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ΑΝΤΡΕΑ ΕΝΡΙΑ

Eύρωστες οι ευρωπαϊκές τράπεζες
Oι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εύρωστες κεφαλαιακά. Ο επικε-
φαλής του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ, Αντρέα Ενρία, δήλωσε
ότι οι τράπεζες έχουν ανταπεξέλθει στις επιπτώσεις της εισβο-
λής στην Ουκρανία, χάρη στις ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και
ρευστότητας, στην αύξηση της κερδοφορίας τους και τη βελ-
τίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Σελ. 12

ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Ανάπτυξη 0,7% στην Ευρωζώνη
Το ΔΝΤ προβλέπει πλέον πως το 2023 η Ευρωζώνη θα σημειώσει
ανάπτυξη 0,7%, δηλαδή μεγαλύτερη από το 0,5% που είχε προ-
βλέψει τον Οκτώβριο. Και ο λόγος των βελτιωμένων προβλέψε-
ων είναι, μεταξύ άλλων, και η αποκλιμάκωση των τιμών του φυσι-
κού αερίου, όπως και η βοήθεια που προσέφεραν οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις για να θωρακίσουν τα νοικοκυριά. Σελ. 9

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εργα ενός δισ. στον τουρισμό
Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση έρ-
γων υποδομής που σχετίζονται με τον τουρισμό εντός των επόμε-
νων εβδομάδων θα προβεί το υπ. Τουρισμού. Πρόκειται για μέ-
ρος των 39 έργων, ύψους 1 δισ., για ανακούφιση βεβαρημένων α-
πό τον τουρισμό προορισμών, όπως η Αθήνα και η Σαντορίνη, α-
ποκαλύπτει, ο υπ. Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Σελ. 16

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Τραπεζικές πραγματικότητες 
Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας βρί-
σκεται αυτή την περίοδο στο εποπτικό
επίκεντρο καθώς μετά από αρκετό
καιρό που μεσολάβησε λόγω της παν-
δημίας, οι έλεγχοι επιστρέφουν στην
κανονικότητα. Η μακροοικονομική
κατάσταση χαρακτηρίζεται από έντο-
νη αβεβαιότητα και αυτό από μόνο
του αποτελεί σημαντικό λόγο για να
ελεγχθεί μετά από καιρό το σύστημα
με την δέουσα επιμέλεια. Η επικέ-
ντρωση προφανώς ξεκινά από την α-
ξιολόγηση των εσωτερικών μοντέλων
διαχείρισης των κινδύνων που ανα-
πτύσσουν και χρησιμοποιούν οι τρά-
πεζες. Σε αυτό τον τομέα οι συστάσεις
αφορούν στην ανάγκη όπως το πλέγμα
της διαχείρισης κινδύνων απλοποιηθεί
έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα
η προσπάθεια να εστιαστεί στα ση-

μαντικά και να αναλυθεί η μεγάλη ει-
κόνα. Σημαντικό θέμα που εγείρεται
για τις τράπεζες είναι με ποιο τρόπο
η επιθετική αύξηση των επιτοκίων
θα επηρεάσει την ζήτηση για νέο δα-
νεισμό. Η εικόνα που παρατηρείται
το τελευταίο διάστημα αφορά στην
αυξημένη τιμολόγηση των νεών δα-
νείων που λειτουργεί αποτρεπτικά
για νέες χρηματοδοτήσεις την ίδια
ώρα που οι τράπεζες έχουν μειωμένη
διάθεση ανάληψης κινδύνου, τουλά-
χιστον όχι με την ευκολία που το έ-
πρατταν στο παρελθόν. Η πίεση και
από τις δύο πλευρές της αλυσίδας
χρηματοδότησης στοιχειοθετεί μια
προς το παρόν ανησυχητική εικόνα
αν λάβουμε υπόψη ότι στην Γαλλία
και Γερμανία η ζήτηση για νέα δάνεια
είναι μειωμένη κατά 90% σε ετήσια

βάση. Όσον αφορά στην κερδοφορία
των τραπεζικών ιδρυμάτων, η μεγα-
λύτερη ανησυχία δεν έχει να κάνει
μόνο με την αύξηση των επιτοκίων
αλλά και με τις πιθανότητες να υπάρξει
ύφεση σε πανευρωπαϊκό περίοδο. Αν
και οι τράπεζες είναι σε θέση να α-
ντέξουν μια μικρή περίοδο ασθενούς
οικονομικής δραστηριότητάς δεν θα
είναι εύκολο αν το εστιακό βάθος του
προβλήματος είναι μεγάλο. Η μείωση
στην ζήτηση αν δεν μετατραπεί από
ένα παροδικό φαινόμενο σε κάτι πιο
επίμονο δεν θα αποτελεί σοβαρό πρό-
βλημα αφού η μικρότερη παράγωγη
αυτή την περίοδο γίνεται με βελτιω-
μένα περιθώρια κέρδους. 

Η ποιότητα του ισολογισμού πάντα
θα αποτελεί την νούμερο ένα ανησυχία
των εποπτών και δικαίως αυτήν την

περίοδο η ανησυχία είναι μεγαλύτερή.
Εξάλλου από το δείγμα των τραπεζών
που έχουν ελεγχθεί υπάρχουν 24 τρά-
πεζες που επιφύλαξαν αρνητική έκ-
πληξη. Η δημιουργία νέων μη εξυπη-
ρετούμενων χορηγήσεων σε περιβάλ-
λον μεγάλης αβεβαιότητας αποτελεί
ορατό κίνδυνο. Οι τράπεζες για τα
καινούργια δάνεια έχουν ενώπιόν
τους ένα ξεκάθαρο πλαίσιο διαχείρισης
προβληματικών περιπτώσεων που ε-
πιβάλλει άμεσες διαγραφές ή σχημα-
τισμό προβλέψεων. Η επίπτωση στα
κεφάλαια με βάση την πρακτική που
ακολουθείται από το 2019 και μετά
επιβαρύνει τα κεφάλαια στο 100%
της λογιζόμενης απώλειας, γεγονός
που προκαλεί  καθυστερήσεις στις ε-
κταμιεύσεις λόγω αυξημένων ελέγχων. 

Η ψηφιακή εποχή προκαλεί ανάγκες

για μεγάλες επενδύσεις που θα επη-
ρεάσουν την κερδοφορία. Οι τράπεζες
εμφανίζονται διαστικτές να προχω-
ρήσουν αποφασιστικά αφού αυτό θα
λειτουργήσει εις βάρος της κερδοφο-
ρίας των μετόχων οι οποίοι δικαίως
απαιτούν αποδόσεις. Η εποπτική σύ-
σταση είναι ισχυρή και έχει να κάνει
με την ανάγκη οι επενδύσεις να προ-
χωρήσουν άμεσα. Μόνο μέσα από
την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών
οι τράπεζες θα μπορέσουν να βελτι-
στοποιήσουν την δομή κόστους, να
προσεγγίσουν καλύτερα τους πελάτες
τους και να διεισδύσουν σε νέο πε-
λατολόγιο. Σε αυτή την νέα προσπά-
θεια δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το ε-
πιπλέον σημαντικό κόστος που αφορά
στην κυβερνοασφάλεια ως κρίσιμος
παράγοντας επιτυχίας.   

ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΖΗΤΗΣΗ

Πολυτελή ξενοδοχεία 
προτιμούν οι Κινέζοι

Στην Κίνα, όπου προσφάτως απο-
σύρθηκαν οι αυστηρές απαγορεύ-
σεις μετακίνησης για την ανάσχεση
της πανδημίας, οι άνθρωποι θέλουν
να ταξιδέψουν και να επιτρέψουν
κάποιες πολυτέλειες στον εαυτό
τους, όπως αποτυπώνεται στα αποτε-
λέσματα έρευνας. Η έρευνα επιση-
μαίνει την αυξανόμενη ζήτηση για
ξενοδοχεία υψηλού επιπέδου και
πολυτελείας στη χώρα. Σελ. 13

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΜΟΣΧΑΣ

Φόβοι για νέο άλμα 
των τιμών πετρελαίου

Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαί-
ου, μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας
ότι μειώνει την παραγωγή πετρελαί-
ου κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα
από τον επόμενο μήνα, ως αντίποινα
για τις κυρώσεις της Δύσης. Πολλοί
αναλυτές προβλέπουν πως οι τιμές
του «μαύρου χρυσού» θα επανέλ-
θουν σε επίπεδα τουλάχιστον γύρω
στα 100 δολ. το βαρέλι. Σελ. 11

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2022

Ρεκόρ αφίξεων πλοίων
αλλά λιγότεροι επιβάτες

Παρά το ρεκόρ αφίξεων κρουαζιερο-
πλοίων το 2022 στην Ελλάδα, οι επι-
βάτες ήταν λιγότεροι σε σύγκριση με
την καλύτερη χρονιά για τον τουρι-
σμό, το 2019. O αριθμός των αφίξεων
πλοίων ανήλθε πέρυσι σε 4.614 και
οι επιβάτες τους 4.381.876, από
3.979 αφίξεις και 5.552.384 επιβάτες
το 2019. Για το 2023 αναμένεται αύ-
ξηση 15%. Σελ. 15
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Μέσα στον Μάρτιο, πιθανώς μέσα στο
πρώτο 15ήμερο του μήνα, και υπό το
νέο Υπουργό Οικονομικών, η Κύπρος
θα βγει στις αγορές για άντληση 1 δι-
σεκατομμυρίου ευρώ μέσω «πράσινου
ομολόγου» (green bond). Επί της ου-

σίας, αυτό που προετοιμάζει το αρ-
μόδιο τμήμα του Υπουργείου θα είναι
ένα 10ετές EMTN ομόλογο, το οποίο
όμως θα είναι «Ομόλογο Βιωσιμότη-
τας» (sustainable bond) και δεν θα
έχει τον αυστηρό χαρακτήρα του «πρά-

σινου ομολόγου». Είναι η πρώτη φορά
που η Κύπρος θα εκδώσει τέτοιο τύπο
ομολόγου για να δανειστεί από τις
διεθνείς αγορές και θα ανοίξει νέες
πηγές χρηματοδότησης, πέραν των
παραδοσιακών. Σύμφωνα με ορισμένες

πληροφορίες, η έξοδος στις αγορές
θα γίνει στις 10 Μαρτίου 2023. Πρό-
κειται και είναι ένα «πρότζεκτ» επί
του οποίου το Γραφείο Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους εργάζεται για αρ-
κετούς μήνες. Όσον αφορά στην α-

πόδοση που αναμένεται να λάβει το
συγκεκριμένο 10ετές, ειδικοί του κλά-
δου σχολίασαν στην «Κ» πως θα κυ-
μανθεί γύρω στο 4,10%, λίγο πάνω
από  ό,τι κυμαίνεται το 10ετές της ΚΔ
που λήγει το 2032. Σελ. 3

Φθηνότερο 
καλάθι με 
εφαρμογή 
στο κινητό
Συνεχής ενημέρωση για τιμές
Δεν θα προχωρήσει τελικά η πρόταση
για Καλάθι του Νοικοκυριού. Στη
θέση του, προωθείται ένα άλλο ερ-
γαλείο, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα
την οποία οι καταναλωτές θα μπο-
ρούν να εγκαταστήσουν στα κινητά
τους τηλέφωνα. Με την πλατφόρμα
θα ενημερώνονται καθημερινά για
τις λιανικές τιμές των προϊόντων,
θα συγκρίνουν και θα επιλέγουν
από πού θα ψωνίσουν. Σελ. 4

Ανοίγουν δρόμο 
για το ειδικό
δικαστήριο
Στο πλαίσιο των εκποιήσεων
Ορισμένα κενά του πλαισίου των
εκποιήσεων αναμένεται να κλείσει
η δημιουργία του ειδικού δικαστη-
ρίου. Πρόκειται στην ουσία για ει-
δικό τμήμα εντός των δικαστηρίων,
το οποίο θα εξετάζει υποθέσεις που
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Η εξέταση θα γίνεται σε σύντομο
χρονικό διάστημα, ώστε και οι δα-
νειολήπτες να προστατεύονται αλλά
και να μην καθυστερεί η διαδικασία
εκποίησης. Σελ. 5

Στις αγορές με 10ετές για 1 δισ. το Μάρτιο
Ο δανεισμός της Κύπρου με το συγκεκριμένο ομόλογο θα αποτελεί την πρώτη ενέργεια του νέου υπ. Οικονομικών

Το ποσό των 800 δισ. ευρώ πλησιάζει πλέον το άθροισμα στο οποίο ανέρχονται οι συνολικές δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών για τη θωράκιση
των οικονομιών τους έναντι της ενεργειακής κρίσης. Οι σχετικοί υπολογισμοί ανήκουν στο οικονομικό και ερευνητικό ινστιτούτο Bruegel που δια-
πίστωσεπως από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μετά οι χώρες της Ε.Ε. δαπάνησαν συνολικά 681 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων και για τον ίδιο λόγο οι εκτός Ε.Ε. αφενός Βρετανία και αφετέρου Νορβηγία διέθεσαν 103 δισ. ευρώ και 8,1 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Σελ. 8

Η ενεργειακή κρίση κόστισε 800 δισ. ευρώ στην ΕυρώπηΗ τεχνητή
νοημοσύνη
το νέο μέτωπο
των κολοσσών
Την τελευταία δεκαετία το
πραγματικά καυτό καινούργιο
μέτωπο του ανταγωνισμού α-
νάμεσα στους τεχνολογικούς
κολοσσούς είναι η κυριαρχία
στην τεχνητή νοημοσύνη. Κι ε-
νώ έως τώρα η κόντρα σοβού-
σε σχετικά αθόρυβα, μέσα
στην εβδομάδα εκδηλώθηκε
ηχηρά με την επίσημη πλέον
παρουσίαση ενός συστήματος
τεχνητής νοημοσύνης
της Microsoft που απειλεί να
επισκιάσει την Google και να
της αποσπάσει ενδεχομένως
την πρωτοκαθεδρία στην ανα-
ζήτηση στο Ιντερνετ. Τόσο
η Google όσο και η Meta του
Ζούκερμπεργκ αλλά και πολ-
λές μικρές εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας ετοιμάζουν ή έ-
χουν ήδη ετοιμάσει, έστω και
ατελώς, τη δική τους εκδοχή
μιας τέτοιας εφαρμογής.
Η Microsoft, όμως, φαίνεται
πως τις «έπιασε στον ύπνο». Η
εφαρμογή τεχνητής νοημοσύ-
νης ChatGPT, δημιούργημα της
μικρής νεοφυούς OpenAI την
οποία χρηματοδοτεί η 
Microsoft με 20 δισ. δολ., είχε
διατεθεί στο Ιντερνετ από τον
Νοέμβριο και είχε ήδη κατα-
κτήσει με τις πρώτες εκτιμή-
σεις κάπου 100 εκατομμύρια
εγγεγραμμένους χρήστες που
μαγεύτηκαν από τις αδιανόη-
τες δυνατότητές της. Σελ. 10

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ξεκαθαρίζει το σκηνικό για την προεδρία του ΔΗΣΥ Σελ. 6
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Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τα 52 ελληνικά εκπαιδευτήρια που συνθέ-
τουν τον τόμο «Σχολείων Εγκώμιον» (μέσα
19ου - αρχές 20ού αιώνα. Από την Κων-
σταντινούπολη στην Οδησσό και στην
Τραπεζούντα, από τη Σμύρνη στο Αργυ-
ρόκαστρο και στην Αλεξάνδρεια) προσελ-
κύουν το βλέμμα μας. Είναι το αποτέλεσμα
του οδοιπορικού που οργάνωσε η φωτο-
γράφος Μαρία Στέφωση καλύπτοντας τα
μεγάλα κέντρα του ελληνισμού, μια ακτίνα
ιστορικής πορείας της ελληνικής παιδείας.
Το υλικό, που υποβάλλει με τη δύναμή
του και προκαλεί πλήθος σκέψεων, κυ-
κλοφόρησε σε έναν μεγάλο τόμο από την
ΑΜΚΕ «Αιγέας», με φωτογραφίες που συ-
γκροτούν μια ισχυρή παρακαταθήκη πολ-
λαπλών αναγνώσεων.

Η Μαρία Στέφωση είχε κάνει το 2018
μια έκθεση για το Αβερώφειο της Αλεξάν-
δρειας στη Διπλάρειο Σχολή στην Αθήνα.
Γεννήθηκε, έκτοτε, η επιθυμία για μια βα-
θύτερη έρευνα στις κοιτίδες του ελληνι-
σμού, και το 2019 φωτογραφίζει στην Κων-
σταντινούπολη τα τρία εν λειτουργία με-

γάλα ελληνικά σχολεία. Από τότε αφοσιώ-
θηκε στην οργάνωση ενός σχεδίου χαρ-
τογράφησης των ελληνικών εκπαιδευτη-
ρίων.

«Εξαρχής θέλησα να ορίσω ένα πλαίσιο»,
λέει. «Η χρονική περίοδος που καλύπτω
είναι περίπου από το 1860 –μετά τις με-
ταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, και τη δυνα-
τότητα ίδρυσης σχολείων από τις ελληνικές
κοινότητες– ώς το 1912 και τους Βαλκα-
νικούς Πολέμους». 

Γεωγραφικά η έρευνα της Μαρίας Στέ-
φωση περιλαμβάνει τα αστικά κέντρα με
πυρήνες ελληνισμού από την Αλεξάνδρεια
ώς την Οδησσό και τη Ρουμανία, αλλά και
όλη τη βαλκανική ενδοχώρα που μετά το
1913 μοιράστηκε σύμφωνα με τις νέες χα-
ράξεις των συνόρων. Η Σμύρνη και η Κων-
σταντινούπολη έχουν αυτονοήτως κεντρι-
κή θέση, όπως και η Θράκη, η Μακεδονία,
η Ηπειρος, η Ανατολική Ρωμυλία, ο Πό-
ντος.

Η Μαρία Στέφωση χαρακτηρίζει τα σχο-
λεία αυτά «μυθικά». Τα είχε όλα προσεγγίσει
μέσα από την ιστορική έρευνα, «έλειπε η
εικόνα». Με εντυπωσιάζει η διατύπωσή

της: «Ως φωτογράφος, ήθελα να είναι με-
γάλες οι εικόνες τους. Ηθελα να δοξαστούν
αυτά τα κτίρια».

Και πράγματι, το εκδοτικό αποτέλεσμα
είναι λαμπρό. Με την υποστήριξη της ΑΜ-
ΚΕ «Αιγέας», και του ζεύγους Θανάση και

Μαρίνας Μαρτίνου, ο τόμος «Σχολείων Ε-
γκώμιον» παρουσιάζει, ενδεικτικά, 52 ι-
στορικά εκπαιδευτήρια του ευρύτερου ελ-
ληνισμού και περιλαμβάνει επίσης εισα-
γωγικό κείμενο της Ελένης Αρβελέρ, χαι-
ρετισμό του Ισίδωρου Ζουργού και εκδοτικό

σημείωμα του Ηλία Καφάογλου.  Πρόθεση
δεν ήταν η συγκρότηση ενός εξαντλητικού
καταλόγου, αλλά η επαφή με έναν κόσμο
ιδεών και αξιών όπως αυτές εκφράστηκαν
μέσω των σχολείων - εκκολαπτηρίων πε-
παιδευμένων πολιτών. Οπως γράφει η Ε-
λένη Αρβελέρ, «πέρασαν από τα χέρια
άξιων δασκάλων γενιές παιδιών που τους
ευγνωμονούν: ήταν, βέβαια, τότε η εποχή
που ο δάσκαλος ως ασκών το λειτούργημα
διάδοσης της αρετής, ήταν εξίσου σεβαστός
με τον ιερέα και το σχολείο ήταν λαϊκός
ναός». 

«Αυτά τα σχολεία είχαν κάποτε ζωή»,
λέει η Μαρία Στέφωση. «Ηταν γεμάτα παι-
διά, είχαν καθημερινότητα. Πώς ήταν τα
παιδιά αυτά, πώς ήταν το βλέμμα των παι-
διών, προσπάθησα να το ανιχνεύσω»...
Αλλά και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες, άν-
θρωποι ταμένοι σε ένα σκοπό. «Αφηναν
τα σπίτια τους και ταξίδευαν για να διδά-
ξουν αφιερωμένοι. Και πώς υπηρετούσαν
τον στόχο αυτό με τόση ιερή μανία...». Α-
ναφέρεται στις μυθικές προσωπικότητες
της Καλλιρρόης Παρρέν και της Καλλιόπης
Κεχαγιά που αναδύονται ως φάροι.

Φωτογραφική ανασύσταση
Η Μαρία Στέφωση οργάνωσε επί της

ουσίας ένα σχέδιο φωτογραφικής ανασύ-
στασης της μεγάλης εκπαιδευτικής ιδέας
των Ελλήνων. Αυτή ήταν πράγματι μια
Μεγάλη Ιδέα. Να μορφωθούν οι ελληνικοί
πληθυσμοί, όπου υπήρχαν Ελληνες. Να
μορφωθούν και τα κορίτσια του 19ου
αιώνα. 

Οπως γράφει η ίδια στην εισαγωγή της:
«Στις μέρες μας οι νέοι ενηλικιώνονται
μέσα σ’ ένα πλαίσιο συνεχούς παρόντος
χωρίς καμία οργανική σχέση με το παρελ-
θόν. Η ιστορική μνήμη είναι αναγκαίο να
παραμένει ζωντανή. Στο οδοιπορικό αυτό,
από την Κωνσταντινούπολη στην Οδησσό
και στην Τραπεζούντα, από τη Σμύρνη
στο Αργυρόκαστρο και στην Αλεξάνδρεια,
ο φωτογραφικός φακός γίνεται ο “συγ-
γραφέας” αυτής της αναγκαιότητας». 

Το βιβλίο πλέκεται με άξονα τις φωτο-
γραφίες και αρμολογείται από θραύσματα
μνήμης, μικρά κείμενα, αναφορές σε πρό-
σωπα, αναμοχλεύσεις του χρόνου στο διη-
νεκές ενός κοινού θυμικού. Οπου έκρινε,
η Μαρία Στέφωση επενέβαινε στις φωτο-
γραφίες, φτιάχνοντας ένα είδος κολάζ με
τα πρόσωπα των παλαιών μαθητών και
μαθητριών.

Στην Οδησσό έφτασε τον Οκτώβριο
του 2021, «λίγο πριν τον πόλεμο», λέει η
Μαρία Στέφωση. «Σαν να το ήξερα... Κάθε
σχολείο έχει και τη δική του ιστορία». Σή-
μερα, η θέαση αυτών των λαμπρών οικο-
δομημάτων προκαλεί δέος, η αρχιτεκτονική
του είναι πολλαπλώς συμβολική μιας πα-
τρίδας που είχε ανάγκη μορφωμένους πο-
λίτες.

Η εκπαιδευτική Μεγάλη Ιδέα
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Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέη
Με το επετειακό ανέβασμα του σπου-

δαίου έργου, το θέατρο Ανεμώναγιορτάζει
τη συμπλήρωση 20 χρόνων παρουσίας
και προσφοράς στο πολιτιστικό γίγνεσθαι
του τόπου. Η επιτυχημένη θεατρική με-
ταφορά του αριστουργηματικού μυθι-
στορήματος του Όσκαρ Ουάιλντ «Το
Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέη» από τη
σημαντικότατη κριτικό θεάτρου-κινη-
ματογράφου και συγγραφέα Ροζίτα Σώ-
κου, ανέβηκε στην πρώτη σκηνή του
θεάτρου Ανεμώνα πριν από 17 χρόνια,
γνωρίζοντας ιδιαίτερη επιτυχία και α-
ποτελώντας σταθμό στην ιστορία του
θεάτρου. Την παράσταση υπογράφει ο
Αντρέας Τηλεμάχου, ο οποίος, όπως και
στο παλιό ανέβασμα σκηνοθετεί, σκη-
νογραφεί, κάνει τη μουσική επιμέλεια
και πρωταγωνιστεί, ενσαρκώνοντας ξανά
τον εμβληματικό χαρακτήρα. Οι παρα-
στάσεις δίνονται Παρασκευή και Σάββατο
στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00 μέχρι
26 Φεβρουαρίου. Παίζουν οι: Αντρέας
Τηλεμάχου,Μαρίνος Ξενοφώντος,Πέτρος
Πέτρου, Έλια Ιωαννίδου, Φανή Σωκρά-
τους, Νικόλας Πέτρου και Γιάννα Λευκάτη.
Τα πορτραίτα του Αντρέα Τηλεμάχου
ως Ντόριαν Γκρέη, είναι της εικαστικού
Σοφίας Σοφοκλέους.
Περιοδεία: Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο: 28
Φεβρουάριου (Τρίτη) και 1η Μαρτίου (Τε-
τάρτη). Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο: 7 Μαρτίου
(Τρίτη). Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο “Γεώρ-
γιος Λυκούργος”: 11 Μαρτίου (Σάββατο).
Προτείνεται για άτομα άνω των 15 ετών.

Παλαιστινιακή Ποίηση
Η Πρεσβεία του Κράτους της Παλαι-

στίνης και ο Δήμος Στροβόλου παρου-
σιάζουν το βιβλίο «Παλαιστινιακή Ποί-

ηση». Χαιρετισμό θα απευθύνουνοΠρέ-
σβης του Κράτους στης Παλαιστίνης
στην Κύπρο κ. Abdallah Attari, ο δήμαρχος
Στροβόλου, κ. Ανδρέας Παπαχαραλά-
μπους, η πρόεδρος του Ομίλου Φίλων
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου, δρ
Μαρία Μιχαηλίδου. Για το βιβλίο θα μι-
λήσουν η πρώην υπ. Εξωτερικών δρ
Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, ο δρΑνδρέας
Χρυσάνθου και ο κ. Alzeer Haytham.
Μουσική παρέμβαση και προβολή φω-
τογραφιών για τον Παλαιστινιακό αγώνα. 
Το πρόγραμμα παρουσιάζει η κα Άννα Μι-
χαήλ. Θα ακολουθήσει δεξίωση. Πέμπτη,
16 Φεβρουαρίου, ώρα 7:30 μ.μ. Πολιτιστι-
κό Κέντρο Δήμου Στροβόλου, Αρχ. Κυπρια-
νού 34, Στρόβολος.

Ούτε στη Διακοσμητική Τσαγιέρα
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για

τα 20 χρόνια λειτουργίας της, η Μου-
σική Ακαδημία ARTE διοργανώνει πα-
ρουσίαση του βιβλίου «Ούτε στη Δια-
κοσμητική Τσαγιέρα» (εκδ. Γκοβόστης,
2022) της Ερατώς Ιωάννου. Τη συγ-
γραφέα θα πλαισιώνουν με ομιλίες και
παρεμβάσεις η Δήμητρα Δημητρίου,
διδάκτωρ Γενικής και Συγκριτικής
Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου
της Σορβόννης (Paris IV) και ο λογο-
τέχνης Χρίστος Ρ. Τσιαήλης. Στα κρου-
στά ο Ιούλιος Γεωργακόπουλος. Με έ-
ντονους τους αλγεινούς κραδασμούς
της ιστορίας της Κύπρου, τα διηγήματα
της συλλογής Ούτε στη Διακοσμητική

Τσαγιέρα, αφηγούνται προσωπικές ι-
στορίες γυναικών που μέσα από τις
φαινομενικά μικρές ανησυχίες τους
μάχονται τον όλεθρο και την απώλεια.
«Καλού κακού έσκαψε έναν τάφο. Ήταν
ρηχός, αλλά δεν την πείραζε. Ήταν
στο σπίτι της, στον κήπο της, κάτω
από τις τριανταφυλλιές της. Μπήκε
μέσα για να τον δοκιμάσει – έτσι όπως
θα δοκίμαζε κανείς ένα πουκάμισο»
(Ερειπωμένη).
Η εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα
του Δήμου Λευκωσίας, θα πραγματοποιη-
θεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, ώρα 7:00
μ.μ., στη Μουσική Ακαδημία ΑΡΤΕ (Ανα-
στασίου Λεβέντη 34–36 Λευκωσία 1097)
και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Ρεσιτάλ Γιάννη Γεωργίου
Ο πιανίστας Γιάννης Γεωργίου επι-

στρέφει στο Ριάλτο στις 17 Φεβρουαρίου
2023, υποσχόμενος ένα ενθουσιώδες
ταξίδι στη μαγεία και το πάθος τεσσάρων
μεγάλων συνθετών. Ο βιρτουόζος σο-
λίστας θα ερμηνεύσει έργα των Σκαρλάτι,
Ντεμπυσσί, Σοπέν και Ραχμάνινοφ, κα-
ταθέτοντας το δικό του στυλ σε αρι-
στουργήματα τεσσάρων αιώνων σπου-
δαίας μουσικής. Οι φίλοι του κλασικού
ρεπερτορίου θα έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν ένα δημιουργικό κολάζ
από μια ιμπρεσιονιστική σουίτα, μπαρόκ
σονάτες, ρομαντικά νυχτερινά και ρω-
σικά πρελούδια γεμάτα πάθος. Ο Γιάννης
Γεωργίου γεννήθηκε στο Λονδίνο και
πέρασε την παιδική του ηλικία στην
Κύπρο. Φοίτησε στο ειδικό τμήμα για
νέους του Royal College of Music και
σπούδασε στο Κολλέγιο Μουσικής
Trinity του Λονδίνου, με τους Alexander
Ardakov και John Bingham. Αποφοίτησε
με το Δίπλωμα Aspirant και είναι ο μο-
ναδικός Κύπριος πιανίστας που κατά-
κτησε τον συγκεκριμένο τίτλο. 
Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιωτη 19,
Λεμεσός. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ώ-
ρα 8:30. Εισιτήρια: 77777745,
rialto.com.cy  

Συναυλία κλασικής κιθάρας
Ο γνωστός Ελλαδίτης κιθαρίστας Κώ-

στας Μακρυγιαννάκης, διοργανωτής
του Μουσικού Χωριού στο Πήλιο από
το 2006 επισκέπτεται τη Λευκωσία και
την Πάφο για να δώσει συναυλίες κλα-
σικής κιθάρας. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος
έχει κυκλοφορήσει το δίσκο Fragments
με τη Louvana Records το 2018, θα
παίξει κομμάτια από το δίσκο, ενώ το

πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης
μουσική των Luis Milan, Napoleon Coste,
Enrique Granados, Roland Dyens και
μεταγραφές τραγουδιών του από τους
Mike Oldfield και Billy Joel. Την παρά-
σταση αυτή ονομάζει: Γράμματα προς
άγνωστους παραλήπτες. 
Στην Πάφο το κοινό θα τον βρει για πρώτη
φορά στο Τεχνόπολις 20, Νικολάου Νικο-
λαΐδη 18 την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου
και στη Λευκωσία στο Καφενείο Πρόζακ,
Μέδωντος 3Α, Λευκωσία, το Σάββατο 18
Φεβρουαρίου, ώρα 8:30 μ.μ.

Έκθεση «λefkart V»
Το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας

για Παιδιά και Νέους και τα Αρχεία Λάρ-
νακας - Φοίβος Σταυρίδης διοργανώνουν
την ετήσια έκθεση «λefkart V» του προ-
γράμματος «Το Λευκαρίτικο Κέντημα-
Πηγή Έμπνευσης». Το δημιουργικό
σκεπτικό της έκθεσης βασίζεται στην
προώθηση, διάδοση και γενικότερα στη
στήριξη των έργων των μαθητών που
βασίστηκαν στην ιδέα του λευκαρίτικου
κεντήματος. Το πρόγραμμα παρακο-
λούθησαν καθηγητές Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσα από
διαδικτυακά σεμινάρια για την ιστορική
εξέλιξη του λευκαρίτικου κεντήματος,
την τεχνική κατασκευής και τη δυνα-
τότητα χρήσης των στοιχείων του κε-
ντήματος στις εφαρμοσμένες τέχνες.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την
έκθεση των δημιουργημάτων των μα-
θητών στους οποίους έχει μεταδοθεί η
πιο πάνω γνώση. 
Αρχεία Λάρνακας - Φοίβος Σταυρίδης, Ζή-
νωνος Κιτιέως 1, Λάρνακα. Διάρκεια έκθε-
σης από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου.

Η ταινία μικρού μήκους Δάφνη, πραγματεύεται τις λανθά-
νουσες προκλήσεις της καθημερινότητας, χωρίς να σε
κρατάει απ’ το χέρι. Ούτε επιχειρεί να εξαναγκάσει νοήματα.
Ίσως το αντίθετο. Επιτρέπει τέτοιον αρνητικό χώρο ώστε
κάποια από τα νοήματα να απορρέουν επαγωγικά. Απο-
τελεσματική η σκηνοθετική προσέγγιση της Τώνιας
Μισιαλή. Στοχευμένη, ρεαλιστική, πλην του τέλους. Μπορεί
και να είναι δηλαδή. Ίσως, εξ ιδίων κρίνοντας τ’ αλλότρια
κι επιχειρώντας να προστατευτώ κρυμμένος στην άρνησή
μου, να υποθάλπω έναν ευσεβή πόθο το τέλος να μην
είναι αντιπροσωπευτικό της καθημερινότητας... Μέχρι
πού μπορούμε να φτάσουμε προς την εξαργύρωση των
ψυχοσωματικών μας επιταγών; Μετουσίωση ως άρρηκτη
συνιστώσα διεξοδικής αποσυμφόρησης. Απλά κάποτε οι
απόρροιές της δεν είναι ιδανικές. Οι εικόνες, οι αλήθειες,
οι καταστάσεις, τα τεκταινόμενα διαδέχονται το ένα το
άλλο με υποδειγματικό ρυθμό (μοντάζ Αιμίλιος Αβραάμ),
φέρνοντας την πυκνότητα ωφέλιμου περιεχομένου στο
μέγιστό της όριο. Η ηρωίδα (τόσο με την έννοια της πρω-
ταγωνίστριας όσο και με αυτήν των υπερμεγεθυμένων ι-
κανοτήτων και προσπαθειών για ισορροπία) χρωστά πολλά
στη Νιόβη Χαραλάμπους που την κουβάλησε, που την έ-
πλασε με τόση ακρίβεια, μηδενική υπερβολή και υποδειγ-
ματικά αναχαιτισμένη εκρηκτικότητα και που δικαιολόγησε
πλήρως την επιλογή των περιορισμένων διαλόγων, ανα-
παράγοντας και επικοινωνώντας κάθε πολυδιάστατη δια-
βάθμιση της συναισθηματικής της φόρτισης.

Δάφνη. Χωρισμένη. Ένα μικρό παιδί. Μόνη. Φαίνεται
καλά. Οι κανόνες του κοινωνικώς αποδεχτού φαίνεσθαι
είναι γνωστοί άλλωστε. Κάποιες εκφάνσεις της αναμενό-
μενης ζωής σου πρέπει να τις υποκριθείς. Κάποιες άλλες,
που δεν συνάδουν με το επιβεβλημένο ήθος –και δη ούσα
γυνή, να τις κρύψεις, να τις θάψεις. Ο δρόμος για μια
ειλικρινή αγκαλιά, για μια καθησυχαστική μυρωδιά κάποιου
λαιμού, για τη σπάνια άνεση στις σιωπές, για την πολύτιμη,
φορτισμένη, πλούσια, ουσιώδη μη λεκτική επικοινωνία,
για αυθεντική, ανιδιοτελή συναισθηματική σύνδεση,
οδηγεί μέσα από κρεβάτια. Ευελπιστεί πως αποτελούν εν-
διάμεσο κομμάτι μιας πιο μακρινής διαδρομής. Το εκάστοτε
δεύτερο μέλος το θεωρεί ως τον προορισμό. Ασυνέχεια
εκατέρωθεν στόχων και συνεννόησης. Βαθύς, επιτακτικός
κι εγγενής ο πόθος για σύνδεση. Κι αυτό είναι επικίνδυνο
επειδή μπορεί κανείς να μείνει εκτεθειμένος σε ερεθίσματα
που να τον καταστήσουν, ως ένα ακόμα Παβλόβιο σκυλί,
έρμαιο μιας αυτοπρόκλητης θετικής ενίσχυσης συμπερι-
φοράς. Κι αυτό με τη σειρά του μπορεί να ξεφύγει ως αλυ-
σιδωτή αντίδραση, να επιδεινωθεί ανεξέλεγκτα, να γίνει
μανία, εξάρτηση. Εξάρτηση όχι στο κυνήγι αλλά στη
μυθική, ανθρώπινη, ειλικρινή σύνδεση. Όταν όλη σου η
ύπαρξη δονείται σε φυσικό συντονισμό για κάτι που θα
έπρεπε να ήταν αβίαστο, η ικανοποίηση επαλήθευσής
του είναι αιχμαλωτιστική. Και η αναζήτηση σταθερής ε-
παναληψιμότητας μονόδρομος. Το επιτυχές ξύσιμο αυτής
της ανικανοποίητης φαγούρας προκαλεί τόση έκκριση
ντοπαμίνης και σεροτονίνης –ειρήσθω εν παρόδω, δρουν
παρομοίως με την κοκαΐνη και τη μεθαμφεταμίνη– που
εξ ορισμού καθίσταται ως εξάρτηση.

Υστερόγραφο: Η Covid-19 έφερε μοναξιά ή απλώς α-
ποτέλεσε την τέλεια δικαιολογία κανονικοποίησης της
παραδοχής της; Μπας κι ανέκαθεν μόνοι είμαστε;

Ο κ. Σωτήρης Χατζηδημητρίου είναι καθηγητής Φυσικής (BSc, MA) και
φωτογράφος.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο δρόμος για 
μια ειλικρινή αγκαλιά

Mαθητές στην κεντρική είσοδο του σχολείου στο Δοξάτο της Δράμας.

<<<<<<

Γεωγραφικά η έρευνα 
της Μαρίας Στέφωση περιλαμ-
βάνει τα αστικά κέντρα με 
πυρήνες ελληνισμού από 
την Αλεξάνδρεια ώς την Οδησ-
σό και μέχρι τη Σμύρνη. 

Αριστερά, η προκυμαία της Σμύρνης, στην οποία λειτουργούσε η φημισμένη Ευαγγελική Σχολή
και δεξιά, το εσωτερικό της Σχολής Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. 

Το θέατρο Ανεμώνα γιορτάζει τη συμπλή-
ρωση 20 χρόνων παρουσίας, με το έργο το
«Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέη» σε σκηνο-
θεσία Αντρέας Τηλεμάχου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 20
χρόνια λειτουργίας της, η Μουσική Ακαδη-
μία ARTE διοργανώνει παρουσίαση του βι-
βλίου «Ούτε στη Διακοσμητική Τσαγιέρα».

Συναυλία κλασικής κιθάρας με τον Κώστα
Μακρυγιαννάκη σε Λευκωσία και Πάφο.
Την παράσταση αυτή την ονομάζει: «Γράμ-
ματα προς άγνωστους παραλήπτες».
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ενόσω εντείνονται οι διεργασίες για ε-
πιλογή νέου Υπουργού Οικονομικών
της Κύπρου μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του νέου Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χρι-
στοδουλίδη, το Γραφείο Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους της Κύπρου βρίσκεται
την τελική ευθεία για έξοδο στις αγορές.
Μέσα στον Μάρτη και πιθανώς μέσα
στο πρώτο 15ήμερο του μήνα, υπό το
νέο Υπουργό Οικονομικών, η Κύπρος
θα βγει στις αγορές για άντληση 1 δι-
σεκατομμυρίου ευρώ μέσω «πράσινου
ομολόγου» (green bond). Επί της ουσίας,
αυτό που προετοιμάζει το αρμόδιο τμή-
μα του Υπουργείου θα είναι ένα 10ετές
EMTN ομόλογο, το οποίο όμως θα είναι
«Ομόλογο Βιωσιμότητας» (sustainable
bond) και δεν θα έχει τον αυστηρό χα-
ρακτήρα του «πράσινου ομολόγου». Η
Κύπρος θα είναι η πρώτη φορά που θα
εκδώσει τέτοιο τύπο ομολόγου για να
δανειστεί από τις διεθνείς αγορές και

θα ανοίξει νέες πηγές χρηματοδότησης,
πέραν των παραδοσιακών πηγών που
αντλεί όπως γινόταν στις προηγούμενες
εκδόσεις. «Ακούγεται» πως η έξοδος
στις αγορές θα γίνει στις 10 Μαρτίου
2023 και είναι ένα «πρότζεκτ» επί του
οποίου το Γραφείο Διαχείρισης Δημο-
σίου Χρέους εργάζεται για αρκετούς
μήνες. Οι σχεδιασμοί αρχικώς, όπως
και οι σχετικές δηλώσεις που είχαν
γίνει ήταν να βγει η Κύπρος με «ομόλογο
βιωσιμότητας», ή «πράσινο ομόλογο»
μέχρι το τέλος του 2022, αλλά -εκ του
αποτελέσματος- χρειάστηκε το πρώτο

τρίμηνο του 2023 και ο δρόμος πλέον
δείχνει μόνο «ομόλογο βιωσιμότητας».
Όσον αφορά στην απόδοση που ανα-
μένεται να λάβει το συγκεκριμένο 10ε-
τές, ειδικοί του κλάδου σχολίασαν στην
«Κ» πως θα κυμανθεί γύρω στο 4,10%,
λίγο πάνω από ό,τι κυμαίνεται το 10ετές
της ΚΔ που λήγει το 2032 (4% κυμαι-
νόταν την 14η Φεβρουαρίου).

Βάσει του σχεδιασμού του Γραφείου
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το
Ετήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οι-
κονομικό έτος 2023, προβλέπονται ε-

τήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες 1,52
δισ. ευρώ. Στο ετήσιο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα του τρέχοντος έτους ανα-
φέρεται πως το 1 δισ. ευρώ θα είναι
από Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Ομό-
λογα (ΕΜΤΝ) και ο εναπομείναν δα-
νεισμός θα γίνει με εγχώρια τριμηνιαία
γραμμάτια δημοσίου, εξαετή εγχώρια
ομόλογα για ιδιώτες και δάνεια από υ-
περεθνικούς οργανισμούς. Η Κύπρος
θα αντλήσει 300 εκατ. ευρώ από εγ-
χώρια τριμηνιαία Γραμμάτια Δημοσίου,
40 εκατ. ευρώ από ιδιώτες μέσω εξαετών
εγχώριων ομολόγων και 180 εκατ. ευρώ

μέσω δανείων από την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), την Τράπεζα
Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης (ΤΑΣΕ) και την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή (ΕΕ).

Υπενθυμίζεται πως στις 11 Ιανουα-
ρίου το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της
Κύπρου με επιστολή του προς την Πρό-
εδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών έκανε λόγο για ενδεχό-
μενο υποβολής από την κυβέρνηση
συμπληρωματικού προϋπολογισμού
εντός του 2023. Με βάση την ιστορική
τάση, αλλά και τις διαφαινόμενες α-

νάγκες της Δημοκρατίας, τόσο για σκο-
πούς άσκησης πολιτικής όσο και για
σκοπούς κάλυψης αναγκών, σε συν-
δυασμό και με την διαφαινόμενη μεί-
ωση των κρατικών εσόδων σε σχέση
με τις αρχικές εκτιμήσεις, διέκρινε τον
«κίνδυνο» για υποβολή συμπληρωμα-
τικού προϋπολογισμού που να ξεπερνά
ελαφρώς τα 500 εκατ. ευρώ. Έτσι, δεν
αποκλείεται εντός του έτους να δούμε
την Κύπρο να βγαίνει ξανά στις αγορές,
ενδεχομένως για ένα μικρότερο ποσό
από αυτό που θα αντλήσει το Μάρτη.

«Σύρμα» από Πετρίδη
Τα ομόλογα βιωσιμότητας είναι χρε-

όγραφα που εκδίδονται ώστε να αντλη-
θούν κεφάλαια για την υλοποίηση έρ-
γων που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή και το περιβάλλον. Τα χρήματα
που θα αντλήσει η Κυπριακή Δημο-
κρατία προορίζονται αποκλειστικά για
την χρηματοδότηση πράσινων έργων,
ενώ την 26η Ιανουαρίου 2023 ο Υπουρ-
γός Οικονομικών που θα είναι μέχρι
την 1η του Μάρτη ο Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης, γνωστοποίησε πως ενημερώ-
θηκε το Υπουργικό Συμβούλιο για την
πρόοδο του «πρότζεκτ» έκδοσης και
την ετοιμασία του αναγκαίου Πλαισίου
για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση. Ο Υ-
ΠΟΙΚ κ. Πετρίδης, σε σχετική του α-
νακοίνωση, ενημέρωνε πως το πλαίσιο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Δη-
μοκρατία για την έκδοση «βιώσιμων»
Ομολόγων και δανείων με σκοπό τη
χρηματοδότηση κυβερνητικών πρω-
τοβουλιών που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα πράσινων και κοινωνικών έρ-
γων. Το Πλαίσιο για τη Χρηματοδότηση
της Βιωσιμότητας, εξηγούσε πως κα-
θορίζει τομείς περιβαλλοντικών και
κοινωνικών δαπανών που μπορούν να
χρηματοδοτηθούν μέσω της έκδοσης
βιώσιμων ομολόγων σύμφωνα με τα ι-
σχύοντα διεθνή πρότυπα. Σημειώνεται
πως το αναφερόμενο Πλαίσιο περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες
κυβερνητικών έργων/ σχεδίων/ δαπα-
νών που θα μπορούσαν να χρηματο-
δοτηθούν από την έκδοση βιώσιμου
ομολόγου.

Η διεθνής αγορά ομολόγων ESG
(Environmental – Social – Governance)
είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη δυ-
ναμική αγορά με τις εκδόσεις ομολόγων
κατά το 2022 να ανέρχονται σε σχεδόν
1 τρισεκατομμύριο ευρώ. «Ένας αυ-
ξανόμενος αριθμός κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν ή
προετοιμάζονται να προχωρήσουν σε
εκδόσεις τέτοιων ομολόγων. Η συμμε-
τοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
αγορά αυτή προβλέπεται να προσφέρει
σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο από
πλευράς ρευστότητας όσο και από
πλευράς αξιολόγησης από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης. Η επικείμενη ο-
ριστικοποίηση του Πλαισίου Πολιτικής
για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση της
Κύπρου, ανοίγει τον δρόμο για την ά-
ντληση βιώσιμης χρηματοδότησης, ε-
πιτρέποντας στη Δημοκρατία να έχει
πρόσβαση σε πρόσθετες πηγές χρη-
ματοδότησης», σημείωνε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Πετρίδης.

Στις αγορές με 10ετές ομόλογο το Μάρτιο 
Ο δανεισμός της Κύπρου με τον συγκεκριμένο τύπο ομολόγου θα γίνει υπό την ομπρέλα του νέου υπουργού Οικονομικών 

Στόχοι από το 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
από τον Ιούλιο του 2021 μια σειρά
μέτρων για την αύξηση του επιπέ-
δου των φιλοδοξιών της όσον αφο-
ρά τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ό-
πως εξηγούσε σε σχετικό δελτίο, η
νέα στρατηγική για τη βιώσιμη χρη-
ματοδότηση καθορίζει διάφορες
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής και άλ-
λων περιβαλλοντικών προκλήσε-
ων, ενώ αυξάνει παράλληλα τις ε-
πενδύσεις και τη συμμετοχικότητα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) στη μετάβαση της ΕΕ προς
μια βιώσιμη οικονομία. Η πρόταση
για το ευρωπαϊκό πρότυπο πράσι-
νων ομολόγων, που εγκρίθηκε ε-
κείνη την ημέρα, υπογράμμιζε πως
θα δημιουργήσει ένα εθελοντικό
πρότυπο υψηλής ποιότητας για ο-
μόλογα που χρηματοδοτούν βιώσι-
μες επενδύσεις.

Βάσει του σχεδιασμού του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το Ετήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της ΚΔ για το 2023, προ-
βλέπονται ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες 1,52 δισ. ευρώ.

<<<<<<

Oσον αφορά στην απόδοση
που αναμένεται να λάβει το
συγκεκριμένο 10ετές, ειδι-
κοί του κλάδου σχολίασαν
στην «Κ» πως θα κυμανθεί
γύρω στο 4,10%.
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Της ΜΑΡΊΑΣ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Παρελθόν αποτελεί η πρόταση για Κα-
λάθι του Νοικοκυριού, η οποία είχε
προωθηθεί από την Υπηρεσία Προ-
στασίας Καταναλωτή τους προηγού-
μενους μήνες. Μιλώντας στην «Κ» ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή Κωνσταντίνος Καραγιώρ-
γης ανέφερε ότι επρόκειτο για ένα πρό-
σκαιρο εργαλείο με στόχο την αντιμε-
τώπιση των πληθωριστικών τάσεων,
το οποίο δεν αναμένεται τελικά να
προχωρήσει. Στην θέση του, προωθείται
πλέον ένα άλλο εργαλείο -μια ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα την οποία οι κατανα-
λωτές θα μπορούν να εγκαταστήσουν
στα κινητά τους τηλέφωνα, μέσω της
οποίας θα ενημερώνονται σε καθημε-
ρινή βάση για τις λιανικές τιμές των
προϊόντων. 

Πώς θα λειτουργεί
Το ζητούμενο είναι, μέσα από την

ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο καταναλω-
τής να επιλέγει τα προϊόντα που βρί-
σκονται στη λίστα του, ώστε αφενός
να μπορεί να έχει μπροστά του την
σύγκριση των τιμών για το κάθε προϊόν
ανά σημείο λιανικής πώλησης και α-
φετέρου να γνωρίζει πόσα θα στοιχίσει
συνολικά το καλάθι ανά σημείο λιανικής
πώλησης, αφού η εφαρμογή θα κάνει
αναπροσαρμογή των επιλογών με βάση
το φθηνότερο σουπερμάρκετ, με βάση
τα προϊόντα στο καλάθι. Με αυτό τον
τρόπο ο καταναλωτής θα ξέρει και θα
μπορεί να επιλέγει το φθηνότερο σου-

περμάρκετ ανάλογα με τα προϊόντα
που επιθυμεί να αγοράσει. Ο Κ. Καρα-
γιώργης επισήμανε ότι με αυτό το ερ-
γαλείο προωθείται η διαφάνεια των τι-
μών των προϊόντων με στόχο την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των καταναλω-
τών.

1200 προϊόντα
Στην εφαρμογή αναμένεται να πε-

ριληφθούν 1200-1300 προϊόντα, που
έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τους
καταναλωτές -αν και ο ακριβής αριθμός
και τα όποια προϊόντα θα αποφασίζεται
με διάταγμα από τον Υπουργό Εμπο-
ρίου. Στο προσχέδιο του νομοσχεδίου
για τον περί καταγραφής και παρακο-
λούθησης δεδομένων τιμών προϊόντων
νόμου του 2023, αναφέρεται ότι τα
προϊόντα που θα περιλαμβάνονται
στην εφαρμογή είναι αυτά που έχουν
την υψηλότερη κατανάλωση και ση-
μασία για το νοικοκυριό, τα οποία είναι
ικανά να αποτελέσουν αντικείμενο ε-
μπορικής συναλλαγής και διατίθενται
στις επιχειρήσεις τροφίμων και/ή άλλων
προϊόντων. 

