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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέρισμα 400,7 εκατ. στο Δημόσιο 
Στα 400,7 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το μέρισμα του Δημοσί-
ου από τα κέρδη που εμφάνισε η Τράπεζα της Ελλάδος το 2022.
Τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 456,8 εκατ., με τους μετόχους
της ΤτΕ να λαμβάνουν μέρισμα 0,6720 ευρώ ανά μετοχή. Τα έ-
σοδα ανήλθαν στα 938,7 εκατ. Η ΤτΕ αποτελεί εξαίρεση καθώς
οι κεντρικές τράπεζες διεθνώς καταγράφουν ζημίες. Σελ. 16 

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Νέα αύξηση επιτοκίων στις 16 Μαρτίου
Για ακόμα μία φορά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, επιβεβαίωσε όσους προέ-
βλεπαν τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των επιτοκίων. Συγκε-
κριμένα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι «πολύ πιθανή» η αύ-
ξηση των επιτοκίων κατά επιπλέον 50 μονάδες βάσης στη συνε-
δρίαση της ΕΚΤ στις 16 Μαρτίου. Σελ. 13

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Ανάπτυξη 5%, ο στόχος της Κίνας
Στο επίπεδο του «περίπου 5%», ήτοι χαμηλότερα από τη μέση
εκτίμηση των αναλυτών, όρισε η Κίνα τον αναπτυξιακό της στόχο
για το 2023, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για οικονομική ανά-
καμψη μετά την άρση των αυστηρών υγειονομικών μέτρων που
είχαν ληφθεί για τον κορωνοϊό. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα α-
ναγνωρίζει τις δυσκολίες της ανάκαμψης. Σελ. 13

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Η κατάσταση δεν ευνοεί τους μακροοικονομικούς σχεδιασμούς 
Χωρίς ταβάνι στο ύψος των βασικών
επιτοκίων και με μοναδικό στόχο το
μεσοπρόθεσμο 2% πορεύεται η ΕΚΤ
στη μάχη κατά του πληθωρισμού. Αν
και ο στόχος του 2% φαντάζει σήμερα
ανέφικτος, η νομισματική αρχή δεν
θα κουραστεί να τονίζει ότι οι παρεμ-
βάσεις στα επιτόκια θα συνεχιστούν
μέχρις ότου ο στόχος να γίνει κατορ-
θωτός. Την άποψη για την μεγάλη
δυσκολία που υπάρχει στο να προ-
σεγγιστεί ο στόχος μαρτυρούν και
τα στοιχεία του δομικού πληθωρισμού
Φεβρουαρίου που τον κατέγραψαν
στο 7%. Να σημειώσουμε ότι δομικός
είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί τα
τρόφιμα και την ενέργεια, τα δύο δη-
λαδή συστατικά που επηρεάζονται
από τον πόλεμο στην Ουκρανία ο ο-
ποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα

υπήρξε ο βασικός λόγος για όποιον
προσπαθούσε να εξηγήσει το φαινό-
μενο του πληθωρισμού που ταλανίζει
εδώ και πέραν του ενός έτους την
Ευρώπη. Προκύπτει συνεπώς ότι ο
πληθωρισμός μπήκε για τα καλά στις
δομές της ευρωπαϊκής οικονομίας
και η προσπάθεια αναστροφής θα εί-
ναι σημαντικά πιο επίπονη από ότι
αρχικά υπολογιζόταν. 

Οι οικονομικοί αναλυτές, σε μια
προσπάθεια να διαχειριστούν την α-
βεβαιότητα, θέτουν φορτικά με κάθε
ευκαιρία την ερώτηση για το πότε
θα σταματήσει η παρέμβαση στα ε-
πιτόκια χωρίς όμως να εισπράττουν
κάτι περισσότερο από το ότι τα μη-
νιαία στοιχεία είναι αυτά που οδηγούν
κάθε φορά στις αποφάσεις. Αξιοση-
μείωτο είναι και το γεγονός ότι η μο-

ναδική παραδοχή από επίσημα χείλη
παραπέμπει σε μια σημαντική από-
σταση που θα πρέπει να καλυφθεί
πριν μπορέσει η κατάσταση να θεω-
ρηθεί ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό
όμως είναι που προκαλεί τρόμο στις
κυβερνήσεις, καθώς η χωρίς έλεγχο
άνοδος των επιτοκίων κάποια στιγμή
θα «σπάσει» την οικονομική ανάπτυξη
η οποία προς το παρόν στηρίζεται σε
μια υγιή αγορά εργασίας, για πόσο
όμως ακόμα δεν μπορεί κανένας να
πει με σιγουριά. 

H EKT, λοιπόν, βάζει δύσκολα στις
κυβερνήσεις οι οποίες εισπράττουν
την δυσαρέσκεια των πολιτών λόγω
της ακρίβειας την οποία προσπαθούν
να διαχειριστούν μέσα από μια επι-
δοματική πολιτική. Ακόμη κι έτσι οι
συστάσεις της Φρανκφούρτης δεν

διακατέχονται από μια αντίληψη θε-
τική για τον τρόπο που παραχωρού-
νται τα επιδόματα. Για πολλοστή φορά
η σύσταση είναι προς την κατεύθυνση
της στόχευσης, κάτι που όμως στην
υλοποίηση δεν αποτελεί μια απλή
διαδικασία αφού σε πολλές χώρες τα
στοιχεία χρήζουν αναθεώρησης προ-
κειμένου να υλοποιηθεί μια ανάλογη
πρωτοβουλία. 

Στην Κύπρο η άνοδος των επιτο-
κίων επηρεάζει την αγορά πίστης η
οποία αποτελεί την μοναδική επιλογή
χρηματοδότησης για στεγαστικούς
και επενδυτικούς σκοπούς. Τα υφι-
στάμενα δάνεια που έχουν ως βάση
κυμαινόμενα επιτόκια, είδαν τις δόσεις
τους να ανατιμώνται κατά τουλάχι-
στον 50%. Μια άλλη σημαντική πα-
ράμετρος που επηρεάζεται από την

αύξηση  των επιτοκίων έχει να κάνει
και με την παραχώρηση επιτοκίων
στις καταθέσεις, κάτι που έχει να
συμβεί εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ η
κατάσταση αντιμετωπίζεται ως μη ε-
πείγουσα και μόνο κατά περίπτωση
μπορεί να συμφωνηθεί κάποια από-
δοση στις καταθέσεις, αν και όλοι α-
ντιλαμβάνονται πως οι τράπεζες δεν
τις χρειάζονται και άρα δεν πρόκειται
να «πολεμήσουν» για να κρατήσουν
κάποια κατάθεση όπως συνέβαινε
την προηγούμενή δεκαετία.  

Τα πιο πάνω δημιουργούν ένα δύ-
σκολο τοπίο για την νέα κυβέρνηση
η οποία δηλώνει την προσήλωσή της
στην δημοσιονομική πειθαρχία και
την χρηματοοικονομική σταθερότητα,
αλλά σύντομα θα καταλάβει πως πε-
ριθώρια για ελιγμούς δεν υπάρχουν.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Μεγάλες εταιρείες
εγκαταλείπουν το Σίτι

Την αίγλη του χάνει το Σίτι του Λον-
δίνου καθώς πολλές εταιρείες στρέ-
φονται σε άλλες μητροπόλεις, όπως
η Νέα Υόρκη. Οι εισηγμένες επιχει-
ρήσεις στο Λονδίνο βλέπουν τη Νέα
Υόρκη ως πολύ ελκυστική αγορά.
Χρηματιστηριακές εταιρείες του Σίτι
δέχονται αιτήματα πελατών για μετα-
φορά των δραστηριοτήτων τους στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σελ. 9

ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ Ο ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχισαν οι επαφές 
για το θέμα της ΑΤΑ

Μια πρώτη προεργασία για το θέμα
της ΑΤΑ έχει γίνει από τον υπ. Εργα-
σίας Γιάννη Παναγιώτου. Ήδη είχε
μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τις
ηγεσίες των συντεχνιών, αύριο θα συ-
ναντηθεί με την ΟΕΒ και ακολούθως
με το ΚΕΒΕ. Στόχος είναι να υπάρξει
απ’ όλους η απαραίτητη διάθεση και
να επιδιωχθεί κοινή συνάντηση, διε-
ρευνητικού χαρακτήρα. Σελ. 5

ΕΚΘΕΣΗ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Μειώνονται οι τιμές, 
αλλά αδειάζει η τσέπη

Νέα υποχώρηση κατά 0,6%, για ενδέ-
κατο μήνα, σημείωσε ο παγκόσμιος
δείκτης του ΟΗΕ για τις τιμές των τρο-
φίμων τον Φεβρουάριο. Κινήθηκε στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων
17 μηνών, κάτι όμως που δεν αποτυ-
πώνεται και στην «τσέπη» των κατα-
ναλωτών, που εξακολουθούν να βλέ-
πουν σημαντικές ανατιμήσεις στα ρά-
φια των σούπερ μάρκετ. Σελ. 12
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Στις αγορές με έκδοση ομολόγου MREL
μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), ύψους
200 εκατ. ευρώ βγήκε χθες Τρίτη η
Ελληνική Τράπεζα. Το ετήσιο τοκο-
μερίδιο (κουπόνι) ανήλθε στο 10,25%,

ενώ η συνολική ζήτηση των επενδυτών
ξεπέρασε τα 800 εκατ., δηλαδή υπερ-
καλύφθηκε περίπου κατά τέσσερις
φορές. H συμμετοχή από ξένους επεν-
δυτές αντιπροσώπευε την πλειοψηφία

του βιβλίου. Τα κεφάλαια που αντλή-
θηκαν θα συνεισφέρουν στην κάλυψη
των υποχρεώσεών της όσον αφορά
τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής ε-
πάρκειας. Μέχρι τα τέλη του 2022, τα

εκδοθέντα ομόλογα της Ελληνικής α-
νέρχονταν στα 232 εκατ., συμπερι-
λαμβανομένων των δεδουλευμένων
τόκων, σε σύγκριση με 130 εκατ. στα
τέλη του 2021. Πηγές της αγοράς χα-

ρακτήρισαν το 10,25% σωστή τιμή
(pricing) αναλόγως των συνθηκών της
αγοράς και του τύπου του ομολόγου.
Χαρακτήρισαν επίσης «θετικό γεγονός»
τη μεγάλη ζήτηση. Σελ. 4

Ξοδεύουν
περισσότερα
οι τουρίστες
στην Κύπρο
Αύξηση δαπανών κατά 13%
Οι τουρίστες ξοδεύουν περισσότερα
σε κάθε ταξίδι τους στην Κύπρο.
Υπολογίζεται ότι τα έξοδα τουρι-
στών έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο
γύρω στο 13%. Μάλιστα, τον Ια-
νουάριο του 2022, η αύξηση έφτασε
το 33%. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις
δαπανών ανά ταξίδι κατέγραψαν
οι τουρίστες από τις ΗΠΑ, το Ισ-
ραήλ, τη Δανία και τον Λίβανο. Μο-
ναδική αγορά με μείωση δαπανών,
η Γαλλία. Σελ. 3

Στο κινητό
τα φθηνά
προϊόντα
Προχωρά η εφαρμογή

Ετοιμο είναι το προσχέδιο νομοσχε-
δίου για την εφαρμογή στο κινητό
ενός ψηφιακού εργαλείου το οποίο
θα δίνει τη δυνατότητα στον κα-
ταναλωτή να ενημερώνεται για τις
λιανικές τιμές των προϊόντων και
σύγκρισης αυτών, σε καθημερινή
βάση. Ο υπουργός Εργασίας δε-
σμεύτηκε ότι σε ένα μήνα θα κα-
τατεθεί στη Βουλή το σχετικό νο-
μοσχέδιο. Σελ. 6

Στις αγορές για 200 εκατ. η Ελληνική
Εκδοση ομολόγου MREL μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) – Η ζήτηση ξεπέρασε τα 800 εκατ. ευρώ

Τα σχέδια για επενδύσεις στην Ευρώπη επανεξετάζει μια σειρά πολυεθνικών, καθώς ο νέος νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού της αμε-
ρικανικής κυβέρνησης, ο οποίος περιλαμβάνει προβλέψεις για χρηματοδότηση-ρεκόρ, της τάξεως των 369 δισ. δολαρίων σε πολιτικές για το
κλίμα και την ενέργεια, έχει καταστήσει τις ΗΠΑ «μαγνήτη» για τις επιχειρήσεις. Ηχηρά ονόματα της διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής, μετα-
ξύ άλλων η (καλιφορνέζικη) αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, η σουηδική εταιρεία κατασκευής μπαταριών Northolt, ο ιρλανδικός γίγαντας του
κλάδου των χημικών Linde, η γερμανική Volkswagen και η ιταλική ενεργειακή Enel, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για εκμετάλλευση του νέου
νόμου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται πράσινες επιχορηγήσεις σε εταιρείες. Σελ. 12

Δεύτερες σκέψεις από πολυεθνικές για επενδύσεις στην ΕυρώπηΟ πόλεμος
διαμόρφωσε
νέο χάρτη
στην ενέργεια
Η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία άλλαξε δραστικά
και διά παντός τον παγκό-
σμιο ενεργειακό χάρτη, αλ-
λά και τις ισορροπίες δυνά-
μεων διεθνώς. Η Ευρώπη,
αν και δεν ήταν προετοιμα-
σμένη για έναν ολοκληρω-
τικό οικονομικό πόλεμο, έ-
δρασε ταχύτατα και αποτε-
λεσματικά, περιορίζοντας
την πολυετή ενεργειακή ε-
ξάρτηση από τη Μόσχα. Oι
δέκα γύροι ευρωπαϊκών
οικονομικών κυρώσεων
και το πλαφόν στις τιμές ε-
ξαγωγής ρωσικού πετρε-
λαίου επιχειρούν να απο-
καθηλώσουν τη Ρωσία από
τη θέση της ενεργειακής
υπερδύναμης. Ο ρόλος των
ΗΠΑ αναβαθμίστηκε, ο κύ-
ριος όγκος των ρωσικών ε-
ξαγωγών στράφηκε στην
Ασία, ενώ η Ρωσία βρίσκε-
ται πλέον πιο κοντά στον 
ΟΠΕΚ και στη Σαουδική Α-
ραβία. Δεν αποτελεί υπερ-
βολή να υπογραμμίσουμε
ότι ο στόχος των ΗΠΑ - Ε.Ε.
είναι να μετατρέψουν την
11η μεγαλύτερη οικονομία
του πλανήτη σε έναν οικο-
νομικό παρία, σε μια γιγα-
ντιαία «Βόρεια Κορέα»,
που θα αποκοπεί από το δί-
κτυο της οικονομικής πα-
γκοσμιοποίησης. Σελ. 8



Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α Τετάρτη 8 Μαρτίου 20232 l Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Σύμβουλος Εκδοσης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Διευθύντρια: ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Iδιοκτησία
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»

Νικόλαου Σαριπόλου 2, 2401 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540

Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τρά-
πεζας Κύπρου η έκθεση του Χρήστου Συ-
μεωνίδη «Identity Objects», μια οπτικοα-
κουστική εμπειρία που προσκαλεί τον θεατή
να επαναδιαπραγματευτεί τη δική του ταυ-
τότητα, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με υ-
περμεγεθυμένα πρόσωπα, ως ψηφιακές
προβολές. Η έκθεση είναι μία εγκατάσταση
in situ, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά
για τον συγκεκριμένο χώρο και τα εκθέματά
του και έρχεται σε διάλογο με αυτά. Τα
υλικά του καλλιτέχνη είναι κυρίως η φω-
τογραφία και το βίντεο, «καθώς μέσω της
χρήσης των πολυμέσων μπορώ και εκφρά-
ζομαι και δημιουργώ τους δικούς μου κό-
σμους» όπως λέει.

–Ποιο είναι το σκεπτικό της έκθεσης
«Identity Objects»; 

–Μετά από πρόσκληση που δέχτηκα

από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-
πρου και την Ιωάννα Χατζηκωστή, στο
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
Horizon 2020 «Redefining the Future of
Culture Heritage, through a disruptive
model of sustainability» (ReInHerit) και με
οδηγό χαρακτηριστικά δείγματα της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι τα
έθιμα, οι προφορικές παραδόσεις, οι χοροί,
η μουσική, τα τραγούδια, οι δεξιότητες και
οι τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του
παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτι-
σμού, προέκυψε η ιδέα για το video-
installation με τίτλο «Identity Objects».
Μια οπτικοακουστική εμπειρία που προ-
σκαλεί τον θεατή να επαναδιαπραγματευτεί
τη δική του ταυτότητα καθώς έρχεται α-
ντιμέτωπος με υπερμεγεθυμένα πρόσωπα,
ως ψηφιακές προβολές. 

–Ποια ήταν η πηγή της έμπνευσής σου; 
–Σε ξενάγησή μου στο Πολιτιστικό Ί-

δρυμα, βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα
αντικείμενα που έχει στις συλλογές του
και έτσι άρχισα να σκέφτομαι πάνω σε
αυτά. Πώς θα μπορούσαν δηλαδή μετά την
ψηφιοποίηση τους να τροποποιηθούν, να
πάρουν μία άλλη υπόσταση. Έτσι σε πρώτο
στάδιο δόθηκε κίνηση σε αυτά, πολλαπλα-
σιάστηκαν ή δημιουργήθηκαν εκ νέου μο-
τίβα. Έπειτα στόχος μου ήταν να τονιστεί
η άμεση σχέση που έχει ο άνθρωπος με

αυτά ως δημιουργός αλλά και το πως κα-
θορίζεται η ταυτότητά του στο τέλος. Μέσα
από την ψηφιοποίηση γίνεται μια ενδο-
σκόπηση, αποδόμηση, αναδημιουργία και
μετάλλαξη μιας κληρονομιάς αιώνων. Αυτό
το πέρασμα στον ψηφιακό χρόνο και τόπο
αναδεικνύει τη διαχρονικότητα αυτών των
μοτίβων που συναντάμε σε διαφορετικές
μορφές έκφρασης. 

–Ποια τα υλικά σου στη συγκεκριμένη
εγκατάσταση;

–Χρησιμοποιήθηκε μια αρκετά σύνθετη
τεχνική για τη δημιουργία της συγκεκρι-
μένης εγκατάστασης, όπου η τελική της
μορφή είναι 20 πορτρέτα σε κάδρο ταυτό-
τητας, (ID card) ανεξαρτήτως φύλου και ε-
θνικότητας, προβολές για 10 υφάσματα.
Τα υλικά μου είναι κυρίως η φωτογραφία
και το βίντεο, καθώς μέσω της χρήσης των
πολυμέσων μπορώ και εκφράζομαι και δη-
μιουργώ τους δικούς μου κόσμους. 

–Τι θα δει ο επισκέπτης της έκθεσης; 
–O θεατής θα έχει την ευκαιρία να πε-

ριηγηθεί ανάμεσα σε αυτά τα πορτρέτα,
να εστιάσει στα βλέμματα και την αναπνοή
τους, καθώς αυτά τα μοτίβα παίρνουν τη
φόρμα του εκάστοτε προσώπου. Πρόκειται
για μία εγκατάσταση in situ, δημιουργήθηκε
αποκλειστικά δηλαδή για τον συγκεκριμένο
χώρο που γίνεται και τα εκθέματά του και

έρχεται σε διάλογο με αυτά. Παράλληλα,
το ηχητικό τοπίο που θα υπάρχει είναι α-
ναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσης, εμπνευ-
σμένο από παραδοσιακά όργανα του τόπου
και δημοτικά τραγούδια και με τη βοήθεια
του Θεόφιλου Μπουσμπούρη φτιάχτηκε
ένα soundscape που συνομιλεί απόλυτα
με το οπτικό αποτέλεσμα. 

–Πόσο σε προβληματίζει ως καλλιτέχνη
το θέμα «ταυτότητα» και «παράδοση»; 

–Με απασχολεί το θέμα της ταυτότητας
και η αναζήτησή της μέσα από διάφορες
συνθήκες, τεχνικές και τεχνοτροπίες. Το
κομμάτι της παράδοσης έρχεται ως μετέ-
πειτα προβληματισμός, ο οποίος πολλές
φορές ακολουθεί το θέμα της ταυτότητας
και αναπόφευκτα παίρνει κάποιο χώρο
στην καλλιτεχνική δημιουργία. Πώς ορί-
ζουμε τον εαυτό μας και τις επιλογές μας;
Μπορεί η τέχνη να μας βοηθήσει στην κοι-
νωνική μας ύπαρξη και στάση; 

–Οι δουλειές σου μέχρι σήμερα κινού-
νται λοιπόν σ’ αυτό το πλαίσιο; 

–Στην πρώτη μου δουλειά με τίτλο «Intra»
(2015) με απασχόλησε η δική μου ταυτότητα
και η παράδοση του τόπου μου, προσπά-
θησα να επισκεφτώ το παρελθόν μου και
να το αντιμετωπίσω. Σε μια παρόμοια ιδέα
με την παρούσα έκθεση, μέσα σε μια ψη-
φιακή επίσκεψη βρίσκουμε την παράδοσή

μας και καλούμαστε να σταθούμε με κριτική
ματιά απέναντί της, αλλά και να δούμε πώς
μπορούμε να την εξελίξουμε. 

Στο έργο μου «Ego» (2018) προσπάθησα
να τονίσω τις προσωπικότητες, ταυτότητες
ανθρώπων που γνωρίζω μέσα από τη δική
μου θέαση. Σε μια διπλή απεικόνιση της
ταυτότητας η μία πλευρά του εαυτού πα-
ρατηρεί την εξτραβαγκάντσα προσωπικό-
τητα της άλλης του πλευράς. Με απασχολεί
πολύ το τι προβολές κάνουμε εμείς στους
άλλους ανθρώπους. Η προσωπικότητά μας
μπορεί να ορίζεται από κάποια στοιχεία
αλλά δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουν οι άλλοι. 

Στην προτελευταία μου δουλειά «Persona
Colors» (2019) μέσα από το χιούμορ, ήθελα
να φτιάξω κόσμους ιδεατούς, τεχνητούς
που άλλοτε κάνουν κριτική πάνω στην πα-
ράδοση (Blue Greek Tradition) και άλλοτε
γίνονται σάτιρα και σχολιασμός στην ποπ
κουλτούρα (Cadmium). Στο τελευταίο έργο
«Shelter?», που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα,

ασχολούμαι με το πώς δημιουργούμε εμείς
το δικό μας καταφύγιο, την καθημερινότητά
μας. Μέσα στην πανδημία ο αναγκαστικός
εγκλεισμός μάς έφερε σε επαφή με το μέσα
μας, την ταυτότητα που έχουμε στο «μέσα»
και αυτήν που έχουμε στο «έξω», αναζη-
τώντας έναν χώρο ασφάλειας όπου μπο-
ρούμε να εκφράσουμε αυτό που πραγματικά
θέλουμε. 

Ζώντας στην Αθήνα από το 2009 και
δουλεύοντας στο θέατρο ως εικαστικός
(visual artist), η πολυμορφία των παραδό-
σεων και των ταυτοτήτων είναι παραπάνω
από αισθητή. Πηγή έμπνευσης, δημιουργίας
και προβληματισμού μπορεί να σταθεί ένα
παραδοσιακό κέντημα, η μουσική, ένας
θεατρικός ρόλος, ένα γεύμα «φαστ φουντ»
,τα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας
ακόμα και οι άνθρωποί της. Είμαστε φτιαγ-
μένοι από πολλά ετερόκλητα υλικά και
μέσα από τη μαγεία της ψηφιακής τέχνης,
μπορούμε να τα αναζητήσουμε, να τα α-
νακατέψουμε και να τα ανασυνθέσουμε ό-
πως θέλουμε, αναθεωρώντας την ταυτότητα
και την παράδοσή μας κάθε λεπτό, καθώς
είναι στοιχεία αενάως μεταβλητά.

Διάρκεια έκθεσης: Από 9 Μαρτίου έως 28
Μαΐου, ώρες 10:00-19:00 (καθημερινές και
Σαββατοκύριακα). Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπε-
ζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, Παλιά Πό-
λη, Λευκωσία.

«Identity Objects»: Μια οπτικοακουστική εμπειρία 
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Γλ. Κουμίδης: «Οξυγραφίες»
Ο εικαστικός Γλάυκος Κουμίδης πα-

ρουσιάζει στο καφέ Πρόζακ στη Λευ-
κωσία τις  «Οξυγραφίες». Ο Κουμίδης
ανακοίνωσε την έκθεση με ανάρτησή
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει
σχετικά: «“Ανακοίνωση τύπου”, press
release, όπως θα λέγαμε σε άλλες εποχές,
πριν τα ηλεκτρονικά social media, τότε
που η γνωστοποίηση μιας έκθεσης τέ-
χνης στην γκαλερί τάδε περνούσε από
… πιεστήριο, για να εμφανιστεί στις
πολιτιστικές στήλες των εγχώριων ε-
ντύπων, σ’ εφημερίδες και περιοδικά.
Όπως και οι «Οξυγραφίες» που θα πα-
ρουσιάσουμε στο PROZAC, που κι αυτές
πέρασαν μέσα από μια χειροκίνητη πρέ-
σα κάπου στη Γερμανία στη δεκαετία
του ’80. Αυτές και άλλα εικάσματα, κά-
ποιες μεταγενέστερες μεταβάσεις από
τη χαρακτική στο ζωγραφικό τελάρο,
περιλαμβάνει η σύντομη αυτή παρου-
σίαση, για μια μόνο βδομάδα, στους εκ-
θεσιακούς χώρους του «Πρόζακ» στη
Μέδοντος, που αρχίζει την Πέμπτη 16
Μαρτίου 2023. Επί του πιεστηρίου λοι-
πόν, «…. για να καταστεί ο φόβος άφο-
βος, για την εσωτερική τάξη της ψυ-
χής»… λόγια του ποιητή Γιώργου Ιω-
άννου από τη Θεσσαλονίκη (1927-1985).
Να κοπιάσετε!». 
Πρόζακ, Μέδοντος 3, Λευκωσία.

Παρουσίαση βιβλίου
Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής

παρουσιάζει το βιβλίο «Κωστής Παλαμάς
και κυπριακά γράμματα. Πρακτικά του
Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου»
του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτική
και της Ομάδας Ηχώ της Κύπρου 1821-
2021, Λευκωσία, 2022. Την παρουσίαση

του βιβλίου θα κάνει ο Παντελής Βου-
τουρής, καθηγητής Νεοελληνικής Φι-
λολογίας στο Τμήμα Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Κύπρου. Απαγγελία ποιημάτων
του Κωστή Παλαμά για την Κύπρο και
Κυπρίων ποιητών για τον Κωστή Πα-
λαμά. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο
δρ Λεωνίδας Γαλάζης, πρόεδρος του
Ο.Λ.Κ. Ο Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης,
δικηγόρος, ο δρ Κυπριανός Δ. Λούης,
διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
και ο Αλέξανδρος Κώνστας, Σύμβουλος
Πρεσβείας Α΄, Πρεσβεία της Ελλάδος
στην Κύπρο. 
Τρίτη, 14 Μαρτίου, ώρα 7:00 μ.μ. Ξενοδο-
χείο Castelli, Ουζουνιάν 38, Λευκωσία.

«Ανθισμένες Μανόλιες» 
Θεατρικοί συνοδοιπόροι διαφορε-

τικών γενιών συνδιαλέγονται επί σκη-
νής σε μια συνάντηση εμβολιασμένη
με εμπειρία, γνώση, ενέργεια, αφοσίωση
και σύμπνοια: Δέσποινα Μπεμπεδέλη,
Αννίτα Σαντοριναίου, Πόπη Αβραάμ,
Σοφία Καλλή, Μυρσίνη Χριστοδούλου
και Παμπίνα Γεωργίου διασταυρώνουν
τα βήματά τους στα μονοπάτια των
ρόλων τους στο κλασικό έργο «Ανθι-
σμένες Μανόλιες», σε σκηνοθεσία Αι-
μίλιου Χαραλαμπίδη. Μια εις βάθος
μελέτη για τη φιλία, η οποία αντισταθ-
μίζει τη μοναξιά και την ανάγκη του
ανθρώπου για στήριξη και επαφή. Αυτή
η αξία διεκδικεί τα σκήπτρα της μο-
ναδικότητας, καθώς ξεδιπλώνεται μέσα
από τις σκηνές του έργου αυτού, υπο-
γραμμίζοντας τη σημασία της στο ση-
μερινό κοινό, επιμένοντας πως ακόμη
μπορεί να υπάρξει και να λάμψει. Πρε-
μιέρα: Σατιρικό Θέατρο - Πάνω Σκηνή

Σατιρικού Θέατρου (Αίθουσα Παντελής
Κούρος) Παρασκευή, 10 Μαρτίου, ώρα
8:30 μ.μ. Παραστάσεις στη Λευκωσία
κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 8:30μ.μ.
και Κυριακή στις 6:30 μ.μ. μέχρι 2 Α-
πριλίου. 
Στη Λεμεσό, στο Θέατρο Ριάλτο, την Πέ-
μπτη, 16 Μαρτίου στις 8:30 μ.μ. Πληροφο-
ρίες www.satirikotheatro.com

Ημερίδα Παιδικής Λογοτεχνίας  
Με φυσική παρουσία μετά από τρία

χρόνια διαδικτυακών διοργανώσεων
θα πραγματοποιηθεί η φετινή, 18η Η-
μερίδα Παιδικής Λογοτεχνίας, την
οποία συνδιοργανώνουν ανελλιπώς τα
τελευταία 10 χρόνια το Βιβλιοπωλείο
Rivergate και το Πανεπιστήμιο
Frederick. Στόχος των Ημερίδων, οι ο-
ποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς
Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαί-
δευσης, είναι η δημιουργική αξιοποίηση
λογοτεχνικών βιβλίων στη σχολική
τάξη. Θέμα της φετινής Ημερίδας, η ο-

ποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
11 Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο
Frederick στη Λευκωσία, είναι «Τα συ-
ναισθήματα των παιδιών μέσα από το
παιδικό βιβλίο, η ανάγνωση και η α-
ποκωδικοποίησή τους». Η Ημερίδα πε-
ριλαμβάνει εργαστήρια με θεωρητικό
και βιωματικό μέρος, τα οποία θα πραγ-
ματοποιήσουν οι διακεκριμένοι και
διακεκριμένες συγγραφείς παιδικής
λογοτεχνίας Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
Άννα Κουππάνου, Άλκηστη Χαλικιά,
Μαριβίτα Γραμματικάκη και Κωνστα-
ντίνα Αρμενιάκου. Οι εκπαιδευτικοί
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
Ημερίδα θα πρέπει να δηλώσουν τη
συμμετοχή, αλλά και την προτίμησή
τους για ένα από τα εργαστήρια, μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:
https://events.rivergate.cy/18-paidiki,
μέχρι τις 9 Μαρτίου 2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://events.rivergate.cy/18-paidiki και
τηλ. 22572722. 

