίλαθλος κόσμος
ανά την Υφήλιο περισσότερο από
οποιοδήποτε άλλο.

Το παραπάνω αποτελεί τη βάση
της τεράστιας ποσοτικής υπεροχής
της Πρέμιερ Λιγκ έναντι άλλων
λιγκών, που μπορεί να κόβουν πε-
ρισσότερα εισιτήρια (Μπουντε-
σλίγκα) ή να διαθέτουν συλλόγους
με πιο πολλά ευρωπαϊκά τρόπαια
(Λα Λίγκα), αλλά δεν διαθέτουν
τους αριθμούς οπαδών που απο-
λαμβάνουν σε παγκόσμια βάση
συνολικά οι αγγλικές ομάδες, ούτε
το κύρος της Πρέμιερ και την προ-
βολή των κορυφαίων αγγλικών
συλλόγων πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων. Αυτοί οι παράγοντες είναι

που φέρνουν τα μεγάλα έσοδα
της άψογα οργανωμένης λίγκας,
που έκλεισε πλέον τρεις δεκαετίες
ζωής και αποτελεί μαγνήτη για
κορυφαίους επενδυτές με προέ-
λευση από την ηπειρωτική Ευρώ-
πη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέ-
χρι τη Μέση και την Απω Ανατολή.
Κι επειδή το χρήμα φέρνει χρήμα,
αυτοί οι επενδυτές με τη σειρά
τους φέρνουν κεφάλαια που έχουν
ποικίλη απόδοση αλλά σίγουρα
οδηγούν σε έναν πληθωρισμό πο-
δοσφαιρικών δαπανών και μετα-
γραφικών αξιών με ρυθμό δυσα-
νάλογο εκείνου της ηπειρωτικής
Ευρώπης. Ετσι τα τηλεοπτικά και
εμπορικά δικαιώματα παραμένουν
σε υψηλότατα επίπεδα στην Πρέ-
μιερ Λιγκ, τα έσοδα από εισιτήρια
και αναμνηστικά (φανέλες, ση-
μαίες, κασκόλ κ.λπ.) καλπάζουν
μετά την επιστροφή των φιλάθλων
στα γήπεδα, ενώ το απρόβλεπτο
της έκβασης κάθε αγώνα κρατάει
αμείωτο το παγκόσμιο ενδιαφέρον
για το αγγλικό πρωτάθλημα.

Παλαιότερα, ο πρώην επικεφα-
λής της Πρέμιερ Λιγκ, Ρίτσαρντ
Σκούνταμορ, είχε παραθέσει δύο
ακόμη λόγους για την αγγλική
πρωτοκαθεδρία μεταξύ των πρω-
ταθλημάτων: το αυθεντικό της
αγγλικής ποδοσφαιρικής κληρο-
νομιάς, αλλά και το γεγονός ότι
οι αγώνες στην Αγγλία διεξάγονται,
λόγω γεωγραφικής θέσης της Βρε-
τανίας, σε ώρες που τόσο η Ασία
και η Αυστραλία όσο και η Αμερική
(Βόρεια και Νότια) βρίσκονται στο
ίδιο 24ωρο.

Υπενθυμίζεται ακόμη πως η
προσωρινή απειλή από την Ευ-
ρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, την άνοιξη
του 2021, μπήκε στο... συρτάρι,
χάρη σε έναν άλλον παράγοντα
που κρατάει την Πρέμιερ Λιγκ
στην κορυφή: τους Αγγλους φι-
λάθλους, οι οποίοι, παρά τις όποιες
εξαιρέσεις κακής συμπεριφοράς,
αποτελούν παράδειγμα προς μί-
μηση αν μη τι άλλο για τον σεβα-
σμό προς τον αντίπαλο και κυρίως
προς το αθλητικό ιδεώδες.

Αριθμοί
που προκαλούν
ίλιγγο

9,2 δισ. ευρώ

είναι το άθροισμα των εσό-
δων των 20 πλέον προσο-
δοφόρων συλλόγων της Ευ-
ρώπης κατά την ποδοσφαι-
ρική σεζόν 2021-22, 13%
αυξημένο σε σύγκριση με
την προηγούμενη περίοδο.

731 εκατ. ευρώ

είναι τα έσοδα της Μάντσε-
στερ Σίτι την περίοδο 2021-
22, τη δεύτερη συνεχόμενη
κατά την οποία η πρωταθλή-
τρια Αγγλίας βρίσκεται στην
κορυφή της Deloitte
Football Money League.

16 ομάδες

της Πρέμιερ Λιγκ βρίσκο-
νται μεταξύ των 30 πλέον
προσοδοφόρων συλλόγων
της Ευρώπης. Πρόκειται,
δηλαδή, για το 80% των ο-
μάδων της κορυφαίας αγ-
γλικής κατηγορίας.

203 εκατ. ευρώ

είναι η μείωση των εσόδων
της Μπαρτσελόνα την πε-
ρίοδο 2021-22, σε σύγκριση
με την τελευταία περίοδο
προ πανδημίας, 2018-19,
λόγω και της κακής ευρω-
παϊκής πορείας της ομάδας.

7,7 εκατ. ευρώ

είναι τα έσοδα της γυναικεί-
ας ομάδας της Μπαρτσελό-
να το 2021-22, η οποία σε α-
ντίθεση με την ανδρική ο-
μάδα σημείωσε άνοδο κα-
τακτώντας την κορυφή του
πίνακα της Deloitte.

Ο χορός των δισ. στην Πρέμιερ Λιγκ
Αγγλικές πάνω από τις μισές ομάδες του top 20 της Deloitte Football Money League την πρώτη σεζόν μετά τα lockdowns

<<<<<<<

Κορυφαίος σύλλογος σε
έσοδα τη σεζόν 2021-22
είναι η Μάντσεστερ Σίτι
με 731 εκατ. ευρώ – Από
αυτά, τα 373 προέρχο-
νται από την εμπορική
δραστηριότητα της πρω-
ταθλήτριας Αγγλίας.