Οι κωδικοί προϊόντων για τα οποία
απαιτείται υποβολή δεδομένων τιμών,
ορίζονται από τον Υπουργό με διάταγμα
το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δύ-
νανται να αναθεωρούνται περιοδικά
με βάση τις πωλήσεις τους και τις ε-
ποχικές ανάγκες, κατόπιν σχετικής α-
πόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή. Επισημαί-
νεται επίσης ότι για την δήλωση των
προϊόντων θα απαιτείται ο κωδικός α-
ριθμός του προϊόντος, το όνομα με το
οποίο το προϊόν παρουσιάζεται στο
καρτελάκι στο ράφι, η τιμή του προϊ-
όντος, όπως αυτή παρουσιάζεται στο
καρτελάκι στο ράφι, η μέση τιμή πώ-
λησης του προϊόντος, συμπεριλαμβα-
νομένων των εκπτώσεων και των προ-
ωθητικών ενεργειών προμηθευτών και

η μοναδοποιημένη τιμή στη βασική
μονάδα μέτρησης.  

Supermarket και φούρνοι
Η νέα πλατφόρμα αναμένεται ότι

θα περιλαμβάνει υπεραγορές, αλλά
και αρτοποιεία, ανάλογα με τον κύκλο

εργασιών της προηγούμενης οικονο-
μικής περιόδου. 

Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο του
νομοσχεδίου αναφέρεται ότι υπόχρεοι
υποβολής δεδομένων τιμών είναι όλες
ανεξαιρέτως, οι επιχειρήσεις υπερα-
γορών τροφίμων και/ή άλλων προϊό-

ντων που ασκούν δραστηριότητες λια-
νικής πώλησης («supermarkets») με
ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 8 ε-
κατομμυρίων (8.000.000) ευρώ, βάσει
των οικονομικών καταστάσεων της
αμέσως προηγούμενης οικονομικής
περιόδου, και όλες ανεξαιρέτως οι ε-

πιχειρήσεις προϊόντων αρτοποιίας με
κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομ-
μυρίου (1.000.000) ευρώ, βάσει των
οικονομικών καταστάσεων της αμέσως
προηγούμενης οικονομικής περιόδου.
Οι υπόχρεοι υποβολής δεδομένων τι-
μών οφείλουν να ενημερώνουν την

πλατφόρμα για τα πιο πάνω στοιχεία
καθημερινά, το αργότερο μέχρι τις
10:00 π.μ. Στο προσχέδιο αναφέρεται
επίσης ότι η μη υποβολή ή υποβολή
ανακριβούς και/ή ελλιπούς δήλωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, συνιστά παράβαση, η οποία ε-
πισύρει ποινή με τη μορφή του διοι-
κητικού προστίμου ύψους από χίλια
(1,000) έως πενήντα χιλιάδες (50,000)
ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών
του υπόχρεου υποβολής δεδομένων
τιμών κατά το αμέσως προηγούμενο
της παράβασης έτος κατά περίπτωση
και αναλόγως της βαρύτητας της πα-
ράβασης. 

Τα δεδομένα τιμών, είναι οι ημερή-
σιες τιμές ραφιού που ορίζονται ως η
τιμή λιανικής πώλησης, χωρίς προω-
θητικές ενέργειες, συνολικά ανά επι-
χείρηση τροφίμων ή/και άλλων προϊ-
όντων, και/ή τη μέση τιμή πώλησης
η οποία ίσχυε κατά την προηγούμενη
ημέρα (συνολικός τζίρος πωλήσεων
προϊόντος διά αριθμό πωληθέντων τε-
μαχίων).

Σε αρχικό στάδιο
Η προσπάθεια βρίσκεται σε εμβρυα-

κό στάδιο. Μέχρι στιγμής έχει ετοιμα-
στεί προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο
έχει τεθεί για διαβούλευση με τους ε-
μπλεκόμενους φορείς μέχρι τέλος Φε-
βρουαρίου. 

Ακολούθως, θα κατατεθεί ενώπιον
της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό
έλεγχο και εφόσον εγκριθεί, θα ακο-
λουθήσει κατάθεσή του στο Υπουργικό
Συμβούλιο και η συζήτησή του στην
επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Πα-
ράλληλα, ετοιμάζονται οι τεχνικοί όροι
της ώστε εφόσον εξασφαλιστεί η σύμ-
φωνος γνώμη των εμπλεκομένων και
της Βουλής, τότε να υπάρχει η ετοιμό-
τητα να προχωρήσει άμεσα η διαδικα-
σία των προσφορών για τη δημιουργία
της εφαρμογής.

«Καλάθι νοικοκυριού», αντίστοιχο με ε-
κείνο που προώθησε η ελληνική κυβέρ-
νηση, αποτελούμενο δηλαδή από κάποια
βασικά αγαθά σε προσιτές τιμές, ζητάει
τώρα το Παρίσι από τους εμπόρους λια-
νικής καλώντας τους να βοηθήσουν τους
καταναλωτές να αντεπεξέλθουν στις υ-
ψηλές τιμές. «Η άνοδος των τιμών των
τροφίμων αποτελεί μείζονα πηγή ανη-
συχίας και πρέπει ο καθένας να συνδράμει
στην αντιμετώπιση του προβλήματος,
συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων
λιανικής», τόνισε σχετικά ο Γάλλος υ-
πουργός Οικονομικών, Μπρινό Λε Μερ.
Μιλώντας στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθ-
μό RTL, ο κ. Λε Μερ υπογράμμισε πως
«το κράτος πρέπει να αναλάβει αυτό που
του αναλογεί, αλλά και οι έμποροι λιανικής
να κάνουν παραπάνω». Η κυβέρνηση α-

πευθύνεται ειδικότερα στις μεγάλες α-
λυσίδες λιανικού εμπορίου, όπως οι
Carrefour, Casino και οι οικογενειακές
επιχειρήσεις Auchan και E.Leclerc, και
τις καλεί να πουλούν κάθε ημέρα περίπου
50 προϊόντα από τα βασικά είδη διατρο-
φής σε χαμηλότερες τιμές αρχής γενο-
μένης από τον επόμενο μήνα. Μέχρι
στιγμής, όμως, μόνον ορισμένες μικρό-
τερες αλυσίδες, όπως, για παράδειγμα,
οι εκπτωτικές Lidl και Systeme U, έχουν
δείξει να συναινούν στην πρωτοβουλία

της κυβέρνησης, που έως τώρα τουλά-
χιστον δεν είναι υποχρεωτική. Σημειω-
τέον ότι αυτές οι μικρότερες αλυσίδες
παρουσίασαν προσφάτως δική τους πρω-
τοβουλία με 150 προϊόντα ιδιωτικής ε-
τικέτας, τα οποία και προτείνουν στους
καταναλωτές για να αγοράσουν σε χα-
μηλότερες τιμές. Οι μεγάλες αλυσίδες,
αντιθέτως, όπως για παράδειγμα η
Carrefour,  υποστηρίζουν πως έχουν
ήδη λάβει σχετικά μέτρα κατά του πλη-
θωρισμού μπλοκάροντας την άνοδο των
τιμών σε ομάδα προϊόντων. Αλλες όπως
η Auchan απάντησαν παρουσιάζοντας
δικές τους πρωτοβουλίες και τονίζοντας
πως είναι πολύ πιο αναγκαίο να επικε-
ντρωθεί το «καλάθι του νοικοκυριού»
στα φρέσκα προϊόντα, όπως είναι το κρέ-
ας, το ψάρια, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Ανεξάρτητα, πάντως, από τις προσπάθειες
των εμπόρων, η γαλλική στατιστική υ-
πηρεσία INSEE προβλέπει ότι ο πληθω-
ρισμός των τιμών των τροφίμων θα πα-
ραμείνει στο υψηλό επίπεδο του 13%
για όλο το πρώτο ήμισυ του έτους. Οι
τιμές των τροφίμων αναμένεται τους ε-
πόμενους μήνες ότι θα αποτελέσουν
κύριο μοχλό ανόδου του πληθωρισμού,
ο οποίος γενικά αναμένεται να αποκλι-
μακωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
έτους και από το 6,0% του Ιανουαρίου
να υποχωρήσει στο 5,0% έως τον Ιούνιο.
Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, ε-
ξάλλου, διεξήγαγε έρευνα στα περιθώριο
κέρδους των εμπόρων λιανικής, αλλά
δεν έχει βρει έως τώρα στοιχεία αισχρο-
κέρδειας.

REUTERS

«Καλάθι νοικοκυριού» από τον Μάρτιο και στη Γαλλία 

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρινό Λε Μερ, σημείωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή
του πως «το κράτος πρέπει να αναλάβει αυτό που του αναλογεί, αλλά και οι έμποροι λιανι-
κής να κάνουν παραπάνω».

<<<<<<

Βασικά αγαθά σε προσιτές
τιμές ζητάει το Παρίσι από
τους εμπόρους λιανικής.

Eρχεται application για το φθηνότερο καλάθι
Νέα πρόταση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για δημοσίευση λιανικών τιμών σε 1200-1300 κωδικούς προϊόντων στα σουπερμάρκετ

<<<<<<

Στόχος το νέο εργαλείο 
να είναι απλό και χρήσιμο 
για τον καταναλωτή και 
χωρίς να προσκρούει σε 
βασικές αρχές του ίσου 
ανταγωνισμού μεταξύ 
των εμπορευόμενων. 

Στη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία
είναι σε εξέλιξη μέχρι τέλος Φεβρου-
αρίου, συμμετέχουν οι σύνδεσμοι
καταναλωτών, υπεραγορών και λια-
νικού εμπορίου. Ενώπιον τους βρί-
σκεται το προσχέδιο του νομοσχε-
δίου και αναμένεται να στείλουν τα
σχόλιά τους το επόμενο διάστημα
στην Υπηρεσία. Σε επικοινωνία της
«Κ» με εκπροσώπους των συνδέ-
σμων, αναφέρθηκε ότι είναι απα-
ραίτητες οι διευκρινήσεις επί συ-
γκεκριμένων σημείων. 

Από την πλευρά του ο Μάριος Α-
ντωνίου, γ.γ. του Παγκύπριου Συν-
δέσμου Λιανικού Εμπορίου, ανέφερε
ότι χρειάζονται αρκετά σημεία δι-
ευκρίνησης στο προσχέδιο. Για πα-
ράδειγμα ο αριθμός των προϊόντων
που θα περιλαμβάνονται καθώς και
το ποια προϊόντα θα περιλαμβάνο-
νται, «Είναι πολύ σημαντικό να δι-
ευκρινιστεί κατά πόσο θα πρόκειται
για επώνυμα προϊόντα, είτε προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας». Πρόκειται για
ένα σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει
να διευκρινιστεί, εφόσον υπάρχουν
αλυσίδες με σημαντικό μερίδιο στην
αγορά, που επικεντρώνονται στα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως
για παράδειγμα η αλυσίδα υπερα-
γορών Lidl. Αναμένεται ότι θα τεθούν
ερωτήματα και σε σχέση με το είδος

των επιχειρήσεων που θα συμμετέ-
χουν στο ηλεκτρονικό Παρατηρη-
τήριο, εφόσον ήδη δημιουργεί προ-
βληματισμό η αναφορά στο προσχέ-
διο περί επιχειρήσεων προϊόντων
αρτοποιίας (φούρνων). Ζητούμενο
της πλευράς των επιχειρήσεων είναι
να διασφαλίζεται ο ίσος ανταγωνι-
σμός, κάτι που εκτιμάται ότι θα πε-

ριλαμβάνεται στα σχόλια του συν-
δέσμου Υπεραγορών. Ο εκτελεστικός
γραμματέας του Συνδέσμου, Ανδρέας
Χατζηαδάμου, εξέφρασε προβλημα-
τισμούς για το κατά πόσο θα είναι
εφικτό η εφαρμογή αυτής της πρω-
τοβουλίας. «Θα πρέπει να δούμε τι
ζητείται, γιατί στην πράξη φαντάζει
τρομερά δύσκολο έως ακατόρθωτο

να γίνεται μια σωστή σύγκριση. Αυ-
τούς τους προβληματισμούς τους
είχαμε καταθέσει και προηγουμένως
με το Καλάθι του νοικοκυριού». Τό-
νισε ότι θα πρέπει να βρεθούν οι α-
σφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην
δημιουργηθεί ένα εργαλείο το οποίο
ουσιαστικά αντί να προσφέρει να
δημιουργήσει αντίθετα αποτελέ-
σματα λόγω δυσκολιών στην ενη-
μέρωση και την πρακτική εφαρμογή.
Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε, πρώτο
μέλημα των υπεραγορών είναι η ε-
νημέρωση και η σωστή αντιμετώ-
πιση των πελατών με πληροφόρηση
για τις προσφορές και τις τιμές των
προϊόντων σε ηλεκτρονικά ή έντυπα
φυλλάδια. Οι απόψεις όλων των ε-
μπλεκομένων θα τεθούν ενώπιον
της Υπηρεσίας Προστασίας Κατα-
ναλωτή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου
και ακολούθως θα οριστεί μεταξύ
τους συνάντηση.

Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί 

Βάσει προσχεδίου, υπόχρεοι υποβολής δεδομένων τιμών θα είναι όλες ανεξαιρέτως, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και/ή άλλων προϊόντων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 8 εκατ. ευρώ, και όλες ανεξαιρέτως οι επιχει-
ρήσεις προϊόντων αρτοποιίας με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ.

<<<<<<

Η πρόταση βρίσκεται σε
διαδικασία διαβούλευσης
με τους εμπλεκόμενους
φορείς μέχρι τέλος Φε-
βρουαρίου.

Ζητούμενο της πλευράς των επιχειρήσεων είναι να διασφαλίζεται ο ίσος ανταγωνι-
σμός, κάτι που εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνεται στα σχόλια του συνδέσμου Υπεραγορών.



Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά τη δημιουργία και εφαρμογή του Ενοικίου
Έναντι Δόσης (mortgage to rent) στην Κύπρο,
σειρά πρέπει να λάβει η δημιουργία του ειδικού
δικαστηρίου για να καλυφθούν οι «τρύπες»
του πλαισίου των εκποιήσεων στην Κύπρο. Το
πλαίσιο των εκποιήσεων στην Κύπρο δουλεύει
περίπου από το καλοκαίρι του 2018, όταν και
η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα διασπάστηκε
στα δύο, αλλά όχι τόσο καλά. 

Τουλάχιστον όχι τόσο καλά, όσο θα ήθελαν
η Βουλή των Αντιπροσώπων και οι βουλευτές.
Τα δύο τελευταία χρόνια δε, από την αρχή της
πανδημίας που έχουν γίνει μεγάλες παύσεις
στην εφαρμογή του πλαισίου είτε με παρό-
τρυνση της Κυβέρνησης, είτε με αποφάσεις
της Βουλής, έχει αποφανθεί η τελευταία πως
δύο διαδικασίες θα ενίσχυαν το προβληματικό
πλαίσιο. 

Η πρώτη είναι το σχέδιο ενοικίου έναντι
δόσης, όπου οι πραγματικά ευάλωτοι δανειο-
λήπτες θα κατάφερναν να προστατευθούν και
να μην μείνουν δίχως στέγη και δεύτερον, η
δημιουργία του ειδικού δικαστηρίου. Το ειδικό
δικαστήριο, έτσι όπως το φαντάζεται η Βουλή,
θα είναι ένα δικαστήριο το οποίο θα παρέχει
πραγματική προστασία των δανειοληπτών από
τις λεγόμενες «υπερχρεώσεις» και διαδικασίες
εκποίησης που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
δεν θα έπρεπε να προχωρούν. Το ειδικό δικα-
στήριο, το οποίο στην ουσία θα είναι ένα ειδικό
τμήμα εντός των δικαστηρίων, θα εξετάζει υ-
ποθέσεις υπερχρεώσεων ή υποθέσεων που
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

Η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων σύμφωνα
με τους σχεδιασμούς θα γίνονται άμεσα, ώστε
άμεσα και να προστατεύονται όσοι δανειολήπτες
πρέπει να προστατευθούν, αλλά συγχρόνως
και σε όσες περιπτώσεις οι εταιρείες εξαγοράς
πιστώσεων ή οι τράπεζες έχουν δίκιο, να μην
υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην δια-
δικασία εκποίησης. Η δημιουργία του ειδικού
δικαστηρίου θα απασχολήσει τη Βουλή των
Αντιπροσώπων πιθανόν στην Επιτροπή Νομι-
κών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και θα
δούμε το θέμα να εγγράφεται στις επόμενες
συνεδρίες. Η διαμάχη μεταξύ δανειοληπτών
και τραπεζών ή εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων
βρίσκει βάση στο υπόλοιπο που χρωστά ο δα-
νειολήπτης. 

Για παράδειγμα ο δανειολήπτης έλαβε 200
χιλιάδες ευρώ δάνειο, θα πλήρωνε μέχρι να
φτάσει το υπόλοιπό του στις 170 χιλιάδες και
με τις υπερχρεώσεις θα έχει αυξηθεί στα 230
χιλιάδες ευρώ το υπόλοιπο του δανείου. Για
τη διαφορά των 60 χιλιάδων ευρώ το δικαστήριο
θα καλείται να αποφανθεί μέσα σε 60 – 90 η-
μέρες ποιο είναι το υπόλοιπο του δανείου. Πριν
από την συζήτηση της δημιουργίας του Ειδικού
Δικαστηρίου στη Βουλή, θα υπάρξει διαβού-

λευση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, Ανω-
τάτου Δικαστηρίου και Κεντρικής Τράπεζας.

Το 1ο κομμάτι του παζλ
Το πρώτο σκέλος της ενδυνάμωσης του πλαι-

σίου των εκποιήσεων, είναι το Σχέδιο Ενοικίου
Έναντι Δόσης. Όπως έγραψε η «Κ» σε προη-
γούμενο ρεπορτάζ της, το Σχέδιο αναμένεται
να μπει σε εφαρμογή το Μάρτιο, το πολύ τον
Απρίλιο. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε
προ ημερών ανακοίνωση σχετικά με το Σχέδιο
Ενοικίου Έναντι Δόσης, τις λεπτομέρειες και
τα κριτήρια συμμετοχής στο Σχέδιο. Όπως ε-
ξήγησε στη σχετική ανακοίνωση, βασικός σκο-

πός του Σχεδίου είναι η προστασία της κύριας
κατοικίας από τυχόν εκποίηση και διευθέτηση
των στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με χαμηλά ή
καθόλου εισοδήματα. Δικαιούχοι για ένταξη
στο Σχέδιο είναι πρώτον οι λήπτες κοινωνικών

παροχών οι οποίοι είχαν μη εξυπηρετούμενα
δάνεια στις 31/12/2021, και τα οποία παρέμειναν
μη εξυπηρετούμενα στις 31/12/2022, με εξα-
σφάλιση την κύρια κατοικία αγοραίας αξίας
μέχρι 250 χιλιάδες ευρώ. Δεύτερον, όλοι οι αι-
τητές στα Σχέδια Εστία και Οικία οι οποίοι α-

ξιολογήθηκαν ή θα αξιολογηθούν ως επιλέξιμοι
αλλά μη βιώσιμοι με αγοραία αξία κύριας κα-
τοικίας μέχρι 350 χιλιάδες ευρώ. Με απόφασή
του το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το
Σχέδιο, υπό την αίρεση τυχόν τελικών τροπο-
ποιήσεων που θα απαιτηθούν από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. 

Το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της
διαδικασίας προ κοινοποίησης βρίσκεται ήδη
σε προχωρημένη διαβούλευση με τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής ως προς τις παραμέτρους του Σχεδίου,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητά
του με τους κοινοτικούς κανόνες των κρατικών
ενισχύσεων. Όπως σημειώνεται στην ανακοί-
νωση του Υπουργείου, μετά την λήψη έγκρισης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Υπουργείο
Οικονομικών θα απευθύνει πρόσκληση για εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όλα
τα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες εξαγοράς
πιστώσεων. «Η συμμετοχή όλων των τραπεζικών
ιδρυμάτων και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων
θα συνεισφέρει στην επιτυχία του Σχεδίου ε-
φόσον έτσι δεν θα αποκλείεται κανένας δυνη-
τικός δικαιούχος και θα αποτελεί έμπρακτη
ένδειξη της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης»,
καταλήγει.
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Ανοδος μετοχών ενώ κλείνουν οι στρόφιγγες ρευστότητας Το υδρογόνο ως «γέφυρα» μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης
Μεταξύ 2009 και 2020 οι μεγάλες κε-

ντρικές τράπεζες παρείχαν άνευ προη-
γουμένου στήριξη στην παγκόσμια οι-
κονομία μέσω αγορών δημόσιων και ι-
διωτικών περιουσιακών στοιχείων –
ποσοτική χαλάρωση (QE)– και προω-
θώντας κι άλλες ενέσεις ρευστότητας.
Ενώ τα οικονομικά οφέλη από τους ε-
πόμενους γύρους ποσοτικής χαλάρωσης
είναι συζητήσιμα, η πολιτική αυτή στα-
μάτησε τις επαναλαμβανόμενες καταρ-
ρεύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές
και βοήθησε στην εκτόνωση των κρί-
σεων του ισολογισμού 2008-2012 στις
ΗΠΑ και στην Ευρώπη. 

Αν και η οικονομική πραγματικότητα
είναι πολύ πιο περίπλοκη, αναδύθηκε
ένα νέο δόγμα. Η ποσοτική χαλάρωση
δεν ήταν απλώς ένας παράγοντας μεταξύ
πολλών υποστηρικτικών, που ενίσχυσαν
τις αγορές επενδυτικών προϊόντων με
ρίσκο, ήταν ο βασικός παράγοντας.
Αυτή η πεποίθηση οδήγησε στο να εκ-
φραστούν ευρέως διαδεδομένοι φόβοι
ότι η λογική αυτή θα λειτουργούσε αμ-
φίδρομα, ότι, δηλαδή, οι αγορές μετοχών
και ομολόγων θα εκτονωθούν, αφ’ ης
στιγμής οι κεντρικές τράπεζες αρχίσουν
να αναδιπλώνονται ως προς το πρό-

γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ανα-
γκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να
συσφίγξουν τη νομισματική πολιτική,
η άνοδος του πληθωρισμού τους τε-
λευταίους 18 μήνες θέτει σε δοκιμασία
την επικρατούσα άποψη ότι α) οι αγορές
έχουν γίνει συνάρτηση των ισολογισμών
των κεντρικών τραπεζών και β) ότι οι
δυτικές οικονομίες δεν μπορούν πλέον
να ανεχθούν κανονικά επίπεδα επιτο-
κίων χωρίς σοβαρές πιέσεις. Αν και το
περασμένο έτος ήταν δεινό, έχει γίνει
σαφές από τον Οκτώβριο ότι οι αγορές
μπορούν να ακολουθήσουν ανοδική
πορεία ακόμη και με λιγότερη υποστή-
ριξη από τις κεντρικές τράπεζες. Ο συ-
νολικός ισολογισμός σε δολάρια ΗΠΑ
των τεσσάρων μεγάλων κεντρικών τρα-
πεζών έφθασε στο ανώτατο επίπεδό
του πέρυσι τον Μάιο. Εκτοτε, οι συνο-

λικές συμμετοχές τους μειώθηκαν κατά
6%. Ακόμη και πριν κορυφωθούν οι ι-
σολογισμοί των κεντρικών τραπεζών,
οι μετοχές παγκοσμίως είχαν υποχω-
ρήσει κατά 18% (βάσει του παγκόσμιου
δείκτη Dow Jones) από τα ρεκόρ του
Δεκεμβρίου του 2021, ως απόρροια της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στη
συνέχεια, οι μετοχές διεθνώς υποχώ-
ρησαν περαιτέρω κατά 12% μέχρι τα
μέσα Οκτωβρίου, καθώς οι οικονομικές
προοπτικές επιδεινώθηκαν. Ωστόσο,
από τον πυθμένα του Οκτωβρίου, οι
μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο περίπου
18% παρά τη συνεχιζόμενη χαλάρωση
των ισολογισμών των κεντρικών τρα-
πεζών. Τέλος, κατά την άποψή μας, η
σύνδεση μεταξύ των αγορών προϊόντων
με ανάληψη κινδύνου και των ισολο-
γισμών των κεντρικών τραπεζών δεν
ήταν ποτέ τόσο ισχυρή όσο φαινόταν.
Εν μέρει, η παράλληλη ανοδική τάση
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα
περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής
τράπεζας δείχνει ότι όλα τα πράγματα
συνήθως αυξάνονται σε ονομαστικούς
όρους με την πάροδο του χρόνου.

*Οικονομολόγοι της Berenberg Bank.

Οι έντονες εμπορικές αντιπαραθέσεις
θα μπορούσαν να εξαλειφθούν εάν οι
Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή
Ενωση κάνουν παραχωρήσεις για το
υδρογόνο. Ο νόμος της Ουάσιγκτον
(IRA) περιλαμβάνει επιδοτήσεις που
θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος
της βιώσιμης παραγόμενης πράσινης
έκδοσης του στοιχείου έως το 2030.
Εάν η Ε.Ε. μπορέσει να διαπραγματευτεί
καλύτερη πρόσβαση στην αλυσίδα πα-
ραγωγής της Αμερικής, διαχειριζόμενη
με τρόπο ελκυστικό τις μελλοντικές
ανάγκες της σε εισαγωγές, θα μπορούσε
να βοηθήσει στην εκτόνωση μιας ευ-
ρύτερης διατλαντικής διαμάχης. Οι η-
γέτες της Ε.Ε. υποσχέθηκαν την Πα-
ρασκευή να αναλάβουν δράση, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι βρέθηκαν πολύ
πιο κοντά στο να δώσουν σθεναρή α-
πάντηση στον IRA. Είτε έτσι είτε αλλιώς,
τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και
η Ε.Ε. θέλουν να ξεκινήσουν την εγ-
χώρια παραγωγή πράσινου υδρογόνου,
να μειώσουν τις μελλοντικές εκπομπές
ρύπων και να αποτρέψουν την Κίνα
από το να κυριαρχήσει σε μια ολοένα
και πιο σημαντική παγκόσμια αγορά,
όπως ισχύει για τους ηλιακούς συλλέ-

κτες. Αυτή τη στιγμή, το 99% των σχε-
δόν 100 εκατομμυρίων τόνων ετήσιας
εμπορικής παραγωγής υδρογόνου προ-
έρχεται από παλαιάς κοπής πηγές ε-
νέργειας από ορυκτά καύσιμα. Μέχρι
το 2030, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέρ-
γειας προβλέπει πάνω από 175 εκα-
τομμύρια τόνους παγκόσμιας παρα-
γωγής, με το 35% να προέρχεται από
πράσινο υδρογόνο. Αυτό χρησιμοποιεί
ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μη-
δενικού διοξειδίου του άνθρακα για
τη διάσπαση του νερού μέσω ηλεκτρό-
λυσης, παράγοντας το ίδιο στοιχείο
αλλά χωρίς επιβλαβείς εκπομπές.

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι Ηνωμένες
Πολιτείες κατανοούν τον ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει το πράσινο
υδρογόνο στην απαλλαγή από τις εκ-

πομπές δύσκολων πεδίων, όπως η βαριά
βιομηχανία και η χαλυβουργία. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη
την έχει καταστήσει κεντρικό στοιχείο
μιας νέας σειράς επιδοτήσεων «σημα-
ντικών έργων». Ωστόσο, η Ευρώπη
χρειάζεται να εισαγάγει ξανά την ίδια
ποσότητα με τους 10 εκατομμύρια τό-
νους που στοχεύει να παραγάγει εγ-
χώρια έως το 2030. Αυτό ανοίγει την
πόρτα για μια συμφωνία: εάν οι Ηνω-
μένες Πολιτείες βοηθήσουν τους κα-
τασκευαστές της Ε.Ε. να συνεισφέρουν
ένα ευρύτερο φάσμα ανταλλακτικών
και μηχανημάτων στην αλυσίδα εφο-
διασμού, τότε η Ευρώπη θα μπορούσε
να ανταποδώσει παρέχοντας μια έτοιμη
αγορά για το τελικό προϊόν. Η Ευρώπη
χρειάζεται μια λύση για να αποτρέψει
τις μεγάλες εταιρείες της από τη με-
τεγκατάσταση εργοστασίων και κε-
φαλαίων πέρα από τον Ατλαντικό για
να αξιοποιήσουν το πλήρες φάσμα των
αμερικανικών πλεονεκτημάτων. Η μελ-
λοντική αγορά για συσκευές ηλεκτρό-
λυσης και άλλα φιλικά προς το περι-
βάλλον εργαλεία θα είναι τεράστια,
δεδομένης της αναμενόμενης ζήτη-
σης.

Ζεσταίνουν 
μηχανές 
για το ειδικό 
δικαστήριο
Θα δούμε να εγγράφεται το θέμα της δημιουργίας του
στις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής Νομικών

<<<<<<<

Η διαμάχη μεταξύ δανειοληπτών
και τραπεζών ή εταιρειών εξαγο-
ράς πιστώσεων βρίσκει βάση 
στο υπόλοιπο που χρωστά ο δανει-
ολήπτης.

Πριν από την συζήτηση της δημιουργίας του Ειδικού Δικαστηρίου στη Βουλή, θα υπάρξει διαβούλευση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, Ανωτάτου Δικαστηρίου και
Κεντρικής Τράπεζας.

<<<<<<<

Το τέλος της ποσοτικής 
χαλάρωσης των κεντρικών
τραπεζών δεν έπληξε 
τις μετοχές. 

<<<<<<<

Και οι δύο θέλουν να απο-
τρέψουν την Κίνα από το 
να κυριαρχήσει σε μια ολοέ-
να και πιο σημαντική παγκό-
σμια αγορά.

Αναστολές και η ΕΣΤΙΑ
Η δημιουργία του Ειδικού Δικαστηρίου θα δια-
σκεδάσει τις ανησυχίες των βουλευτών για το
πλαίσιο των εκποιήσεων. Από την πανδημική
κρίση μέχρι και προσφάτως, τον Ιανουάριο του
2023, γίνονταν συνεχείς αναστολές εκποιήσε-
ων. Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ δεν κατάφερε να πείσει
τους βουλευτές για την αποτελεσματικότητά
του, παρά το ότι ο πήχης για την επιτυχία του
είχε ανεβεί αρκετά. Σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία, η υποβολή αιτήσεων στο Σχέδιο Ε-
στία διήρκησε μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου – 31 Δε-
κεμβρίου 2019 και εκ νέου μεταξύ 1 – 15 Ιουνί-
ου 2020, ενώ η διορία προσκόμισης δικαιολο-
γητικών για την πλήρη συμπλήρωση των αιτή-
σεων παρατάθηκε δύο φορές, με τελική ημε-
ρομηνία τις 31 Ιουλίου 2020. Συνολικά, στο
Σχέδιο Εστία υποβλήθηκαν 6.393 αιτήσεις. Α-
πό αυτές το 30% παρέμεινε ημιτελές, παρά τις
επανειλημμένες παρατάσεις που δόθηκαν, ε-
νώ 1% των αιτήσεων αποσύρθηκε από τους αι-
τητές. Συνεπώς, υποβλήθηκαν 4.374 πλήρως
συμπληρωμένες αιτήσεις (69%). Από τις 4.374
πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις είχαν εγκρι-
θεί μέχρι τον Ιούλιο του 2021, 802 αιτήσεις ή το
18%. Συνολικά το 62% των συμπληρωμένων
αιτήσεων (2.697 αιτήσεις) απορρίφθηκαν, ενώ
17% (ή 759 αιτήσεις) κατατάχθηκαν ως μη βιώ-
σιμα δάνεια.
Αυτές οι 759 αιτήσεις είναι που θα μπουν και
στο Σχέδιο Ενοικίου Έναντι Δόσης κατευθείαν
και δεν θα εξεταστούν με τα κριτήρια των δα-
νειοληπτών που θα εξεταστούν όλοι οι άλλοι.
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Ψηφιακή 
Κύπρος

Το μεγάλο στοίχημα της νέας κυβέρνησης
θα είναι η ψηφιακή μεταρρύθμιση και
η μετεξέλιξη του κράτους σε έναν σύγ-
χρονο κόμβο ψηφιακών υπηρεσιών. Το
να έχει μια χώρα ψηφιακές υπηρεσίες
για τους πολίτες της δεν σημαίνει κατ’
ανάγκη ότι έχει εκπληρώσει το χρέος
της . Φυσικά και θα πρέπει να ψηφιο-
ποιηθούν όλες οι υπηρεσίες που παρέ-
χονται σε φυσική μορφή ώστε να μειωθεί
το κόστος αλλά και η ταλαιπωρία των
πολιτών. Την ίδια ώρα θα πρέπει να δη-
μιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο, το ο-
ποίο θα φέρει στη χώρα μας επενδύσεις
που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες
και τη δημιουργία ψηφιακών λύσεων με
σκοπό να μπορούν να προωθηθούν στην
Ευρώπη και τη μέση Ανατολή. Αυτό μπο-
ρεί να γίνει με κάποιες μικρές παρεμβά-
σεις ώστε να δοθεί ώθηση σε αυτόν τον
τομέα, όπως για παράδειγμα καθολική
πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υ-
ψηλών ταχυτήτων. Θα πρέπει στην ήδη
υπάρχουσα εθνική ψηφιακή στρατηγική
να προστεθούν στοιχεία που θα λαμβά-
νουν υπόψη όλες τις νέες τεχνολογικές
εξελίξεις και την ίδια ώρα να διαφορο-
ποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να
μπορεί να υλοποιηθεί. Μέσω της ενιαίας
πύλης για τη δημόσια διοίκηση, η οποία
θα πρέπει να μεταφερθεί στο κινητό μας
τηλέφωνο, πρέπει να καταφέρουμε να
συγκεντρώσουμε ό,τι είναι απαραίτητο
για να διευκολύνουμε τη ζωή των πολι-
τών. Την ίδια ώρα θα πρέπει να αναλά-
βουμε δράση για να προωθήσουμε την
ηλεκτρονική οικονομία και το ηλεκτρο-
νικό χρήμα, αφού από τη μια θα φέρουμε
νέες εταιρείες στην Κύπρο δίνοντας τις
κατάλληλες άδειες για να μπορούν να
λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
και από την άλλη θα συμβάλουμε στην
διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών
καθαρίζοντας το όνομα της Κύπρου από
περιστατικά του παρελθόντος που μας
είχαν εκθέσει. Σε αυτό, μεγάλο ρόλο μπο-
ρούν να παίξουν οι δυο ανεξάρτητες αρ-
χές που είναι η Κεντρική Τράπεζα και η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού επιβλέ-
πουν ένα μεγάλο κομμάτι των fintech
που εδρεύουν στην Κύπρο ή θα μπορούν
να κάνουν τη βάση τους εδώ. Το ψηφιακό
μέλλον είναι λαμπρό και πρέπει οπωσ-
δήποτε να είμαστε μέρος του. 

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατη-
γικής και Επιχειρήσεων.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Λιγότερο από είκοσι τέσσερις ώρες μετά
τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου
και την απόφαση για διπλές κάλπες
στον Συναγερμό προς ανάδειξη νέας
ηγεσίας, το σκηνικό στο κόμμα της δε-
ξιάς φαίνεται να έχει διαμορφωθεί σε
μεγάλο βαθμό. Ο ένας μετά τον άλλον
οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του προ-
έδρου του κόμματος έχουν ανοίξει τα
χαρτιά τους, δίνοντας έτσι μια πρώτη
εικόνα για το σκηνικό που θα στηθεί

μέχρι και την 11η Μαρτίου, ημερομηνία
κατά την οποία το συναγερμικό εκλογικό
σώμα των 51 χιλιάδων μελών θα κληθεί
να αναδείξει τον επόμενο πρόεδρο του
ΔΗΣΥ. Μια διαδικασία σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη περίοδο για τον Συναγερμό έ-
νεκα του αποτελέσματος των Προεδρι-
κών Εκλογών τόσο κατά την πρώτη όσο
και δεύτερη Κυριακή. Η ήττα που υπέστη
ο πρόεδρος του κόμματος κατά τον πρώ-
το γύρο των εκλογών καθώς και οι επι-

λογές της πλειοψηφίας των συναγερ-
μικών ψηφοφόρων, στην κάλπη της
δεύτερης Κυριακής αναμένεται να είναι
το κυρίαρχο ζήτημα της σύντομης προ-
εκλογικής περιόδου. Στις 11 Μαρτίου
από το αποτέλεσμα θα διαφανεί αν η
επιρροή του Αβέρωφ Νεοφύτου περιο-
ρίζεται στα κομματικά όργανα ή επε-
κτείνεται και στη βάση του κόμματος.
Το ενδιαφέρον που υπάρχει επικεντρώ-
νεται προς την πλευρά του εκλογικού
σώματος και στο κατά πόσο με την
ψήφο του θα επικροτήσει το αφήγημα
του προέδρου του κόμματος, μετά τον
πρώτο γύρο, ή θα εκφράσει τη διαφωνία
του, στρεφόμενο προς άλλες υποψη-
φιότητες. Ένα θέμα στο οποίο συμφω-
νούν άπαντες στον Συναγερμό είναι
πως το αποτέλεσμα της 11ης Μαρτίου
με τον ένα ή άλλο τρόπο  θα ανοίξει μια
νέα σελίδα στην 47χρονη ιστορία του. 

Το σκηνικό
Μέχρι σήμερα η ηγεσία του κόμματος,

επιλέγοντας τους υψηλούς και κατά κά-
ποιους διχαστικούς τόνους, φαίνεται
να έχει περιορίσει τις έντονες αντιδρά-
σεις στο εσωτερικό του Συναγερμού.
Τόσο κατά τη συνεδρία του διευρυμένου
Πολιτικού Γραφείου την προπερασμένη
Τρίτη όσο και του Πολιτικού Γραφείου
την περασμένη Δευτέρα, ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου όχι μόνο πέτυχε να περιορίσει
στο ελάχιστο τους κραδασμούς από την
αποτυχία στις Προεδρικές Εκλογές αλλά
να δείχνει προς τα έξω πως συνεχίζει
να παραμένει κυρίαρχος του εσωκομ-
ματικού σκηνικού. Η απόφαση του τε-
λευταίου Πολιτικού Γραφείου που επι-

κρότησε την πρότασή του για διπλές
κάλπες θεωρείται μια πρώτη νίκη για
τον πρόεδρο του Συναγερμού έναντι
των φανερών και μη αντιπάλων του, οι
οποίοι πίσω από την 11η Μαρτίου ε-
ντοπίζουν προσπάθεια αιφνιδιασμού
τους από τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Επί
του προκειμένου ενδεικτική ήταν η το-
ποθέτηση του υπουργού Εσωτερικών
Νίκου Νουρή ο οποίος επίσημα τάχθηκε
κατά της διεξαγωγής εκλογών για την
προεδρία του κόμματος στις 11 Μαρ-
τίου

Στο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί
η απόφαση του Νίκου Νουρή να μην
είναι ένας εκ των διεκδικητών της συ-
ναγερμικής προεδρικής καρέκλας, εν-
δεχομένως να φωτογραφίζει το κλίμα
μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν
οι εκλογές της 11ης Μαρτίου. Ο υπουργός
Εσωτερικών ο οποίος δεν είχε κρύψει,
προεκλογικά,  το ενδιαφέρον του για
την επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ, απέσυρε
το ενδιαφέρον του με βολές κατά της
ηγεσίας του ΔΗΣΥ. Αυτό που επιδίωξε
ο κ. Νουρής στο τελευταίο Πολιτικό

Γραφείο ήταν της εκλογής του προέδρου
του κόμματος να «προηγηθεί ουσιαστική
συζήτηση αλλά και αποτίμηση του ε-
κλογικού αποτελέσματος, ώστε να διε-
ρευνηθούν τα αίτια και τα αιτιατά που
οδήγησαν σε αυτή την θέση τον Δη-
μοκρατικό Συναγερμό». Ο προβλημα-
τισμός του υπουργού Εσωτερικών δεν
είχε τύχη στο Πολιτικό Γραφείο με τον
ίδιο να διατυπώνει ξεκάθαρες αιχμές
κατά της ηγεσίας. «Καλώ την ηγεσία
της παράταξης να ιεραρχήσει υπεράνω
των όποιων προσωπικών φιλοδοξιών,
την ενότητα της ιστορικής μας παρά-
ταξης δημιουργώντας τις προϋποθέσεις
προκειμένου ο περήφανος κόσμος του
Δημοκρατικού Συναγερμού που ενδε-
χόμενα έκανε άλλες επιλογές στις Προ-
εδρικές εκλογές, να επιστρέψει στο
σπίτι του».  

Τρεις υποψήφιοι
Με εξαίρεση τον Αβέρωφ Νεοφύτου

ο οποίος έχει εξαγγείλει υποψηφιότητα
από την προπερασμένη Τρίτη, το σκη-
νικό στον Συναγερμό διαμόρφωσε η υ-
ποψηφιότητα Χάρη Γεωργιάδη. Ο ανα-
πληρωτής πρόεδρος του Συναγερμού,

ο οποίος υπερασπίστηκε την επιλογή
της ψήφου κατά συνείδηση στον Β’
γύρο ως πράξη πολιτικής αξιοπιστίας,
εξήγγειλε υποψηφιότητα εκφράζοντας
ξεκάθαρα την διαφωνία του για το κλίμα
που δημιουργήθηκε στο κόμμα. «Η ήττα
στις προεδρικές εκλογές αλλά κυρίως
τα όσα ακολούθησαν έχουν προκαλέσει
θλίψη και προβληματισμό. Αντί της νη-
φάλιας ανασκόπησης και της συνενω-
τικής προσέγγισης, επιλέγηκε η διχα-
στική όξυνση και οι παρεμβάσεις που
έθεσαν την παράταξή μας μπροστά
στον κίνδυνο της διάσπασης. Απαιτείται
μια νέα πορεία για να παραμείνει ο Δη-
μοκρατικός Συναγερμός ενωμένος, δυ-
νατός και αξιόπιστος». Στην ανακοίνωση
εξαγγελίας της υποψηφιότητας αίσθηση
έχουν προκαλέσει οι αναφορές του κ.
Γεωργιάδη σε τακτικισμούς και τυχο-
διωκτισμούς με την προτροπή ο Συνα-
γερμός να μείνει μακριά και δεν θα α-
νέχεται καμία σκιά, καμία υπόνοια δια-
πλοκής. «Είναι η ώρα για τον Δημοκρα-
τικό Συναγερμό να εισέλθει σε μια νέα
εποχή, με μια νέα πολιτική κουλτούρα,
ένα νέο πολιτικό ήθος και μια νέα συλ-
λογική ηγεσία».

Ξεκαθάρισε 
το σκηνικό για
την προεδρία
του ΔΗΣΥ
Με τουλάχιστον τρεις υποψηφιότητες 
για την προεδρική καρέκλα της Πινδάρου

Σήμα κινδύνου από το ΝΑΤΟ για την Ουκρανία
Επείγει η αποστολή πυρομαχικών, τονίζει ο Στόλτενμπεργκ, καθώς οι Ρώσοι σφίγγουν τον κλοιό στο Ντονμπάς      

Ενώ κλιμακώνεται η επίθεση του ρω-
σικού στρατού στην ανατολική Ου-
κρανία με στόχο την κατάληψη ολό-
κληρης της βιομηχανικής επαρχίας
Ντονέτσκ, στις Βρυξέλλες οι υπουργοί
Aμυνας του ΝΑΤΟ και άλλων συμμάχων
της Ουκρανίας συσκέπτονταν χθες
για να αποφασίσουν τα επόμενα βή-
ματα στρατιωτικής ενίσχυσης των Ου-
κρανών.  

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες
στη λίστα των αιτημάτων του Κιέβου
αναφορικά με τις εξοπλιστικές προ-
μήθειες λίγο πριν αρχίσει η σύνοδος
των Βρυξελλών, ο Ουκρανός υπουργός
Aμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ αρκέστηκε να
δείξει στους δημοσιογράφους τη φω-
τογραφία ενός μαχητικού αεροπλάνου.
Ωστόσο οι ΗΠΑ αποκλείουν για την
ώρα αυτό το ενδεχόμενο, ενώ άλλες
χώρες της Συμμαχίας, όπως η Βρετανία
και η Ολλανδία, δηλώνουν ότι το σκέ-
φτονται. Ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε
ότι το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί

στις χθεσινές διαβουλεύσεις και στη
σημερινή σύνοδο των υπουργών Α-
μυνας της Συμμαχίας, τόνισε όμως ότι
σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή η
Ουκρανία έχει άλλες, πιο επείγουσες
ανάγκες και πρώτα απ’ όλα τον απο-
τελεσματικό εφοδιασμό της με πυρο-
μαχικά.   

Οπως ανέφερε ο Γενς Στόλτενμπερ-
γκ, ο ουκρανικός στρατός εκτοξεύει
κάθε μέρα γύρω στις 6.000 έως 7.000
βλήματα πυροβολικού, περισσότερα
από αυτά με τα οποία εφοδιάζεται από
τη Δύση. Ο Γερμανός υπουργός Αμυνας
Μπόρις Πιστόριους συνέπεσε στην ε-
κτίμηση ότι «η εξεύρεση πυρομαχικών
και μέσων αεράμυνας είναι αυτή τη
στιγμή πολύ σημαντικότερο ζήτημα
από τη συζήτηση για μαχητικά αερο-
σκάφη» και ανακοίνωσε ότι το υπουρ-

γείο του υπέγραψε σύμβαση με τη βιο-
μηχανία Rheinmetall για την επανεκ-
κίνηση της παραγωγής πυρομαχικών
που έχει ανάγκη η Ουκρανία. Από την
πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός
Αμυνας Λόιντ Οστιν διαβεβαίωσε ότι
«η κοινή δέσμευση όλων μας θα συ-
ντηρήσει τη δυναμική των Ουκρανών
τις επόμενες εβδομάδες», προσθέτο-
ντας ότι «το Κρεμλίνο εξακολουθεί να
στοιχηματίζει πως κάποια στιγμή θα
αποσυρθούμε».     

Ξεχωριστή ένταξη
Στο περιθώριο της συνόδου, ο Γενς

Στόλτενμπεργκ άνοιξε ένα παράθυρο
για το ενδεχόμενο να μην ενταχθούν
ταυτόχρονα η Φινλανδία και η Σουηδία
στη Συμμαχία λόγω των συνεχιζόμενων
ενστάσεων της Τουρκίας έναντι της

σουηδικής υποψηφιότητας. «Το βασικό
ερώτημα δεν είναι αν οι υποψηφιότητες
της Φινλανδίας και της Σουηδίας θα
επικυρωθούν ταυτόχρονα, αλλά το να
γίνουν πλήρη μέλη το συντομότερο
δυνατόν», δήλωσε ο γενικός γραμμα-
τέας του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο Σουηδός
πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ε-
πέμεινε, με χθεσινές δηλώσεις του,
στην ταυτόχρονη ένταξη των δύο χω-
ρών, ενώ ταυτόσημη ήταν η στάση
της Γερμανίας.  

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, το
ρωσικό πυροβολικό εξαπέλυσε χθες
ομοβροντίες στην πόλη Μπαχμούτ
και σε άλλες περιοχές του Ντονέτσκ,
με τους Ουκρανούς να θεωρούν ότι
πρόκειται για την πρώτη φάση της α-
ναμενόμενης, μεγάλης κλίμακας ρω-
σικής επίθεσης. Ο ουκρανικός στρατός

ανέφερε ότι απώθησε 11 ρωσικές ε-
πιθέσεις στις επαρχίες Ντονέτσκ και
Λουγκάνσκ και μία στην επαρχία Χάρ-
κοβο, στα βορειοανατολικά. Αίσθηση
προκάλεσαν αναρτήσεις του Γεβγκένι
Πριγκόζιν σε μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, με τις οποίες ο ιδρυτής της ρω-
σικής εταιρείας μισθοφόρων Wagner
Group επαίρεται ότι ο ίδιος δημιούρ-
γησε και διηύθυνε την εταιρεία δια-
δικτυακών ερευνών IRA, που έχει ε-
νοχοποιηθεί από τους Αμερικανούς
για παρέμβαση στις αμερικανικές προ-
εδρικές εκλογές του 2016. Στη σχετική
έκθεση του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ
Μιούλερ η IRA κατηγορούνταν για συ-
νωμοσία και ψυχολογικό πόλεμο, ενώ
αναφερόταν ότι προσπαθούσε, μέσω
μιας φάμπρικας τρολ που είχε στήσει,
να σπείρει στους Αμερικανούς πολίτες

τη διχόνοια και τη δυσπιστία για το
αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας.  

Αλλη μία αυτοκτονία  
Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης απα-

σχόλησε έντονα και ο θάνατος του
72χρονου υποστρατήγου της αστυ-
νομίας Βλαντιμίρ Μακάροφ, ο οποίος
διετέλεσε υπαρχηγός της διεύθυνσης
καταδίωξης του εξτρεμισμού και παύ-
θηκε από το αξίωμά του με απόφαση
του προέδρου Πούτιν τον περασμένο
μήνα. Το πρακτορείο TASS ανέφερε
ότι ο Μακάροφ αυτοκτόνησε με κα-
ραμπίνα μέσα στο σπίτι του, στα πε-
ρίχωρα της Μόσχας, ενδεχομένως
γιατί περιέπεσε σε κατάθλιψη μετά
την απόλυσή του. Το τελευταίο διά-
στημα αναφέρθηκαν και άλλες αυτο-
κτονίες υψηλόβαθμων στελεχών των
υπηρεσιών ασφαλείας, όπως αυτές
του απόστρατου υποστρατήγου της
FSB Γεβγκένι Λομπάτσεφ και του υ-
ποστρατήγου της SVR Λεβ Σοτσκόφ.  

Συναγερμός στη Μολδαβία 
Μία ημέρα μετά τις καταγγελίες της

προέδρου της Μολδαβίας Μάγια Σά-
ντου ότι η Ρωσία σχεδιάζει την ανα-
τροπή της κυβέρνησής της, οι Αρχές
της χώρας έκλεισαν προσωρινά τον
εναέριο χώρο της επικαλούμενες αδι-
ευκρίνιστους λόγους ασφαλείας. Πρώ-
τος ο Ζελένσκι μίλησε την περασμένη
εβδομάδα για μυστικό ρωσικό σχέδιο
«καταστροφής της Μολδαβίας», το ο-
ποίο, κατά δήλωσή του, είχαν ανακα-
λύψει οι ουκρανικές υπηρεσίες. Τη
Δευτέρα η Σάντου δήλωσε ότι η Ρωσία
επιδιώκει την πολιτική αποσταθερο-
ποίηση της χώρας της με σαμποτέρ
που θα προχωρήσουν σε βίαιες πράξεις
εναντίον κρατικών κτιρίων και θα αιχ-
μαλωτίσουν ομήρους. Την ανησυχία
του γι’ αυτές τις καταγγελίες εξέφρασε
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Απολύτως α-
στήρικτες και ανυπόστατες» χαρα-
κτήρισε τις δηλώσεις Σάντου η εκπρό-
σωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μα-
ρία Ζαχάροβα, προσθέτοντας ότι η
πρόεδρος της Μολδαβίας «καλλιεργεί
τον μύθο της ρωσικής απειλής για να
αποπροσανατολίσει τους πολίτες από
τα εσωτερικά προβλήματα λόγω των
καταστροφικών οικονομικοκοινωνικών
πολιτικών της κυβέρνησης». 

REUTERS, A.P. 