Ομίλος Φίλων Κινηματογράφου
Οι Προβολές του Ομίλου Φίλων Κι-

νηματογράφου για τον μήνα Μάρτιο
έχει προγραμματίσει προβολές στον Κι-
νηματογράφο Πάνθεον, ως εξής: Την
Πέμπτη 9 Μαρτίου θα προβληθεί η ταινία
του  Πέτρου Χαραλάμπους «Patchwork».
Η προβολή προσφέρεται  από το Υφυ-
πουργείο Πολιτισμού/Τμήμα Νεότερου
& Σύγχρονου Πολιτισμού στα πλαίσια
του μήνα Γαλλοφωνίας. Τη Δευτέρα 13
Μαρτίου θα προβληθεί η ταινία «Εμείς
οι Δύο» του Filippo Meneghetti. Η προ-
βολή γίνεται σε συνεργασία με το Γαλλικό
Ινστιτούτο στα πλαίσια του μήνα Γαλ-
λοφωνίας. Την Τρίτη 14 Μαρτίου θα

προβληθεί η ταινία «Presque» των
Alexandre Jollien και Bernard Campan.
Η προβολή προσφέρεται  από την πρε-
σβεία της Ελβετίας  στα πλαίσια του
μήνα Γαλλοφωνίας. Την Τετάρτη 15
Μαρτίου σειρά παίρνει η «Τόρι και Λο-
κίτα» των Jean-Pierre Dardenne και Luc
Dardenne. Σε συνεργασία με το Γαλλικό
Ινστιτούτο στα πλαίσια του μήνα Γαλ-
λοφωνίας. 
Κινηματογράφος Πάνθεον, Διαγόρου 29,
Λευκωσία. Πληροφορίες www.ofk.org.cy

Technopolis 20 Classics
Η σειρά συναυλιών «Technopolis

20 Classics» παρουσιάζει το κονσέρτο
για σόλο πιάνο με τον διάσημο Ιταλό
πιανίστα, Pietro De Maria, ο οποίος
πρώτη φορά έρχεται στην Κύπρο. Ο
Pietro De Maria είναι μέλος της Μου-
σικής Ακαδημίας Santa Cecilia στη Ρώ-
μη και καθηγητής πιάνου στο Πανε-
πιστήμιο Mozarteum στο Σάλτσμπουρ-
γκ και στη Μουσική Ακαδημία στο
Pinerolo. Έχοντας κερδίσει τα πρώτα
βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς
τη δεκαετία του 1990, συμπεριλαμβα-
νομένου του Dino Ciani – Teatro La
Scala στο Μιλάνο, του Géza Anda στη
Ζυρίχη και το Critic’s Prize στον Δια-
γωνισμό Τσαϊκόφσκι στη Μόσχα, ο
Pietro De Maria έχει παρουσιαστεί
στους πιο αναγνωρισμένους χώρους
και φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη και
τη Βόρεια Αμερική εδώ και δεκαετίες. 
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Μαρ-
κίδειο Θέατρο Πάφου, την Παρασκευή 10
Μαρτίου, ώρα 8:00 μ.μ. Το πρόγραμμα θα
περιλαμβάνει έργα των Clementi,
Schubert, Chopin και Liszt. Πληροφορίες
και κρατήσεις τηλέφωνο 70002420.

Ανεβαίνει αυτή την περίοδο στο Θέατρο Χώρα, από την
Ομάδα Σόλο για Τρεις η παράσταση «Πασατέμπο», σε
σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου και κείμενο Κώστα Μαν-
νούρη. Τον ομώνυμο ρόλο υποδύεται ο ηθοποιός Χάρης
Αττώνης.

Η ιστορία της Σεραφίνας Πασατέμπο είναι ουσιαστικά
η ιστορία του προσώπου που γεννήθηκε σε ένα χωριό της
ελληνικής επαρχίας ως Αντώνης, αλλά προχώρησε στη
ζωή ως Σεραφίνα, ως ένας άνθρωπος που το θέατρο του
προσέφερε την κάλυψη για να ζήσει ως γυναίκα, παίζοντας
όμως σε όλη την καριέρα της δεύτερους και τρίτους ρόλους. 

Ο Κώστας Σιλβέστρος έφτιαξε μία συγκροτημένη προ-
σωπικότητα, που έχει αποδεχθεί τη μοίρα της, την επαγ-
γελματική κυρίως, με τον Χάρη Αττώνη να ερμηνεύει με
εξαιρετικό τρόπο τη Σεραφίνα Πασατέμπου, που μετα-
μορφώθηκε από αγόρι σε θεατρίνα πολύ γρήγορα. Έλειπε
ίσως επί σκηνής η περίοδος εκκόλαψης…

Από την αφήγηση της ζωής της Σεραφίνας, όπως τη
διάβασε ο Κώστας Σιλβέστρος, αισθάνομαι ότι από τον
χαρακτήρα έλειπε η βεβαιότητα της επιλογής των δεύτερων
και των τρίτων ρόλων, αλλά και η κατάκτηση του πιο βα-
σικού ρόλου ολόκληρης της ζωής της, που δεν ήταν άλλος
από το να ζήσει σε ολόκληρη τη ζωή της ως Σεραφίνα,
ως γυναίκα, έχοντας αφήσει πίσω της τον Αντώνη, που
στέναζε πριν η τύχη στείλει στο χωριό της το μπουλούκι.
Εν ολίγοις θα ήθελα μία πιο στιβαρή Σεραφίνα, μία
Σεραφίνα που δεν θα βρισκόταν σε εσωτερική αντιπα-
λότητα, σε μία προσωπική –αν θέλετε– αβεβαιότητα για
τις επιλογές της, αλλά μια Σεραφίνα που έπιασε από τα
μαλλιά την τύχη και το όραμα μιας σαλεμένης κατά το
χωριό γυναίκας. Θα ήθελα επίσης να έβλεπα το θέμα της
ταυτότητας της Σεραφίνας πιο ευδιάκριτα, και όχι τόσο
υπονοημένο.

Ο Χάρης Αττώνης υποδύεται τη Σεραφίνα, ενός άντρα
που επιλέγει να ζήσει ως γυναίκα, με αρτιότητα, μακριά
από κάθε λογής θεατρινισμούς ή εύκολες λύσεις, ακο-
λουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σιλβέστρου, βά-
ζοντας όμως και τη δική του υποκριτική γλώσσα. Ο Σιλ-
βέστρος τοποθέτησε τη Σεραφίνα μπροστά από μία
κουίντα στην αρχή, στο κέντρο της σκηνής, σε μία πο-
λυθρόνα στη συνέχεια, δείχνοντας στο κοινό μία περσόνα
που αποφάσισε να είναι δεύτερη, και τρίτη, παρά απο-
διωγμένη, ή ως άλλη σαλή... Χωρίς να θέλει να εκμαιεύσει
συγκίνηση ή συμπάθεια από το κοινό η Σεραφίνα, σκη-
νοθέτης και ηθοποιός τη συγκράτησαν... αν και επανα-
λαμβάνω λίγη περισσότερη ένταση θα μου περίγραφε
πιο καθαρά τη Σεραφίνα, που άφησε πίσω της για πάντα
τον Αντώνη και πλέον πρωταγωνιστεί στη ζωή της!

Σημαντικές παράμετροι στην παράσταση ήταν ο προ-
σεγμένος σχεδιασμός φωτισμού από την Καρολίνα Σπύρου,
ο οποίος λειτουργούσε σε απόλυτη αρμονία με ό,τι γινόταν
επί σκηνής, όπως και οι μουσικές που επιμελήθηκε ο Α-
ντώνης Αντωνίου. Εξαιρετικό το σκηνικό της Κωνσταντίνας
Ανδρέου, το οποίο έδινε ακριβώς την εντύπωση της μέτριας
ζωής μιας δευτεροτρίτης ηθοποιού ή μιας ξεχασμένης
θείας. Ίσως, η Θέαση της Σεραφίνας ως μέτριας ιδιοσυ-
γκρασίας προσωπικότητας, να επιβλήθηκε από το σκηνικό. 

Κλείνοντας η παράσταση «Πασατέμπο», το κείμενο
του Κώστα Μαννούρη, η σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέ-
στρου, και η ερμηνεία του Χάρη Αττώνη μάς συστήνουν
με ένα πρόσωπο που αλλιώς γεννήθηκε, αλλιώς έζησε,
και αλλιώς ίσως να ήθελε να είναι η ζωή της. Μας έδειξαν
έναν κόσμο που ακόμα είναι ταμπού να συζητάμε.   

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μερικές σκέψεις για
τη Σεραφίνα Πασατέμπο

Ένας από τους στόχους του καλλιτέχνη ήταν να τονιστεί η άμεση σχέση που έχει ο άνθρωπος με
αυτά ως δημιουργός αλλά και το πως καθορίζεται η ταυτότητά του στο τέλος. 

<<<<<<

Ο εικαστικός Χρήστος 
Συμεωνίδης μιλάει για την 
έκθεσή του «Identity Objects»
στο Πολιτιστικό  Ίδρυμα Τράπε-
ζας Κύπρου.

<<<<<<

«Το ηχητικό τοπίο που θα υπάρ-
χει είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της έκθεσης, εμπνευσμένο από
παραδοσιακά όργανα του τόπου
και δημοτικά τραγούδια».

Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Αννίτα Σαντοριναί-
ου, Πόπη Αβραάμ, Σοφία Καλλή, Μυρσίνη
Χριστοδούλου και Παμπίνα Γεωργίου δια-
σταυρώνουν τα βήματά τους στα μονοπάτια
των ρόλων τους στο κλασικό έργο «Ανθι-
σμένες Μανόλιες», σε σκηνοθεσία Αιμίλιου
Χαραλαμπίδη.
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Η σειρά συναυλιών «Technopolis 20 Classics»
παρουσιάζει το κονσέρτο για σόλο πιάνο με
τον διάσημο Ιταλό πιανίστα, Pietro De Maria,
ο οποίος πρώτη φορά έρχεται στην Κύπρο.

Ο εικαστικός Γλάυκος Κουμίδης παρουσιά-
ζει στο καφέ Πρόζακ στη Λευκωσία τις  «Ο-
ξυγραφίες».



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Αν άλλαξε κάτι τον τελευταίο χρόνο
στα δεδομένα που αφορούν τον του-
ριστικό τομέα, είναι η διαπίστωση ότι
ενώ οι αριθμοί των τουριστικών αφίξεων
είναι χαμηλότεροι σε σύγκριση με το
2019, τα τουριστικά έσοδα δεν ακο-
λουθούν την ίδια πορεία –είναι μεν
χαμηλότερα, ωστόσο η ψαλίδα είναι
πολύ μικρότερη σε σχέση με τις του-
ριστικές αφίξεις. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία τα
οποία έχει στη διάθεσή του το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού, την ώρα που οι
τουριστικές αφίξεις είναι στο -20%, τα
έσοδα (μέχρι τον Οκτώβριο του 2022)
ήταν στο -10%. Σε πραγματικούς αριθ-
μούς υπολογίζονται στα 2,29 δισ. σε
σύγκριση με τα 2,53 δισ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2019. Τα μηνιαία στοιχεία
δείχνουν ότι ο καλύτερος μήνας σε ε-
πίπεδο εσόδων ήταν ο Οκτώβριος,
αφού κατέγραψε αύξηση σε σχέση με
το 2019. Η διατήρηση δαπανών σε
αυτά τα επίπεδα σε συνδυασμό με την
αύξηση των τουριστικών αφίξεων το
2023, ακόμα και σε σχέση με πέρσι,
θεωρείται ως μια εξαιρετικά θετική ε-
ξέλιξη αλλά και στόχος, όσον αφορά
τα έσοδα από τον τουρισμό. Από πλευ-
ράς Υφυπουργείου έχει εκφραστεί η
εκτίμηση ότι σε σύγκριση με το 2019,
φέτος τα έσοδα θα πλησιάσουν την
πλήρη ανάκαμψη.

Περισσότερες δαπάνες
Πώς αιτιολογείται όμως η αύξηση ε-

σόδων, από την στιγμή που οι τουρι-
στικές αφίξεις είναι ποσοστιαία χαμη-
λότερες; Σύμφωνα και με τα διαθέσιμα
στοιχεία, φαίνεται ότι οι τουρίστες ξο-
δεύουν πλέον περισσότερα σε κάθε τα-
ξίδι τους στην Κύπρο (στις δαπάνες
δεν υπολογίζεται το κόστος των αερο-
πορικών εισιτηρίων). Συγκεκριμένα,
για κάθε ταξίδι υπολογίζεται ότι τα
έξοδα τουριστών έχουν αυξηθεί κατά
μέσο όρο γύρω στο 13%. Μάλιστα, τον
Ιανουάριο του 2022, οι δαπάνες επι-
σκεπτών είχαν αυξηθεί κατά 33%. Φυ-
σικά ο αριθμός των αφίξεων ήταν ιδι-
αίτερα χαμηλός, ως εκ τούτου το απο-
τύπωμα στα συνολικά έσοδα δεν ήταν
το σημαντικό. Αύξηση 17% είχαν οι

τουριστικές δαπάνες τον Σεπτέμβριο,
ωστόσο οι αφίξεις ήταν στο -21%, ως
εκ τούτου τα τουριστικά έσοδα ήταν
στο -8% σε σύγκριση με το 2019. Θετική
εξαίρεση αποτελεί ο Οκτώβρης, μήνας
ρεκόρ για τα έσοδα στον τουρισμό. Τον
συγκεκριμένο μήνα, η ψαλίδα των α-
φίξεων μειώθηκε σημαντικά και έφτασε
στο -8% σε σχέση με το 2019, ενώ οι
δαπάνες τουριστών ήταν αυξημένες
κατά 16% και τα τουριστικά έσοδα κα-
τέγραψαν θετικό πρόσημο στο +7%. 

Ποσό ανά ταξίδι
Σε ονομαστικούς όρους, η δαπάνη

ανά ταξίδι υπολογίζεται σε €777 κατά
μέσο όρο για το δεκάμηνο του 2022.
Για την ίδια περίοδο του 2019, η δαπάνη
ανά ταξίδι ήταν €685. Αυξήθηκε δηλαδή
κατά 92 ευρώ. Επιπλέον, οι υψηλότερες
δαπάνες καταγράφηκαν τους καλοκαι-
ρινούς μήνες (κυμαίνονται από €702
τον Μάιο έως €886 τον Αύγουστο), ένα
σημάδι που μπορεί να δείχνει ότι ο του-
ρισμός θα επιστρέψει στην κανονικό-
τητα. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση της
διάρκειας παραμονής των τουριστών
στην Κύπρο –από 9 σε 9,5 μέρες. Ταυ-

τόχρονα, οι ημερήσιες δαπάνες σημεί-
ωσαν αύξηση 7,4% -από περίπου €76
ημερησίως έως περίπου €82 την ημέρα.
Ακόμη πιο ενθαρρυντικό είναι το γε-
γονός ότι οι τουριστικές δαπάνες ανά
ταξίδι αυξήθηκαν για τους επισκέπτες
από όλες τις χώρες για τις οποίες υπήρ-
χαν διαθέσιμα προκαταρκτικά στοιχεία
από την Στατιστική Υπηρεσία, με εξαί-
ρεση τους Γάλλους τουρίστες (των ο-
ποίων οι αφίξεις κατέγραψαν σημαντική
αύξηση το 2022). Τις μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις δαπανών ανά ταξίδι κατέγραψαν
οι τουρίστες από ΗΠΑ (+56.9%), το Ισ-
ραήλ (+35.7%), τη Δανία (35.4%), τον
Λίβανο (32.3%), την Ιταλία (30.3%) και
τη Νορβηγία (28.5%). Μοναδική αγορά
από την οποία καταγράφηκε μείωση
δαπανών, ήταν για το δεκάμηνο του
2022, η Γαλλία. Η μέση δαπάνη ανά ά-
τομο τον Ιανουάριο –Οκτώβριο 2022
κυμάνθηκε μεταξύ €371 για τους του-
ρίστες από Ελλάδα, ενώ έφτασαν μέχρι
τα €1,119 ανά ταξίδι για τους Ελβετούς
ταξιδιώτες, και σε όλες τις περιπτώσεις
εκτός από μία, αυτό ήταν υψηλότερο
από τις αντίστοιχες τιμές τον Ιανουάριο
– Οκτώβριο 2019. Λαμβάνοντας υπόψη

τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που
πέρασαν κατά μέσο όρο οι επισκέπτες
στην Κύπρο, ξοδεύουν περισσότερα
από €100 ημερησίως (συμπεριλαμβα-
νομένης της διαμονής και άλλων εξόδων
αλλά εξαιρουμένου του κόστους αερο-
πορικού εισιτηρίου). Πιο πάνω από τον
μέσο όρο είναι η ημερήσια κατά κεφαλή
δαπάνη   από τους Ελβετούς τουρίστες
(€129), τους τουρίστες από το Ισραήλ
(€137), την Αυστρία (€118), τη Δανία
(€105) και τον Λίβανο (€102). Προκει-
μένου να εκτιμηθεί σωστά η κατά 13,4%
αύξηση των δαπανών ανά ταξίδι κατά
τους πρώτους δέκα μήνες του 2022 σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019,
είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι
η χρήση του γενικού Δείκτη Τιμών Κα-
ταναλωτή (ΔΤΚ) ενδέχεται να μην α-
ντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις τουρι-
στικές δαπάνες. Για παράδειγμα, ένας
τυπικός τουρίστας μπορεί να ξοδέψει
περισσότερο από το ήμισυ των δαπα-
νών του για διαμονή, ενώ οι τιμές των
καταλυμάτων αντιπροσωπεύουν μόνο
το 0,15% του Δείκτη. Στην ανάλυσή
του το Υφυπουργείο αναφέρει ότι προ-
κειμένου να γίνει καλύτερη σύγκριση

των τουριστικών δαπανών, ένας πιο
σχετικός δείκτης θα ήταν το στοιχείο
«Υπηρεσίες Διαμονής» του Εναρμονι-
σμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Εν-
ΔΤΚ) που δημοσιεύει σε μηνιαία βάση
η Eurostat, η οποία λαμβάνει υπόψη
τις τιμές που χρεώνουν τα καταλύματα.
Μάλιστα, για την περίοδο αναφοράς
(Ιανουάριος – Οκτώβριος), οι τιμές των
καταλυμάτων ήταν 2,5% χαμηλότερες
το 2022 σε σχέση με το 2019, πιθανώς
λόγω των ειδικών προσφορών που προ-
σφέρουν οι ξενοδόχοι για την κάλυψη
του κενού που δημιουργήθηκε από τη
ρωσική αγορά. 

Περισσότερες δραστηριότητες
Ως παράγοντες που συνέβαλαν στην

αύξηση των δαπανών ανά ταξίδι θεω-
ρούνται, αφενός το γεγονός ότι οι ε-
πισκέπτες από τις περισσότερες χώρες
έμειναν περισσότερες ημέρες, κατά
μέσο όρο, στην Κύπρο, σε σύγκριση
με τη μέση διάρκεια ταξιδιού το 2019
και, αφετέρου, ότι ξόδεψαν περισσότερα
σε ημερήσια βάση. Αυτό, αποτελεί ένα
ισχυρό μήνυμα ότι η καταγεγραμμένη
αύξηση στα έσοδα από τον τουρισμό

δεν αποδίδεται μόνο στην αλλαγή του
μείγματος χωρών, αλλά αντίθετα υπο-
δηλώνει ότι η προσφορά τουριστικών
προϊόντων έχει βελτιωθεί στο σύνολό
της και ότι οι επισκέπτες βρήκαν μια
ποικιλία δραστηριοτήτων και εμπειριών
για να συμμετάσχουν και να ξοδέψουν
χρήματα. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμ-
μίζουν τη σημασία δεικτών όπως τα
έσοδα από τον τουρισμό, τις αφίξεις,
τις διανυκτερεύσεις και τις ημερήσιες
δαπάνες και η ανάγκη για συνεχή πα-
ρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων.
Η δημιουργία επίσημης βάσης δεδο-
μένων ώστε να υπάρχει πιο ξεκάθαρη
και αναλυτική εικόνα για τον τουρισμό
στην Κύπρο, αποτελεί αίτημα από φο-
ρείς του τουρισμού, ενώ η δημιουργία
Παρατηρητηρίου Τουρισμού, με στόχο
την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων
που αφορούν όλο το φάσμα των του-
ριστικών δραστηριοτήτων τόσο στην
Κύπρο όσο και σε ανταγωνιστικούς
προορισμούς, ήταν στις προεκλογικές
προτάσεις του Προέδρου Νίκου Χρι-
στοδουλίδη και θα πρέπει να εφαρμο-
στεί από τον νυν Υφυπουργό Τουρι-
σμού, Κώστα Κουμή.
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Γενάρης Φλεβάρης Μάρτης Απρίλης Μάης Ιούνης Ιούλης Αύγουστος Σεπτέμβρης Οκτώβρης

Διακοπές με περισσότερα έξοδα για τους τουρίστες (Σύγκριση με το 2019) ΑΦIΞΕΙΣ           EΣΟΔΑ          ΔΑΠAΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ Γεν-Οκτ

+33%

+11% +13%
+10%

+14%
+10%

+14%
+17% +16%

+13%

-46%

-29%

-24% -24%
-28%

-6%

-1%

-28%

-20%

-27%

-16% -17%

-10%

-19%

-7%

-21%

-8% -8%

-20%

-10%

+7%

-12%

-32%

Συν 13% τα έξοδα τουριστών για κάθε ταξίδι
Περισσότερες κατά 13% οι τουριστικές δαπάνες στην Κύπρο, ενθαρρυντικά τα μηνύματα για τα τουριστικά έσοδα το 2023
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Ελληνική Τράπεζα βγήκε στις αγορές
την Τρίτη 7 Μαρτίου με έκδοση ομο-
λόγου MREL μειωμένης εξασφάλισης
(Tier 2), ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ετήσιο τοκομερίδιο (κουπόνι) της
Ελληνικής ανήλθε στο 10,25%, ενώ
όπως πληροφορείται η «Κ», η συνολική
ζήτηση των επενδυτών ξεπέρασε τα
800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερ-
καλύφθηκε περίπου κατά τέσσερις (4)
φορές. H συμμετοχή από ξένους επεν-
δυτές αντιπροσώπευε την πλειοψηφία
του βιβλίου, ενώ περισσότερες πληρο-
φορίες θα παράσχει η ίδια η τράπεζα
με επίσημη ανακοίνωση. Τα κεφάλαια
που αντλήθηκαν όπως είναι σαφές θα
συνεισφέρουν στην κάλυψη των υπο-
χρεώσεών της όσον αφορά τον συνολικό
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Μέχρι
τα τέλη του 2022, τα εκδοθέντα ομόλογα
της Ελληνικής ανέρχονταν στα 232
εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των
δεδουλευμένων τόκων, σε σύγκριση με
130 εκατ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2021.
Όπως σχολίαζε η Τράπεζα στα οικονο-
μικά της αποτελέσματα για το 2022, η

αύξηση στα εκδοθέντα ομόλογα σχε-
τίζονται με την έκδοση των ομολόγων
Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας
(Senior Preferred) MREL ύψους 100
εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022.

Η διαφορά με την έκδοση που είχε
προχωρήσει τον Ιούλιο του 2022 είναι
ότι στην παρούσα έκδοση προχώρησε
με έκδοση ομολόγων μειωμένης εξα-
σφάλισης (Tier 2) 200 εκατ. ευρώ, ενώ
πριν από 9 μήνες είχε προχωρήσει με
έκδοση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής
Προτεραιότητας (Senior Preferred).

Πηγές της αγοράς χαρακτήρισαν το
10,25% σωστή τιμή (pricing) αναλόγως

των συνθηκών της αγοράς και του τύπου
του ομολόγου που εξέδωσε η Τράπεζα.
Χαρακτήρισαν «θετικό γεγονός» τη με-
γάλη ζήτηση, ενώ σε ερώτηση γιατί
προέβη η τράπεζα τη δεδομένη χρονική
στιγμή σε έκδοση ομολόγου, είπαν ότι
ενδεχομένως να θεωρούν ότι οι συν-
θήκες της αγοράς για έκδοση ομολόγου
«tier 2» να ήταν δυσκολότερη αν γινόταν
«αργότερα».

Στόχοι τον Φεβρουάριο
Τον Φεβρουάριο του 2023 η Τράπεζα

έλαβε ειδοποίηση από το Ενιαίο Συμ-
βούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ/SRB) για την

τελική του απόφαση για τη δεσμευτική
ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL)
για την Ελληνική. Ο τελικός στόχος για
απαίτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέ-
ξιμων υποχρεώσεων (MREL) ορίστηκε
στο 24,38% των συνολικών ποσών α-
νοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA), συν την
συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος
(CBR), ενώ ο τελικός στόχος για απαίτηση
ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υπο-
χρεώσεων (MREL) του ανοίγματος του
δείκτη μόχλευσης (leverage ratio
exposure, LRΕ) ορίστηκε στο 5,91%,
και τα δύο πρέπει να επιτευχθούν μέχρι

τα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι, πάντως,
την προηγούμενη εβδομάδα που πα-
ρουσίασε η Τράπεζα τα οικονομικά της
αποτελέσματα για το 2022, ανέφερε
πως δεν είχε κοινοποιηθεί στην Τράπεζα
καμία απαίτηση μειωμένης εξασφάλισης
MREL. Τόνιζε, δε, πως η Τράπεζα πρέπει
να συνεχίσει να πληροί ένα μέρος τόσο
των απαιτήσεων MREL ίσο με 16,57%
του TREA, όσο και 5,91% του δείκτη
μόχλευσης (LRE) τα οποία τέθηκαν ως
ενδιάμεσοι στόχοι στον προηγούμενο
κύκλο του σχεδίου ανάκαμψης για την
1 Ιανουαρίου 2022. «Τα ίδια κεφάλαια
που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα

για να πληρείται η συνδυασμένη απαί-
τηση αποθέματος ασφαλείας (CBR) δεν
θα είναι επιλέξιμα για την κάλυψη των
απαιτήσεων MREL εκφρασμένων σε ό-
ρους σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο
περιουσιακών στοιχείων», σχολίαζε χα-
ρακτηριστικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμόσιμες
συνδυασμένες απαιτήσεις αποθέματος
(CBR), στα τέλη Δεκεμβρίου 2022 ο εν-
διάμεσος δεσμευτικός στόχος για τις
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέ-
ξιμων υποχρεώσεων (MREL) είχε ως α-
ποτέλεσμα το 19,95% των συνολικών
ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA).
Από την 1η Ιανουαρίου 2023, ο ενδιά-
μεσος δεσμευτικός στόχος για τις απαι-
τήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων
υποχρεώσεων (MREL) είχε ως αποτέ-
λεσμα το 20,07% και ο τελικός στόχος
σε 27,88% των συνολικών ποσών α-
νοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) να επι-
τευχθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου
2025, ενώ από τις 30 Νοεμβρίου 2023,
μετά την αύξηση του ποσοστού αντι-
κυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος α-
σφαλείας (CCyB) από 0% σε 0,5%, οι α-
παιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέ-
ξιμων υποχρεώσεων (MREL) για τους
ενδιάμεσους και τελικούς στόχους θα
είναι 20,57% και 28,38% αντίστοιχα.

Ο δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων
(MREL ratio) του Ομίλου στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2022 ήταν 23,2% των συνολικών
ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA)
και 6,4% του ανοίγματος του δείκτη μό-
χλευσης (LRE). Μετά την προσαρμογή
για το Project Starlight, ο αναπροσαρ-
μοσμένος δείκτης ελάχιστης απαίτησης
ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υπο-
χρεώσεων (MREL ratio) του Ομίλου στις
31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν περίπου 24,1%
των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε
κίνδυνο (TREA) και περίπου 6,6% του
ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (LRE).

Στα αποτελέσματά της για το 2022
η τράπεζα σημείωνε πως, μελλοντικά,
θα προχωρούσε σε επιπρόσθετες εκ-
δόσεις MREL εντός της περιόδου συμ-
μόρφωσης μέχρι το τέλος του 2025, με
το μέσο, το μέγεθος, τη διάρκεια και το
χρόνο της έκδοσης να βασίζεται στις
συνθήκες της αγοράς και στο ενδιαφέρον
των επενδυτών και λαμβάνοντας υπόψη
τα σχόλια των συμβούλων.

Βγήκε με MREL για 200 εκατ. η Ελληνική
Στο 10,25% το κουπόνι του ομολόγου, ενώ με τη συνολική ζήτηση καλύφθηκε κατά 4 φορές το βιβλίο

<<<<<<

Πηγές της αγοράς χαρακτήρι-
σαν το 10,25% σωστή τιμή
(pricing) αναλόγως των συν-
θηκών της αγοράς και του τύ-
που του ομολόγου που εξέ-
δωσε η Τράπεζα. Η τράπεζα μελλοντικά θα προχωρούσε σε επιπρόσθετες εκδόσεις MREL μέχρι το τέλος του 2025, με το μέσο, το μέγεθος, τη διάρκεια και

τον χρόνο της έκδοσης να βασίζεται στις συνθήκες της αγοράς και στο ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ελάχιστη 
απαίτηση MREL
Η Ελληνική στο πλαίσιο των διατάξε-
ων της Οδηγίας για Ανάκαμψη και Ε-
ξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και
Επιχειρήσεων Επενδύσεων (Bank
Recovery and Resolution Directive,
BRRD), υπόκειται στην ελάχιστη α-
παίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξι-
μων υποχρεώσεων (Minimum
Requirement for own funds and
Eligible Liabilities – MREL). Το πλαί-
σιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1 Ια-
νουαρίου 2016, παρέχει στις αρχές
ένα σύνολο εργαλείων για να παρεμ-
βαίνουν αρκετά έγκαιρα και γρήγορα
σε ένα μη υγιές ή προβληματικό ί-
δρυμα, ώστε να διασφαλιστεί η συ-
νέχεια των κρίσιμων χρηματοοικονο-
μικών και οικονομικών λειτουργειών
του, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί
τις επιπτώσεις της πτώχευσης του ι-
δρύματος στην οικονομία και στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό ε-
πιτυγχάνεται απαιτώντας από τις τρά-
πεζες να έχουν μια δομή χρηματοδό-
τησης με συγκεκριμένο ποσοστό υ-
ποχρεώσεων που να μπορούν να δια-
γραφούν ή να μετατραπούν σε μετο-
χικό κεφάλαιο σε περίπτωση πτώ-
χευσης μιας τράπεζας (bail-in). Τέτοι-
ες υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με τα
ίδια κεφάλαια, αποτελούν MREL.
Στις 27 Ιουνίου 2019, ως μέρος του
πακέτου μεταρρύθμισης για την εν-
δυνάμωση της ανθεκτικότητας και ε-
ξυγίανσης των Ευρωπαϊκών τραπε-
ζών, η Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυ-
γίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ε-
πιχειρήσεων Επενδύσεων ΙΙ (BRRD II)
τέθηκε σε εφαρμογή και έχει πρό-
σφατα μεταφερθεί σε Εθνικό Δίκαιο.
Πέραν του πιο πάνω, ορισμένες πρό-
νοιες της ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώ-
σεων (MREL) έχουν εισαχθεί στον
Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσε-
ων II (CRR II), ο οποίος επίσης έχει τε-
θεί σε εφαρμογή στις 27 Ιουνίου
2019, ως μέρος του πακέτου μεταρ-
ρύθμισης και τέθηκε σε άμεση εφαρ-
μογή.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Γίνεται προσπάθεια να δίδεται η δυνατότητα
και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανοί-
γουν λογαριασμούς πληρωμών με βασικά
χαρακτηριστικά στις τράπεζες, αντίστοιχους
λογαριασμούς που χρησιμοποιούν σήμερα
στην Κύπρο καταναλωτές, δηλαδή φυσικά
πρόσωπα. Απώτερος στόχος, όπως αναφέ-
ρουν οι βουλευτές, είναι η προστασία των
καταναλωτών και αυτό θα γίνει κατορθωτό
με το να διευρυνθεί ο ορισμός του πεδίου
προστασίας του καταναλωτή και πέραν των
φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με το αντί-
στοιχο διάταγμα που αφορούσε φυσικά
πρόσωπα, στα τέλη του 2020, είχε καθοριστεί
ένα ανώτατο τέλους ύψους 36 ετησίως σε

ένα Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χα-
ρακτηριστικά (ΛΠΒΧ) ανά καταναλωτή,
χωρίς περιορισμό πράξεων για τις πλείστες
των υπηρεσιών (άνοιγμα, λειτουργία και
κλείσιμο λογαριασμού καθώς και κατάθεση
χρηματικών ποσών), καθώς και ένα ελάχιστο
αριθμό πράξεων, που ανέρχεται στις 100
το χρόνο, για τις υπόλοιπες υπηρεσίες πλη-
ρωμών (άμεσες χρεώσεις, πληρωμές μέσω
πιστωτικής κάρτας κλπ.) και οι οποίες α-
φορούν σε υπηρεσίες εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης και για ποσά ανά συναλλαγή κάτω
των 5 χιλιάδων ευρώ. Μεταξύ άλλων, το
διάταγμα αφορούσε τη μηδενική χρέωση
ως προς την ανάληψη χρημάτων από ATM
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτή-
τως Τράπεζας, αλλά και τη μηδενική χρέωση
για τον ελάχιστο αριθμό πράξεων, για τις
οποίες οι τράπεζες θα καταλογίζουν μόνο
εύλογα τέλη σε όλους του Λήπτες του Ελά-
χιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Σύμφωνα με δεδομένα που συνέλεξε η
«Κ» από μεγάλη τράπεζα η οποία έχει και
μεγάλη παρουσία στη λιανική τραπεζική,
το μέτρο ανοίγματος λογαριασμών με βασικά
χαρακτηριστικά έχει «αγκαλιαστεί» από
τους καταναλωτές. Έχει παρατηρηθεί αύ-
ξηση στη ζήτηση ανοίγματος βασικών λο-
γαριασμών, αφού το 2021 είχαν ανοιχθεί

600, ενώ το 2022 ανοίχθηκαν περίπου 2.000
λογαριασμοί. Μέχρι τον Φεβρουάριο του
2022, είχαν ανοιχθεί συνολικά (όχι μόνο με
βασικά χαρακτηριστικά), περίπου 25.000
λογαριασμοί.