Η απόσταση των αγγλικών ομάδων από τους άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους όλο και διευρύνεται, με τις
πέντε πρώτες αγγλικές ομάδες, Μάντσεστερ Σίτι (στη φωτογραφία πανηγυρισμός του σούπερ σταρ της ομάδας Ερλινγκ
Χάαλαντ), Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Τότεναμ, να σημειώνουν αύξηση εσόδων πάνω από 15% η κάθε μία.
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Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Είναι η πιο συχνή χρόνια νόσος παιδιών
και εφήβων. «Ανοίγει» τον δρόμο για
την εκδήλωση παθήσεων όπως σακ-
χαρώδης διαβήτης, υπέρταση, δυ-
σλιπιδαιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα
και κακοήθειες σε νεαρή ηλικία, ενώ
χωρίς τη σωστή αντιμετώπιση συ-
νήθως ακολουθεί το άτομο και στην
ενήλικη ζωή του. Ο λόγος για την
παιδική παχυσαρκία, η οποία αποτελεί
ένα από τα οξύτερα προβλήματα δη-
μόσιας υγείας και μια σοβαρή πρό-
κληση για τα συστήματα υγείας του
δυτικού κόσμου που καλούνται να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της.

Στην Ελλάδα, έχει υπολογιστεί ότι
το 21% των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών
είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ποσο-
στό που αυξάνεται στο 38,5% στις η-
λικίες 6 έως 10 ετών και στο 41% στα
παιδιά ηλικίας 10-12 ετών. Κατά μέσον
όρο στην Ευρώπη τα αντίστοιχα πο-
σοστά είναι 15%, 26,5% και 25%. Τα

πολύ χαμηλά ποσοστά μητρικού θη-
λασμού στη χώρα μας, η μεγάλη πο-
σότητα και η κακή ποιότητα της δια-
τροφής, το φορτωμένο πρόγραμμα
των παιδιών που τα αναγκάζει να
«κόβουν» ώρες ύπνου και άσκησης
και η ελληνική νοοτροπία που συνδέει
την έκφραση της αγάπης με την προ-
σφορά μεγάλης ποσότητας φαγητού,
καθώς και τις γιορτές, με την κατα-
νάλωση γλυκών, είναι σύμφωνα με
τους ειδικούς μεταξύ των παραγόντων
που «παχαίνουν» τα Ελληνόπουλα.
Οι γονείς συχνά έχουν λανθασμένη
αντίληψη για το ποιό πρέπει να είναι
το φυσιολογικό βάρος των παιδιών,
ενώ δίνουν και το κακό παράδειγμα
με τις επιλογές τρόπου ζωής που κά-
νουν: τα παχύσαρκα παιδιά έχουν
έως και 79% πιθανότητες να γίνουν
παχύσαρκοι ενήλικοι όταν τουλάχι-
στον ένας από τους γονείς τους έχει
την ίδια πάθηση. 

Ειδικό ιατρείο στο Παίδων
Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σο-

φία» λειτουργεί από τον Απρίλιο του
2013 ιατρείο αντιμετώπισης αυξημέ-
νου βάρους σώματος, στο πλαίσιο
του Τμήματος Ενδοκρινολογίας Με-
ταβολισμού και Διαβήτη της Α΄ Παι-
διατρικής Κλινικής, υπό την καθη-
γήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, και πρό-
εδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παι-
διατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινο-
λογίας, Ευαγγελία Χαρμανδάρη. Πρό-
κειται για το μεγαλύτερο κέντρο για
την αντιμετώπιση της παιδικής πα-
χυσαρκίας στην Ελλάδα και ένα από

τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Παρα-
κολουθεί 3.000 υπέρβαρα και παχύ-
σαρκα παιδιά, με πολύ καλά αποτε-
λέσματα: το 30% των παχύσαρκων
παιδιών που ακολούθησαν το εξατο-
μικευμένο πρόγραμμα διατροφής, ά-
σκησης και ύπνου των ειδικών, σε
διάστημα ενός έτους έχασε βάρος με
αποτέλεσμα να μη θεωρείται με βάση
τον δείκτη μάζας σώματος παχύσαρ-
κο. Το 35% των υπέρβαρων παιδιών,
ένα χρόνο μετά, είχε φυσιολογικό
σωματικό βάρος. 

«Οι γονείς των παιδιών έρχονται
είτε με δική τους πρωτοβουλία έχο-
ντας ακούσει ή διαβάσει για το ιατρείο
μας είτε ύστερα από υπόδειξη των
γενικών παιδιάτρων. Σε ένα μικρό
ποσοστό, περίπου της τάξης του 15%,
οι επισκέψεις αφορούν γονείς με παι-
διά με φυσιολογικό βάρος, οι οποίοι
ωστόσο θέλουν να ενημερωθούν για
ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής
και γενικότερα τρόπου ζωής για τα
παιδιά τους ώστε να προλάβουν το
ενδεχόμενο μιας αύξησης του βάρους
του παιδιού τους», σημειώνει η κ.
Χαρμανδάρη. Το ιατρείο είναι στε-
λεχωμένο με παιδιάτρους, παιδοεν-
δοκρινολόγους, διατροφολόγο, κα-
θηγητή φυσικής αγωγής και παιδο-
ψυχολόγο και προσφέρει τη δυνατό-
τητα της σφαιρικής διεπιστημονικής
προσέγγισης και διερεύνησης και α-
ντιμετώπισης του αυξημένου βάρους
σώματος σε παιδιά και εφήβους. 