<<<<<<<

Με μια γραπτή δήλωσή του 
ο υπουργός Εσωτερικών 
Νίκος Νουρής απέσυρε 
το αρχικό ενδιαφέρον του
για την προεδρία του Συνα-
γερμού. Αφήνει αιχμές για
το κλίμα που δημιουργήθηκε
στο κόμμα της δεξιάς.

Τετάρτη εξαγγέλλει υποψηφιότητα ο Δημητρίου
Το παζλ των υποψηφιοτήτων θα συμπληρώσει ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής
του κόμματος Δημήτρης Δημητρίου. Επίσημα η υποψηφιότητα θα ανακοινωθεί την
Τετάρτη ωστόσο ο κ. Δημητρίου έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις του εδώ και δυο η-
μέρες. Μάλιστα χθες Τρίτη με δημόσιες εμφανίσεις του συντήρησε τα σενάρια που
τον φέρουν να είναι υποψήφιος. «Τα μηνύματα που παίρνω από τους ψηφοφόρους,
από τα μέλη της παράταξης είναι πέρα για πέρα ενθαρρυντικά και είναι αυτό που μου
δίνει δύναμη, που με σπρώχνει στο να προχωρήσω στην ανακοίνωση της υποψηφιό-
τητάς μου», δήλωσε ο κ. Δημητρίου. Οι πληροφορίες που υπήρχαν τον ήθελαν να α-
νακοινώνει την απόφασή του την Τρίτη το βράδυ ωστόσο νεότερες πληροφορίες με-
τέθεταν τις ανακοινώσεις σήμερα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου.

Αβέρωφ Νεοφύτου, Χάρης Γεωργιάδης και Δημήτρης Δημητρίου, που ανακοινώνει την απόφασή του την Τετάρτη, είναι οι τρεις υποψήφιοι μέχρι στιγμής για την προεδρία του ΔHΣΥ.

<<<<<<<

Ο ιδρυτής της Wagner, 
Γεβγκένι Πριγκόζιν, 
παραδέχτηκε ότι 
δημιούργησε εταιρεία 
για τον επηρεασμό των
Αμερικανών ψηφοφόρων.    

Tο ρωσικό πυροβολικό εξαπέλυσε ομοβροντίες σε περιοχές του Ντονέτσκ, ενώ οι Ουκρανοί προσπαθούν να αντισταθούν. Ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Γερμανός υπουργός Αμυνας θεωρούν προτεραιότητα για το Κίεβο την εξεύρεση πυρομαχικών και μέσων
αεράμυνας, παρά την απόκτηση αεροσκαφών.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

«Θα με κυνηγούν για το υπόλοιπο της
ζωής μου οι φωνές των ανθρώπων που
βρίσκονταν μέσα στα χαλάσματα. Είναι
οι φωνές των ζωντανών θαμμένων».
«Ακόμη και όταν μας ζήτησε να της
κόψουμε το πόδι προκειμένου να τη
βγάλουμε έξω, το είπε χαμογελώντας.
Μας άφησε δύο φορές το κορίτσι και
το καταλάβαμε από τις φωνές του Κώ-
στα».

Οσα αντίκρισαν και βίωσαν κατά
τη διάρκεια της επταήμερης αποστολής
τους στις πληγείσες από τον σεισμό
περιοχές της Τουρκίας περιέγραψαν
σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου τα μέλη
της ελληνικής αποστολής. Διασώστες
της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ, συχνά με
μάτια υγρά από τη συγκίνηση, μίλησαν
για τις δυσκολίες της επιχείρησης, την
αντίδραση του τουρκικού πληθυσμού
στο άκουσμα της λέξης «Γιουνάν» (Ελ-
ληνας) και τις σκηνές ανείπωτου πόνου
που, όπως λένε τα στελέχη της Πυρο-
σβεστικής και του ΕΚΑΒ, «θα κουβαλάμε
πάντα μαζί μας».

Πρώτοι οι Ελληνες
Η ελληνική ήταν η πρώτη ξένη α-

ποστολή που πάτησε το πόδι της επί
τουρκικού εδάφους ανταποκρινόμενη
στο τουρκικό αίτημα προς τον ευρω-
παϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.
«Σε μια καταστροφή, ο πρώτος που θα
σπεύσει να σε βοηθήσει είναι ο γείτονάς
σου», δήλωσε ο διασώστης του ΕΚΑΒ
Ευθύμης Αραβανής, απαντώντας σε ε-
ρώτηση δημοσιογράφου.

«Φτιάξαμε ένα γραφείο συλλογής
πληροφοριών και καλέσαμε τον τοπικό
πληθυσμό να μας δώσει πληροφορίες
για ανθρώπους που ήταν εγκλωβισμένοι
στα ερείπια», εξήγησε ο Παναγιώτης
Γιαννόπουλος, ο οποίος συντόνιζε τα
στελέχη της ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση
διάσωσης ενός 11χρονου αγοριού από
τα μέλη της ελληνικής αποστολής α-
ναφέρθηκε ο επιπυραγός Θωμάς Κρί-
κελλης: «Ηταν ξαπλωμένος και δεν είχε
τρόπο ούτε το κεφάλι να γυρίσει για
να πιει νερό. Κάθε φορά που τράβαγα
το ποτήρι μού έπιανε το χέρι και μου
έλεγε “όχι, όχι, όχι”, δηλαδή να συνε-
χίσω να του δίνω νερό και έπειτα να

μου υπενθυμίζει συνεχώς στα αγγλικά
ότι είναι στο 10% των δυνάμεών του,
ότι δεν αντέχει άλλο». 

«Ποια είναι η στιγμή που σας συ-
γκλόνισε περισσότερο;» ρώτησε τους
εκπροσώπους της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ
ένας από τους δημοσιογράφους. «Ηταν
μόλις είχαμε φτάσει. Ενας πιτσιρικάς,
πρέπει να ήταν 7-8 χρόνων. Με πλη-
σίασε και μου έδωσε ένα κουτί μπι-
σκότα. Για εμένα αυτή η στιγμή ήταν
πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο δυνατή απ’

όλες τις άλλες», απάντησε ο γιατρός
Σωκράτης Δούκας μην μπορώντας να
κρύψει τη συγκίνησή του.

«Αυτό που θα μου μείνει είναι η ει-
κόνα των παιδιών να παίζουν γελώντας
σε μια παιδική χαρά δίπλα στα ερείπια»,
συμπλήρωσε ο κ. Γιαννόπουλος. Για
τον διασώστη της ΕΜΑΚ Κωνσταντίνο
Νίκα, που συγκέντρωσε τα φώτα της
δημοσιότητας καθώς και ο πατέρας
του υπηρέτησε στην ΕΜΑΚ, η πιο δυ-
νατή στιγμή ήταν η διάσωση της μικρής
Αϊρίν. «Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο δί-
πλα στην εγκλωβισμένη. Ηταν τεχνικά
μια πολύ δύσκολη διάσωση, οπότε η
στιγμή που τη βγάλαμε ήταν για εμένα
πολύ σημαντική», δήλωσε.

Και οι πέντε εκπρόσωποι της ελ-
ληνικής αποστολής μίλησαν για τη
θερμή υποδοχή από τους πληγέντες
της Τουρκίας και τα συναισθήματα
με τα οποία τους περιέβαλε ο ντόπιος

πληθυσμός. «Στα διαλείμματα των ε-
πιχειρήσεων έρχονταν απλοί πολίτες
να μας δώσουν τσάι ή ψωμί. Οταν βρε-
θήκαμε σε μια ουρά πίσω από έναν
αυτοσχέδιο πάγκο, ο κόσμος παραμέ-
ρισε για να περάσουμε μπροστά», α-
φηγήθηκε ο κ. Γιαννόπουλος. «Ενώ
βρισκόμασταν σε έναν καταυλισμό,
είδαμε ένα άτομο να μας κάνει νόημα
να πάμε πίσω από τη σκηνή. Εκεί έ-
βγαλε ταψιά με τουρκικά γλυκά. Το
ένα μας είπε να το φάμε εκεί επιτόπου
και το δεύτερο ήθελε να το πάρουμε
μαζί μας», περιέγραψε ο Θωμάς Κρί-
κελλης, με ένα θλιμμένο χαμόγελο να
σχηματίζεται στα χείλη του. Κλείνο-
ντας, τα μέλη της αποστολής αισθάν-
θηκαν την ανάγκη να ξεκαθαρίσουν
ότι δεν είναι ήρωες, όπως αναφέρθηκε
στα ΜΜΕ, αλλά επαγγελματίες που
εκπαιδεύονται να επιχειρούν κάτω
από τέτοιες συνθήκες.

Η λέξη «Γιουνάν» γλύκαινε τον πόνο
Οι διασώστες της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ μίλησαν για την αποστολή στην Τουρκία

Τσαβούσογλου: Νέα
σελίδα με την Ελλάδα
Η συνάντηση του υπουργού Αμυνας
Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Τούρ-
κο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ δεν
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες,
καθώς ο υπουργός Αμυνας της Τουρ-
κίας έπρεπε να παραμείνει στη χώρα
του λόγω του καταστροφικού σεισμού.
Πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου μί-
λησε για «νέα σελίδα» στις σχέσεις Α-
θήνας - Αγκυρας. 

O κ. Ακάρ, ο οποίος παραμένει στην
επαρχία του Χατάι, μαζί με τον αρχηγό
του γενικού επιτελείου ξηράς, στρα-
τηγό Μουσά Αβσεβέρ, παρακολουθεί
εδώ και εννέα ημέρες τις δραστηριό-
τητες έρευνας, διάσωσης και υποστή-
ριξης. Γνωστοποιήθηκε ότι ο κ. Ακάρ
δεν θα μπορέσει να παραστεί στη συ-
νάντηση των υπουργών Αμυνας του
ΝΑΤΟ λόγω των εργασιών του στη ζώ-
νη του σεισμού και ότι ο μόνιμος α-
ντιπρόσωπος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ
Λεβέντ Γκιουμρουκτσού θα εκπροσω-
πήσει την Τουρκία στη συνάντηση.
Πάντως θεωρείται σίγουρο πως το ε-
πόμενο διάστημα ο υπουργός Αμυνας
της Τουρκίας και ο κ. Παναγιωτόπουλος
θα προγραμματίσουν συνάντηση, όταν
θα βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία.   

Στην Αλεξανδρέττα παρατηρήσαμε
πως άνδρες του στρατού ξηράς και
του ναυτικού της Τουρκίας συμμετέ-
χουν ενεργά στις προσπάθειες ομα-
λοποίησης της κατάστασης, στήνοντας
καταυλισμούς και χώρους για συσσίτια.
Μέσα σε αυτό το κλίμα ο κ. Μεβλούτ
Τσαβούσογλου έστειλε μήνυμα ομα-
λοποίησης των σχέσεων της Τουρκίας
με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου
και την Ελλάδα.   

«Θέλουμε σταθερότητα και ειρήνη
στην περιοχή μας. Τα βήματα που έ-
χουμε κάνει για την εξομάλυνση των
σχέσεών μας με τις χώρες της περιοχής,
ιδίως με το Ισραήλ, είναι προφανή.
Ελπίζω ότι η αλληλεγγύη μας κατά τη
διάρκεια αυτού του σεισμού θα είναι
επίσης καθοριστική για το άνοιγμα
μιας νέας σελίδας με την Ελλάδα. Ως
εκ τούτου, όπως όλες οι χώρες της πε-
ριοχής, πρέπει να συνεχίσουμε να ερ-
γαζόμαστε για τη σταθερότητα, την
οικονομική ανάπτυξη και την ειρήνη
της περιοχής μας», δήλωσε ο υπουργός
Εξωτερικών της Τουρκίας στη συνέ-

ντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του
με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ελι
Κοέν στην Αγκυρα.   

«Efxaristo poli file» 
Εν τω μεταξύ, η τουρκική εφημερίδα

Hurriyet με πρωτοσέλιδο τίτλο
«Efxaristo poli file» (σ.σ. Ευχαριστώ
πολύ φίλε) ευχαριστεί την Ελλάδα για
τη συνδρομή και τη βοήθεια προς τις
περιοχές που έπληξε ο σεισμός της
6ης Φεβρουαρίου. Το δημοσίευμα α-
ναφέρεται στην επιστροφή των μελών
της ΕΜΑΚ στην Ελλάδα, μετά την ο-
λοκλήρωση της αποστολής τους.  

Η αρθρογράφος της εφημερίδας
Hurriyet Χαντέ Φιράτ αναφέρει ότι
«η Τουρκία και η Ελλάδα ήταν στα
πρόθυρα του πολέμου μέχρι τον σει-
σμό. Ωστόσο, η καταστροφή έκανε
τους ηγέτες των δύο χωρών να αφή-
σουν στην άκρη όλες τις εντάσεις.
Τόσο η Πρόεδρος της Ελλάδας όσο
και ο πρωθυπουργός τηλεφώνησαν
στον πρόεδρο Ερντογάν. «Εχουμε βιώ-
σει τέτοιου είδους πόνο μαζί, θα εί-
μαστε πάντα μαζί σας», είπαν και οι
δύο στο τηλέφωνο. Σοκαριστικές ήταν
οι εικόνες για τον Ελληνα υπουργό Ε-
ξωτερικών κ. Ν. Δένδια που ήρθε στην
Τουρκία για να δει τη ζώνη του σεισμού
και έκανε εναέριες επιθεωρήσεις.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ

«Ελπίζω ότι η αλληλεγγύη κατά τη διάρ-
κεια αυτού του σεισμού θα είναι καθορι-
στικήγια τις διμερείς σχέσεις», ανέφερε ο
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.   

<<<<<<<

Συγκινητικές αφηγήσεις 
από τα μέλη του σωστικού
συνεργείου το οποίο 
έσπευσε στις σεισμόπλη-
κτες περιοχές.

Τα στελέχη της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν στη νοτιοανατολική Τουρκία μίλησαν για την εμπειρία τους. Ακόμη κι αυτοί που σώ-
ζουν ζωές κάτω από τόνους συντρίμμια, λύγισαν από τον πόνο που είδαν στα μάτια των παιδιών.
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e-shops!

Μικρά και μεσαίου μεγέθους αυτο-
κίνητα χρειάζονται περιορισμένους
χώρους στάθμευσης, διευκολύνουν
την κυκλοφορία στους δρόμους πό-
λεων και επιβαρύνουν λιγότερο το
περιβάλλον. Αρκετοί κατασκευαστές
επενδύουν σε μικρά και μεσαία αυ-
τοκίνητα, άλλοι πάλι ποντάρουν
περισσότερο σε πιο κερδοφόρα μο-
ντέλα. Τα σχετικά αναφέρει σε άρ-
θρο της η Deutsche Welle. Επισήμως
η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
βλέπει πολλά πλεονεκτήματα στα
μικρομεσαία οχήματα ιδίως όταν
διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα. Οι ει-
δικοί διαπιστώνουν, ωστόσο, ότι
πολλοί κατασκευαστές περιορίζουν
σταδιακά συνειδητά τον σχεδιασμό
και την κατασκευή μικρότερων ο-
χημάτων. Οι λόγοι ποικίλλουν. Σύμ-
φωνα με την ομοσπονδιακή υπη-

ρεσία οχημάτων, τον Δεκέμβριο
του 2022 στον τομέα των μικρομε-
σαίων οχημάτων οι πωλήσεις σκαρ-
φάλωσαν στο 15,7%. Συγκριτικά το
ποσοστό των οχημάτων πολλαπλών
χρήσεων SUV ανήλθε στο 34%.

Στον τομέα μικρών και μεσαίων
αυτοκινήτων είναι σαφής μια μα-
κροπρόθεσμη τάση την περίοδο
2012-2022. Ο Σύνδεσμος Γερμανικής
Αυτοκινητοβιομηχανίας, VDA, α-
ποτιμά ωστόσο θετικά την παρούσα
κατάσταση, ανακοινώνοντας ότι
στην εκπνοή του 2022 είχαν πω-
ληθεί πάνω από 420.000 μικρά και
μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητα, από
τα οποία το ένα τρίτο ηλεκτροκί-
νητα. Η αυτοκινητοβιομηχανία συ-
μπεραίνει από αυτή την εξέλιξη
πως στη Γερμανία το ποσοστό η-
λεκτροκίνητων μικρών και μεσαίων

αυτοκινήτων είναι πολύ υψηλό.
Από τότε που το γερμανικό δημόσιο
επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων, η σημασία των μικρο-
μεσαίων οχημάτων έχει ενισχυθεί
ακόμη περισσότερο, επισημαίνει
ο Σύνδεσμος. Από την άλλη πλευρά,
είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό κέρδους για τις αυτοκινητο-
βιομηχανίες προκύπτει από τις πω-

λήσεις μεγαλύτερων μοντέλων. Ο
κανόνας αυτός της αγοράς είναι α-
πλός και κατανοητός. Εξηγεί, πά-
ντως, εν μέρει για ποιο λόγο οι κα-
τασκευαστές επενδύουν τα τελευ-
ταία χρόνια ολοένα και λιγότερο
σε μικρότερα και μεσαία μοντέλα.
Είναι σαφές ότι από τις πωλήσεις
SUV ή μεγάλων και πολυτελών ο-
χημάτων βγαίνουν περισσότερα
χρήματα. Οι κατασκευαστές κερ-
δίζουν υψηλότερα ποσά από τις πω-
λήσεις μικρότερων οχημάτων, μόνο
αν διασφαλίσουν αυξημένες πωλή-
σεις. Ομως ο αριθμός των γερμανι-
κών μοντέλων έχει σταθερά πτωτική
τάση. Μέσα σε μία δεκαετία ο α-
ριθμός των μοντέλων περιορίστηκε
στο μισό, από 24 σε δώδεκα. Μο-
ντέλα όπως Ford Ka και Opel Adam
δεν αντικαταστάθηκαν. Το γερμα-

νικό περιοδικό αυτοκινήτων Auto
Straßenverkehr κατέγραψε μείωση
μικρομεσαίων μοντέλων την πε-
ρίοδο 2017-2022, από 17 σε μόλις
οκτώ. «Η διεθνής στροφή προς τα
SUV είναι σαφής», λέει ο Στέφαν
Μπράτσελ από το Κέντρο Διαχεί-
ρισης Αυτοκινήτων CAR στην Μπέρ-
γκις Γκλάντμπαχ. «Στην κατηγορία
μεγάλων και πολυτελών αυτοκινή-
των η τάση στην αγορά είναι ανο-
δική. Τα ποσοστά SUV στην αγορά
αυξάνονται συνεχώς». O Μπένεντικτ
Μάιερ από το Ινστιτούτο Οικονομίας
του Αυτοκινήτου προσθέτει, τέλος:
«Δεν πιστεύω ότι μεσοπρόθεσμα
οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχα-
νίες θα επενδύσουν σε μικρά αυ-
τοκίνητα ή προσιτά οχήματα χα-
μηλού κόστους με στόχο τις μαζικές
πωλήσεις».

Μεγάλες επιφυλάξεις εκφράζουν επτά
χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά για τα
σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
μεταρρυθμίσει την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας. Με επιστολή τους προς την
Κομισιόν, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία,
Εσθονία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο και
Λετονία ζητούν να μη γίνουν μεγάλες
αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα που,
όπως υποστηρίζουν, κατόρθωσε να δια-
σφαλίσει χαμηλές τιμές του ηλεκτρισμού
για μεγάλο χρονικό διάστημα, διευκό-
λυνε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και διασφάλισε επάρ-
κεια ηλεκτρικής ενέργειας ικανής να
καλύψει τη ζήτηση και να αποτρέψει
ελλείψεις.

Οι επτά χώρες προσπαθούν να επη-
ρεάσουν τα σχέδια της Κομισιόν για
πλήρη αναμόρφωση των κανόνων όσον
αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εν λόγω μεταρρύθμιση έχει στόχο να

προστατεύσει καταναλωτές από την ε-
κτόξευση των τιμών των καυσίμων αλλά
και να αποτρέψει μια επανάληψη της
κρίσης που γνώρισε η Ε.Ε. το περασμένο
έτος με την εκτόξευση των τιμών της
ηλεκτρικής ενέργειας, όταν διεκόπη η
ροή του ρωσικού αερίου. «Δεν πρέπει
να σκοτώσουμε τη χήνα που κάνει τα
χρυσά αυγά, γιατί αυτό ήταν η ενιαία
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την τελευ-
ταία δεκαετία», τόνισε σχετικά ο Δανός
υπουργός Ενέργειας Λας Ααγκαρντ. Οι
επτά χώρες αναγνωρίζουν, βέβαια, πως
υπάρχουν περιθώρια για κάποια βελ-
τίωση των σχετικών κανόνων, δεδομέ-
νου ότι εκτοξεύθηκαν οι τιμές της ηλε-
κτρικής ενέργειας πέρυσι. Υπογραμμί-
ζουν όμως ότι οι όποιες αλλαγές πρέπει
να έχουν διασφαλίσει την εύρυθμη λει-
τουργία της αγοράς και την προσέλκυση
επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Στην εν λόγω επιστολή που

διέρρευσε στο Reuters, τονίζουν πως
«οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που θα υ-
περβαίνει κάποιες στοχευμένες παρεμ-
βάσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο, θα πρέ-
πει να βασίζεται σε μια εις βάθος απο-
τίμηση της κατάστασης και δεν πρέπει
να υιοθετηθεί εσπευσμένα ως αντίδραση
στην κρίση».

Στο αντίποδα βρίσκονται, ως συνή-
θως, οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου,
με την Ισπανία και τη Γαλλία να ζητούν

βαθύτερη και αποφασιστική μεταρρύθ-
μιση του υφιστάμενου πλαισίου. Η Ι-
σπανία έχει προτείνει μια στροφή σε
μακροπρόθεσμα συμβόλαια σταθερών
τιμών για τις μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, με σκοπό να απο-
φευχθούν τα άλματα των τιμών της ε-
νέργειας.

Οι επτά χώρες επισημαίνουν επίσης
πως τα διάφορα σχήματα που έχουν ε-
πινοηθεί για να αποτραπεί μια εκτόξευση
των τιμών, όπως για παράδειγμα οι λε-
γόμενες «συμβάσεις επί διαφορών»,
μπορούν να βοηθήσουν αλλά πρέπει
να συναφθούν μόνον σε εθελοντική
βάση με έμφαση στην παραγωγή ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα,
τάσσονται υπέρ μιας ιδέας την οποία
έχει ήδη θέσει στο τραπέζι η Κομισιόν
και αφορά το να γίνει ευκολότερο για
τους καταναλωτές να μπορούν να επι-
λέγουν ανάμεσα σε συμβόλαια παροχής

ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερές τιμές
και σε συμβόλαια κυμαινόμενης τιμής.
Εκφράζουν, αντιθέτως, σφοδρή διαφω-
νία με μια άλλη πρόταση της Κομισιόν,
την επέκταση ενός μέτρου που υιοθέ-
τησε προσωρινά η Ε.Ε., δηλαδή την α-
νάκτηση των υπερκερδών από όσες ε-
ταιρείες παράγουν ενέργεια χωρίς την
κατανάλωση αερίου και επομένως σε
μικρότερες τιμές. Υποστηρίζουν ειδι-
κότερα πως αυτού του είδους η ανά-
κτηση των υπερκερδών «θα υπονόμευε
την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις
απαιτούμενες επενδύσεις» και επικα-
λούνται στοιχεία της Ε.Ε., σύμφωνα με
τα οποία θα χρειάζονται κάθε χρόνο ε-
κατοντάδες δισ. ευρώ για ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, ώστε να βοηθηθούν
οι ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά
τους να απεξαρτηθούν ενεργειακά από
τη Ρωσία.

REUTERS  

Το ποσό των 800 δισ. ευρώ πλησιάζει
πλέον το άθροισμα στο οποίο ανέρχονται
οι συνολικές δαπάνες των ευρωπαϊκών
χωρών για τη θωράκιση των οικονομιών
τους έναντι της ενεργειακής κρίσης. Οι
σχετικοί υπολογισμοί ανήκουν στο οι-
κονομικό και ερευνητικό ινστιτούτο
Bruegel που διαπίστωσε πως από τον
Σεπτέμβριο του 2021 και μετά οι χώρες
της Ε.Ε. δαπάνησαν συνολικά 681 δισ.
ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων και για τον ίδιο λόγο οι
εκτός Ε.Ε. αφενός Βρετανία και αφετέρου
Νορβηγία διέθεσαν 103 δισ. ευρώ και
8,1 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Η Ελλάδα
δαπάνησε 9,5 δισ. ευρώ για τη θωράκιση
της οικονομίας της από την ενεργειακή
κρίση και το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο
5,2% του ελληνικού ΑΕΠ. 

Σημειωτέον ότι μόλις τον Νοέμβριο
το Bruegel υπολόγιζε το ίδιο συνολικό
ποσό στα 706 δισ. ευρώ αλλά προφανώς
έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς οι ευρω-
παϊκές χώρες εξακολουθούν να διαθέτουν
σημαντικά κεφάλαια για να αναπληρώ-
σουν το ρωσικό αέριο και να προστα-
τευθούν γενικότερα από τις επιπτώσεις
που προκάλεσε η διακοπή της προσφο-
ράς του. Οι διαφορές στο ύψος των
ποσών ανά χώρα προδίδουν μεγάλες α-

νισότητες στις δυνατότητες των χωρών
να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις. Με μεγάλη διαφορά από όλες τις
άλλες χώρες προηγείται, βέβαια, η Γερ-
μανία που διέθεσε το συντριπτικά υψη-
λότερο ποσό των σχεδόν 270 δισ. ευρώ
για τη στήριξη της γερμανικής οικονο-
μίας. Ακολουθούν Βρετανία, Ιταλία και
Γαλλία που δαπάνησαν κάθε μία λιγότερα
από 150 δισ. ευρώ και οι υπόλοιπες χώρες
της Ε.Ε. με μόλις ένα μικρό τμήμα αυτού
του ποσού. Ως προς το ύψος των κατά
κεφαλήν δαπανών, τα μεγαλύτερα ποσά
διέθεσαν και πάλι η Γερμανία, η Δανία
και το Λουξεμβούργο. Το άθροισμα των
δαπανών έναντι της ενεργειακής κρίσης
έφτασε και υπερέβη πλέον τα κεφάλαια

ύψους 750 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανά-
καμψης κατά της ύφεσης της πανδημίας
που συμφωνήθηκε το 2020 και σημα-
τοδότησε μια τομή καθώς ήταν η πρώτη
έκδοση κοινού χρέους της Ε.Ε.

Στο μεταξύ, η Γηραιά Ηπειρος έχει
κατορθώσει να οχυρωθεί αποτελεσμα-
τικά με τα υψηλά αποθέματα που έχει
συγκεντρώσει και τις τιμές του φυσικού
αερίου να έχουν αποκλιμακωθεί. Οι τιμές
του αερίου έχουν υποχωρήσει κατά πε-
ρισσότερο από 80% σε σύγκριση με το
ρεκόρ του περασμένου Αυγούστου. Αυτό
συνεπάγεται, όμως, πως οποιαδήποτε
πώληση μέρους των υψηλών αποθεμά-
των τους θα συνοδευόταν από  ζημίες
ύψους πολλών δισ. ευρώ για τις βιομη-
χανίες που χρησιμοποιούν την ενέργεια
και για τους φορολογούμενους. Μέρος
των καυσίμων έχει αγοραστεί με δημόσιο
χρήμα ή με χρήματα των χρεώσεων που
επιβάλλουν τα δίκτυα ενέργειας και τα

οποία χρηματοδοτούν βέβαια οι φορο-
λογούμενοι. Οπως τονίζει ο Σίντρε Κνού-
τσον, αντιπρόεδρος της Rystad Energy,
«στο τέλος ο καταναλωτής πληρώνει
για όλα». Κατά κάποιον τρόπο, η Ευρώπη
πληρώνει το τίμημα της επιτυχίας της.
Εσπευσε να εισαγάγει μεγάλο όγκο υ-
γροποιημένου φυσικού αερίου όταν η
Ρωσία διέκοψε τη ροή μέσω των αγωγών.
Ο ήπιος χειμώνας, όμως, περιόρισε τη
ζήτηση αμβλύνοντας, έτσι, την ενερ-
γειακή κρίση. Οι ταμιευτήρες φυσικού
αερίου έχουν τώρα πληρότητα γύρω
στο 65%, σαφώς υψηλότερη δηλαδή
από το σύνηθες για αυτήν την περίοδο
του έτους, όπως προδίδουν τα στοιχεία
της εταιρείας δεδομένων Gas
Infrastructure Europe. Θεωρείται άλ-
λωστε πιθανόν η πληρότητα να βρίσκεται
πάνω από το 50% όταν θα τελειώνει ο
χειμώνας, δηλαδή σε διπλάσιο επίπεδο
από εκείνο την αντίστοιχη περίοδο του

περασμένου έτους. Οπως, όμως, επιση-
μαίνουν παράγοντες της αγοράς, τα δε-
δομένα αυτά είναι θετικά για την ενερ-
γειακή ασφάλεια της Ευρώπης αλλά δη-
μιουργούν ένα δίλημμα για όσες εταιρείες
ή φορείς αγόρασαν το καύσιμο όταν οι
τιμές του είχαν εκτοξευθεί στα ύψη.
Προκειμένου να προστατευθούν από
τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών οι
εταιρείες θα μπορούσαν να κλείνουν
συμβόλαια αγοραπωλησίας του αερίου
σε προκαθορισμένες τιμές. Οι Ευρωπαίοι
έχουν επιβαρυνθεί από το υπερβολικό
κόστος του αερίου καθώς είχαν εκτο-
ξευθεί σε ιλιγγιώδη ύψη οι τιμές το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, μια περίοδο του έ-
τους που δεν χρειάζεται αέριο για θέρ-
μανση και οι τιμές είναι συνήθως σαφώς
χαμηλότερες από τον χειμώνα. Συνολικά
ο λογαριασμός που πλήρωσε η Ε.Ε. για
εισαγωγές αερίου έφτασε στο ρεκόρ
των 101 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του πε-

ρασμένου έτους, δηλαδή σε επίπεδο υ-
περτριπλάσιο σε σύγκριση με τα επίπεδα
την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Και
βέβαια μεγάλο μέρος αυτών των εισα-
γωγών του καυσίμου αποθηκεύτηκε για
λόγους ενεργειακής ασφάλειας.

Κοντά στα τέλη Αυγούστου όταν κο-
ρυφώθηκε η κρίση στην προσφορά φυ-
σικού αερίου, οι τιμές στην αγορά του
Αμστερνταμ υπερέβησαν τα 300 ευρώ
η μεγαβατώρα. Σήμερα τα προθεσμιακά
συμβόλαια στην ολλανδική αγορά, που
είναι και το επίπεδο αναφοράς για την
Ευρώπη, μόλις που περνούν τα 50 ευρώ
η μεγαβατώρα και πλησιάζουν τα επίπεδα
στα οποία βρίσκονταν τον Σεπτέμβριο
του 2021. Προ ημερών η Morgan Stanley
προέβλεψε πως οι τιμές θα υποχωρήσουν
περαιτέρω και ότι οι ταμιευτήρες της
Ε.Ε. θα κλείσουν τη χειμερινή σεζόν με
πληρότητα 59%.

REUTERS, BLOOMBERG

Η κυριαρχία των μικρομεσαίων αυτοκινήτων SUV

Σύμφωνα με τη γερμανική ομοσπονδιακή υπηρεσία οχημάτων, τον
Δεκέμβριο του 2022 οι πωλήσεις μικρομεσαίων οχημάτων σκαρφά-
λωσαν στο 15,7%, ενώ των οχημάτων πολλαπλών χρήσεων SUV α-
νήλθαν στο 34%.

<<<<<<

Οι αυτοκινητοβιομηχα-
νίες κερδίζουν περισσό-
τερα από τις πωλήσεις
οχημάτων πολλαπλών
χρήσεων ή μεγάλων 
και πολυτελών.

<<<<<<

Διαφωνούν με πρόταση της
Ε.Ε. για επέκταση του μέτρου
της ανάκτησης των υπερκερ-
δών από όσες εταιρείες
παράγουν ενέργεια χωρίς
την κατανάλωση αερίου.

<<<<<<

Οι ταμιευτήρες φυσικού αε-
ρίου έχουν τώρα πληρότητα
γύρω στο 65% και οι τιμές
του έχουν υποχωρήσει κατά
περισσότερο από 80% σε
σύγκριση με το ρεκόρ του
περασμένου Αυγούστου.

Κατά των ριζικών αλλαγών στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 7 χώρες του Βορρά

800 δισ. το κόστος
της ενεργειακής
κρίσης
στην Ευρώπη
Οι μεγαλύτερες δαπάνες από Γερμανία,
ακολουθούν Βρετανία, Ιταλία και Γαλλία

Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Εσθονία, Φιν-
λανδία, Λουξεμβούργο και Λετονία ζητούν
να μη γίνουν μεγάλες αλλαγές στο υφιστά-
μενο σύστημα που, όπως υποστηρίζουν, κα-
τόρθωσε να διασφαλίσει χαμηλές τιμές του
ηλεκτρισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Χωρίς χιόνι δεν γίνονται χειμερινά
σπορ, αλλά η έλλειψη νερού από
την τήξη του έχει επιπτώσεις διαρ-
κείας, καθώς πλήττονται η ναυτιλία,
η γεωργία και η παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας. «Το χιόνι έχει σημαντικό
ρόλο στον κύκλο του νερού κι αυτός
είναι να συγκρατεί το νερό για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
με αποτέλεσμα αυτό να ρέει μόνο
το καλοκαίρι ή την άνοιξη», εξηγεί
ο Ντάνιελ Φαρινότι, καθηγητής
Παγετωνολογίας στο Ινστιτούτο
Τεχνολογίας της Ζυρίχης. Χωρίς
τη ρυθμιστική λειτουργία του χιο-
νιού, αυτό το νερό λείπει αργότερα
μέσα στη χρονιά. Τα ποτάμια που

συνήθως τροφοδοτούνται από το
λιώσιμο του χιονιού έχουν τότε χα-
μηλότερη στάθμη, όπως αναφέρει
σχετικά η Deutsche Welle. Ενα από
αυτά τα ποτάμια είναι ο Ρήνος στη
Γερμανία, όπου το νερό από το λιώ-
σιμο του χιονιού είναι ζωτικής ση-
μασίας ως απόθεμα για το καλοκαίρι
και το φθινόπωρο. Τα κλιματικά
μοντέλα προβλέπουν ότι στο μέλλον
θα βρέχει περισσότερο τον χειμώνα.
Αλλά η βροχή πιθανώς να μην μπο-
ρεί να αντισταθμίσει το νερό από
το χιόνι.

Η χαμηλή στάθμη του νερού το
καλοκαίρι επηρεάζει όσους χρησι-
μοποιούν το νερό κατά μήκος του

Ρήνου: υδροηλεκτρικούς σταθμούς,
προμηθευτές πόσιμου νερού, καθώς
και τους αγρότες. 

Θα χρειαστούν λοιπόν πρόσθετες
τεχνητές δεξαμενές αποθήκευσης
για τις βροχές του χειμώνα. Ωστόσο,
αυτό αποτελεί πάντα μια παρέμ-
βαση στη φύση και ειδικά στα βου-
νά ο χώρος για τέτοιες λεκάνες κα-
τακράτησης είναι περιορισμένος.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
πρέπει να εξοικονομήσουμε νερό
όπου μπορούμε. Ειδικά νοτίως των
Αλπεων εξακολουθεί να χάνεται
πολύ νερό στη γεωργία, για παρά-
δειγμα λόγω διαρροών στους σω-
λήνες και επειδή εκεί χρησιμοποι-

ούνται συχνά ακόμα ψεκαστήρες,
με αποτέλεσμα να εξατμίζεται πολύ
νερό. Ακόμη πρέπει να επανεξετα-
στούν οι καλλιέργειες μακροπρό-
θεσμα. Στην κοιλάδα του Πάδου
στην Ιταλία, για παράδειγμα, υπάρ-
χουν σχέδια για την καλλιέργεια
πολύ λιγότερου ρυζιού, επειδή α-
παιτεί πολύ νερό. Ο Πάδος δεν είχε
σχεδόν καθόλου νερό πέρυσι το
καλοκαίρι. Πέρα από μια εξαιρετικά
θερμή, ξηρή περίοδο, ο προηγού-
μενος χειμώνας με πολύ λίγο χιόνι
και βροχή είχε ως αποτέλεσμα τη
δραματική πτώση της στάθμης των
υδάτων σε πολλά ποτάμια. 

Η έλλειψη χιονιού έχει επίσης

συνέπειες στις ίδιες τις ορεινές πε-
ριοχές. Εάν τον χειμώνα υπάρχουν
περισσότερες έντονες βροχοπτώ-
σεις αντί για χιόνι, ελλοχεύει ο κίν-
δυνος κατολισθήσεων. Και η έλ-
λειψη χιονιού έχει επίσης ισχυρό
αντίκτυπο στα τοπικά οικοσυστή-
ματα, καθώς «τα οικοσυστήματα
που είχαν συνηθίσει στο χιόνι θα
συγκροτηθούν διαφορετικά, επειδή
άλλα είδη θα μεταναστεύσουν εκεί»,
εξηγεί ο Φαρινότι. Επιπλέον, τέλος,
το νερό του χιονιού διατηρεί τα ε-
δάφη στα βουνά πιο υγρά απ’ ό,τι
το νερό της βροχής, συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη των φυτών την ά-
νοιξη.

Ακόμη και η βρετανική οικονομία, που
συρρικνώθηκε τον Δεκέμβριο επιβε-
βαιώνοντας τις δυσοίωνες προβλέψεις
των οικονομικών αναλυτών, τελικά α-
πέφυγε την ύφεση, έστω και μετά βίας.
Ειδικότερα, τον τελευταίο μήνα του πε-
ρασμένου έτους το ΑΕΠ μειώθηκε κατά
0,5%, έπειτα από τους θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης που είχε σημειώσει τους δύο
προηγούμενους μήνες και συγκεκριμένα
0,1% τον Νοέμβριο και 0,55% τον Ο-
κτώβριο. 

Συνολικά τα τελευταία στοιχεία δεί-
χνουν ότι το βρετανικό ΑΕΠ παρέμεινε
στάσιμο τους τελευταίους τρεις μήνες
του 2022. Μια αρνητική ένδειξη για το
σύνολο του δ΄ τριμήνου θα σηματοδο-
τούσε ότι η οικονομία βρίσκεται σε ύ-

φεση, καθώς η οικονομία είχε συρρι-
κνωθεί κατά 0,3% το γ΄ τρίμηνο.  Εν
προκειμένω είχε προηγηθεί συρρίκνωση
της βρετανικής οικονομίας κατά 0,3%
στη διάρκεια του τριμήνου μεταξύ Ιου-
λίου και Σεπτεμβρίου. 

Ως ύφεση ορίζεται όταν η οικονομία
συρρικνώνεται για δύο διαδοχικές τρί-
μηνες περιόδους. Αυτό συνήθως ση-
μαίνει ότι έχει κακές επιδόσεις και οι

εταιρείες μπορεί να βγάζουν λιγότερα
χρήματα και να μειώνουν τις θέσεις ερ-
γασίας, αφήνοντας την κυβέρνηση με
λιγότερα φορολογικά έσοδα. Ο υπουργός
Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ δήλωσε ότι
η βρετανική οικονομία δεν έχει ακόμη
ξεπεράσει τις δυσκολίες, αντιδρώντας
στα στοιχεία που έδειξαν μηδενική α-
νάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του 2022,
αλλά ότι η Βρετανία απέφυγε να εισέλθει
σε ύφεση. 

Οπως υπογράμμισε, «το γεγονός ότι
το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η ταχύτερα
αναπτυσσόμενη οικονομία στο G7 πέ-
ρυσι, καθώς και ότι απέφυγε την ύφεση,
δείχνει ότι η οικονομία μας είναι πιο αν-
θεκτική από όσο είχαμε φοβηθεί», ανέ-
φερε ο Χαντ σε δήλωσή του. Προσέθεσε,

ωστόσο, με την απαιτούμενη επιφυλα-
κτικότητα, πως σε κάθε περίπτωση η
βρετανική οικονομία δεν έχει βγει ακόμη
«στο ξέφωτο» και κυρίως σε ό,τι αφορά
τον πληθωρισμό. Πράγματι, ο πληθω-
ρισμός είναι αυτή τη στιγμή η βαθύτερη
και πιο επικίνδυνη παθογένεια της βρε-
τανικής οικονομίας. Εχει εκτοξευθεί στο
11,1% από τον Οκτώβριο, καταγράφοντας
τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων
41 ετών. Το αποτέλεσμα είναι να κατα-
φέρει καίριο πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο
των Βρετανών, ενώ την ίδια στιγμή νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις της χώρας
πλήττονται από την επιθετική αύξηση
του κόστους του δανεισμού στην οποία
έχει προχωρήσει από πέρυσι η Τράπεζα
της Αγγλίας.

Η ενεργειακή κρίση της Ευρώπης και η
απεξάρτησή της από τους ρωσικούς υ-
δρογονάνθρακες δεν απεδείχθη τελικά
Αρμαγεδδών για την οικονομία της, κα-
θώς όλα δείχνουν ότι η Ευρωζώνη έχει
διαφύγει την ύφεση, προς το παρόν
τουλάχιστον. Κατ’ αρχάς, η Ευρωζώνη
σημείωσε μικρή ανάπτυξη το τελευταίο
τρίμηνο του περασμένου έτους και στα
τέλη Ιανουαρίου η Eurostat ανακοίνωσε
την αύξηση του ΑΕΠ της κατά 0,1%.
Τότε ο Μπερτ Κόλιντζ, οικονομολόγος
της ING, εξέφραζε τον θαυμασμό του
για την «εκπληκτική αντοχή» που επέ-
δειξε στην ενεργειακή κρίση. Η οριακή
αυτή ανάπτυξη στο σύνολο του έτους
μεταφράζεται σε αύξηση ΑΕΠ κατά
3,5% και ο Τζον Λίπερ, στέλεχος της
Titan Asset Management, χαρακτήρισε
το ποσοστό αυτό «επίτευγμα». Και όλα
αυτά όταν η ΕΚΤ είχε αυξήσει τα επιτόκια
του ευρώ κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες
στη διάρκεια του β΄ εξαμήνου του πε-
ρασμένου έτους.

Ετσι το ΔΝΤ προβλέπει πλέον πως
το 2023 η Ευρωζώνη θα σημειώσει α-
νάπτυξη 0,7%, δηλαδή μεγαλύτερη από
το 0,5% που είχε προβλέψει τον Οκτώ-
βριο. Και ο λόγος των βελτιωμένων προ-
βλέψεων είναι, μεταξύ άλλων, και η α-
ποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού
αερίου, όπως βέβαια και η βοήθεια που
προσέφεραν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
για να θωρακίσουν τα ευρωπαϊκά νοι-
κοκυριά έναντι της ενεργειακής ακρί-
βειας. Πιο συγκρατημένη αλλά και πάλι
αισιόδοξη, η Deutsche Bank συντάχθηκε
με τους αισιόδοξους μέσα στην εβδομάδα
αναθεωρώντας προς τα πάνω τις προ-
βλέψεις της για την Ευρωζώνη, καθώς
τώρα εκτιμά πως το ΑΕΠ της θα αυξηθεί

κατά 0,5%. Σε ό,τι αφορά το επόμενο
έτος, ο γερμανικός κολοσσός προβλέπει
ανάπτυξη 1%. Σύμφωνα με τους ανα-
λυτές της, η Ευρωζώνη αποφεύγει την
ύφεση φέτος αφού αποκλιμακώνεται η
ενεργειακή κρίση, επειδή υποχωρεί η
αβεβαιότητα που προκάλεσε αρχικά ο
πόλεμος, και περιορίζεται το ισχυρό
πλήγμα που είχαν δεχθεί τα πραγματικά
εισοδήματα.

Δεδομένου, δε, ότι ο πληθωρισμός
της Ευρωζώνης παρουσίασε τάσεις α-
ποκλιμάκωσης, η πρόεδρος του ΕΚΤ
έχει παραδεχθεί ότι «τελευταία η εικόνα
είναι λιγότερο κακή σε σύγκριση με
αυτά που πιστεύαμε πριν από μερικούς
μήνες». Η Deutsche Bank προβλέπει,
άλλωστε, πως η επανεκκίνηση της κι-
νεζικής οικονομίας θα ενισχύσει το ΑΕΠ
της  Ευρωζώνης κατά 0,2 εκατοστιαίες
μονάδες, ενώ αισιοδοξεί πως μέχρι τα
μέσα του επόμενου έτους η ΕΚΤ θα έχει
κατορθώσει να επαναφέρει τον πλη-
θωρισμό της Ευρωζώνης κοντά στον

στόχο του 2%. Ως εκ τούτου, εκφράζει
την αισιόδοξη εκτίμηση πως στη συ-
νέχεια η Τράπεζα της Ευρωζώνης θα
μπορεί να εγκαινιάσει νέο γύρο μειώ-
σεων των επιτοκίων με μειώσεις κατά
25 μονάδες βάσης κάθε τρίμηνο, για να
τα επαναφέρει τελικά στο επίπεδο του
1,75%. Δεν έχουν εξαφανιστεί, βέβαια,
όλα τα σύννεφα πάνω από την Ευρω-
ζώνη καθώς η Γερμανία ανακοίνωσε
προ ημερών ότι η οικονομία της συρ-
ρικνώθηκε στη διάρκεια του δ  ́τριμήνου
του 2022, που σημαίνει ότι κινδυνεύει
να διολισθήσει σε ύφεση. Και πάλι,
όμως, η εικόνα παραμένει στη χειρότερη
περίπτωση μεικτή καθώς η επενδυτική
εμπιστοσύνη στη Γερμανία είναι και
πάλι σε θετικά επίπεδα, σύμφωνα με
τον δείκτη του οικονομικού ινστιτούτου
ZEW. Σχεδόν ταυτόχρονα, πάντως, η
Γαλλία και η Ισπανία ανακοίνωσαν ότι
κατέγραψαν νέα επιτάχυνση του πλη-
θωρισμού μετά τις τάσεις αποκλιμάκω-
σης που είχαν καταγράψει.

Η επανεκκίνηση της Κίνας και της οικο-
νομίας της, η αποκλιμάκωση των τιμών
του αερίου στην Ευρώπη και του πλη-
θωρισμού στις ΗΠΑ, καθώς και η καλή
κατάσταση της αμερικανικής αγοράς
εργασίας τείνουν να απομακρύνουν
τον κίνδυνο της παγκόσμιας ύφεσης.
Οπως επισημαίνει σχετικό δημοσίευμα
των New York Times με τον ενδεικτικό
τίτλο «Ποια ύφεση;», η αμερικανική ο-
μοσπονδιακή τράπεζα, η Fed, αύξησε
επιθετικά τα επιτόκια, αλλά αντί για
την ύφεση που περιμέναμε να προκα-
λέσει, μάλλον η οικονομία δείχνει να
τα πηγαίνει πολύ καλά. Στις ΗΠΑ οι ε-
πιχειρήσεις δημιούργησαν μισό εκα-
τομμύριο νέες θέσεις εργασίας μόνο
μέσα στον Ιανουάριο, η αγορά στέγης
δείχνει σημάδια σταθεροποίησης ή α-
κόμη και ανόδου, και πολλοί οικονομο-
λόγοι της Wall Street αρχίζουν να υπο-
βαθμίζουν το ενδεχόμενο ύφεσης μέσα
στο τρέχον έτος.

Και η ανεργία στις ΗΠΑ βρίσκεται
στο 3,4% καταγράφοντας τα χαμηλότερα
επίπεδα των τελευταίων τουλάχιστον
53 ετών, ενώ παράλληλα στη διάρκεια
του περασμένου έτους οι προσλήψεις
ήταν τόσο πολυάριθμες ώστε προβλη-

μάτιζαν τον πρόεδρο της Fed, Ζερόμ
Πάουελ. Οπως επισημαίνει βέβαια η α-
μερικανική εφημερίδα, δεν είναι όλα
τα στοιχεία ρόδινα. Ο τομέας της με-
ταποίησης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα
και οι καταναλωτικές δαπάνες φαίνονται
ασταθείς, δικαιολογώντας, έτσι, μερίδα
οικονομολόγων και αναλυτών που εξα-
κολουθούν να προβλέπουν ύφεση. Είναι,
πάντως, πολύ χαμηλότεροι οι τόνοι
τους. Ο όμιλος Citi, για παράδειγμα,
δίνει πιθανότητα 30% να σημειωθεί πα-
γκόσμια ύφεση, αλλά είναι σαφώς πιο
αισιόδοξος σε σύγκριση με το περασμένο
έτος όταν έδινε πιθανότητα 50%. Το
Reuters επισημαίνει παράλληλα ότι
πολλές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
του κόσμου, κατά κύριο λόγο τεχνολο-
γικοί κολοσσοί των ΗΠΑ όπως οι Meta,
IBM, Amazon, Yahoo και πολλές άλλες,
προχωρούν σε χιλιάδες απολύσεις. Οπως
τονίζει, όμως, ο Ρόνι Γουόκερ, οικονο-
μολόγος της Goldman Sachs, αυτές οι
απολύσεις αφορούν κυρίως τους τεχνο-
λογικούς κολοσσούς που στη διάρκεια
της πανδημίας είχαν προσλάβει ασυ-
νήθιστα υψηλά νούμερα υπαλλήλων.
Ο ίδιος υπογραμμίζει, άλλωστε, πως οι
τεχνολογικοί κολοσσοί δεν αντιπροσω-

πεύουν την ευρύτερη οικονομία.   
Την ίδια στιγμή, οι αγορές ομολόγων

εξακολουθούν να κατατείνουν σε επι-
κείμενη ύφεση. Οι αποδόσεις του βρα-
χυπρόθεσμου χρέους τόσο των ΗΠΑ
όσο και της Γερμανίας, αλλά και κάποιων
άλλων οικονομιών, κινούνται ανοδικά
υπερβαίνοντας συχνά τις αποδόσεις
του μακροπρόθεσμου χρέους. Και αυτό
ιστορικά αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά
προεξοφλεί επερχόμενη ύφεση. Στο με-
ταξύ, οι διαπραγματευτές ομολόγων

προβλέπουν πως η Fed θα αυξήσει τα
επιτόκια μέχρι να φτάσουν στο 5% με
5,25% και στη συνέχεια θα αποφασίσει
μια μείωσή τους προς τα τέλη του έτους.
Από τις αρχές του περασμένου χρόνου
και μέχρι προ ολίγων ημερών η Fed έχει
αυξήσει τα επιτόκια του δολαρίου από
τα σχεδόν μηδενικά επίπεδα στο 4,5%,
καταγράφοντας την πλέον επιθετική
στροφή σε περιοριστική νομισματική
πολιτική εδώ και δεκαετίες. Αυτή η αύ-
ξηση του κόστους δανεισμού έχει με-
ταφραστεί αυτομάτως σε υψηλότερες
δόσεις για την αγορά αυτοκινήτων και
για την αποπληρωμή στεγαστικών δα-
νείων, και προς στιγμήν φάνηκε όντως
να επιβραδύνει την αμερικανική οικο-
νομία. Από τον Δεκέμβριο όμως, οπότε
φάνηκε η πρόθεσή της να προχωρήσει
με ηπιότερους ρυθμούς στην περιορι-
στική πολιτική, οι αγορές χαλάρωσαν
ξανά. Ηδη τα επιτόκια των στεγαστικών
δανείων στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει

ελαφρώς. Οι αιτήσεις για στεγαστικά
δάνεια ανακάμπτουν, έστω κι αν βρί-
σκονται σε χαμηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις
νέων κατοικιών βρίσκονται περίπου
στα ίδια επίπεδα στα οποία βρίσκονταν
προ πανδημίας. Οι πωλήσεις μεταχει-
ρισμένων αυτοκινήτων είχαν μειωθεί,
αλλά τώρα τείνουν να ανακάμψουν. Κι
ενώ οι λιανικές πωλήσεις και οι δαπάνες
των αμερικανικών νοικοκυριών έχουν
μειωθεί, πολλοί αναλυτές εκτιμούν πως
παρεισφρέουν στην αγορά νέες δυνάμεις
ικανές να τονώσουν την καταναλωτική
ζήτηση μέσα στο τρέχον έτος.  