Διαφωνεί ο Σύνδεσμος
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου με ση-

μείωμα που κατέθεσε στη Βουλή, εκφράζει
τη διαφωνία του για διεύρυνση του μέτρου
και σε μικρομεσαίες εταιρείες. Σύμφωνα
με γραπτό του σημείωμα, διαφωνεί με τη
διεύρυνση του ορισμού του όρου «κατανα-
λωτής» ώστε να περιλαμβάνει και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις, μετόχους πολύ μικρών
επιχειρήσεων, καθώς και αυτοτελώς εργα-
ζομένους στο πλαίσιο άσκησης των επαγ-
γελματικών τους δραστηριοτήτων, και τη
δυνατότητα διατήρησης λογαριασμού πλη-
ρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε πε-
ρισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα. Ο
Σύνδεσμος τονίζει πως, η παρέμβαση στον
υφιστάμενο Νόμο, ο οποίος εναρμόνισε το
εθνικό δίκαιο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
(2014/92/ΕΕ), θα θέσει τα εγχώρια Πιστωτικά
Ιδρύματα (Π.Ι.) σε ανταγωνιστικό μειονέ-
κτημα σε σχέση με αντίστοιχα Π.Ι. στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Συγχρόνως, από
ενημέρωση που ζήτησε και έλαβε από 22

χώρες μέλη της Ε.Ε. (σε σύνολο 27 κρατών
μελών), επιβεβαιώθηκε ότι το άνοιγμα-δια-
τήρηση Λογαριασμού Πληρωμών με Βασικά
Χαρακτηριστικά (ΛΠΒΧ) ισχύει μόνο για
Φυσικά Πρόσωπα και μόνο για ένα ΛΠΒΧ
σε ένα Π.Ι.

Τονίζει πως, ο βασικός σκοπός της Οδη-
γίας είναι η αποτροπή της διάκρισης και
της αποκοπής από τις βασικές τραπεζικές
υπηρεσίες συγκεκριμένων κατηγοριών φυ-
σικών προσώπων όπως είναι οι αιτητές πο-
λιτικού ασύλου, πρόσωπα που δεν κατέχουν
άδεια διαμονής, πρόσωπα χωρίς σταθερή
διεύθυνση και πρόσωπα των οποίων η α-
πέλαση είναι αδύνατη για νομικούς ή πραγ-
ματικούς λόγους. Στο, δε, προοίμιο 12 της
Οδηγίας, ο Σύνδεσμος συμπληρώνει ότι, α-
ναφέρεται ρητά ότι λογαριασμοί τους οποί-
ους τηρούν επιχειρήσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων των μικρών ή πολύ μικρών επι-
χειρήσεων, με εξαίρεση εκείνους που τελούν
υπό προσωπικό καθεστώς, δεν θα πρέπει
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.
«Ως εκ τούτου, θέσπιση τέτοιας νομοθεσίας
θα υπόκειται σε έλεγχο ως προς την συ-
νταγματικότητα της και ως προς τη συμ-
βατότητα της με το κοινοτικό κεκτημένο»
σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Σύνδεσμος θέτει και το ζήτημα της «ά-

νισης μεταχείρισης», λέγοντας πως, η τρο-
ποποίηση του ορισμού του «καταναλωτή»
και η συμπερίληψη ορισμένων μόνο επιχει-
ρήσεων εγείρει ερωτήματα ως προς το κατά
πόσο δημιουργεί άνιση μεταχείριση άλλων
επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται και πα-
ραβιάζει το κοινοτικό κεκτημένο, καθ’ ότι
δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις
κυπριακές επιχειρήσεις και στρεβλώνει τον
ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Οι λεπτομέρειες
Υπενθυμίζεται ότι έκαστος καταναλω-

τής/πελάτης μπορεί να καθορίσει ένα βασικό
λογαριασμό (ΛΠΒΧ) ανεξαρτήτου του αριθ-
μού των πιστωτικών ιδρυμάτων που συ-
νεργάζεται. Ο βασικός λογαριασμός (ΛΠΒΧ)
μπορεί να είναι και κοινός λογαριασμός,
αλλά δεν μπορεί να είναι λογαριασμός ο ο-
ποίος είναι συνδεδεμένος με οποιαδήποτε
πιστωτική διευκόλυνση (π.χ. όριο σε τρε-
χούμενο λογαριασμό, πιστωτική κάρτα
κλπ.). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το κοι-
νοτικό κεκτημένο, εκτός των βασικών λο-
γαριασμών (ΛΠΒΧ), οι άλλες χρεώσεις των
τραπεζών εναπόκεινται στην πολιτική του
κάθε πιστωτικού ιδρύματος και ο υπουργός
Οικονομικών δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει
στον καθορισμό τους.

Ηροδότου: Αναμένεται
ανάπτυξη 2,5% 
το 2023 στην Κύπρο
Πενταπλάσια ανάπτυξη για την Κύπρο αναμένει η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου σε σχέση με την ανάπτυξη που θα έχει
ο μέσος όρος των κρατών στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου του Δεκεμβρίου 2022, η ανάπτυξη
της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να ανέλθει στο 2,5%
φέτος, γεγονός που συγκρίνεται με τον μέσο όρο της Ευ-
ρωζώνης που είναι 0,5%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να ε-
πιβραδυνθεί το 2023 και να σταθεροποιηθεί στο 3,3%, από
8,1% το 2022.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνου Ηροδότου στο ετήσιο
Κυπριακό Ναυτιλιακό Φόρουμ, η οικονομία της Κύπρου ε-
πέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα το 2022, καταγράφοντας
σημαντική ανάπτυξη 5,6%, παρά το αρνητικό διεθνές πε-
ριβάλλον. Αυτό οφείλεται -όπως εξήγησε- εν μέρει στην υ-
ψηλότερη από την αναμενόμενη
δραστηριότητα στον τομέα του
τουρισμού, στη μη εξάρτηση της
κυπριακής οικονομίας από το ρω-
σικό φυσικό αέριο, καθώς και στην
πραγματικότητα ότι ο κυπριακός
τραπεζικός τομέας έχει πολύ πε-
ριορισμένη έκθεση στη ρωσική
οικονομία και ως εκ τούτου δεν ε-
πηρεάστηκε από τις κυρώσεις κατά
της Ρωσίας. «Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, οι καταθέσεις από πολίτες
της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανέρ-
χονται μόλις στο 2,17% των συ-
νολικών καταθέσεων του κυπριακού τραπεζικού τομέα στο
τέλος Ιανουαρίου 2023, ενώ τα δάνεια ανέρχονται μόλις
στο 0,2% των συνολικών δανείων» σημείωσε χαρακτηρι-
στικά.

Ο Διοικητής της Κεντρικής τόνισε κατά την ομιλία του
πως, η οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο στηρίχθηκε από
τον νέο δανεισμό του κυπριακού τραπεζικού τομέα και από
τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Για παράδειγμα, κυρίως λόγω
της θέσπισης νέων κινήτρων, συμπεριλαμβανομένης της
διευκόλυνσης της διαδικασίας ταχείας σύναψης συμβάσεων
για τις εισερχόμενες επιχειρήσεις, ένας μεγάλος αριθμός
ξένων εταιρειών υψηλής προστιθέμενης αξίας προσελκύστηκε
στην Κύπρο. «Τα κίνητρα αυτά προσφέρονται στο πλαίσιο
της λεγόμενης πολιτικής της διεθνούς έδρας» σχολίασε.

Οι ξένες επενδύσεις στην Κύπρο, κατά τον Διοικητή α-
ποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια,
μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις στον κλάδο της Πληρο-
φορικής, της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας (ΤΠΕ), έχουν
μετεγκαταστήσει ή επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στην
Κύπρο. Τόνισε, δε, πως ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί
έναν ακόμη σημαντικό πυλώνα της οικονομικής επιτυχίας
της Κύπρου. Ενδεικτικά, -όπως είπε- η Κύπρος είναι το με-
γαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων από τρίτους στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, και
είναι έτοιμη για περαιτέρω ανάπτυξη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

<<<<<<

Η οικονομική 
ανάπτυξη έχει
στηριχθεί από
τον νέο δανεισμό
των τραπεζών
και από τις άμε-
σες ξένες επεν-
δύσεις.

Πάνε για βασικούς λογαριασμούς και σε επιχειρήσεις
Έχει παρατηρηθεί αύξηση στη ζήτηση τέτοιου τύπου λογαριασμών, αφού το 2022 έφτασαν περίπου τους 2.000

Υπενθυμίζεται ότι έκαστος καταναλωτής/πελάτης μπορεί να καθορίσει ένα βασικό λογαριασμό (ΛΠΒΧ) ανεξαρτήτως του αριθμού των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων που συνεργάζεται.

<<<<<<

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
με σημείωμα που κατέθεσε στη
Βουλή, εκφράζει τη διαφωνία
του για διεύρυνση του μέτρου
και σε μικρομεσαίες εταιρείες.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η κατεύθυνση που έδωσε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας στα νέα μέλη της κυβέρνησης, πως
δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου και πως
η κυβέρνηση θα πρέπει να ανεβάσει στροφές
στην παραγωγή έργου, εκ των πραγμάτων ξε-
περνά κάποια Υπουργεία όπου οι εκκρεμότητες
που υπάρχου λειτουργούν πιεστικά. Μια τέτοια
περίπτωση είναι το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ανοιχτή διαφορά
εργαζομένων και εργοδοτών με την ΑΤΑ. Οι
απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν πραγ-

ματοποιηθεί παραμονές των Προεδρικών ε-
κλογών καθώς και η προειδοποίηση των συ-
ντεχνιών για επανάληψή τους, δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια στον υπουργό Εργασίας
Γιάννη Παναγιώτου. Εκ των πραγμάτων η πε-
ρίοδος προσαρμογής για τον νέο υπουργό είναι
συμπιεσμένη. Η ΑΤΑ, όπως πληροφορείται η
«Κ», είναι ένα από τα θέματα για τα οποία έχει
γίνει ήδη μία πρώτη προεργασία από τον κ.
Παναγιώτου στο περιθώριο των εθιμοτυπικών
συναντήσεων που είχε με τους κοινωνικούς
εταίρους. Ήδη ο υπουργός Εργασίας είχε μια
πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τις ηγεσίες των
συντεχνιών (ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ), αύριο
Πέμπτη θα συναντηθεί με την ΟΕΒ καθώς και
με το ΚΕΒΕ το επόμενο διάστημα. Στόχος της
νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας είναι
εάν υπάρχει απ’ όλες τις πλευρές η απαραίτητη
διάθεση να επιδιωχθεί να γίνει μια πρώτη συ-
νάντηση, διερευνητικού χαρακτήρα.

Οι επιδιώξεις
Πηγές από το Υπουργείο Εργασίας εκτιμούν

πως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει περιθώριο
για μια άμεση κοινή συνάντηση όλων των
πλευρών και για λόγους που έχουν να κάνουν
με το πρόγραμμα του Υπουργού Εργασίας, το
επόμενο δεκαήμερο. Την επόμενη εβδομάδα
ο κ. Παναγιώτου θα πρέπει να μεταβεί στις
Βρυξέλλες για την πρώτη του παρουσία σε σύ-
νοδο Υπουργών Εργασίας της Ε.Ε. Το διάστημα
αυτό θα επιδιωχθεί να γίνει μια προεργασία
προκειμένου τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αμέσως
μετά την επιστροφή του υπουργού Εργασίας
στη Λευκωσία, να επιδιωχθεί να πραγματο-
ποιηθεί μια πρώτη κοινή συνάντηση των κοι-
νωνικών εταίρων. Στόχος και επιδίωξη της κυ-
βέρνησης στην παρούσα φάση είναι, πρώτον
να διατηρηθεί η εργασιακή ειρήνη και δεύτερον
οι διαβουλεύσεις να κινηθούν εντός της δη-
μοσιονομικής πειθαρχίας. Όπως λέγεται χα-
ρακτηριστικά, τα πράγματα στην οικονομία
είναι αχαρτογράφητα.

Θέση του Υπουργείο Εργασίας είναι να ε-

ξετασθούν οι δυνατότητες και τα δημοσιονομικά
περιθώρια στις διαπραγματεύσεις που εκ των
πραγμάτων θα ξεκινήσουν για την επίτευξη
μιας συμφωνίας που θα ηρεμήσει τον εργασιακό
τομέα. Στο πνεύμα αυτό το Υπουργείο Εργασίας
κινείται στην κατεύθυνση που δίνει το πρό-
γραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρώ-
τον, η ΑΤΑ δεν καταργείται, δεύτερον, το πο-
σοστό της ΑΤΑ (50%) που καταβάλλεται σήμερα
δεν μειώνεται και τρίτον, με τα σημερινά δε-
δομένα δεν μπορεί να επανέλθει η καταβολή
της ΑΤΑ σε ποσοστό 100%. Μέσα στο πλαίσιο
αυτό ο υπουργός Εργασίας θα ψάξει μαζί με

τους κοινωνικούς εταίρους μια τελική λύση.
Με βάση όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα από
πλευράς συντεχνιών, η μη καταβολή της ΑΤΑ
σε ποσοστό 100% αποτελεί αιτία συνέχισης των
δυναμικών κινητοποιήσεων. Κάτι που διαφάνηκε
στις συναντήσεις που είχε πραγματοποιήσει ο
προκάτοχος του κ. Παναγιώτου, Κυριάκος Κού-
σιος. Στις τότε συναντήσεις οι συντεχνίες με
τον τότε υπουργό Εργασίας είχαν βάλει στο
τραπέζι τη σταδιακή επιστροφή στο 100% α-
πόδοσης της ΑΤΑ. Οι συντεχνίες είχαν θέσει
ως προϋπόθεση οι εργοδότες να αποδεχθούν,
σε πρώτη φάση, αύξηση του ποσοστού απόδοσης
της ΑΤΑ στο 65% από 1/1/2023 και σταδιακή ε-
παναφορά της, σε βάθος τετραετίας. Πρόταση
που όπως υποστηρίζουν δεν έγινε αποδεκτή
από τους εργοδότες. Το χάσμα που προέκυψε
στις τότε συναντήσεις είχε οδηγήσει την όλη
διαφορά στα άκρα με την κινητοποίηση της
26ης Ιανουαρίου και τις συντεχνίες να επιρρί-
πτουν ευθύνες στην εργοδοτική πλευρά για την
εργασιακή αναταραχή. 

Οι εργοδότες
Η ανάγνωση της εργοδοτικής πλευράς για

το όλο θέμα χωρίζεται σε δύο σκέλη. Πρώτον
στα όσα προηγήθηκαν παραμονές των εκλογών
καθώς και στο παράθυρο που άνοιξαν προκει-
μένου το όλο θέμα να τύχει χειρισμού από τη
νέα κυβέρνηση. Στο πρώτο σκέλος οι εργοδότες
έβλεπαν πίσω από τις κινητοποιήσεις του πε-
ρασμένου Ιανουαρίου προσπάθεια των συντε-
χνιών να ασκηθούν πιέσεις. Όπως υποστηρίζουν,
η μεταβατική συμφωνία καταβολής της ΑΤΑ
έληξε στο τέλος του 2021. Για ένα χρόνο, όπως
λένε, δεν υπήρχε βιασύνη από πλευράς συντε-
χνιών για απόφαση, και δύο μήνες μετά την έ-
ναρξη του διαλόγου προχώρησαν με απεργιακά
μέτρα. Η θέση της ΟΕΒ επί του θέματος είναι
σε αντίθετη κατεύθυνση από τις συντεχνίες. Η
εργοδοτική πλευρά υποστηρίζει την κατάργηση
της ΑΤΑ, χαρακτηρίζοντάς την απαρχαιωμένο
σύστημα αναπροσαρμογής των μισθών και μια
συμφωνία για ένα νέο σύστημα.
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Ο κίνδυνος ύφεσης το 2023 δεν έχει εκλείψει Οι καταθέσεις στηρίζουν την ανάπτυξη        
Από την αρχή του έτους οι εξέχοντες
αναλυτές δείχνουν περισσότερο σί-
γουροι πως η Fed και άλλες κεντρικές
τράπεζες μπορούν να δημιουργήσουν
μια ήπια προσγείωση για την παγκό-
σμια οικονομία ή ακόμη και να απο-
φύγουν εντελώς μία κυκλική επιβρά-
δυνση. Υπό το πρίσμα αυτό, οι πλη-
θωριστικές πιέσεις θα εκτονωθούν
σύντομα, επιτρέποντας στους αρμό-
διους φορείς να σταματήσουν να αυ-
ξάνουν τα επιτόκια και στη συνέχεια
να αρχίσουν να τα μειώνουν αργότερα
το 2023 ή στις αρχές του 2024. Τα υ-
ψηλά επίπεδα απασχόλησης και η αύ-
ξηση των ονομαστικών μισθών θα
στηρίξουν τις δαπάνες των νοικοκυ-
ριών και των επιχειρήσεων στο εν-
διάμεσο διάστημα, ενώ η παγκόσμια
οικονομία θα ξεπεράσει την πρόσφατη
ήπια πορεία της. Ο πολύ μεγαλύτερος
τομέας υπηρεσιών θα παρέχει συνεχή
ρυθμό, ενώ ο μικρότερος και πιο ε-
νεργοβόρος μεταποιητικός τομέας θα
περάσει από μια κυκλική προσαρμογή
για την εκκαθάριση των πλεοναζόντων
αποθεμάτων. Αν και αυτό το αισιόδοξο
σενάριο είναι εύλογο, παραμένει λι-
γότερο πιθανό από το να εισέλθει η
οικονομία σε μια σημαντική και εκτε-

ταμένη κυκλική επιβράδυνση ή πλήρη
ύφεση κατά τη διάρκεια του 2023. Η
παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή
δεν ήταν υψηλότερη τον Δεκέμβριο
του 2022 από ό,τι ήταν δώδεκα μήνες
νωρίτερα τον Δεκέμβριο του 2021,
διότι οι δαπάνες για εμπορεύματα μει-
ώθηκαν υπό την πίεση του υψηλού
πληθωρισμού και των υπερβολικών
αποθεμάτων.

Η επιβράδυνση της μεταποίησης
είναι σε εναρμόνιση με την έναρξη
των προηγούμενων υφέσεων το 2001,
το 2008 και το 2020, αλλά και με τις
επιβραδύνσεις στα μέσα του κύκλου
το 2013 και το 2015, μετά τις οποίες
η οικονομία επιταχύνθηκε εκ νέου.
Η επιβράδυνση του παγκόσμιου ε-
μπορίου και των εμπορευματικών με-
ταφορών ήταν πιο σοβαρή, διότι οι
κατασκευαστές και όσοι είχαν τα δί-

κτυα διανομής προσπάθησαν να πε-
ριορίσουν τα πλεονάζοντα αποθέματα
έπειτα από υπερβολικές παραγγελίες
ως αποτέλεσμα των διαταραχών της
εφοδιαστικής αλυσίδας το 2020 και
το 2021. Ο όγκος του παγκόσμιου ε-
μπορίου μειώθηκε σχεδόν  3% τον
Δεκέμβριο του 2022 σε σύγκριση με
το 2021, σύμφωνα με το ολλανδικό
γραφείο Ανάλυσης Οικονομικής Πο-
λιτικής. 

Αυτή η απότομη περιστολή των ε-
μπορικών συναλλαγών έχει συσχετι-
στεί μόνο με την έναρξη μιας ύφεσης,
σε αντίθεση με μια επιβράδυνση στα
μέσα του κύκλου και δείχνει τη σο-
βαρότητα της κυκλικής συρρίκνωσης
στην εμπορευματική πλευρά της οι-
κονομίας. Τέλος, σε παλαιότερη εποχή
η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες
συνήθως ανταποκρίνονταν με μια
προσωρινή διακοπή των αυξήσεων
των επιτοκίων ή ακόμη και μειώνοντάς
τες. Σήμερα η τράπεζα αναμένεται
να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια
το προσεχές εξάμηνο κατά 75 μ.β., ε-
πιπλέον των 450 μ.β. των προηγού-
μενων κινήσεών της το τελευταίο
12μηνο.

Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού
οι οικονομίες παρέμειναν εκπληκτικά
ανθεκτικές τους τελευταίους μήνες.
Καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου έ-
χουν διορθωθεί και οι κίνδυνοι ελλεί-
ψεων έχουν υποχωρήσει, η Ευρωζώνη
φαίνεται να αποφεύγει την ύφεση και
μάλλον οδεύει προς νέα ανάκαμψη
την άνοιξη. Αν και η Fed αύξησε τα
επιτόκια συνολικά κατά 4,5 ποσοστι-
αίες μονάδες από τον Μάρτιο του 2022
και εντεύθεν, φαίνεται έτοιμη να προ-
χωρήσει σε ακόμη μία κίνηση κατά
τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στις
22 Μαρτίου – εξ ου και αναθεωρήσαμε
προς τα πάνω τις εκτιμήσεις μας για
μέση ετήσια ανάπτυξη το 2023 από
0,0% σε 0,8% για τις ΗΠΑ και από -
0,2% σε 0,7% για την Ευρωζώνη, από
τις αντίστοιχες στην αρχή του έτους.     

Στις ΗΠΑ η πρόσφατη μηνιαία ροή
δεδομένων πιθανώς υπερεκτιμά την
ανθεκτικότητα της οικονομίας των Η-
ΠΑ. Ωστόσο, στο βάθος τους τα δεδο-
μένα δείχνουν πιο πολύ σταθερότητα
απ’ ό,τι αναμενόταν πριν από λίγους
μήνες. Από πολλές απόψεις τα θεμε-
λιώδη οικονομικά μεγέθη παραμένουν
υποστηρικτικά. Οι καταναλωτές μπο-
ρούν ακόμη να αντλήσουν σημαντικές

πλεονάζουσες αποταμιεύσεις, οι οποίες
αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 12% των
δαπανών τους το 2022 στις ΗΠΑ. Στην
Ευρώπη, όπου οι καταναλωτές δεν έ-
χουν ακόμη εκμεταλλευθεί τις κατα-
θέσεις τους, αυτό το επίπεδο υπερ-
βαίνει το 14%. Οι ως επί το πλείστον
υγιείς ισολογισμοί των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων, τα σημαντικά
κέρδη στην απασχόληση και η συνε-
χιζόμενη δημοσιονομική στήριξη πα-
ρέχουν ένα ανάχωμα έναντι των κρα-
δασμών του υψηλού πληθωρισμού και
των αυστηρότερων οικονομικών συν-
θηκών. Επιπλέον μπορούν να χρησι-
μεύσουν ως εφαλτήριο για την ανά-
καμψη, όταν ο πληθωρισμός υποχω-
ρήσει και τα ποσοστά του αρχίσουν
να σταθεροποιούνται.     

Η ασυνήθιστα σταθερή αρχική κα-
τάσταση θα μπορούσε να είναι ένας

λόγος για τον οποίο η καμπύλη απο-
δόσεων των ομολόγων των ΗΠΑ μπο-
ρεί τώρα να υπερεκτιμά τον κίνδυνο
σοβαρής ύφεσης. Ωστόσο, αυτή τη
φορά ίσως χρειαστεί μια εκτεταμένη
περίοδος πιο υψηλών βραχυπρόθε-
σμων επιτοκίων σε σχέση με τις πιο
μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις
αποδόσεις των ομολόγων, ώστε να
περιοριστεί η οικονομική ανάπτυξη
αρκετά και να αναχαιτιστεί ο πληθω-
ρισμός. Μπορούν όμως οι οικονομίες
να παραμείνουν ανθεκτικές; Οι σκε-
πτικιστές συχνά επισημαίνουν ότι
μια ανεστραμμένη καμπύλη αποδό-
σεων στα ομόλογα των ΗΠΑ σχεδόν
πάντα προανήγγελλε ύφεση στη χώρα.
Στις δύο περιπτώσεις στις οποίες οι
αυξήσεις των επιτοκίων της Fed έθε-
σαν την οικονομία σε τροχιά ήπιας
και όχι ανώμαλης προσγείωσης, το
1984 και το 1995, η καμπύλη δεν α-
ντιστράφηκε. Αυτή η φορά θα είναι
η εξαίρεση; Πιθανώς όχι. Δεν διαφω-
νούμε ουσιαστικά με την καμπύλη α-
πόδοσης και το μήνυμά της.       

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

Στα βαθιά 
ο υπ. Εργασίας 
για το καυτό 
θέμα της ΑΤΑ
Την μεθεπόμενη εβδομάδα επί τάπητος η διαφορά 
εργαζομένων-εργοδοτών – Ποια η θέση της κυβέρνησης

Mε την παράδοση του Υπουργείου Εργασίας ο Κυριάκος Κούσιος έδωσε τη σκυτάλη στον Γιάννη Παναγιώτου να διαχειριστεί το θέμα της ΑΤΑ.

<<<<<<<

Η διατήρηση του πληθωρι-
σμού σε υψηλά επίπεδα 
καθιστά δύσκολη την ομαλή
προσγείωση της οικονομίας. 

<<<<<<<

Η συμβολή τους 
θα είναι ακόμη μεγαλύτερη 
όταν ο πληθωρισμός 
αρχίσει να υποχωρεί.

<<<<<<<

Η θέση της κυβέρνησης στο θέμα
της ΑΤΑ κινείται στο τρίπτυχο: 
Η ΑΤΑ δεν καταργείται, δεν μειώ-
νεται το σημερινό ποσοστό κατα-
βολής της ΑΤΑ, με τα σημερινά δε-
δομένα δεν είναι εφικτή η καταβο-
λή της ΑΤΑ σε ποσοστό 100%.

<<<<<<<

Η μετάβαση του υπουργού Εργα-
σίας στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο
Υπουργών Εργασίας της Ε.Ε δίνει
μικρό περιθώριο χρόνου προκει-
μένου να προετοιμαστεί το έδα-
φος για μια ενδεχόμενη κοινή συ-
νάντηση των κοινωνικών εταίρων.



6 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Α Ρ Θ Ρ Ο
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Η συνοχή 
της κοινωνίας

Πριν από μερικές μέρες η Ελλάδα έζησε μία από τις μεγα-
λύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της που επηρέασε
άμεσα και την Κύπρο. Το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό
ατύχημα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα πήρε στο θάνατο 57
ανθρώπους, νέους κατά κύριο λόγο. Ανάμεσα τους και 2
νέα παιδιά από την Κύπρο. Για να μπορέσει η κοινωνία να
ξεπεράσει αυτήν την τραγωδία θα πρέπει να μείνει ενωμένη.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει επίσης να βοηθήσει στο
να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Ο θυμός είναι
μεγάλος, πράγμα που κάνει την κατάσταση πολύ επικίνδυνη
για το γενικό σύνολο. Κάποιοι που έχουν πολιτικά κίνητρα
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον αγνό θυμό του κόσμου
με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν ένταση στην κοινωνία.
Όμως μια χώρα δεν πάει μπροστά έτσι. Για να μην ξανα-
θρηνήσουμε άλλες αθώες ψυχές θα πρέπει το πολιτικό σύ-
στημα να κάτσει κάτω και όλοι μαζί ενωμένοι να βρουν τι
έχει φταίξει. Αν πραγματικά νοιάζονται για τη χώρα, τώρα
είναι η στιγμή για να μπορέσουν να το αποδείξουν. Δεν
μπορώ να καταλάβω που αποσκοπεί το σπάσιμο βιτρινών
και το κάψιμο κάδων σκουπιδιών στο κέντρο της Αθήνας.
Πώς δηλαδή αυτό βοηθάει στο να μην ξανασυμβεί κάτι
τόσο τραγικό; Ο διχασμός μόνο περισσότερα προβλήματα
μπορεί να φέρει και ακόμα μεγαλύτερες τραγωδίες. Η κοι-
νωνία μας χρειάζεται συνοχή και αγάπη όπως μας έδειξαν
οι διασωθέντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, που
βοηθώντας ο ένας τον άλλο κατάφεραν αρκετοί να βγουν
ζωντανοί. Ας βάλουμε στην άκρη ό,τι μας χωρίζει και ας
ασχοληθούμε πραγματικά με όλα αυτά που μας ενώνουν.
Έτσι υπάρχει ελπίδα να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να ζήσουμε
μια τέτοια οδύνη στιγματίζοντας τις ψυχές μας για μια ζωή.
Ας σωπάσουμε λοιπόν και ας δουλέψουμε για όλους αυτούς
που έχασαν τους αγαπημένους τους. Ας προσπαθήσουμε
να τους κάνουμε να νιώσουν ότι θα  δημιουργήσουμε μια
καλύτερη και πιο ασφαλή κοινωνία, γεμάτη αγάπη για το
συνάνθρωπο. 

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μετά την απομάκρυνση της πρότασης
για το Καλάθι του Νοικοκυριού στην
Κύπρο, πλέον η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή προωθεί την ετοιμασία
νομοσχεδίου για την εφαρμογή ενός
ψηφιακού εργαλείου το οποίο θα δίνει
την δυνατότητα ενημέρωσης για τις
λιανικές τιμές των προϊόντων και σύ-
γκρισης αυτών, σε καθημερινή βάση.
Το σκεπτικό είναι, ο καταναλωτής να
έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τα προϊ-
όντα που βρίσκονται στη λίστα του,
να συγκρίνει τιμές για το κάθε προϊόν
ανά σημείο λιανικής πώλησης και να
γνωρίζει πόσα θα στοιχίσει συνολικά
το καλάθι ανά σημείο λιανικής πώλη-
σης. Η εφαρμογή στο κινητό θα κάνει
αναπροσαρμογή των επιλογών και θα
ενημερώνει τον καταναλωτή για το
φθηνότερο σουπερμάρκετ με βάση τα
προϊόντα που έχει επιλέξει να βάλει
στο καλάθι του. Μιλώντας ενώπιον της
Επιτροπής, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή Κωνσταντί-
νος Καραγιώργης επισήμανε ότι με
αυτό το εργαλείο προωθείται η διαφά-

νεια των τιμών των προϊόντων. Ήδη
έχει ετοιμαστεί το προσχέδιο του νο-
μοσχεδίου, το οποίο σύντομα θα σταλεί
στη Νομική Υπηρεσία και ακολούθως
θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση,
κατάθεση απόψεων και ψήφιση. Κατά
την χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής
Εμπορίου της Βουλής, ενώπιον του
νέου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, Γιώργου Παπαναστα-
σίου, οι βουλευτές ζήτησαν την κατά-
θεση του νομοσχεδίου σε διάστημα ε-
νός μήνα, με τον Υπουργό να ανταπο-
κρίνεται θετικά σε αυτό το αίτημα.  Ση-
μειώνεται πάντως ότι παράλληλα με
τον νομοτεχνικό έλεγχο ετοιμάζονται
οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε να είναι
έτοιμο το Υπουργείο να προχωρήσει
σε προσφορές για την ετοιμασία της
εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα
και με την ψήφιση του νομοσχεδίου,
το application δεν αναμένεται να ε-
φαρμοστεί σύντομα, και το θέμα είναι
μάλλον πρακτικής φύσεως αφού είναι
πολλά τα βήματα που πρέπει να προη-
γηθούν. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να
προηγηθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος,
να περάσει από το Υπουργικό Συμβού-
λιο, να συζητηθεί και να ψηφιστεί στη
Βουλή, να ολοκληρωθεί η διαδικασία
των προσφορών, να ακολουθήσει η α-
νάθεση του project και ακολούθως να
εφαρμοστεί. Σίγουρα, είναι πρακτικά
αδύνατο να γίνουν όλα τα πιο πάνω

μέχρι τα μέσα Απριλίου. Το ρεαλιστικό
σενάριο είναι, μέχρι το Πάσχα, να κα-
τατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή και
να ξεκινήσει η συζήτησή του. Και πάλι
όμως κάτι τέτοιο είναι υπό την αίρεση
του χρόνου που θα χρειαστεί η Νομική
Υπηρεσία για τον νομοτεχνικό έλεγχο. 