Οπως εξηγεί η καθηγήτρια, το παιδί
που απευθύνεται στο ιατρείο αρχικά
θα αξιολογηθεί από παιδίατρο. «Λαμ-
βάνουμε ένα  λεπτομερές ιατρικό ι-
στορικό καθώς και ιστορικό διατρο-
φής, ύπνου και σωματικής άσκησης.
Γίνεται λεπτομερής κλινική εξέταση
του παιδιού, ενώ υποβάλλεται και σε
εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να
διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια ορ-
μονική διαταραχή που προδιαθέτει
το παιδί να έχει αυξημένο σωματικό
βάρος, καθώς και πιθανές επιπτώσεις
του αυξημένου σωματικού βάρους
όπως αυξημένο σάκχαρο στο αίμα,
χοληστερόλη κ.ά. Ακολουθεί η αξιο-
λόγηση από τον διατροφολόγο και
τον καθηγητή φυσικής αγωγής, ενώ
εάν υπάρχει υπόνοια ψυχολογικής
επιβάρυνσης, παραδείγματος χάριν
το παιδί να έχει πέσει θύμα bullying
στο σχολείο, γίνεται αξιολόγηση και
από παιδοψυχολόγο». Ακολουθούν
οι συστάσεις για την αλλαγή τρόπου
ζωής του παιδιού με πρόγραμμα σω-
στής διατροφής, καλής ποιότητας ύ-
πνου και σωματικής άσκησης. Η πα-
ρακολούθηση στο ιατρείο γίνεται
ανά μήνα όταν πρόκειται για παχύ-
σαρκα παιδιά και ανά δίμηνο για υ-
πέρβαρα. Φαρμακευτική αγωγή χο-
ρηγείται μόνο στις περιπτώσεις που
μετά 5-6 μήνες εφαρμογής των πα-
ρεμβάσεων δεν διαπιστώνεται απώ-
λεια βάρους στο παιδί. «Στη συντρι-
πτική πλειονότητα τα παιδιά χάνουν
βάρος με την αλλαγή του τρόπου
ζωής και δεν απαιτείται φαρμακευτική
αγωγή», επισημαίνει η καθηγήτρια. 

Μόνιμο προσωπικό
Το ιατρείο αντιμετωπίζει σοβαρό

πρόβλημα βιωσιμότητας. Δημιουρ-
γήθηκε το 2013 στο πλαίσιο προ-
γράμματος με χρηματοδότηση του
ΕΣΠΑ, το οποίο έληξε το 2015. Εκτοτε
η λειτουργία του –μισθοδοσία προ-
σωπικού και αναλώσιμα– βασίζονται
στη χρηματοδότηση ερευνητικών
προγραμμάτων στα οποία είναι υ-

πεύθυνη η κ. Χαρμανδάρη. 
«Η βιωσιμότητα του ιατρείου, τόσο

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρό-
θεσμα, δεν μπορεί να διασφαλιστεί
εάν δεν στελεχωθεί με μόνιμο προ-
σωπικό», υπογραμμίζει στην «Κ» η
κ. Χαρμανδάρη. Η ίδια έχει απευθυν-
θεί επανειλημμένως σε εκπροσώπους
του υπουργείου Υγείας, αιτούμενη
να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβά-

σεις. Ακόμη δεν έχει λάβει κάποια α-
πάντηση. «Απευθύνω μία τελευταία
έκκληση προς την πολιτική ηγεσία
της χώρας να στηρίξει την προσπά-
θειά μας αυτή με τη στελέχωση του
ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, ώστε
να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να
προσφέρουμε το σημαντικό αυτό
έργο στα Ελληνόπουλα και στις οι-
κογένειές τους», τονίζει η καθηγήτρια. 

Με πρόβλημα
βάρους 4 στα 10
Ελληνόπουλα
Λανθασμένη αντίληψη των γονιών 
για τα φυσιολογικά κιλά

<<<<<<

Κακή διατροφή, 
έλλειψη ύπνου, 
απουσία άσκησης, 
οι κυριότερες αιτίες. 

Μία από τις πρώτες δυσάρεστες παρα-
τηρήσεις μου όταν επέστρεψα στην
Ελλάδα, το 2001, ήταν επάνω στις νέες
καμπύλες αύξησης των παιδιών και ε-
φήβων που είχαν πρόσφατα κατασκευ-
άσει για τον ελληνικό πληθυσμό οι
Χιώτης και συνεργάτες από την Α΄ Πα-
νεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του
ΕΚΠΑ. 

Σύγκριση με παλαιότερες καμπύλες
έδειξε ότι τα παιδιά μας είχαν ψηλώσει
μεν, αλλά και είχαν πάρει βάρος δυ-
σανάλογα πολύ για το ύψος τους. Αυτός
ήταν ο λόγος που προστέθηκαν στις
γενικές καμπύλες και εκείνες του Δείκτη
Μάζας Σώματος, έτσι ώστε να είναι εμ-
φανή τα όρια της υπερβαρότητας και
της παχυσαρκίας στα παιδιά και στους
εφήβους. Η αύξηση του ΔΜΣ σε
παιδιά/εφήβους είναι ένα παγκόσμιο
φαινόμενο που ξεκίνησε στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής και μέσα σε
περίπου δύο δεκαετίες εξαπλώθηκε
παντού. Οι αιτίες του φαινομένου είναι
πολλές και περιλαμβάνουν την αφθονία
«φθηνών» θερμίδων, την έλλειψη φυ-
σικής άσκησης, τον ανεπαρκή ύπνο,
την έλλειψη καθημερινής κανονικό-
τητας στα γεύματα και στον ύπνο, και

το ανελέητο ψυχο-κοινωνικο-οικονο-
μικό στρες της σύγχρονης ζωής.

Η πανδημία της υπερβαρότητας και
της παχυσαρκίας στη σύγχρονη ζωή
έχει υπολογιστεί με βάση τον ΔΜΣ, με
τις καμπύλες στα παιδιά και στους ε-
φήβους να αντιστοιχούν –μέσω παρέ-
κτασης των καμπυλών των ενηλίκων–
στα κλασικά όρια του φυσιολογικού
βάρους κάτω του 25, της υπερβαρότη-
τας μεταξύ 25 και 30, και της παχυ-
σαρκίας άνω των 30 kg/m2. Δυστυχώς,
με βάση τον ΔΜΣ, η χώρα μας και η
Κύπρος κρατούν τα σκήπτρα στην παι-
δική, εφηβική και νεανική υπερβαρό-

τητα και παχυσαρκία, με πάνω από το
ένα τρίτο των παιδιών μας να έχει ΔΜΣ
άνω του 26. 