Εν ολίγοις, έπειτα από ένα και πλέον
έτος υψηλού πληθωρισμού που διάβρωσε
την αγοραστική δύναμη των κατανα-
λωτών, οι αυξήσεις των μισθών αρχίζουν
να υπερκαλύπτουν τις αυξήσεις των τι-
μών. Και δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις
εξακολουθούν να προσλαμβάνουν, οι
Αμερικανοί έχουν χρήματα και σίγουρα
θα τα ξοδέψουν. Δεν υπάρχει, βέβαια,

καμία εγγύηση πως όλοι αυτοί οι παρά-
γοντες θα εξισορροπήσουν τον αντί-
κτυπο από τις αυξήσεις των επιτοκίων.
Τα εισοδηματικά χαμηλά στρώματα έ-
χουν ήδη δαπανήσει τις αποταμιεύσεις
τους πολύ πιο γρήγορα από τις κοινωνικές
τάξεις υψηλότερου εισοδήματος και δεν
έχουν πλέον το περιθώριο να δαπανή-
σουν περισσότερα. Μιλώντας στους
ΝΥΤ, η Νέλα Ρίτσαρντσον, οικονομο-
λόγος στην εταιρεία δεδομένων ADP,
εκφράζει τη διαφωνία της με την εντύ-
πωση πως η αμερικανική οικονομία ε-
πιταχύνεται ξανά και υπενθυμίζει πως
«μπορεί θαυμάσια μια οικονομία να έχει
ισχυρή αγορά εργασίας και χαμηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης». Για τη Fed, πάντως,
το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο χρειάζεται
να αυξήσει τα επιτόκια ώστε να διασφα-
λίσει πως τόσο ο πληθωρισμός όσο και
η οικονομία κι η ανάπτυξή της θα επι-
στρέψουν σε ένα βιώσιμο επίπεδο. 

REUTERS, THE NEW YORK TIMES 

Η έλλειψη χιονιού δεν θίγει μόνο τους σκιέρ

Η χαμηλή στάθμη του νερού το καλοκαίρι επηρεάζει όσους χρησι-
μοποιούν το νερό κατά μήκος του Ρήνου: υδροηλεκτρικούς σταθ-
μούς, προμηθευτές πόσιμου νερού, καθώς και τους αγρότες. 

Θετικά σημάδια και από τη βρετανική οικονομία

O πληθωρισμός είναι αυτή τη στιγμή η βαθύτερη και πιο επικίνδυνη παθογένεια της βρε-
τανικής οικονομίας. Εχει εκτοξευθεί στο 11,1% από τον Οκτώβριο, καταγράφοντας τα υψη-
λότερα επίπεδα των τελευταίων 41 ετών.

<<<<<<

Το ΑΕΠ της παρέμεινε
στάσιμο τους τελευταίους
τρεις μήνες του 2022, απο-
φεύγοντας έτσι την ύφεση.

<<<<<<

Αποφεύγει την ύφεση
φέτος, καθώς αποκλιμακώ-
νεται η ενεργειακή κρίση.

<<<<<<

Οι αγορές ομολόγων εξακο-
λουθούν να κατατείνουν σε
επικείμενη ύφεση, με τις
αποδόσεις του βραχυπρόθε-
σμου χρέους ΗΠΑ και Γερμα-
νίας να κινούνται ανοδικά.

Αντέχει η ευρωπαϊκή οικονομία, ανάπτυξη 0,7% στην Ευρωζώνη βλέπει το ΔΝΤ

Η Κριστίν Λαγκάρντ, έχει παραδεχθεί πως «τελευταία, η εικόνα είναι λιγότερο κακή σε σύ-
γκριση με αυτά που πιστεύαμε πριν από μερικούς μήνες».

Απομακρύνεται
το ενδεχόμενο
παγκόσμιας
ύφεσης 
Σημάδια σταθεροποίησης
ή και ανόδου της οικονομίας των ΗΠΑ

Oι διαπραγματευτές ομολόγων προβλέπουν πως η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια μέχρι να φτάσουν στο 5% με 5,25% και στη συνέχεια θα αποφασίσει μια μείωσή τους προς τα τέλη του έ-
τους. Από τις αρχές του περασμένου χρόνου και μέχρι προ ολίγων ημερών η Fed έχει αυξήσει τα επιτόκια του δολαρίου από τα σχεδόν μηδενικά επίπεδα στο 4,5%, καταγράφοντας την
πλέον επιθετική στροφή σε περιοριστική νομισματική πολιτική εδώ και δεκαετίες.
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Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Μπορεί ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτής
και διευθύνων σύμβουλος του Facebook,
να έχει ρίξει το βάρος στα παράτολμα
σχέδιά του για το «μετασύμπαν», όμως
την τελευταία δεκαετία το πραγματικά
καυτό καινούργιο μέτωπο του ανταγω-
νισμού ανάμεσα στους τεχνολογικούς
κολοσσούς είναι ο ανταγωνισμός για την
κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη. Κι
ενώ έως τώρα η κόντρα σοβούσε σχετικά
αθόρυβα, μέσα στην εβδομάδα εκδηλώ-
θηκε ηχηρά με την επίσημη πλέον πα-
ρουσίαση ενός συστήματος τεχνητής
νοημοσύνης της Microsoft που απειλεί
να επισκιάσει την Google και να της α-
ποσπάσει ενδεχομένως την πρωτοκαθε-
δρία στην αναζήτηση στο Ιντερνετ. Τόσο
η Google όσο και η Meta του Ζούκερ-
μπεργκ αλλά και πολλές μικρές εταιρείες
υψηλής τεχνολογίας ετοιμάζουν ή έχουν
ήδη ετοιμάσει, έστω και ατελώς, τη δική
τους εκδοχή μιας τέτοιας εφαρμογής. Η
Microsoft, όμως, φαίνεται πως τις «έπιασε
στον ύπνο», όπως πριν από χρόνια πιά-
στηκε η ίδια όταν η Google προσέφερε
την επιτυχέστερη και δημοφιλέστερη
μηχανή πλοήγησης στο Ιντερνετ. Η ε-
φαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT,
δημιούργημα της μικρής νεοφυούς
OpenAI την οποία χρηματοδοτεί η
Microsoft με 20 δισ. δολ., παρουσιάστηκε
επισήμως μέσα στην εβδομάδα από τον
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας,
Σάτια Ναντέλα. Ηταν, ωστόσο, ήδη γνω-
στή στους μανιώδεις του είδους, καθώς
είχε διατεθεί στο Ιντερνετ από τον Νο-

έμβριο και είχε ήδη κατακτήσει με τις
πρώτες εκτιμήσεις κάπου 100 εκατομ-
μύρια εγγεγραμμένους χρήστες που κυ-
ριολεκτικά μαγεύτηκαν από τις αδιανόητες
δυνατότητές της. Το σύστημα ChatGPT
έχει τη δυνατότητα να συντάσσει κείμενο,
ακαδημαϊκές εργασίες, στίχους και ποι-
ήματα, τραγούδια, εικόνες, να απαντάει
σε ερωτήσεις επιστημονικού ή άλλου πε-
ριεχομένου, και ουσιαστικά να συνομιλεί
με τον χρήστη του. 

Η ταχύτατη εξάπλωσή του έχει κυριο-
λεκτικά προκαλέσει αναστάτωση στα
πανεπιστήμια, με τους καθηγητές να εκ-
πονούν σχέδια για το πώς θα αποτρέψουν
τους φοιτητές τους από μια εξαιρετικά
εξελιγμένη εκδοχή της παραδοσιακής
«αμαρτίας» φοιτητών και μαθητών: από
το να τους παρουσιάσουν κάποιο πόνημα
του ChatGPT, απολύτως πλαστό, αντί για
δικές τους εργασίες. Σημειωτέον ότι το
Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το υπέβαλε

στην ίδια εξέταση με τους φοιτητές και
του έδωσε άριστα.

Πρωτίστως, όμως, στον κόσμο των τε-
χνολογικών κολοσσών το ChatGPT τείνει,
προς το παρόν τουλάχιστον, να φέρει
κυριολεκτικά «τα πάνω κάτω». Απειλεί
να ανατρέψει την πρωτοκαθεδρία της
Google καθώς η Microsoft το ενσωματώνει
στις δυνατότητες του Bing, της δικής
της μηχανής πλοήγησης στο Ιντερνετ,
και ενδέχεται να υπερισχύσει της μηχανής
της Google. Είναι ενδεικτικό ότι για τους
περισσότερους χρήστες του Ιντερνετ α-
κόμη και η ονομασία Bing είναι σχεδόν
άγνωστη ή τουλάχιστον ξεχασμένη, κα-
θώς εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια η
μηχανή αναζήτησης της Microsoft έρχεται
δεύτερη και με μεγάλη απόσταση μετά
τη μηχανή αναζήτησης της Google. Ως
γνωστόν, η μηχανή της Google έχει γίνει
πλέον σε τέτοιο βαθμό συνώνυμη της α-
ναζήτησης στο Ιντερνετ ώστε έχει δη-
μιουργήσει το σχετικό ρήμα. Μέσα στην

εβδομάδα, πάντως, η Google παρουσίασε
τη δική της εκδοχή του ChatGPT, το Bard,
και σε αντίθεση με τη Microsoft, δεν τα
πήγε καλά.

Το λάθος της αυτοκρατορίας
Βλέποντας την απροσδόκητη επιτυχία

που σημείωσε η Microsoft με το ChatGPT
της OpenAI, η Google έκανε το λάθος να
βιαστεί. Ή ίσως στάθηκε απλώς κάπως
άτυχη. Επί δύο μήνες το ChatGPT μονο-
πωλούσε το ενδιαφέρον και μία ημέρα
πριν από την επίσημη παρουσίασή του
από τη Microsoft η εταιρεία της πλέον
δημοφιλούς μηχανής πλοήγησης στο Ι-
ντερνετ έσπευσε να παρουσιάσει τη δική
της εκδοχή: το σύστημα τεχνητής νοη-
μοσύνης Bard. 

Το Bard έκανε όμως λάθος και ίσως η
μεγάλη ατυχία της Google ήταν πως το
λάθος έγινε στο διαφημιστικό σποτάκι
που προηγήθηκε της επίσημης παρου-
σίασης. Το εντόπισε, έτσι, το Reuters και

σχεδόν προκατέλαβε τις εντυπώσεις ε-
πενδυτών και κοινού που παρακολού-
θησαν την επίσημη παρουσίαση και α-
ντέδρασαν σχεδόν αδιάφορα, σε αντίθεση
με τον ενθουσιασμό που προκάλεσε μία
ημέρα αργότερα η Microsoft παρουσιά-
ζοντας το ήδη εξαιρετικά δημοφιλές
ChatGPT. Στη διαφήμιση το Bard καλείται
να παραθέσει τις ανακαλύψεις του δια-
στημικού τηλεσκοπίου Τζέιμς Γουέμπ,
για τις οποίες να μπορεί να μιλήσει κάποιος
σε ένα παιδί εννέα ετών. Για την ακρίβεια,
η ερώτηση ήταν «για ποιες ανακαλύψεις
του τηλεσκοπίου Τζέιμς Γουέμπ μπορώ
να μιλήσω στον εννιάχρονο γιο μου και
να προκαλέσω το ενδιαφέρον του;». Το
Bard έδωσε σειρά απαντήσεων, κάποιες
εκ των οποίων μπορούν να θεωρηθούν
όχι απλώς επιτυχείς αλλά και εύστοχα
διατυπωμένες για να γίνουν αντιληπτές
και ενδιαφέρουσες. Εδωσε, όμως, και μία
απολύτως ατυχή, καθώς έμοιαζε να υπο-
νοεί ότι το τηλεσκόπιο τράβηξε φωτο-

γραφίες από έναν πλανήτη έξω από το
ηλιακό μας σύστημα.

Σε αντίθεση, άλλωστε, με τη Microsoft,
που από τον Νοέμβριο διαθέτει στο κοινό
το σύστημα ChatGPT και ήδη κυκλοφορεί
τη νέα εκδοχή του Bing με ενσωματωμένη
τη νέα τεχνολογία, η Google δείχνει να
καθυστερεί. Στην παρουσίασή της δεν
έδωσε λεπτομέρειες για το πώς και πότε
το Bard θα ενσωματωθεί στη βασική α-
ναζήτησή της. Οπως σχολίασε στο Reuters
ο Τζιλ Λουρία, αναλυτής θεμάτων λογι-
σμικού στην D.A. Davidson, «η Google
ήταν η ηγετική δύναμη στην τεχνητή
νοημοσύνη εδώ και χρόνια, αλλά την
πήρε ο ύπνος και άργησε να εφαρμόσει
την τεχνολογία αυτήν στη μηχανή της
αναζήτησης στο Ιντερνετ». Εν ολίγοις,
βρισκόταν ένα βήμα πίσω από τη
Microsoft εξαιτίας αυτής της καθυστέ-
ρησης και πάνω στη βιασύνη της να α-
νταγωνιστεί, έκανε λάθος και βρέθηκε
περισσότερα βήματα πίσω.

Μάχη κολοσσών για την τεχνητή νοημοσύνη
Η κούρσα ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και πώς η Microsoft απειλεί να επισκιάσει την Google

Των ΚΕΪΝΤ ΜΕΤΖ ΚΑΙ ΜΑΪΚ ΙΣΑΑΚ
THE NEW YORK TIMES

Δύο εβδομάδες προτού εμφανιστεί στο Ι-
ντερνετ και καταπλήξει τον κόσμο το
ChatGPT, η Meta, μητρική των Facebook,
WhatsApp και Instagram, παρουσίασε τo
δικό της chatbot, όπως αποκαλείται στη
σχετική ορολογία αυτή η εφαρμογή της
τεχνητής νοημοσύνης.

Ονομάζεται Galactica και έχει σχεδιασθεί
για επιστημονική έρευνα. Μπορεί να συ-
ντάσσει στιγμιαία άρθρα, να λύνει μαθη-
ματικά προβλήματα, να παράγει κωδικούς
υπολογιστών και να περιγράφει εικόνες.
Εκανε λάθη και όταν ένας χρήστης τού
έθεσε το ερώτημα ποιος κυβερνάει στη
Σίλικον Βάλεϊ, το Galactica απάντησε «ο

Στιβ Τζομπς». Σε αντίθεση, όμως, με το
ChatGPT, που είχε επίσης κάνει κάποια
λάθη, το Galactica δέχθηκε χιονοστιβάδα
από διαμαρτυρίες και επικρίσεις για τα
λάθη του. Μόλις τρεις ημέρες αργότερα,
η εταιρεία απέσυρε το Galactica από το
Ιντερνετ, καθώς είχε ήδη κατηγορηθεί
εις το έπακρον για παραπληροφόρηση
και δημοσίευση εκδηλώσεων μίσους μέσω
των εφαρμογών της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης,  Επί σχεδόν μία δεκαετία, η
Meta δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια
για να εκπονήσει νέα προϊόντα τεχνητής
νοημοσύνης. Ο διευθύνων σύμβουλός
της, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έχει από το
2013 θέσει στόχο για τη Meta την ανάδειξή
της σε ηγετική δύναμη στον τομέα. Η ε-
ταιρεία έχει προσλάβει εκατοντάδες κο-

ρυφαίους ερευνητές της τεχνητής νοη-
μοσύνης, μεταξύ των οποίων και τον δό-
κτορα Λε Κουν. Εχει δαπανήσει εκατο-
ντάδες εκατ. δολ. στον τεράστιο όγκο ε-
νέργειας που χρειάζονται οι υπολογιστές
για να φτιάξουν συστήματα τεχνητής νοη-
μοσύνης.

Και όμως η Meta έχει μείνει προς το
παρόν έξω από το παιχνίδι τώρα που η
Σίλικον Βάλεϊ ζει στον πυρετό της «δημι-
ουργικής τεχνητής νοημοσύνης», όπως
αποκαλούνται οι τεχνολογίες αυτές που
παράγουν μόνες τους κείμενο, εικόνες
και γενικώς υλικό επικοινωνίας. Την κε-
ντρική θέση τώρα καταλαμβάνει η OpenAI,
παρά το γεγονός ότι τόσο η Meta όσο και
πολλές άλλες εταιρείες έχουν παρουσιάσει
αντίστοιχες δικές τους τεχνολογίες. Κάποιες

έσπευσαν να μπουν άτσαλα στο παιχνίδι.
Η Meta, όμως, είχε ήδη δεχθεί πλήγμα
στη φήμη της ως τεχνολογικού κολοσσού
όταν κατηγορήθηκε για διασπορά ψευδών
πληροφοριών, όπως τόνισε προσφάτως
ο δόκτωρ Λε Κουν. Δεδομένης δε της ευ-
θύνης της προς τα δισεκατομμύρια των
χρηστών της, δεν μπορούσε να επιτρέψει
να κυκλοφορεί ένα chatbot που έδινε λαν-
θασμένες και μεροληπτικές πληροφορίες.
Οπως επισήμανε ο Σιράγκ Σαχ, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, που
έχει μελετήσει τα λάθη τεχνολογιών όπως
τα Galactica και ChatGPT, «η OpenAI και
κάποιες άλλες μικρές εταιρείες είναι σε
θέση να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση
και να πιστωθούν την επιτυχία να παρου-
σιάσουν κάτι τέτοιο όπως το ChatGPT και

δεν πρόκειται να δεχθούν το ίδιο είδος ε-
πικρίσεων». Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια
η Meta έχει επικεντρωθεί σε μιαν άλλη
σφαίρα της τεχνολογίας: τον αναδυόμενο
κόσμο του λεγόμενου «μετασύμπαντος»,
που ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ πιστεύει πως
είναι το καινούργιο. Βραχυπρόθεσμα, είναι
αμφίβολο αν η εταιρεία του είναι σε θέση
να προσφέρει προϊόντα δημιουργικής τε-
χνητής νοημοσύνης με όσες υπηρεσίες
διαθέτει σήμερα και κατά τρόπο που να
αποσπάσει το ενδιαφέρον του κοινού.
Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν προ-
σπαθεί. Αντιθέτως ο Ζούκερμπεργκ ασχο-
λείται ενεργά με τις σχετικές πρωτοβουλίες
και συγκαλεί σύσκεψη κάθε εβδομάδα με
τους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης
της εταιρείας του.

Επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων από τη Meta

<<<<<<

Η ταχύτατη εξάπλωση της
εφαρμογής ChatGPT έχει προ-
καλέσει αναστάτωση και στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα.

<<<<<<

Η Google έσπευσε, χωρίς
όμως την αναμενόμενη επιτυ-
χία, να παρουσιάσει τη δική
της εκδοχή του ChatGPT.

Η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, δημιούργημα της μικρής νεοφυούς OpenAI, την οποία χρηματοδοτεί η Microsoft με 20 δισ. δολ., και οι δυνατότητες του Bing, της δικής της μηχα-
νής πλοήγησης στο Ιντερνετ, παρουσιάστηκαν επισήμως μέσα στην εβδομάδα.
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Η συζήτηση διεθνώς προσανατο-
λίζεται στα μέσα που θα διατεθούν
για την ανάπτυξη της βιομηχανίας.
Στις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Μπάι-
ντεν έχει εξαγγείλει επιδοτήσεις
ύψους 400 δισ. δολ. για την ανα-
γέννηση της αμερικανικής βιομη-
χανίας τα δέκα επόμενα χρόνια.
Η Ευρώπη διαθέτει εκατοντάδες
δισεκατομμύρια ευρώ από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας. Οσο κι αν φαίνεται παρά-
δοξο, η συζήτηση στην Ελλάδα
προκαλεί έναν αφανή κίνδυνο. Στο
παρελθόν πολλές φορές διατέθηκαν
κεφάλαια για την εξυπηρέτηση
κάποιου σημαντικού, εύλογου σκο-
πού. Τις περισσότερες φορές κα-
τέληξαν σε διασπάθιση χρήματος,
ενώ οι στόχοι παρέμειναν καλές
προθέσεις. Συνήθως ξεκινάει από
το άμεσο πρόβλημα, όπως είναι η
αύξηση ενεργειακού κόστους για
τη βιομηχανία και γρήγορα ανα-
βαθμίζεται ρητορικά στην αντιμε-
τώπιση του δομικού θέματος, όπως
η δημιουργία νέας βιομηχανικής

βάσης που είναι αναγκαία για τη
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώ-
ρας. Το ευνοϊκό παγκόσμιο πλαίσιο
βοηθάει και την ελληνική  βιομη-
χανία που αναμένει ανάλογες επι-
δοτήσεις οι οποίες, όμως, δεν είναι
καθόλου βέβαιο ότι θα είναι η λύση
για τη δυσάρεστη πραγματικότητα,
Το 1981 η βιομηχανία αποτελούσε
το 21% του ΑΕΠ και πέρυσι ήταν
9% του πολύ μεγαλύτερου ΑΕΠ.

Μήπως τώρα τα ευρωπαϊκά κον-
δύλια συνθέτουν την ευκαιρία για
τη βιομηχανία να κερδίσει το χα-
μένο έδαφος και να φθάσει τον υ-
ποτιθέμενο στόχο να αποτελέσει
το 15% του ΑΕΠ; Ισως, αλλά αυτό
δεν θα επιτευχθεί μόνον με επιδο-
τήσεις γιατί κατά την περίοδο σα-
ράντα ετών που υποβαθμίστηκε,
δεν έλειπαν οι επιδοτήσεις. Αντί-
θετα, όλες οι κυβερνήσεις ήταν
μάλλον γενναιόδωρες προς τη βιο-
μηχανία, όπως βέβαια και προς τον
τουρισμό και τις κατασκευές. Το
αθέατο πρόβλημα είναι ότι η χώρα

παραμένει σε μέτριες επιδόσεις ό-
σον αφορά την παραγωγικότητα,
τόσο στη βιομηχανία όσο και τις
υπηρεσίες. Η παραγωγή προϊόντων
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας και έντασης γνώσης,
είναι περιορισμένη.

Ενα από τα αίτια είναι ότι οι εν-
διαφερόμενοι αλλά και οι κυβερ-
νήσεις μένουν στο άμεσο πρόβλη-
μα. Ενδιαφέρονται οι μεν για τον
περιορισμό του ενεργειακού κό-
στους και οι δε για την αποφυγή
της αναστάτωσης που θα έφερνε
η εκτόξευση του πληθωρισμού και
το κλείσιμο επιχειρήσεων.  Ολοι
μαζί «επιλύουν» το άμεσο ζήτημα,
ακόμη κι όταν η λύση «σερβίρεται»
με μακροπρόθεσμη ρητορική: Ε-
θνική Στρατηγική  Βιομηχανίας
που ξεδιπλώνεται με 14 παρεμβά-
σεις, προσκλήσεις στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ε.Π. Α-
νταγωνιστικότητα, για τον ψηφιακό
και πράσινο μετασχηματισμό των
ελληνικών επιχειρήσεων.

Η παρακμή της ελληνικής βιο-
μηχανίας δεν οφειλόταν στην έλ-
λειψη κεφαλαίων. Αυτό ίσως ήταν
πρόβλημα των μετόχων - ιδιοκτη-
τών των επιχειρήσεων. Το πραγ-
ματικό έλλειμμα αφορά τη μειωμένη
παραγωγικότητα, το έλλειμμα στην
ανάπτυξη αναγκαίων δεξιοτήτων
του προσωπικού και την ποιότητα
μάνατζμεντ. Κυρίως αυτά μπορούν
να φέρουν την αναβάθμιση της
παραγωγικότητας.

Παλιές μελέτες του ΟΟΣΑ επι-
σημαίνουν  ότι υψηλό ποσοστό
εργαζομένων απασχολείται σε χα-
μηλές θέσεις εργασίας, παρότι έχει
(τυπικά) μεγαλύτερα προσόντα. Ε-
χουν περισσότερες δεξιότητες
(overqualified) είτε επειδή τα προ-
σόντα τους είναι θεωρητικά είτε
οι εταιρείες δεν χρειάζονται (πλη-
ρώνουν) υψηλότερα προσόντα. Το
αποτέλεσμα είναι μειωμένη παρα-
γωγικότητα, καθώς οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν αρνητική από-
δοση στη  διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού, προγραμματισμό, συ-
νέργειες και συνεργασία. Φαίνονται
αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά
λήψη αποφάσεων από ένα μόνο
άτομο, αλλά εμφανίζουν χαμηλό-
τερα επίπεδα αυτονομίας των ερ-
γαζομένων. Δεδομένου ότι  η εται-
ρική κουλτούρα στρέφεται γύρω
από τον ιδρυτή, υπάρχουν ελάχιστα
περιθώρια για ανάπτυξη ταλέντων
και αποκέντρωση της λειτουργίας
επιχειρήσεων.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Το πραγματικό έλλειμμα
βιομηχανικής ανάπτυξης

Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

Σε άλμα 2,6% οδήγησε χθες τις τιμές του
πετρελαίου, τόσο του Brent όσο και του
αργού δυτικού Τέξας, η ανακοίνωση της
Ρωσίας ότι μειώνει την παραγωγή πε-
τρελαίου κατά 500.000 βαρέλια την
ημέρα από τον επόμενο μήνα, ως αντί-
ποινα για τις κυρώσεις της Δύσης. Πρό-
κειται για την υλοποίηση απειλής που
επανειλημμένως είχε εξαπολύσει το
Κρεμλίνο από τη στιγμή που οι χώρες
του G7 και της Ε.Ε. άρχισαν να εξετάζουν
την ιδέα να επιβάλουν πλαφόν στις τιμές
του ρωσικού πετρελαίου.

«Η Ρωσία θεωρεί πως ο μηχανισμός
επιβολής πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο
και τα πετρελαιοειδή αποτελεί παρέμ-
βαση στις σχέσεις της αγοράς και επέ-
κταση της καταστρεπτικής ενεργειακής
πολιτικής που έχει υιοθετήσει συλλήβδην
η Δύση», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, ανακοι-
νώνοντας την απόφαση του Κρεμλίνου.
Προσέθεσε μάλιστα πως με τη μείωση

αυτή «θα αποκατασταθούν οι σχέσεις
στην παγκόσμια αγορά». Ο όγκος των
500.000 βαρελιών την ημέρα αντιστοιχεί
στο 5% της παραγωγής ρωσικού πετρε-
λαίου, με τα στοιχεία του Ιανουαρίου.

Η κίνηση προκαλεί τώρα νέους κρα-
δασμούς στην παγκόσμια αγορά, που
έως τώρα είχε απορροφήσει τόσο την
επιβολή του πλαφόν όσο και την απα-
γόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πε-
τρελαίου διά θαλάσσης. Ανακοινώνεται,
άλλωστε, ενώ η επανεκκίνηση της κι-
νεζικής οικονομίας αναμένεται να εκτο-
ξεύσει την παγκόσμια ζήτηση για μαύρο
χρυσό και έναν μήνα μετά την ανακοί-
νωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας
ότι η παγκόσμια ζήτηση πρόκειται να
αυξηθεί στο εγγύς μέλλον κατά 1,9 εκατ.
βαρέλια την ημέρα, φθάνοντας στο ι-
στορικό ρεκόρ των 101,7 εκατ. βαρελιών
την ημέρα. Ετσι το brent αναρριχήθηκε
χθες στα 86 δολ. το βαρέλι και το αργό
δυτικού Τέξας σχεδόν στα 80 δολ. το
βαρέλι.

Εχει προηγηθεί η απόφαση που έλαβε
τον Οκτώβριο ο ΟΠΕΚ+ για μείωση της

παραγωγής του κατά 2 εκατ. βαρέλια
την ημέρα. Σύμφωνα, πάντως, με πηγές
του Reuters, το Κρεμλίνο έλαβε την α-
πόφαση αυτή χωρίς πρότερη διαβού-
λευση με το διεθνές καρτέλ πετρελαίου,
του οποίου ντε φάκτο ηγετική δύναμη
είναι η Σαουδική Αραβία. Και όπως επι-
σημαίνει ο Τζοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής
της UBS Group, βραχυπρόθεσμα δεν υ-
πάρχει κανείς που να μπορεί να καλύψει
το κενό από τη μείωση της παραγωγής
ρωσικού πετρελαίου. Σημειωτέον ότι
ήδη πολλοί αναλυτές προβλέπουν πως
οι τιμές του πετρελαίου θα επανέλθουν
σε επίπεδα τουλάχιστον γύρω στα 100

δολ. το βαρέλι, εξαιτίας της αυξημένης
ζήτησης. Μέχρι στιγμής, βέβαια, έχουν
αυξήσει την παραγωγή τους χώρες όπως
η Νορβηγία, που τείνει σχεδόν να αντι-
καταστήσει τη Ρωσία ως προμηθευτής
πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευ-
ρώπης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο Ου-
ραλίων, ο κύριος όγκος πετρελαίου που
εξάγει η Ρωσία κυμαινόταν χθες στα 28
δολ. το βαρέλι, καθώς η Μόσχα έχει α-
ναγκαστεί να στραφεί στις  ασιατικές
αγορές και κατά κύριο λόγο στην Κινα
και την Ινδία, στις οποίες εξάγει τους
υδρογονάνθρακές της παραχωρώντας
μεγάλες εκπτώσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτο-
ξευθεί στα 139 δολ. το βαρέλι αμέσως
μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
πριν από σχεδόν έναν χρόνο. Στη συ-
νέχεια, όμως, υποχώρησαν σε επίπεδα
γύρω στα 80 δολ. το βαρέλι, εν μέρει ε-
ξαιτίας των μέτρων της Δύσης όπως το
πλαφόν στα 60 δολ. το βαρέλι. Οπως όλα
δείχνουν, πάντως, το πλαφόν στις τιμές
του ρωσικού πετρελαίου δεν είχε την
αποτελεσματικότητα που ήλπιζαν οι χώ-
ρες της Δύσης όταν το αποφάσισαν από
κοινού.

BLOOMBERG, REUTERS,
CNN, FINANCIAL TIMES

<<<<<<

Το 1981 η βιομηχανία
αποτελούσε το 21%
του ΑΕΠ και πέρυσι
ήταν το 9% ενός πολύ
μεγαλύτερου ΑΕΠ.

<<<<<<

Ηδη αναλυτές προβλέπουν
πως οι τιμές του «μαύρου
χρυσού» θα επανέλθουν σε
επίπεδα τουλάχιστον γύρω
στα 100 δολ. το βαρέλι, εξαι-
τίας της αυξημένης ζήτησης.

Αλμα στις τιμές πετρελαίου φέρνει
η μείωση παραγωγής από Ρωσία
Αντίποινα της Μόσχας στις κυρώσεις που αποφάσισαν οι χώρες του G7 και η Ε.Ε.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα από τον επόμενο μήνα, αριθμός που αντιστοι-
χεί στο 5% της παραγωγής ρωσικού πετρελαίου με τα στοιχεία του Ιανουαρίου.

Το ηλεκτρικό αεροσκάφος Alice
σχεδιάστηκε για την πρώτη γενιά
βιώσιμων πτήσεων και πραγματο-
ποίησε την πρώτη πτήση του πέ-
ρυσι τον Σεπτέμβριο στην Ουάσι-
γκτον. Με χωρητικότητα εννέα θέ-
σεων, το Alice είναι το μοναδικό
εμπορικό αεροσκάφος που έχει
σχεδιαστεί εξαρχής για να πετάει

αποκλειστικά με μπαταρία, κατα-
σκευασμένο από την Eviation, μια
εταιρεία που ιδρύθηκε στο Ισραήλ
και σήμερα εδρεύει στις ΗΠΑ. Ο
ελκυστικός σχεδιασμός του χρη-
σιμεύει μόνο για τη βελτιστοποίηση
των χαρακτηριστικών πτήσης του,

όπως σχετικώς αναφέρει σε δημο-
σίευμά της η Deutsche Welle. Για
την ακρίβεια θυμίζει λεπτή φάλαινα
με κοφτή, πεπλατυσμένη μύτη. Το
Alice διαθέτει φαρδιά άτρακτο, που
στενεύει στο τέλος, αποσκοπώντας
στην ενίσχυση της άνωσης, ώστε
να ανυψωθεί το τεράστιο βάρος
των μπαταριών που ξεπερνάει τους
3,5 τόνους. Οι ηλεκτροκινητήρες
του αεροσκάφους θα επιτρέπουν
μια ταχύτητα ταξιδιού 407 χιλιο-
μέτρων την ώρα. 

Το μεγάλο πρόβλημα με τα η-
λεκτρικά αεροσκάφη είναι εμφανές
και στην Alice: οι μπαταρίες είναι
ακόμη πολύ μεγάλες, πολύ βαριές
και παρέχουν πολύ λίγη ενέργεια
για αποτελεσματικές και μεγαλύ-
τερες πτήσεις. Μετά την επιτυχη-
μένη πρώτη πτήση, η οποία διήρ-
κεσε μόλις οκτώ λεπτά, η εταιρεία
μείωσε σημαντικά την επιδιωκό-
μενη εμβέλεια σε μόλις 445 χιλιό-
μετρα. Παρ’ όλα αυτά, τα ηλεκτρικά
αεροσκάφη έχουν ζήτηση. «Οι α-
μιγώς ηλεκτρικές πτήσεις είναι
πολύ της μόδας λόγω της υψηλής
ηλεκτρικής απόδοσης, αν, για πα-
ράδειγμα, φορτιστούν οι μπαταρίες
με αιολική ενέργεια», εξηγεί ο
Μπγιόρν Νάγκελ, επικεφαλής του
Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Συ-
στημάτων στο Γερμανικό Κέντρο
Αεροδιαστημικής (DLR) στο Αμ-
βούργο. Οι πρώτες παραδόσεις του
Alice προγραμματίζονται για το
2027, εφόσον η τεχνολογία των
μπαταριών συνεχίσει να αναπτύσ-
σεται με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
Μεταξύ των αγοραστών είναι η α-
μερικανική Cape Air, η εταιρεία
τσάρτερ GlobalX Airlines, η
Deutsche Post, αλλά και επιβατικές
αεροπορικές εταιρείες, όπως η Air
New Zealand.

Του ΛIΑΜ ΠΡAΟΥΝΤ
REUTERS BREAKINGVIEWS

Με πολλούς τρόπους ο Κρίστιαν Τσέβινγκ
έχει κατορθώσει επιτυχώς να αναζωο-
γονήσει την Deutsche Bank. Οι αντι-
συμβαλλόμενοι δεν ανησυχούν πλέον
για τη φερεγγυότητα του γερμανικού
τραπεζικού ομίλου, ενώ έχει περιστείλει
τα κόστη του κατά 3 δισ. ευρώ, αφ’ ης
στιγμής ανέλαβε ως διευθύνων σύμβου-
λος το 2018, όπως αναφέρει ο Λίαμ Πρά-
ουντ στα Breakingviews/Reuters. Είναι
αξιοσημείωτο πως τα προ φόρων/μεικτά
κέρδη της γερμανικής τράπεζας το 2022
αποδείχθηκαν τα υψηλότερα που είχε
εξασφαλίσει ποτέ κατά τα τελευταία 15
χρόνια, αυξημένα κατά 65% στα 5,6 δισ.
ευρώ. Τα καθαρά έσοδά της ενισχύθηκαν
σε ετήσια βάση 7%, στα 27,2 δισ. ευρώ,
ενώ οι δαπάνες εκτός τόκων μειώθηκαν
5% στα 20,4 δισ. ευρώ. Το προτεινόμενο
μέρισμα προς τους μετόχους του γερ-
μανικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

είναι και αυτό γενναιόδωρο, ήτοι ενι-
σχυμένο κατά 50% από το 2021 και δια-
μορφώνεται στα 30 λεπτά του ευρώ ανά
μετοχή. Μέχρις εδώ τα αποτελέσματα
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το πρό-
γραμμα εξυγίανσης του Κρίστιαν Τσέ-
βινγκ.

Πάντως, όπως υπογραμμίζει στο άρθρο
του ο Λίαμ Πράουντ, το κομβικό σημείο
αυτού του σχεδίου ήταν ο στόχος από-

δοσης 8% επί των υλικών ιδίων κεφα-
λαίων κατά το περασμένο έτος, ο οποίος
ουσιαστικά δεν υλοποιήθηκε. Κι αυτό
αφήνει σε εκκρεμότητα ένα θλιβερά οι-
κείο καθήκον. Ομολογουμένως, τα απο-
τελέσματα 12μήνου της Deutsche έδει-
χναν άλλα πράγματα. Χρησιμοποιώντας
τους δημοσιοποιηθέντες αριθμούς, ο ό-
μιλος με έδρα τη Φρανκφούρτη σημείωσε
μια απόδοση επί των υλικών ιδίων κε-

φαλαίων κατά 9,4%, που μετράει το ποσό
των κερδών τα οποία παράγει μια τρά-
πεζα σε σχέση με τη λογιστική αξία. Α-
φαιρέστε μια δαπάνη, που αφορά μια
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση,
ωστόσο, και αυτό το ποσοστό υποχωρεί
στο 6,7%, ήτοι πολύ λιγότερο από τον
στόχο του 8%. Εάν, δε, εστιάσετε στα
τμήματα της Deutsche, που θέλει να
διατηρήσει ο Τσέβινγκ για μεγάλο χρο-

νικό διάστημα, συναπαρτίζοντας τη λε-
γόμενη βασική τράπεζα, τότε η απόδοση
επί ιδίων κεφαλαίων χωρίς τον εφάπαξ
φόρο διαμορφώνεται στο 8,5% έναντι
στόχου 9%. 

Βέβαια, του αξίζει να λάβει κάποια
εύσημα καθώς έφθασε σε απόσταση α-
ναπνοής, κάτι που φαινόταν απίθανο
μόλις πριν από λίγα χρόνια, όταν το κό-
στος υπερέβαινε κατά πολύ τα έσοδα
και ορισμένοι επενδυτές πίστευαν ότι
η Deutsche χρειαζόταν ένεση ρευστού,
όπως υπενθυμίζει ο Λίαμ Πράουντ. Το
κύριο ερώτημα τώρα είναι εάν η αστοχία
του επικεφαλής της τράπεζας για το
2022 θα καταστήσει τις φιλοδοξίες του
για το 2025 ακόμη πιο παρατραβηγμένες.
Η τράπεζα ελπίζει να δημιουργήσει μια
απόδοση επί των υλικών ιδίων κεφαλαίων
τουλάχιστον της τάξεως του 10%, η
οποία θα απαιτούσε μια αποτίμηση πε-
ρίπου σύμφωνη με την υλική λογιστική
αξία των 56 δισ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση
της Deutsche στα 24 δισ. ευρώ είναι πε-
ρίπου τα δύο πέμπτα αυτού του ποσού,
υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές ανα-
μένουν ότι ο Κρίστιαν Τσέβινγκ θα α-
ποκλίνει από τους στόχους του. Η μέση
εκτίμηση των αναλυτών είναι για από-
δοση επί των υλικών ιδίων κεφαλαίων
της τάξεως του 8% το 2025. 

Υποθέτοντας ότι τα επιτόκια της ΕKT
παραμένουν άνετα πάνω από το μηδέν,
οι δραστηριότητες της λιανικής και της
εταιρικής τραπεζικής της Deutsche Bank
θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρή-
σουν τις πρόσφατες ισχυρές επιδόσεις
τους. Ως εκ τούτου, η βασική μεταβλητή
εσόδων είναι η επενδυτική τραπεζική,
στην οποία κυριαρχούν το σταθερό ει-
σόδημα και οι συναλλαγές νομισμάτων,
οι οποίες σημείωσαν άνθηση το 2021
και το μεγαλύτερο διάστημα του 2022.

Το μέγεθος μπαταριών,
μεγάλο εμπόδιο για
ηλεκτρικά αεροπλάνα 

<<<<<<

Οι μπαταρίες είναι ακόμη
πολύ μεγάλες, πολύ
βαριές και παρέχουν
πολύ λίγη ενέργεια για
μεγαλύτερες πτήσεις.

<<<<<<

Το 2022 η τράπεζα έφθασε
πολύ κοντά στο να εμφανίσει
απόδοση επί ιδίων κεφαλαί-
ων 8%, που ήταν η επιδίωξη.

Τα υψηλότερα κέρδη από το 2007
εμφάνισε η Deutsche Bank το 2022
Αν και με υψηλό κόστος, ο CEO K. Τσέβινγκ αναζωογόνησε τη γερμανική τράπεζα

Τα έσοδα της Deutsche Bank ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση 7%, στα 27,2 δισ. ευρώ, ενώ το
μέρισμα που θα λάβουν οι μέτοχοι της τράπεζας φθάνει τα 30 λεπτά ανά μετοχή.

Οι ηλεκτροκινητήρες του αεροσκά-
φους θα επιτρέπουν μια ταχύτητα τα-
ξιδιού 407 χιλιομέτρων την ώρα.
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Ως καταλύτης στην ανάπτυξη της Κίνας
εκτιμάται πως θα δράσει η εξαναγκα-
στικά λιτή ζωή που έκαναν τα τελευταία
τρία χρόνια οι Κινέζοι εξαιτίας των αλ-
λεπάλληλων lockdowns και της πολι-
τικής μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό.
Λαός παραδοσιακά ολιγαρκής, οι Κινέζοι
στη διάρκεια των περιόδων που πέρασαν
κλεισμένοι στα σπίτια τους αποταμίευαν
συστηματικά. Την τελευταία χρονιά
της μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό,
το περασμένο έτος, αποταμίευσαν το
ιλιγγιώδες ποσό των 2,6 τρισ. δολ. Τώρα
η ζωή επιστρέφει στην κανονικότητα
και η οικονομία κάνει επανεκκίνηση
και καταναλώνουν γενναιόδωρα σε όσα
στερήθηκαν επί τρία χρόνια και ήδη
τονώνουν την κινεζική οικονομία. Ε-
νόψει της περαιτέρω βελτίωσης που α-
ναμένεται να επιφέρουν οι δαπάνες
των νοικοκυριών, ο οίκος Fitch ανα-
βαθμίζει τις εκτιμήσεις του για τη δεύ-
τερη οικονομία στον κόσμο.  

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ανέφερε
συγκεκριμένα ότι η συνολική αποταμί-
ευση των κινεζικών νοικοκυριών αυξή-
θηκε το 2022 κατά 17,84 τρισ. γουάν,
ποσό αντίστοιχο των 2,6 τρισ. δολ., που
σημαίνει ότι σημείωσε αύξηση 80% σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 2021. Αυτό
το ποσό αντιπροσωπεύει περισσότερο
από το 1/3 του συνολικού εισοδήματος
των κινεζικών νοικοκυριών που προ παν-
δημίας αποταμίευαν περίπου το 20%

του εισοδήματός τους. Από τη στιγμή,
όμως, που ήρθησαν οι περιορισμοί, οι
Κινέζοι καταναλωτές απολαμβάνουν όσο
ποτέ τη δυνατότητά τους να δαπανήσουν
για κρατήσεις σε ξενοδοχεία και πακέτα
διακοπών, σε εισιτήρια για κινηματο-
γραφικές ταινίες και σε δείπνα σε ρε-
στοράν. Ετσι, σύμφωνα με στοιχεία του
υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,
στη διάρκεια του επταήμερου εορτασμού
του κινεζικού νέου έτους ταξίδεψαν πε-
ρισσότεροι από 300 εκατ. Κινέζοι και
δαπάνησαν στις διακοπές τους 56 δισ.
δολ., ποσό κατά 30% υψηλότερο από ε-
κείνο του αντίστοιχου επταημέρου του
περασμένου έτους. Oπως, άλλωστε, α-
ναφέρουν οι φορολογικές αρχές, οι πω-
λήσεις καταναλωτικών ειδών βρίσκονται
πλέον σε επίπεδα κατά 12% υψηλότερα
από τα προ πανδημίας.  

Σύμφωνα με την ταξιδιωτική εταιρεία
Tongcheng Travel, οι κρατήσεις σε ξε-
νοδοχεία δεκαπλασιάστηκαν σε ορι-

σμένους ιδιαίτερα δημοφιλείς τουρι-
στικούς προορισμούς, όπως είναι οι πό-
λεις Σιάν και Λιουγιάνγκ. Στο μουσείο
με τον διάσημο «Πήλινο Στρατό», τον
Στρατό του αυτοκράτορα Κινσιχουάνγκ
στη Σιάν, υπήρχε τέτοιος συνωστισμός
ώστε οι επισκέπτες διαμαρτύρονταν
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι
δεν έβλεπαν παρά ο ένας τον άλλον και
όχι τα αγάλματα. Επιπλέον, τον περα-
σμένο μήνα η αξία των εισιτηρίων που
έκοψαν οι μεγάλες κινηματογραφικές
αίθουσες υπερέβη το 1,5 δισ. δολ., κα-
ταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα
που έχουν σημειωθεί ποτέ μήνα Ιανου-
άριο. Oπως αναφέρει η Κινεζική Eνωση
Κινηματογράφων, αυτό οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό σε μία έκτακτη εβδομάδα
αργιών, στη διάρκεια της οποίας οι κι-
νηματογραφικές αίθουσες έκοψαν 129
εκατ. εισιτήρια. Oλα αυτά έχουν τονώσει
την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων,
με την αλυσίδα καταστημάτων
Xiabuxiabu να έχει σημειώσει ρεκόρ
πωλήσεων και να έχει ανοίξει 34 νέα
καταστήματα στη διάρκεια του περα-
σμένου μήνα. Eτσι, η Fitch Ratings α-
ναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή
της για την ανάπτυξη της κινεζικής οι-
κονομίας στο 5% για το 2023, ενώ η
προηγούμενη εκτίμησή της τον περα-
σμένο Δεκέμβριο μιλούσε μόνο για αύ-
ξηση του ΑΕΠ κατά 4,1%.  

Ο εν λόγω οίκος παραδόξως βασίζει

την πρόβλεψή του στην εκτίμηση της
UBS ότι η αποταμίευση των κινεζικών
νοικοκυριών κυμαίνεται κάπου ανάμεσα
στα 590 και τα 678 δισ. δολ., ποσό πολύ
μικρότερο από τα στοιχεία της κεντρικής
τράπεζας της Κίνας. Ωστόσο, ο εν λόγω
οίκος διαπιστώνει πως αμέσως μετά
την άρση των περιοριστικών μέτρων
«η κατανάλωση και η οικονομική δρα-
στηριότητα ανακάμπτουν στην Κίνα
πολύ ταχύτερα απ’ όσο είχε αρχικά ε-
κτιμηθεί». Παράλληλα, η Fitch επικα-
λείται τα τελευταία στοιχεία που φέρουν

τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών
στους ζωτικούς τομείς της μεταποίησης
και των υπηρεσιών να καταγράφει ση-
μαντική άνοδο, σηματοδοτώντας ανά-
πτυξη στους δύο κλάδους. Από την πλευ-
ρά της, πάντως, η UBS είναι σαφώς πιο
επιφυλακτική ως προς το κατά πόσον
πρόκειται τα κινεζικά νοικοκυριά να
δαπανήσουν γενναιόδωρα τις αποτα-
μιεύσεις τους και τονίζει πως «το πλε-
όνασμα αποταμίευσης ίσως δεν δαπα-
νηθεί πλήρως, ούτε πολύ γρήγορα μέσα
στο 2023». Η ελβετική τράπεζα προβλέ-

πει, ειδικότερα, πως φέτος η κατανάλωση
των νοικοκυριών θα αυξηθεί κατά 10%
με 11%, ενώ ο οικονομολόγος της Γου-
άνγκ Τάο τονίζει πως «δεν έχουν ακόμη
ανακάμψει πλήρως ούτε η απασχόληση
ούτε τα εισοδήματα των νοικοκυριών,
γι’ αυτό και μπορεί να μην ανακάμψει
πλήρως η καταναλωτική εμπιστοσύνη
και οι καταναλωτές να παραμείνουν ε-
πιφυλακτικοί». Ο ίδιος προβλέπει πως
θα ανακάμψει πλήρως η κατανάλωση
στη χώρα από το 2024 και μετά.   

CNN, CNBC

Aυξήθηκαν στην Κίνα
οι αποταμιεύσεις κατά
2,6 τρισ. δολάρια το 2022
Καταλυτικός ο ρόλος τους στην επανεκκίνηση της οικονομίας    

Στη διάρκεια του επταήμερου εορτασμού του κινεζικού νέου έτους ταξίδεψαν περισσότεροι από 300 εκατ. Κινέζοι και δαπάνησαν στις
διακοπές τους 56 δισ. δολ., ποσό κατά 30% υψηλότερο από εκείνο του αντίστοιχου του περασμένου έτους. Οπως, άλλωστε, αναφέρουν οι
φορολογικές αρχές, οι πωλήσεις καταναλωτικών ειδών βρίσκονται πλέον σε επίπεδα κατά 12% υψηλότερα από τα προ πανδημίας.

<<<<<<<

Η Fitch αναθεωρεί προς τα
πάνω την πρόβλεψή της για
την ανάπτυξη της κινεζικής
οικονομίας στο 5% για το
2023, από 4,1% της προηγού-
μενης εκτίμησής της.  

Oι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εύρωστες
κεφαλαιακά και διαθέτουν ικανοποιητική
ρευστότητα, καθώς και αυξημένη κερ-
δοφορία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
του εποπτικού ελέγχου για το 2022, που
δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα. Ωστόσο η ΕΚΤ εκφράζει
την ανησυχία της, καθώς τα ευρήματα
που έχει στη διάθεσή της ανέδειξαν
προβλήματα στην εσωτερική διακυ-
βέρνηση των τραπεζών. Η σχετική δια-
δικασία ελέγχου διενεργήθηκε ενώ ε-
πιδεινώνονταν οι οικονομικές συνθήκες
και η κατάσταση στις χρηματοπιστω-
τικές αγορές μετά τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. Η άνοδος των επιτοκίων,
όμως, οδήγησε σε βελτίωση της κερ-
δοφορίας και της παραγωγής κεφαλαίου.
Κατά μέσο όρο οι τράπεζες διατήρησαν
εύρωστες θέσεις κεφαλαίου και ρευ-
στότητας. Στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα διατηρούν περισσότερα κε-
φάλαια από αυτά που υπαγορεύουν οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως διαμορ-
φώθηκαν μετά τον προηγούμενο κύκλο
εποπτικού ελέγχου. Οι βαθμολογίες πα-
ρέμειναν σε γενικές γραμμές συνολικά
αμετάβλητες.