Οι προβληματισμοί
Η πρόταση του Υπουργείου αντιμε-

τωπίζεται με προβληματισμό από τους
εμπλεκόμενους φορείς. Για παράδειγμα,
ο σύνδεσμος προμηθευτών ευρείας
κατανάλωσης έκανε λόγο για πολύ-
πλοκο νομοσχέδιο, το οποίο πιθανό
να δημιουργήσει επιπρόσθετα προ-
βλήματα στις μικρότερες υπεραγορές.
Αρνητική η στάση του Συνδέσμου Υ-
περαγορών, με τον εκτελεστικό γραμ-
ματέα Ανδρέα Χατζηαδάμου να ανα-
φέρει ότι υπάρχει πολυπλοκότητα θε-
μάτων και νομικών ζητημάτων στο
προσχέδιο, ενώ εξέφρασε τη θέση ότι
τυχόν εφαρμογή του θα δημιουργήσει
στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα
επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα. Βε-
βαίως, διαφορετικές απόψεις εκφράζουν
οι σύνδεσμοι καταναλωτών, ενώ υπέρ
του νομοσχεδίου τάσσεται η ΕΠΑ. Από
την πλευρά του ο Μάριος Αντωνίου,
γ.γ. του Παγκύπριου Συνδέσμου Λια-
νικού Εμπορίου, ανέφερε ότι χρειάζο-
νται αρκετά σημεία διευκρίνισης στο
προσχέδιο. Για παράδειγμα ο αριθμός

των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται
καθώς και το ποια προϊόντα θα περι-
λαμβάνονται. Κατά πόσο στον κατάλογο
των προϊόντων θα περιλαμβάνονται
οι ιδιωτικές ετικέτες, τα φρέσκα προϊ-
όντα και ποιος θα είναι ο ρόλος της
ποιότητας όταν πρόκειται για προϊόντα
φρουταρίας, κρεοπωλείου και ιχθυο-
πωλείου. Από την άλλη, ένα σημαντικό
ζήτημα είναι τα διαφορετικά μεγέθη
των επιχειρήσεων που θα κληθούν να
συμμετέχουν στην νέα πλατφόρμα.
Από τη μία υπάρχουν τα αρτοποιεία
και από την άλλη μεγάλες υπεραγορές
με τζίρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Αναμένεται ότι θα τεθούν ερωτήματα
και σε σχέση με το είδος των επιχει-
ρήσεων που θα συμμετέχουν στο η-
λεκτρονικό Παρατηρητήριο, εφόσον
ήδη δημιουργεί προβληματισμό η α-
ναφορά στο προσχέδιο περί επιχειρή-
σεων προϊόντων αρτοποιίας (φούρνων).
Ζητούμενο της πλευράς του συνδέσμου
είναι να διασφαλιστεί ότι βασικές πρό-
νοιες του νομοσχεδίου δεν συγκρού-
ονται με τους κανονισμούς της ελεύ-
θερης αγοράς και του ίσου ανταγωνι-
σμού. 

Εργαλείο διαφάνειας
«Είναι ένα απλό εργαλείο απλώς για

τη διαφάνεια. Να μην αναλώνουμε
φαιά ουσία για κάτι που απλώς θα μας
δείχνει προϊόντα και τιμές τους» ανέ-

φερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ε-
μπορίου, αφού άκουσε τις απόψεις που
είχαν εκφραστεί. Επεσήμανε ότι πέρα
από την εφαρμογή του συγκεκριμένου
ψηφιακού εργαλείου, το ζητούμενο
είναι να υπάρξει οργανική αλλαγή, εν-
νοώντας τη μείωση του κόστους ενέρ-
γειας, και συνεπακόλουθα, τη μείωση
τιμών των προϊόντων. Μιλώντας μετά
το τέλος της επιτροπής, ο Γ. Παπανα-
στασίου αναφέρθηκε ότι στόχος του
Υπουργείου και προσωπική του πρό-
κληση είναι όπως, η βιομηχανία να α-
ναπτυχθεί με φθηνή ενέργεια, ώστε
να δώσει ανταγωνιστικά προϊόντα στην
αγορά της Κύπρου και εκτός. «Οπόταν,
ενώ σήμερα μιλήσαμε για το εργαλείο
που θα μας επιτρέψει να έχουμε τη σύ-
γκριση τιμών προϊόντων, η συγκέντρω-
ση του Υπουργείου θα είναι η μείωση
της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, για
να παραχθεί προϊόν που θα είναι α-
νταγωνιστικό, ώστε να το αγοράζει
φτηνά ο αγοραστής». 

Ο κύκλος εργασιών
Ανάμεσα στα πρώτα σχόλια που α-

κούστηκαν, τόσο χθες στη συζήτηση
στη Βουλή αλλά και γραπτώς στο πλαί-
σιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου,
ήταν το γεγονός ότι το νομοσχέδιο α-
ναφέρεται σε επιχειρήσεις με ετήσιο
κύκλο εργασιών πέραν των 8 εκατ. ευ-
ρώ. Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο του
νομοσχεδίου αναφέρεται ότι υπόχρεοι
υποβολής δεδομένων τιμών είναι όλες
ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις υπεραγο-
ρών τροφίμων και/ή άλλων προϊόντων
που ασκούν δραστηριότητες λιανικής
πώλησης («supermarkets») με ετήσιο
κύκλο εργασιών άνω των 8 εκατομμυ-
ρίων (8.000.000) ευρώ, βάσει των οι-
κονομικών καταστάσεων της αμέσως
προηγούμενης οικονομικής περιόδου
και όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις
προϊόντων αρτοποιίας με κύκλο εργα-
σιών άνω του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομι-
κών καταστάσεων της αμέσως προη-
γούμενης οικονομικής περιόδου. Ήδη
η συμπερίληψη υπεραγορών και αρ-
τοποιείων σε μία κατηγορία θεωρείται
ότι δεν προωθεί τον ίσο ανταγωνισμό
και αναμένεται να είναι στις αλλαγές
που θα συζητηθούν ενώπιον της επι-
τροπής. Από την άλλη, ξεκαθαρίζεται
από την Υπηρεσία Προστασίας Κατα-
ναλωτή, ότι δικαίωμα υποβολής δεδο-
μένων τιμών έχουν και σουπερμάρκετ

με χαμηλότερο κύκλο εργασιών από
τα 8 εκατ. 

Τι προνοεί το προσχέδιο
Σύμφωνα με το προσχέδιο του νο-

μοσχεδίου για τον περί καταγραφής
και παρακολούθησης δεδομένων τιμών
προϊόντων νόμου του 2023, οι υπόχρεοι
υποβολής δεδομένων τιμών οφείλουν
να ενημερώνουν την πλατφόρμα για
τα πιο πάνω στοιχεία καθημερινά, το
αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. Στο προ-
σχέδιο αναφέρεται επίσης ότι η μη υ-
ποβολή ή υποβολή ανακριβούς και/ή
ελλιπούς δήλωσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστά
παράβαση η οποία επισύρει ποινή με
τη μορφή του διοικητικού προστίμου
ύψους από χίλια (1.000) έως πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τον
κύκλο εργασιών του υπόχρεου υποβο-
λής δεδομένων τιμών κατά το αμέσως
προηγούμενο της παράβασης έτος κατά
περίπτωση και αναλόγως της βαρύτητας
της παράβασης. Τα δεδομένα τιμών
είναι οι ημερήσιες τιμές ραφιού που
ορίζονται ως η τιμή λιανικής πώλησης,
χωρίς προωθητικές ενέργειες, συνολικά
ανά επιχείρηση τροφίμων ή/και άλλων
προϊόντων, και/ή τη μέση τιμή πώλησης
η οποία ίσχυε κατά την προηγούμενη
ημέρα (συνολικός τζίρος πωλήσεων
προϊόντος διά αριθμό πωληθέντων τε-
μαχίων).

Προχωρά η εφαρμογή για φθηνότερο καλάθι 
Πρώτη συζήτηση του θέματος ενώπιον του νέου υπουργού Γ. Παπαναστασίου, μέχρι το Πάσχα η δέσμευση για κατάθεση νομοσχεδίου

<<<<<<

Εκφράστηκαν ενστάσεις σε
σχέση με το ύψος του κύ-
κλου εργασιών των επιχει-
ρήσεων που θα συμμετέ-
χουν στην πλατφόρμα –θεω-
ρήθηκε ότι είναι εις βάρος
μικρότερων επιχειρήσεων.

Περί τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου α-
ναμένεται η έναρξη της καλοκαιρινής
τουριστικής περιόδου και το άνοιγμα ξε-
νοδοχειακών μονάδων που κατέβασαν
ρολά τη χειμερινή περίοδο. Και ενώ οι
ενδείξεις για την τουριστική κίνηση είναι
θετικές και μάλλον αισιόδοξες, οι διευ-
θύνσεις των ξενοδοχείων και των τουρι-
στικών επιχειρήσεων είναι σε αναβρασμό,
σε μια προσπάθεια να κλείσουν τα κενά
σε θέσεις εργασίας στις μονάδες και να
βρουν λύσεις σε σχέση με την υποστε-
λέχωση που αντιμετωπίζει ο κλάδος με
αναπόφευκτες τις επιπτώσεις στην ποι-
ότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε
μια πρώτη εκτίμηση, οι ανάγκες προσω-
πικού υπολογίζονται γύρω στις 6 χιλιάδες,
ενώ τον αριθμό ανεβάζει σημαντικά το
άνοιγμα του casino resort την προσεχή
καλοκαιρινή σεζόν. 

Με στόχο να εντοπιστούν τα εμπόδια
και να διαμορφωθούν κίνητρα για την
προσέλκυση προσωπικού στον ξενοδο-
χειακό τομέα της Κύπρου, ο ΣΤΕΚ σε συ-
νεργασία με τη σχολή επισιτιστικών, ξε-
νοδοχειακών και τουριστικών σπουδών
του KES College έχει ξεκινήσει τις τελευ-
ταίες μέρες έρευνα η οποία απευθύνεται
σε διευθυντές και ιδιοκτήτες ξενοδοχει-
ακών καταλυμάτων (ξενοδοχεία 3, 4 και
5 αστέρων, οργανωμένα διαμερίσματα
και τουριστικά χωριά). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμέ-
νεται ότι θα παρουσιαστούν στο συνέδριο
του ΣΤΕΚ στις 22 Μαρτίου. Μέσα από
την έρευνα η κάθε επιχείρηση θα κληθεί
να δώσει αριθμούς ως προς τις άμεσες α-
νάγκες της σε άμεσο και εποχικό προσω-

πικό, τις προβλεπόμενες ανάγκες για το
καλοκαίρι του 2023 και τον βαθμό ικα-
νοποίησης από την πρόσληψη προσωπι-
κού από τρίτες χώρες. 

Όπως αναφέρει η γενική διευθύντρια
του ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, ο στόχος
είναι να καταγραφούν οι απόψεις της
τουριστικής βιομηχανίας ώστε να υπάρξει
πιο συγκεκριμένη εικόνα για το εύρος

του προβλήματος, και προτάσεις για την
αντιμετώπισή του. Ακολούθως, αυτές θα
τεθούν ενώπιον του Υπουργού Εργασίας
και του Υφυπουργού Τουρισμού. 

Φιλικό περιβάλλον
Ένα σημαντικό κεφάλαιο είναι, πέρα

από τις αμοιβές των υπαλλήλων, το ερ-
γασιακό περιβάλλον. Αυτό αναμένεται

να σκιαγραφηθεί μέσα από την έρευνα,
καθώς υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες
στοχεύουν ακριβώς σε αυτό –στο να δο-
θούν ενδεικτικά στοιχεία για το κατά
πόσο οι επιχειρήσεις είναι φιλικές για το
προσωπικό. Δηλαδή, κατά πόσο διαθέτουν
τμήμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού,
και κατά πόσο η εργασία τους είναι πεν-
θήμερη ή εξαήμερη. Μέσω του ερωτη-
ματολογίου ζητείται να αξιολογηθεί η ση-
μασία διαφόρων παραγόντων ως αιτίες
για την έλλειψη προσωπικού στην ξενο-
δοχειακή βιομηχανία. Κάποια παραδείγ-
ματα είναι οι ώρες και οι συνθήκες ερ-
γασίας, ο μισθός, η επαγγελματική ανα-
σφάλεια, η εποχικότητα, η έλλειψη προ-
οπτικών ανέλιξης και καταρτισμένου προ-
σωπικού και η άγνοια για νέες διαθέσιμες
θέσεις. Μέσα από το ερωτηματολόγιο ε-
πιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε σχέ-
ση με κίνητρα που πρέπει να δοθούν για
την προσέλκυση εγχώριου προσωπικού
και κυρίως για την ενασχόληση της νεο-
λαίας της Κύπρου στον τουριστικό τομέα. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα
Είναι γεγονός ότι οι ελλείψεις προσω-

πικού γίνονται πιο εμφανείς σε περιόδους
τουριστικής αιχμής, με επιπτώσεις στην
ποιότητα των υπηρεσιών. Η έρευνα του
ΣΤΕΚ αναμένεται να δώσει συγκεκριμένες
απαντήσεις για το πώς η έλλειψη προ-
σωπικού μπορεί να επηρεάσει την ποιό-
τητα στους τομείς της καθαριότητας, της
συντήρησης και της ασφάλειας, στις υ-
πηρεσίες στο τμήμα υποδοχής, στα ε-
στιατόρια και την κουζίνα της μονάδας.

ΜΑΡIΑ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

<<<<<<

Ο υπουργός δεσμεύτηκε 
ενώπιον της επιτροπής ότι 
σε ένα μήνα θα κατατεθεί
στη Βουλή το σχετικό 
νομοσχέδιο.

Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο -μια εφαρμογή στο κινητό του καταναλωτή- με στόχο την παρακολούθηση των τιμών των καταναλωτικών αγαθών.

Ερχεται έρευνα για την υποστελέχωση στον τουρισμό
Στόχος, να δοθούν απαντήσεις για το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στις ξενοδοχειακές μονάδες

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στις 22 Μαρτίου στο συνέδριο του ΣΤΕΚ με θέμα
«Τουρισμός: Η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ποια προϊόντα
περιλαμβάνονται
Στο κείμενο του προσχεδίου αναφέ-
ρεται επίσης ότι τα προϊόντα που θα
περιλαμβάνονται στην εφαρμογή εί-
ναι αυτά που έχουν την υψηλότερη
κατανάλωση και σημασία για το νοι-
κοκυριό, τα οποία είναι ικανά να απο-
τελέσουν αντικείμενο εμπορικής συ-
ναλλαγής και διατίθενται στις επιχει-
ρήσεις τροφίμων και/ή άλλων προϊό-
ντων. Ωστόσο δεν διευκρινίζονται
ποια προϊόντα θα συμπεριληφθούν
στην εφαρμογή. Για το συγκεκριμέ-
νο, αναφέρει ότι οι κωδικοί προϊό-
ντων για τα οποία απαιτείται υποβολή
δεδομένων τιμών, ορίζονται από τον
υπουργό με διάταγμα το οποίο δημο-
σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας και δύνανται να α-
ναθεωρούνται περιοδικά με βάση τις
πωλήσεις τους και τις εποχικές ανά-
γκες, κατόπιν σχετικής απόφασης
του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προ-
στασίας Καταναλωτή. Επισημαίνεται
επίσης ότι για τη δήλωση των προϊό-
ντων θα απαιτείται ο κωδικός αριθ-
μός του προϊόντος, το όνομα με το ο-
ποίο 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
προωθητικών ενεργειών προμηθευ-
τών και η μοναδοποιημένη τιμή στη
βασική μονάδα μέτρησης.  
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Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ  

Νέα πρόσωπα, τουλάχιστον τρία, έχουν
ήδη μπει στο κάδρο των ποινικών ευ-
θυνών και των ενόχων για την τραγωδία
στα Τέμπη, καθώς οι ανακριτικές δια-
δικασίες «τρέχουν» στη Λάρισα ενόψει
και της σύγκλησης της ολομέλειας των
εφετών, που αναμένεται να οδηγήσει
τις προσεχείς ημέρες στην αναβάθμιση
των ερευνών με την ανάθεσή τους σε
δύο εφέτες-ανακριτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανα-
κριτικές αρχές, ενώπιον των οποίων
σταθμάρχες της Λάρισας σε άλλες βάρ-
διες, εκτός από το μοιραίο βράδυ της
Τρίτης, αλλά και άλλοι σιδηροδρομικοί
καταθέτουν, θα προχωρήσουν πολύ
σύντομα σε νέες ποινικές διώξεις για
το τραγικό δυστύχημα, καθώς ήδη υ-
πάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία για
συμμετοχή στις ευθύνες του σταθμάρχη
και για άλλα άτομα. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, μετά την απο-
λογία του σταθμάρχη, ο οποίος απο-
δέχθηκε την ευθύνη του, αλλά έβαλε
στο κάδρο των ευθυνών και τον επι-
θεωρητή στη διεύθυνση της κυκλοφο-
ρίας αλλά και συναδέλφους του σταθ-
μάρχες, η αρμόδια ανακρίτρια έχει συ-
γκεντρώσει επιβαρυντικό υλικό για α-
κόμη τρία πρόσωπα.  

Στο κάδρο των ευθυνών έχουν μπει
κατά πληροφορίες ο επιθεωρητής που
έβαλε τον άπειρο σταθμάρχη στη βάρ-
δια, ο σταθμάρχης της απογευματινής
βάρδιας που όφειλε να μείνει στη θέση
του έως τις 11 το βράδυ, αλλά και ο κε-
ντρικός υπεύθυνος για τις βάρδιες στα
κρίσιμα σιδηροδρομικά πόστα που είναι
εκείνος ο οποίος δίνει τις γενικές κα-
τευθύνσεις για να μπορούν να διασφα-
λίζονται η μετακίνηση των επιβατών
και η κυκλοφορία των τρένων. Επίσης,

οι ανακριτικές διαδικασίες στρέφονται
ήδη στην αναζήτηση της ευθύνης που
πιθανότατα είχε ο μηχανοδηγός της
μοιραίας αμαξοστοιχίας, ο οποίος έχασε
τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα,
καθώς υπάρχουν μαρτυρίες στην ανά-
κριση ότι θα όφειλε να επισημάνει στον
άπειρο σταθμάρχη το λάθος του και
να ζητήσει διευκρινίσεις για τη λαν-
θασμένη πορεία του τρένου. Ομως για
το πλήρες ξεκαθάρισμα της ευθύνης
ενός εκάστου, καθώς υπάρχουν ήδη α-
ντιφατικές μαρτυρίες από τους εξετα-
σθέντες σιδηροδρομικούς αλλά και από
την απολογία του σταθμάρχη, τα πο-
ρίσματα της πραγματογνωμοσύνης,
που ήδη είναι έτοιμη για τα αίτια του
τραγικού δυστυχήματος, θα δώσουν
κρίσιμα και άκρως διαφωτιστικά στοιχεία
για το πώς φθάσαμε να θρηνούμε τόσα
θύματα. Το πόρισμα των πραγματογνω-
μόνων που ορίστηκαν με εισαγγελική
εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα
κατατεθεί το αργότερο σήμερα στις α-
νακριτικές αρχές και θα περιλαμβάνει
πλήρη και λεπτομερή αξιολόγηση των
συνομιλιών ανάμεσα στους σταθμάρχες
πριν από τη μοιραία σύγκρουση, τις η-
λεκτρονικές αποτυπώσεις της πορείας
του τρένου, την κίνηση της εμπορικής
αμαξοστοιχίας, καθώς και τις κινήσεις
των τρένων που προηγήθηκαν πριν
από το τραγικό συμβάν.     

Η σύγκρουση του 2017
Και ενώ αναμένονται ποινικές εξε-

λίξεις για την τραγωδία στα Τέμπη, ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος
Ντογιάκος, ο οποίος ήδη από προχθές
έδωσε εντολή έρευνας και για τα ανεκ-
πλήρωτα έργα στο σιδηροδρομικό δί-
κτυο, χθες παρήγγειλε στην Εισαγγελία
της Θεσσαλονίκης να του στείλουν τη
δικογραφία που είχε σχηματιστεί το

2017, όταν τρένο εκτροχιάστηκε με
τέσσερις νεκρούς, ανάμεσα στους ο-
ποίους και ο ένας από τους δύο μηχα-
νοδηγούς. Ο δεύτερος μηχανοδηγός
που επέζησε, παραπέμφθηκε ως υπεύ-
θυνος της τραγωδίας, αλλά στο δικα-
στήριο, το 2022, αθωώθηκε.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε τώρα
τη δικογραφία για το δυστύχημα του
2017, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν
ότι και τότε και σήμερα είχαν γίνει πα-
ρόμοιες καταγγελίες για ευθύνες σχετικά
με την κατάσταση εκσυγχρονισμού
του σιδηροδρομικού δικτύου, οι οποίες
τότε –το 2017– δεν διερευνήθηκαν,
και ίσως κριθεί σκόπιμο κάτι τέτοιο να
γίνει τώρα. 

Παράλληλα, ο οικονομικός εισαγγε-
λέας Χρήστος Μπαρδάκης, μετά τη
χθεσινή παραγγελία του εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου
για κατά απόλυτη προτεραιότητα διε-
ρεύνηση όλων των συμβάσεων που
καθυστέρησαν ή δεν υλοποιήθηκαν ό-
πως έπρεπε για τον εκσυγχρονισμό
του σιδηροδρομικού δικτύου, ανέθεσε
τις έρευνες για τα έργα σε τρεις εισαγ-
γελείς. Στον εισαγγελέα Εφετών Μιχάλη
Μιχαλόπουλο, που θα είναι και ο επι-
κεφαλής του εισαγγελικού κλιμακίου,
και στους εισαγγελείς Δημήτρη Απο-
στολά και Αθανασία Βλάχου, η οποία
στο παρελθόν είχε χειριστεί τις έρευνες
για τη σύμβαση 717 του 2014, σύμβαση
για τον εκσυγχρονισμό του σιδηρο-
δρομικού δικτύου, η οποία δεν υλοποι-
ήθηκε και αφού πέρασε από σαράντα
κύματα, τελικά υπήρξε σύμβαση που
τη συμπλήρωσε (συμπληρωματική),
ενώ το σύνολο του έργου μέχρι σήμερα
δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως.  

Η έρευνα της εισαγγελέως Αθανασίας
Βλάχου για τη σύμβαση 717 οδήγησε

σε αρχειοθέτηση των καταγγελιών που
προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμ-
βαση και αφορούσαν σε ζημία του Δη-
μοσίου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ
από τις καθυστερήσεις των έργων.
Ομως από τις έρευνες που έκανε και η
Αρχή Διαφάνειας, το πόρισμα της οποίας
διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγ-
γελία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν
προέκυψε ότι το Δημόσιο υπέστη ζημία
και έτσι η υπόθεση μπήκε στο αρχείο
το 2021. Ανασύρθηκε όμως στη συνέ-
χεια το 2022, καθώς προέκυψαν νεότερα
στοιχεία τα οποία έθεσε υπόψη της Οι-
κονομικής Εισαγγελίας η Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία, η οποία και έως σήμερα
έχει αναλάβει έρευνα σε σκέλος αυτής
της υπόθεσης σχετικά με τη διαχείριση
κοινοτικών κονδυλίων.   

Υπό διερεύνηση
Πέρα όμως από την έρευνα της Ευ-

ρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με
πληροφορίες η Οικονομική Εισαγγελία,
όσον αφορά τα αδικήματα απιστίας σε
βάρος του Δημοσίου (δηλαδή την πρό-
κληση οικονομικής ζημίας στο Δημόσιο)
από τη μη υλοποίηση των συμβάσεων
για τα τρένα, διερευνά ήδη: 

• Σύμβαση του 2005 για εκσυγχρο-
νισμό του σιδηροδρομικού δικτύου στο
κομμάτι Αθήνα, Αχαρνές, Λιόσια, Κό-
ρινθος. 

• Σύμβαση του 2013 για το κομμάτι
Αχαρνές - Τιθορέα. 

• Σύμβαση του 2013 επίσης για το
κομμάτι Τιθορέα - Δομοκός. 

• Σύμβαση του 2015 για το κομμάτι
Πειραιάς - Αθήνα. 

Οι έρευνες της Οικονομικής Εισαγ-
γελίας, σύμφωνα με πληροφορίες, α-
φορούν μόνο τη διαπίστωση αν υπήρξε
αδίκημα απιστίας σε βάρος του Δημο-
σίου και όχι άλλα αδικήματα.   

Ερχονται ποινικές διώξεις σε 
ακόμη τρία άτομα για τα Τέμπη   
O σταθμάρχης έβαλε στο κάδρο των ευθυνών τον επιθεωρητή αλλά και συναδέλφους του

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Βράδυ Τρίτης 28 Φεβρουαρίου. Ηταν
η πέμπτη συνεχόμενη νυχτερινή βάρ-
διά του στο πόστο του σταθμάρχη στη
Λάρισα. Επιανε δουλειά, βάσει του
σχετικού οργανογράμματος, στις 22.00.
Νωρίτερα το απόγευμα, στις 15.54,
είχε προκύψει βλάβη σε ένα τμήμα
του σιδηροδρομικού δικτύου. Η επι-
βατική αμαξοστοιχία 56 που εκτελούσε
το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη
μόλις είχε σταθμεύσει στον Παλαιο-
φάρσαλο όταν κόπηκε ένα καλώδιο η-
λεκτροκίνησης και έπεσε πάνω στον
συρμό. Το σήμα αποβίβασης ανακλή-
θηκε μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν υ-
πήρχε κίνδυνος για τους επιβάτες. Η
αμαξοστοιχία 56 αναχώρησε λίγο μετά
τις 19.00 από τον Παλαιοφάρσαλο, κα-
λύπτοντας την απόσταση μέχρι τη Λά-
ρισα με ντιζελομηχανή. 

Στο κομμάτι εκείνο μέχρι και τη Λά-
ρισα τα διερχόμενα τρένα θα έπρεπε
να κινηθούν αντίθετα, στο ρεύμα κα-
θόδου. Από τη Λάρισα και έπειτα, σύμ-
φωνα με τις διαθέσιμες μαρτυρίες, δεν
υπήρχε λόγος μονοδρόμησης. Τα τρένα
θα έπρεπε να κινηθούν κανονικά σε
διπλή γραμμή. Η επιβατική αμαξοστοι-
χία 62, όμως, αναχώρησε λίγο μετά τις
23.00 προς Νέους Πόρους στο ρεύμα
καθόδου. Λίγα λεπτά αργότερα συνα-
ντήθηκε με μια εμπορική αμαξοστοιχία
που ακολουθούσε αντίθετη πορεία. Η
μετωπική σύγκρουση, χωρίς τη λει-
τουργία ειδικών ηλεκτρονικών συστη-
μάτων ασφαλείας και πρόληψης του
ανθρώπινου λάθους σε εκείνο το σημείο,
ήταν πλέον αδύνατο να αποτραπεί. 

«Μόνος από τις 22.25»
Στην απολογία του, η οποία είδε το

φως της δημοσιότητας, ο προφυλακι-
στέος σταθμάρχης της Λάρισας έδωσε
τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη
τη μοιραία νύχτα. Ανέφερε ότι έφτασε
στον σταθμό της Λάρισας στις 21.20
και ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν
στη γραμμή ανόδου η αμαξοστοιχία
56, η οποία μισή ώρα αργότερα ανα-
χώρησε κανονικά προς Θεσσαλονίκη
με εντολή συναδέλφου του. Μία ώρα
μετά, στις 22.25, βάσει των όσων ισχυ-
ρίζεται, ήταν ο μοναδικός σταθμάρχης
στη Λάρισα, καθώς οι δύο συνάδελφοί
του, που κανονικά είχαν βάρδια μέχρι
τις 23.00, φέρεται να είχαν φύγει νω-
ρίτερα. 

Μια εμπορική αμαξοστοιχία που
μετέφερε κοντέινερ με εμπορεύματα
είχε αναχωρήσει στις 19.50 από τη
Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς Α-
θήνα. Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 19.22,
είχε ξεκινήσει το δικό της δρομολόγιο
η επιβατική αμαξοστοιχία IC 62 από
την Αθήνα. Λόγω του προβλήματος
που είχε εκδηλωθεί στο δίκτυο στα-
μάτησε περίπου για 48 λεπτά στον Πα-
λαιοφάρσαλο και μετά κατευθύνθηκε
στη Λάρισα. Αφού κατέβηκαν κάποιοι
επιβάτες και επιβιβάστηκαν άλλοι, στο
τρένο πλέον βρίσκονταν 352 άτομα,
εκ των οποίων οι 10 ήταν μέλη του
πληρώματος.

Εμπειρος μηχανοδηγός, ο οποίος
είχε περάσει νωρίτερα εκείνη την ημέρα
από το συγκεκριμένο σημείο, εξηγεί
στην «Κ» ότι λόγω μη λειτουργίας της
τηλεδιοίκησης η κυκλοφορία γίνεται
με τηλεγραφήματα, συνεννοήσεις μέσω
ραδιοτηλεφώνου και έγγραφες υπο-
δείξεις. Εάν είχε τεθεί σε λειτουργία
το ETCS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δια-
χείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλο-
φορίας, θα υπήρχε μια πρόσθετη δικλίδα
ασφαλείας για αποφυγή του ανθρώπινου
λάθους. Χωρίς αυτό η συγκοινωνία
πραγματοποιείται με άλλους όρους.
«Είναι σαν να κινείσαι σε έναν δρόμο
περνώντας κόκκινα φανάρια», έχουν
επισημάνει στην «Κ» συνάδελφοί του
για τις συνθήκες υπό τις οποίες εργά-
ζονται. Ο μηχανοδηγός που μίλησε
στην «Κ» αναφέρει ότι βάσει του σχε-
τικού κανονισμού κυκλοφορίας του
ΟΣΕ έπρεπε να δοθεί στον συνάδελφό
του στο IC 62 υπηρεσιακό χαρτί (το ο-
ποίο αποκαλείται «υπόδειγμα 1001»
και λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο σαν
δεσμευτική οδηγία) από τον σταθμάρχη.
Με το συγκεκριμένο έγγραφο θα υπο-
δείκνυε πού θα έπρεπε να κινηθεί, σε
ποια γραμμή. Αυτό, σύμφωνα με όσα
έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν
συνέβη. 

Στην απολογία του ο σταθμάρχης
φέρεται να υποστήριξε ότι λόγω φόρτου
εργασίας δεν ακολούθησε τις ενδεδειγ-
μένες ενέργειες αναγγελίας για την πο-
ρεία που θα ακολουθούσε έπειτα η ε-
πιβατική αμαξοστοιχία. Κανονικά θα
έπρεπε να ενημερώσει τον μηχανοδηγό
ότι κυκλοφορεί σε διπλή γραμμή ανόδου
έως φωτόσημο εισόδου Νέων Πόρων,
δηλαδή ότι μετά τη Λάρισα συνεχίζει
κανονικά την πορεία του και όχι σε
μονή γραμμή. Στον διάλογό τους που
έχει δοθεί στη δημοσιότητα ακούγεται
η εξής συνομιλία: Μηχανοδηγός: Η Λά-
ρισα ακούει;. Σταθμάρχης: Ακούει. Με
47 νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο
εξόδου έως φωτόσημο εισόδου Νέων
Πόρων. Μηχανοδηγός: Βασίλη, φεύγω;.
Σταθμάρχης: Φεύγεις, φεύγεις. 