Τα τελευταία χρόνια, ένα πολύ κοινό,
ακανθώδες και δυσεπίλυτο πρόβλημα

–που επιτάθηκε με την επιδημία COVID-
19– παρουσιάστηκε και κατακλύζει τα
παιδιατρικά, παιδο-ενδοκρινολογικά
και ενδοκρινολογικά ιατρεία: παιδιά,
έφηβοι και νέοι με υπερβαρότητα και

παχυσαρκία. Δυστυχώς, παρά τις έ-
ντονες θεραπευτικές προσπάθειες που
καταβάλλονται από ομάδες ειδικών,
μόνο ένα μικρό ποσοστό των υπέρβα-
ρων και παχύσαρκων ασθενών διορ-
θώνει, και ένα ακόμη μικρότερο πο-
σοστό κρατάει το βάρος του χαμηλά,
αφού το χάσει έπειτα από επίπονη προ-
σπάθεια. Αν κάποιος μπορεί να γενι-
κεύσει την επιτυχία απόκρισης των υ-
περβάρων/παχυσάρκων στη θεραπεία,
θα έλεγε ότι όσο σοβαρότερη είναι η
παχυσαρκία τόσο λιγότερα είναι τα
ποσοστά επιτυχίας.  Αυτή η κατά κράτος
αποτυχία της θεραπείας μέχρι σήμερα
τονίζει ότι, προς το παρόν, η πρόληψη
είναι σημαντικότερη από τη θεραπεία.

Νέο φάρμακο
Ευτυχώς, όμως, πρόσφατα, η προ-

σπάθεια της επιστήμης να βρει ένα
φάρμακο κατά της παχυσαρκίας έφερε
αισιόδοξα μηνύματα. Μια καινούργια
κατηγορία φαρμάκων με αγωνιστική
δράση πάνω στον υποδοχέα μιας γα-
στρεντερικής ορμόνης, της GLP-1
(Glucagon-like peptide 1), προκαλεί α-
πώλεια 10%-15% του βάρους σώματος,
με πολλές θετικές δράσεις στη λειτουρ-

γία της διατροφής και με λίγες επιπλο-
κές, πλήρως αντιμετωπίσιμες. Το φάρ-
μακο χορηγείται με εβδομαδιαία υπο-
δόρια ένεση και έχει ήδη δοκιμαστεί
επιτυχώς σε εφήβους ηλικίας 12-18 ε-
τών, οι οποίοι χάνουν βάρος χωρίς ι-
διαίτερη προσπάθεια και το κρατούν
χαμηλά εφόσον εξακολουθούν να το
παίρνουν. Σύντομα, το φάρμακο θα εί-
ναι διαθέσιμο για χορήγηση και από
το στόμα, ενώ νέα χημικά ανάλογα δη-
μιουργούνται που συνδυάζουν τη δρά-
ση πάνω στον υποδοχέα της  GLP-1 με
ταυτόχρονη δράση στον υποδοχέα
μιας άλλης γαστρεντερικής ορμόνης
της GIP (Gastric Inhibitory Polypeptide).
Τα τελευταία προκαλούν απώλεια βά-
ρους μέχρι 25%. Το πεδίο της επιστήμης
της παχυσαρκίας προχωράει ραγδαία
και ένα φοβερά δύσκολο πρόβλημα υ-
γείας με καταστροφικές συν-νοσηρό-
τητες οδεύει προς τη λύση του.

* Ο κ. Γεώργιος Π. Χρούσος είναι ομότιμος κα-
θηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, δι-
ευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστι-
τούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Α-
κριβείας, επικεφαλής, Εδρα UNESCO Εφηβικής
Υγείας και Ιατρικής.

Η πανδημία της παχυσαρκίας

Σύγκριση με παλαιότερες καμπύλες έδειξε ότι τα παιδιά μας είχαν ψηλώσει μεν, αλλά και
είχαν πάρει βάρος δυσανάλογα πολύ για το ύψος τους. 

<<<<<<

Η αύξηση του Δείκτη Μάζας
Σώματος σε παιδιά και εφή-
βους είναι ένα παγκόσμιο
φαινόμενο που ξεκίνησε
στις ΗΠΑ και μέσα σε περί-
που δύο δεκαετίες εξαπλώ-
θηκε παντού.

Α Π Ο Ψ Η / Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΧΡΟΥΣΟΥ*

Της ΚAΘΡΙΝ ΠIΡΣΟΝ 

Νέες συστάσεις δημοσίευσε η Αμερικανική
Ακαδημία Παιδιατρικής για την αξιολόγηση
και θεραπεία παχύσαρκων ή υπέρβαρων
παιδιών, εκδίδοντας κείμενο 73 σελίδων το
οποίο υποστηρίζει ότι το υπερβολικό βάρος
δεν πρέπει να στιγματίζεται ως επίπτωση
λανθασμένων προσωπικών επιλογών, αλλά
ως σύμπτωμα πολυπαραγοντικής ασθένειας
με βραχυπρόθεσμε αλλά και μακροπρόθεσμες
συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία.  Αυτές
οι συστάσεις, οι πρώτες της Ακαδημίας τα
τελευταία 15 χρόνια, καλούν τους ιατρούς
να ακολουθούν κλιμακωτές, αλλά αποφασι-
στικές μεθόδους αλλαγής του τρόπου ζωής
υπέρβαρων παιδιών, με τη συνταγογράφηση
φαρμάκων για την απώλεια βάρους, κατα-
φεύγοντας ακόμη και σε χειρουργική επέμ-
βαση εάν κρίνεται απαραίτητο. «Η παχυ-
σαρκία μπορεί να εμφανισθεί ακόμη και σε
μικρές ηλικίες και δεν πρόκειται να βελτιωθεί
χωρίς θεραπεία», λέει η παιδίατρος Σάρα
Χαπλ, του παιδιατρικού νοσοκομείου
Childrens Mercy στο Μιζούρι και επικεφαλής
της ομάδας που συνέταξε τις οδηγίες-συ-
στάσεις. Ο δρ Ααρον Κέλι του Κέντρου Παι-
διατρικής Παχυσαρκίας του Πανεπιστημίου
της Μινεσότα, που δεν συμμετείχε στην έκ-
θεση, λέει: «Πρόκειται για σημαντική μετα-
τόπιση των ειδικών. Ολοι προτιμούν να α-
πλουστεύουν την παχυσαρκία. Η αντιμετώ-
πισή της δεν αφορά, όμως, μόνο τη δίαιτα
ενός παιδιού και την ανάγκη για περισσότερη
σωματική άσκηση».   