Ο επικεφαλής του εποπτικού βρα-

χίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, Αντρέα Ενρία, δήλωσε ότι οι τρά-
πεζες έχουν αντεπεξέλθει στις οικονο-
μικές επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία, χάρη στις ισχυρές θέσεις
κεφαλαίου και ρευστότητας, στην αύ-
ξηση της κερδοφορίας τους και τη συ-
νεχή βελτίωση της ποιότητας των στοι-
χείων ενεργητικού. Η άσκηση είχε ως
αποτέλεσμα να ζητηθεί από 24 τράπεζες
να αυξήσουν τους δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας για την κάλυψη των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, καθώς δεν κά-
λυπταν τις απαιτήσεις της ΕΚΤ. Η συ-
νολική υστέρηση κεφαλαίου όσον αφορά
τις προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια
ανήλθε σε 7 μονάδες βάσης των σταθ-
μισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων
ενεργητικού στο τέλος του κύκλου της

άσκησης. Οι τράπεζες που αντιμετω-
πίζουν ενεργά αυτές τις ελλείψεις θα
μπορέσουν να μειώσουν γρήγορα αυτή

τη νέα προσαύξηση εντός του 2023,
χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την
επόμενη αξιολόγηση.

Εξάλλου για πρώτη φορά η ΕΚΤ α-
ξιολόγησε τον κίνδυνο υπερβολικής
μόχλευσης στο πλαίσιο της SREP. Στόχος
της ήταν να εντοπιστούν οι τράπεζες
που χρειάζεται να εφαρμόσουν μέτρα
ποιοτικού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα,
η ΕΚΤ εξέδωσε μέτρα ποιοτικού χαρα-
κτήρα για τέσσερις τράπεζες.

Για την προσεχή περίοδο οι συνολικές
κεφαλαιακές απαιτήσεις και κατευθύν-
σεις έχουν αυξηθεί, κατά μέσον όρο,
σε 15% των σταθμισμένων ως προς τον
κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, από
14,7% στον προηγούμενο κύκλο της
SREP. Το μέσο ύψος των συνολικών κε-
φαλαιακών απαιτήσεων και κατευθύν-
σεων όσον αφορά τον βασικό κεφαλαι-
ακό δείκτη CET1 αυξήθηκε σε περίπου
10,7% των σταθμισμένων ως προς τον
κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, από
10,4% το 2022. Στο τέλος του γ  ́τριμήνου
2022, το μέσο ύψος του CET1 που δια-
κρατούνταν από σημαντικά ιδρύματα
ανήλθε συνολικά σε 14,7% των σταθ-
μισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων
ενεργητικού.

Εν κατακλείδι, η μέση συνολική βαθ-
μολογία SREP το 2022 παρέμεινε σε γε-
νικές γραμμές αμετάβλητη, καθώς το

92% των υπό εξέταση τραπεζών έλαβε
την ίδια συνολική βαθμολογία SREP ό-
πως και το 2021. Η βαθμολογία του υ-
πόλοιπου 8% των τραπεζών επιδεινώ-
θηκε. Ωστόσο, προβλήματα προέκυψαν
στη λεγόμενη εσωτερική διακυβέρνηση
των τραπεζών, καθώς, όπως αναφέρει
η ΕΚΤ, «τα σχετικά ευρήματα ενέπνευ-
σαν ανησυχία για την αποτελεσματι-
κότητα και τη σύνθεση των διοικητικών
οργάνων, τη συλλογική καταλληλότητά
τους και τα καθήκοντα επίβλεψης που
τους έχουν ανατεθεί.

Η ΕΚΤ διαπίστωσε επίσης ότι πολλές
τράπεζες δεν διέθεταν επαρκείς πόρους
σε όλες τις λειτουργίες ελέγχου τους,
όπως στη διαχείριση κινδύνων, συμ-
μόρφωση και εσωτερική επιθεώρηση.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επίσης
οδηγήσει σε αύξηση των λειτουργικών
κινδύνων και των κινδύνων που συν-
δέονται με τα πληροφοριακά συστήματα
- τον κυβερνοχώρο, ωθώντας τις τρά-
πεζες να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες
που παρουσιάζονται στις οικείες ρυθ-
μίσεις εξωτερικής ανάθεσης εργασιών
και στα οικεία πλαίσια για την ασφάλεια
των πληροφοριακών συστημάτων και
την ανθεκτικότητα σε κυβερνοαπειλές.

Eύρωστες με ενισχυμένη κερδοφορία οι ευρωπαϊκές τράπεζες, λέει η ΕΚΤ
<<<<<<

Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα του εποπτικού ελέγχου,
εκφράζεται ανησυχία για
προβλήματα στην εσωτερική
διακυβέρνηση των τραπεζών.

Ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Αντρέα Εν-
ρία, δήλωσε ότι οι τράπεζες έχουν αντεπεξέλθει στις οικονομικές επιπτώσεις της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία.

Σε ύψη-ρεκόρ το εμπόριο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα   
Παρά τις αυξανόμενες ψυχροπολε-
μικές εντάσεις ανάμεσα στις δύο
μεγαλύτερες οικονομίες του πλα-
νήτη, το περασμένο έτος το εμπόριο
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα
σημείωσε επίπεδα-ρεκόρ, διαψεύ-
δοντας τις θεωρίες περί αποδέσμευ-
σης των δύο οικονομιών. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία του αμερι-
κανικού υπουργείου Εμπορίου, το
διμερές εμπόριο έφθασε στα 690,6
δισ. δολ., με τις εξαγωγές των ΗΠΑ
στην Κίνα να σημειώνουν αύξηση
κατά 2,4 δισ. δολ. στα 153,8 δισ.
δολ. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές

κινεζικών προϊόντων στην αμερι-
κανική αγορά αυξήθηκαν κατά 31,8
δισ. δολ.,  φθάνοντας στα 536,8 δισ.
δολ., σύμφωνα με στοιχεία του α-
μερικανικού Γραφείου Οικονομικών
Αναλύσεων.  Οπως επισημαίνουν
οικονομικοί αναλυτές, αυτά τα στοι-
χεία καταδεικνύουν πως η υποτιθέ-
μενη αποσύνδεση των δύο οικονο-
μιών, η αμοιβαία απεξάρτησή τους
δηλαδή σε ευρύ φάσμα τομέων, βρί-
σκεται περισσότερο στα λόγια στε-
λεχών της Ουάσιγκτον παρά στην
πραγματικότητα. Μιλώντας στο CNN
ο Νικ Μάρο, κύριος αναλυτής της

Economist Intelligence, ανέφερε ότι
«οι εφοδιαστικές αλυσίδες τείνουν
να επιμένουν στα ίδια και ιδιαιτέρως
όσες είναι συνδεδεμένες με την Κί-
να». Ο ίδιος διαπιστώνει πως η αμε-
ρικανική κυβέρνηση καταβάλλει
προσπάθειες για να μειώσει την ε-

ξάρτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
από την Κίνα, αλλά τελικά εκείνο
που ενδιαφέρει περισσότερο τις ε-
πιχειρήσεις είναι να παραδίδουν ε-
γκαίρως τα προϊόντα τους στους κα-
ταναλωτές, και μάλιστα έτσι ώστε
να γίνεται η κάλλιστη χρήση του
κόστους των δραστηριοτήτων τους.
Το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ στο
διμερές εμπόριο ήταν το 2018, όταν
η αξία των συναλλαγών ανάμεσα
στις ΗΠΑ και την Κίνα έφθασε στα
658,8 δισ. δολ. σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία. Εκτοτε παραμένουν στη
θέση τους οι δασμοί ύψους δεκάδων

δισ. δολ. που επέβαλε στις κινεζικές
εισαγωγές ο τέως πρόεδρος των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αντί να α-
νακαλέσει αυτές τις επιθετικές κι-
νήσεις, ο σημερινός πρόεδρος των
ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει εντείνει
τον εμπορικό πόλεμο αθόρυβα. Τον
Οκτώβριο του 2022 η κυβέρνησή
του επέβαλε νέους περιορισμούς
στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την
Κίνα, με σκοπό να την εμποδίσει να
έχει πρόσβαση σε στρατηγικής ση-
μασίας τεχνολογία και να μην μπορεί,
έτσι, να αυξήσει τη στρατιωτική δύ-
ναμή της.  

<<<<<<

Εφθασε στα 690,6 δισ.
δολάρια το 2022, παρά τις
προσπάθειες αποσύνδε-
σης των δύο οικονομιών. 

Οι εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά αυξή-
θηκαν κατά 31,8 δισ. δολ., φθάνοντας στα 536,8 δισ. δολ., σύμφωνα
με στοιχεία του αμερικανικού Γραφείου Οικονομικών Αναλύσεων. 
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Στην Κίνα, όπου προσφάτως αποσύρ-
θηκαν οι αυστηρότατες απαγορεύσεις
μετακίνησης για την ανάσχεση της
πανδημίας του κορωνοϊού, οι άνθρω-
ποι θέλουν να ταξιδέψουν και να ε-
πιτρέψουν κάποιες πολυτέλειες στον
εαυτό τους, όπως αποτυπώνεται στα
αποτελέσματα έρευνας την οποία
διεξήγαγε η Morgan Stanley και α-
ναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του
το αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο
CNBC. Τα σχετικά συμπεράσματα
βασίζονται σε έρευνα η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε από τις 29 έως τις 31
Ιανουαρίου σε περίπου 2.000 κατα-
ναλωτές στις μεγαλύτερες πόλεις της
Κίνας σε 19 επαρχίες. Τον Σεπτέμβριο,

ο αναλυτής της UBS Σιν Τσεν και ο-
μάδα συναδέλφων του δήλωσαν ότι
περίμεναν πως μετά το πέρας του
κορωνοϊού οι άνθρωποι στην Κίνα
θα πληρώνουν αδρά όταν πρόκειται
για ξενοδοχεία.

Η έρευνα επισημαίνει την αυξα-
νόμενη ζήτηση για ξενοδοχεία υψη-
λού επιπέδου και πολυτελείας στην
Κίνα, τώρα που η χώρα έχει τερματίσει
τους εσωτερικούς ταξιδιωτικούς πε-
ριορισμούς, ενώ το τεράστιο κύμα
κρουσμάτων κορωνοϊού έχει περάσει.
«Οι καταναλωτές φαίνονται πιο πρό-
θυμοι να αυξήσουν τις δαπάνες για
διαμονή σε ξενοδοχεία όταν οργα-
νώνουν τα ταξίδια τους σε σύγκριση
με την προ ιού εποχή, ενώ το 20%
το αναφέρει ως το μεγαλύτερο κόστος
του ταξιδιού του, σε σύγκριση με το

17% το 2017 και το 2020», ανέφεραν
οι αναλυτές της Morgan Stanley. Ε-
πίσης, βάσει των ευρημάτων, «το
37% των καταναλωτών προτιμά ξε-
νοδοχεία με περισσότερα αστέρια,
από το 18% το 2020, όταν οι πιο εύ-
ποροι καταναλωτές υψηλότερου ει-
σοδήματος δείχνουν ακόμη πιο πρό-
θυμοι να ξοδέψουν για διαμονή σε
πολυτελή ξενοδοχεία (47% έναντι
31% το 2020). Οι αναφορές σε οικο-
νομικά ξενοδοχεία και ξενοδοχεία
μεσαίας κατηγορίας μειώθηκαν πα-
γκοσμίως». Παράλληλα, αξίζει να ση-
μειωθεί πως η διάθεση των ανθρώπων
να αποταμιεύσουν εκτινάχθηκε σε
υψηλότατα επίπεδα κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, οπότε υπάρχει δια-
θέσιμο εισόδημα προς δαπάνη. Οι
λιανικές πωλήσεις σημείωσαν υστέ-
ρηση στην ανάκαμψη εντός του πλαι-
σίου της συνολικής οικονομικής α-
νάπτυξης στην Κίνα και λόγω αβε-
βαιότητας σχετικά με το μελλοντικό
εισόδημα.

Συν τοις άλλοις, οι αναλυτές της
Morgan Stanley σημειώνουν ότι η έ-
ρευνα διαπίστωσε μια παρόμοια σιω-
πηλή όρεξη για ψώνια, παρά το γε-
γονός ότι κατατάσσεται ως η κορυ-
φαία δαπάνη για τους ταξιδιώτες. Ο
προϋπολογισμός αγορών για τους
ταξιδιώτες ήταν 9.405 γουάν (1.387
δολάρια), ελαφρώς υψηλότερος από
το 2020, αλλά εξακολουθεί να είναι
πολύ χαμηλότερος από το επίπεδο
του 2017 των 13.782 γουάν, σύμφωνα
με έρευνες των τελευταίων ετών. «Η
πλειονότητα των καταναλωτών ανα-
μένει να διατηρήσει τις συνολικές
δαπάνες αμετάβλητες τους επόμενους
έξι μήνες (70% έναντι 73% τον προη-
γούμενο μήνα)», αναφέρει η έκθεση.
Ωστόσο, το 24% των ερωτηθέντων
δήλωσε πως σχεδιάζει να ξοδέψει
περισσότερα για να «αναβαθμίσει
τον τρόπο ζωής του» – μια στάση
που συνήθως οδηγεί στην αγορά
προϊόντων υψηλότερης ποιότητας.
Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο
από το 20% πριν από ένα μήνα, ση-
μειώνει η έκθεση και προσθέτει: «Η
αύξηση του αριθμού των καταναλω-
τών που θέλουν να αναβαθμίσουν
τον τρόπο ζωής τους με υψηλότερες
δαπάνες είναι καθολική».

Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας,
όπως εν πολλοίς το έχουν συλλάβει ως
ιδέα η Tesla και ο ιδρυτής της Ελον
Μασκ, απαιτεί εξοικονόμηση κατασκευ-
αστικών συστημάτων, χρόνου και κυρίως
χρήματος. Τουλάχιστον αυτό γίνεται ο-
ρατό στις γιγαντο-πρέσες που χρησι-
μοποιούν πολλά εργοστάσια μιμούμενα
την καλιφορνέζικη αυτοκινητοβιομη-
χανία, η οποία κατασκευάζει μόνο ηλε-
κτρικά αμάξια. Αντικαθιστώντας, λοιπόν,
περίπου 60 συγκολλημένα εξαρτήματα
με μία μονάδα, οι γιγαντιαίες μηχανές
χύτευσης αλουμινίου (αλλιώς γιγαντο-
πρέσες), που κατασκευάζονται από τον
Ιταλό προμηθευτή της Tesla, IDRA
Group, βοηθούν τις αυτοκινητοβιομη-
χανίες να απλοποιήσουν την κατασκευή
και να μειώσουν το κόστος έως και 40%
σε ορισμένες περιπτώσεις. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι η Tesla ήταν εκείνη που
πρωτοστάτησε στη χρήση τεράστιων
μηχανών χύτευσης για την κατασκευή
μεγάλων μεμονωμένων κομματιών στο
κάτω μέρος του αμαξώματος, τον εξορ-
θολογισμό της παραγωγής και τη μείωση
της εργασίας ακόμη και των ρομπότ.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω παρα-
γόντων τη βοήθησε να καταστεί ο πιο
κερδοφόρος κατασκευαστής ηλεκτρικών
οχημάτων με μπαταρία (BEV). Οσοι α-
σκούν κριτική ισχυρίζονται ότι η δια-
δικασία εγκυμονεί κινδύνους ποιότητας
και ευελιξίας, καθώς ένα μεμονωμένο
ελάττωμα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
μια ολόκληρη ενότητα του οχήματος (η
οποία δεν αποσυναρμολογείται), οπότε
και η επισκευή θα γίνει πολύ δυσκολό-

τερη, εάν κάτι πάει στραβά. Ωστόσο,
καθώς η βιομηχανία αγωνίζεται να δια-
τηρήσει τα περιθώρια κέρδους εν μέσω
αυξανόμενων τιμών των πρώτων υλών,
αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η ιαπωνική
Toyota, η αμερικανική General Motors,
η νοτιοκορεατική Hyundai, η σουηδική,
κινεζική Volvo Cars και η κινεζική νε-
οφυής ηλεκτρικών οχημάτων Nio α-
πευθύνονται σε εταιρείες όπως η IDRA
για βοήθεια. «Η βασική ιδέα ήταν να
παρέχουμε μια τεχνολογία που θα μπο-
ρούσε να απλοποιήσει τη διαδικασία
παραγωγής αυτοκινήτων», δήλωσε στο
ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ο
γενικός διευθυντής της IDRA Ρικάρντο
Φεράριο σε συνέντευξή του στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας στο Τραβαλιάτο

της βόρειας Ιταλίας. Σήμερα οι μπαταρίες
αντιστοιχούν στο 25%-40% του συνο-
λικού κόστους των αμαξιών. Οι αυτο-
κινητοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν
μηχανές χύτευσης αλουμινίου ισχυρί-
ζονται ότι μπορούν να μειώσουν τις ε-
πενδύσεις που απαιτούνται για την κα-
τασκευή του σασί, το οποίο είναι το
δεύτερο ακριβότερο εξάρτημα ενός ο-
χήματος μετά τον κινητήρα, κατά 40%
και το μέσο κόστος των εξαρτημάτων
τους κατά 30%, όπως είπε ο Φεράριο.
«Είναι ένας τρόπος να γίνουν τελικά τα
ηλεκτρικά αμάξια προσιτά σε όλους»,
προσέθεσε. Η IDRA, την οποία ανέλαβε
ο κινεζικός όμιλος LK Industries το
2008, κατασκευάζει γιγαντο-πρέσες
από το 2016. Οι ανταγωνιστές της IDRA

και της LK περιλαμβάνουν την Buhler
Group στην Ευρώπη, την Ube Corp. και
τη Shibaura Machine στην Ιαπωνία,
καθώς και τις Yizumi και Haitian στην
Κίνα. Η χύτευση μετάλλων και πλαστι-
κών έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο
βαθμό στη μεταποίηση, αλλά η εφαρ-
μογή της σε μεγάλα τμήματα αμαξώ-
ματος αλουμινίου στην αυτοκινητοβιο-
μηχανία είναι σχετικά νέα. Τέλος, ανα-
φέρεται πως η παγκόσμια αγορά χύ-
τευσης αλουμινίου είχε αξία σχεδόν 73
δισ. δολαρίων πέρυσι και προβλέπεται
να ξεπεράσει τα 126 δισ. δολάρια μέχρι
το 2032, σύμφωνα με ανάλυση της
AlixPartners με βάση τα στοιχεία του
Apollo Reports.   

REUTERS

Πολυτελή ξενοδοχεία
προτιμούν οι Κινέζοι

Νέα τεχνολογία μειώνει το κόστος
κατασκευής των ηλεκτρικών Ι.Χ. 
Τη λύση γιγαντιαίων μηχανών χύτευσης αλουμινίου προκρίνουν οι βιομηχανίες 

Η Tesla πρωτοστάτησε στη χρήση τεράστιων μηχανών χύτευσης για την κατασκευή μεμονωμένων κομματιών στο κάτω μέρος του αμαξώ-
ματος, τον εξορθολογισμό της παραγωγής και τη μείωση της εργασίας ακόμη και των ρομπότ.   

<<<<<<

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες
που χρησιμοποιούν τις τερά-
στιες μηχανές μπορούν να
μειώσουν τις επενδύσεις που
απαιτούνται για την κατα-
σκευή του σασί κατά 40%.

Το 37% των Κινέζων προτιμά ξενοδο-
χεία με περισσότερα αστέρια, από το
18% το 2020, σύμφωνα με έρευνα που
διεξήχθη στις μεγαλύτερες πόλεις της
Κίνας σε 19 επαρχίες.
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Η ενεργειακή πολιτική της Κίνας
ευνοεί εμμέσως την Ευρώπη. Μια
οικονομική ανάκαμψη μετά την
πανδημία του κορωνοϊού θα ενι-
σχύσει την όρεξή της για υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο
οι Ευρωπαίοι λαχταρούν, διότι έ-
στρεψαν τα νώτα στις προμήθειες
από τη Μόσχα μετά την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η εκστρατεία του Πε-
κίνου να αυξήσει τις εισαγωγές
αγωγών, να χρησιμοποιήσει πε-
ρισσότερο γαιάνθρακα και να ε-
νισχύσει την εγχώρια παραγωγή
φυσικού αερίου, θα πρέπει να πε-
ριορίσει την αύξηση της κινεζικής
ζήτησης για το δεδομένο υγρό
καύσιμο κατά το 2023. Αυτό θα

μπορούσε να απαλύνει τον οδυ-
νηρό αντίκτυπο για την Ευρώπη,
που διψάει για φυσικό αέριο.

Το 2021, η Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας ήταν η μεγαλύτερη α-
γοράστρια στον κόσμο του υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ωστόσο, οι αγορές της μειώθη-
καν κατά 20%, σε 64 εκατομμύρια
τόνους ή 88 δισεκατομμύρια κυ-
βικά μέτρα (bcm) σε αεριοποιη-
μένη μορφή το επόμενο έτος, όταν
τα lockdowns περιόρισαν την οι-
κονομική δραστηριότητα.

Η άνοδος των τιμών του φυσι-
κού αερίου στην Ευρώπη, εν τω
μεταξύ, ώθησε τους Κινέζους ε-
μπόρους να ανακατευθύνουν τα
φορτία των ΗΠΑ, που εξασφαλί-
στηκαν μέσω φθηνότερων μακρο-
πρόθεσμων συμβάσεων με την
πληγείσα από τον πόλεμο ήπειρο
και με σκοπό το κέρδος, μια τάση
που μπορεί να συνεχιστεί.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση εισήγαγε
ρεκόρ ποσότητας καυσίμου, που
έφθασε τα 131 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα το 2022, ήτοι 60%
περισσότερο από το 2021, όπως
δείχνουν τα στοιχεία της Kpler.

Οι οικονομικές προοπτικές της
Κίνας έχουν βελτιωθεί αφότου το
Πεκίνο εγκατέλειψε ξαφνικά την
πολιτική του για μηδενική ανοχή
στην COVID, τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, η πτώση στις τιμές
των ακινήτων και η αποδυνάμωση
των εξαγωγών υποδηλώνουν ότι
η ανάκαμψη θα είναι λιγότερο θε-
αματική από ό,τι όταν η ασιατική
χώρα χαλάρωσε για πρώτη φορά
τους περιορισμούς της πανδημίας
το 2021. Ο κορυφαίος κρατικός
φορέας για τη βιομηχανία, το Συμ-
βούλιο Ηλεκτρισμού της Κίνας, ε-
κτιμά πως η κατανάλωση ενέρ-
γειας αθροιστικά, ο βασικός δεί-
κτης της οικονομικής δραστηριό-
τητας, θα αυξηθεί μόλις 6% το
2023 έναντι 10,3% το 2021.

Γι’ αυτό οι κινεζικές εισαγωγές
υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) προβλέπεται να αυξηθούν
μόλις 7% φέτος στα 94 δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα, σύμφωνα
με τον πάροχο δεδομένων
OilChem China, ή 14% κάτω από
το ανώτατο όριο του 2021.

Υπάρχουν περισσότεροι λόγοι
να πιστεύουμε ότι η επαναλει-
τουργία της Κίνας δεν θα δυσχε-
ράνει την προσπάθεια της Γηραιάς
Ηπείρου για φυσικό αέριο. Εχοντας
δεχθεί πλήγμα από ελλείψεις η-
λεκτρικής ενέργειας το 2021, το
Πεκίνο έχει επικεντρωθεί εκ νέου
σε μεγάλο βαθμό στον γαιάνθρακα,
ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου
το 60% της συνολικής κατανάλω-
σης ενέργειας. Πέρυσι, η παρα-
γωγή της Κίνας αυξήθηκε κατά
9% στα 4,5 δισεκατομμύρια τόνους
και αναμένεται να αυξηθεί περαι-
τέρω το 2023.

Η κυβέρνηση θέλει επίσης να
μειώσει την εξάρτηση από αστα-
θείς και ακριβότερες αγορές σε υ-
γροποιημένο αέριο, παράγοντας
περισσότερο φυσικό αέριο εντός
των τειχών και εξασφαλίζοντας
περισσότερο φυσικό αέριο μέσω
αγωγών, ειδικά από τη γειτονική
Ρωσία. Οι ροές με κατεύθυνση
την Κίνα μέσω του δικτύου «Ε-
νέργεια της Σιβηρίας/Power of
Siberia», μήκους 3.000 χιλιομέ-
τρων, θα πρέπει να αυξηθούν στα
22 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
το τρέχον έτος από τα 15 δισεκα-
τομμύρια το 2022, σύμφωνα με
τους υπολογισμούς της S&P Global
Commodity Insights.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η ενεργειακή πολιτική
της Κίνας ευνοεί την Ευρώπη

Της ΓΙΑΝ ΣΕΝ / REUTERS BREAKINGVIEWS

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ενώ η πλειονότητα των κεντρικών τρα-
πεζών αναμένεται να σημειώσει ζημίες,
κυρίως λόγω της ανόδου των αποδόσεων
των ομολόγων που έχουν αγοράσει στο
πλαίσιο των προγραμμάτων ποσοτικής
χαλάρωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν
αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο, αντίθετα
συνεχίζει, και θα συνεχίσει να σημειώνει
κέρδη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πολλών
παραγόντων και κυρίως της πολύ καλής
διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυ-
λακίου που έχουν κάνει οι αρμόδιες υ-
πηρεσίες της ΤτΕ, φέρνοντάς την σε
θέση να ανήκει στο μόλις 10% των κε-
ντρικών τραπεζών διεθνώς που θα απο-
τελέσουν την «εξαίρεση» στον γενικότερο
κανόνα των ζημιών.Η ταχύτατη αύξηση
των επιτοκίων στην οποία έχουν προ-
χωρήσει οι κεντρικές τράπεζες διεθνώς,
για να αντιμετωπίσουν την εκτόξευση
του πληθωρισμού, έχει οδηγήσει σε ε-
κτίναξη των πληρωμών τόκων που κα-
ταβάλλουν στις εμπορικές τράπεζες για
τις καταθέσεις που οι ίδιες δημιούργησαν
με την τεράστια στήριξη την οποία έχουν
προσφέρει μέσω των προγραμμάτων πο-
σοτικής χαλάρωσης (QE). Οπως υπο-
γράμμισε σε έκθεσή της την Τρίτη η
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, «η

αύξηση των επιτοκίων μειώνει τα κέρδη
ή ακόμη και οδηγεί σε ζημίες ορισμένες
κεντρικές τράπεζες, ειδικά εκείνες που
αγόρασαν περιουσιακά στοιχεία σε εγ-
χώριο νόμισμα για στόχους μακροοικο-
νομικής και χρηματοπιστωτικής σταθε-
ρότητας».

Οι τράπεζες που έχουν ήδη ανακοι-
νώσει ζημίες ή έχουν προειδοποιήσει
για την πιθανότητα να καταγράψουν ζη-
μίες λόγω των προγραμμάτων αγοράς
ομολόγων, είναι η κεντρική τράπεζα της
Αυστραλίας, του Βελγίου, της Ιαπωνίας,
της Νέας Ζηλανδίας, της Ολλανδίας, της
Αγγλίας, της Σουηδίας καθώς και η Federal
Reserve και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα. «Μια σειρά πρωτόγνωρων διατα-
ραχών οδήγησε σε πρωτοφανείς υψηλούς
ρυθμούς πληθωρισμού, τους οποίους
πρέπει να καταπολεμήσουμε αυξάνοντας
τα επιτόκια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση των τόκων-εξόδων που κα-
ταβάλλουμε στις τράπεζες. Στην περί-
πτωση αυτή, τα κέρδη μας μειώνονται
και μπορεί ακόμη και να υποστούμε ζη-

μίες», είχε σημειώσει σε ανακοίνωσή
της η ΕΚΤ τον περασμένο Νοέμβριο. Οι
εθνικές τράπεζες του ευρωσυστήματος,
υπό τον συντονισμό της ΕΚΤ, αγόρασαν
ομόλογα όταν οι αποδόσεις ήταν χαμηλές,
άρα τα έσοδά τους προέρχονται από ε-
πιτόκια που ήταν χαμηλά. Ωστόσο τα έ-
ξοδά τους έχουν πλέον εκτιναχθεί. Τα
έξοδα προέρχονται από α) τους τόκους
που καταβάλλουν στις εμπορικές τράπεζες
για τις καταθέσεις τους, οι οποίοι από -
0,5% έχουν ταχύτατα σκαρφαλώσει στο
2,5%, και β) από τους τόκους που κατα-
βάλλουν για τις καταθέσεις του Δημοσίου,
οι οποίοι επίσης έχουν σκαρφαλώσει
στο 2,5% από -0,5%-0%.

Παράλληλα, δημιουργούνται ζημίες
εξ αποτιμήσεως καθώς η αξία των περι-
ουσιακών στοιχείων που κατέχουν (π.χ.
ομόλογα) έχει μειωθεί λόγω της αύξησης
των επιτοκίων.

Οι τρεις λόγοι
Σε αυτόν τον γενικότερο «κανόνα»

ωστόσο η Τράπεζα της Ελλάδος ξεχωρίζει,

καθώς θα συνεχίζει να καταγράφει κέρδη.
Και οι λόγοι είναι οι εξής τρεις:

• Πρώτον, η ΤτΕ διαθέτει ένα μεγάλο
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο το οποίο πε-
ριέχει διαφοροποιημένες επενδυτικές
επιλογές που αποφέρουν συστηματικά
σημαντικά κέρδη, χάρη στην πολύ προ-
σεκτική διαχείριση των υπηρεσιών δια-
χείρισης κινδύνου και διαχείρισης στοι-
χείων ενεργητικού της τράπεζας.

• Δεύτερον, καθώς η Ελλάδα δεν είχε
επενδυτική βαθμίδα, η ΤτΕ δεν έχει α-
γοράσει ομόλογα υπό το πρόγραμμα πο-
σοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ (το APP),
αν και συμμετείχε στο έκτακτο πρό-
γραμμα της πανδημίας PEPP. Αυτό ση-
μαίνει ότι είναι πολύ λιγότερο εκτεθει-
μένη από ό,τι οι άλλες κεντρικές τράπεζες,
ενώ οι αποδόσεις των ελληνικών ομο-
λόγων δεν ήταν τόσο χαμηλές ή αρνη-
τικές όπως ήταν άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών (υπό το PEPP), με αποτέλεσμα να
έχουν αποφέρει ένα σχετικό εισόδημα.

• Ο τρίτος παράγοντας αφορά ένα τε-
χνικό θέμα το οποίο ονομάζεται «ανα-

διανομή του νομισματικού εισοδήματος».
Προγράμματα όπως το APP είναι «κοινά»
–σε αντίθεση με το PEPP– και αποτελούν
μέρος του νομισματικού εισοδήματος
στην ΕΚΤ. Το συνολικό νομισματικό ει-
σόδημα αναδιανέμεται σε όλες τις χώρες
ανάλογα με την κλείδα κεφαλαίου που
έχει καθεμιά. Η κλείδα της Ελλάδας είναι
στο 2,0117%, οπότε η κερδοφορία της
ΤτΕ επωφελείται σε κάποιο βαθμό και
από αυτόν τον παράγοντα.

Συνεπώς, η ΤτΕ αναμένεται να συ-
νεχίσει να καταγράφει κέρδη, ενώ θα
είναι σε θέση να συνεχίσει και τις δια-
νομές μερίσματος στο Δημόσιο. Παράλ-
ληλα, καθώς η μετοχή της είναι εισηγ-
μένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πα-
ρέχει στήριξη στην εγχώρια αγορά, όπως
στήριξη παρέχει και στην αγορά ομο-
λόγων του Ελληνικού Δημοσίου, έχοντας
αγοράσει τίτλους αξίας περίπου 40 δισ.
ευρώ, κρατώντας τις αποδόσεις σε επί-
πεδα που ανταγωνίζονται τα ιταλικά ο-
μόλογα (τα οποία κατέχουν επενδυτική
βαθμίδα).

<<<<<<

Το Πεκίνο έχει
επικεντρωθεί εκ νέου
σε μεγάλο βαθμό
στον γαιάνθρακα.

<<<<<<

Μόλις 10% των κεντρικών
τραπεζών θα αποτελέσουν
την «εξαίρεση» στον γενικό-
τερο κανόνα των ζημιών.

Μία από τις λίγες κεντρικές
τράπεζες με κέρδη η ΤτΕ
Για ποιους λόγους καταφέρνει να ενισχύεται κόντρα στο δύσκολο περιβάλλον

Η ΤτΕ διαθέτει ένα μεγάλο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιέχει διαφοροποιημένες επενδυτικές επιλογές που αποφέρουν συστημα-
τικά σημαντικά κέρδη, χάρη στην πολύ προσεκτική διαχείριση των υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου και στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Αυστηρό αλλά και αναμενόμενο χαρα-
κτηρίζουν οι τράπεζες το δυσμενές μα-
κροοικονομικό σενάριο βάσει του οποίου
θα «στρεσαριστούν» τα κεφάλαια των
τεσσάρων συστημικών τραπεζών την
τριετία 2023-2025, στο πλαίσιο της ά-
σκησης προσομοίωσης ακραίων κατα-
στάσεων (stress test) που πραγματοποιεί
η ΕΚΤ και συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών (European Banking Authority
- EBA). Η αυστηρότητα έγκειται στη ση-
μαντική ύφεση που η ΕΚΤ προβλέπει
για την ελληνική οικονομία το 2023 και
το 2024, που διαμορφώνεται στο -1,9%
και -4,5% αντίστοιχα, και στη χαμηλή
ανάπτυξη 0,9% το 2025, με παράλληλη
μείωση των τιμών στα οικιστικά και ε-
παγγελματικά ακίνητα και διατήρηση
του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών,
πρόκειται για ένα απομακρυσμένο σε-
νάριο που δεν θεωρείται ρεαλιστικό και
πιθανό να επαληθευθεί, παρά μόνον υπό
ακραίες και απρόβλεπτες συνθήκες.
Οπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, τα αποτελέ-
σματα του stress test θα χρησιμοποιηθούν
«για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των

δυσμενών διαταραχών στην ανθεκτι-
κότητα των τραπεζών υπό αντίξοες μα-
κροοικονομικές συνθήκες» και θα δη-
μοσιοποιηθούν τον Ιούλιο. Με βάση τα
αποτελέσματα, θα υπολογιστεί το πρό-
σθετο κεφαλαιακό «μαξιλάρι» που θα
πρέπει να διαθέτουν όλες οι τράπεζες
στο πλαίσιο και του Πυλώνα 2 (P2G),
αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν α-
ναμένεται να επιφέρουν πρόσθετες κε-
φαλαιακές απαιτήσεις για τις ελληνικές
τράπεζες. Σήμερα, το πρόσθετο κεφα-
λαιακό «μαξιλάρι» διαμορφώνεται στο
1,5%-1,75% ανάλογα με την τράπεζα και
με δεδομένο ότι οι τράπεζες έχουν βελ-
τιώσει κατά πολύ την εικόνα τους σε
σχέση με τα υψηλά επίπεδα μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων του παρελθόντος,
αλλά και με δεδομένη την άνοδο των ε-
πιτοκίων που βελτιώνει την κερδοφορία
τους, ζητούμενο είναι η συγκράτηση αν

όχι η μείωση του κεφαλαιακού αποθέ-
ματος στα ίδια επίπεδα, προκειμένου να
τεκμηριωθεί και ο στόχος για τη διανομή
μερίσματος στους μετόχους.

Το σενάριο για την Ελλάδα
Οπως προκύπτει από τα μακροοικο-

νομικά σενάρια που δημοσίευσε η ΕΚΤ,
το δυσμενές σενάριο που έχει υιοθετηθεί
για την Ελλάδα είναι κατά πολύ ηπιότερο
από τα αντίστοιχα σενάρια που προ-
βλέπονται για τις άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, βάσει των οποίων το σύνολο των
οικονομιών θα πέσει σε βαθιά ύφεση
με τη μεγαλύτερη ύφεση να εντοπίζεται
στη Γερμανία (-5,2% το 2023 και σω-
ρευτικά -6,4%). Στο σύνολο της Ευρω-

ζώνης η πιθανολογούμενη ύφεση με
βάση το δυσμενές σενάριο υπολογίζεται
στο -3,4% για το 2023 και στο -4,1% το
2024 και στη συνέχεια ανάπτυξη 1,6%
το 2025. Αντίθετα το βασικό σενάριο
προβλέπει για την Ελλάδα σταθερή α-
νάπτυξη 1,5% το 2023 έναντι ασθενικής
ανάπτυξης 0,5% στην Ευρωζώνη. 

Οι παραδοχές του τεστ
Συγκεκριμένα, οι παραδοχές για την

Ελλάδα είναι οι εξής:
Πραγματικό ΑΕΠ: Το βασικό σενάριο

προβλέπει ανάπτυξη 1,5% το 2023, 3%
το 2024 και 2,8% του ΑΕΠ το 2025. Στο
δυσμενές σενάριο, η άσκηση περιλαμ-
βάνει ύφεση 1,9% φέτος, 4,5% το 2024

και ανάκαμψη 0,9% το 2025 (σωρευτικά
-5,5% στην 3ετία).

Ανεργία: Το ποσοστό ορίζεται στο
11,5% φέτος, στο 10,4% το 2024 και
στο 9,4% το 2025 στο βασικό σενάριο.
Στο δυσμενές, από το 12,7% φέτος, α-
νεβαίνει στο 16,1% το 2024 και στο
17,3% το 2025. Πληθωρισμός: Στο βασικό
σενάριο αποκλιμακώνεται στο 5,8% φέ-
τος, στο 3,6% το 2024 και στο 2,5% το
2025. Με βάση το δυσμενές σενάριο, ο
πληθωρισμός παραμένει υψηλός στο
8,3% φέτος και αποκλιμακώνεται στο
4,6% το 2024 και στο 3,2% το 2025.
Τιμές οικιστικών ακινήτων: Το βασικό
σενάριο προβλέπει αύξηση τιμών σε
βάθος τριετίας (4,7% φέτος, 3,4% το

2024 και 3% την επόμενη χρονιά). Με
βάση το δυσμενές, οι τιμές υποχωρούν
-2,1% φέτος, -7% το 2024 και αυξάνονται
στο 2,9% το 2025.

Τιμές εμπορικών ακινήτων: Ανοδο
κατά 3,2% φέτος, 3,1% το 2024 και 3%
το 2025 προβλέπει το βασικό σενάριο.
Στο δυσμενές, η πτώση το 2023 φτάνει
το -9,2%, υποχωρούν εκ νέου κατά -
6,1% το 2024 και συνεχίζουν να πέφτουν
κατά -2,2% το 2025.

Μακροπρόθεσμα επιτόκια: Η βασική
εκτίμηση είναι για μέσο επιτόκιο 4,18%
φέτος, 4,14% το 2024 και 4,13% το 2025.
Στο δυσμενές, ο πήχυς ανεβαίνει στο
8,28% φέτος, στο 6,89% το 2024 και
στο 6,43% το 2025.

Αυστηρά αλλά
διαχειρίσιμα
τα stress test
για 2023-2025
Δεν θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια,
εκτιμούν οι ελληνικές τράπεζες

Βάσει των μακροοικονομικών σεναρίων που δημοσίευσε η ΕΚΤ, το δυσμενές σενάριο που έχει υιοθετηθεί για την Ελλάδα είναι κατά πολύ ηπιότερο από τα αντίστοιχα σενάρια που προ-
βλέπονται για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία περιλαμβάνουν βαθιά ύφεση έως και 6,4%.

<<<<<<

Τα αποτελέσματα θα ορίσουν
το πρόσθετο κεφαλαιακό
«μαξιλάρι» που θα πρέπει να
διαθέτουν όλες οι τράπεζες.
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Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Περισσότερα κρουαζιερόπλοια, αλλά
με λιγότερους επιβάτες ήρθαν το
2022 στην Ελλάδα, καθώς ο κλάδος
αδυνατεί ακόμα να ανακάμψει πλή-
ρως από την πανδημία. Με δεδομένο
ότι το μέσο μέγεθος των κρουαζιε-
ροπλοίων έχει τα τελευταία χρόνια
αυξηθεί διεθνώς, καθίσταται σαφές
πως αιτία των παραπάνω μεγεθών
είναι οι χαμηλές πληρότητες των
πλοίων. Ακόμα και έτσι, πάντως, η
επιβάρυνση προορισμών που έχουν
πλέον καταστεί αρνητικά παραδείγ-
ματα υπερτουρισμού, όπως η Μύ-
κονος και η Σαντορίνη, ήταν εμφα-
νής ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, δυναμώνοντας τις φωνές κα-
τοίκων και φορέων για θέσπιση αυ-
στηρών ορίων αποβίβασης ημερή-
σιων επισκεπτών. Θετική χαρακτη-
ρίζεται από την ΕΛΙΜΕ (Ενωση Λι-
μένων Ελλάδος) και η πορεία των
συνολικών εσόδων από την κρου-
αζιέρα.   

Οσον αφορά τις προοπτικές για

το 2023, με βάση τα σημερινά στοι-
χεία η ΕΛΙΜΕ τις χαρακτηρίζει ευ-
οίωνες, καταγράφοντας μια μεσο-
σταθμική αύξηση περίπου 15% στις
κρατήσεις σχεδόν στο σύνολο των
προορισμών. Σημειώνεται επίσης
πως σε πολλούς ελληνικούς προο-
ρισμούς προχωρούν έργα κατασκευ-
ής και αναβάθμισης των υποδομών
και υπηρεσιών κρουαζιέρας, όπως
και έργα που αφορούν την ψηφιακή
και την πράσινη μετάβαση των λι-
μένων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα
αυτών των πρωτοβουλιών, εφόσον
αποδειχθούν πετυχημένες, θα χρει-
αστούν αρκετά χρόνια για να γίνουν
αισθητά και να αποσυμφορήσουν
τους βεβαρημένους προορισμούς,

σημειώνουν κύκλοι της αγοράς.    
Σύμφωνα με την ΕΛΙΜΕ, που συ-

γκεντρώνει τα σχετικά στατιστικά
στοιχεία, το έτος 2022 οι συνολικές
αφίξεις κρουαζιεροπλοίων στα ελ-
ληνικά λιμάνια ανήλθαν στις 4.614
και ο αριθμός επιβατών σε 4.381.876.   

Το τελευταίο πριν από την παν-
δημία έτος, το 2019, ο αριθμός των
αφίξεων ήταν 3.979 πλοία και των
επιβατών 5.552.384. Η αύξηση στις
αφίξεις πάντως σε σχέση με το 2021
ήταν κατακόρυφη και ανέρχεται σε
ποσοστό 123,5%, ενώ στους επιβάτες
ακόμη μεγαλύτερη στο 209%. Σύμ-
φωνα με την ΕΛΙΜΕ, «ιδιαίτερα κρί-
σιμο στοιχείο συνιστά το γεγονός
ότι με έτος αναφοράς το 2019 ο α-

ριθμός αφίξεων κρουαζιεροπλοίων
αυξήθηκε κατά 16%, ενώ με την εν-
σωμάτωση των τελικών στοιχείων
για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς,
όπου τα σημερινά στοιχεία αφορούν
το εννεάμηνο έως 30 Σεπτεμβρίου,
η αύξηση σε σχέση με το 2019 α-
ναμένεται να αγγίξει το 20%».  

Στον αριθμό κρουαζιεροπλοίων
στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η
Σαντορίνη, η Μύκονος, ο Πειραιάς,
η Κέρκυρα, η Ρόδος, το Ηράκλειο,
η Πάτμος και το Κατάκολο. Στον α-
ριθμό επιβατών προηγούνται η Σα-
ντορίνη, η Μύκονος, ο Πειραιάς, η
Κέρκυρα, η Ρόδος, το Ηράκλειο και
το Κατάκολο, ενώ ψηλά βρίσκονται
επίσης τα Χανιά, η Κεφαλονιά - Ι-

θάκη, η Πάτμος, το Λαύριο, η Θεσ-
σαλονίκη, ο Βόλος και το Ναύπλιο.
Είναι αξιοσημείωτο ότι σε σχέση
με το 2021 παρατηρείται αύξηση
στις αφίξεις σε όλους τους προορι-
σμούς, και ιδιαίτερα στο Λαύριο
291%, στη Θεσσαλονίκη και τη Σα-
ντορίνη 259%, στη Μύκονο 141%,
στον Βόλο 114%, στην Κέρκυρα
96%, στη Ρόδο 95% και στο Ηρά-
κλειο 92%. 

Σημαντικά ενισχυμένο εμφανί-
ζεται και το homeporting στα ελ-
ληνικά λιμάνια του Πειραιά, της
Θεσσαλονίκης, του Λαυρίου, της
Κέρκυρας και του Ηρακλείου, όπου
προσφέρεται η σχετική δυνατότητα
στους επιβάτες.

H χρηματιστηριακή αγορά έχει αρχίσει να
προεξοφλεί την αναβάθμιση της ελληνικής
οικονομίας και την ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας, και αυτό είναι ο κύριος μοχλός
που οδηγεί την αγορά σε ισχυρή άνοδο και
σε επίπεδα τα οποία είχε να δει από το 2014,
άνοδος η οποία συνοδεύεται και από σημα-
ντική αύξηση του τζίρου, ενδεικτικό νέων
εισροών κυρίως από ξένα χαρτοφυλάκια.    

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από 1.100
νέοι ξένοι επενδυτές άνοιξαν λογαριασμούς
τον τελευταίο μήνα και άρχισαν τοποθετήσεις
στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Οι
ξένοι επενδυτές έχουν αρχίσει να βάζουν
στα ραντάρ τους την ελληνική αγορά, ενόψει
και της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας,
εδώ και μερικούς μήνες, κάτι που φάνηκε
και από το επενδυτικό συνέδριο που διορ-
γάνωσε το Χ.Α. στο Λονδίνο στα τέλη του
2022, όπου έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι
διεθνών επενδυτικών οργανισμών που δια-
χειρίζονται συνολικά κεφάλαια άνω των 30
τρισ. δολαρίων.  

Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας
στην επενδυτική βαθμίδα αποτελεί σημαντική
παράμετρο και για την πορεία του ελληνικού
Χρηματιστηρίου. Η απόκτηση επενδυτικής
βαθμίδας από την Ελλάδα θα συμβάλει και
στην αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου και
την προσέλκυση νέων κεφαλαίων, καθώς η
ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα μπει
στα ραντάρ μεγάλων μακροπρόθεσμων κε-
φαλαίων, για τα οποία τώρα το ελληνικό Χρη-
ματιστήριο δεν είναι επενδύσιμο.  

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
θα «τρέξει» και την αναβάθμιση του ελληνικού
Χρηματιστηρίου από τις αναδυόμενες στις
ανεπτυγμένες αγορές. 

Η υποβάθμιση του Χ.Α. είχε ως αποτέλεσμα
η ελληνική αγορά να αντλεί κεφάλαια μόνο

από τη μικρή «λίμνη» των επενδυτικών χαρ-
τοφυλακίων και hedge funds που τοποθε-
τούνται σε αναδυόμενες αγορές, κάτι που ε-
πηρεάζει αρνητικά τη συναλλακτική δρα-
στηριότητα και τις αποτιμήσεις των μετοχών.  

Οι αναδυόμενες αγορές, στις οποίες βρί-
σκεται το Χ.Α., αποτελούν πολύ μικρό κομμάτι
της παγκόσμιας επενδυτικής «πίτας» και
προσελκύουν αντίστοιχα μικρά κεφάλαια.
Να σημειωθεί ότι στον παγκόσμιο δείκτη
MSCI η βαρύτητα των αναδυόμενων αγορών
είναι μόλις 13%.  

Η επάνοδος στις ανεπτυγμένες αγορές θα
αλλάξει όλο τον «χάρτη» της αγοράς, καθώς
θα είναι πιο εύκολες οι αποφάσεις για επεν-
δύσεις και λήψη θέσεων στο Χ.Α. από τις ε-
πιτροπές ρίσκου των διαχειριστών. Η ανά-
κτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα προλει-
άνει το έδαφος για την αναβάθμιση της α-
ξιολόγησης των τραπεζών και των μη χρη-
ματοοικονομικών εταιρειών. Θα σηματοδο-
τούσε ουσιαστική αλλαγή σκηνικού, καθι-
στώντας ελκυστικές τις ελληνικές τράπεζες
σε επενδυτές μεγάλου βάθους, ενόψει των
υψηλών αναγκών άντλησης κεφαλαίων αλλά
και της στρατηγικής αποεπένδυσης.   

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανό-
τητας του Δημοσίου θα αναβαθμίσει και το
αξιόχρεο των τραπεζών, οι οποίες θα μπορούν
να δανείζονται με πιο χαμηλά επιτόκια από
τη διατραπεζική αγορά. Ενα δεύτερο κέρδος
είναι ότι θα μπορούν να δανείζονται από την
ΕΚΤ με εγγύηση ομόλογα του Δημοσίου που
θα αποτιμώνται στην πραγματική τους αξία.
Σήμερα η ΕΚΤ κάνει κατ’ εξαίρεση δεκτά τα
ελληνικά ομόλογα ως εγγυήσεις, αλλά με έκ-
πτωση 50% στην αξία τους. Η υψηλότερη
κρατική διαβάθμιση θα επιτρέψει την ανα-
βάθμιση εκτός των τραπεζών και άλλων ση-
μαντικών ελληνικών εταιρειών.   

Του ΒΑΣIΛΗ ΚΩΣΤΟYΛΑ

Η ανάκαμψη μετά την αποκατάσταση
της σταθερότητας στην ελληνική οι-
κονομία την τελευταία 4ετία συμβάδισε
με την επιδείνωση του διεθνούς περι-
βάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, η ενίσχυση
των εισοδημάτων μέσα από την ανά-
πτυξη και τη συγκρατημένη μείωση
των φόρων προσκρούει στην εκτόξευση
του κόστους διαβίωσης, μετά την παν-
δημία και την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία. Συντηρεί έτσι νωπές τις δο-
μικές συνέπειες της πολυετούς οικονο-
μικής καθήλωσης.

Την περίοδο 2019-2022 στην Ελλάδα
ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε
κατά 13% και οι μέσες μηνιαίες αποδοχές
ενισχύθηκαν κατά 12,4% («Eργάνη»).
Ωστόσο, οι θετικές αυτές εξελίξεις που

σηματοδοτούν το οικονομικό rebound
σαν ελατήριο μετά την κρίση έρχονται
να τοποθετηθούν πάνω σε χαμηλή βάση.
Το 2021, ο μέσος ετήσιος προσαρμο-
σμένος μισθός πλήρους απασχόλησης
στην Ελλάδα ανήλθε σε 15.879 ευρώ,
έναντι 33.500 ευρώ στην Ευρώπη. Ως
εκ τούτου, με βάση το ύψος των απο-
δοχών, η χώρα μας κατατάσσεται 22η
ανάμεσα στις 26 χώρες της Ε.Ε. (Eurostat).