Ο ίδιος, βάσει όσων έχει καταθέσει,
δεν φαίνεται πως αντιλήφθηκε τι είχε

συμβεί και ότι η επιβατική αμαξοστοιχία
συνέχισε τη διαδρομή της προς Θεσ-
σαλονίκη κινούμενη στην κάθοδο.
«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς
έχει γίνει το συμβάν. Δεν θυμάμαι τι
έγινε», φέρεται να κατέθεσε. «Αυτό
που μπορώ να εικάσω είναι ότι το κλειδί
κούμπωσε στιγμιαία και στη συνέχεια
ξεκούμπωσε και γύρισα στην παρα-
καμπτήριο, δίχως όμως να αλλάξουν
οι λυχνίες στον πίνακα».

Διάλογοι-σοκ
Ενημερώθηκε για τη σύγκρουση

των τρένων από την Πυροσβεστική.
«Κάλεσα και τις δύο αμαξοστοιχίες και
δεν μου αποκρίθηκε καμιά, ενημέρωσα
δε τη σταθμάρχη Νέων Πόρων για να
καλέσει κι αυτή, αλλά δεν υπήρχε καμιά
απόκριση και εκεί κατάλαβα τι είχε
συμβεί», ισχυρίστηκε. Από τα ηχητικά
ντοκουμέντα που δημοσιεύθηκαν στην
ηλεκτρονική σελίδα protothema.gr
προκύπτει ότι αρκετά λεπτά μετά τη
σύγκρουση δεν είχε καταλάβει τι έχει

συμβεί. Στις 23.41 επικοινωνεί μαζί του
ο ρυθμιστής κυκλοφορίας από την Α-
θήνα και ακολουθεί ο εξής διάλογος:  

Ρυθμιστής κυκλοφορίας: Από πού
το έδιωξες το 62;

Σταθμάρχης Λάρισας: Στη γραμμή
ανόδου κανονικά.

Ρυθμιστής κυκλοφορίας: Γιατί αυτοί
λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με... τέτοιο...
έχει γίνει σύγκρουση.

Σταθμάρχης Λάρισας: Αμάν!
Στις 23.47, ο ρυθμιστής κυκλοφορίας

επικοινωνεί για δεύτερη φορά με τον
σταθμάρχη και ρωτάει ξανά τον σταθ-
μάρχη από ποια γραμμή έδιωξε το
Ιntercity. Εκείνος απαντάει ότι το είχε
στη γραμμή της ανόδου και αναφέρει
ότι εκείνη την ημέρα είχε πρόβλημα
με τα κλειδιά. Στις 00.06, η σταθμάρχης
των Νέων Πόρων επικοινωνεί σοκα-
ρισμένη μαζί του. Από τον διάλογο προ-
κύπτει ότι ο σταθμάρχης δεν είχε κα-
ταλάβει τι συνέβη.

– Eλα, Ελένη.
– Βασίλη, τι έχει συμβεί;
– Εγινε τράκα.
– Ναι, πώς έγινε τράκα;
– Δεν ξέρω, Ελένη, δεν ξέρω, ό,τι

και να σου πω θα σου πω ψέματα. Τώρα
πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο αυτό
το τρένο, δεν ξέρω...

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο μηχανο-
δηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας
θα έπρεπε να αντιδράσει βλέποντας
ότι έχει σταλεί στο ρεύμα καθόδου και
να τον είχε ρωτήσει σχετικά, ή να είχε
σταματήσει το τρένο. 

Εν ενεργεία σταθμάρχης που μίλησε
στην «Κ» με τον όρο της ανωνυμίας,
εκτιμά ότι πιθανόν ο συνάδελφός του
στη Λάρισα ξέχασε το κλειδί σε λάθος
θέση και γι’ αυτό οδηγήθηκε η αμαξο-
στοιχία στο αντίθετο ρεύμα. Ο ίδιος υ-
ποστηρίζει ότι τουλάχιστον για πέντε
λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου
από τη Λάρισα θα έπρεπε ο σταθμάρχης
να είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι η
αμαξοστοιχία πήγαινε στην κάθοδο.
«Θα έπρεπε να το σταματήσει, να το
γυρίσει πίσω. Μετά θα τον τιμωρούσαν
πειθαρχικά, αλλά το δυστύχημα θα είχε
αποφευχθεί», υποστηρίζει. Προσθέτει
ακόμη ότι εάν λειτουργούσαν σε όλο
το δίκτυο σύγχρονα συστήματα ασφα-
λείας θα είχε αποτραπεί η σύγκρουση
και χαρακτηρίζει «αδιανόητο» αυτό
που συνέβη.

Η βλάβη, η μονοδρόμηση
και το «υπόδειγμα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα των πραγματογνωμόνων θα κατατεθεί το αργότερο σήμερα στις ανακριτικές αρχές και θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή αξιολόγηση των
συνομιλιών ανάμεσα στους σταθμάρχες πριν από τη μοιραία σύγκρουση, τις ηλεκτρονικές αποτυπώσεις της πορείας του τρένου, την κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς και τις
κινήσεις των τρένων που προηγήθηκαν πριν από το τραγικό συμβάν.  

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Τις πρώτες παρεμβάσεις της κυβέρνησης
για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων
αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα
στις 11 το πρωί ο υπουργός Επικρατείας
και αρμόδιος για τις Μεταφορές Γιώργος
Γεραπετρίτης, όπως είχε προαναγγείλει
από την Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας
πως «τις επόμενες μέρες ο αρμόδιος υ-
πουργός θα ανακοινώσει παρεμβάσεις
άμεσης βελτίωσης της ασφάλειας των
σιδηροδρόμων μέχρι να ολοκληρωθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
η συνέντευξη Τύπου του υπουργού θα
κινηθεί σε τέσσερα επίπεδα: Πρώτον,
στην αποτίμηση της τραγωδίας τόσο
για το τι πήγε στραβά όσο και για τη
μετέπειτα διαχείριση. Δεύτερον, σε ά-
μεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Κατά πληροφορίες η κυβέρνηση δεν
συζητάει τη διακοπή της λειτουργίας
του σιδηροδρόμου, αλλά μέτρα τα οποία

θα αυξάνουν την ασφάλεια και θα ε-
λαχιστοποιούν τις πιθανότητες ατυ-
χήματος. 

Μια σκέψη άμεσης υλοποίησης είναι
η αύξηση των σταθμαρχών, με δεδομένο
πως το σύστημα «τηλεασφάλειας» δεν
μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα από
τον Σεπτέμβριο, οπότε ήταν προγραμ-
ματισμένο να παραδοθεί. Με δεδομένο
όμως ότι το προσωπικό είναι συγκε-
κριμένο και ελλιπές, για να επιτευχθεί
ο στόχος της αύξησης των σταθμαρχών
μπορεί να χρειαστούν μείωση δρομο-
λογίων και ενίσχυση κεντρικών σταθ-
μών, όπως αυτός της Λάρισας, όπου έ-
γινε το μοιραίο λάθος που οδήγησε στο
τραγικό δυστύχημα.    

Ο τρίτος άξονας αφορά την τάχιστη
ολοκλήρωση της σύμβασης 717 που α-
φορά την «τηλεασφάλεια» των τρένων.
Πρόκειται για τη σύμβαση που ενώ υ-
πεγράφη το 2008, το 2009 σταμάτησε
λόγω λεηλασίας των καλωδίων, ενώ το
2014, όταν ξαναξεκίνησε, έφθασε στο
30% της υλοποίησης έως το 2017. Από

το 2019 έως σήμερα η υλοποίησή του
έφθασε στο 70%, κάτι που δεν αποδεί-
χτηκε αρκετό για να αποτρέψει το τρα-
γικό δυστύχημα. Σήμερα, μετά τον
χαμό 57 ανθρώπων, γίνεται επιτακτική
η ανάγκη ολοκλήρωσης της εργολαβίας,
με στόχο, όπως προειπώθηκε, να γίνει
αυτό έως τον Σεπτέμβριο. Ο τελευταίος
άξονας, και πιο μακροπρόθεσμος, αφορά
την εγκατάσταση του ETCS (European
Train Control System), του συστήματος
που δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής
πληροφοριών, κάνοντας δυνατή τη μέ-

γιστη εποπτεία, χωρίς όμως και πάλι
να σημαίνει πως δεν είναι απαραίτητη
η ανθρώπινη παρουσία. 

Αύριο Πέμπτη αναμένεται να συνε-
δριάσει το υπουργικό συμβούλιο με α-
ποκλειστικό θέμα την τραγωδία και τις
θεσμικές κινήσεις και παρεμβάσεις που
πρέπει να γίνουν, ενώ την Παρασκευή
ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα
Σακελλαροπούλου. Η επίσκεψη, όπως
τονίζεται από κυβερνητικές πηγές, είναι
στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών
συναντήσεών τους και δεν συνδέεται
με σενάρια εκλογών, όπως υπέθεσαν
κάποιοι. Οι εκλογές άλλωστε, όπως έ-
γραφε και χθες η «Κ», είναι σχεδόν βέ-
βαιο πως πάνε για Μάιο, καθώς θεωρείται
φύσει αδύνατον σε ένα μήνα από σή-
μερα να στηθούν κάλπες. Αυτή η προ-
οπτική συνεπάγεται προκήρυξη εκλογών
την επόμενη εβδομάδα, χρονικό διά-
στημα πολύ σύντομο από την τραγωδία,
καθώς ακόμα η ελληνική κοινωνία βρί-
σκεται υπό το σοκ του δυστυχήματος.   

Στο τραπέζι η μείωση των δρομολογίων  
<<<<<<<

Σειρά παρεμβάσεων 
για την ενίσχυση της ασφά-
λειας των σιδηροδρόμων
δρομολογεί η κυβέρνηση –
Ανακοινώσεις σήμερα
από Γεραπετρίτη.  

Η σύγκρουση των δύο τρένων ήταν το α-
ποτέλεσμα συνδυασμού λαθών και παρα-
λείψεων, όπως προκύπτει από τις καταθέ-
σεις και την πορεία των ερευνών.

<<<<<<<

Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα
για το δυστύχημα, τι λέει 
ο σταθμάρχης – «Ξέχασε
το κλειδί σε λάθος θέση», 
εκτιμά συνάδελφός του.
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e-shops!

Η Ρωσία έχασε κυρίως λόγω των
δικών της αποφάσεων επιβολής
εμπάργκο και της απώλειας, λόγω
δολιοφθοράς, του συστήματος
Nord Stream, το 57% των εξαγω-
γών της στις αγορές της Ε.Ε., χωρίς
να μπορέσει να υποκαταστήσει
αυτές τις απώλειες μέσω αύξησης
των εξαγωγών ΥΦΑ ή της χρήσης
αγωγών προς την Κίνα. Οι δυνα-
τότητες άλλωστε της Ρωσίας να
αναπτύξει αυτές τις εναλλακτικές
υποδομές εξαγωγής απαιτούν πολ-
λά χρόνια, δεδομένου ότι δεν υ-
πάρχει υπερσιβηρικό δίκτυο α-
γωγών Φ.Α., την ώρα που η αγορά
της Κίνας τροφοδοτείται από δια-
φορετικά πεδία σχετικά με αυτά
που τροφοδοτούν την Ευρώπη.

Αν και η Ρωσία θα κατασκευ-
άσει νέα τερματικά ΥΦΑ στην Αρ-
κτική και πιθανότατα και τον δεύ-
τερο αγωγό Power of Siberia προς
την Κίνα, υποκαθιστώντας μεγάλο
μέρος των ευρωπαϊκών της εξα-
γωγών, αυτό δεν πρόκειται να
γίνει πριν από το τέλος της τρέ-
χουσας δεκαετίας και θα γίνει με
εμπορικούς όρους χειρότερους
από αυτούς που απολάμβανε η
Gazprom στην Ευρώπη εδώ και

περίπου τρεις δεκαετίες.
Οι δέκα γύροι ευρωπαϊκών οι-

κονομικών κυρώσεων και το ευ-
ρωαμερικανικό σχέδιο επιβολής
πλαφόν στις τιμές εξαγωγής ρω-
σικού πετρελαίου, ακόμη και εκτός
Ε.Ε., επιχειρούν να αποκαθηλώ-
σουν τη Ρωσία από τη θέση της
ενεργειακής υπερδύναμης δημι-
ουργώντας παράλληλα το πρώτο
στην ιστορία καρτέλ αγοραστών
που επιχειρεί να ελέγξει τις τιμές
και κατά συνέπεια τα έσοδα του
μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου
και πετρελαιοειδών παγκοσμίως. 

Ο τρόπος με τον οποίο η Ρωσία
θα επιλέξει να αντιδράσει σε αυτή
την απειλή ζωτικής οικονομικής
ασφάλειας θα μεταβάλει και τις
γεωπολιτικές ισορροπίες στην Α-
σία, ενισχύοντας τη στρατηγική
εταιρική σχέση της Ρωσίας με την
Κίνα, αλλά και την Ινδία, οι πε-
τρελαϊκές εταιρείες των οποίων
σταδιακά θα αντικαταστήσουν,
αλλά με πιο επώδυνους για τη Ρω-
σία όρους, τις δυτικές πετρελαϊκές
εταιρείες, ιδίως σε ό,τι αφορά υ-
ποδομές ΥΦΑ. 

Ο τρόπος με τον οποίο θα α-
ντιδράσει ο ΟΠΕΚ σε αυτή τη δυ-

τική πρόκληση, ο οποίος ήδη ε-
ξάγει εδώ και δεκαετίες το 80%
του συνόλου των εξαγωγών του
εκτός Ευρώπης και Βόρειας Αμε-
ρικής, θα ενισχύσει περαιτέρω
τη στρατηγική συνεννόηση Ρω-
σίας - Σαουδικής Αραβίας, με ι-
σχυρό το ενδεχόμενο πλήρους έ-
νταξης της Ρωσίας στον μηχανι-
σμό του ΟΠΕΚ, καθώς η Ρωσία
έχει πλέον αποκλειστεί στο διη-
νεκές και σχεδόν ολοκληρωτικά
από τις ευρωπαϊκές αγορές πε-
τρελαίου. Η σχεδόν πλήρης με-
τατόπιση των ρωσικών πετρε-

λαϊκών εξαγωγών στην Ασία θα
ενισχύσει την ανάγκη τακτικό-
τερου συντονισμού Ρωσίας - Ο-
ΠΕΚ, καθώς η Κίνα, η Ινδία και
οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώ-
ρες του τόξου Ασίας - Ειρηνικού
αναλογούν ήδη στο 80% των ε-
ξαγωγών αργού πετρελαίου και
για τις χώρες του ΟΠΕΚ Μέσης
Ανατολής αλλά και για τη Ρωσία

(75%). Ενδεχόμενη δε οριστική
ένταξη της Ρωσίας στον ΟΠΕΚ
θα υπεραναπληρώσει όλες τις α-
πώλειες που έχει υποστεί το καρ-
τέλ των εξαγωγικών χωρών ως
προς την αγοραστική του ισχύ
ως αποτέλεσμα της ανόδου των
ΗΠΑ στην πρώτη θέση των πε-
τρελαιοπαραγωγικών κρατών με-
τά το 2014, χάρις στη σχιστολιθική

επανάσταση. Είναι επίσης πολύ
πιθανό ότι εάν η Ρωσία τελικά
μπει στον ΟΠΕΚ να «συμπαρα-
σύρει» και το Καζακστάν, αυξά-
νοντας έτσι τον έλεγχο αυτού του
μεγαλύτερου ΟΠΕΚ από το 36%
στο 52% της παγκόσμιας προ-
σφοράς πετρελαίου για το 2021. 

Αυτό ισχύει ήδη σε τακτικό ε-
πίπεδο μέσω της συμμαχίας Ο-
ΠΕΚ+, που ήδη καταπολεμά συ-
στηματικά μέσα από συντονισμέ-
νες μειώσεις της παραγωγής της
τον ευρωαμερικανικό μηχανισμό
επιβολής πλαφόν, με στόχο να
συντηρήσει τις διεθνείς τιμές με-
ταξύ 80-100 δολάρια το βαρέλι,
έτσι ώστε οι μεγάλες ρωσικές μει-
ώσεις στις πωλήσεις αργού πε-
τρελαίου στην Ασία αφενός να ε-
ξακολουθούν να αποφέρουν ση-
μαντικά έσοδα στον ρωσικό προ-
ϋπολογισμό και αφετέρου να ε-
ξακολουθήσουν να παράγουν
αυτό που στη Δύση αποκαλούμε
«υπερκέρδη» για τις χώρες του
ΟΠΕΚ, παρά τη μείωση της κινε-
ζικής ζήτησης, η οποία ακόμη δεν
έχει συνέλθει πλήρως από τις δρα-
κόντειες αντιπανδημικές καρα-
ντίνες του προέδρου Σι Τζιπίνγκ. 

Η πλήρης ένταξη της Ρωσίας
και του Καζακστάν στον μηχανι-
σμό του ΟΠΕΚ, πολύ απλά θα κά-
νει το πετρέλαιο και ακριβότερο
και γεωπολιτικά πολύ πιο επισφα-
λές για τη Δύση, ενώ η τελευταία
–και κυρίως η Ε.Ε.– επιχειρεί να
επιταχύνει τη μετάβασή της σε
ένα ενεργειακό σύστημα που θα
έχει εξοβελίσει το πετρέλαιο από
την ενεργειακή κατανάλωση των
Ευρωπαίων έως το 2050. 

Ακόμη και εάν κάτι τέτοιο α-
ποδειχθεί τεχνολογικά και οικο-
νομικά εφικτό, το κόστος αυτής
της μετάβασης με τη Ρωσία πλή-
ρως ενταγμένη στον ΟΠΕΚ θα εί-
ναι πολύ μεγαλύτερο, ενώ η επί-
πτωση της «απο-πετρελαιοποίη-
σης» της Ε.Ε. θα είναι σχετικά πε-
ριορισμένη για τις παγκόσμιες α-
γορές πετρελαίου, δεδομένου ότι
το 2021 η Ε.Ε. μαζί με τη Βρετανία
αναλογούσαν μόλις στο 12,4%
της παγκόσμιας πετρελαϊκής κα-
τανάλωσης. 

O δρ Θεόδωρος Τσακίρης είναι
αναπληρωτής καθηγητής Γεωπολιτικής
και Ενεργειακής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Του ΘΕΌΔΩΡΟΥ ΤΣΑΚΊΡΗ

Ο ρωσοουκρανικός πόλεμος μετα-
βάλλει ήδη δραστικά την παγκό-
σμια ισορροπία δυνάμεων. Απο-
τελεί συστημικού χαρακτήρα σύ-
γκρουση, που ασχέτως αποτελέ-
σματος επί του πεδίου θα μετα-
βάλει την τάση πολυπολικότητας
της παγκόσμιας κατανομής ι-
σχύος, που προέκυψε μετά τη διά-
λυση της Σοβιετικής Ενωσης. Μο-
λονότι μια στρατιωτική αντιπα-
ράθεση Ρωσίας - ΝΑΤΟ φαίνεται
να αποκλείεται εξαιτίας της πυ-
ρηνικής ισορροπίας του τρόμου,
στο οικονομικό επίπεδο αυτό που
λαμβάνει χώρα στις σχέσεις Ρω-
σίας - Δύσης και ειδικότερα Ρωσίας
- Ε.Ε., από την επομένη κιόλας
της ρωσικής εισβολής, ισοδυναμεί
με έναν άνευ προηγουμένου και
σχεδόν ολοκληρωτικό οικονομικό
πόλεμο από την πλευρά των ΗΠΑ,
της Ε.Ε. και μεγάλου μέρους των
συμμάχων τους στο G7. 

Το ότι η Ε.Ε. δεν ήταν έτοιμη
γι’ αυτόν τον οικονομικό πόλεμο
φάνηκε από τo γεγονός ότι οι ρω-
σικές διακοπές φυσικού αερίου
που κλιμακώθηκαν μεταξύ Ιουλίου
- Σεπτεμβρίου 2022 δεκαπεντα-
πλασίασαν τις τιμές φυσικού α-

ερίου (Φ.Α.) και ηλεκτρικού ρεύ-
ματος μέσα στο προηγούμενο έ-
τος. Το συνολικό κόστος από αυ-
τές τις αυξήσεις, που επιμερίστηκε
μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρή-
σεων και καταναλωτών έφτασε,
σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ που
δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του
2022, στο 1 τρισ. ευρώ ή το 6%
του ΑΕΠ της Ε.Ε.. Είναι ωστόσο
ενδεικτικό της αποφασιστικότη-
τας των Ευρωπαίων, ότι παρά το
κόστος αυτό δεν δίστασαν προς
στιγμή να συμπαραταχθούν γε-
ωπολιτικά και εξοπλιστικά με την
Ουκρανία, διαβλέποντας ότι τυχόν
ήττα του Κιέβου θα ισοδυναμούσε
–με δεδομένη τη δορυφοριοποί-
ηση της Λευκορωσίας και του Κα-
ζακστάν από τη Ρωσία– με την
ανασύσταση μιας νέας ρωσικής

αυτοκρατορίας με ισχυρές τάσεις
αναθεωρητισμού, ακόμη και των
ανατολικών συνόρων της Ε.Ε.

Δεν αποτελεί υπερβολή να υ-
πογραμμίσουμε ότι ο στόχος των
ΗΠΑ - Ε.Ε. είναι να μετατρέψουν
την 11η μεγαλύτερη οικονομία
του πλανήτη σε έναν οικονομικό
παρία, σε μια γιγαντιαία «Βόρεια
Κορέα», που θα αποκοπεί από
το δίκτυο της οικονομικής πα-
γκοσμιοποίησης. Για τη Ρωσία,
στον πυρήνα αυτής της παγκο-
σμιοποίησης βρίσκονταν ο ρόλος
της ως της εξαγωγικής ενεργει-
ακής «υπερδύναμης». Σε τι ω-
στόσο ανταποκρινόταν αυτός ο
«τίτλος»; 

Κατά τα τελευταία είκοσι έτη
η Ρωσία έχει υπάρξει συστηματικά
η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγός Φ.Α.

στον κόσμο, η τρίτη μεγαλύτερη
εξαγωγός άνθρακα, ενώ μετά το
2003 η Ρωσία αναδεικνυόταν συ-
στηματικά ως η δεύτερη εξαγωγός
αργού (μετά τη Σαουδική Αραβία),
η δεύτερη εξαγωγός πετρελαιο-
ειδών (μετά τις ΗΠΑ) και η μεγα-
λύτερη πετρελαιοεξαγωγική δύ-
ναμη παγκοσμίως, εάν συνυπο-
λογιστούν οι εξαγωγές αργού και
προϊόντων, που το 2021 έφτασαν
τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα
(ΕΚ.Β./Η.). 

Από αυτά τα 7,5 ΕΚ.Β./Η., πε-
ρίπου το ήμισυ κατέληγε στις α-
γορές του ΟΟΣΑ - Ευρώπης. Εως
το 2021 η Ρωσία παρήγαγε συνο-
λικά 10,5 ΕΚ.Β./Η. ή το 14% της
παγκόσμιας παραγωγής, η μεγα-
λύτερη συνεισφορά μετά τις ΗΠΑ
και τη Σαουδική Αραβία, ενώ ε-

ξήγαγε το 12,8% των παγκοσμίων
εξαγωγών αργού (4,7 ΕΚ.Β./Η.)
και το 15% των παγκοσμίων εξα-
γωγών πετρελαιοειδών (2,8
ΕΚ.Β./Η.). Η Ρωσία εξήγαγε πε-
ρισσότερα πετρελαιοειδή απ’ ό,τι
εξήγαγαν όλες οι χώρες της Ευ-
ρώπης μαζί, καλύπτοντας παράλ-
ληλα το 20% των αναγκών σε καύ-
σιμα για τις ευρωπαϊκές χώρες
του ΟΟΣΑ.  

Βάσει στοιχείων του BP
Statistical Review of World
Energy, το 2021 η Ρωσία εξήγαγε
συνολικά 241,3 δις κυβικά μέτρα/έ-
τος (ΔΚΜ/Ε) φυσικού αερίου α-
ναλογώντας στο 19,76% των πα-
γκοσμίων εξαγωγών Φ.Α., την τρί-
τη καλύτερη επίδοση της ιστορίας
της, εκ των οποίων τα 146,7 ΔΚΜ/Ε
ή μόλις το 60,8% κατευθυνόταν

στην Ε.Ε.  Το αντίστοιχο ποσοστό
το 2008, έναν χρόνο πριν από τη
μεγάλη ρωσοευρωπαϊκή κρίση
Φ.Α., βρισκόταν στο 81,81%
(126,33 ΔΚΜ/Ε στην Ε.Ε. έναντι
παγκοσμίων εξαγωγών 154,41
ΔΚΜ/Ε), καθώς ακόμη η Ρωσία
δεν είχε ξεκινήσει τις εξαγωγές
προς την Κίνα (που άρχισαν το
2020) και δεν εξήγαγε καθόλου
υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ),
κάτι που έγινε συστηματικά μετά
το 2010.

Η στρατηγική διαφοροποίησης
αγορών και κυρίως των οδεύσεων
που η Ρωσία ακολούθησε όλη τη
δεκαετία που προηγήθηκε της
εισβολής της στην Ουκρανία α-
ποδείχθηκε ιδιαιτέρως δυσχερής
στην περίπτωση του Φ.Α. Νέοι
αγωγοί Φ.Α. ή εργοστάσια υγρο-

ποίησης χρειάζονται χρόνια για
να κατασκευαστούν και πρέπει
να διασφαλισθεί πριν από την
κατασκευή τους η εξαγωγή του
Φ.Α. μέσω μακροπρόθεσμων συμ-
βάσεων αγοραπωλησίας, που γί-
νονται ολοένα και πιο σπάνιες.
Το ίδιο όμως δεν ίσχυε για τις ε-
ξαγωγές, ιδιαιτέρως του αργού
πετρελαίου, όπου η εξεύρεση ε-
ναλλακτικού αγοραστή μπορεί
να γίνει σε μερικές ημέρες, ενώ
εάν οι εξαγωγές γίνονται με δε-
ξαμενόπλοια μπορούν να φτάσουν
σε οποιοδήποτε σημείο του κό-
σμου το πολύ μέσα σε 30 ημέρες.
Πόσο επιτυχημένη ήταν λοιπόν
στον πετρελαϊκό τομέα η προα-
ναφερθείσα ρωσική στρατηγική
διαφοροποίησης; Η Ρωσία κυ-
ριάρχησε επί μια και πλέον εικο-

σαετία στις ευρωπαϊκές πετρε-
λαϊκές αγορές. 

Η κυριαρχία αυτή κατέστη δυ-
νατή μετά και την επέκταση του
Βαλτικού Συστήματος Αγωγών
(Baltic Pipeline System/BPS) το
οποίο ολοκληρώθηκε το 2000 ε-
πιτρέποντας στη Μόσχα να πε-
ριορίσει δραστικά τη διαμετα-
κομιστική της εξάρτηση από το
σοβιετικής κατασκευής σύστημα
αγωγών Druzhba, διασφαλίζοντας
έτσι έναν μεγάλο βαθμό παγκό-
σμιας εμβέλειας, μολονότι το με-
γαλύτερο μέρος των δεξαμενο-
πλοίων που μετέφεραν τις ρωσι-
κές εξαγωγές πετρελαίου δεν α-
νήκαν έως το 2022 στη ρωσική
κρατική εταιρεία δεξαμενοπλοίων
Sovcomflot. Παράλληλα με την
αναβάθμιση του BPS και την κα-
τασκευή του αγωγού Tenguiz-
Novorossisk η Ρωσία κατασκεύ-
ασε μεταξύ 2011-2018 τρεις νέους
πετρελαιαγωγούς προς την Κίνα,
χρησιμοποιώντας συστηματικά
ακόμη και το δίκτυο αγωγών του
Καζακστάν για να εξάγει μετά το
2017 πετρέλαιο στο Πεκίνο. 

Η Ρωσία είχε αρχίσει να μει-
ώνει την εξάρτησή της από τις
πετρελαϊκές αγορές της Δύσης
μια δεκαετία πριν τη δεύτερη ει-
σβολή της στην Ουκρανία, επι-
ταχύνοντας τη στροφή προς την
Ασία μετά την προσάρτηση της
Κριμαίας και μέρους του Ντον-
μπάς το 2014, στρατηγική που α-
κολούθησε με λιγότερη επιτυχία
και στον τομέα του Φ.Α. Ως απο-
τέλεσμα, μεταξύ 2011-2021 η βα-
ρύτητα της ευρωπαϊκής αγοράς
ως προς το σύνολο των ρωσικών
πετρελαϊκών εξαγωγών μειώθηκε
από το 80% στο 50%, ενώ έως τα
τέλη του 2022 το μερίδιο αυτό έ-
πεσε κάτω από το 25%. 

Είναι ενδεικτικό ότι το 2010 η
Ρωσία εξήγαγε στις ΗΠΑ περισ-
σότερο πετρέλαιο απ’ ό,τι εξήγαγε
στην Κίνα. Το 2021 η Κίνα από
μόνη της αναλογούσε στο 34%
του συνόλου των ρωσικών εξα-
γωγών, από μόλις 8% το 2010.
Αυτή ακριβώς η στρατηγική ευ-
ελιξία συνδυαζόμενη με μια επι-
θετική πολιτική υποτιμολόγησης
αργού προς εξεύρεση αγορών έ-
καναν το ρωσικό πετρέλαιο εξαι-
ρετικά δημοφιλές στην Τουρκία,
στην Κίνα και πρωτίστως στην
Ινδία, με την τελευταία να απορ-
ροφά το 2022 το 11% των συνο-
λικών ρωσικών εξαγωγών, από
λιγότερο του 1% το 2021. 

Η μετατόπιση των ρωσικών εξαγωγών προς την Ασία και ο ρόλος του ΟΠΕΚ
<<<<<<

Οι δέκα γύροι ευρωπαϊ-
κών οικονομικών κυρώ-
σεων και το πλαφόν
στις τιμές εξαγωγής
ρωσικού πετρελαίου 
επιχειρούν να αποκαθη-
λώσουν τη Ρωσία από
τη θέση της ενεργεια-
κής υπερδύναμης.

Ο πόλεμος άλλαξε τον ενεργειακό χάρτη
Η διαφοροποίηση των αγορών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επιδιώξεις της Μόσχας και της Δύσης

<<<<<<

Στόχος ΗΠΑ και Ε.Ε.
είναι να μετατρέψουν
την 11η μεγαλύτερη οι-
κονομία του πλανήτη σε
έναν οικονομικό παρία.
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Κόπωση της κατανάλωσης κατα-
γράφουν τα στατιστικά στοιχεία,
καθώς οι λιανικές πωλήσεις τον
Δεκέμβριο (κύκλος εργασιών σε
σταθερές τιμές) παρουσίασαν μεί-
ωση κατά 1,2% σε σύγκριση με
τον προηγούμενο χρόνο, παρότι
τον Νοέμβριο υπήρχε αύξηση 7,1%.
Κι αυτό παρότι η αύξηση του ΑΕΠ
γενικά παραμένει θετική, ενώ αυ-
ξάνονται οι θέσεις απασχόλησης.
Παρά τις επιπτώσεις της εισβολής
στην Ουκρανία, της ανόδου των
τιμών ενέργειας και τον πληθω-
ρισμό στα τρόφιμα κι όχι μόνον,
η ελληνική οικονομία δείχνει α-
ξιόλογη αντοχή. Ωστόσο, τον Ια-
νουάριο εμφανίζεται μείωση της
συνολικής τραπεζικής χρηματο-
δότησης,  ενώ  οι καταθέσεις του
ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά
4,5 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 5
δισ. τον προηγούμενο μήνα. Τον
Ιανουάριο η αύξηση της χρημα-
τοδότησης του ιδιωτικού τομέα

κινήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό
από την  προηγούμενη περίοδο.