Σε ποσοστό 20% τα παιδιά στις ΗΠΑ είναι
παχύσαρκα, με το φαινόμενο να μοιάζει να
έχει ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Παρότι ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρ-
χονται στο φως δείχνοντας ότι άνθρωποι
κάθε σωματικού βάρους μπορούν να είναι
υγιείς εάν ασκούνται, η παιδική παχυσαρκία
συνοδεύεται συχνά από κινδύνους για την
υγεία. «Καταγράφουμε αύξηση περιστατικών
υπέρτασης και υψηλής χοληστερίνης, αλλά
και διαγνώσεις διαβήτη τύπου 2 σε παχύσαρκα
παιδιά», λέει η δρ Κάλι Μπράουν της ιατρικής
σχολής του Πανεπιστημίου Ουέικ Φόρεστ.   

Σύμφωνα με τις νέες συστάσεις, η απο-
τελεσματικότερη θεραπεία για παχύσαρκα
παιδιά είναι η συμμετοχή σε εντατικά προ-
γράμματα μεταβολής συμπεριφοράς. Tα προ-
γράμματα αυτά φέρνουν σε επαφή το παιδί
και την οικογένειά του με γυμναστές, δια-
τροφολόγους, ακόμη και μάγειρες, με στόχο
τον σχεδιασμό υγιεινότερου τρόπου ζωής.
Η Ακαδημία συνιστά 26 ώρες συμβουλευτικής
θεραπείας για τα παχύσαρκα παιδιά και τις
οικογένειές τους για τουλάχιστον τρεις μήνες.  

Και χειρουργείο
Η Ακαδημία συνιστά επίσης τη χρήση

φαρμακευτικής αγωγής, ακόμη και χειρουρ-
γείου, για ειδικές κατηγορίες παχύσαρκων
παιδιών και νέων, ηλικίας 12 ετών και άνω.
Αυτή η σύσταση προκάλεσε σάλο στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, ορι-
σμένοι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιες παρεμ-
βατικές μέθοδοι μπορεί να αποδειχθούν ε-
πιζήμιες για το παιδί, καθώς πολλά από τα
καινοτόμα σκευάσματα κατά της παχυσαρ-
κίας κυκλοφορούν μόλις λίγα χρόνια και οι
παρενέργειές τους δεν έχουν μελετηθεί ε-
παρκώς.  

«Αν διαβάσει κανείς τη μελέτη και δεν
σταθεί στους εντυπωσιακούς τίτλους, θα
διαπιστώσει ότι οι συστάσεις είναι πολύ λο-
γικές και ήπιες. Οι γονείς καλούνται να βρουν
λύση σε συνεργασία με πολλούς ειδικούς.
Δεν προκρίνουν τις χειρουργικές επεμβάσεις
ή τη φαρμακευτική αγωγή ως πρώτη λύση»,
λέει η δρ Μόνα Αμίν, παιδίατρος στη Φλό-
ριντα, η οποία δεν συμμετείχε στο ερευνητικό
έργο της Ακαδημίας Παιδιατρικής και υπο-
γραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αποφευ-
χθεί η ενοχοποίηση υπέρβαρων παιδιών και
των οικογενειών τους.   

Νέες οδηγίες
για παιδιάτρους
στις ΗΠΑ  
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Θετικά τα οικονομικά
στοιχεία της Ευρωζώνης 

Η πλειονότητα των στοιχείων
για την οικονομία της Ευρωζώ-
νης συνεχίζει να εκπλήσσει θε-
τικά, ενισχύοντας την αισιοδοξία
των επενδυτών ότι μια ενδεχό-
μενη ύφεση θα αποδειχθεί πι-
θανότατα σημαντικά ασθενέ-
στερη σε σχέση με τις αρχικές
εκτιμήσεις στο τέλος του καλο-
καιριού του 2022, όταν οι τιμές
του φυσικού αερίου είχαν βρεθεί
στα ιστορικά υψηλά επίπεδα
των περίπου 350 ευρώ/MWh εν
μέσω ανησυχιών για ενδεχόμε-
νη ανεπάρκεια ενέργειας, ιδίως
την περίοδο του χειμώνα.  Χα-
ρακτηριστικά, ο δείκτης κατα-
ναλωτικής εμπιστοσύνης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξή-
θηκε τον Ιανουάριο για τέταρτο
συνεχή μήνα (+1,3 μονάδες)
στο -20,9 και βρίσκεται συνολικά
περίπου 8 μονάδες υψηλότερα
από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο
του Σεπτεμβρίου 2022, καθώς
ο σχετικά ήπιος χειμώνας έχει
περιορίσει την κατανάλωση α-
ερίου και διατηρεί υψηλά τα α-
ποθέματα στις αποθήκες των
ευρωπαϊκών χωρών, μετριάζο-
ντας σημαντικά τις αρχικές α-
νησυχίες για τον κίνδυνο επι-
βολής δελτίου στην κατανάλωση
ενέργειας.