Ομως δεν είναι μόνο οι μισθοί. Το ε-
πίπεδο διαβίωσης σε μια χώρα μετριέται
και συγκρίνεται με βάση το κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής
δύναμης του εισοδήματος. Λαμβάνεται
έτσι υπόψη το κόστος της διαβίωσης.
Εξηγώντας και τη μαζική έξοδο καταρ-
τισμένων νέων επαγγελματιών τα χρόνια
που προηγήθηκαν, το επίπεδο διαβίωσης
στην Ελλάδα κατέγραψε σαφή πτώση
την προηγούμενη δεκαετία, εξαιτίας
της κρίσης. Κατά συνέπεια, η χώρα μας
το 2021 βρισκόταν οριακά κάτω από
την Κροατία και τη Σλοβακία ή οριακά
πάνω από την Τουρκία και τη Βουλγαρία
σε όρους επιπέδου διαβίωσης – κατα-

τάσσεται 32η ανάμεσα σε 40 χώρες
(Eurostat). Οι πληθωριστικές πιέσεις
με όχημα την ενεργειακή κρίση αλλά
και η αλματώδης αύξηση των τιμών
στα ακίνητα με οδηγό τον τουρισμό και
την ξένη ζήτηση, της τάξης του 40%-
50% την τελευταία 4ετία, ενισχύουν τα
κόστη σε σχέση με τα εισοδήματα. Είναι
ενδεικτικό το γεγονός ότι το κόστος
στέγασης μαζί με τη θέρμανση στην

Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 27% της δα-
πάνης των μισθωτών που κερδίζουν
μέχρι 750 ευρώ τον μήνα, ένα υψηλό
ποσοστό το οποίο μειώνεται όσο αυξά-
νεται το εισόδημα (ΕΛΣΤΑΤ). 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 4 στα
10 νοικοκυριά δαπανούν το 40% του
εισοδήματος για τα αναγκαία προς το
ζην, ποσοστό που διαμορφώνεται σαφώς
πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με

την αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε. να
έχει σημειώσει αύξηση 1,9% σε σύγκριση
με τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα
παραμένει 22η στην ευρωπαϊκή κατά-
ταξη – το μέσο ποσό για καταναλωτικές
δαπάνες αγγίζει τις 9.433 ευρώ ετησίως
ή 786 ευρώ μηνιαίως (EURES).

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι
μάλλον θετικό το γεγονός ότι το 63%
των Ελλήνων κατοικεί σε ιδιόκτητο

σπίτι. Μόλις το 10% διαμένει σε κατοικία
για την οποία έχει λάβει ενυπόθηκο
στεγαστικό δάνειο και το 21,5% κατα-
βάλλει ενοίκιο για στέγαση (ΟΟΣΑ). Ε-
πιπλέον, στον επίσημο τομέα δεν συ-
νυπολογίζεται το ύψος της παραοικο-
νομίας, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις
που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς
δημιουργεί «μαξιλάρι» που συνολικά
αγγίζει έως και τα 40 δισ. ευρώ.

Μπροστά στο υψηλό κόστος διαβίω-
σης, οι εργαζόμενοι διεκδικούν μισθο-
λογικές αυξήσεις. Από την πλευρά τους,
οι επιχειρήσεις ζητούν γενναία μείωση
του μη μισθολογικού κόστους από το
κράτος, ώστε και η ανταγωνιστικότητα
να μη χαθεί και τα εισοδήματα να αυ-
ξηθούν. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση
έχει προαναγγείλει περαιτέρω μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών ενόψει
της νέας τετραετίας –έχουν μειωθεί
κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες– όπως
και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού
προκειμένου να διαμορφωθεί από 713
σε έως και 780 ευρώ. Επιπλέον, ανα-
σχεδιάζεται το νέο μισθολόγιο των δη-
μοσίων υπαλλήλων, για τους οποίους
εξάλλου προωθείται η κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης. Συγχρόνως, υ-
λοποιούνται μικρές αυξήσεις στις απο-
δοχές 2,5 εκατ. συνταξιούχων.

Πέρα από τις όποιες στρεβλώσεις
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
βασική πηγή της ακρίβειας στην Ελλάδα
είναι η δομική υψηλή φορολογία που
συντήρησε σε υψηλά επίπεδα τις τιμές
ακόμη και την περίοδο που οι αποδοχές
μειώνονταν. Υπ’ αυτήν την έννοια, προ-
κρίνονται ως βασικά συστατικά μιας α-
ναβάθμισης της αγοραστικής δύναμης
αφενός η επέκταση διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων,
υπηρεσιών και δικτύων, αφετέρου η
μείωση του μη μισθολογικού κόστους
με παράλληλη αναμόρφωση δαπανών
και φόρων. Και φυσικά, στο τέλος της
ημέρας, η ενίσχυση του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ μέσω της περαιτέρω σύγκλισης
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον τομέα
της προσέλκυσης επενδύσεων.

Συμπερασματικά: η οικονομία ανα-
κάμπτει έπειτα από πολυετή ύφεση και
στασιμότητα, τα δημόσια οικονομικά
έχουν τεθεί υπό σχετικό έλεγχο παρά
τις πιέσεις από τις διαδοχικές κρίσεις
και η χώρα έχει μπει στο παιχνίδι της
διεκδίκησης ξένων κεφαλαίων. Ωστόσο,
η συγκυρία είναι ατυχής εξαιτίας του
πληθωριστικού κύματος, οι φόροι και
οι εισφορές παραμένουν υψηλοί παρά
τις ελαφρύνσεις των τελευταίων ετών
και η δημιουργία νέων δυναμικών επι-
χειρήσεων με καλοπληρωμένες θέσεις
εργασίας παραμένει το μεγάλο ζητού-
μενο παρά τη μείωση της ανεργίας.

Το Χ.Α. προεξοφλεί
την επενδυτική βαθμίδα

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα συμβάλει και στην αναβάθμιση του Χρηματι-
στηρίου και την προσέλκυση νέων κεφαλαίων, καθώς η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα μπει στα
ραντάρ μεγάλων μακροπρόθεσμων κεφαλαίων.  

Συνωστισμός κρουαζιεροπλοίων,
αλλά λιγότεροι επιβάτες από το 2019
Ρεκόρ αφίξεων πλοίων το 2022, ανήλθαν στις 4.614 – Στους 4.381.876 οι επιβάτες

<<<<<<<

Για το 2023 καταγράφεται
μεσοσταθμική αύξηση πε-
ρίπου 15% στις κρατήσεις
όλων των προορισμών.

Κάτω από τη βάση το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα
Η απόσταση από την Ευρώπη, παρά την ανάκαμψη – Πώς διαμορφώνεται η αγοραστική δύναμη μέσα από τη σχέση μισθών και τιμών

<<<<<<

Η χώρα μας το 2021
σε όρους επιπέδου διαβίω-
σης κατατάσσεται 32η
ανάμεσα σε 40 κράτη.
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ΤΟΥ ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Κατά 14,4% αυξήθηκε πέρυσι η
μέση τιμή των δωματίων στα ξε-
νοδοχεία των Αθηνών και της Ατ-
τικής παρά το γεγονός ότι οι πλη-
ρότητες ήταν 10,7% χαμηλότερες
από το 2019, το τελευταίο πριν
από την πανδημία έτος. Ωστόσο,
κατά τον τελευταίο μήνα του έ-
τους, τον Δεκέμβριο, οι πληρότη-
τες ενισχύθηκαν κατά 7,9% σε
σχέση με το 2019 μαρτυρώντας
τη δυναμική που έχει αποκτήσει
η Αθήνα ως αυτοτελής προορι-
σμός. Σύμφωνα με στοιχεία της
Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Ατ-
τικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ-
ΑΑ), το 2022 έκλεισε με μέση πλη-
ρότητα της τάξεως του 69,1%, έ-
ναντι 54% το 2021 και 77,4% το
2019. «Η αρνητική μεταβολή που
παρατηρείται στο σύνολο της μέ-
σης πληρότητας του 2022 έναντι
του 2019, κατά -10,7%, ωστόσο,
είναι λογικό να μας προβληματί-

ζει», αναφέρει η Ενωση Ξενοδό-
χων Αθηνών, υπονοώντας πως
ένα πολύ μεγάλο μέρος των επι-
σκεπτών της πρωτεύουσας δεν
φιλοξενήθηκε σε ξενοδοχεία αλλά
σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. 

Η μέση τιμή δωματίου (ADR)
του 2022 για τα ξενοδοχεία της
Αθήνας διαμορφώθηκε στα 121,45
ευρώ, τιμή αυξημένη κατά 14,4%
έναντι του 2019. Αύξηση και επί-
πεδο που είναι όμως μικρότερα
από αυτά που σημειώθηκαν σε
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Για πα-
ράδειγμα, η μέση τιμή ανά δωμά-
τιο στο Λονδίνο είναι πλέον στα
213,47 ευρώ, στο Παρίσι στα
295,26 και στη Ρώμη στα 175,12.
Οσον αφορά τις πληρότητες, αξίζει
να σημειωθεί πως μόνο Λονδίνο,
Παρίσι, Βαρκελώνη και Κωνστα-
ντινούπολη πέτυχαν σημαντικά
υψηλότερες πληρότητες από την
Αθήνα το 2022. Το έσοδο ανά δια-
θέσιμο δωμάτιο (RevPar) στην Α-
θήνα σε επίπεδο έτους δεν ξεπέ-

ρασε πάντως τα 83,95 ευρώ, έναντι
82,2 ευρώ το 2019. Ετσι, «σε μια
εποχή υψηλού πληθωρισμού, αυ-
ξημένων εξόδων για τις επιχει-
ρήσεις και αυξημένων λειτουργι-
κών αναγκών, σημειώθηκε μόνο
μια πολύ μικρή θετική μεταβολή
(σ.σ. των εσόδων), της τάξεως του
2,1%, έναντι του 2019», υπογραμ-
μίζει η Ενωση Ξενοδόχων της Α-
θήνας.

Οι παραπάνω γενικευμένες ε-
πιδόσεις όμως κρύβουν το γεγονός
ότι πλέον στην Αθήνα, όπως και
σε άλλους ελληνικούς προορι-
σμούς, υπάρχουν ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις διαφορετικών ταχυ-
τήτων: όπως εξηγούν κύκλοι της
αγοράς, τα πολυτελή ξενοδοχεία

και γενικότερα τα καταλύματα υ-
ψηλής ποιότητας και εξαιρετικών
υπηρεσιών απολαμβάνουν πολύ
υψηλότερες πληρότητες και ακόμη
υψηλότερα έσοδα ανά διαθέσιμο
δωμάτιο. Στον αντίποδα, ξενοδο-

χεία χαμηλότερης αξιολόγησης
παραμένουν σε συνθήκες κρίσης
ειδικά λόγω της αύξησης των λει-
τουργικών εξόδων τους. Παράλ-
ληλα, ο ανταγωνισμός από τις
βραχυχρόνιες μισθώσεις έχει ε-

νταθεί ιδιαίτερα. Με βάση στοιχεία
μελέτης που παρουσίασε τον Δε-
κέμβριο η ΕΞΑΑΑ, περισσότερες
από 4 στις 10 διαθέσιμες κλίνες
για φιλοξενία τουριστών στο κέ-
ντρο της Αθήνας στα τέλη του
2019 αντιστοιχούσαν σε ακίνητα
που διατίθενται μέσα από βρα-
χυχρόνιες μισθώσεις. Σήμερα ο
αριθμός αυτός εκτιμάται πως έχει
αυξηθεί περαιτέρω πλησιάζοντας
το 50% των διαθέσιμων κλινών
στον κεντρικό τομέα της Αθήνας.
Επιπλέον, ο ρυθμός ανάπτυξης
των βραχυχρόνιων μισθώσεων
είναι πολλαπλάσιος εκείνου των
ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, από
το 2019 έως σήμερα η αύξηση
του αριθμού των ξενοδοχειακών
κλινών διαμορφώνεται κοντά στο
11%. Αντιστοίχως, από το 2015,
οπότε και ξεκίνησε να μεγεθύνεται
ουσιωδώς η αγορά των βραχυ-
χρόνιων μισθώσεών, έως σήμερα,
η αύξηση των διαθέσιμων κλινών
πλησιάζει το 400%, σύμφωνα πά-

ντα με τη μελέτη της ΕΞΑΑΑ. Σε
κάθε περίπτωση, τα πρώτα στοι-
χεία από το 2003 είναι ενθαρρυ-
ντικά για τον τουρισμό της Αθή-
νας: Για πρώτη φορά μετά τρία
χρόνια, τον Ιανουάριο η επιβατική
κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών αλλά και ο αριθμός των
πτήσεων κινήθηκαν σε υψηλό-
τερα επίπεδα από εκείνα του 2019.
Η επιβατική κίνηση από το εξω-
τερικό ενισχύθηκε κατά 5%. Η Α-
θήνα εμφανίζεται έτσι να έχει α-
νακτήσει τη δυναμική ανάπτυξης
του τουρισμού της με την οποία
ξεκίνησε το 2020, πριν δηλαδή
ενσκήψει η πανδημία. Εκείνος ο
Ιανουάριος, του 2020, παραμένει,
αν και οριακά σε σχέση με τον
φετινό (25.000 επιβάτες περισσό-
τεροι τότε), ο καλύτερος όλων των
εποχών για την επιβατική κίνηση
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Ωστόσο, ο αριθμός των πτήσεων
του φετινού Ιανουαρίου ξεπερνάει
ακόμη και εκείνον του 2019.

Διψήφια αύξηση στις τιμές των ξενοδοχείων της Αθήνας σημειώθηκε το 2022
<<<<<<

Ξεπέρασαν το 2019
κατά 7,9% οι πληρότη-
τες του Δεκεμβρίου.

Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την εκτέλεση έργων υποδομής που
σχετίζονται με τον τουρισμό και τη βιω-
σιμότητα καίριων προορισμών εντός
των επόμενων τριών - τεσσάρων εβδο-
μάδων θα προβεί το υπουργείο Τουρι-
σμού. Πρόκειται για ένα σημαντικό
μέρος των 39 έργων που έχουν επιλεγεί
ως ζωτικής σημασίας για την ανακού-
φιση βεβαρημένων από τον τουρισμό
προορισμών, όπως η Αθήνα και η Σα-
ντορίνη, αλλά και άλλων περιοχών, η
ανάπτυξη των οποίων έχει καταστήσει
τις υφιστάμενες υποδομές παρωχημένες.
Αυτό αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, ο υ-
πουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας
μιλώντας αποκλειστικά στην «Καθημε-
ρινή». 

Παράλληλα διατυπώνει συγκρατη-
μένη αισιοδοξία ότι το 2023 θα εξελιχθεί
σε μια χρονιά - ρεκόρ για τον τουρισμό,
που θα ξεπεράσει με ουσιαστικό τρόπο
τις επιδόσεις του 2019. Επιδόσεις που
η χώρα έφθασε πέρυσι, παρά το γεγονός
πως οι πρώτοι μήνες του 2022 επηρεά-
στηκαν από την πανδημία, αλλά και το
ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.
Στο κρίσιμο ερώτημα για τη μακροπρό-
θεσμη στρατηγική του για τον τουρισμό
απαντάει ξεκάθαρα: «Ναι, θέλω περισ-
σότερους τουρίστες, αλλά θέλω και ε-
πισκέπτες με μεγαλύτερη προστιθέμενη
αξία για την εθνική οικονομία όλο τον
χρόνο, αλλά και στις 13 περιφέρειες της
χώρας και όχι μόνο σε δυο-τρεις, όπως
γίνεται τώρα». 

Ποια έργα λοιπόν είναι αυτά που δρο-
μολογούνται άμεσα και πώς αυτά θα
βοηθήσουν τη διάχυση του τουρισμού
σ’ ολόκληρο τον χρόνο και εναλλακτι-
κούς προορισμούς, ανακουφίζοντας πα-
ράλληλα τους πλέον βεβαρημένους;
«Μιλάμε για έργα σε λιμάνια και μαρίνες,
σε λιμενοβραχίονες και αγκυροβόλια,
αλλά και για υποδομές χιονοδρομικών
κέντρων, ορεινών περιπάτων, διαχείριση
απορριμμάτων, λυμάτων αλλά και χώρων
στάθμευσης. Είναι έργα συγκριτικά μι-
κρά με τους μεγάλους οδικούς άξονες
ή το μετρό, που όμως έχουν πολύ μεγάλο
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην
ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον αλλά
και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών
της χώρας», εξηγεί ο Β. Κικίλιας. 

Για παράδειγμα, η διαμόρφωση χώρου
στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφο-
ρεία στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι
ένα ακριβό έργο, αλλά έχει τεράστια
σημασία για την ποιότητα ζωής των Α-
θηναίων, αλλά και την εξυπηρέτηση
των επισκεπτών της πρωτεύουσας. Το
ίδιο ισχύει και με τους χώρους στάθ-

μευσης σε προορισμούς που πιέζονται
ασύμμετρα από τον υπερτουρισμό, όπως
η Σαντορίνη, αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με τον υπουργό, το σύνολο
των επενδύσεων που θα κινητοποιηθούν
άμεσα, αρχής γενομένης από τον επό-
μενο μήνα, οπότε και θα γίνουν οι πρώ-
τες σχετικές προκηρύξεις, είναι της
τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα
350 εκατομμύρια προέρχονται από το
Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης,
άλλα τόσα περίπου θα είναι οι τραπεζικές
χρηματοδοτήσεις και το υπόλοιπο θα
προέλθει από ιδιωτικά κεφάλαια που
μπορεί να αναλάβουν παραχωρήσεις
σε μαρίνες ή σε διαχείριση αποβλήτων
και άλλα έργα. Τι όμως άραγε θα προ-
λάβει να προχωρήσει από αυτά τα έργα,
ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλή-
ματα που αναπόφευκτα συνοδεύουν
τις μεγάλες ροές τουριστών; Ο υπουργός
είναι καθησυχαστικός καθώς, όπως ε-
ξηγεί, έχει ρυθμιστεί ήδη το ζήτημα
των προκηρύξεων με την Προεδρία της
Κυβέρνησης και τη διυπουργική επι-
τροπή να εγκρίνουν τα έργα και να τα
εντάσσουν σε καθεστώς fast track, α-
νεξάρτητα από το ύψος του προϋπολο-
γισμoύ τους και κατόπιν το υπουργείο
να λειτουργεί ως ο επισπεύδων. Την
περίοδο αυτή η Προεδρία της Κυβέρ-
νησης ολοκληρώνει τη διαμόρφωση
των χρηματοδοτικών σχημάτων και γι’

αυτό τον Μάρτιο θα γίνουν και οι πρώτες
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

«Η προστασία του χαρακτήρα και
του περιβάλλοντος των προορισμών,
το ζήτημα της βιωσιμότητας του του-
ρισμού εν γένει, είναι προτεραιότητα
που έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός και την οποία συμμερίζεται α-
πόλυτα αυτή η κυβέρνηση και το υ-
πουργείο», εξομολογείται. Γι’ αυτό άλ-
λωστε και το τελευταίο έτος έγινε μια
πολύ σοβαρή και αναλυτική δουλειά
καταγραφής των προβλημάτων με τη
βοήθεια ανεξάρτητων συμβουλευτικών
οίκων, αλλά και θεσμικών φορέων του
τουρισμού όπως ο ΣΕΤΕ, μέσα από την
οποία επιλέχθηκαν τα εν λόγω 39 έργα
άμεσης προτεραιότητας. 

Αραγε, αρκούν αυτές οι παρεμβάσεις;

«Σίγουρα όχι, αλλά είναι ένα πρώτο βή-
μα»,  λέει ο Βασίλης Κικίλιας, «και μην
ξεχνάτε, μόλις πριν από δύο εβδομάδες
θεσμοθετήσαμε τα εργαλεία που χρει-
άζονται ώστε να περάσουμε σε μια νέα
εποχή ορθής διαχείρισης των προορι-
σμών.

Δημιουργήσαμε το πλαίσιο των ορ-
γανισμών διαχείρισης προορισμού μέσα
από το οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση,
οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς και η Πολιτεία θα μπορούν να
δίνουν προσαρμοσμένες στις ανάγκες
του κάθε προορισμού λύσεις». Το πα-
ράδειγμα της διαχείρισης της προσέ-
λευσης κρουαζιερόπλοιων στη Σαντο-
ρίνη και του προσδιορισμού μέγιστου
αριθμού ταξιδιωτών ανά εποχή που θα
μπορεί να αποβιβάζεται ημερησίως

μέσω σύγχρονου συστήματος berth
allocation, είναι ένα από τα παραδείγ-
ματα που αναφέρει ο υπουργός. «Οι ορ-
γανισμοί διαχείρισης ιδανικά θα μπο-
ρέσουν να προωθήσουν επιτέλους α-
ποτελεσματικά και τις πιο υποβαθμι-
σμένες περιφέρειες της χώρας και όχι
μόνο να ρυθμίζουν τις ροές σε αυτές
που πλημμυρίζουν με επισκέπτες». 

«Εχει γίνει σαφές πλέον σε όλους,
ειδικά τα τελευταία λίγα χρόνια, πως ο
τουρισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος
με την πορεία της εθνικής οικονομίας
και για τον λόγο αυτό χρειάζεται σχε-
διασμό, στρατηγική, συναίνεση και
πολλή δουλειά. Ετσι κατέστη εφικτό το
επιτυχημένο άνοιγμα του τουρισμού
ακόμη και το καλοκαίρι του 2020, πριν
καν το δεύτερο κύμα της πανδημίας

χτυπήσει τη χώρα, και έτσι το 2021 και
το 2022 ο ελληνικός τουρισμός ανέκαμψε
με εντυπωσιακούς ρυθμούς συγκριτικά
με τους ανταγωνιστές του. Η αντίληψη
λοιπόν ορισμένων πως ο τουρισμός
είναι στον αυτόματο πιλότο είναι ίσως
υπεραπλουστευτική», υπογραμμίζει
σκωπτικά. 

Εξάλλου αναγνωρίζει ξεκάθαρα πως
ο τουρισμός πια έχει μετεξελιχθεί σε
μια πολύ πιο σύνθετη δραστηριότητα
που δεν περιλαμβάνει μόνο το «ήλιος
και θάλασσα» και τα ξενοδοχεία, αλλά
περιλαμβάνει και τις βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις, τη μακροπρόθεσμη φιλοξενία
επισκεπτών, όπως οι ψηφιακοί νομάδες,
οι συνταξιούχοι αλλά και τα πολύ υψηλής
καθαρής αξίας άτομα. «Εχουμε περάσει
σε μια εποχή που ολοένα και μεγαλύτερο

μερίδιο της οικονομίας της φιλοξενίας
καλύπτεται από νέα μοντέλα. Ενα από
αυτά είναι βεβαίως οι βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις. Εδωσαν και εξακολουθούν να
δίνουν μια διέξοδο σε πρόσθετο εισό-
δημα σε πολλούς μικροϊδιοκτήτες ακι-
νήτων, αλλά θα επαναλάβω εδώ πως
μαζί με το υπουργείο Οικονομικών ε-
πεξεργαζόμαστε ρύθμιση η οποία θα
κλείσει τα παράθυρα σε εκείνους τους
επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν αυτή
τη δραστηριότητα με μαζικό τρόπο, λει-
τουργώντας στην πραγματικότητα ξε-
νοδοχεία ως βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Για αυτή τη δραστηριότητα σχεδιάζεται
ξεχωριστή ρυθμιστική και φορολογική
αντιμετώπιση», αναφέρει ο Βασίλης Κι-
κίλιας. 

Οσον αφορά τη συζήτηση για δύο
ταχύτητες στον ελληνικό τουρισμό, με
τα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων να ευη-
μερούν και τα ξενοδοχεία 3 και 2 αστέ-
ρων να παραμένουν υπό μεγάλη πίεση,
ξεκαθαρίζει πως δουλειά και πολιτική
του υπουργείου και της κυβέρνησης
είναι να υπάρχουν ευκαιρίες για όλους
στον βαθμό που μπορούν να προσφέ-
ρουν καλό προϊόν και καλές υπηρεσίες
φιλοξενίας. «Δίνονται και θα δοθούν ε-
πιπλέον κίνητρα σε αυτούς που θέλουν
να προχωρήσουν στην αναβάθμιση της
δραστηριότητάς τους», υπόσχεται. 

Εθνική επιτυχία
«Θυμηθείτε πριν από 10 χρόνια, που

ήμασταν, όπως παραμένουμε και σή-
μερα, περήφανοι για την ελληνική ναυ-
τιλία. Η οποία ναυτιλία έφερνε τότε το
10% περίπου του ελληνικού ΑΕΠ σε ει-
σπράξεις, σε συνάλλαγμα. Την περίοδο
εκείνη τη συγκρίναμε μόνο με τον του-
ρισμό, ο οποίος βρισκόταν τότε σε πα-
ρόμοια επίπεδα. Από την εποχή εκείνη,
τις αρχές της δεκαετίας του 2010, μέχρι
σήμερα ο ελληνικός τουρισμός, μέσα
σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες υπερ-
διπλασιάστηκε ξεπερνώντας την εμπο-
ρική ναυτιλία, παρά το γεγονός ότι και
αυτή συνεχίζει να αναπτύσσεται δυνα-
μικά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της
σκληρής δουλειάς των επιχειρηματιών
και των εργαζομένων του κλάδου, αλλά
και της ενεργητικής στήριξης που α-
πολαμβάνει η δραστηριότητα και όλοι
οι εμπλεκόμενοι ιδιαίτερα τα τελευταία
τρία χρόνια από την Πολιτεία και την
παρούσα κυβέρνηση. Τα στοχευμένα
πακέτα στήριξης επιχειρήσεων και ερ-
γαζομένων κατά την πανδημία αναδεί-
χθηκαν άλλωστε σε διεθνές παράδειγμα
βέλτιστης πρακτικής. Είναι εν τέλει μια
επιτυχία όλων των Ελλήνων, την οποία
πρέπει να διαφυλάξουμε, διασφαλίζοντάς
της πλέον και όρους βιωσιμότητας».

Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Τουρισμού

Νέα έργα υποδομών ενός δισ. στον τουρισμό
Από τον επόμενο μήνα οι προκηρύξεις για λιμάνια, μαρίνες, χιονοδρομικά, διαχείριση απορριμμάτων και χώρους στάθμευσης

«Εκτιμώ πως αν δεν υπάρχουν δυσάρε-
στα απρόοπτα, τα οποία δυστυχώς έχουν
πληθύνει τα τελευταία χρόνια, ο ελλη-
νικός τουρισμός θα καταφέρει κατά το
2023 να ξεπεράσει από 10% έως και
20% σε όρους εισπράξεων τα μεγέθη
του 2019». Ξεκαθαρίζοντας πως ούτε
μπορεί ούτε θέλει να κάνει τον προφήτη,
ο Βασίλης Κικίλιας εξηγεί ωστόσο γιατί
πιστεύει πως ένα τέτοιο σενάριο είναι
πιθανόν να επαληθευθεί. «Πέρυσι φθά-
σαμε τα μεγέθη του 2019. Τα ακριβή
νούμερα θα μάθουμε σε λίγες μέρες από
την Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά η ανά-
καμψη αυτή έγινε κατά τη διάρκεια μιας
χρονιάς που ξεκίνησε με την πανδημία
σε πλήρη εξέλιξη τον Ιανουάριο και τον
Φεβρουάριο, μήνας ο τελευταίος όπου
έγινε και η επίθεση της Ρωσίας στην

Ουκρανία. Είναι η περίοδος, αν θυμάστε,
που είχαν παγώσει οι κρατήσεις και
όλοι ανησυχούσαν για μια νέα κρίση
στον τουρισμό. Κάτι τέτοιο όμως ευτυ-
χώς δεν συνέβη και από τον Μάιο η
δραστηριότητα ανέκαμπτε με ζωηρούς
ρυθμούς.

Είχαμε λοιπόν μια πολύ καλή χρονιά
παρά το κακό πρώτο τετράμηνο και
παρά το γεγονός πως απουσίασε ολό-
κληρο το έτος τόσο η κινεζική αγορά
όσο και η ρωσική και η ουκρανική, που
στο παρελθόν έδωσαν μεγάλα νούμερα
στον ελληνικό τουρισμό. Φέτος ο προ-
γραμματισμός των θέσεων που κάνουν
οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και οι
προκρατήσεις δείχνουν άνοδο της τάξης
του 20% σε σχέση με πέρυσι και σε σχέ-
ση με το 2019. Την ίδια ώρα, ο αριθμός

των πτήσεων από το εξωτερικό έχει αυ-
ξηθεί σε νέα ιστορικά υψηλά ήδη από
το 2022, ενώ για φέτος έχουν προγραμ-
ματιστεί δεκάδες επιπλέον πτήσεις. Η
χώρα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις
των Ευρωπαίων, ενώ κατέχει μια θέση
στη δεκάδα και σε μεγάλες αγορές μα-
κρινών αποστάσεων, όπως οι Ηνωμένες

Πολιτείες, ο Καναδάς αλλά και η Ασία
και η Αυστραλία. Βρίσκεται στο νούμερο
5 για τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία και η α-
μερικανική αγορά εξακολουθεί να δίνει
σημάδια ισχυρής δυναμικής. Ποιος άλ-
λωστε θα περίμενε πως αεροπορικές,
όπως η Delta θα σταματούσε το περυσινό
πτητικό της πρόγραμμα στις 10 Ιανου-
αρίου φέτος και θα ξεκινούσε το πρό-
γραμμα του 2023 από τον Μάρτιο». «Ε-
ξάλλου», συνεχίζει, «αν δεν σας αρκούν
αυτά για να είστε αισιόδοξος τότε ανα-
λογιστείτε και το γεγονός ότι στην Ελ-
λάδα βρίσκονται πλέον όλες οι μεγάλες
διεθνείς αλυσίδες διαχείρισης ξενοδο-
χείων και μάλιστα επιζητούν να αυξή-
σουν την έκθεσή τους εδώ». «Παράλληλα
επενδύονται δισεκατομμύρια στην α-

νέγερση νέων συγκροτημάτων, στις α-
ναβαθμίσεις υπαρχόντων αλλά και στις
εξαγορές», προσθέτει.

Τις σκέψεις του αυτές μοιράζεται ο
υπουργός Τουρισμού με την «Καθημε-
ρινή», τονίζοντας πως θετικό πρόσημο
προσθέτουν πια στον τουρισμό και πε-
ριφέρειες που δεν είχαν ιδιαίτερα αξιό-
λογες επιδόσεις στο παρελθόν. Η Ηπει-
ρος που έχει μετατραπεί σε δωδεκάμηνο
προορισμό είναι μια τέτοια περίπτωση,
σημειώνει.

Και αντίστοιχη φιλοδοξία έχει και
για τη Δυτική Μακεδονία, όπου θεωρεί
πως το Νυμφαίο και οι Πρέσπες σε συν-
δυασμό με δύο ακόμη σημαντικούς προ-
ορισμούς της συγκεκριμένης περιφέ-
ρειας, θα αρχίσουν να προσελκύουν ο-
λοένα περισσότερους Ελληνες και ξένους

για μεγάλα χρονικά διαστήματα του έ-
τους. «Δουλεύουμε άλλωστε επ’ αυτού,
όπως δουλεύουμε και για όλη τη χώρα.
Τα προγράμματα συνδιαφήμισης που
“τρέξαμε” αυτόν τον χειμώνα σε συ-
νεργασία με ξένες αεροπορικές επιχει-
ρήσεις και τουριστικά γραφεία είναι
από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε
και τα οποία εκ του αποτελέσματος α-
ποδεικνύονται επιτυχημένα», ισχυρίζεται
ο υπουργός. Καθίσταται σαφές πως για
τον Βασίλη Κικίλια το υπουργείο Του-
ρισμού έχει μετεξελιχθεί σε ένα από τα
λεγόμενα παραγωγικά υπουργεία. Και
αυτό γιατί, θυμίζει, ο τουρισμός είναι
πλέον άρρηκτα συνδεδεμένος με την
πορεία της εθνικής οικονομίας, αφού
άμεσα και έμμεσα παράγει περίπου το
25% του ΑΕΠ.

Ενδείξεις για άνοδο των τουριστικών εισπράξεων έως και 20% φέτος
<<<<<<

Ο αριθμός των πτήσεων από
το εξωτερικό έχει αυξηθεί σε
νέα ιστορικά υψηλά ήδη από
το 2022, ενώ για αυτή τη χρο-
νιά έχουν προγραμματιστεί
δεκάδες επιπλέον πτήσεις.

<<<<<<

Επεξεργαζόμαστε ρύθμιση
η οποία θα κλείσει
τα παράθυρα σε εκείνους
που χρησιμοποιούν τις
βραχυχρόνιες μισθώσεις,
λειτουργώντας ξενοδοχεία.

Η προστασία του χαρακτήρα και του περι-
βάλλοντος των προορισμών, το ζήτημα της
βιωσιμότητας του τουρισμού εν γένει, είναι
προτεραιότητα που έχει προσδιορίσει ο ί-
διος ο πρωθυπουργός και την οποία συμμε-
ρίζονται απόλυτα αυτή η κυβέρνηση και το
υπουργείο, σημειώνει ο κ. Κικίλιας. O ίδιος
αισιοδοξεί ότι ο ελληνικός τουρισμός θα κα-
ταφέρει κατά το 2023 να ξεπεράσει σε ό-
ρους εισπράξεων τα μεγέθη του 2019.
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Η  Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

Η ιστορία και η ανθρωπογεωγραφία της αθηναϊκής ταβέρνας
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ - ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ&ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Η ΠΑΛΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ!

Ο Γιώργος Μαργαρίτης 
φωτογραφημένος  

από τον Μιχάλη Παππά 
στον Μίστερ Λουκιδέλη 
στη Νέα Φιλαδέλφεια, 

Ιανουάριος 2023.
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Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυ-
τιλίας θα πρέπει να διατηρηθεί, υπο-
γράμμισε η πρόεδρος της Ενωσης Ελ-
λήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού,
κατά την ετήσια τακτική γενική συνέ-
λευση των μελών της Ενωσης. Σύμφωνα
με στοιχεία που παρέθεσε, η ελληνό-
κτητη ναυτιλία, με 5.500 πλοία, εκπρο-
σωπεί το 21% της παγκόσμιας χωρητι-
κότητας και το 60% της ευρωπαϊκής.
Ελέγχει διεθνώς το 25% του στόλου
φορτηγών μεταφοράς χύδην φορτίου,
το 31% του στόλου δεξαμενοπλοίων,
το 23% του στόλου μεταφοράς υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το
16% του στόλου μεταφοράς χημικών
και παραγώγων πετρελαίου, καθώς και
το 8% του στόλου μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ελέγχει το 80% των πλοίων μεταφοράς
χύδην φορτίου, το 80% των πλοίων LNG
και το 70% των δεξαμενοπλοίων.

Μιλώντας στη γενική συνέλευση της
Ενωσης η Μελίνα Τραυλού θύμισε ότι
το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρ-
ρευσε στη χώρα μας το 2022 ανήλθε
στα 20 δισ. ευρώ, προσθέτοντας πως
εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας

προέρχονται από τις επενδύσεις της
πλοιοκτησίας τόσο στη ναυτιλία όσο
και σε άλλους κλάδους της εθνικής οι-
κονομίας. Η Μ. Τραυλού αναγνώρισε
επίσης τη σημασία του γεγονότος πως
η πολιτεία υποστήριξε τη διευθέτηση
των εκκρεμοτήτων που είχαν προκύψει
σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας της ελληνικής ναυτιλίας με τη
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξηγώντας ότι
η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε με την
επικαιροποίηση του νέου συνυποσχε-
τικού, μέσω της υιοθέτησης πρόσθετης
πράξης, που υπέγραψε με τον πρωθυ-
πουργό και τον υπουργό Οικονομικών.
Πρόκειται για το ζήτημα της ετήσιας
οικονομικής συνεισφοράς της ποντο-
πόρου στα δημόσια ταμεία.

Αναφερόμενη στα περιβαλλοντικά
θέματα που συνεχίζουν να κυριαρχούν
σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Ορ-

γανισμού (ΙΜΟ) και ευρωπαϊκών θεσμών,
επισήμανε ότι η ΕΕΕ παρακολουθεί τις
διεθνείς διαβουλεύσεις για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
ενώ εργάζεται για την επίτευξη συμ-
φωνίας για την αναθεώρηση της στρα-
τηγικής του ΙΜΟ και για την επιλογή
ρεαλιστικών μεσοπρόθεσμων μέτρων.
Τις θέσεις αυτές παρέθεσε η Μελίνα
Τραυλού και χθες Πέμπτη κατά τη διάρ-
κεια ναυτιλιακού συνεδρίου που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Παράλληλα, είπε ότι η Ενωση των ε-
φοπλιστών υποστηρίζει την πρόταση
του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου
για την υιοθέτηση στον IMO ενός πα-
γκοσμίου οικονομικού μέτρου που θα
βασίζεται σε ένα σύστημα συνεισφοράς
ανά τόνο εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα. «Είναι θετικό το γεγονός ότι
στην τελευταία σύνοδο της αρμόδιας
επιτροπής του ΙΜΟ καταγράφηκε σαφής
προτίμηση προς αυτή την κατεύθυνση»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο θέμα της εφαρ-
μογής, από την 1η Ιανουαρίου, του δεί-
κτη έντασης άνθρακα για τη μείωση
εκπομπών αερίων ρύπων στα πλοία της
ποντοπόρου ναυτιλίας, επισήμανε ότι
απαιτείται αναθεώρηση του συστήματος,

εκτιμώντας πως η συμμόρφωση με τον
δείκτη θα παρουσιάσει αδυναμίες. 

Μιλώντας στη γενική συνέλευση θύ-
μισε ότι η Ενωση προχώρησε ήδη στη
σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας στο
διοικητικό συμβούλιο, με στόχο να κα-
ταδειχθούν οι αδυναμίες του μέτρου,
το οποίο τελικά αδικεί όλα τα πλοία.
Συγκεντρώνουμε και θα αξιολογήσουμε
τα δεδομένα, έτσι ώστε να διαμορφώ-
σουμε και να προωθήσουμε προτάσεις
που να μπορούν να βελτιώσουν τον κα-
νονισμό και να μετριάσουν τις επιπτώ-
σεις του, ανέφερε.  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της
δραστηριότητας της ΕΕΕ αφιερώθηκε
στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη
της ναυτιλίας στο EU ETS.

Η Μ. Τραυλού δήλωσε ότι μετά τις
επισταμένες ενέργειες της ΕΕΕ, σε συ-
ντονισμό και με την Ενωση Ευρωπαίων
Πλοιοκτητών (European Community
Shipowners Associations - ECSA), υιο-
θετήθηκαν σημαντικές θέσεις στην τε-
λική συμφωνία, με μεγαλύτερη επιτυχία
το ότι αναγνωρίστηκε ο καταλυτικός
ρόλος του commercial operator του
πλοίου, όπως και η ευθύνη αυτού για
τη συμμόρφωση με το EU ETS, σύμφωνα
με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

«Στο νησί έχουμε τραβήξει μια σύ-
ντομη σκηνή της επόμενης ταινίας
μου», λέει με καμάρι ο Αμερικανός σκη-
νοθέτης και συγγραφέας Γεσούα Κλέι,
ο οποίος εσχάτως έχει πολιτογραφηθεί
Κρητικός και εργάζεται από το σπίτι
του στα Χανιά. «Ηρθαμε με τη γυναίκα
μου διακοπές τον Ιούνιο του 2019 και
ερωτευτήκαμε το νησί», λέει στην «Κ».
Το νεαρό ζευγάρι μετακόμισε στα Χανιά
τον Οκτώβριο του 2021 έπειτα από τη
Γερμανία, όπου έζησε ένα διάστημα
για τις ανάγκες της ταινίας «Δάκρυα
αίματος». «Πρόκειται για μια μεσαιωνική
ταινία, στην οποία δύο χαρακτήρες
προέρχονται από τη Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία και μιλούν ελληνικά», διευ-
κρινίζει ο Γεσούα, ο οποίος πλέον α-
παντά και στο όνομα «Σήφης».  «Μου
άρεσε πολύ η εμπειρία των γυρισμάτων
στην Ελλάδα, εύχομαι μελλοντικά να
μπορέσω να κάνω και άλλες δουλειές,
πιθανώς κάποια ταινία που να εκτυ-
λίσσεται στα αρχαία χρόνια», εξομο-
λογείται.  Προς το παρόν, η Κρήτη α-
ποτελεί πηγή έμπνευσης του 30χρονου
καλλιτέχνη από την Ατλάντα. Οπως,
μάλιστα, δηλώνει, «η αγάπη μου για
το νησί έχει εν μέρει μετουσιωθεί στην
ταινία». Η σύζυγος του, Βιβιάν, είναι
επιστήμων και εργάζεται και αυτή εξ
αποστάσεως. Στη μετακόμισή του στην
Ελλάδα το ζευγάρι δεν αντιμετώπισε
κανένα γραφειοκρατικό εμπόδιο. «Η
ζωή στο νησί τον χειμώνα κάποιες στιγ-
μές μπορεί να γίνει μοναχική», παρα-
δέχεται, ωστόσο, ο 30χρονος, «έχω πιά-
σει τον εαυτό μου να νοσταλγεί την
πατρίδα». Προς το παρόν, πάντως, οι
δύο νέοι Αμερικανοί έχουν ρίξει άγκυρα
στα Χανιά και έχουν υιοθετήσει και

ένα αξιολάτρευτο κουτάβι. «Νιώθω ότι
η ζωή στην Ελλάδα είναι ζωή με όλα
τα γράμματα κεφαλαία». 

«Σαν στο σπίτι μου»
Το ίδιο νιώθει και ο 30χρονος Χάμντα

Ζορμάτι από την Τυνησία, ο οποίος ε-
πίσης έχει ρίξει άγκυρα στην Κρήτη
από τον περασμένο Νοέμβριο. «Εχω
ζήσει τρία χρόνια στο Βουκουρέστι, ό-
που παρακολούθησα MBA πρόγραμμα
σπουδών και εργαζόμουν παράλληλα».
Η πρώτη του εμπειρία στο εξωτερικό
ήταν πολύ θετική, «δεν μου άρεσε όμως
ο καιρός», σημειώνει. Ετσι, ο Χάμντα
επιστρέφει για δύο χρόνια στην πατρίδα
του, όπου εργάζεται στο ξενοδοχείο
της οικογένειάς του. «Επειτα αποφάσισα
να έρθω στην Ελλάδα, αφού πρώτα
βρήκα δουλειά σε μεγάλη εταιρεία τη-
λεπικοινωνίας», εξηγεί στην «Κ». Και
προσθέτει ότι «η γραφειοκρατική δια-
δικασία δεν διήρκεσε πάνω από μία ε-
βδομάδα». Στην αρχή ο Χάμντα έζησε
για λίγους μήνες στην Αθήνα. «Δεν
μου άρεσε, όμως, ήταν πολύ θορυβώδης
και βρώμικη, αν τη συγκρίνω με το
Βουκουρέστι». Αρχισε να ψάχνει πα-
ραθαλάσσια κατοικία. 

«Εριξα μια ματιά σε Γλυφάδα και
Βούλα, όμως τα ενοίκια ήταν απλησία-
στα». Ετσι... βρέθηκε στην Κρήτη. «Από
την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν στο
σπίτι μου», δηλώνει συνεχίζοντας να
εργάζεται για την ίδια εταιρεία, εξ α-
ποστάσεως. «Εχω αποκτήσει πολλούς
φίλους, ξένους αλλά και Κρητικούς.
Προσπαθώ να μάθω και ελληνικά, γιατί
σχεδιάζω να μείνω πολύ στην Κρήτη,
όπου θα ήθελα να ξεκινήσω κάποια
δική μου επιχείρηση». Στον ελεύθερο
χρόνο του κάνει hiking και εξερευνά
τα χωριά του νησιού. «Νιώθω εξαιρετικά
ασφαλής εδώ, έχω πολλές φορές ξεχάσει
το κινητό μου σε διάφορες τοποθεσίες
και πάντοτε μου το επιστρέφουν».  

ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ

Εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι ε-
γκαταλείπουν τις χώρες τους και μετα-
κομίζουν φορολογικά στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών, περισσότερες
από 4.500 αιτήσεις φυσικών προσώπων
που επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα
μας έχουν εγκριθεί από τις υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ, ενώ 335 συνταξιούχοι ζουν
πλέον στην Ελλάδα. Πηγές του υπουρ-
γείου Οικονομικών αναφέρουν ότι οι
συνταξιούχοι θα ήταν πολύ περισσό-
τεροι εάν δεν είχε προκύψει η υγειο-
νομική κρίση, εκτιμώντας ότι το επόμενο
διάστημα θα αυξηθεί το ενδιαφέρον.  

Οσον αφορά τους εργαζομένους,
περισσότερες από 4.500 αιτήσεις έχουν
εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ενώ εκκρεμούν ακόμα 1.500. Πρόκειται
κυρίως για Eλληνες που εγκατέλειψαν
τη χώρα τα χρόνια των μνημονίων και
επιστρέφουν στην Ελλάδα σε νέα θέση
εργασίας και 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 κατοικία τους και θα
απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας
ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριό-
τητας ως αυτοαπασχολούμενοι: απαλ-
λαγή από τον φόρο εισοδήματος του
50% του εισοδήματος που θα αποκτούν
στην Ελλάδα για μία επταετία. Σύμφωνα
με την απόφαση, όσοι μετακομίσουν
φορολογικά στην Ελλάδα θα έχουν έκ-
πτωση κατά 50% από τη φορολόγηση
των εισοδημάτων τους, καθώς και α-
παλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και
χρήσης Ι.Χ. Συγκεκριμένα μπορεί κά-
ποιος να αιτηθεί την υπαγωγή του σε

αυτό το πλαίσιο εφόσον:  Δεν ήταν φο-
ρολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα
προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν
από τη μεταφορά της φορολογικής κα-
τοικίας του στην Ελλάδα.   

Μεταφέρει τη φορολογική κατοικία
του 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
ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρό-
σωπο ή νομική οντότητα, είτε σε μόνιμη
εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης
στην Ελλάδα. Τα ίδια προνόμια ισχύουν
και εφαρμόζονται ανάλογα και για τα
φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη
φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα,
με σκοπό να ασκήσουν ατομική επι-
χειρηματική δραστηριότητα στην Ελ-
λάδα. Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην
Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία. 

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 νο-
μοθεσία, οι συνταξιούχοι πληρώνουν
κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπο-
λογίζεται με συντελεστή 7% επί του
συνόλου του εισοδήματος που προκύ-
πτει στην αλλοδαπή. Η νομοθεσία για
τους συνταξιούχους προβλέπει ότι όσοι
υποβάλουν αίτηση, και εφόσον γίνει
δεκτή, θα καταβάλλουν κάθε χρόνο
αυτοτελή φόρο με συντελεστή 7% για
το σύνολο του εισοδήματος που απο-
κτήθηκε στην αλλοδαπή. Με την κα-
ταβολή αυτού του φόρου θα εξαντλείται
κάθε φορολογική τους υποχρέωση γι’
αυτό το εισόδημα. Τυχόν φόρος που
έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για
τα εισοδήματα που καλύπτονται από
τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης
δεν θα εκπίπτει από τον φόρο που ε-
πιβάλλεται στην Ελλάδα.   

ΠΡΟΚOΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ 

Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Το όνειρο των διακοπών στην Ελ-
λάδα με τις παροχές της τεχνολο-
γίας αποκτά άλλες διαστάσεις και
μπορεί να μετατραπεί σε διαμονή
αρκετών μηνών ή και ετών. Το
πρόγραμμα για ψηφιακούς νομάδες
από τρίτες χώρες, οι οποίοι έρχονται
στη χώρα για να δουλέψουν εξ α-
ποστάσεως και καταθέτουν αίτημα
ώστε να αποκτήσουν νόμιμη άδεια
διαμονής, έχει ολοένα και μεγαλύ-
τερη ανταπόκριση όπως φαίνεται
από τα στοιχεία. 

Το 2021, δέκα άτομα κατέθεσαν
σχετικό αίτημα, το 2022 ο αριθμός
των συνολικών αιτημάτων έφτασε
τα 595 άτομα, ενώ μέσα στους δύο
πρώτους μήνες του 2023 ήδη έ-
χουν καταθέσει αίτημα 70 άτομα. 

Οι περισσότεροι ψηφιακοί νο-
μάδες (εκτός χωρών Ε.Ε.) στην
Ελλάδα προέρχονται από τη Ρωσία,
συγκεκριμένα οι 433 από τους 595
(για το 2022). Ηδη όμως και το
2023 από τους 70 που έχουν υπο-
βάλει αίτημα και πάλι οι 48 είναι
Ρώσοι. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι
στελέχη πολυεθνικών εταιρειών
διάλεξαν δι’ αυτού του τρόπου να
μεταναστεύσουν μετά την έναρξη
του πολέμου με την Ουκρανία εν-
δεχομένως και υπό τον φόβο μή-
πως κληθούν να συμμετάσχουν
στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

Η δεύτερη χώρα προέλευσης
ψηφιακών νομάδων είναι οι ΗΠΑ
με μεγάλη ωστόσο διαφορά (53
άτομα έκαναν αίτηση το 2022) και
τρίτη η Μεγάλη Βρετανία (17 ά-

τομα). Ακολουθούν το Ισραήλ με
14 άτομα, η Βραζιλία με 9 και ο
Λίβανος με 7. 

Εθνική θεώρηση
Το πρόγραμμα εθνικής θεώρη-

σης εισόδου στη χώρα ως ψηφια-
κού νομάδος, διάρκειας αρχικά ε-
νός έτους, άρχισε να εφαρμόζεται
στην Ελλάδα πριν από περίπου
ένα χρόνο –αργότερα από άλλες
ευρωπαϊκές χώρες– απαντώντας
στην ανάγκη ανθρώπων από τρίτες
χώρες οι οποίοι ήθελαν να παρα-
μείνουν στη χώρα για περισσότερο
χρονικό διάστημα από όσο επι-
τρέπει η τουριστική βίζα. Ανθρω-
ποι από χώρες εκτός Ε.Ε. μπορούν
να εισέλθουν στην Ελλάδα με του-
ριστική βίζα, η οποία ωστόσο ε-
πιτρέπει την παραμονή για τρεις
μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
για ακόμη τρεις. Πρακτικά μετά
έξι μήνες οι πολίτες τρίτων χωρών
δεν μπορούσαν να παραμείνουν
νόμιμα στη χώρα. 

Η δυνατότητα να διαμένεις
πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα

μακριά από τον τόπο όπου βρί-
σκεται η δουλειά σου ή ο εργοδό-
της σου, είναι πλέον πραγματικό-
τητα για πολλούς ανθρώπους και
για πολλά είδη εργασίας. Η Ελλάδα
σύμφωνα με έρευνες αποτελεί μία
από τις πρώτες επιλογές για τους
ψηφιακούς νομάδες, καθώς συν-
δυάζει σχετικά χαμηλό κόστος ζω-
ής, ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά
και ενδιαφέρουσα κοινωνική ζωή. 

Αρκεί ένας υπολογιστής και

μπορείς να εργαστείς από ένα ζε-
στό καφέ στο κέντρο της πόλης,
σε ένα ρουφ γκάρντεν με θέα την
Ακρόπολη ή ακόμη και ατενίζοντας
την Καλντέρα στη Σαντορίνη. 