Η καθαρή ροή της χρηματοδό-
τησης προς επιχειρήσεις ήταν αρ-
νητική κατά 1,7 δισ. ευρώ, ενώ ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώ-
θηκε σε 11,3% από 12,3% τον
προηγούμενο μήνα. Περιορισμένη
ήταν η χρηματοδότηση σε ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αγρότες
και ατομικές επιχειρήσεις. Ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής της χρη-
ματοδότησής τους διαμορφώθηκε
σε -1,4%, από -0,9% τον προηγού-
μενο μήνα. Ισως το επόμενο πρό-
βλημα που θα βρεθεί στην ατζέντα
της επικαιρότητας είναι ο απο-
κλεισμός των περισσότερων επι-
χειρήσεων αλλά και ατόμων από
την τραπεζική χρηματοδότηση.
Και σημαντική ευθύνη έχουν οι ί-
διοι οι «μη χρηματοδοτούμενοι»,
επειδή προτιμούν να χρηματοδο-
τούνται από τη φοροδιαφυγή.

Από την άλλη πλευρά και οι
τράπεζες φαίνεται ότι επιλέγουν
την άμεση κερδοφορία από τη δι-
εύρυνση της πελατείας. Τα επιτόκια
καταθέσεων είναι καθηλωμένα
χαμηλά, π.χ. 0,06% (μέσο σταθμι-

σμένο επιτόκιο καταθέσεων σε
νοικοκυριά), ενώ το αντίστοιχο ε-
πιτόκιο δανείων προς ιδιώτες είναι
5,34%. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πάντα
προσεκτικός στις διατυπώσεις του
διοικητής της Τράπεζας της Ελ-
λάδος Γ. Στουρνάρας, σε συνέ-
ντευξή του στην «Κ» επισήμανε
ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν
«τα υψηλότερα επιτοκιακά περι-
θώρια στην Ευρωζώνη, επί των
νέων δανείων και καταθέσεων».

Να θυμίσουμε ότι η παρέμβαση
του υπουργού Οικονομικών Χρή-
στου Σταϊκούρα, να ζητήσει αύ-
ξηση επιτοκίων για τις καταθέσεις
από τις διοικήσεις των τραπεζών
είχε προκαλέσει κύμα συγκρατη-
μένων αντιδράσεων από τους πα-
ραλήπτες του μηνύματος. Ορισμέ-
νοι είχαν σπεύσει να θεωρήσουν
«πρωτοφανή» την παρέμβαση του
υπουργού. Κι όμως δεν ήταν μο-
ναδική περίπτωση. Την ίδια πε-
ρίοδο ανάλογες πρωτοβουλίες λαμ-
βάνονταν και σε άλλες αγορές από
κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες,
όπως καταγράφει το Bloomberg.

Στην Αυστραλία, τρεις από τις
τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες
αύξησαν τα επιτόκια καταθέσεων
έπειτα από προειδοποίηση του υ-
πουργού Οικονομικών της χώρας
για έναρξη έρευνας σε ό,τι αφορά
την αναντιστοιχία των επιτοκίων
καταθέσεων και δανείων. Οι ρυθ-
μιστικές αρχές της Νότιας Κορέας
δεσμεύτηκαν να διενεργήσουν ε-
πίσημη έρευνα σε ό,τι αφορά τα
επιτόκια των τραπεζών και τα μπό-
νους των τραπεζιτών. Στο Λονδίνο,
η κυβέρνηση Σούνακ μελετάει την
επιβολή έκτακτου φόρου στις τρά-
πεζες. Φαίνεται ότι σε πολλές χώρες
οι τράπεζες έσπευσαν να αυξήσουν
τα επιτόκια δανείων γρήγορα ε-
πειδή τελείωσε η περίοδος χαμη-
λών επιτοκίων, αλλά διατήρησαν
τα επιτόκια καταθέσεων χαμηλά.

Οι  Lloyds, HSBC και NatWest
βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των
βρετανικών αρχών τον προηγού-
μενο μήνα, επειδή δεν προχώρη-
σαν σε αύξηση των επιτοκίων κα-
ταθέσεων παράλληλα με τις «επι-
θετικές» αυξήσεις των επιτοκίων
της Τράπεζας της Αγγλίας.  

Οσοι νομίζουν  ότι «μόνο στην
Ελλάδα γίνονται αυτά...», πρέπει
να αναθεωρήσουν τη γνώμη τους.
Σε πολλές χώρες οι διοικήσεις των
τραπεζών προτίμησαν την άμεση
κερδοφορία από την αύξηση της
πελατείας.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Σημερινά και μελλοντικά 
προβλήματα των τραπεζών

Του ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗ

Την αίγλη του χάνει το Σίτι του Λονδίνου
καθώς πολλές εταιρείες στρέφουν το
βλέμμα σε άλλες μητροπόλεις, όπως η
Νέα Υόρκη. Οι εισηγμένες επιχειρήσεις
στο Λονδίνο βλέπουν τη Νέα Υόρκη ως
μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για να
προχωρήσουν σε δημόσια εγγραφή, με
πολλές χρηματιστηριακές εταιρείες του
Σίτι να αναλαμβάνουν συχνά αιτήματα
πελατών που αναζητούν τρόπους για να
μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

Μόλις αυτή την εβδομάδα αποκαλύ-
φθηκε ότι δύο κορυφαίες επιχειρήσεις
επέλεξαν τις ΗΠΑ για να εισαγάγουν τις
μετοχές τους στο χρηματιστήριο. Πρό-
κειται για την CRH, μία από τις μεγαλύ-
τερες εταιρείες οικοδομικών υλικών στην
Ευρώπη, και τη βρετανική τεχνολογική
εταιρεία Arm της Softbank. Αυτό είναι
το τελευταίο πλήγμα για τη βρετανική
κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να ανα-
δείξει ξανά την ελκυστικότητα του Λον-
δίνου μετά το Brexit. Κορυφαίος τραπε-
ζίτης ανέφερε ότι η μεταφορά των δη-
μόσιων εγγραφών σε άλλες αγορές πέραν
του Λονδίνου αποτελεί αυτή τη στιγμή
το πιο πολυσυζητημένο θέμα μεταξύ
των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως σχεδόν
όλοι οι πελάτες που έχουν έσοδα εκτός
Βρετανίας εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας
κίνησης στο εξωτερικό. Ακόμη και μέλη
του δείκτη FTSE 100 εξετάζουν το εν-
δεχόμενο μεταφοράς τους στο χρημα-

τιστήριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με
πηγές που μίλησαν στο Bloomberg και
θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία
τους. «Εάν το Λονδίνο δεν καταφέρει
να αποκαταστήσει τη θέση του ως ισχυρό
χρηματοοικονομικό κέντρο, τότε η φυγή
από το Λονδίνο θα συνεχιστεί και ειδι-
κότερα η τάση προς τη Νέα Υόρκη», α-
ναφέρει ο Ολιβερ Λαζενμπάι, εταίρος
της Freshfields Bruckhaus Deringer.

Οι βασικοί λόγοι φυγής των βρετανι-
κών επιχειρήσεων προς τις ΗΠΑ είναι
οι υψηλότερες αποτιμήσεις, η πρόσβαση
σε αγορές με μεγαλύτερη ρευστότητα
και κεφάλαιο και οι λιγότεροι έλεγχοι

όσον αφορά τις απολαβές των διευθυ-
νόντων συμβούλων.

Στο μεταξύ, το μέγεθος της βρετανικής
χρηματιστηριακής αγοράς συρρικνώ-
νεται σταθερά τα τελευταία 16 έτη, με
τη συνολική κεφαλαιοποίηση των ει-
σηγμένων στο Λονδίνο μετοχών να έχει
υποχωρήσει από το απόγειο των 4,3
τρισ. δολαρίων του 2007 σε περίπου 3
τρισ. φέτος. Επίσης, η Βρετανία έχασε
το «στέμμα» της μεγαλύτερης χρημα-
τιστηριακής αγοράς της Ευρώπης πέρυσι
από το Παρίσι, γεγονός που έπληξε τη
φήμη των βρετανικών χρηματοοικονο-
μικών υπηρεσιών. Οπως μεταδίδει το

Bloomberg, κατά την ίδια περίοδο η α-
μερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει
υπερδιπλασιαστεί, με την κεφαλαιοποί-
ησή της να αυξάνεται από τα 19 τρισ.
στα 43 τρισ. δολάρια. Εάν και στελέχη
τραπεζών αμφισβητούν το κατά πόσον
το Brexit συνεπάγεται αναπόφευκτα πα-
ρακμή του City, η βρετανική πρωτεύουσα
εγκαταλείπεται ήδη από επιχειρήσεις,
ανθρώπους, περιουσιακά στοιχεία και
τίτλους. Σύμφωνα με ανάλυση της Ernst
& Young που δόθηκε στη δημοσιότητα
τον περασμένο Μάρτιο, ήδη 24 εταιρείες
του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν α-
νακοινώσει ότι σκοπεύουν να μεταφέ-

ρουν στην Ε.Ε. 1,3 τρισ. στερλίνες, ποσό
αντίστοιχο του 1,46 τρισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα 2/5 των μεγαλύτερων
βρετανικών εταιρειών παροχής χρημα-
τοπιστωτικών υπηρεσιών σχεδιάζουν
να μεταφέρουν μέρος των δραστηριο-
τήτων τους και μέρος του προσωπικού
τους στις χώρες της Ε.Ε. Την ίδια στιγμή,
η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) δια-
πιστώνει πως ο αριθμός των τραπεζικών
στελεχών εντός Ε.Ε. με αμοιβές άνω του
ενός εκατ. ευρώ έχει εκτοξευθεί και πλη-
σιάζει τις 2.000. Ανέρχονται συγκεκριμένα
σε 1.957, όταν το 2020 ήταν μόλις 1.383
στελέχη.

Τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώ-
θηκαν σχεδόν κατά 40% τον Ιανουάριο,
καθώς το ανώτατο όριο τιμών (πλαφόν)
και οι δυτικές κυρώσεις συρρίκνωσαν
τα κέρδη από τις πιο επικερδείς εξαγωγές
της Μόσχας, ανακοίνωσε ο Διεθνής Ορ-
γανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).

Τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου ανήλθαν
στα 18,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον
Ιανουάριο, 38% λιγότερα από τα έσοδα

των 30 δισ. δολαρίων του Ιανουαρίου
2022, έναν μήνα πριν από την εισβολή
της στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΙΕΑ που ο διεθνής οργα-
νισμός μοιράστηκε με το Reuters. O ε-
κτελεστικός διευθυντής του ΙΕΑ, Φατίχ
Μπιρόλ, δήλωσε ότι τα δυτικά μέτρα
βάζοντας στο στόχαστρο τις ενεργειακές
εξαγωγές της Ρωσίας έχουν πετύχει
τους στόχους τους, σταθεροποιώντας
τις αγορές πετρελαίου και περιορίζοντας
τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η προσδοκία μας είναι ότι αυτή η
μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο θα είναι πιο απότομη
τους ερχόμενους μήνες. Και ακόμη πιο
απότομη μεσοπρόθεσμα, ως αποτέλεσμα
της έλλειψης  πρόσβασης στις τεχνο-
λογίες και τις επενδύσεις», δήλωσε ο
Μπιρόλ στο Reuters.

Οι διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθη-
καν στη Ρωσία ως απάντηση στον πό-
λεμο στην Ουκρανία, περιλαμβανομένου
του ανώτατου ορίου των 60 δολαρίων

το βαρέλι αργού πετρελαίου που επέβαλε
η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων
χωρών του κόσμου (G7), έχουν αφήσει
τη ρωσική μάρκα Ural να πωλείται σε
μεγάλη έκπτωση σε σχέση με το Brent.
Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
έχουν επίσης απαγορεύσει από τον Δε-
κέμβριο τις εξαγωγές ρωσικού πετρε-
λαίου διά θαλάσσης και έχουν επιβάλει
κυρώσεις στις εξαγωγές τεχνολογιών
στη Ρωσία οι οποίες απαιτούνται για
τη διύλιση πετρελαίου. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Βρετανία έχουν επίσης
επιβάλει κυρώσεις στις εξαγωγές ρω-
σικού πετρελαίου.

Η Μόσχα χρησιμοποίησε τα έσοδα
από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
–τον περασμένο χρόνο περίπου 11,6
τρισεκατομμύρια ρούβλια (154,68 δι-
σεκατομμύρια δολάρια)– για να καλύψει
τις δημοσιονομικές της δαπάνες και α-
ναγκάστηκε να αρχίσει να πωλεί τα διε-
θνή συναλλαγματικά της αποθέματα
για να καλύψει το έλλειμμα που δημι-
ουργήθηκε από το κόστος της εισβολής

της στην Ουκρανία. Η Ευρώπη την ίδια
ώρα προσπαθεί να απεξαρτηθεί από το
ρωσικό φυσικό αέριο, αφότου η Μόσχα
σταμάτησε τις αποστολές φυσικού αε-
ρίου προς την Ε.Ε. μετά τη στρατιωτική
εισβολή της στην Ουκρανία τον Φε-
βρουάριο του 2022. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα να εκτιναχθούν οι ευρωπαϊκές
τιμές φυσικού αερίου σε ύψη ρεκόρ και
οι χώρες να επιδοθούν σε έναν αγώνα
αναζήτησης εναλλακτικών προμηθειών
και να δρομολογήσουν μέτρα εξοικο-
νόμησης ενέργειας. Ο Μπιρόλ είπε ότι
οι χώρες της Ε.Ε. σημείωσαν πρόοδο
στην επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας
τον περασμένο χρόνο, περιλαμβανο-
μένων της ραγδαίας επέκτασης των α-
νανεώσιμων πηγών ενέργειας και των
αντλιών θερμότητας για τη μείωση της
ανάγκης για ορυκτά καύσιμα.

Αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν –είπε
ο ίδιος– και οι χώρες χρειάζεται να συ-
νεχίσουν τις προσπάθειες για εξοικο-
νόμηση ενέργειας και διασφάλισης του
εφοδιασμού. 

Εάν συνήθως λέγεται ότι η Generation
Z / γενιά Ζ μεγάλωσε με το Ιντερνετ,
η Generation Alpha / γενιά Α γεννή-
θηκε με το Ιντερνετ. Τα σημερινά παι-
διά με έτος γέννησης από το 2013 έως
το 2025 είναι η πρώτη γενιά που θα
έχει γεννηθεί εξ ολοκλήρου μέσα στον
21ο αιώνα. Γι’ αυτό και πήραν το όνομα
Αλφα / Alpha, από το πρώτο γράμμα
του ελληνικού αλφαβήτου. Τα παιδιά
της Αλφα έλαβαν μέρος σε ένα «άτυπο
παγκόσμιο πείραμα», καθώς μαζί με
την πρώτη πιπίλα τους τούς δόθηκαν
και οι οθόνες. Γι’ αυτό και οι ειδικοί
πιστεύουν ότι τα μέλη αυτής της γενιάς
θα είναι πιο ανυπόμονα, καθώς θα
περιμένουν ότι οι ανάγκες τους θα ι-
κανοποιούνται αμέσως. Την ίδια στιγ-
μή, όμως, η γενιά Α είναι διαφορετική

από την αμέσως προηγούμενη γενιά,
τη γενιά Ζ, δηλαδή όσους γεννήθηκαν
από το 1996 έως το 2012. «Είναι ιδε-
αλιστές. Τάσσονται υπέρ της κοινω-
νικής ποικιλομορφίας  και την απαι-
τούν. Αμφισβητούν το φύλο τους.
Είναι πολύ δημιουργικοί. Είναι επι-
χειρηματικά πνεύματα», λέει η Κριστίν
Πάτρικ, η επικεφαλής μάρκετινγκ της
αλυσίδας καταστημάτων Claire’s, σύμ-
φωνα με τους New York Times, όπως
αναφέρεται σε δημοσίευμα του
moneyreview.gr.   

Το βασικό κοινό για τα καταστή-
ματα Claire’s, που πωλούν κοσμήματα
και αξεσουάρ μόδας για εφήβους, είναι
αυτό που η Πάτρικ έχει ονομάσει
«Ζάλφα». Αυτή «η γενιά μέσα στη γε-

νιά», κυρίως παιδιά των Millennials,
είναι όσοι γεννήθηκαν μετά το 1996
και πρόκειται για ένα κοινό που βρί-
σκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο
της προσοχής της βιομηχανίας του
μάρκετινγκ.   

Μπορεί να είναι ακόμα πολύ μικροί
σε ηλικία –οι μεγαλύτεροι της γενιάς
Α κλείνουν φέτος τα 10 χρόνια τους–
, όμως είναι μια αγοραστική δύναμη
την οποία τα μεγάλα εμπορικά σήματα
δεν μπορούν να αγνοήσουν. Οι δα-
πάνες των «Ζάλφα» αναμένεται να
αυξηθούν τρεις φορές γρηγορότερα
από όλες τις άλλες γενιές έως το 2030.
Βέβαια, λόγω της πολύ μικρής ηλικίας
των εκπροσώπων της «Ζάλφα», οι ε-
ταιρείες και τα brands φροντίζουν να

κινούνται πολύ προσεκτικά. Από τη
μια πλευρά επιδιώκουν να «κερδίσουν»
τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά από
την άλλη δεν θέλουν να αποξενώσουν
ή να εκνευρίσουν τους γονείς τους.
Κάποιες εταιρείες, μάλιστα, προσλαμ-
βάνουν εκπροσώπους της γενιάς Ζ
για τη διαχείριση των κοινωνικών δι-
κτύων.

Στην περίπτωση της Hollister, για
παράδειγμα, μιας εταιρείας ρούχων
που απευθύνεται κυρίως σε εφήβους,
υπεύθυνη των κοινωνικών δικτύων
είναι μια 21χρονη που σχεδιάζει τα
πάντα από το κινητό της, ενώ η εται-
ρεία παιχνιδιών Nerf έχει στο εργατικό
δυναμικό της έναν 22χρονο, διευθυ-
ντικό στέλεχος για το ΤikTok.

<<<<<<<

Ορισμένοι είχαν
σπεύσει να θεωρήσουν
«πρωτοφανή» την πα-
ρέμβαση του υπουργού.

<<<<<<<

Βασικοί λόγοι φυγής των επι-
χειρήσεων προς τις ΗΠΑ είναι
οι υψηλότερες αποτιμήσεις
και η πρόσβαση σε αγορές με
μεγαλύτερη ρευστότητα.

<<<<<<<

Η μείωση λόγω των δυτικών
κυρώσεων θα είναι πιο
απότομη τους επόμενους
μήνες, σημειώνει ο Φατίχ
Μπιρόλ του Διεθνούς
Οργανισμού Ενέργειας.

Η Generation Alpha, τα παιδιά με έτος γέννησης από το 2013 έως το 2025, είναι η
πρώτη γενιά που θα έχει γεννηθεί εξ ολοκλήρου μέσα στον 21ο αιώνα. 

Μεγάλες εταιρείες εγκαταλείπουν 
το χρηματιστήριο του Λονδίνου
Χάνει την αίγλη του το Σίτι, εισηγμένες στρέφονται στην αγορά της Νέας Υόρκης

Tο μέγεθος της βρετανικής χρηματιστηριακής αγοράς συρρικνώνεται σταθερά τα τελευταία 16 έτη, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση των ει-
σηγμένων στο Λονδίνο μετοχών να έχει υποχωρήσει από το απόγειο των 4,3 τρισ. δολαρίων του 2007 σε περίπου 3 τρισ. φέτος.

«Βουτιά» 40% στα έσοδα της Ρωσίας
από πετρέλαιο και αέριο τον Ιανουάριο

Η γενιά Α στο επίκεντρο
της βιομηχανίας του μάρκετινγκ

Τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου ανήλθαν στα 18,5
δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο, από τα 30 δισ. του Ιανουαρίου 2022, ένα μήνα πριν
από την εισβολή στην Ουκρανία.

<<<<<<<

Οι δαπάνες των σημερινών
παιδιών και εφήβων
αναμένεται να αυξηθούν
τρεις φορές γρηγορότερα
από όλες τις άλλες γενιές
έως το 2030.    
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

«Ακόμα υψηλότερα για ακόμα μεγαλύτερο
διάστημα» αποτιμούν ολοένα και πιο έ-
ντονα οι αγορές τα επιτόκια της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ειδικά μετά
τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην
Ευρωζώνη.

Το επίπεδο του τελικού επιτοκίου της
ΕΚΤ είναι το ένα μέρος της εξίσωσης,
αλλά το πόσο θα διατηρηθούν σε αυτά
τα επίπεδα είναι αυτό που κοιτούν με
μεγαλύτερη νευρικότητα οι αγορές. Καθώς
οι επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων
είναι σημαντικές και δεν έχουν γίνει α-
κόμα πλήρως αισθητές στην οικονομία,
αφού χρειάζονται 9-12 μήνες για να φανεί
η πραγματική «ζημία» της νομισματικής
σύσφιγξης, η χρονική διάρκεια που θα
διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα αποτελεί
και τον βασικότερο παράγοντα για την
αγορά.

Προς το παρόν πάντως, όλα τα νέα
δεδομένα δικαιολογούν συνέχιση της ε-
πιθετικότητας της ΕΚΤ, με τον πληθω-
ρισμό να δοκιμάζει την ανοχή της. Τα
στοιχεία του Φεβρουαρίου ήταν ένα μή-
νυμα αφύπνισης. Επειτα από τρεις δια-
δοχικές πτωτικές εκπλήξεις για τον πλη-
θωρισμό τους προηγούμενους τρεις μήνες
και με τις τιμές του φυσικού αερίου κάτω
από τα 50 ευρώ/MWh με εντυπωσιακή
πτώση της τάξης του 65% από τις αρχές
Δεκεμβρίου, το έδαφος φαινόταν έτοιμο
για μια ακόμη μεγάλη πτώση του πλη-

θωρισμού. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Και
ενώ ο ονομαστικός πληθωρισμός υπο-
χώρησε μόνο κατά 0,1%, ο δομικός πλη-
θωρισμός είναι αυτός που τέθηκε στο ε-
πίκεντρο –άλλωστε αυτόν «κοιτάει» η
ΕΚΤ για τις αποφάσεις πολιτικής– καθώς
κατέγραψε αύξηση στο ιστορικό υψηλό
του 5,6% σε ετήσια βάση.

«Η ΕΚΤ θα αισθάνεται όλο και πιο ά-
βολα για την καθυστέρηση της εξομά-
λυνσης του πληθωρισμού, έτσι βλέπουμε
αυξημένες πιθανότητες δημιουργίας πιο
επιθετικής δυναμικής εντός του διοικη-
τικού συμβουλίου», σημειώνει ο Αντουάν
Γκαβό, αναλυτής της Citigroup.

Αν και η ΕΚΤ μπήκε στον χορό της
σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής
πολύ αργότερα από ό,τι άλλες μεγάλες
κεντρικές τράπεζες, δεν φαίνεται να έχει
άλλη επιλογή από το να συνεχίσει τις
αυξήσεις των επιτοκίων για την κατα-
πολέμηση των δευτερογενών επιπτώ-
σεων από την άνοδο των τιμών της ε-
νέργειας. «Η ΕΚΤ θα γίνεται ολοένα και
πιο επιθετική, δεδομένης της ισχυρό-
τερης ανάπτυξης και του πιο επίμονου
πληθωρισμού, και αν και προς το παρόν
συμβαδίζει ίσως τελικά να ξεπεράσει σε
επιθετικότητα τη Fed», εκτιμά η Goldman
Sachs.

Σε κάποιο βαθμό, οι συζητήσεις στη
συνεδρίαση της ΕΚΤ του Φεβρουαρίου,
όπως έδειξαν τα πρακτικά που δημοσι-
εύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, φά-
νηκαν αρκετά προφητικές, όπως παρα-
τηρεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της

HSBC, Φάμπιο Μπαλμπόνι. Οπως σημει-
ώθηκε, «η συμπίεση των ασφαλίστρων
κινδύνου βασίστηκε στη σταθερή πε-
ποίθηση των αγορών ότι η δυναμική του
πληθωρισμού ήταν σε απότομη και στα-
θερή καθοδική τροχιά προς το 2%», ενώ
το Δ.Σ. εκτίμησε πως «μια ισχυρότερη
επιμονή των υποκείμενων πιέσεων στις
τιμές θα μπορούσε να οδηγήσει σε επα-
νεκτίμηση των προοπτικών της νομι-
σματικής πολιτικής και διόρθωση των
τιμών των περιουσιακών στοιχείων». 

Αυτό ακριβώς συνέβη τις τελευταίες
εβδομάδες, όπως σημειώνει ο Μπαλμπόνι,
καθώς τα ισχυρότερα στοιχεία για τον
πληθωρισμό στην Ευρωζώνη –αλλά και
στις ΗΠΑ– και τα επιθετικά σχόλια των
μελών του Δ.Σ. της ΕΚΤ οδήγησαν την
αγορά σε σημαντική αλλαγή των προσ-
δοκιών για τα επιτόκια.

Στο 4% έως τον Σεπτέμβριο
Η ΕΚΤ έχει ήδη σηματοδοτήσει την

πρόθεσή της να προχωρήσει σε νέα αύ-
ξηση 50 μ.β στη συνεδρίαση της 16ης

Μαρτίου, φέρνοντας το επιτόκιο κατα-
θέσεων στο 3%. Αυτό κατά τους αναλυτές
θεωρείται «μία τελειωμένη υπόθεση».
Πλέον «δεδομένο» τείνει να γίνει ωστόσο
μία περαιτέρω αύξηση ίδιου ύψους και
τον Μάιο, με τη σύσφιγξη να συνεχίζεται
και τον Ιούνιο και πιθανότατα και τον Ι-
ούλιο.

Κατά τον Γάλλο κεντρικό τραπεζίτη
Βιλερουά ντε Γκαλό, αυτό που θα κοιτάξει
η ΕΚΤ για να σταματήσει τις αυξήσεις
είναι η αναστροφή στην τροχιά του υ-
ποκείμενου πληθωρισμού, εξαιρουμένων
των τιμών της ενέργειας. Για τον ίδιο
φαίνεται επιθυμητό το τελικό επιτόκιο
να έχει διαμορφωθεί το καλοκαίρι ή έως
τον Σεπτέμβριο το αργότερο.

Οι επενδυτές από την πλευρά τους ε-

κτιμούν ότι το επιτόκιο καταθέσεων της
ΕΚΤ θα φτάσει στο 4%, από 3,5% που α-
νέμεναν πριν, και σε ιστορικά υψηλά ε-
πίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι ο κύκλος σύ-
σφιγξης της ΕΚΤ που είναι ήδη ο ταχύ-
τερος και ο μεγαλύτερος στην ιστορία
της, θα κλείσει με συνολικές αυξήσεις
της τάξης των 450 μ.β. Αλλωστε και ο
Βέλγος κεντρικός τραπεζίτης Πιερ Βουνς
δεν απέκλεισε το τελικό επιτόκιο να φτά-
σει το 4% αν επιμείνει ο πληθωρισμός.

Οι διεθνείς επενδυτικές τράπεζες προ-
χώρησαν και αυτές σε αλλαγές των προ-
βλέψεών τους για το ύψος του τελικού
επιτοκίου, με τις Morgan Stanley, Bank
of America, Danske Bank και Barclays
να το τοποθετούν πλέον στο 4%. Οπως
σημειώνουν οι αναλυτές της Barclays,
Σίλβια Αρντάνια και Μαριάνο Σένα, η
έκπληξη από το μέτωπο του δομικού
πληθωρισμού θα οδηγήσει την ΕΚΤ να
διαμηνύσει ότι οι προοπτικές για τον
πληθωρισμό δικαιολογούν παράταση
της περιόδου των «σημαντικών αυξήσε-
ων» πέραν του Μαρτίου. Ετσι, η Barclays

εκτιμά ότι και τον Μάιο τα επιτόκια θα
αυξηθούν κατά 50 μ.β., με νέα αύξηση
25 μ.β. να ακολουθεί τον Ιούνιο και μία
τελική 25 μ.β. τον Ιούλιο. Ανάλογες προ-
βλέψεις για την πορεία των επιτοκίων
δίνουν Morgan Stanley, Bank of America.

Στο 3,75% από 3,25% πριν ανέβασε
την πρόβλεψή της η UBS, τονίζοντας ω-
στόσο ότι δεν αποκλείει το τελικό επιτόκιο
να φτάσει στο 4%. Οπως εξηγεί, πλέον
βλέπει αύξηση 50 μ.β. και τον Μάιο (από
25 μ.β. πριν), ενώ προσθέτει μία αύξηση
25 μ.β. τον Ιούνιο. «Δεν μπορούμε να α-
ποκλείσουμε μία κίνηση 50 μ.β. και τον
Ιούνιο, ή μια τελική αύξηση επιτοκίων
τον Ιούλιο, εάν το ευρύτερο περιβάλλον
πληθωρισμού αποτύχει να βελτιωθεί αρ-
κετά γρήγορα», όπως σημειώνει.

Και η Goldman Sachs αναμένει πλέον
μια τέταρτη αύξηση των επιτοκίων κατά
50 μονάδες βάσης τον Μάιο από 25 μ.β.
που ανέμενε προηγουμένως, με το τελικό
επιτόκιο της ΕΚΤ να διαμορφώνεται στο
3,75% μέχρι τον Ιούνιο (έναντι 3,5%
πριν).

Πιο ψηλά και για πολύ καιρό τα επιτόκια
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη διαμορφώνουν μια νέα κατάσταση στα επίπεδα του κόστους δανεισμού

Η οικονομία της Ευρωζώνης είχε α-
ποδειχθεί έως τώρα ανθεκτική, αποφεύ-
γοντας πιθανότατα την ύφεση που ανέ-
μεναν αυτόν τον χειμώνα – ένας ακόμη
παράγοντας που ενισχύει το επιχείρημα
της επιθετικότητας της ΕΚΤ. Αυτό, σύμ-
φωνα με τους αναλυτές, οφείλεται εν
μέρει και στο ότι ο πλήρης αντίκτυπος
της νομισματικής σύσφιγξης που ξεκίνησε
τον Ιούλιο του 2022 δεν έχει ακόμη φανεί.
Θεωρητικά, όπως σημειώνουν, χρειαζόταν
9-12 μήνες για να γίνει αισθητός.

Το πόσο διάστημα θα διατηρηθεί η
αυστηρή αυτή νομισματική πολιτική
είναι επίσης κρίσιμο για την πορεία της

ανάπτυξης, καθώς οι πιέσεις θα συνεχί-
σουν να χτυπούν την οικονομία ακόμα
και μετά τη «στάση» της ΕΚΤ. Οπως
τονίζει η Moody’s, οι αποφάσεις των κε-
ντρικών τραπεζών σχετικά με το πόσο
θα αυξήσουν τα επιτόκια, για πόσο καιρό
και πότε θα αρχίσουν να μειώνουν θα
είναι οι βασικοί «μοχλοί» οικονομικής
ανάπτυξης το 2023 και το 2024.

Καθώς η σύσφιγξη θα συνεχιστεί έως
και το καλοκαίρι τουλάχιστον, αυτό ση-
μαίνει πως ο αντίκτυπος στην οικονομία
δεν θα αφορά μόνο το τρέχον αλλά και
το επόμενο έτος. «Κατά συνέπεια, η οι-
κονομία θα επιβραδυνθεί το δεύτερο ε-

ξάμηνο και η ανάπτυξη του 2024 είναι
πιθανό να είναι πιο αδύναμη από το
2023», όπως προειδοποιεί η ING. Το
βέβαιο είναι ότι η νομισματική σύσφιγξη
της ΕΚΤ θα λειτουργήσει τελικά ως τρο-
χοπέδη στην ανάπτυξη. Σύμφωνα και
με μοντέλα της ΕΚΤ, ο αρνητικός αντί-
κτυπος στην αύξηση του πραγματικού

ΑΕΠ της τρέχουσας νομισματικής σύ-
σφιγξης εκτιμάται ότι θα είναι 1,5% κατά
μέσο όρο ετησίως για την τριετία από
το 2022 έως το 2024, με τον μεγαλύτερο
αντίκτυπο το 2023 και το 2024.