Το γεγονός αυτό, στο οποίο
έχουν συμβάλει και οι αυξημένες
εισαγωγές υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου (LNG), έχει οδη-
γήσει σε σημαντική μείωση των
τιμών ενέργειας τους τελευταί-
ους μήνες, συμβάλλοντας κα-
θοριστικά στην υποχώρηση του
κύριου δείκτη τιμών κατανα-
λωτή για δεύτερο συνεχή μήνα

τον Δεκέμβριο (9,2% ετησίως).
Σε συνδυασμό με τη νέα άνοδο
του δείκτη καταναλωτικής ε-
μπιστοσύνης, ο πρόδρομος σύν-
θετος δείκτης υπευθύνων προ-
μηθειών ΡΜΙ, ο οποίος θεωρείται
ενδεικτικός δείκτης για την πο-
ρεία της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, βελτιώθηκε τον
Ιανουάριο για τρίτο συνεχή μή-
να και ανήλθε πάνω από το κρί-
σιμο επίπεδο των 50 μονάδων
που διαχωρίζει την ανάπτυξη
από τη συρρίκνωση για πρώτη
φορά από τον Ιούνιο του 2022
(50,2), υποστηριζόμενος από τη
βελτίωση των αντίστοιχων δει-
κτών, κυρίως του τομέα των υ-
πηρεσιών αλλά και του τομέα
της μεταποίησης. Παράλληλα
με τον περιορισμό των ανησυ-
χιών για ενδεχόμενη βαθιά ύ-
φεση στην Ευρωζώνη, η έρευνα
ΡΜΙ έδειξε ότι η αγορά εργασίας
παραμένει ισχυρή (ο αντίστοιχος
υποδείκτης βρέθηκε σε υψηλό
τριών μηνών), ενώ το αυξημένο
μισθολογικό κόστος έχει οδη-
γήσει τις επιχειρήσεις σε αύξηση
των τιμών για τους καταναλωτές. 

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν
την άποψη ότι ενδεχομένως η
ΕΚΤ δεν θα μετριάσει τον ρυθμό
αύξησης των επιτοκίων σύντο-
μα, συνεχίζοντας με αυξήσεις
ύψους 50 μ.β. όχι μόνο στην ε-
πόμενη συνεδρίαση στις 2 Φε-
βρουαρίου, αλλά ενδεχομένως
και στη μεθεπόμενη στις 16
Μαρτίου.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ε-
ρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της
Εurobank.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σε πλήρη εξέλιξη θα είναι το 2023 οι επεν-
δύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και αν οι
εκλογές δεν ανακόψουν τη δυναμική που
έχει αναπτυχθεί, στο υπουργείο Οικονομικών
υπολογίζουν ότι μόνον οι ιδιωτικές επεν-
δύσεις που θα έχουν δρομολογηθεί έως το
τέλος του χρόνου με δάνεια ή επιδοτήσεις
του θα φτάσουν τα 14 δισ. ευρώ.

Σε αυτά, αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές,
πρέπει να προστεθούν περίπου άλλα 10
δισ. ευρώ δημοσίων επενδύσεων, καθώς
και Συμβάσεις Παραχώρησης Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα, εμβληματικές επενδύσεις
και άλλες που δικαιολογούν την πρόβλεψη
του προϋπολογισμού για αύξηση των συ-
νολικών επενδύσεων, δημόσιων και ιδιω-
τικών, κατά 15,5% φέτος. Κάπως έτσι, ο α-
ναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θό-
δωρος Σκυλακάκης δήλωσε την περασμένη
εβδομάδα ότι αυτές οι επενδύσεις που έγιναν
δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου
αυτού που έρχεται, ενός κύματος, το οποίο
θα επιτρέψει στην Ελλάδα να «αλλάξει
πίστα» στο επενδυτικό παιχνίδι.

Η αλήθεια είναι ότι η απόσταση που κα-
λείται να καλύψει η Ελλάδα είναι μεγάλη.
Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της
Eurobank («Το αναδυόμενο μοντέλο ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας»), για να
φτάσουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα τον
μέσο όρο της Ευρωζώνης θα απαιτηθεί μέση
ετήσια αύξησή τους κατά 8% έως το 2031.
Ετσι, θα μπορέσει να καλυφθεί και το επεν-
δυτικό κενό των 94 δισ. ευρώ της προηγού-
μενης 12ετίας της κρίσης. Σύμφωνα με την
ίδια μελέτη, οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν
το 13,3% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, έναντι
21,9% στην Ε.Ε., αλλά ήδη βρίσκονται σε
ανοδική πορεία, πλησιάζοντας το 15% του
ΑΕΠ. Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη,
έχει αρχίσει να αλλάζει η κλαδική τους διάρ-
θρωση, με την εγκατάσταση δραστηριο-
τήτων υψηλότερης γνώσης και προστιθέ-
μενης αξίας.

Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται, σύμ-
φωνα με πληροφορίες από τραπεζικές πηγές,
να ανακοινωθούν οι πρώτες επενδύσεις με
δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, στις οποίες
θα συμμετάσχουν και ξένοι επενδυτές. Πρό-
κειται για δύο φωτοβολταϊκά έργα, 200 και
100 MW στη βόρεια Ελλάδα, ύψους 180
εκατ. ευρώ και 80 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.
Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι οι μονάδες  θα
λειτουργήσουν με το σύστημα ΡΡΑ, δηλαδή
των συμβολαίων μεταξύ παραγωγών και
καταναλωτών, σε συμφωνημένη τιμή, συ-
νήθως 10ετούς διάρκειας. Κάτι που ελπίζεται
να οδηγήσει σε καλύτερες τιμές και για τον
καταναλωτή.

Με 1% επιτόκιο για τα δάνεια του Ταμείου
Ανάκαμψης, το δέλεαρ είναι προφανές. Γι’
αυτό, άλλωστε, και το δανειακό σκέλος του
Ταμείου προχώρησε ταχύτερα από τον προ-
γραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών,
με αποτέλεσμα να εισπραχθεί νωρίτερα και
η δεύτερη δόση. Με την εκταμίευσή της,
την περασμένη εβδομάδα, έφτασε τα 11
δισ. το συνολικό ποσό με το οποίο το Ταμείο
Ανάκαμψης ενίσχυσε έως τώρα την ελληνική
οικονομία.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, συνολικά, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχει γνωστοποιήσει
πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών, μέχρι
το τέλος του 2022 είχαν υπογραφεί 68 δα-

νειακές συμβάσεις, προϋπολογισμού επεν-
δυτικών σχεδίων 3,22 δισ. ευρώ.

Στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν
ότι οι φετινές δανειακές συμβάσεις θα είναι
τουλάχιστον διπλάσιες γι’ αυτό και ο κ. Σκυ-
λακάκης είπε ότι οι συμβασιοποιήσεις θα
φτάσουν τα 10 δισ. ευρώ συνολικά το προ-
σεχές διάστημα.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι επι-
δοτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων από επι-
μέρους προγράμματα. Για τη μεταποίηση
αγροτικών προϊόντων θα χρηματοδοτηθούν
επενδύσεις 1,2  δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο,
στο επενδυτικό clawback έχουν εγκριθεί
και χρηματοδοτούνται επενδύσεις φαρμα-
κευτικών εταιρειών 500 εκατ. ευρώ, ο τρίτος
κύκλος του «Εξοικονομώ» προβλέπει επεν-
δύσεις 1 δισ. ευρώ και σύντομα ξεκινούν
οι πληρωμές. Ακολουθούν τα ενεργειακά
προγράμματα, που θα προκηρυχθούν το
προσεχές διάστημα.

Την ερχόμενη εβδομάδα, εξάλλου, ανα-
μένεται να υπογραφεί με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων η δανειακή σύμβαση

για μια επένδυση του ΑΔΜΗΕ, ύψους 550
εκατ. ευρώ, για τη διασύνδεση των Κυκλά-
δων.

Ο κ. Σκυλακάκης υποστηρίζει πως ο αρ-
χικός στόχος για κινητοποίηση επενδύσεων
60 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης,
που φαινόταν «θεωρητικός», δείχνει τώρα
επιτεύξιμος. Προσθέτει, πάντως, ότι το πρό-
βλημα που θα έχουμε θα είναι η έλλειψη
ανθρώπινου δυναμικού, εργατικού και στε-
λεχιακού, για να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις
αυτές.

Αυτό που θα άλλαζε το τοπίο θα ήταν α-
σφαλώς κάποιες ακόμη επενδύσεις από με-
γάλα διεθνή ονόματα. Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την
περασμένη εβδομάδα στο Νταβός με τον
διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Πάτρικ
Γκέλσινγκερ, και όταν ο τελευταίος του μί-
λησε για τις επενδύσεις της εταιρείας του
σε Silicon Island (Ιρλανδία) και Silicon Oasis
(Ισραήλ), του αντέτεινε: «Δεν είναι ώρα να
δημιουργήσετε και το Silicon Olympus στην
Ελλάδα;». 

24 δισ. επενδύσεις έως το τέλος του 2023
Σχέδια 14 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα μέσω Ταμείου Ανάκαμψης 

<<<<<<

Εφτασε τα 11 δισ. το συνολικό
ποσό με το οποίο το Ταμείο 
ενίσχυσε έως τώρα την ελλη-
νική οικονομία.

Με κέρδη αποχαιρετά 
τον Ιανουάριο το ΧΑK
Με κέρδηαποχαιρέτισε τον πρώτο
μήνα του 2023 το Χρηματιστήριο,
με τον Γενικό Δείκτη να καταγρά-
φει άνοδο σε ποσοστό 1,03% κλεί-
νοντας στις 98,19 μονάδες. Ο Δεί-
κτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε
άνοδο σε ποσοστό 1,02% κλείνο-
ντας στις 59,31 μονάδες. Ο ημε-
ρήσιος όγκος διαμορφώθηκε στις
€167.777, εκ των οποίων συναλ-
λαγές ύψους €1.760 σε ομόλογα.
Η απόδοση του μήνα ανέρχεται
στο 9,65%. Ανοδικά κινήθηκαν
όλοι οι επιμέρους χρηματιστη-
ριακοί δείκτες με εξαίρεση τον
τομέα των Ξενοδοχείων, ο οποίος
δεν παρουσίασε μεταβολή. Τα με-
γαλύτερα κέρδη παρουσίασαν οι
Επενδυτικές Εταιρείες με άνοδο
1,53% και ακολούθησε η Κύρια
Αγορά με 1,25% και η Εναλλακτική
Αγορά με 0,37%. Το μεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλ-
κυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύ-
πρου με €79.540 (άνοδος 2,50%
- τιμή κλεισίματος €2,05). Ακο-
λούθησαν οι μετοχές της Ελλη-
νικής Τράπεζας με €36.545 (χωρίς
μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€1,57), της DemetraHoldingsμε
€16.015 (άνοδος 1,67% - τιμή κλει-
σίματος €0,48), της Petrolina
(Holdings) με €11.960 (άνοδος
1,69%  - τιμή κλεισίματος €1,20)
και της Logicom Public Ltd με
€9.507 (άνοδος 1,01% - τιμή κλει-
σίματος €2,00). Από τις μετοχές
που έτυχαν διαπραγμάτευσης, ε-
πτά κινήθηκαν ανοδικά, τρεις
πτωτικά και τρεις παρέμειναν α-
μετάβλητες. Ο αριθμός των συ-
ναλλαγών ανήλθε σε 117. Στο με-
ταξύ, το Συμβούλιο του ΧΑΚ, σε
πρόσφατη συνεδρία του, επικύ-
ρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του
Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση
για την αναστολή της διαπραγ-

μάτευσης των τίτλων της εταιρείας
TheReputationExchangePlcως
είχε ανακοινωθεί στις 19 Ιανου-
αρίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι η
αναστολή διαπραγμάτευσης θα
έχει διάρκεια δυο μηνών (δηλαδή
μέχρι τις 24 Μαρτίου 2023) ή νω-
ρίτερα εάν η εταιρεία συμμορ-
φωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς
της υποχρεώσεις (διορισμός Συμ-
βούλου Εισαγωγής και Φορέα Εκ-
καθάρισης), ως έχει ήδη ανακοι-
νωθεί. Σημειώνεται επίσης ότι η
εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση
και δημοσιοποίηση της Εξαμη-
νιαίας Οικονομικής της Έκθεσης

για την περίοδο που έληξε στις
30/6/2022. Επίσης, το Χρηματι-
στήριο, μετά από την έκδοση και
δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας
Οικονομικής Έκθεσης της εται-
ρείας The Cyprus Development
Bank Public Company Limited
(ΝΕΑ Αγορά) για την περίοδο που
έληξε στις 30/6/2022, αποφάσισε
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7
της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τρο-
ποποιηθεί), να αφαιρέσει από τους
τίτλους της εν λόγω εταιρείας, τη
σήμανση (Σ) από τους πίνακες
διαπραγμάτευσης και τα δελτία
τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος
που οδήγησε στην παρουσίαση
της σήμανσης στις αξίες της, έχει
εκλείψει. Η απόφαση του Συμ-
βουλίου του Χρηματιστηρίου θα
τεθεί σε ισχύ από την Πέμπτη, 2
Φεβρουαρίου 2023.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης κατέ-
γραψε άνοδο σε ποσο-
στό 1,03% κλείνοντας
στις 98,19 μονάδες.