Προϋποθέσεις
Η απόκτηση εθνικής θεώρησης,

αρχικά, και μετά ένα χρόνο άδεια
διαμονής ψηφιακού νομάδος στην
Ελλάδα μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί ψηφιακά χωρίς αυτοπρόσωπη

παρουσία. Ο αιτών θα πρέπει με
υπεύθυνη δήλωση να εκφράσει
την πρόθεσή του να διαμείνει στη
χώρα «με την εθνική θεώρηση ει-
σόδου για την παροχή εργασίας
εξ αποστάσεως» δεσμευόμενος
παράλληλα ότι δεν θα προσφέρει
εργασία, υπηρεσίες ή έργο σε ερ-
γοδότη με έδρα την Ελλάδα. Προ-
κειμένου να αποδειχθεί η σχέση
εργασίας τους με εργοδότη του
εξωτερικού θα πρέπει να προσκο-

μίσει αποδεικτικά στοιχεία (λ.χ.
σύμβαση εργασίας) ή στην περί-
πτωση που ο αιτών είναι αυτοα-
πασχολούμενος, στοιχεία που α-
φορούν την έδρα της επιχείρησής
του, η οποία θα πρέπει να βρίσκε-
ται εκτός Ελλάδος. 

Εισοδήματα
Ο αιτών θα πρέπει να έχει απο-

δεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει ε-
παρκείς πόρους, σε επίπεδο στα-
θερού εισοδήματος, για την κά-
λυψη των εξόδων διαβίωσής του
κατά τη διάρκεια της διαμονής
του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει
το εθνικό σύστημα κοινωνικής
πρόνοιας. Το ύψος των «επαρκών
πόρων» καθορίζεται σε 3.500 ευρώ
μηνιαίως και αποδεικνύεται: i) Από
τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή
το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης,
στην περίπτωση εξαρτημένης ερ-
γασίας, υπηρεσιών ή έργου ή ii)
από τραπεζικό λογαριασμό. Το α-
νωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά
20% για τον/τη σύζυγο ή τον/τη
συμβιούντα και κατά 15% για κάθε
τέκνο, σύμφωνα με την απόφαση
για την εφαρμογή του προγράμ-
ματος το οποίο οργάνωσαν και πα-
ρακολουθούν το υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου και το
υπουργείο Οικονομικών. «Το υ-
πουργείο Οικονομικών εμπλέκεται
δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί
δεν φορολογούνται στην Ελλάδα
εφόσον δεν έχουν εισοδήματα ε-
δώ», τονίζει ο κ. Πάτροκλος Γεωρ-
γιάδης, γενικός γραμματέας Με-
ταναστευτικής Πολιτικής. 

Στα 20 δισ. ευρώ το ναυτιλιακό συνάλλαγμα το 2022

H ελληνόκτητη ναυτιλία, με 5.500 πλοία, εκπροσωπεί το 21% της παγκόσμιας χωρητικότη-
τας και το 60% της ευρωπαϊκής, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε η πρόεδρος της Ενω-
σης Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού.

<<<<<<

Ρεαλιστικά μέτρα για τη μεί-
ωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος της ποντοπό-
ρου προωθεί η Μ. Τραυλού.

«Ζωή με κεφαλαία γράμματα» Φορολογικά κίνητρα για όλους  

Ο Γεσούα, που έγινε «Σήφης», με τη σύ-
ζυγό του Βιβιάν και τον σκύλο τους, στα Χα-
νιά. «Ηρθαμε για διακόπές και ερωτευθή-
καμε το νησί», λένε.

<<<<<<<

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης
και συγγραφέας Γεσούα
Κλέι και ο Χάμντα Ζορμάτι α-
πό την Τυνησία έχουν πολι-
τογραφηθεί... Κρητικοί.

Από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν εγκρι-
θεί 335 αιτήσεις συνταξιούχων από τουλά-
χιστον 21 χώρες, οι οποίοι επιθυμούν να
μετακομίσουν στην Ελλάδα.

<<<<<<<

Εργαζόμενοι και συνταξιού-
χοι που μετακομίζουν στην
Ελλάδα έχουν σημαντικές
απαλλαγές και προνόμια.  

Οι ψηφιακοί νομάδες ψηφίζουν Ελλάδα
Το σχετικά χαμηλό κόστος ζωής, το ήπιο κλίμα και η έντονη κοινωνική ζωή τη φέρνουν στις πρώτες επιλογές των ξένων

10
αιτήσεις για εθνική
θεώρηση εισόδου
στη χώρα είχαν
κατατεθεί το 2021.

595
αιτήσεις υποβλήθηκαν
το 2022. Οι περισσότερες
από αυτές (433) από
Ρωσία.

70
αιτήσεις (48 από Ρωσία)
έχουν κατατεθεί
τις πρώτες σαράντα
ημέρες του 2023.

3.500 ευρώ
μηνιαίως, το ύψος των
«επαρκών πόρων» για την
κάλυψη των εξόδων
διαβίωσης του αιτούντος.

Στελέχη πολυεθνικών εταιρει-
ών διάλεξαν δι’ αυτού του τρό-
που να μεταναστεύσουν μετά
την έναρξη του πολέμου με την
Ουκρανία ενδεχομένως και υπό
τον φόβο μήπως κληθούν να
συμμετάσχουν στις στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις. 

Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς να απολαμβάνουν τη θέα της Ακρόπολης ακόμη και όταν εργάζονται σε
επιχείρηση με έδρα στην άλλη άκρη του κόσμου.

<<<<<<<

Αρκεί ένας υπολογιστής
και μπορείς να απολαύ-
σεις τη θέα από
την Καλντέρα της Σαντο-
ρίνης δουλεύοντας...
πολλές εκατοντάδες
χιλιόμετρα μακριά.
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Ο σεισμός στην Τουρκία και οι μετασεισμοί είναι
ένα γεγονός που το μέγεθός του παρουσιάζεται
σπάνια μέχρι σήμερα. Οσο όμως σπάνια κι αν
εμφανίζεται θα πρέπει να είμαστε προετοιμα-
σμένοι και οι κατασκευές μας να μπορούν να
προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, να παθαί-
νουν κάποιες βλάβες ενδεχομένως, αλλά να μην
καταρρέουν. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία ο ου-
σιαστικός και ειλικρινής δημόσιος διάλογος για
το επίπεδο αντισεισμικής θωράκισης της χώρας.
Κατ’ αρχάς έχουμε την πλειονότητα των κτιρίων
(πάνω από το 70%) πριν από το 1985 (δεύτερη
ιστορικά, αλλά πρώτη ουσιαστική προσπάθεια
αντισεισμικού κανονισμού), δηλαδή χωρίς
κάποια ιδιαίτερη αντισεισμική προστασία. Παρ’
όλα αυτά η συντριπτική πλειονότητα των κα-
τασκευών έχει αντέξει σε πολλούς σεισμούς
μέχρι σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία πε-
ρίπτωση ότι θα αντέξουν και στον επόμενο σει-
σμό, που μπορεί να είναι πιο ισχυρός. Επειδή
όμως είναι τόσο προφανές το πρόβλημα που υ-
πάρχει, δεν θα παραθέσω επιπλέον στοιχεία,
αλλά θα καταθέσω συγκεκριμένες εφικτές και
άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις.

1. Αμεσος προσεισμικός έλεγχος όλων των
σχολείων και νοσοκομείων, που κατασκευά-
στηκαν πριν από το 1985 και κατόπιν των υ-
πολοίπων.

2. Απαλλαγή από τον ΦΠΑ όλων των μελετών
που γίνονται για προσεισμικό έλεγχο υφιστα-
μένων κτιρίων και απαλλαγή από το φορολογητέο
εισόδημα όσων εργασιών προβλέπουν οι αντί-
στοιχες μελέτες ενίσχυσης των κτιρίων.

3. Θεσμοθέτηση ποσοστού 10% από τα πρό-
στιμα των αυθαιρέτων, που κάθε χρόνο θα δια-
τίθεται σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που κα-
τασκευάστηκαν πριν από το 1985 για την ενί-
σχυσή τους.

4. Πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση στην
Ε.Ε. για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου
με σκοπό την ενίσχυση κατασκευών στις χώρες
που παρουσιάζεται σεισμική δράση.

Είναι προφανές ότι εφόσον η Πολιτεία δείξει
ενδιαφέρον, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
είναι έτοιμο να εξειδικεύσει τον πρακτικό τρόπο
που όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω δύο ζητήματα.
Δεν είναι λογικό να ενισχύουμε ενεργειακά τα
κτίρια με πάρα πολλά προγράμματα και πόρους
και να μην έχουμε διασφαλίσει ότι είναι ασφαλή.
Επίσης, δεν είναι δυνατόν να γίνεται μια τεράστια
προσπάθεια από πολλούς παράγοντες να δίνονται
διπλώματα και πτυχία και κατόπιν επαγγελματικά
δικαιώματα να κάνουν μελέτες, επιβλέψεις και
κατασκευές στη χώρα μας άνθρωποι που δεν
έχουν την επιστημονική επάρκεια και αποτέ-
λεσμα αυτού να είναι να διακινδυνεύουμε τις
ζωές των πολιτών.  Η αξιοποίηση των διεθνών
επιτυχημένων πρακτικών και ο έγκαιρος σχε-
διασμός αποτελούν αυτονόητες επιλογές κάθε
σύγχρονης Πολιτείας.

Ο κ. Γιώργος Στασινός είναι πρόεδρος του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Προτάσεις για
την αντισεισμική

προστασία
στην Ελλάδα

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Οι εικόνεςβιβλικής καταστροφής από
τους ισχυρούς σεισμούς στην Τουρκία
και τη Συρία αποτελούν κυρίως ένα
ανθρωπιστικό πλήγμα, αλλά έρχονται
να υπενθυμίσουν και το μέγεθος της
οικονομικής ζημίας που μπορεί να
προκαλέσει ένα καταστροφικό γε-
γονός.

Η χώρα μας, παρά το γεγονός ότι
κατατάσσεται μεταξύ των πιο σει-
σμογενών περιοχών της Ευρώπης,
αλλά και του κόσμου, είναι ανοχύρωτη
έναντι κινδύνων, όπως οι σεισμοί
και οι πλημμύρες, αλλά και γενικότερα
έναντι των φυσικών καταστροφών
που έχουν ενταθεί λόγω της κλιμα-
τικής αλλαγής, όπως είναι οι πυρκα-
γιές και οι καύσωνες. Σύμφωνα με
στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος, παρά το πολύ υ-
ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην
Ελλάδα (φθάνει το 70%), οι ασφαλι-
σμένες κατοικίες είναι περίπου 1
εκατ. και αντιπροσωπεύουν μόλις το
16% του συνολικού αριθμού των κτι-
ρίων, που σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ αριθμούν περί τα 6,5 ε-
κατ. σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για
ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά
στην Ευρώπη και σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το κρά-
τος-μέλος με τις μεγαλύτερες οικο-
νομικές απώλειες ανά κάτοικο (σχεδόν
τρεις φορές υψηλότερες από τον
μέσο όρο της Ε.Ε.) σε κόστος κατα-
στροφών που σχετίζονται με το κλίμα,
γίνεται σαφές πόσο απροετοίμαστη
είναι η χώρα μας απέναντι στον αυ-
ξανόμενο κίνδυνο των φυσικών κα-
ταστροφών. Σύμφωνα με στοιχεία
της Eurostat, οι ζημιές από καύσωνες,
πλημμύρες και καταιγίδες στοίχισαν
το 2020 στη χώρα μας 91 ευρώ ανά
κάτοικο, έναντι 27 ευρώ ανά κάτοικο
στην Ε.Ε., με τη Γαλλία να ακολουθεί
με 62 ευρώ και την Ιρλανδία με 42.
Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που μαστίζονται κυρίως από
καύσωνες ή πλημμύρες και οι οποίες
έχουν καθιερώσει την υποχρεωτική
ασφάλιση των κτιρίων τους (υποχρε-
ωτικά συστήματα έχουν καθιερώσει
η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η
Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία,

αλλά και η Ρουμανία), η Ελλάδα απέχει
πολύ από το μοντέλο της υποχρεω-
τικής ασφάλισης, παρά το γεγονός
ότι συγκεντρώνει όλους τους κινδύ-
νους – και τον σεισμό που αποτελεί
την πιο απρόβλεπτη απειλή.

Η αύξηση και η ένταση αυτών
των φαινομένων έχουν μάλιστα ο-
δηγήσει σε υπέρογκη επιβάρυνση
του κρατικού προϋπολογισμού για
την κάλυψη των αποζημιώσεων, το
ύψος των οποίων είναι δυσανάλογα
μεγάλο με το κόστος που βαρύνει τις
ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις, οι ζημιές που δη-
λώνονται προς τις ασφαλιστικές ε-
ταιρείες αντιπροσωπεύουν μόλις το
15% των ζημιών που καταγράφουν
οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και εν-
δεικτική είναι η δήλωση που είχε κά-
νει στο πρόσφατο παρελθόν ο υπουρ-
γός Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος
Στυλιανίδης, ότι «η επιβάρυνση του
κράτους για την κάλυψη του κόστους
των αποζημιώσεων δύο καταστρο-
φικών φαινομένων, όπως ήταν ο σει-
σμός στην Κρήτη το 2020 και οι πυρ-
καγιές στην Εύβοια το 2021, ανέρχεται
στα 500 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί
στο 20% των ετήσιων εισπράξεων
του ΕΝΦΙΑ». 

Το χαμηλό ποσοστό ασφάλισης,
όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της
ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου,
«δεν συμβαδίζει με την ένταση των
φυσικών καταστροφών που εκδη-
λώνονται στη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια, είτε λόγω της εκτεταμένης
ξηρασίας και των πυρκαγιών είτε
λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
και πλημμυρών είτε ακόμη και των
σεισμών, λόγω της ιδιαίτερα σεισμο-
γενούς θέσης της χώρας». Εχει απο-
δειχθεί ότι η εκ των υστέρων αντι-
μετώπιση των οικονομικών συνε-
πειών μιας καταστροφής από το κρά-
τος, όπως λειτουργεί σήμερα, δεν
είναι επαρκής και ούτε αποτελεσμα-
τική τόσο για το ίδιο όσο και για τους
πολίτες. Το ισχύον καθεστώς χαρα-
κτηρίζεται από μερική κάλυψη, αβε-
βαιότητα ως προς το ύψος της απο-
ζημίωσης υπό τη μορφή δωρεάν κρα-
τικής αρωγής, μη προγραμματισμένη
επιβάρυνση προϋπολογισμού, κα-
θυστέρηση και μη δίκαιη κατανομή

του κόστους στους πολίτες.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ,

παρά το γεγονός ότι οι φυσικές κα-
ταστροφές που σχετίζονται με το
κλίμα (πλημμύρες και δασικές πυρ-
καγιές) έχουν σαφή τάση αύξησης
στη συχνότητα εμφάνισης τα τελευ-
ταία χρόνια, με τις πλημμύρες να α-
ποτελούν το συχνότερο φαινόμενο
και να ευθύνονται για το μεγαλύτερο
μέρος των απαιτήσεων έναντι των
ασφαλιστικών εταιρειών, τα συμβά-
ντα από σεισμό παρουσιάζουν στα-
θερότητα ως προς τη συχνότητα εμ-
φάνισής τους, απαριθμώντας κατά
μέσον όρο ένα σοβαρό περιστατικό
κάθε χρόνο. Σε όρους σφοδρότητας
η δασική πυρκαγιά αποτελεί την
αιτία με το πιο έντονο πλήγμα φυ-
σικής καταστροφής και η μέση ζημιά
από δασική πυρκαγιά είναι πολύ υ-
ψηλότερη από τις υπόλοιπες περι-
πτώσεις, αλλά αυτό, εκτός από τη
σφοδρότητα του φαινομένου, οφεί-
λεται και στο γεγονός ότι η χώρα μας
δεν έχει βιώσει έναν ισχυρό σεισμό
στα μεγάλα αστικά κέντρα τα τελευ-
ταία χρόνια και η εκδήλωση παρό-
μοιων φαινομένων εντοπίζεται κυρίως
σε νησιωτικές περιοχές. Με βάση τα
μοντέλα που υιοθετούν οι ασφαλι-
στικές εταιρείες, το ενδεχόμενο ενός
μεγάλου σεισμού πιθανολογείται με...
«βεβαιότητα» ανά 100 χρόνια και το
ύψος των ζημιών υπολογίζεται στο
δυσθεώρητο ύψος των 5,3 έως και
6,8 δισ. ευρώ.

Οπως επισημαίνει ο κ. Σαρρηγε-
ωργίου, «το κόστος αυτών των κα-
ταστροφών, που μέχρι σήμερα κα-
λύπτονται εν μέρει από το ίδιο το
κράτος, θα μπορούσε να μεταφερθεί
στην ασφαλιστική αγορά, αν η κυ-
βέρνηση δώσει στους πολίτες κίνητρα
να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους,
με το σχετικό ασφάλιστρο να εκπίπτει
από τους φόρους». Οι περισσότερες
χώρες, με βάση σχετική καταγραφή
της Ενωσης με κάποια έκθεση σε
φυσικές καταστροφές, ρυθμίζουν εκ
των προτέρων τη χρηματοδότηση
των ζημιών, διαθέτοντας ολοκληρω-
μένο σύστημα αντιμετώπισης και
χρηματοδότησης των ζημιών από
φυσικές καταστροφές. Αν και λει-
τουργούν πολλά διαφορετικά σχή-

ματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα ανά τον κόσμο, όλα α-
ναδεικνύουν τους διακριτούς μεν,
συμπληρωματικούς δε ρόλους κρά-
τους και αγοράς. 

«Επεκτείνοντας την κάλυψη από
την ιδιωτική ασφάλιση για ακραία
φυσικά φαινόμενα, θα μπορούσε να
μειώσει την επιβάρυνση για το κρά-
τος, ενισχύοντας την εμπλοκή του
ιδιωτικού τομέα», επισημαίνει ο ΟΟΣΑ
στην πρόσφατη οικονομική μελέτη
του για την Ελλάδα, προτείνοντας
τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής
ασφάλισης όλων των κτιρίων ως μέσο
προσαρμογής στους κινδύνους της
κλιματικής αλλαγής.

Η ασφάλιση σεισμού είναι ιδιαί-
τερα οικονομική και σίγουρα προσιτή
για τη συντριπτική πλειονότητα των
ιδιοκτητών ακινήτων στη χώρα μας,
σημειώνει στην «Κ» ο γενικός γραμ-
ματέας του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου, ασφαλιστικός πράκτορας
Δημήτρης Γαβαλάκης, εξηγώντας
ότι «για ένα σπίτι 25 ετών και 100
τετραγωνικών, το ετήσιο κόστος δεν
ξεπερνάει τα 180 ευρώ. Το συγκε-
κριμένο κόστος αφορά ασφαλισμένο
κεφάλαιο 130.000, θεωρώντας ότι το
σημερινό κόστος ανακατασκευής ε-
νός κτιρίου είναι 1.300 ευρώ ανά τε-
τραγωνικό. Στη συγκεκριμένη τιμή
περιλαμβάνεται και η κάλυψη πυρ-
καγιάς, μια και η παροχή σεισμού
προσφέρεται υποχρεωτικά συνδυα-
ζόμενη με την βασική κάλυψη πυρ-
καγιάς».

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο
λειτουργίας των ασφαλιστηρίων συμ-
βολαίων και των διαδικασιών τιμο-
λόγησης, είναι ξεκάθαρο, υπογραμ-
μίζει ο κ. Γαβαλάκης, ότι «σε περί-
πτωση ασφάλισης αισθητά μεγαλύ-
τερου μέρους των κατοικιών της χώ-
ρας μας και φυσικά σε περίπτωση
καθολικής ασφάλισης, τα ασφάλιστρα
θα έχουν αξιοσημείωτη μείωση». Ε-
πισημαίνει, τέλος, ότι «σήμερα α-
σφαλίζονται κατοικίες οι οποίες έχουν
άδεια οικοδομής μετά το 1960 (έτος
εφαρμογής του πρώτου αντισεισμικού
κώδικα). Παλαιότερες κατοικίες μπο-
ρούν να ασφαλιστούν σε περίπτωση
που έχει γίνει στατική μελέτη και έ-
χουν γίνει ανάλογες παρεμβάσεις».

Πάνω από το 70% των κτιρίων είναι πριν από το
1985, δηλαδή χωρίς κάποια αντισεισμική προστασία.

Ανασφάλιστα τα σπίτια από καταστροφές
Μόλις το 16% των κατοικιών στην Ελλάδα είναι ασφαλισμένο για ζημιές από σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες

<<<<<<

Υποχρεωτικά συστήματα
ασφάλισης κτιρίων
έχουν καθιερώσει Γαλ-
λία, Γερμανία, Βέλγιο,
Ολλανδία, Πορτογαλία,
Ισπανία και Ρουμανία.

45
καταστροφικά περιστατικά
(σεισμός, βροχοπτώσεις,
χιονοπτώσεις, δασικές
πυρκαγιές) σημειώθηκαν
στην Ελλάδα την περίοδο
1993-2022.

41.885
είναι οι ζημιές που
δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές
εταιρείες.

530 εκατ. 
το ποσό απαίτησης.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 114.31 -0.8414

ALCOA CORP 48.57 1.293

ALTRIA GROUP 47.445 -0.8464

AMAZON COM 98.65 -0.8941

AMER EXPRESS C 181.35 0.011

AMER INTL GROU 61.58 -0.6133

AMGEN 241.615 0.0352

APPLE INC 153.03 -0.533

BANK OF AMERIC 35.83 0.5049

BAXTER INTL IN 40.34 -0.3951

BOEING CO 219.57 1.8178

BRISTOL MYERS  72.51 -0.902

CAMPBELL SOUP  51.11 -1.332

CATERPILLAR IN 244.795 -1.352

CIGNA CORP 299.915 0.4538

CHEVRON 173.11 1.228

CISCO SYSTEMS 47.755 -0.2194

CITIGROUP 51.495 0.9706

CERVECERIAS 15.53 1.437

COCA-COLA CO 59.615 -1.6254

COLGATE PALMOL 73.51 -0.3524

DANAOS CORP 59.03 -1.0394

DIANA SHIPPING 4.11 0.2439

DOW INC 59.8014 -0.8597

DUPONT DE NMOU 76.7 0.4321

ENTERGY CP 106.71 0.8315

EXXON MOBIL 116.7784 -0.8672

FEDEX CORP 211.9 0.1134

FORD MOTOR CO 12.9196 -1.3018

INTL BUS MACHI 136.08 -0.9246

GENERAL DYNAMI 232.045 -0.3586

GENERAL ELEC C 83.49 0.9797

GOLDM SACHS GR 372.36 -0.4438

HALLIBURTON CO 38.715 -1.4133

HARTFORD FINL 77.63 -1.0831

HP INC 30.31 -0.0989

HOME DEPOT INC 318.24 -1.6351

INTEL CORP 28.52 -0.1051

JOHNSON JOHNSO 162.37 -0.2335

JPMORGAN CHASE 143.6 0.7225

LAZARD 37.851 -1.1465

MCDONALD’S COR 266.39 0.0714

MERCK & CO 109.215 -0.3058

MICROSOFT CP 273.13 0.6671

3M COMPANY 114.34 -0.8154

MORGAN STANLEY 100.86 1.4382

NIKE INC CL B 125.87 0.5753

NORFOLK SOUTHE 234.095 -2.3424

PFIZER INC 43.9 -0.2046

PROCTER & GAMB 139.63 -0.3141

ROCKWELL AUTOM 293.47 -0.1089

SCHLUMBERGER L 56.7 -1.0644

SOUTHERN 66.83 -0.4469

STEALTHGAS 2.76 -1.4286

TSAKOS ENERGY 20.93 1.7007

UNISYS CORP 5.575 -0.4464

UNITEDHEALTH G 492.98 -0.4784

US BANCORP 49.19 0.2037

VERIZON COMMS 40.2738 -0.1146

WALT DISNEY CO 107.81 0.1393

WELLS FARGO &  48.765 1.3193

WALMART INC 145.54 -0.2536

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3247.25 -0.695

A.B.FOOD 1908.185 0.289

ADMIRAL GRP 2220 -0.492

ASHTEAD GRP. 5630.2 -0.781

ANTOFAGASTA 1710.66667 -0.555

AVIVA 444.33235 0.181

ASTRAZENECA 11535.73 0.84

BABCOCK INTL 306.54967 -1.299

BAE SYS. 861.76854 0.208

BARCLAYS 186.60643 0.537

BR.AMER.TOB. 3125 0.306

BARRATT DEVEL. 460.3 0

BERKELEY GP.HL 4222 0.119

BR.LAND 451.70836 -1.039

BUNZL 3024.90541 0.232

BP 558 0.484

BURBERRY GRP 2412.58597 -0.579

BT GROUP 136.87557 3.132

COCACOLA HBC A 2040.29281 4.97

CARNIVAL 856.51259 0.451

CENTRICA 98.85523 -0.225

COMPASS GROUP 1896.3106 0.185

CAPITA GROUP 29.09 0.832

CRH 3852.5 0.065

DCC 4643 0.543

DIAGEO 3549.5 -0.495

DIRECT LINE 181.91133 -0.278

EXPERIAN 2969 -0.336

EASYJET 486.2 3.913

FRESNILLO 803.51085 -0.101

GLENCORE 515.64103 0.019

GSK 1471 -1.183

HIKMA 1759.8858 0.748

HAMMERSON 30.1325 0.101

HARGREAVES LS 943.84247 1.282

HSBC HLDGS.UK 610.1 -0.733

INTL CONSOL AI 165 1.923

INTERCON. HOTE 5505.43328 0.98

3I GRP. 1646 -0.786

IMP.BRANDS 2037.65667 -0.639

INTERTEK GROUP 4433 -0.203

ITV 86.32 0.301

JOHNSON MATTHE 2254.0473 -0.09

KINGFISHER 277.1 -0.18

LAND SECS. 713.50683 -1.209

LEGAL&GEN. 255.17607 -0.078

LLOYDS GRP. 53.81 1.357

MARKS & SP. 77 -0.098

MONDI 1486.84615 0.135

NATIONAL GRID 1059.70499 0.047

NEXT 6786.52295 -0.563

PROVIDENT FIN. 223 -1.762

PRUDENTIAL 1287.14919 -0.773

PERSIMMON 1420 -1.845

PEARSON 913.33261 0.772

RELX 2426.01064 -0.411

RIO TINTO 5982.66565 0.686

ROLLS-ROYCE HL 108.36 -1.005

SAINSBURY(J) 262.92951 1.614

SCHRODERS 497.77559 0.282

SAGE GRP. 764.8784 -0.367

ST JAMESS PLAC 1250 -0.359

SMITHS GROUP 1778.85333 -0.365

SMITH&NEPHEW 1156 0.087

SSE 1736.02548 -0.029

STAND.CHART. 724.47928 -1.124

SEVERN TRENT 2863.32171 -1.896

TRAVIS PERKINS 1009 -0.198

TESCO 243.27653 1.194

TUI AG 173.69846 0.672

TAYLOR WIMPEY 118.85 1.016

UNILEVER 4268.5 0.106

UTD. UTILITIES 1063.49424 -2.046

VODAFONE GROUP 97.22 3.426

WPP 990.71864 0.122

WHITBREAD 3058 0.691

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 31.11 -0.51

RICHEMONT N 142.5 0.14

GEBERIT N1 517.2 0.62

NOVARTIS N 80.42 0

ROCHE HOLDING  278.4 -0.29

SGS N 2178 -0.95

SWATCH GROUP I 325 1.31

ADECCO N 34.57 -0.17

JULIUS BAER N 61.02 -0.36

CS GROUP AG 2.783 1.98

GIVAUDAN N 2877 -0.03

NESTLE SA 111.3 0.31

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 569.6 0.6

SWISS RE N 95.24 0.17

UBS GROUP N 20.25 1.2

ZURICH INSURAN 438.2 0.23

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 138.82 -1.16

ALLIANZ SE 220.15 0.35

BASF SE 51.06 -0.61

BAY MOT WERKE 97.74 0.13

BEIERSDORF 112.95 0.75

BAYER N AG 60.46 0.91

COMMERZBANK 10.075 -0.05

CONTINENTAL AG 68.36 0.26

DEUTSCHE BANK  11.552 0.182

DEUTSCHE POST  41.02 0.16

DT BOERSE N 171.2 0.95

DT LUFTHANSA A 9.638 0.121

DT TELEKOM N 20.51 0.175

E.ON  SE NA 10.035 0.039

FRESENIUS MEDI 37.35 0.21

FRESENIUS SE 28.3 0.09

HEIDELBERGCEME 62.86 0.06

HENKEL AG&CO V 66.98 0.5

INFINEON TECH  35.84 0.05

K+S AG NA 20.87 -0.45

MERCK KGAA 188 1.4

MUENCH. RUECK  324.9 -2.4

RWE AG 39.44 -0.38

THYSSENKRUPP A 6.312 -0.734

VOLKSWAGEN VZ 130.2 1.82

VONOVIA SE 25.91 -0.19

SIEMENS N 145.02 -1.14

SAP SE 109.9 -0.22

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 46.24 -0.26

AEGON 5.144 -0.66

ABN AMRO BANK 16.155 -0.34

AKZO NOBEL 69.18 0.41

ARCELORMITTAL 27.845 2.67

ASML HOLDING 621.1 0.08

GALAPAGOS 37.1 -1.25

HEINEKEN 91.22 -0.18

ING GROEP 13.056 -0.43

KONINKLIJKE DS 118.5 -1.29

KPN KON 3.153 1.84

NN GROUP 39.95 -0.55

KONINKLIJKE DS 118.5 -1.29

IMCD 151.2 0.07

RANDSTAD 59.16 -0.9

RELX 27.44 -0.29

UNIBAIL RODAM  60.75 1.17

VOPAK 29.58 -0.37

WOLTERS KLUWER 102.35 0.05

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.37 1.38

AZIMUT HLDG 23.17 23.08

ENEL 5.38 5.42

ENI 14.83 14.77

GENERALI ASS 18.25 18.30

GEOX 1.11 1.09

INTESA SANPAOL 2.5025 -0.3

MEDIOBANCA 10.37 10.37

RCS MEDIAGROUP 0.72 0.72

PRYSMIAN 37.07 37.17

SNAM 4.80 4.79

STMICROELEC.N. 45.61 45.35

TELECOM ITALIA 0.30 0.30

TENARIS 16.20 15.86

TERNA 7.38 7.39

UNICREDIT 18.926 1.11

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες        Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 4073 0.84

ASAHI GROUP HL 4438 2.99

ASTELLAS PHARM 1930 0.76

BRIDGESTONE CO 4875 0.58

CANON INC 2881 0.59

CASIO COMPUTER 1293 0.94

CITIZEN WATCH 718 16.18

CREDIT SAISON 1802 1.41

DAIWA SEC GROU 618 0.49

SUBARU 2117 -0.17

FUJIFILM HOLDI 6554 0.34

FUJITSU 18010 -0.11

HINO MOTORS 545 -0.91

HITACHI 6954 -0.49

HONDA MOTOR 3328 0.3

IHI 3625 -1.09

ISUZU MOTORS 1607 0.56

KAWASAKI HVY I 3005 1.45

KAJIMA CORP 1598 5.41

KEIO 4830 -0.1

KOBE STEEL 838 2.57

KONICA MINOLTA 567 -0.18

JTEKT 987 0.41

MITSUB UFJ FG 972.6 0.65

MITSUBISHI COR 4646 0.39

MITSUBISHI ELE 1524.5 0.49

MITSUBISHI MOT 506 -0.39

NEC CORPORATIO 4885 1.03

NIKKON HLDG 2490 0.81

NIKON CORP 1221 0.33

NISSUI CORP 4438 0.76

NISSAN MOTOR C 482.4 -0.17

NOMURA HOLDING 540.5 1.03

NISSAN CHEMICA 5950 0.17

NIPPON PAPER I 947 

OBAYASHI CORP 984 0.41

ODAKYU ELEC RA 1656 -0.18

OJI HOLDINGS 531 1.34

OSAKA GAS 2210 1.89

RICOH CO LTD 1010 -0.1

SECOM 7981 0.08

SEVEN & I HLDG 6089 0.76

SHARP CORP 943 -1.05

SHIMIZU CORP 719 0.98

SHISEIDO 6323 0.05

SONY GROUP COR 11780 0.6

SMFG 5837 1.04

SUMITOMO CHEM 465 -0.21

SUZUKI 983 -0.41

TAISEI CORP 4355 2.35

TDK CORPORATIO 4565 0.11

TOBU RAILWAY 3045 -0.16

TOKIO MARINE H 2717.5 1.25

TORAY INDUSTRI 771.6 1.57

TREND MICRO 6340 0.32

TOPY INDS LTD 1691 1.87

TORAY INDUSTRI 771.6 1.57

TOSHIBA CORP 4486 -0.42

TOYOBO 1025 0.49

TOYOTA MOTOR C 1882.5 0.32

YAMAHA CORP 5000 0.81

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 30.13 0.63

AIR LIQUIDE 144.44 -0.19

ALSTOM 26.90 0

AXA 28.22 -0.63

BNP PARIBAS 64.38 1.67

BOUYGUES 30.86 0.39

CAPGEMINI 184.95 0.3

CARREFOUR 16.42 2.02

CASINO GUICHAR 10.70 -1.83

CREDIT AGRICOL 11.56 0.17

DANONE 50.67 0.16

DASSAULT SYSTE 37.86 1.07

EDF 11.81 0.21

L’OREAL 387.75 -0.49

L.V.M.H. 810.50 0.02

LAGARDERE 20.36 -0.59

MICHELIN 29.45 0.07

PERNOD RICARD 187.15 -0.82

KERING 561.40 -0.92

PUBLICIS GROUP 74.94 1.11

RENAULT 42.10 1.36

SAINT-GOBAIN 52.78 0.19

SANOFI 88.11 0.52

SCHNEIDER ELEC 151.48 -1.29

SOCIETE GENERA 26.51 0.23

SODEXO 86.14 0.37

TF1 7.22 -3.99

THALES 127.45 1.96

VEOLIA ENVIRON 28.06 0.21

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 27.38 0.9959

AENA SME 140.75 -0.1419

ACERINOX 9.734 2.0122

ACCIONA 185.5 0.1079

AMADEUS 59 0.4426

BBVA 6.875 0.6441

BANKINTER 6.598 -0.5726

CAIXABANK 3.999 -0.646

DSTR INT ALIME 0.0181 2.8409

ENDESA 18.495 1.2038

ENAGAS 16.865 -0.1776

FERROVIAL 27.45 -0.4353

FOMENTO DE CON 9.23 1.0953

GRIFOLS 13.55 1.4601

IBERDROLA 10.75 0.4673

INT AIRLINES G 1.8725 1.7387

INDRA SISTEMAS 11.46 -0.0872

INDITEX 28.29 0.5688

MAPFRE 1.953 -1.2639

MERLIN PROP 9.17 -0.5962

ARCELORMITTAL 27.835 2.5797

REPSOL 15.425 1.0151

BCO DE SABADEL 1.1835 0.0846

BANCO SANTANDE 3.5005 0.5746

SACYR 2.938 -1.144

TELEFONICA 3.662 3.5633

MEDIASET ES CO 3.27 -0.3049

TECNICAS REUN 10.69 0

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με αρκετή νευρικότητα κινήθηκε το
Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας ω-
στόσο και πάλι με κέρδη έπειτα από το
θετικό γύρισμα λίγο πριν από το τέλος
της συνεδρίασης, σε μια ημέρα που οι
συγκρατημένες κινήσεις των επενδυτών
κυριάρχησαν στις διεθνείς αγορές. Στο
επίκεντρο βρέθηκαν χθες οι ανακοινώ-
σεις των στοιχείων πληθωρισμού των
ΗΠΑ, καθώς θα καθορίσουν την τακτική
που θα ακολουθήσει η Fed το επόμενο
διάστημα.

Παρά τις όποιες ενδοσυνεδριακές
πιέσεις ο Γενικός Δείκτης καταφέρνει
να κρατηθεί κοντά στις 1.100 μονάδες,
διατηρώντας έτσι το ανοδικό μομέντουμ
αλλά και αφομοιώνοντας παράλληλα τα
υψηλά 8,5 ετών, με τον τζίρο να διατη-
ρείται σε υψηλά επίπεδα. Το ότι δεν πα-

ρατηρείται κάποια ισχυρή διόρθωση
στην αγορά και έντονες ρευστοποιήσεις
σε τίτλους εξηγείται, σύμφωνα με ανα-
λυτές, από το ότι οι επενδυτές έχουν
πειστεί για το ελληνικό story, βλέπουν
τις θετικές προοπτικές του Χ.Α. και δεν
θέλουν να... αποβιβαστούν από το «τρένο
της ανόδου». Αλλωστε, σύμφωνα και με
την τεχνική ανάλυση, ακόμη και να δο-
κιμαστούν τα επίπεδα στήριξης, τα οποία
εντοπίζονται στις 1.060 με 1.040 μονάδες,
η θετική τάση της αγοράς σε καμία πε-
ρίπτωση δεν αλλάζει.  Ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε άνοδο 0,10% στις 1.093,97 μο-
νάδες, ενώ ο τζίρος ανήλθε στα 126,98
εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαι-
οποίησης υποχώρησε κατά 0,43% στις

2.652,7 μονάδες, ενώ στις 1.633,32 μο-
νάδες, με απώλειες 0,13%, έκλεισε ο δεί-
κτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε
το +4,39% της Coca-Cola και ακολού-
θησαν με άνοδο άνω του 2% οι Ελλάκτωρ,
ΟΛΠ και ΕΛΒΑΛΧαλκόρ. Στον αντίποδα,
με πτώση 3,36% έκλεισε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
και στο -2,1% η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ενώ
με απώλειες άνω του 1% έκλεισαν οι
Aegean, Mytilineos και ΟΠΑΠ.

Το νέο limit up στη MIG, η τιμή της
οποίας (0,2170 ευρώ) ξεπέρασε την τιμή
της δημόσιας πρότασης (0,1668 ευρώ),
καθώς και το limit down στον τίτλο της
Attica Bank βρέθηκαν στο επίκεντρο
της συνεδρίασης.

Ο τραπεζικός δείκτης υποαπέδωσε
υποχωρώντας κατά 1,22% στις 852,56
μονάδες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει
ωστόσο με κέρδη 3,21%, ενώ απώλειες
3,22% κατέγραψε η Εθνική, στο -1,88%
έκλεισε η Eurobank και στο -0,85% η
Alpha Bank. 

Οπως σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας,
σύμβουλος διοίκησης της Κύκλος ΑΧΕ-
ΠΕΥ, το απαισιόδοξο σενάριο που υιο-
θετούσαν οι αναλύσεις των επενδυτικών
οίκων αλλά και του ΔΝΤ για την παγκό-
σμια οικονομία, και ιδιαίτερα την ευ-
ρωπαϊκή, ματαιώνεται ή ενδεχομένως
ετεροχρονίζεται. 

Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκές αγορές
κινούνται ανοδικά καθώς η ύφεση α-

πομακρύνεται επιτρέποντας και στο
ελληνικό Χρηματιστήριο να συντηρήσει
το ανοδικό μομέντουμ, έχοντας συ-
μπληρώσει οκτώ συνεχόμενες ανοδικές
εβδομάδες, με τον τραπεζικό κλάδο σε
ρόλο οδηγού.

Με αυτά τα δεδομένα, όπως τονίζει
ο κ. Τζάνας, και με τις συναλλαγές να
ξεπερνούν πλέον καθημερινά τα 100
εκατ. ευρώ, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε
μέχρι τις παρυφές των 1.100 μονάδων.
Ωστόσο, παραμένει ο πειρασμός της
κατοχύρωσης κερδών από τους επεν-
δυτές, ενδεχόμενο που μέχρι τώρα διε-
νεργείται ενδοσυνεδριακά, με την πε-
ριοχή των 1.060 μονάδων να αποτελεί
την εγγύτερη περιοχή στήριξης.

Οριακή άνοδος με υψηλό τζίρο
και νευρική συνεδρίαση στο Χ.Α.
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε 0,10% και διαμορφώθηκε στις 1.093,97 μονάδες

<<<<<<<

Παρά τις όποιες ενδοσυνε-
δριακές πιέσεις ο Γενικός
Δείκτης καταφέρνει να 
κρατηθεί κοντά στις 1.100
μονάδες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περιό-
ρισαν χθες σαφώς τα κέρδη που ση-
μείωναν στην αρχή της συνεδρίασης,
όταν το ενδιαφέρον των επενδυτών
ήταν στραμμένο στα νέα περί του
πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Δεδομένου
ότι τα στοιχεία που δόθηκαν χθες
στη δημοσιότητα κατέδειξαν μεν α-
ποκλιμάκωση των πληθωριστικών
πιέσεων στη μεγαλύτερη οικονομία
του κόσμου αλλά μικρότερη από τις
προσδοκίες, το κλίμα στις ευρωπαϊκές
αγορές άλλαξε και πάλι.

Η είδηση τροφοδοτεί εκ νέου τις
εκτιμήσεις πως επίκεινται νέες επι-
θετικές αυξήσεις των επιτοκίων από
την αμερικανική Federal Reserve.
Παράλληλα, πάντως, στην Ευρωζώνη
τα στοιχεία κατέδειξαν πως η απα-
σχόληση αυξήθηκε το περασμένο
τρίμηνο δύο φορές περισσότερο από
όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί. Ετσι ο
πανευρωπαϊκός δείκτης Eurostoxx
600 έκλεισε με μικρή άνοδο 0,1%,
αφού πρώτα είχε σημειώσει τα ανώ-
τερα επίπεδα ενός έτους στην αρχή
της συνεδρίασης.

Από την αρχή του έτους ο δείκτης
έχει συγκεντρώσει κέρδη 8,8% καθώς
οι επιχειρήσεις παρουσίαζαν καλύ-
τερα αποτελέσματα από τις προβλέ-
ψεις, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η
εικόνα της Ευρωζώνης. Ετσι ο δείκτης
FTSE 100 του Λονδίνου έκλεισε με
οριακή άνοδο 0,08%, ενώ ο Xetra
DAX της Φρανκφούρτης με μικρές
απώλειες 0,11%. O δείκτης CAC 40

του Παρισιού έκλεισε, επίσης, οριακά
σε θετικό πρόσημο με κέρδη 0,072%.

Ανάμεσα στις μετοχές που ση-
μείωσαν άνοδο ήταν της Telecoms
με άνοδο 1,5% και της Vodafone που
σημείωσε άνοδο 3,4% όταν η Liberty
Global αγόρασε το 5% στη βρετανική
εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Σημείω-
σαν, άλλωστε, άνοδο οι μετοχές των
ταξιδιωτικών εταιρειών και των ε-
ταιρειών ψυχαγωγίας με τον σχετικό
δείκτη να κλείνει με κέρδη 1,3%

μετά την άνοδο της μετοχής της
Flutter Entertainment Plc.

Επίσης, η μετοχή της Coca-Cola
HBC κατέγραψε άνοδο 5,0% όταν η
ελβετική εταιρεία που εμφιαλώνει
τα προϊόντα της Coca-Cola ανέφερε
λειτουργικά κέρδη υψηλότερα από
τις προβλέψεις. 

Στον αντίποδα η γερμανική χα-
λυβουργία Thyssenkrupp έκλεισε
με πτώση 10,4% καθώς είχε ανακοι-
νώσει νωρίτερα πως η διαδικασία
αναδιάρθρωσής της προχωράει με
αργούς ρυθμούς. Ομοίως η νορβηγική
βιομηχανία αλουμινίου Norsk Hydro
έκλεισε με υποχώρηση 2,4%.

REUTERS, BLOOMBERG

Μικρές διακυμάνσεις
στις ευρωπαϊκές αγορές

Οι επενδυτές έχουν πειστεί για το ελληνικό story, βλέπουν τις θετικές προοπτικές του Χ.Α. και δεν θέλουν να... αποβιβαστούν από το
«τρένο της ανόδου». Για τον λόγο αυτό δεν παρατηρείται κάποια ισχυρή διόρθωση στην αγορά και έντονες ρευστοποιήσεις, τονίζουν χρη-
ματιστηριακοί αναλυτές.

Ο Xetra DAX της Φρανκφούρτης κατέγραψε μικρές απώλειες 0,11%. 

<<<<<<

Ο πανευρωπαϊκός δεί-
κτηςEurostoxx 600έκλει-
σε με μικρή άνοδο 0,1%.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΗΤ           HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                                       1.6000                 1.6500                   1.6292                 5.8340               “22,541”                   1.6200                  1.6300                  1.6400                  3.80

ΤΡΚΗ           Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                                          2.1400                 2.1900                   2.1748                 3.9180               “39,406”                   2.1600                  2.1800                  2.1800                -0.46

ΔΗΕΠ          Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                            0.4800                 0.4900                   0.4849                 0.5430               “55,313”                   0.4840                  0.4900                  0.4900                  0.82

ΛΕΠΕ           LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0900                  0.0980                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΛΟΥΗ           LOUIS PLC                                                                                                                       0.0820                 0.0850                   0.0830                 0.4360                 “2,200”                   0.0820                  0.0850                  0.0820                -2.38

ΤΣΟΚ           A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                       0.0760                  0.0820                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΤΖ           LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                                    2.0000                 2.0000                   2.0000                 1.7810                 “2,780”                   2.0000                  2.0200                  2.0000                  0.50

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΤΑΣ           ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                             1.6100                 1.6100                   1.6100                 1.1670                       400                   1.5800                  1.6200                  1.6100                  1.26

ΚΟΣΑ           ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                 0.0440                  0.0000                                                       

ΜΙΝΕ           ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                               0.0160                  0.0185                                                       

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

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                  0.0690                                                       

ΚΑΕΠ           ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.2300                                                       

ΚΕΑΕ           CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                          0.0030                  0.0040                                                       

ΣΛΕΠ           CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                           0.0030                  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)                                                      0.2480                 0.2680                   0.2490                 0.5350                 “1,050”                   0.2460                  0.2680                  0.2680                19.64

ΤΟΕΠ           ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                                           0.0000                  0.0280                                                       

ΑΓΡΟ           “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                                                   1.1900                  0.0000                                                       

ΚΛΑΡ           CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                        0.0230                  0.0245                                                       

ΚΩΝΣ          CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.1110                                                       

ΛΕΠΤ           LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0545                  0.0630                                                       

ΛΟΞΕ           LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                       0.7300                  0.8100                                                       

ΝΤΟΔ          DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                              0.0000                  0.0000                                                       

ΣΑΛΑ           SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                  1.8200                  1.9000                                                       

ΤΟΚΙ            TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                 0.0565                  0.0000                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΝΤΙΑ            DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                  0.0000                                                       

ΡΟΛΑ          ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                       0.0195                  0.0000                                                       

ΔΒΚΔ           ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                  0.9050                  0.0000                                                       

ΚΕΤΣ           THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                             0.6300                 0.6300                   0.6300               -0.0050                 “2,000”                   0.6200                  0.6400                  0.6300                  0.00

ΚΥΘΡ           K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.4000                                                       

ΤΣΙΒ            ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                    2.6400                 2.6400                   2.6400               -1.7040                 “2,100”                   2.6600                  2.7800                  2.6400                -5.04

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΙΟΑΝ           CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                       0.0220                  0.0000                                                       

ΚΕΟ             KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                                               1.4800                  1.5600                                                       

ΜΙΤΣ           ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                      0.2100                  0.0000                                                       

ΜΠΛΕ          BLUE ISLAND PLC                                                                                                           0.8750                 0.8800                   0.8782               -2.8060                 “3,150”                   0.8750                  0.9100                  0.8750                -3.31

ΦΡΟΥ          ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                0.2700                 0.2700                   0.2700                 0.0000                 “3,000”                   0.2680                  0.2880                  0.2700                  0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΝΕΤΙΝ         NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                                                       0.0000                  1.0800                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΛΟΡΔ          LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                             0.0840                  0.0900                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΚΚΟΜ         K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                    0.2920                  0.3100                                                       

ΠΑΝΔ          ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                0.0780                  0.0830                                                       

ΦΙΛΟ           ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                  0.1890                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΙΝΑ            PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                           1.1800                 1.2000                   1.1952                 1.2030               “10,390”                   1.1700                  1.1900                  1.2000                  0.84

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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                95.0000                                                       

ΕΤΜΑ2        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                   ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                                                       88.0000                90.0000                                                       

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

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

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

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023
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Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5
1097 Λευκωσία, Κύπρος, Τ. +357 22668838

leventisgallery.org
Χορηγός Επικοινωνίας Με τη ΣτήριξηΕπίσημος Χορηγός Αερομεταφορών

Έργα που θυμίζουν, απηχούν και προσδιορίζουν
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Του ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΟΛΑ

«It’s called soccer! It’s called soccer!».
Οι Αμερικανοί φίλαθλοι στο πρόσφατο
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο
Κατάρ φωνάζουν όσο πιο δυνατά μπο-
ρούν. Φωνάζουν για το σόκερ τους, το
ποδόσφαιρο όπως λεγόταν, λέγεται και
θα λέγεται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο,
ένα άθλημα στο οποίο επί περίπου τρεις
δεκαετίες πασχίζουν να φθάσουν στην
ελίτ, χωρίς όμως επιτυχία. Προσπάθησαν,
οργανώθηκαν, ξόδεψαν, ευελπιστώντας
να κάνουν ένα ακόμη άθλημα δικό τους
και η αλήθεια είναι πως το σόκερ, από
την αφάνεια, έφθασε να θεωρείται το
τέταρτο δημοφιλέστερο σπορ για τους
Αμερικανούς, πίσω από το ποδόσφαιρο,
το μπάσκετ και το μπέιζμπολ. Οσο ψηλά
κι αν φθάσει, όμως, το ποδόσφαιρο στον
πλανήτη των ΗΠΑ είναι ένα. Και απόψε
γιορτάζει με το Super Bowl. Εναν αγώνα
- ιεροτελεστία για κάθε Αμερικανό. Δεν
πρόκειται απλώς για το αθλητικό γεγονός
της χρονιάς, αλλά για ένα υπερθέαμα το
οποίο ταιριάζει γάντι στην κουλτούρα
της χώρας. Οικογένειες και φίλοι θα μα-
ζευτούν γύρω από ένα τραπέζι. Μπαρ
και εστιατόρια θα έχουν τις τηλεοράσεις
συντονισμένες. Τι θα παρακολουθήσουν
σήμερα οι Αμερικανοί; Εκτός από τον
τελικό ανάμεσα στους Kansas City Chiefs
και τους Philadelphia Eagles (1.30 ξη-
μερώματα Δευτέρας), θα απολαύσουν
μεταξύ άλλων ένα υπερθέαμα που θα
περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως ο Κρις
Στέιπλετον και η Ριάνα· μια μίνι συναυλία
«ενσωματωμένη» σε ένα κορυφαίο α-
θλητικό γεγονός.