Η Goldman Sachs και η ING εκτιμούν
ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει το τελικό επιτόκιο
μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Κατά την UBS, δεν θα προχωρήσει σε
μείωση επιτοκίων πριν από τον Μάρτιο
του 2024, ενώ η Société Générale βλέπει
την πρώτη μείωση των επιτοκίων στο
β΄ εξάμηνο του 2024.

Προκειμένου η ΕΚΤ να εξετάσει τη
μείωση των επιτοκίων, το βασικό κριτήριο

για τον Βιλερουά ντε Γκαλό, όπως τόνισε,
είναι «η επιστροφή σε μια προοπτική
πληθωρισμού που είναι συμβατή με τον
στόχο του 2%, ισχυρά και ανθεκτικά».
«Ισχυρά», σύμφωνα με τους αναλυτές
της Société, σημαίνει ότι θα υποστηρίζεται
από πραγματικά στοιχεία για τον πλη-
θωρισμό, τόσο τον ονομαστικό όσο και
τον δομικό.

«Ανθεκτικά» σημαίνει πριν από τον
ορίζοντα προβλέψεων της ΕΚΤ (δηλαδή
λιγότερο από δύο χρόνια), συμπεριλαμ-
βανομένης της μείωσης των πληθωρι-
στικών προσδοκιών των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων στο 2%.

Πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία μέχρι το 2024

<<<<<<

Αν και η ΕΚΤ μπήκε στον χορό
της νομισματικής σύσφιγξης
πολύ αργότερα από ό,τι άλλες
μεγάλες κεντρικές τράπεζες,
ίσως τελικά να ξεπεράσει
σε επιθετικότητα τη Fed.

<<<<<<

Από τον Μάρτιο του 2024
και μετά, «βλέπουν» μείωση
επιτοκίων οι διεθνείς οίκοι.

<<<<<<

Ο κύκλος σύσφιγξης της ΕΚΤ
είναι ήδη ο ταχύτερος και ο
μεγαλύτερος στην ιστορία της.
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Στην Ουάσιγκτον, η εισαγωγή του
νόμου για τη μείωση του πληθω-
ρισμού (IRA) αφορούσε στην πραγ-
ματικότητα πρωτίστως την εσω-
τερική πολιτική. Δεν πέρασε από
το μυαλό των Αμερικανών ότι οι
σύμμαχοί τους στην Ευρώπη (και
στην Ασία) μπορεί να αγανακτούν
για αυτή την ένεση πολλών δισε-
κατομμυρίων δολαρίων στη βιο-
μηχανία τους ή ότι μπορεί ακόμη
και να εγείρουν την άσχημη κα-
τηγορία του προστατευτισμού.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση των
Δημοκρατικών υπό τον Τζο Μπάι-
ντεν ανησυχούσε περισσότερο
για τη θέση της στην Ιστορία και
για την επιστροφή των δυσαρε-
στημένων ψηφοφόρων. Πάντως,
θα έχουμε λόγους να τους ευχα-
ριστήσουμε γι’ αυτό, αλλά όχι για
το τμήμα της νομοθεσίας που προ-
βλέπει τις υποχρεωτικές προμή-
θειες από την Αμερική. Αυτό ορίζει
ότι ορισμένες από τις επιδοτήσεις
θα ισχύουν μόνο για προϊόντα που
κατασκευάζονται κυρίως στις ΗΠΑ
ή των οποίων τα εξαρτήματα προ-
έρχονται από τη Βόρεια Αμερική.
Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν πε-
ραιτέρω παραχωρήσεις στους Ευ-
ρωπαίους εταίρους. Η Κίνα ανα-
κοίνωσε επενδύσεις άνω των 280
δισ. δολαρίων σε καθαρές τεχνο-
λογίες. Οι ΗΠΑ μέσω του IRA κι-
νητοποιούν περισσότερα από 360
δισ. δολάρια. Η Ιαπωνία, η Ινδία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς
και η Νότια Κορέα έχουν επίσης
ανακοινώσει παρόμοια προγράμ-
ματα. Το φάσμα της αποβιομηχά-
νισης στοιχειώνει την Ευρώπη.
Αλλά ποιος ξέρει; Εκ των υστέρων,
αυτή μπορεί να αποδειχθεί η στιγ-
μή που η ωραία κοιμωμένη της
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολι-
τικής αφυπνίστηκε.

Ο φόβος της μετεγκατάστασης
εταιρειών και ολόκληρων κλάδων
της βιομηχανίας και, ακόμη χει-
ρότερα, ο φόβος να μην εξασφα-
λίσουμε ένα κομμάτι από την ω-
ραία τούρτα των μελλοντικών κλι-
ματικά ουδέτερων τεχνολογιών
υπαγορεύουν έναν εντελώς νέο
ρυθμό μεταρρυθμίσεων στην Ευ-
ρώπη. Το Βιομηχανικό Σχέδιο Πρά-
σινης Συμφωνίας της Επιτροπής,
που παρουσιάστηκε την περα-
σμένη εβδομάδα, πρόκειται τώρα
να εφαρμοστεί μέσω νομοθετικών
προτάσεων που περιλαμβάνουν
κρατικές ενισχύσεις, ταχύτερες

εγκρίσεις, εμπορικές συμφωνίες
και υποστήριξη για στοχευμένη
επαγγελματική κατάρτιση και προ-
σόντα. Το μήνυμα έχει καθυστε-
ρήσει και η χρονική στιγμή είναι
η ορθότερη: η βιομηχανική και
διαρθρωτική πολιτική επιστρέ-
φουν στην Ευρώπη. Μια απλή α-
ντιγραφή και επικόλληση του IRA,
φυσικά, δεν είναι η λύση. Οι Ευ-
ρωπαίοι πρέπει να βρουν τις δικές
τους απαντήσεις, οπότε χρειάζεται
υποστήριξη για την εισαγωγή
νέων τεχνολογιών, την έρευνα
και την ανάπτυξη, καθώς και την
ενίσχυση της παραγωγής. Σε α-
ντίθεση με το πώς ήταν στο πα-
ρελθόν, τώρα πρέπει να ληφθεί
υπ’ όψιν ολόκληρη η αλυσίδα ε-
φοδιασμού. Η Ευρώπη εξακολου-
θεί να αποτελεί καλό προορισμό
για πρωτοποριακή καινοτομία,
αλλά χρειάζεται σαφέστερους κα-
νονισμούς προσανατολισμένους
σε κοινούς στόχους και καλύτερη
εναρμόνιση, καθώς και περισσό-
τερες διασυνοριακές βιομηχανικές
συμμαχίες. Αυτό δεν είναι σε καμία
περίπτωση αχαρτογράφητη πε-
ριοχή. Αλλά μερικά πράγματα σί-
γουρα μπορούν να αντιγραφούν
από τον θείο Σαμ, όπως η ταχύ-
τητα.

Ενώ οι Ευρωπαίοι συζητούν έ-
ντονα το θέμα του υδρογόνου ως
καθαρής ενέργειας, οι Αμερικανοί
είχαν αρχικά δείξει ελάχιστο εν-
διαφέρον, τώρα απλά και ήρεμα
προχωρούν – και, αν δεν δώσουμε
προσοχή, θα μας αφήσουν πίσω.
Η Κομισιόν σχεδιάζει τώρα να πα-
ρουσιάσει ένα νόμο περί μηδενι-
κών ρύπων στη βιομηχανία έως
τα μέσα Μαρτίου. Ο νέος νόμος
θα επικεντρωθεί σε βασικές τε-
χνολογίες, όπως μπαταρίες, ανε-
μογεννήτριες, αντλίες θερμότητας,
ηλιακοί συλλέκτες, συσκευές η-
λεκτρόλυσης και δέσμευσης άν-
θρακα, καθώς και τεχνολογίες α-
ποθήκευσης. Οσον αφορά την κλι-
ματική βιομηχανική πολιτική, η
Ευρώπη όχι μόνο πρέπει να ανα-
πτύξει υψηλές ταχύτητες, αλλά
πάνω από όλα πρέπει να το κάνει
από κοινού. 

Η κ. Κλόντια Ντετς είναι διευθύντρια του
κέντρου για την κοινωνικά δίκαιη κλιματι-
κή πολιτική της Ευρώπης του Ινστιτούτου
Φρίντριχ Εμπερτ (ΙΦΕ).
Το άρθρο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του ΙΦΕ.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Η βιομηχανική πολιτική
επιστρέφει στην Ευρώπη

Της ΚΛOΝΤΙΑ ΝΤΕΤΣ

Οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης
αναμένεται να παρουσιάσουν τις πρώτες
σοβαρές ζημίες τους, απόρροια μιας δε-
καετίας στη διάρκειας της οποίας τύπω-
ναν διαρκώς χρήμα και αγόραζαν τίτλους
για να στηρίξουν τις οικονομίες τους. Ε-
κτιμάται πως θα σημειώσουν ζημίες τόσο
φέτος όσο και το επόμενο έτος, καθώς
η αύξηση των επιτοκίων συνεπάγεται
και υψηλότερα κεφάλαια που πρέπει να
καταβάλουν ως τόκους στις καταθέσεις.
Αυτό σημαίνει πως ενδέχεται να χρεια-
στούν ενέσεις κεφαλαίου από τις κυβερ-
νήσεις τους, δηλαδή από χρήματα των
φορολογουμένων.

Κάποιοι αξιωματούχοι φαίνεται μά-
λιστα να ανησυχούν για το ενδεχόμενο
να υπάρξει αντίκτυπος στα δημοσιονο-
μικά των χωρών, αλλά η Τράπεζα Διεθνών
Διακανονισμών υπογράμμισε προ ημερών
ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να
λειτουργούν με ζημίες και να μην κιν-
δυνεύουν να πτωχεύσουν. Οπως τόνισε
σε συνέντευξή του ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Πορτογαλίας, Μάριο Σεντένο,

«πολλές κεντρικές τράπεζες θα παρου-
σιάσουν αρνητικά αποτελέσματα για το
2022 εξαιτίας της διαφοράς ανάμεσα
στα επιτόκια των περιουσιακών μας
στοιχείων και εκείνων των υποχρεώσεών
μας». Ο κ. Σεντένο εξήγησε επιπλέον
ότι οι κεντρικές τράπεζες δανείζονται
με υψηλότερα επιτόκια, που δεν καλύ-
πτονται από τις αποδόσεις των ομολόγων
και κάθε άλλου τίτλου χρέους στους ι-
σολογισμούς των κεντρικών τραπεζών».

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων που
θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, η Τράπεζα
της Ελλάδας αναμένεται να παρουσιάσει
κερδοφορία γιατί έκανε πολύ μικρότερες
αγορές και τα ομόλογα είχαν μεγαλύτερες
αποδόσεις. Τις μεγαλύτερες ζημίες θα
παρουσιάσει η γερμανική Bundesbank.
Κι ενώ για το περασμένο έτος εκτιμάται
πως οι ζημίες της κεντρικής τράπεζας
της Γερμανίας θα είναι συγκριτικά μικρές,
για το τρέχον έτος αναμένεται να φτά-
σουν στα 26 δισ. ευρώ. Αυτή είναι η ε-
κτίμηση του Ντανιέλ Γκρο, μέλους του

Κέντρου Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μελε-
τών στις Βρυξέλλες, για την περίπτωση
που τα επιτόκια του ευρώ παραμένουν
στα υφιστάμενα επίπεδα. Αυτό σημαίνει
πως η πανίσχυρη ομοσπονδιακή τράπεζα
θα διαγράψει τις προβλέψεις ύψους 20
δισ. ευρώ ως ζημίες από τα προγράμματα
αγοράς τίτλων καθώς και 5 δισ. ευρώ
από τα κεφάλαιά της και τα διαθέσιμά
της. Αν επρόκειτο για επιχείρηση, τέτοιου
ύψους διαγραφές θα ισοδυναμούσαν με
πτώχευση. Σύμφωνα με τον Γκρο, θα υ-
πάρξει κάποιου είδους προειδοποίηση
κατά την ανακοίνωση των ετήσιων α-
ποτελεσμάτων και η Bundesbank θα «ε-
πιχειρήσει να διαπραγματευθεί αθόρυβα
μια ένεση κεφαλαίου από το Βερολίνο».

Σε ό,τι αφορά τις άλλες κεντρικές τρά-
πεζες της Ευρωζώνης, αναμένεται επίσης
να παρουσιάσουν μεγάλες ζημίες αλλά
όχι τόσο μεγάλες ώστε να διαγράψουν
κεφάλαιο. Σύμφωνα με τον Ντανιέλ Γκρο,
η Τράπεζα της Γαλλίας θα ανακοινώσει
ζημίες 17 δισ. ευρώ, η Τράπεζα της Ιταλίας

9 δισ. ευρώ και της Ολλανδίας 5 δισ.
ευρώ. Αν, πάντως, τα επιτόκια παραμεί-
νουν σε υψηλά επίπεδα και το επόμενο
έτος, τότε εκτιμάται πως τόσο η Τράπεζα
της Γαλλίας όσο και αυτή της Ολλανδίας
θα παρουσιάσουν αρνητικό κεφάλαιο.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ολλανδίας,
Κλάας Κνοτ, φάνηκε έτσι να προϊδεάζει
την κοινή γνώμη, τον Σεπτέμβριο, όταν
προειδοποίησε για «αθροιστικές ζημίες
ενδεχομένως σημαντικές» μέσα στα ε-
πόμενα έτη, που «σε ακραία περίπτωση
μπορεί να καταστήσουν αναγκαία μια
ένεση κεφαλαίου από τους φορολογου-
μένους».

Οι επενδυτές ξανάρχονται
Τεκτονικές αλλαγές επιφέρουν στις

ροές των κεφαλαίων οι αυξήσεις των ε-
πιτοκίων από την ΕΚΤ, καθώς αντιστρέ-
φουν τη φυγή των επενδυτών από τα
ευρωπαϊκά ομόλογα και από το ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία της Deutsche Bank,
οι εκροές-ρεκόρ των 818 δισ. ευρώ που

κατέγραψαν τα ομόλογα της Ε.Ε. μέχρι
το τέλος του 2021 έχουν αντιστραφεί
χάρη στην αύξηση των επιτοκίων του
ευρώ κατά 300 μονάδες βάσης από τον
Ιούλιο του περασμένου έτους και μετά.
Καθοριστικοί παράγοντες έχουν σταθεί
οι αυξημένες αποδόσεις, αλλά και το γε-
γονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν
οδήγησε σε ακραία κλιμάκωση της ε-
νεργειακής κρίσης. Τα επενδυτικά κε-
φάλαια εγκαταλείπουν, έτσι, τις αγορές
με τις υψηλές αποδόσεις –όπως π.χ. η
αμερικανική– και επιστρέφουν σε τίτλους
του ευρώ. Οι εκτιμήσεις στις αγορές συ-
γκλίνουν τώρα σε περαιτέρω άνοδο των
επιτοκίων κατά 125 μ.β., ενώ οι χαμηλές
τιμές της ενέργειας αναμένεται να το-
νώσουν το πλεόνασμα τρεχουσών συ-
ναλλαγών της Ε.Ε. Ορισμένοι αναλυτές,
μεταξύ των οποίων ο Κιτ Γιούκερς της
Societe Generale,  θεωρούν πιθανή ακόμη
και την επιστροφή του ευρώ στα προ
του Q.E. επίπεδα, γύρω στο 1,40 δολ.

BLOOMBERG

Οι υψηλές αμοιβές και τα μπόνους για τα α-
νώτατα στελέχη προκαλούν οργή. Στην Ελ-
βετία, ένα δημοψήφισμα πριν από δέκα χρό-
νια έδωσε ένα σαφές αποτέλεσμα. Συγκε-
κριμένα, στις 3 Μαρτίου 2013, μετά την κα-
τακραυγή για τις δυσθεώρητες αμοιβές με-
γαλοστελεχών σε βιομηχανικούς ομίλους,
οι Ελβετοί υιοθέτησαν κατόπιν δημοψηφί-
σματος μια πρωτοβουλία κατά των υπερ-
βολικών απολαβών, όπως αναφέρει σχετικά
σε δημοσίευμά της η Deutsche Welle. Η
πρωτοβουλία απαγόρευσε ορισμένες απο-
ζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης και ει-
σήγαγε μεγαλύτερη διαφάνεια στις αμοιβές
των διευθυντικών στελεχών. Με ποσοστό
σχεδόν 68%, το αποτέλεσμα του δημοψη-
φίσματος ήταν ξεκάθαρο. Εχει αλλάξει όμως

μόνιμα ο εταιρικός κόσμος μετά την ψηφο-
φορία; Και ναι και όχι: Οι προειδοποιήσεις
των εργοδοτών ότι οι εταιρείες πρόκειται
τώρα να μεταναστεύσουν και ότι η Ελβετία
θα χάσει την ελκυστικότητά της ως τόπος
εγκατάστασης επιχειρήσεων αποδείχθηκαν
λανθασμένες. Η αποζημίωση στην περί-
πτωση της απόλυσης απλώς αντικαταστά-
θηκε από άλλα μπόνους. Συνεπώς η πρω-
τοβουλία δεν έχει επιφέρει άμεσα κάποια
μόνιμη αλλαγή. Παρ’ όλα αυτά, κάτι άλλαξε,
υποστηρίζει ο Τόμας Μπεσόρνερ, καθηγητής
επιχειρηματικής ηθικής στο Πανεπιστήμιο
του Σεν Γκάλεν: «Σήμερα η κοινή γνώμη α-
σχολείται πολύ περισσότερο με το πώς θα
πρέπει να διανέμεται ο πλούτος που δημι-
ουργείται από τις εταιρείες», συζητώντας
για παράδειγμα εάν θα πρέπει να λαμβάνεται
πρωτίστως από τους μετόχους.

Η κοινωνία επιθυμεί πλέον «μια πολιτι-
σμένη οικονομία της αγοράς», διότι βαρέθηκε
τις υπερβολές του καπιταλισμού. «Ο κόσμος
είναι πολύ πιο ευαίσθητος στο ζήτημα της
δικαιοσύνης, είτε πρόκειται για ζητήματα
διανομής πλούτου, είτε για τα ανθρώπινα

δικαιώματα, είτε για ζητήματα οικολογικής
οικονομίας», λέει ο Μπεσόρνερ. «Η κοινωνία
δεν αποδέχεται πλέον το παραμύθι της δι-
καιολογημένης μεγιστοποίησης του κέρδους
από τις εταιρείες στο πλαίσιο ενός σκληρού,
καθοδηγούμενου από τους μετόχους, κα-
πιταλισμού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η
κοινή γνώμη επιθυμεί μια πιο ανθρώπινη
μορφή οικονομικής δραστηριότητας, «μια
πολιτισμένη οικονομία της αγοράς». Στη
Γερμανία, οι αμοιβές των κορυφαίων στε-
λεχών αποτελούν επίσης φλέγον ζήτημα
και επανέρχονται διαρκώς στη δημόσια δια-
βούλευση. Ενώ οι υποστηρικτές των υψηλών
αμοιβών επισημαίνουν την ευθύνη των κο-
ρυφαίων διευθυντών συχνά για δεκάδες χι-
λιάδες υπαλλήλους, οι επικριτές βρίσκουν
εκτός πραγματικότητας τους υψηλούς μι-
σθούς εκατομμυρίων. Μια ετήσια αμοιβή
άνω των 10.000.000 ευρώ θα ήταν δύσκολο
να δικαιολογηθεί προς την κοινωνία, λέει
η Κριστιάνε Χολτς, διευθύνουσα σύμβουλος
της ένωσης προστασίας επενδυτών DSW.

Οι στόχοι για τις αμοιβές των διευθυντικών
στελεχών πρέπει να αντικατοπτρίζουν την

ανάπτυξη της εταιρείας τόσο βραχυπρόθεσμα
όσο και μακροπρόθεσμα, υποστηρίζει η
ίδια. Στη Γερμανία, το εκάστοτε εποπτικό
συμβούλιο καλείται να θέσει φιλόδοξους
στόχους –οικονομικούς και μη, καθώς και
στόχους βιωσιμότητας–, όπως και να απαι-
τήσει την υλοποίησή τους από το εκτελεστικό
συμβούλιο.

Η DSW δεν θεωρεί ως αναγκαίο ένα α-
πόλυτο ανώτατο όριο για τις αποδοχές των
ανώτατων διευθυντικών στελεχών. Σύμφωνα
με δική της ανάλυση και του Τεχνικού Πα-
νεπιστημίου του Μονάχου, οι διευθύνοντες
σύμβουλοι των εταιρειών που συναπαρτίζουν
τον χρηματιστηριακό δείκτη Dax κέρδιζαν
κατά μέσον όρο 6.000.000 ευρώ, σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία του 2021, λιγότερα
δηλαδή από τους επικεφαλής των εταιρειών
του ελβετικού δείκτη SMI και από εκείνους
των εταιρειών του γαλλικού δείκτη CAC 40.
Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ωστόσο, τα ποσά
αυτά είναι σχεδόν πενιχρά: τα ανώτατα στε-
λέχη των εταιρειών που είναι ενταγμένες
στον δείκτη Dow Jones έλαβαν κατά μέσον
όρο 27,3 εκατομμύρια ευρώ.

Αύξηση των εσόδων της προέβλεψε
για τη φετινή χρονιά η Lufthansa,
απηχώντας τις εκτιμήσεις και άλ-
λων ευρωπαϊκών αεροπορικών ε-
ταιρειών, καθώς η ζήτηση για τα-
ξίδια εξακολουθεί να βελτιώνεται
μετά την πανδημία του κορωνοϊού.
Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία
της Ευρώπης περιμένει «σημαντι-
κή βελτίωση» σε σχέση με τα προ-
σαρμοσμένα κέρδη προ φόρων
και τόκων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
που είχε ανακοινώσει για το 2022.
Η ζήτηση για καλοκαιρινές δια-
κοπές στις χώρες της Μεσογείου
και για ταξίδια στα δρομολόγια
του Β. Ατλαντικού θα είναι ιδιαί-
τερα ισχυρή, εκτίμησε η Lufthansa.

«Η Lufthansa επέστρεψε», είπε
ο διευθύνων σύμβουλός της Κάρ-
στεν Σπορ. «Μέσα σε μόλις ένα
χρόνο καταφέραμε μια πρωτο-
φανή οικονομική ανάκαμψη». Η
τιμή της μετοχής της εταιρείας
έχει ενισχυθεί κατά 32% φέτος,
έπειτα από άνοδο 26% που ση-
μείωσε το 2022. Οι ανακοινώσεις
αυτές της Lufthansa γίνονται α-
φότου τόσο η Air France-KLM
όσο και η μητρική της British

Airways, IAG, προέβλεψαν μια
ζωηρή ανάκαμψη, η οποία θα
πλησιάσει τα προ πανδημίας ε-
πίπεδα για το 2023.

Παρά το γεγονός ότι τα οικο-
νομικά των ευρωπαϊκών νοικο-
κυριών εξακολουθούν να πιέζονται
από τον υψηλό πληθωρισμό, η ζή-
τηση για επαγγελματικά ταξίδια
αλλά και για καλοκαιρινές διακοπές
παραμένει έντονη. Η παγκόσμια
βιομηχανία των αερομεταφορών
απολαμβάνει μια ισχυρή ανάκαμ-
ψη αφότου οι περισσότερες χώρες
απέσυραν τα περιοριστικά μέτρα
που είχαν επιβληθεί κατά της ε-
ξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η αεροναυπηγική Airbus ανα-
κοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι αυ-
ξάνει τον ρυθμό παραγωγής στο
μεγαλύτερο αεροπλάνο της για
να καλύψει την αυξανόμενη ζή-
τηση, ενώ αεροπορικές εταιρείες
χαμηλού κόστους, όπως η Ryanair
Holdings, έχουν δηλώσει ότι οι
καλοκαιρινές κρατήσεις προϊδε-
άζουν για μια ισχυρή σεζόν. Η
Lufthansa σκοπεύει να αυξήσει
τη χωρητικότητα των πτήσεών
της στο 85%-90% των προ κορω-
νοϊού επιπέδων, όμως προειδο-
ποίησε ότι τα επίμονα προβλήματα
στο ευρωπαϊκό σύστημα των αε-
ρομεταφορών θα περιορίσουν τη
χωρητικότητα περίπου στο 75%
το πρώτο τρίμηνο. Η αεροπορική
εκτιμά ότι θα σημειώσει περαιτέρω
πρόοδο φέτος προς την επίτευξη
του στόχου της για περιθώριο κέρ-
δους τουλάχιστον 8% έως το 2024.
Οπως είπε ο κ. Σπορ, ο στόχος αυ-
τός είναι αναγκαίος για να μειω-
θούν τα χρέη που συσσώρευσε η
Lufthansa κατά τη διάρκεια του
κορωνοϊού, όταν χρειάστηκε να
διασωθεί από τη γερμανική κυ-
βέρνηση.

<<<<<<<

Τις μεγαλύτερες ζημίες θα
παρουσιάσει η Bundesbank –
Εξαίρεση αποτελεί η Τράπεζα
της Ελλάδος, που αναμένεται
να παρουσιάσει κερδοφορία.

<<<<<<<

Τι άλλαξε μετά το δημοψήφι-
σμα που έγινε πριν από δέκα
χρόνια – Φλέγον ζήτημα και στη
Γερμανία οι δυσθεώρητες αμοι-
βές των κορυφαίων στελεχών.

Η Lufthansa σκοπεύει να αυξήσει τη χωρητικότητα των πτήσεών της στο 85%-90% των προ κορωνοϊού επιπέδων.

Ζημίες έπειτα από μία δεκαετία
σε κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης
Εκτιμάται ότι οι απώλειες θα συνεχιστούν λόγω των υψηλών επιτοκίων

Για το περασμένο έτος εκτιμάται πως οι ζημίες της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας θα είναι συγκριτικά μικρές, ενώ για το τρέχον αναμέ-
νεται να φτάσουν στα 26 δισ. ευρώ.

H Ελβετία κατά των υπερβολικών μπόνους

Σημαντική αύξηση εσόδων
αναμένει το 2023 η Lufthansa

Οι Ελβετοί υιοθέτησαν κατόπιν δημοψηφίσματος μια πρωτοβουλία κατά των υπερβολικών απολα-
βών με την οποία απαγορεύτηκαν ορισμένες αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης και εφαρμόζε-
ται μεγαλύτερη διαφάνεια στις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.

<<<<<<<

Η ζήτηση για καλοκαιρι-
νές διακοπές στις χώρες
της Μεσογείου και για
ταξίδια στα δρομολόγια
του Β. Ατλαντικού θα
είναι ιδιαίτερα ισχυρή,
εκτίμησε η αεροπορική.
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Τα σχέδια για επενδύσεις στην Ευρώπη
επανεξετάζει μια σειρά πολυεθνικών,
καθώς ο νέος νόμος για τη μείωση του
πληθωρισμού (IRA) της αμερικανικής
κυβέρνησης, ο οποίος περιλαμβάνει
προβλέψεις για χρηματοδότηση-ρεκόρ,
της τάξεως των 369 δισ. δολαρίων σε
πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια,
έχει καταστήσει τις ΗΠΑ «μαγνήτη»
για τις επιχειρήσεις, όπως αναφέρει σε
δημοσίευμά του το moneyreview.gr.
Πολλά ηχηρά ονόματα της διεθνούς ε-
πιχειρηματικής σκηνής, μεταξύ άλλων
η  (καλιφορνέζικη) αυτοκινητοβιομη-
χανία Tesla, η σουηδική εταιρεία κα-
τασκευής μπαταριών Northolt, ο ιρλαν-
δικός γίγαντας του κλάδου των χημικών
Linde, η γερμανική Volkswagen και η
ιταλική ενεργειακή Enel, έχουν εκφράσει
ενδιαφέρον για εκμετάλλευση του νέου
νόμου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου
παρέχονται πράσινες επιχορηγήσεις
σε εταιρείες. Ο IRA, βέβαια, έχει εγείρει
σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού στους
κόλπους των ευρωπαϊκών εταιρειών
και ανάμεσα στους πολιτικούς παρά-
γοντες, ενώ η Κομισιόν έχει μόνο σε α-
δρές γραμμές διατυπώσει την απάντησή
της για την προσέλκυση και διατήρηση
των επιχειρήσεων.

«Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προτι-

μούν να έχουν το δώρο της αμερικανικής
κυβέρνησης, έναντι της “ποινής” των
ευρωπαϊκών αρχών», δήλωσε αυτή την
εβδομάδα στο CNBC ο Ευάγγελος Μυ-
τιληναίος, αναφερόμενος στη γραφει-
οκρατία της Ευρώπης, ο οποίος υπεν-
θυμίζεται πως διατελεί και πρόεδρος
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων
Eurometaux. Στο πλαίσιο αυτό, ερω-
τώμενος για το ενδεχόμενο μεταφοράς
ορισμένων δραστηριοτήτων της Myti-
lineos στις ΗΠΑ, δήλωσε: «Είναι μια πι-
θανότητα. Δυστυχώς, δεν είναι μια πι-
θανότητα μόνο για τη δική μας εταιρεία,
είναι για πολλές».

Σε εκδήλωση των αποφοίτων του
LSE, όπως είχε γράψει η «Κ», ο Ευάγ-
γελος Μυτιληναίος μίλησε με σκληρή
γλώσσα κατά της Ε.Ε. η οποία, όπως
είπε, πίεσε για πολιτικές βιωσιμότητας
και πράσινης μετάβασης, χωρίς να α-
ξιολογήσει αν μπορούν να τις αντέξουν
οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες.
«Δεν δώσαμε την απαραίτητη σημασία
στην ασφάλεια εφοδιασμού και τώρα,
τόσο η Ευρώπη σε θεσμικό επίπεδο
όσο και οι κοινωνίες της είναι σε από-
γνωση και κίνδυνο. Ετσι, αυτή τη στιγ-
μή, απειλείται η ύπαρξη της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας, μαζί και των θέσεων ερ-
γασίας σε αυτήν», τόνισε. Μάλιστα, με-

ταφέροντας την εμπειρία του από τις
επαφές που είχε στις Βρυξέλλες το σύ-
ντομο διάστημα από την ανάληψη των
καθηκόντων του ως προέδρου της Eu-
rometaux, μίλησε για μια δυσκίνητη
Ε.Ε., που «από φορέας αλληλεγγύης
έχει καταλήξει πεδίο μόνο συμβιβασμών,
κυρίως συμβολικών συμβιβασμών, που

δεν έχουν αντίκρισμα στην πραγματική
κοινωνία και οικονομία», όπως έγραψε
η «Κ». Χωρίς να διαφαίνεται λύση, οι
Βρυξέλλες –σε μεγάλο βαθμό– συνεχί-
ζουν να επιδιώκουν ορισμένες πρωτο-
βουλίες, σαν να ήταν «business as usu-
al», είπε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και
δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που
θα ακολουθήσει ως πρόεδρος του με-
γάλου ευρωπαϊκού βιομηχανικού συν-
δέσμου, συμπλήρωσε: «Δεν έχω σκοπό
να γίνω μέρος αυτού του τρόπου προ-
σέγγισης των πραγμάτων. Σκοπεύω να
αξιοποιήσω τη θητεία μου, ώστε να θέ-
σω τα πράγματα επί τον τύπον των
ήλων και να ακουστούν δυναμικά οι
θέσεις μας, οι προτάσεις μας, για να
κάνουμε και πάλι πρωταγωνίστρια την
ευρωπαϊκή βιομηχανία».