S&P: Ισχυρές οι άμυνες των ελληνικών τραπεζών
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι ελληνικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες
με σημαντικές προκλήσεις το 2023 λόγω
της επιδείνωσης των προοπτικών της οι-
κονομίας, ωστόσο είναι πολύ καλύτερα
«εξοπλισμένες» σε σχέση με το παρελθόν
για να τις ξεπεράσουν, τονίζει ο οίκος α-
ξιολόγησης S&P σε νέα έκθεσή του.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει, οι οι-
κονομικές προοπτικές επιδεινώνονται σε
όλη την Ευρώπη λόγω του αυξανόμενου
πληθωρισμού και των απότομων αυξήσεων
των επιτοκίων. «Η Ελλάδα δεν έχει ανοσία

σε αυτό και θα δει σημαντική επιβράδυνση
του ρυθμού ανάπτυξης το 2023», τονίζει
η S&P Global Ratings, υποβαθμίζοντας ε-
λαφρώς την πρόβλεψή της στο 1,4%, από
1,7% πριν, αλλά υπογραμμίζει ότι θα κινηθεί
πολύ υψηλότερα από τις περισσότερες
χώρες της Ε.Ε. χάρη στην ώθηση που θα

λάβει η οικονομία από τα κεφάλαια του
Ταμείου Ανάκαμψης.  

Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες είναι
σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι στο πα-
ρελθόν για να αντιμετωπίσουν την επι-
δείνωση του μακροοικονομικού σκηνικού
και την όποια αναταραχή. «Μέχρι το τέλος
του 2022, οι τράπεζες είχαν ολοκληρώσει
το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας με-
τασχηματισμού τους και τώρα έχουν κα-
θαρότερους ισολογισμούς, με αυξημένη
εστίαση στις βασικές δραστηριότητες και
πιο ισορροπημένο προφίλ χρηματοδότη-
σης», τονίζει ο οίκος. Πάντως, τα κεφάλαια
των τραπεζών θα παραμείνουν μια βασική
αδυναμία, κατά την άποψή του, λόγω του
υψηλού μεριδίου των αναβαλλόμενων φο-
ρολογικών πιστώσεων.

Η S&P βλέπει ανοδική πορεία στην κερ-
δοφορία των ελληνικών τραπεζών, η οποία
θα πλησιάσει αυτήν των ευρωπαϊκών τρα-
πεζών φέτος, λόγω της αύξησης των πε-
ριθωρίων ενεργητικού από τα υψηλότερα
επιτόκια της ΕΚΤ και της συνεχούς επέ-
κτασης του δανεισμού που υποστηρίζεται
από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Κατά την ά-
ποψή της, η άφθονη ρευστότητα στο σύ-
στημα θα περιορίσει την ανατιμολόγηση
των καταθέσεων, ωστόσο το τέλος των
στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης
αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (ΤLTROs)

θα μειώσει τις πηγές χρηματοδότησης
του κλάδου, αφήνοντάς τες με πιο ακριβές
επιλογές και επιβαρύνοντας έτσι την κερ-
δοφορία τους. Ειδικότερα, η επίτευξη των
στόχων της ελάχιστης απαίτησης για τα
ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρε-
ώσεις (MREL) θα μπορούσε να αποδειχθεί

πρόκληση, όπως επισημαίνει, καθώς οι
τίτλοι που θα πρέπει να εκδώσουν οι τρά-
πεζες θα έχουν πολύ υψηλότερο κόστος
από ό,τι αρχικά προέβλεπαν.

Ο οίκος πάντως αναμένει περιορισμένη
επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού
των ελληνικών συστημικών τραπεζών
λόγω της δομής του χαρτοφυλακίου τους.
Οι ελληνικές τράπεζες, τονίζει, απαλλά-
χθηκαν από τα πιο αδύναμα δάνεια στο
χαρτοφυλάκιό τους κατά τη διάρκεια της
δεκαετούς κρίσης και το υψηλό μερίδιο
των δανείων που έχουν τεθεί σε καθεστώς
ρύθμισης (forborne exposures) υποδηλώνει
ότι τα ποσοστά αθέτησης μπορεί να είναι
χαμηλότερα από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο
επισημαίνει πως αρκετά από τα δάνεια
των τραπεζών συγκεντρώνονται σε κυ-
κλικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, τα α-
κίνητα, οι κατασκευές και η ναυτιλία, που
μπορεί να χτυπηθούν περισσότερο καθώς
η οικονομία επιβραδύνεται. «Μετά μια ι-
σχυρή ανάκαμψη το 2022, η τουριστική
περίοδος του 2023 θα είναι ένας από τους
βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της
μελλοντικής ποιότητας του ενεργητικού
των τραπεζών», τονίζει η S&P. Συνολικά
αναμένει ότι το κόστος κινδύνου στον
κλάδο θα φτάσει τις 80 μονάδες βάσης το
2023, έπειτα από μέσο όρο άνω των 300
μ.β. το 2018-2021.

Στη διάρκεια του 2023 η S&P αναμένει αύξη-
ση της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών,
η οποία θα προσεγγίσει τα επίπεδα των ευρω-
παϊκών.

<<<<<<

Η εξυγίανση των ισολογισμών
τους καθιστά διαχειρίσιμη 
την επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης.
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