Ολα ξεκινούν τη δεκαετία του ’60. Η
NFL (National Football League) είναι η
κυρίαρχη λίγκα από τη δεκαετία του ’20
στις ΗΠΑ, έχοντας καθιερωθεί στις συ-
νειδήσεις των Αμερικανών. Στα τέλη
των ’50s μια ομάδα επιχειρηματιών που
δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να
εισχωρήσουν στη συντηρητική NFL, ι-
δρύουν μια νέα λίγκα, την AFL (American
Football League), η οποία στο ξεκίνημά
της δεν έχει την ποιότητα των ανταγω-
νιστών της, έχει όμως κάτι άλλο: χρήμα
και φρέσκες ιδέες. Ο έντονος ανταγω-
νισμός, με το ένα πρωτάθλημα να προ-
σπαθεί να «κλέψει» κάτι από το άλλο, ο-

δηγεί σε ραγδαία αύξηση των μισθών
των παικτών. Αυτό που μοιάζει αναπό-
φευκτο, έρχεται τελικά το 1970 με τις
δύο λίγκες να συγχωνεύονται. Ωστόσο,
ήδη από το 1967 οι κορυφαίες ομάδες
κάθε λίγκας δίνουν έναν τελικό για την
ανάδειξη του υπερπρωταθλητή της σεζόν.
Κάπως έτσι, στις 15 Ιανουαρίου 1967
στο Memorial Coliseum του Λος Αντζελες,
παρουσία περίπου 62.000 θεατών, γεν-
νιέται το Super Bowl με αντιπάλους τους
Kansas City Chiefs και τους Green Bay
Packers.

Παρά τις αρκετές άδειες θέσεις στο
γήπεδο, τα ποσοστά τηλεθέασης είναι
εντυπωσιακά και μακράν τα μεγαλύτερα
από κάθε άλλο αθλητικό γεγονός. Φίλα-
θλοι από το Κάνσας και το Ουισκόνσιν
είναι δύσκολο να μετακινηθούν σε μια
ουδέτερη έδρα, όμως πλέον σχεδόν όλοι
έχουν από μία τηλεόραση στο σπίτι τους.
Περίπου 26 εκατομμύρια Αμερικανοί ε-
κείνο το απόγευμα συντονίζονται στους
δέκτες τους. Το Super Bowl γιγαντώνεται
χρόνο με τον χρόνο. Πλέον, κάθε τελικός
προσελκύει ακόμη περισσότερους θεατές,
ακόμη μεγαλύτερα τηλεοπτικά πακέτα. 

Εκρηξη στα ’80s
Η κατακόρυφη αύξηση του τηλεοπτι-

κού ενδιαφέροντος δημιουργεί νέα δε-
δομένα. Στην πρώτη διοργάνωση, τα 30
δευτερόλεπτα διαφήμισης κατά μ.ό. κό-
στιζαν 37.500 δολάρια, ποσό το οποίο
από τις αρχές των ’80s έχει εκτοξευθεί
στις 300.000 δολάρια για να φθάσει πε-
ρίπου τις 800.000 στις αρχές των ’90s.
Φέτος θα αγγίξει τα 7 εκατ. δολάρια! Πώς
όμως φθάσαμε σε αυτά τα ποσά; Χρο-
νιά-ορόσημο για το... ημίχρονο του Super
Bowl θεωρείται το 1984. Ηταν τότε που
περίπου 80 εκατ. τηλεθεατές βλέπουν
στις οθόνες τους μια διαφήμιση που έ-
μελλε να αλλάξει τόσο τη μοίρα του ίδιου
του προϊόντος όσο και των διαφημιστικών
σποτ των επόμενων ετών. Σε σκηνοθεσία
του Ρίντλεϊ Σκοτ, σε ένα οργουελικό σκη-
νικό, μπροστά στον διαλυμένο «Μεγάλο
Αδελφό» το κοινό λαμβάνει μια υπόσχεση:
«Στις 24 Ιανουαρίου η Apple Computer
θα σας συστήσει τα Macintosh. Και τότε
θα δείτε γιατί το έτος 1984 δεν θα μοιάζει
καθόλου στο “1984”». Η διαφήμιση έκανε
πάταγο. Ηταν ακριβώς αυτό που ήθελε

ο Στιβ Τζομπς για να βάλει την εταιρεία
του σε κάθε αμερικανικό σπίτι. Ακολου-
θούν και άλλες εμβληματικές διαφημίσεις.
Το 1992 η Σίντι Κρόφορντ σαγηνεύει μι-
κρούς και μεγάλους πίνοντας μια Pepsi·
το 1993 οι Μάικλ Τζόρνταν και Λάρι
Μπερντ βάζουν κάθε πιθανό και απίθανο
στοίχημα με έπαθλο ένα γεύμα από τα
McDonald’s· το 2010 η Μπέτι Γουάιτ παί-
ζει ποδόσφαιρο σαν την... Μπέτι Γουάιτ
πριν φάει μια σνίκερς· το 2011 ο πιτσι-
ρικάς Νταρθ Βέιντερ προσπαθεί να ε-
λέγξει τα αντικείμενα στο σπίτι του,
όπως κάνει ο μπαμπάς του με το
Volkswagen. Μια μικρή επανάσταση
έχει αρχίσει στα διαλείμματα του Super
Bowl και δεν είναι η μοναδική. Το κοινό
στην Αμερική όταν πάει στο γήπεδο δεν
περιμένει απλώς να δει έναν αγώνα και
να γυρίσει σπίτι του. Θέλει να καλύψει
το κάθε δευτερόλεπτο που θα περάσει
εκεί. Στα πρώτα Super Bowl την ανά-

κρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου
αναλάμβαναν τοπικές ορχήστρες και
στο ημίχρονο συνήθως πανεπιστημιακές
μπάντες ψυχαγωγούσαν το κοινό.

Υπερθέαμα και μηνύματα
Η βιομηχανία του θεάματος άρχισε

να βλέπει το τεράστιο γήπεδο του Super
Bowl επίσης τη δεκαετία του ’80 όταν
το 1982 τον εθνικό ύμνο έψαλε η Νταϊάνα
Ρος. Σιγά σιγά οι καλλιτέχνες άρχισαν
να γίνονται πιο γνωστοί, το σόου πιο
λαμπερό, τα μηνύματα όλο και πιο ηχηρά.
Είναι Ιανουάριος του 1991, ο πόλεμος
του Κόλπου βρίσκεται σε εξέλιξη. Τον
εθνικό ύμνο ερμηνεύει η Γουίτνεϊ Χιού-
στον, σε μια ενορχήστρωση που λίγο
αργότερα κυκλοφορεί σε single για την
οικονομική ενίσχυση των στρατιωτών
και των οικογενειών τους. Στο ημίχρονο
εμφανίζονται οι New Kids on the Block
και λίγο μετά εισβάλλει στη σκηνή ο

Μίκι Μάους, ο οποίος ευχαριστεί τα στρα-
τεύματα των ΗΠΑ. Η παράσταση δια-
κόπτεται και στις γιγαντοοθόνες του
Tampa Stadium της Φλόριντα εμφανί-
ζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ
Μπους, ο οποίος απευθύνει το δικό του
μήνυμα. Αυτή η πολιτικοκαλλιτεχνική...
σαλάτα μαγεύει τους Αμερικανούς.

Δύο χρόνια μετά έρχεται το απόλυτο
Halftime show, με τον Μάικλ Τζάκσον
να ξεσηκώνει τους 100.000 θεατές στο
Ρόουζ Μπόουλ στην Καλιφόρνια. Νταϊάνα
Ρος, The Blues Brothers, Στίβι Γουόντερ,
Πολ Μακάρτνεϊ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ,
Τζάνετ Τζάκσον, Rolling Stones, Πρινς,
Μπρους Σπρίνγκστιν, Μαντόνα, Red Hot
Chilli Peppers, Μπιγιονσέ, Κέιτι Πέρι,
50 Cent, Lady Gaga, Σακίρα, Τζένιφερ
Λόπεζ. Ολοι και όλες γίνονται κομμάτι
του σόου του Super Bowl. Μέσα σε πε-
ρίπου 30 λεπτά (το κανονικό ημίχρονο
στους αγώνες διαρκεί 13 λεπτά, αλλά
για τις ανάγκες του Halftime show, αυτό
διπλασιάζεται) οι μεγαλύτεροι αστέρες
της αμερικανικής μουσικοβιομηχανίας
έχουν μία ακόμη ευκαιρία να στείλουν
τα δικά τους μηνύματα σε ζωντανή με-
τάδοση, σχεδόν σε όλη την Αμερική και
κατ’ επέκταση σε όλο τον κόσμο. Η Μπι-
γιονσέ το 2016 εμφανίζεται με κοστούμια
που παραπέμπουν στους Μαύρους Πάν-
θηρες, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν
διάφορες ακροδεξιές οργανώσεις. Τα
νερά στην Αμερική του Τραμπ ταράζουν
το 2020 οι δύο Λατίνες, Σακίρα και Τζέ-
νιφερ Λόπεζ, διαμαρτυρόμενες για την
πολιτική Τραμπ στο θέμα των παράτυπων
μεταναστών και ιδίως στη μεταχείριση
των παιδιών. Οι δυο τους τραγουδούν
το «Let’s get Loud», μαζί με την 11χρονη
κόρη της Λόπεζ η οποία εμφανίζεται σε
ένα κλουβί, όπως και δεκάδες άλλα παιδιά
λατινοαμερικανικής καταγωγής.

Δεν είναι πάντα, όμως, όλα ρόδινα.
Το 2004 η Τζάνετ Τζάκσον είδε την κα-
ριέρα της να παίρνει τον κατήφορο επειδή
στο ντουέτο της με τον Τζάστιν Τίμπερ-
λεϊκ φαίνεται για κλάσματα του δευτε-
ρολέπτου ακάλυπτο το ένα της στήθος.
Οι ρατσιστικές και σεξιστικές επιθέσεις
που δέχεται ξεπερνούν κάθε όριο, με
την ίδια να μένει στο περιθώριο για αρ-
κετό διάστημα, γνωρίζοντας την άλλη
όψη του νομίσματος.

Ενα σόου φτιαγμένο από χρυσάφι
Πώς ο τελικός του αμερικανικού ποδοσφαίρου έφθασε να γίνει το απόλυτο υπερθέαμα στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η τρέλα για
το Super Bowl
μέσα από αριθμούς

230.000
δολάρια θα κοστίσει φέτος το
κάθε δευτερόλεπτο διαφήμι-
σης που θαπροβληθεί στα
διαλείμματα του αγώνα.

115 εκατ.
τηλεθεατές παρακολούθη-
σαν το Super Bowl του 2015.
Εκείνος ο τελικός έσπασε όλα
τα ρεκόρ, με ποσοστό 50% ε-
πί των ανοικτών δεκτών.

110 
δισ. δολάρια προβλέπει η
νέα δεκαετής συμφωνία της
NFL με τα δίκτυα CBS,
ESPN/ABC, Fox, NBC και
Amazon για τη μετάδοση ό-
λων των αγώνων του πρωτα-
θλήματος.

10.000
δολάρια είναι το μέσο κόστος
για ένα εισιτήριο του φετι-
νού τελικού. Το φθηνότερο
ξεκινάει από 5.500 δολάρια
και το ακριβότερο φθάνει τις
40.000.

16 
δισ. δολάρια αναμένεται να
είναι ο τζίρος από τα στοιχή-
ματα φέτος. Περίπου 50 ε-
κατ. Αμερικανοί θα στοιχη-
ματίσουν έστω και ένα μικρό
ποσό, σύμφωνα με την
American Gaming
Association.

Με επτά κατακτήσεις Super Bowl και πέντε τίτλους MVP, ο Τομ Μπρέιντι, ο οποίος φέτος ανα-
κοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα, θεωρείται ένας θρύλος του ποδοσφαίρου στις
ΗΠΑ. Το όνομά του έγινε συνώνυμο του Super Bowl για τους Αμερικανούς.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Για τους περισσότερους το Διάστημα
παραπέμπει, ίσως, κυρίως σε ταινίες
επιστημονικής φαντασίας, όπως ο «Πό-
λεμος των άστρων» ή –πιο πρόσφατα–
η «Διάσωση». Και με τον Ελληνικό Δια-
στημικό Οργανισμό, που ιδρύθηκε μόλις
το 2017 (αντικαταστάθηκε το 2019 από
το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος), να
έχει σχεδόν, εν τη γενέσει του, συνο-
δευτεί με κακώς κείμενα, λίγοι θα πί-
στευαν ότι η Ελλάδα επενδύει στο Διά-
στημα. Ωστόσο, η πρώτη οργανωμένη
προσπάθεια του ελληνικού κράτους να
αποτελέσει υπολογίσιμη δύναμη στη
διαστημική τεχνολογία είναι γεγονός.
Ηδη το πρώτο βήμα έχει γίνει. Η Ευ-
ρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA)
επέλεξε πρόσφατα τρεις (OHB Hellas,
Thales Hellas, SITAEL Hellas) από τις
συνολικά 12 εταιρείες που συμμετείχαν
στον διαγωνισμό του υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης για την υλο-
ποίηση του εθνικού προγράμματος κα-
τασκευής μικρών δορυφόρων, που είναι
προϋπολογισμού 200,3 εκατ. ευρώ και
έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. 

Η Ελλάδα δηλαδή θα κατασκευάσει
έναν σημαντικό αριθμό δορυφόρων με
μέγεθος όσο ένα πλυντήριο. Στόχος,
σε πρώτη φάση, είναι η παροχή ασφα-
λών υπηρεσιών επικοινωνίας για φορείς
της κυβέρνησης. Σε δεύτερη φάση, το
δίκτυο των μικρών δορυφόρων θα μπο-
ρούσε να ενισχυθεί ώστε να στηρίξει
την παροχή εμπορικών υπηρεσιών από
τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα
το δορυφορικό Ιντερνετ που προσφέρει
η Space X του Ελον Μασκ. «Στον Ψυχρό
Πόλεμο το Διάστημα ήταν υπόθεση
του κράτους. Πλέον, αποτελεί πεδίο ε-
πιχειρηματικής δραστηριότητας», ση-
μειώνει στην «Κ» ο πρόεδρος της Ενω-
σης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστη-
μικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (Ε-
ΒΙΔΙΤΕ) δρ Αθανάσιος Πότσης. Σύμφωνα
με παλαιότερη έκθεση της Citigroup,
η αξία της βιομηχανίας του Διαστήματος
εκτιμάται ότι μέχρι το 2040 θα αγγίξει
το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, έχοντας
φέτος ξεπεράσει τα 430 δισ. ευρώ. 

Τα οφέλη για την Ελλάδα είναι ακόμη
μεγαλύτερα επειδή οι μικροδορυφόροι
θα είναι made in Greece. Καθοριστικό
ρόλο στην κατασκευή τους θα διαδρα-
ματίσει ένα οικοσύστημα ελληνικών
εταιρειών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια
με αφετηρία το 2004, οπότε η διαστη-
μική τεχνολογία έκανε τα πρώτα της
βήματα στην Ελλάδα, μεγεθύνονταν
αθόρυβα. Σήμερα ξεπερνούν τις 50 οι
επιχειρήσεις που απαρτίζουν την ελ-
ληνική διαστημική βιομηχανία. 

Οι εταιρείες
Η ELFON, με έδρα την Παλλήνη, ι-

δρύθηκε το 1975 με αντικείμενο την
κατασκευή καινοτόμων ηλεκτρονικών
προϊόντων, έχοντας δημιουργήσει το
πρώτο ελληνικό αυτόματο τηλέφωνο.
Το 1979 ξεκίνησε να κατασκευάζει κα-
λωδιώσεις για αντιαεροπορικά συστή-
ματα HAWK, έχοντας καταφέρει να α-
ποκτήσει ηγετική θέση στον κρίσιμο
αυτό τομέα. «Κάθε είδους σύστημα,

από ένα αυτοκίνητο, μέχρι ένα υπο-
βρύχιο, μία φρεγάτα ή ένα διαστημό-
πλοιο έχει ανάγκη για να λειτουργήσει
από την κατάλληλη καλωδίωση που
παίζει τον ρόλο του νευρικού συστή-
ματος», εξηγεί ο Νίκος Γιαννουλάκης,
διευθυντής ανάπτυξης της εταιρείας.
«Θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα σύ-
στημα που απαιτεί χειρουργική ακρί-
βεια, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής
λήψη του σήματος. Και βέβαια θα πρέπει
να είναι σωστά κατασκευασμένο, ώστε
να αντέχει έναντι των κραδασμών, της
ακτινοβολίας του σύμπαντος, της υ-
γρασίας και άλλων παραγόντων», προ-
σθέτει ο κ. Γιαννουλάκης. Η εταιρεία
που εξειδικεύεται στη δημιουργία κα-
λωδιώσεων σε διαστημόπλοια και κάθε
είδους εξοπλισμό που είναι αναγκαίος
από τη διαστημική βιομηχανία, τοπο-
θετεί, αυτή την περίοδο, την καλωδίωση

στο διαστημικό τηλεσκόπιο Plato. «Δη-
μιουργούμε τον αναγκαίο εξοπλισμό
με τις καλωδιώσεις που θα ενσωματωθεί
στο Plato. Το διαστημικό τηλεσκόπιο,
που θα εγκατασταθεί στο Διάστημα –
όχι σε τροχιά γύρω από τη Γη– θα διε-
ρευνά την ύπαρξη εξωπλανητών και
εξωγήινης ζωής. Ενα τόσο μεγάλο α-
ντικείμενο ελληνικής κατασκευής δεν
έχει ξαναταξιδέψει στο Διάστημα», ε-
ξηγεί. «Στις εγκαταστάσεις μας είναι
δυνατή η συναρμολόγηση ενός δορυ-
φόρου. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα
διαθέτει τεχνογνωσία στη διαστημική
τεχνολογία. Ειδάλλως θα απαιτούνταν
τουλάχιστον τρία χρόνια για να απο-
κτηθεί», σημειώνει.

Η Adamant Composites, που ίδρυσε
το 2012 μία ομάδα ερευνητών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, μετράει ήδη δέκα
χρόνια στην ελληνική διαστημική βιο-
μηχανία. Μεγεθύνθηκε μέσα από τη
συμμετοχή της σε περισσότερες από
πέντε διαστημικές αποστολές, δέκα
έργα βιομηχανικής ανάπτυξης της ESA
και 20 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα στον
τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. «Ε-
πενδύουμε στην ανάπτυξη και παρα-
γωγή του δικού μας εξοπλισμού με
στόχο τη μεγιστοποίηση του αποτυ-
πώματος και της προστιθέμενης αξίας»,
αναφέρει ο δρ Αντώνιος Βαβουλιώτης,
διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής
της Adamant Composites. Στο κέντρο
σχεδιασμού και παραγωγής στην Πάτρα,
σε έκταση 1.100 τετραγωνικών μέτρων,
η Adamant Composites έχει αναπτύξει
τη δική της τεχνολογία για τη δημιουρ-
γία προηγμένων δομών δορυφόρων και
πυραύλων. Κάνοντας χρήση συνθέτων
υλικών και νανοϋλικών, η εταιρεία μει-
ώνει το βάρος των δορυφόρων, ενώ η-
γείται κοινοπραξίας με μέλη το ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, το Πανεπιστήμιο Πατρών
και τη Sitael Hellas που αναπτύσσει α-

ναδιπλούμενες κεραίες μικροδορυφό-
ρων που χρησιμοποιούνται στις τηλε-
πικοινωνίες και για την εξερεύνηση
του Διαστήματος. «Το συγκεκριμένο
έργο καλύπτει όλα τα στάδια ανάπτυξης
μιας διαστημικής κατασκευής, δηλαδή
από τη σχεδίαση μέχρι τη συναρμολό-
γηση και την τελική κατασκευή και
την πιστοποίηση της ετοιμότητας για
πτήση το 2023», όπως εξηγεί ο κ. Βα-
βουλιώτης. Φέτος, η εταιρεία αναμένεται
να ολοκληρώσει και τις δοκιμές πλήρους
κλίμακας σε Ελλάδα και Ολλανδία των

αναδιπλούμενων δομών υψηλής ακρί-
βειας για διαστημικά τηλεσκόπια που
χρησιμοποιούνται στην αστρονομία
και στην παρατήρηση Γης.

Τα επόμενα βήματα
«Το Διάστημα αποτελεί πολύ σημα-

ντικό στρατηγικό χώρο για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό», είχε σημειώσει ο υ-
πουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης κατά την πρόσφα-
τη επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήμα-

τος. Η προστιθέμενη αξία του προγράμ-
ματος των ελληνικών μικροδορυφόρων
σχετίζεται με τη μεγιστοποίηση της
ελληνικής συμμετοχής, η οποία θα α-
νέρχεται σε 60% για τις επίγειες εφαρ-
μογές και σε τουλάχιστον 35% για τον
εξοπλισμό στο Διάστημα, το hardware,
κατά την ορολογία. Υπολογίζεται ότι
έως τα τέλη Μαρτίου οι ελληνικές θυ-
γατρικές της γερμανικής OHB, της γαλ-
λικής Thales και της ιταλικής SITAEL,
που επέλεξε η ESA, θα υποβάλουν προ-
σφορές κοινοπρακτικά με ελληνικές ε-

ταιρείες για τους μικροδορυφόρους.
Θα προηγηθεί η κατασκευή 14 νανο-
δορυφόρων (cubesats), μέσω έργου 15
εκατ. ευρώ που αποτελεί προπομπό-ά-
τυπο «πειραματικό σωλήνα» των μι-
κροδορυφόρων. Ο δρόμος προς το Διά-
στημα δεν είναι χωρίς εμπόδια. Οι made
in Greece μικροδορυφόροι θα πρέπει
να έχουν κατασκευαστεί το αργότερο
έως τα τέλη του 2026 - αρχές 2027. Εν
τω μεταξύ, οι εταιρείες καλούνται να
κερδίσουν το στοίχημα της προσέλκυ-
σης ταλέντων.

Σε τροχιά μικροί
δορυφόροι
made in Greece
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
κατασκευής τους από ελληνικές εταιρείες

<<<<<<

Σήμερα ξεπερνούν τις 50 οι
επιχειρήσεις που απαρτί-
ζουν την ελληνική διαστημι-
κή βιομηχανία.

Της ΧΙΛΑΡΙ ΑΣΟΕΡ

Η καφεΐνη είναι η πιο ευρέως χρησιμο-
ποιούμενη ψυχοδραστική ουσία στον
κόσμο και μία από τις καλύτερα μελε-
τημένες. Οι επιστήμονες εξετάζουν την
επίδρασή της στον αθλητισμό και στην
άσκηση από τη δεκαετία του 1900. Πα-
ρόλο που υπάρχει ακόμη κάποια δια-
φωνία ως προς τον ακριβή μηχανισμό
με τον οποίο η κατανάλωση καφεΐνης
επηρεάζει την απόδοση στην άσκηση
και αν η αποχή από αυτήν μέχρι την η-
μέρα του αγώνα μπορεί να ωφελήσει,
οι επιστήμονες συμφωνούν ότι ένα φλι-
τζάνι καφέ πριν από την προπόνηση
μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σας,
είτε κάνετε πρωταθλητισμό είτε απλώς
τρέχετε στη γειτονιά σας.

Πού ωφελεί
Υπάρχει μια γενική συμφωνία μεταξύ

των επιστημόνων ότι η καφεΐνη δίνει
ένα πλεονέκτημα στην άσκηση, είτε
πρόκειται για μαραθώνιο είτε για άρση
βαρών, είτε για ποδόσφαιρο, δήλωσε η
Νάνσι Γκεστ, διαιτολόγος, προπονήτρια
και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του

Τορόντο, η οποία ηγήθηκε μιας μεγάλης
έρευνας το 2021 σχετικά με την καφεΐνη
και την άσκηση. Είτε καταναλώνεται
μέσω του καφέ, είτε μέσω ενός συμπλη-
ρώματος προπόνησης, είτε μέσω ενός
ενεργειακού ποτού, η καφεΐνη τείνει
να βελτιώνει την απόδοση κατά έναν
μέσο όρο της τάξεως του 2% έως 5%.
Ενώ η καφεΐνη βελτιώνει μέτρια τις α-
ναερόβιες δραστηριότητες (έντονες,
μικρότερης διάρκειας προπονήσεις), ό-
πως η άρση βαρών και το σπριντ, φαί-
νεται να παρέχει μεγαλύτερο όφελος
στις αερόβιες ασκήσεις (λιγότερο έντο-
νες, μεγαλύτερης διάρκειας ασκήσεις),
όπως η κολύμβηση, η ποδηλασία και
το τζόγκινγκ. Για παράδειγμα, μια ανά-
λυση του 2020 διαπίστωσε ότι οι κω-

πηλάτες βελτίωσαν τον χρόνο τους σε
κωπηλασία 2.000 μέτρων κατά περίπου
τέσσερα δευτερόλεπτα έπειτα από χρή-
ση καφεΐνης. Αυτή η αντίδραση στην
καφεΐνη ποικίλλει από άτομο σε άτομο,
ανάλογα με παράγοντες όπως το φύλο,
η ορμονική δραστηριότητα και ακόμη
και η διατροφή. Ορισμένοι βλέπουν
βελτίωση της απόδοσης πάνω από 5%,
ενώ άλλοι δεν βιώνουν σχεδόν καμία.

Πώς λειτουργεί
Η επίδραση της καφεΐνης στο νευρικό

μας σύστημα ξεκινάει με την αδενοσίνη,
ένα νευροδιαβιβαστή που συνδέεται
με συγκεκριμένους υποδοχείς και μας
κάνει να νιώθουμε υπνηλία. Η καφεΐνη
δεσμεύεται στους ίδιους αυτούς υπο-
δοχείς, εμποδίζοντας την αδενοσίνη
να λειτουργήσει.

«Οταν η καφεΐνη μπλοκάρει αυτόν
τον υποδοχέα, το αποτέλεσμα είναι μια
διεγερτική επίδραση», δήλωσε η δρ Γκε-
στ. Αυτό, με τη σειρά του, απελευθερώνει
άλλες ορμόνες όπως η ντοπαμίνη και
η επινεφρίνη, οι οποίες σχετίζονται με
τη διάθεση, την εστίαση και την εγρή-
γορση. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει

ότι η καφεΐνη βοηθάει επίσης τους μυς
μας να παράγουν περισσότερη δύναμη.
Το σώμα μας χρειάζεται ασβέστιο για
να ξεκινήσει τις μυϊκές συσπάσεις και
η καφεΐνη βοηθάει στην κινητοποίηση
των ιόντων ασβεστίου, ώστε να έχουν
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τα νη-
μάτια που προκαλούν τις συσπάσεις
των μυϊκών ινών. 

«Η καφεΐνη ενισχύει την ικανότητα
των μυών να συστέλλονται με μεγαλύ-
τερο ρυθμό και έτσι θα μπορούσε πι-
θανώς να δημιουργήσει μεγαλύτερη
δύναμη», συμπληρώνει η δρ Γκεστ.

Το φαινόμενο placebo
Αλλες μελέτες δείχνουν μια άλλη ι-

σχυρή δύναμη σε δράση: το φαινόμενο
placebo. Αν περιμένουμε ότι η καφεΐνη
θα μας βοηθήσει να αποδώσουμε κα-
λύτερα, αυτό μπορεί να είναι αρκετό.
Σε μια μικρή μελέτη, οι ανταγωνιστικοί
σπρίντερ είχαν εξίσου καλές επιδόσεις
με καφεΐνη όσο και με εικονικό ρόφημα,
όταν τους είχαν πει ότι έλαβαν καφεΐνη.
Οταν οι αθλητές έμαθαν ότι τους δόθηκε
εικονικά καφεΐνη, έτρεξαν πιο αργά, α-
κόμη και αν τους είχε πράγματι δοθεί

καφεΐνη. Για ανθρώπους οι οποίοι δεν
είναι επαγγελματίες αθλητές οι θετικές
επιδράσεις της καφεΐνης μπορεί να σχε-

τίζονται περισσότερο με την απόφασή
τους να πάνε στο γυμναστήριο παρά
με τις καλύτερες επιδόσεις τους εκεί.

Η καφεΐνη ενισχύει τις αθλητικές επιδόσεις

Μέσω του καφέ ή ενός συμπληρώματος ή ενός ενεργειακού ποτού, η καφεΐνη βελτιώνει
την απόδοση στην άσκηση κατά μέσο όρο 2% έως 5%.

Επιστήμονες της ελληνικής ELFON κατασκευάζουν τον εξοπλισμό (ύψους 3 μ. και μήκους 4,5 μ.) με την απαραίτητη καλωδίωση του διαστημικού τηλεσκοπίου Plato, που θα εγκατασταθεί
στο Διάστημα. 

<<<<<<

Οι επιστήμονες συμφωνούν
ότι δίνει ένα πλεονέκτημα
στην άσκηση, είτε πρόκειται
για μαραθώνιο είτε για άρση
βαρών, είτε για ποδόσφαιρο.

Στα σκαριά και ραντάρ-πανόπτης
Ενα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα
υλοποιηθεί σε παράλληλο χρόνο με
αυτό των ελληνικών μικροδορυφόρων
φέρει την κωδική ονομασία «υπηρεσία
προγραμματισμού δορυφορικών απο-
στολών παρατήρησης γης». Η αξιο-
ποίηση των δορυφορικών δεδομένων
παρατήρησης γης είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική τόσο για ανάγκες που σχετί-
ζονται με την κτηματογράφηση όσο
και για τη διαχείριση φυσικών κατα-
στροφών. Η πληροφορία αυτή μπορεί
να αποτελέσει «χρυσάφι», εάν τα δο-
ρυφορικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα υ-
ψηλής ανάλυσης, είναι πολύ πρόσφατα
και εάν δίνεται στον χρήστη –σχεδόν
αποκλειστικά κυβερνητικοί φορείς– η
δυνατότητα προγραμματισμού των
δορυφόρων.  Αυτό επιδιώκει να πετύχει
η υπηρεσία προγραμματισμού δορυ-
φορικών αποστολών παρατήρησης
γης για την υλοποίηση της οποίας
έχουν δεσμευθεί από το Ταμείο Ανά-
καμψης πόροι της τάξεως των 3,3 εκατ.
ευρώ. 

Πρόκειται, όπως εξηγούν στην «Κ»
όσοι παρακολουθούν το συγκεκριμένο
έργο, για σύστημα που παραπέμπει
στα –σχήματος οβάλ– ραντάρ της Πο-
λεμικής Αεροπορίας. Θα διασφαλίζει
την αποτελεσματικότερη εποπτεία του
ελληνικού εναέριου χώρου, όπως και
τη λήψη, σε πραγματικό χρόνο, δεδο-
μένων απαραίτητων σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών ή παράνομης
δραστηριότητας. Το υπερεξελιγμένο
δηλαδή αυτό ραντάρ «πανόπτης» θα
είναι σε θέση να εντοπίζει κάθε είδους
δραστηριότητα πάνω από το ελληνικό
έδαφος και να παρέχει δεδομένα πα-

ρατήρησης από διαφορετικούς αισθη-
τήρες. Θα είναι σε θέση να αξιοποιεί
καλύτερα και το ευρωπαϊκό δορυφορικό
σύστημα «Κοπέρνικος» του οποίου η
χρησιμότητα στην Ελλάδα έχει ανα-
δειχθεί ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτε-
ταμένων πλημμυρών και πυρκαγιών.
Η υλοποίησή του εκτιμάται ότι θα ξε-
κινήσει το αργότερο μέχρι τον χειμώνα
του 2023 με χρονικό ορίζοντα ολοκλή-
ρωσης το 2025. 

Οι χρήστες του συγκεκριμένου συ-
στήματος, που θα παρέχει ιδιαίτερα
υψηλής ανάλυσης δεδομένα, είναι ένας
μεγάλος αριθμός φορέων του ευρύτερου
δημοσίου. Αυτό γίνεται αντιληπτό εάν
ληφθεί υπόψη ότι το υπερ-ραντάρ πε-
ριλαμβάνει ποικίλες εφαρμογές για
την Πολιτική Προστασία, το Περιβάλ-
λον, την Εθνική Αμυνα και την Αγρο-
τική Ανάπτυξη.

Ο προγραμματισμός των δορυφο-
ρικών αποστολών είναι ιδιαίτερα δια-
δεδομένος στο εξωτερικό, έχοντας
καταστεί δημοφιλής χάρη σε... ταινίες

κατασκοπείας όπου οι διωκτικές αρχές
κάνουν χρήση δορυφορικών δεδομέ-
νων για την παρακολούθηση υπόπτων.
Οι χρήστες, όπως εξηγούν οι ειδικοί,
ζητούν μέσω ειδικού γεωπληροφο-
ριακού συστήματος (του οποίου η δη-
μιουργία περιλαμβάνεται στο σχεδια-
ζόμενο έργο) τον προγραμματισμό
των δορυφόρων στην περιοχή ενδια-
φέροντος (π.χ. Εύβοια) και προσδιο-
ρίζουν τις βασικές παραμέτρους, όπως
τη μέθοδο καταγραφής και το είδος
της φασματικής ζώνης που παίζει κα-
θοριστικό ρόλο στην ποιότητα της α-
νάλυσης. Η επεξεργασία των δορυ-
φορικών εικόνων πραγματοποιείται
με κατάλληλο λογισμικό, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η τοποθέτησή
τους στον χώρο βάσει των πραγματι-
κών γεωγραφικών συντεταγμένων
(γεωαναφορά), η πιθανή διόρθωση
σφαλμάτων που σχετίζονται με το α-
νάγλυφο του εδάφους (ορθοαναγωγή)
και η ενιαία σύνθεσή τους (φωτομω-
σαϊκό).

<<<<<<

Το σύστημα θα διασφαλί-
ζει την αποτελεσματικότε-
ρη εποπτεία του ελληνικού
εναέριου χώρου και του ε-
δάφους.
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Ανοδική αναθεώρηση 
των εκτιμήσεων για 
τα επιτόκια της Fed

Η τελευταία έκθεση για τις θέ-
σεις απασχόλησης εκτός γε-
ωργικού τομέα των ΗΠΑ απο-
δείχθηκε σημαντικά ισχυρό-
τερη από όσο αναμενόταν, υ-
ποδηλώνοντας ότι η αγορά ερ-
γασίας συνεχίζει να χαρακτη-
ρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό
βαθμό στενότητας και οι εκτι-
μήσεις μέρους των επενδυτών
για ολοκλήρωση του κύκλου
αύξησης των επιτοκίων από
τη Fed σύντομα και για στροφή
σε μια περισσότερο υποστη-
ρικτική νομισματική πολιτική
μέσω χαμηλότερων επιτοκίων
πριν από το τέλος του έτους,
ενδεχομένως αποδειχθούν
πρόωρες. 

Συγκεκριμένα, η οικονομία
των ΗΠΑ δημιούργησε 517.000
νέες θέσεις απασχόλησης ε-
κτός γεωργικού τομέα τον Ια-
νουάριο, η μεγαλύτερη αύξηση
από τον Ιούλιο του 2022, το
ποσοστό ανεργίας σημείωσε
απρόσμενη πτώση από το 3,5%
στο 3,4%, το χαμηλότερο επί-
πεδο των τελευταίων 53 ετών,
και ο ρυθμός αύξησης των μέ-
σων ωριαίων αποδοχών, αν
και κατέγραψε νέα επιβράδυν-
ση στο 4,4% ετησίως από 4,8%
τον προηγούμενο μήνα, πα-
ρέμεινε υψηλότερα από τα ε-
πίπεδα του 3,0 με 3,5%, που
θεωρούνται συμβατά με τον
στόχο πληθωρισμού της Fed.

Στον απόηχο των ισχυρών
αυτών στοιχείων, ο επικεφαλής
της Fed Τζερόμ Πάουελ επα-
νέλαβε σε ομιλία του στο
Economic Club της Ουάσι-
γκτον, την Τρίτη, ότι χρειάζο-
νται περαιτέρω αυξήσεις στα
επιτόκια και διατήρηση περιο-
ριστικής πολιτικής για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα προ-
κειμένου να επιτευχθεί εγκαί-
ρως η επαναφορά του πληθω-
ρισμού στον μεσοπρόθεσμο
στόχο.

Επισήμανε, δε, ότι τα ιδιαί-
τερα ισχυρά στοιχεία απασχό-
λησης είναι συμβατά με την

άποψη της Fed πως ο πληθω-
ρισμός δεν θα υποχωρήσει τό-
σο γρήγορα όσο αναμένουν οι
αγορές. Ανάλογο, και ενδεχο-
μένως πιο επιθετικό ύφος, υι-
οθέτησαν σε ομιλίες τους αρ-
κετοί αξιωματούχοι της Fed
τις επόμενες ημέρες, δίνοντας
την εντύπωση ότι η τράπεζα
αφήνει πλέον ανοιχτό το εν-
δεχόμενο μεγαλύτερων αυξή-
σεων τους επόμενους μήνες.

Επηρεασμένη από τις «επι-
θετικές» αυτές δηλώσεις, αλλά
κυρίως από τα ισχυρά στοιχεία
για την αγορά εργασίας, η προ-
θεσμιακή αγορά αναθεώρησε
ανοδικά τις εκτιμήσεις της για
την πορεία των αμερικανικών
επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, προβλέπει
τώρα ολοκλήρωση του κύκλου
αύξησης των επιτοκίων της
Fed το καλοκαίρι του 2023 με
τερματικό επιτόκιο 5,15%, έ-
ναντι 4,80% πριν από την α-
νακοίνωση των στοιχείων α-
πασχόλησης, ενώ προεξοφλεί
παράλληλα μείωση στο τέλος
του έτους μόλις 25 μ.β., έναντι
50 μ.β. πριν από μία εβδομά-
δα.

Δεδομένων των ανωτέρω
συνθηκών, οι αγορές των α-
μερικανικών κυβερνητικών ο-
μολόγων κινήθηκαν πτωτικά
την εβδομάδα που διανύσαμε,
καθώς και οι αντίστοιχες της
Ευρώπης, επηρεασμένες από
δηλώσεις αξιωματούχων της
ΕΚΤ που υποστήριξαν το εν-
δεχόμενο η τράπεζα να συνε-
χίσει την αύξηση των επιτο-
κίων και το β΄ τρίμηνο του έ-
τους.

Στις αγορές συναλλάγματος,
το δολάριο κέρδισε έδαφος, με
την ισοτιμία ευρώ/δολ. να υ-
ποχωρεί κάτω από την περιοχή
του 1,07 για πρώτη φορά από
τα μέσα Ιανουαρίου.

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και
Ερευνας Διεθνών κεφαλαιαγορών
της Eurobank.

Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Σημαντικά χαμηλότερο από τις προβλέψεις
του προϋπολογισμού του 2023 εκτιμάται
ότι θα είναι τελικώς το δημοσιονομικό
έλλειμμα του 2022, με βάση τα πρόσφατα
ταμειακά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώ-
νουν την τάση που είχε διαφανεί τον πε-
ρασμένο μήνα από τα στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισμού. Τα στοι-
χεία αυτά, σημειώνουν οικονομικοί πα-
ράγοντες, μπορούν να στείλουν ένα θετικό
μήνυμα στις αγορές ενόψει της αναβάθ-
μισης της πιστοληπτικής ικανότητας της
χώρας.

Συγκεκριμένα, στην κεντρική τράπεζα
εκτιμούν ότι, βάσει των ταμειακών στοι-
χείων, που δημοσιεύθηκαν στο Δελτίο
Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης,
το πρωτογενές έλλειμμα του 2022 θα υ-
ποχωρήσει –πλην απροόπτου– στην πε-
ριοχή του 1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου
1,2 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την εκτί-
μηση που περιείχε η εισηγητική έκθεση
του προϋπολογισμού του 2023 για πρω-
τογενές έλλειμμα 1,6%. Κάποιες διαφο-
ροποιήσεις ενδέχεται να υπάρξουν, σύμ-
φωνα με τις πηγές, αν καταγραφούν π.χ.
καταπτώσεις εγγυήσεων στο έλλειμμα,
αλλά μέχρι στιγμής εκτιμούν ότι η τάση
δεν θα  αλλάξει.

Περαιτέρω μέτρα
Τα στοιχεία αυτά εξηγούν τις συχνές

αναφορές της ηγεσίας του υπουργείου
Οικονομικών σε «διαφαινόμενο δημο-
σιονομικό χώρο», ο οποίος, όπως αναφέ-
ρουν, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα επιστραφεί
στο σύνολό του στην κοινωνία. Στην
πραγματικότητα, ο δημοσιονομικός χώρος
αφορά το 2022. Ευνοεί όμως και το 2023
επειδή αποτελεί καλύτερη βάση εκκίνη-
σης. Με άλλα λόγια, η προσαρμογή που
θα χρειαστεί να γίνει το 2023 προκειμένου
να επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς
πλεονάσματος 0,7% του ΑΕΠ, θα είναι
μικρότερη αν ξεκινήσει από ένα πρωτο-
γενές έλλειμμα το 2022, π.χ., 1% του ΑΕΠ,
αντί για 1,6% που προέβλεπε ο προϋπο-
λογισμός.  

Ετσι, προσφέρονται πράγματι κάποια
περιθώρια περαιτέρω μέτρων στήριξης
στην κυβέρνηση το 2023, κάτι που ανα-
μένεται να εκμεταλλευθεί ενόψει εκλογών.

Ωστόσο, οικονομικοί παράγοντες τονίζουν
ότι οι καλύτερες επιδόσεις του 2022 πρέπει
να αξιοποιηθούν βασικά για να σταλεί
ένα σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα βαδίζει
με συνέπεια στον δρόμο της δημοσιονο-
μικής προσαρμογής και δικαιούται την
επενδυτική βαθμίδα.

Τα καλύτερα από τα προβλεπόμενα α-
ποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην α-

νάπτυξη, η οποία –με τη βοήθεια του
πληθωρισμού– ενίσχυσε σημαντικά τα
έσοδα. Παράλληλα, έπαιξε ρόλο και η συ-
γκράτηση των δαπανών χάρη στη βελ-
τίωση των τιμών της ενέργειας, ιδίως στο
τέλος του 2022. Σύμφωνα με το Δελτίο
Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης,
το οποίο βασίζεται στα ταμειακά στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρωτογενές
έλλειμμα ήταν 288 εκατ. ευρώ το 2022,
έναντι 7,419 δισ. ευρώ το 2021. Τα φο-
ρολογικά έσοδα ήταν 56,9 δισ. ευρώ, έ-
ναντι 46,9 δισ. ευρώ τον προηγούμενο
χρόνο.

Από την άλλη, τα ίδια στοιχεία δείχνουν
ότι το δημόσιο χρέος σε επίπεδο κεντρικής
διοίκησης διαμορφώθηκε στα 400,276
δισ. ευρώ, έναντι στόχου προϋπολογισμού

για 392,3 δισ. ευρώ, δηλαδή 8 δισ. υψη-
λότερα. Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρί-
ζουν ότι αυτό που έχει σημασία είναι το
χρέος σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης,
και εκεί δεν αναμένουν να σημειωθεί ση-
μαντική απόκλιση από τον στόχο (168,9%
του ΑΕΠ).

Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, ε-
ξάλλου, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το
2022 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί πάνω
από το 5,6% που προβλέπει ο προϋπολο-
γισμός του 2023, πλησιάζοντας το 6%,
παρά την αρνητική πορεία που έδειξαν
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του γ΄ τριμήνου.
Τα τελευταία αναμένεται να αναθεωρη-
θούν, καθώς θα προσμετρηθούν οι ενερ-
γειακοί φόροι, που δεν υπολογίστηκαν
στα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Δημοσιονομικό χώρο «βλέπει»
η Τράπεζα της Ελλάδος
Μικρότερο κατά 1,2 δισ. το έλλειμμα του 2022 - Το δίλημμα της κυβέρνησης

<<<<<<

Τα στοιχεία μπορούν να στεί-
λουν ένα θετικό μήνυμα στις
αγορές ενόψει της αναβάθμι-
σης της χώρας.

Στο «πράσινο» και 
την Τρίτη το ΧΑΚ
Κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη
συνεδρία παρουσίασε αυτή τη
βδομάδα το ΧΑΚ, με τον Γενικό
Δείκτη να κλείνει την Τρίτη στις
100,58 μονάδες, καταγράφοντας
ημερήσια άνοδο σε ποσοστό
0,58%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20
κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό
0,60%, κλείνοντας στις 60,74 μο-
νάδες. Ο ημερήσιος τζίρος δια-
μορφώθηκε στις €178.665. Η ση-
μερινή άνοδος οφείλεται κατά
κύριο λόγο στα σημαντικά κέρδη
στις μετοχές της Ελληνικής Τρά-
πεζας, ενώ η Τράπεζα Κύπρου
δέχθηκε πιέσεις έπειτα από τα
μεγάλα κέρδη της Δευτέρας. Από
τους επιμέρους χρηματιστηρια-
κούς δείκτες, άνοδο κατέγραψε
η Κύρια Αγορά και οι Επενδυτικές
Εταιρείες με 1,15% και 0,77% α-
ντίστοιχα. Ο δείκτης των Ξενο-
δοχείων δεν κατέγραψε μεταβο-
λή, ενώ η Εναλλακτική Αγορά
παρουσίασε ζημιές, σε ποσοστό
0,83%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτ-
λοι της Τράπεζας Κύπρου με
€85.701 (πτώση 0,46% - τιμή
κλεισίματος €2,18). Ακολούθησαν
οι μετοχές της Ελληνικής Τρά-
πεζας με €36.724 (άνοδος 3,80%
- τιμή κλεισίματος €1,64), της

DemetraHoldings Plcμε €26.823
(άνοδος 0,82% - τιμή κλεισίματος
€0,49), της Petrolina (Holdings)
Publicμε €12.418 (άνοδος 0,84%
- τιμή κλεισίματος €1,20) και της
LogicomPublicLtd(άνοδος 0,50%
- τιμή κλεισίματος €2,00). Από
τις μετοχές που έτυχαν διαπραγ-
μάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά,
τέσσερα πτωτικά, ενώ δύο πα-
ρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός
των συναλλαγών ανήλθε σε 112.

<<<<<<

O Γενικός Δείκτης 
έκλεισε την Τρίτη στις
100,58 μονάδες, κατα-
γράφοντας ημερήσια
άνοδο σε ποσοστό
0,58%.

Η «άνοιξη» στις ελληνικές τράπεζες θα συνεχιστεί, εκτιμά η Goldman Sachs

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Θετική για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει
η Goldman Sachs, χάρη στις ισχυρές προ-
οπτικές της ελληνικής οικονομίας σε ένα
δύσκολο έτος για το σύνολο της Ευρωζώ-
νης, στη σημαντική βελτίωση των μεγεθών
τους ειδικά σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια,
καθώς και στα οφέλη για τα έσοδα του
κλάδου από τις εμπροσθοβαρείς αυξήσεις
επιτοκίων στις οποίες έχει προχωρήσει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η αμερικανική τράπεζα ε-
πισημαίνει ότι βλέπει αρκετούς βραχυ-
πρόθεσμους καταλύτες για τις ελληνικές
τράπεζες, όπως οι ανακοινώσεις διανομής
μερισμάτων (από Εθνική και Eurobank το
α΄ τρίμηνο), οι πιθανές αναβαθμίσεις στις
εκτιμήσεις των διοικήσεων εν μέσω ισχυ-
ρών μακροοικονομικών προοπτικών, τα
κέρδη στα έσοδα από αυξήσεις επιτοκίων
και τη συνεχιζόμενη πρόοδο στο μέτωπο
των κεφαλαίων. Οπως τονίζει, μια ενδε-
χόμενη ανακοίνωση μερίσματος από την
Εθνική και τη Eurobank θα ενισχύσει τις
προοπτικές διανομής μερισμάτων και για
τις Alpha Bank και Πειραιώς – οι οποίες
και προγραμματίζουν να διανείμουν με-
ρίσματα στο α΄ τρίμηνο του 2024 και θα
επιβεβαιώσει ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα
είναι επαρκή για το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα.

Η Goldman Sachs υπογραμμίζει το ι-
σχυρό ράλι που έχουν καταγράψει οι με-
τοχές των ελληνικών τραπεζών τους τε-
λευταίους έξι μήνες, το οποίο διαμορφώ-
νεται στο 64% σε μέσο όρο και προβλέπει
«άφθονα περιθώρια», όπως επισημαίνει,
για περαιτέρω σημαντικές επιδόσεις, χάρη
στους παραπάνω καταλύτες, καθώς και
στις εξής εξελίξεις:

Πρώτον, τις ισχυρές προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας το 2023, με το ΔΝΤ
να προβλέπει ανάπτυξη 1,8%, από τα υ-
ψηλότερα επίπεδα στην Ευρωζώνη. Ο πλη-
θωρισμός στην Ελλάδα, όπως σημειώνει,
παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της
Ευρωζώνης χάρη στη χαμηλότερη ενερ-
γειακή ένταση της ελληνικής οικονομίας
και τα σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα
που σχετίζονται με την ενέργεια (εκτιμώ-
νται στο 5,7% του ΑΕΠ το 2021-2022) που
είναι πιθανό να επεκταθούν στο 2023. Α-
ναμένει επίσης ότι το ευνοϊκό μακροοι-
κονομικό σκηνικό και η μεγάλη διάρκεια

της ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας θα

στηρίξουν την πτωτική τροχιά του ελλη-
νικού χρέους – προς το 150% έως το 2025,
αυξάνοντας την πιθανότητα η Ελλάδα να
ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα το
πρώτο εξάμηνο του 2023.

Δεύτερον, τον πιο εμπροσθοβαρή ρυθ-
μό αυξήσεων επιτοκίων της ΕΚΤ τον
Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο από ό,τι ανα-

μενόταν, ο οποίος έχει οδηγήσει σε υ-
ψηλότερα από τα αναμενόμενα επιτοκιακά
έσοδα στον κλάδο, ενώ εκτιμάται ότι θα
στηρίξει την αναβάθμιση των εκτιμήσεων
για την κερδοφορία και των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών το 2023-2024. Τρί-
τον, τη σημαντική πρόοδο που έχει επι-
τευχθεί στο μέτωπο της κεφαλαιακής ε-
πάρκειας και δημιουργίας κεφαλαίου, κα-
θώς και στους δείκτες κάλυψης των NPEs.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, ο δείκτης
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ROTE και ο
κεφαλαιακός δείκτης CET1 των ελληνικών
τραπεζών βελτιώθηκαν κατά 2,5% και
1,4% το 2022 σε ετήσια βάση, ενώ ο δεί-
κτης κάλυψης NPEs έφθασε στο 60% έ-
ναντι 52% το 2021. 

Αναμένει ότι η πρόοδος αυτή θα συ-
νεχιστεί το 2023-2024 και προβλέπει
ROTE, CET1 και δείκτη κάλυψης NPE
κατά μέσο όρο στο 10,3%, 15%, 80% το
2024 από 8,4%, 13%, 60% το 2022.

Με βάση τα παραπάνω, η αμερικανική
τράπεζα προβλέπει περαιτέρω ράλι στις
μετοχές των τεσσάρων ελληνικών τρα-
πεζών, της τάξης του 32% σε μέσο όρο,
ενώ ξεχωρίζει την περίπτωση της Τρά-
πεζας Πειραιώς, τονίζοντας ότι αναμένει
να επιτύχει μεταξύ των ισχυρότερων ε-
πιπέδων προόδου στους δείκτες CET1,
ROTE και NPE κατά την περίοδο 2022-
2024 από όλες τις ελληνικές τράπεζες.

<<<<<<

Η αμερικανική τράπεζα προ-
βλέπει περαιτέρω ράλι των
μετοχών, της τάξης του 32%
κατά μέσο όρο.

Τα καλύτερα από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην ανάπτυξη, η οποία –με τη βοήθεια του πληθωρισμού– ενίσχυσε σημα-
ντικά τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

H αμερικανική τράπεζα επισημαίνει ότι βλέ-
πει αρκετούς βραχυπρόθεσμους καταλύτες
για τις ελληνικές τράπεζες.
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