Είναι ακόμη πολύ νωρίς να υπολο-
γιστεί το μέγεθος των εκροών και των

διαφυγόντων κερδών από την Ευρώπη
ως αποτέλεσμα της αμερικανικής πο-
λιτικής. Ωστόσο, είναι ήδη σαφές ότι
οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη απαιτούν
περισσότερη στήριξη. Στις αρχές Φε-
βρουαρίου η πρόεδρος της Κομισιόν,
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι
έφτασε ο καιρός για ένα «απλούστερο
και ταχύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο». Πα-
ρουσίασε ένα πράσινο σχέδιο, το οποίο
προβλέπει μεταξύ άλλων χαλάρωση
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύ-
σεις, ανακατεύθυνση κοινοτικών κον-
δυλίων, ταχύτερες εγκρίσεις των πρά-
σινων έργων και εντατικοποίηση των
προσπαθειών για την ενίσχυση των
δεξιοτήτων και την επίτευξη εμπορικών
συμφωνιών. 

Στόχος του σχεδίου, σύμφωνα με τα
λεγόμενά της, είναι όχι μόνο η διασφά-
λιση της ανταγωνιστικότητας της Ευ-

ρώπης έναντι των ΗΠΑ, αλλά και η α-
πεξάρτησή της από την Κίνα, όπως α-
ναφέρει το moneyreview.gr. «Είμαστε
ανταγωνιστικοί. Αυτό που θέλουμε είναι
να έχουμε ισότιμους όρους συμμετοχής
στο παγκόσμιο πεδίο ανταγωνισμού»,
είχε δηλώσει η Φον ντερ Λάιεν στην ο-
μιλία της. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες
ότι η Ευρώπη άργησε να αντιδράσει.
Η αναπληρώτρια διευθύντρια της ευ-
ρωπαϊκής δεξαμενής σκέψης, Bruegel,
Μαρία Δεμερτζή, δήλωσε πως ο IRA
είναι κατασκευασμένος με έναν τρόπο,
ο οποίος είναι πρωτίστως πολύ απλός
και η λιτότητα πάντοτε κερδίζει. «Αντι-
θέτως, οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής
Ενωσης είναι πολύ συνθετότεροι», συ-
μπλήρωσε. Η κ. Δεμερτζή κατέληξε λέ-
γοντας πως «η Ε.Ε. έχει συνειδητοποι-
ήσει ότι οφείλει να κάνει περισσότερα
για να ανταγωνιστεί διεθνώς».

Δεύτερες σκέψεις
από πολυεθνικές
για επενδύσεις
στην Ευρώπη
«Μαγνήτης» οι ΗΠΑ για τις εταιρείες
λόγω των ενισχύσεων ύψους 369 δισ. δολ.

<<<<<<<

«Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
προτιμούν να έχουν το δώρο
της αμερικανικής κυβέρνη-
σης, έναντι της “ποινής”
των ευρωπαϊκών Αρχών»,
δήλωσε ο πρόεδρος της
Eurometaux, Ε. Μυτιληναίος.

Αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ εξετάζουν τα ΗΑΕ
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συζητούν
εσωτερικά την αποχώρησή τους από
τον ΟΠΕΚ λόγω αντιπαραθέσεων με τη
Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δημο-
σίευμα της Wall Street Journal. Ειδικό-
τερα, μεταξύ άλλων, η αμερικανική ε-
φημερίδα αναφέρει ότι τα ΗΑΕ διαφω-
νούν για τα επίπεδα της παραγωγής,
καθώς υπό την τρέχουσα πολιτική α-
ντλούν σημαντικά λιγότερο πετρέλαιο
από όσο θα επιθυμούσαν. Μάλιστα, τα
Εμιράτα συγκρούστηκαν με τους Σα-
ουδάραβες τον περασμένο Οκτώβριο,
όταν ο ΟΠΕΚ+ (συμπεριλαμβανομένης
μεταξύ άλλων και της Ρωσίας) αποφάσισε
δραματική μείωση της παραγωγής πε-
τρελαίου για να στηρίξει τις τιμές. 

Τα ΗΑΕ υποστήριξαν δημόσια τη

μείωση της παραγωγής, ωστόσο Αμε-
ρικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι τα Ε-
μιράτα τούς δήλωσαν ιδιωτικά πως ή-
θελαν να αντλήσουν περισσότερο πε-
τρέλαιο –όπως επιθυμούσε και η  Ουά-
σιγκτον– αλλά αντιμετώπισαν την α-
ντίσταση της Σαουδικής Αραβίας.

Μεταξύ άλλων, τα Εμιράτα «ανησυ-
χούν για μια Σαουδική Αραβία που λει-
τουργεί ενάντια στα συμφέροντά τους»,

σύμφωνα με την Dina Esfandiary, ανώ-
τερη σύμβουλο για τη Μέση Ανατολή
και τη Βόρεια Αφρική στη Διεθνή Ομάδα
Κρίσεων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα,
άλλα σημεία αντιπαράθεσης ΗΑΕ και Σ.
Αραβίας αποτελούν η Υεμένη, καθώς
και η επιθυμία των Εμιράτων να κατα-
σκευάσουν στρατιωτική βάση σε νησί
στο στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στο
νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, κάτι
στο οποίο αντιδρούν Σαουδάραβες α-
ξιωματούχοι. Σημειώνεται ότι μετά τη
δημοσίευση του ρεπορτάζ της WSJ οι
τιμές του πετρελαίου σημείωσαν κατα-
κόρυφη πτώση και διαπραγματεύονται
με απώλειες περίπου 2%. Συγκεκριμένα,
το συμβόλαιο Μαΐου του Brent υποχω-
ρούσε κατά 1,8% με την τιμή του στα

83,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερι-
κανικό WTI Απριλίου σημείωσε πτώση
1,9% στα 76,7 δολάρια το βαρέλι. Υπεν-
θυμίζεται πως σύμφωνα με το Reuters,
η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ αυ-
ξήθηκε τον Φεβρουάριο λόγω της πε-
ραιτέρω ανάκαμψης της προσφοράς στη
Νιγηρία, παρά την προσήλωση των κο-
ρυφαίων παραγωγών στη συμφωνία της
ευρύτερης συμμαχίας ΟΠΕΚ+ για μείωση
της παραγωγής για τη στήριξη της αγοράς.
Ο ΟΠΕΚ άντλησε 28,97 εκατομμύρια βα-
ρέλια ημερησίως (bpd) τον περασμένο
μήνα, με την παραγωγή να είναι μεγα-
λύτερη κατά 150.000 bpd σε σχέση με
τον Ιανουάριο. Η παραγωγή εξακολουθεί
να είναι μειωμένη κατά περισσότερο
από 700.000 bpd από τον Σεπτέμβριο.

Μετά το ρεπορτάζ της Wall Street Journal για τη σύγκρουση ΗΑΕ - Σαουδικής Αραβίας, η τι-
μή του πετρελαίου υποχώρησε κατά 2%.

Καθοδικά για ενδέκατο συνεχόμενο μήνα ο δείκτης για τις τιμές των τροφίμων
Νέα υποχώρηση σημείωσε ο παγκόσμιος
δείκτης του ΟΗΕ για τις τιμές των τρο-
φίμων τον Φεβρουάριο, καθώς κινήθηκε
στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευ-
ταίων 17 μηνών, κάτι όμως που δεν α-
ποτυπώνεται και στην «τσέπη» των κα-
ταναλωτών, που εξακολουθούν να βλέ-
πουν σημαντικές ανατιμήσεις στα ράφια
των σούπερ μάρκετ. Ο δείκτης του ΟΗΕ
που παρακολουθεί το κόστος των ε-
μπορευμάτων τροφίμων υποχώρησε
τον Φεβρουάριο κατά 0,6%, συμπλη-
ρώνοντας 11 μήνες πτώσης, στο μεγα-
λύτερο καθοδικό σερί εδώ και τρεις δε-
καετίες που τηρούνται τα σχετικά στοι-
χεία. Στην πτώση του Φεβρουαρίου συ-
νέβαλε η υποχώρηση των τιμών στα
έλαια και τα γαλακτοκομικά, με το συ-
νολικό κόστος των τροφίμων να έχει
μειωθεί πλέον κατά 19% από το ρεκόρ
που σημείωσε πριν από έναν χρόνο, ό-
ταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
προκάλεσε πλήγμα στις εξαγωγές σι-
τηρών. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών του

Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO), ο οποίος παρακολουθεί τα προϊ-
όντα διατροφής με τις περισσότερες
διαπραγματεύσεις παγκοσμίως, ήταν
κατά μέσον όρο 129,8 μονάδες τον πε-
ρασμένο μήνα έναντι 130,6 τον Ιανου-
άριο, ανέφερε ο οργανισμός. Πρόκειται
για τη χαμηλότερη ένδειξη από τον Σε-
πτέμβριο του 2021.

Ενα χρόνο από την έναρξη του πο-
λέμου, οι τιμές των σιτηρών δέχονται
πιέσεις εξαιτίας της μεγάλης σοδειάς
σε χώρες όπως η Ρωσία και η Αυστραλία,
ενώ πτωτικά κινείται επίσης το κόστος
των ελαίων και του κρέατος.

Ωστόσο, χρειάζεται χρόνος για να

περάσει αυτή η αποκλιμάκωση των τι-
μών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ό-
που οι ανατιμήσεις συνεχίζονται λόγω

του αυξημένου κόστους της ενέργειας
και των μεταφορών.  O δείκτης του
ΟΗΕ, που παρακολουθεί πέντε μεγάλες

κατηγορίες τροφίμων, βρίσκεται στα
χαμηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμ-
βριο του 2021.

Σύμφωνα με το Bloomberg, υπάρχουν
κάποιες ενδείξεις ότι οι τιμές των τρο-
φίμων ενδεχομένως να αποκλιμακώ-
νονται σε κάποια μέρη του κόσμου.
Στην Παραγουάη ο πληθωρισμός δια-
μορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα
από τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς
μετριάστηκαν οι τιμές σε τρόφιμα και
καύσιμα. «Υπάρχει πληθωρισμός, το
ζούμε», δήλωσε ο John Bason, οικονο-
μικός διευθυντής της Associated British
Foods Plc. Οι σκληρές εμπορικές δια-
πραγματεύσεις είναι μια καθημερινό-
τητα ανάμεσα σε προμηθευτές και σού-
περ μάρκετ. «Ολοι αναγνωρίζουμε ότι
αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για
όλους», σημείωσε. Η αμερικανική αλυ-
σίδα fast food Wendy’s περιμένει αύ-
ξηση περίπου 5% στις τιμές των εμπο-
ρευμάτων στα τρόφιμα φέτος, με το
βοδινό να εμφανίζει ελαφρά μείωση.

Η Kraft Heinz δήλωσε πρόσφατα ότι
δεν σχεδιάζει άλλες αυξήσεις τιμών σε
Β. Αμερική, Ευρώπη, Λατινική Αμερική
και στο μεγαλύτερο μέρος της Ασίας.
Πριν από περίπου έναν μήνα, διεθνείς
οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα,
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και α-
ναλυτές της αγοράς, προειδοποιούσαν
πως ο πληθωρισμός των τροφίμων, όχι
μόνο δεν έχει υποχωρήσει, αλλά οι
τιμές αναμένεται ότι θα παραμείνουν
υψηλές για αρκετό καιρό ακόμη. Το με-
γαλύτερο καμπανάκι κινδύνου έκρουσε
η Παγκόσμια Τράπεζα σε τελευταία της
έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια,
η οποία είδε το φως της δημοσιότητας
τον Ιανουάριο. Την ίδια στιγμή, παρα-
μένουν πέντε μεγάλοι κίνδυνοι για τις
τιμές των τροφίμων: το κόστος των λι-
πασμάτων, το κόστος της ενέργειας, ο
κίνδυνος να τερματιστεί η συμφωνία
για εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία,
η κλιματική αλλαγή, αλλά και η κερδο-
σκοπία.

<<<<<<<

Στην πτώση του Φεβρουαρί-
ου συνέβαλε η υποχώρηση
των τιμών στα έλαια και τα
γαλακτοκομικά.

Η αποκλιμάκωση των τιμών δεν έχει φτάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου οι ανα-
τιμήσεις συνεχίζονται, λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας και των μεταφορών.

Η σουηδική εταιρεία κατασκευής μπαταριών Northolt, ο ιρλανδικός γίγαντας του κλάδου των χημικών Linde, η γερμανική Volkswagen και η ιταλική ενεργειακή Enel έχουν εκφράσει εν-
διαφέρον για εκμετάλλευση του νέου νόμου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται πράσινες επιχορηγήσεις σε εταιρείες.

<<<<<<

Αιτία η σύγκρουση
με τη Σαουδική Αραβία για
τα επίπεδα της ημερήσιας
παραγωγής του καρτέλ.
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Στο επίπεδο του «περίπου 5%», ήτοι χα-
μηλότερα από τη μέση εκτίμηση των
αναλυτών, όρισε η Κίνα τον αναπτυξιακό
της στόχο για το 2023, θέτοντας πα-
ράλληλα τα θεμέλια για οικονομική α-
νάκαμψη μετά την άρση των αυστηρών
υγειονομικών μέτρων που είχαν ληφθεί
για να ελεγχθεί η διάδοση του κορω-
νοϊού. Η σχετική έκθεση που δημοσίευσε
η κινεζική κυβέρνηση μέσα στο Σαβ-
βατοκύριακο θεωρήθηκε συντηρητική,
υποδεικνύοντας ότι η Κίνα αναγνωρίζει
τις δυσκολίες της ανάκαμψης μετά την
πανδημία, αλλά και την επιφυλακτικό-
τητα της κυβέρνησης αφότου δεν κα-
τάφερε να επιτύχει τους στόχους του
2022. Αναφορικά με τον πληθωρισμό
για το 2023, ο στόχος τέθηκε στο 3%
και για την ανεργία στα αστικά κέντρα
στο 5,5%. Σκοπός είναι η δημιουργία
περίπου 12 εκατομμυρίων νέων θέσεων
εργασίας στα αστικά κέντρα, υψηλότερα
δηλαδή από τον περυσινό στόχο για
«άνω των 11 εκατομμυρίων», όπως α-
ναφέρει σε δημοσίευμά του το
Bloomberg και το moneyreview.gr.
Στην έκθεση γίνεται επίσης έκκληση
για εφαρμογή «συνετής νομισματικής
πολιτικής» με «στοχευμένο» τρόπο. Το

δημοσιονομικό έλλειμμα της Κίνας α-
ναμένεται να αυξηθεί φέτος στο 3%
του ΑΕΠ έναντι του 2,8%, όπως είχε
διαμορφωθεί κατά το 2022. Επιπλέον,
θεωρείται ως αξιοσημείωτη η προβλε-
πόμενη αύξηση στις αμυντικές δαπάνες
κατά 7,2% φέτος υπό συνθήκες οξυμέ-
νων εντάσεων και αντιπαραθέσεων με
τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα μεγάλο
αριθμό ποικίλων ζητημάτων, από την
τεχνολογία αιχμής και τους ημιαγωγούς
έως την Ταϊβάν.

«Η οικονομία της Κίνας χτίζει μια
σταθερή ανάκαμψη και επιδεικνύει τις
τεράστιες δυνατότητες που έχει, αλλά
και τη δυναμική της για περαιτέρω α-
νάπτυξη», δήλωσε ο απερχόμενος πρω-
θυπουργός της χώρας, Λι Κεκιάνγκ. Ω-
στόσο, συνολικά θεωρήθηκε από πο-
λιτικούς παρατηρητές και οικονομολό-
γους ότι οι στόχοι είναι συντηρητικοί,
ενώ διατυπώθηκαν ανησυχίες πως εν
τέλει η συμβολή της δεύτερης μεγαλύ-
τερης οικονομίας στο διεθνές οικονομικό
σκηνικό θα είναι περιορισμένη φέτος.
«Θα πρέπει να στραφούμε στην ανά-
πτυξη της ψηφιακής οικονομίας, να ε-
νισχύσουμε την εποπτεία σε ρυθμιστικό
επίπεδο και να στηρίξουμε την ανάπτυξη

της οικονομίας των πλατφορμών», α-
ναφέρει η έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό τέ-
θηκαν επί τάπητος οκτώ προτεραιότητες
σε ό,τι αφορά την οικονομία.

Πρώτη στον κατάλογο τίθεται η ε-
νίσχυση της εγχώριας ζήτησης με μοχλό
την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η βελτίωση
του  συστήματος της βιομηχανίας και
η στήριξη των μη κρατικών οντοτήτων. 

Επίσης, αναφέρεται η ενίσχυση των
προσπαθειών για προσέλκυση και α-
ξιοποίηση ξένων επενδύσεων, η πρό-
ληψη και η αντιμετώπιση των χρημα-
τοπιστωτικών κινδύνων, η σταθερο-
ποίηση της παραγωγής σιτηρών, η συ-
νέχιση των πολιτικών με στόχο τη με-
τάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και
την ολοκλήρωσή της, καθώς και η κα-
τάρτιση, προώθηση και εφαρμογή κοι-
νωνικών προγραμμάτων για τις ομάδες
του πληθυσμού που έχουν ανάγκη. «Πε-
ρισσότερες πιθανότητες για να βοηθηθεί
η ανάπτυξη έχει με το να ανακάμψουν
οι  καταναλωτικές δαπάνες. Οι επιχει-
ρηματικές επενδύσεις μπορεί να παρα-
μείνουν αμετάβλητες, έως ότου υπάρ-

ξουν δραστικότερα μέτρα που θα απο-
σκοπούν στη στήριξη του ιδιωτικού το-
μέα», δήλωσε στο Bloomberg ο Μπερτ
Χόφμαν, πρώην επικεφαλής για την ο-
μάδα της Κίνας στην Παγκόσμια Τρά-
πεζα.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ανέ-
γερσης κατοικιών, ο οποίος αποτελεί
έως και το 20% του κινεζικού ΑΕΠ, στο
επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη παροχής
στήριξης για την απόκτηση πρώτης κα-
τοικίας και η «βοήθεια επίλυσης των
στεγαστικών προβλημάτων για και-
νούργιους κατοίκους πόλεων και νέους
σε ηλικία ανθρώπους». Οπως μάλιστα
άφησε να εννοηθεί ο Κινέζος πρωθυ-
πουργός Λι Κεκιάνγκ, η κυβέρνηση θα
στοχεύσει και στην αποφυγή της «μη
ρυθμισμένης επέκτασης της αγοράς».
Ιδιαίτερη αναφορά, επίσης, έκανε ο

ίδιος στην εθνική ασφάλεια, λέγοντας
ότι απαιτούνται πολιτικές, οι οποίες θα
μπορούν να ισορροπήσουν την ανά-
πτυξη και την ασφάλεια. Στο πλαίσιο
αυτό η Κίνα πρόκειται να αυξήσει τις
αμυντικές δαπάνες κατά 7,2% κατά το
τρέχον έτος, δηλαδή με τον ταχύτερο
ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών,
στο 1,55 τρισ. γουάν (πάνω από 223 δισ.
δολάρια). Το 2022 είχαν αυξηθεί κατά
7,1% οι αμυντικές δαπάνες της χώρας
και το 2021 κατά 6,8%. Αξίζει τέλος να
αναφερθεί πως, σε σχέση με δέκα χρόνια
πριν, ο προϋπολογισμός για τις αμυντικές
δαπάνες της Κίνας είναι υπερδιπλάσιος
φέτος. Κατά τον Κινέζο πρωθυπουργό,
Λι Κεκιάνγκ, το Πεκίνο θα στοχεύσει
σε «ειρηνική επανένωση» με την Ταϊβάν,
διατηρώντας την ίδια στάση απέναντι
στη νησιωτική χώρα.

Ανάπτυξη 5%
θέτει ως στόχο
για φέτος
το Πεκίνο
Οι 8 προτεραιότητες στην οικονομία
και η αύξηση αμυντικών δαπανών

<<<<<<<

Συντηρητικοί θεωρούνται
οι οικονομικοί στόχοι
της Κίνας, ενώ διατυπώνο-
νται ανησυχίες πως
η συμβολή της στο διεθνές
οικονομικό σκηνικό θα
είναι περιορισμένη φέτος.

Πάει για ρεκόρ φέτος στον τουρισμό η Ιταλία

Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι δεν είναι και πιο έξυπνοι  

Δεν είναι μόνο οι ευρωπαϊκές αε-
ροπορικές εταιρείες που αναμένουν
υψηλή ζήτηση το καλοκαίρι και δη
για τους δημοφιλείς προορισμούς
της Μεσογείου. Σύμφωνα με το ι-
ταλικό ινστιτούτο δημοσκοπήσεων
Demoskopika, τη φετινή χρονιά οι
διανυκτερεύσεις τουριστών στη
χώρα θα ξεπεράσουν τα 442 εκα-
τομμύρια.

Και φυσικά, ένας από τους ισχυ-
ρότατους πόλους έλξης παραμένει
η Ρώμη, η Αιώνια Πόλη, ανεξαρ-
τήτως αν δεν έχει θάλασσα. Πάντως,
όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της
η Deutsche Welle, σε σχέση με το
2022 προβλέπεται αύξηση της τά-
ξεως του 12,2%. Συνολικά από το

εξωτερικό και το εσωτερικό ανα-
μένεται να επιλέξουν τα ιταλικά
θέρετρα και τις λεγόμενες μοναδικές
«πόλεις της τέχνης» 127 εκατομ-
μύρια επισκέπτες. Και σε αυτή την
περίπτωση σε σύγκριση με πέρυσι
καταγράφεται ουσιαστική αύξηση
της τάξεως του 11,2%. Η έκρηξη
αυτή της τουριστικής κίνησης μπο-
ρεί να οδηγήσει σε εισπράξεις 89
δισ. ευρώ, οι οποίες θα είναι κατά
σχεδόν 25% υψηλότερες σε σύ-
γκριση με το 2022. Εχουν προηγηθεί
άλλωστε τρία χρόνια σκληρών πε-
ριορισμών και απαγορεύσεων που
είχαν εφαρμοστεί για την ανάσχεση
της πανδημίας του κορωνοϊού, ο-
πότε σήμερα πλέον όλοι και όλες

έχουν ανάγκη για χαλάρωση και
ανεμελιά.

Οσον αφορά τους ξένους επι-
σκέπτες, η εταιρεία Demoskopika
προβλέπει ότι φέτος θα επισκε-
φθούν την Ιταλία 61 εκατομμύρια
ξένοι τουρίστες με 215 εκατομμύρια

διανυκτερεύσεις. Η θετική αυτή
δυναμική φαίνεται να αφορά όλες
τις περιοχές της χώρας, ενώ οι ε-
ντονότερες αυξήσεις αναμένονται
για την ευρύτερη περιοχή της Βε-
νετίας, την κεντρική περιφέρεια
της Τοσκάνης, τη Ρώμη και την
Καμπανία με πρωτεύουσα τη Νά-
πολη.

Παρ’ όλα αυτά, δεν φαίνεται να
είναι όλα ρόδινα. Η συνομοσπονδία
των επιχειρήσεων στο εμπόριο και
στον τουρισμό της Ιταλίας,
Confesercenti, έχει σημάνει συνα-
γερμό και υπογραμμίζει ότι ενόψει
του Πάσχα των Καθολικών, στις 9
Απριλίου –αλλά και όσον αφορά
όλη την υπόλοιπη σεζόν–, συνεχί-

ζουν να υπάρχουν τεράστιες ελ-
λείψεις. Χρειάζονται επειγόντως
περίπου 50.000 εργαζόμενοι στα
ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, κα-
θώς και στις υπόλοιπες τουριστικές
υποδομές. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις
καταγράφονται στα νησιά της Σαρ-
δηνίας και της Σικελίας, αλλά και
στις παραθαλάσσιες περιοχές της
Αδριατικής. Κυρίως στην Εμίλια
Ρομάνια, όπου κάθε χρόνο παρα-
θερίζουν πολλοί ξένοι, κυρίως Γερ-
μανοί τουρίστες. Οι επιχειρηματίες
του τομέα ζητούν την άμεση στή-
ριξη της ιταλικής κυβέρνησης, ώστε
να αντιμετωπιστεί, όπως τονίζουν,
μια «χρόνια κατάσταση μεν, εκτά-
κτου ανάγκης δε».

Νέα αύξηση επιτοκίων στις 16 Μαρτίου προανήγγειλε η Κριστίν Λαγκάρντ
Ακόμα μία φορά, η πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κρι-
στίν Λαγκάρντ, επιβεβαίωσε όσους προ-
έβλεπαν τη συνεχιζόμενη ανοδική πο-
ρεία των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, δή-
λωσε ότι είναι «πολύ πιθανή» η αύξηση
των επιτοκίων κατά επιπλέον 50 μονάδες
βάσης στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις
16 Μαρτίου. 

Ειδικότερα, μιλώντας στην ισπανική
εφημερίδα El Correo, η Λαγκάρντ δή-
λωσε πως πρόκειται για μία απόφαση,
στην οποία είχε αναφερθεί ήδη από
την προηγούμενη συνεδρίαση, «και
όλοι οι αριθμοί που βλέπουμε τις τελευ-
ταίες ημέρες επιβεβαιώνουν ότι αυτή
η αύξηση είναι πολύ πιθανή», όπως σχε-
τικώς αναφέρει σε δημοσίευμά του το
moneyreview.gr. 

Στην περίπτωση, πάντως, που πράγ-

ματι αποφασιστεί τέτοια αύξηση στη
συνεδρίαση στις 16ης Μαρτίου, το ε-
πιτόκιο αναφοράς θα έχει ανέλθει συ-
νολικά κατά 350 μονάδες βάσης από
τον Ιούλιο του περασμένου έτους.  Πα-
ρότι δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί
μετά τον Μάρτιο, οι αναλυτές προεξο-
φλούν ότι το κόστος του χρήματος θα
αγγίξει το 4% εν συγκρίσει με το τρέχον
επίπεδο του 2,5%. Κι αν συμβεί κάτι τέ-

τοιο, τότε θα είναι και για πρώτη φορά
στην ιστορία του κοινού ευρωπαϊκού
νομίσματος. «Δεν μπορώ να σας πω
πόσο ψηλά θα πάνε τα επιτόκια. Ξέρω
ότι θα είναι υψηλότερα από το επίπεδο
στο οποίο βρίσκονται τώρα και ότι έ-
χουμε κι άλλη δουλειά να κάνουμε, διότι
δεν μπορούμε ακόμα να διατρανώσουμε
τη νίκη μας. Σαφώς και σημειώνουμε
πρόοδο, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά
να κάνουμε», δήλωσε η Λαγκάρντ. 

Καθόλου τυχαία, άλλωστε, χαρακτή-
ρισε τον πληθωρισμό ως ένα τέρας, στο
οποίο πρέπει να καταφέρει κανείς χτύ-
πημα στο κεφάλι. Σημειώνεται ότι σύμ-
φωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας,
ο δείκτης του πληθωρισμού στην Ευ-
ρωζώνη υποχώρησε μόνο οριακά τον
Φεβρουάριο στο 8,5% έναντι του 8,6%

τον Ιανουάριο. Ακόμη μεγαλύτερο ση-
μείο προβληματισμού, όμως, αποτελεί
το γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός
ανήλθε στο επίπεδο-ρεκόρ του 5,6% έ-
ναντι του 5,3% τον προηγούμενο μήνα.
«Αισθάνομαι σίγουρη ότι ο δομικός πλη-
θωρισμός θα υποχωρήσει το 2023, όσο
ο πληθωρισμός θα παραμένει σε δυ-
σχερώς υψηλά επίπεδα βραχυπρόθεσμα.
Και αναμένω σχετικά καλύτερη οικο-
νομική ανάπτυξη σε σχέση με τη στα-
σιμότητα του τελευταίου τριμήνου του
2022», δήλωσε. Η ίδια υπενθύμισε επίσης
ότι «οι προβλέψεις της ΕΚΤ δεν περι-
λαμβάνουν ύφεση το 2023. Αναμένουμε
θετική ανάπτυξη και αυξημένη δρα-
στηριότητα σε βάθος έτους. Ωστόσο,
είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη αβε-
βαιότητα». Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους
για την ανάπτυξη, η Λαγκάρντ τόνισε:

«Ο βασικός προβληματισμός μας είναι
ο πληθωρισμός. Δεν θέλουμε να κλονί-
σουμε και να διαρρήξουμε την οικονομία.
Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος
μας είναι να καταστείλουμε τον πλη-
θωρισμό».

Εν κατακλείδι, κατά τον προϊστάμενο
οικονομολόγο και αρμόδιο για τα ευ-
ρωπαϊκά θέματα στην ιταλική τράπεζα
της UniCredit, Μάρκο Βάλι, που μίλησε
στους Financial Times, τα τελευταία
δεδομένα για το 8,5% του Φεβρουαρίου
και το 5,6% του δομικού πληθωρισμού,
που ενισχύθηκε, «ενδεχομένως να ε-
πηρεάσουν την πολιτική της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας, διότι τα μέλη
της στο Δ.Σ. με επιρροή έχουν ευθέως
διασυνδέσει την πορεία του κόστους
χρήματος με τον δομικό πληθωρισμό
και την εξέλιξή του».

<<<<<<<

Η ενίσχυση του κόστους
δανεισμού κατά 50 μ.β.
την επόμενη εβδομάδα
είναι εξαιρετικά πιθανή,
τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Ξέρω ότι θα είναι υψηλότερα από το επίπε-
δο στο οποίο βρίσκονται τώρα τα επιτόκια
και ότι έχουμε κι άλλη δουλειά να κάνουμε,
τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ.

<<<<<<

Οι διανυκτερεύσεις ταξι-
διωτών αναμένεται να ξε-
περάσουν τα 442 εκατομ-
μύρια – Μεγάλες ελλεί-
ψεις εργαζομένων στις
τουριστικές υποδομές.

Οποιος κερδίζει πολλά δεν είναι σώνει
και καλά μεγαλοφυής! «Το ήξερα!», θα
σκεφθεί κανείς διαβάζοντας αυτό το
άρθρο, φέρνοντας στον νου του κάποιον
με υπερβολικά υψηλό εισόδημα. «Σί-
γουρα δεν μπορεί να είναι μόνο η νοη-
μοσύνη που κάνει μερικούς ανθρώπους
να κερδίζουν τέτοιους μισθούς!». Οι
άνθρωποι που κερδίζουν απίστευτα
πολλά χρήματα δεν σημαίνει αυτομάτως
ότι είναι και πάρα πολύ έξυπνοι, όπως
αναφέρει σε άρθρο της η Deutsche
Welle. Μια νέα έρευνα που δημοσιεύ-
θηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Ευ-
ρωπαϊκή Κοινωνιολογική Επιθεώρηση»,
με ερευνητές από διάφορα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια, μπόρεσε να επιβεβαιώσει
αυτό που πολλοί υποψιάζεστε. Μέχρις
ενός σημείου όντως η ευφυΐα και οι
χρηματικές απολαβές συσχετίζονται.

Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι
παράγοντες που καθορίζουν την οικο-
νομική επιτυχία ενός ατόμου.

Στη συγκεκριμένη έρευνα οι επιστή-
μονες εξέτασαν δεδομένα από 60.000
άνδρες Σουηδούς, έχοντας πρόσβαση
στα εισοδήματα που δήλωναν στην ε-
φορία, όπως και στα αποτελέσματα
ενός ειδικού τεστ νοημοσύνης κατά τη
διάρκεια της κατάταξής τους στον στρα-
τό. «Τα δεδομένα που έχουμε λάβει
είναι απίστευτα», λέει ο Μαρκ Κόισνιγκ,
ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.
Ο ίδιος είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας
στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και α-
ναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο
Αναλυτικής Κοινωνιολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Λιντκέπιγκ στη Σουηδία. Ενώ
το ετήσιο εισόδημα είναι πιο εύκολο
να καταγραφεί, η καταμέτρηση της ευ-

φυΐας αποτελεί μια πιο περίπλοκη δια-
δικασία. Ολοι οι συμμετέχοντες έκαναν
το ίδιο τεστ μεταξύ 18 και 19 ετών.
Είναι το λεγόμενο «Armed Forces
Qualification Test» (AFQT), ένα τεστ
προσόντων των ενόπλων δυνάμεων
που χρησιμοποιούσε ο σουηδικός στρα-
τός προκειμένου να αξιολογήσει τις
γνωστικές ικανότητες των νεαρών αν-
δρών. Ο καθηγητής Κόισνιγκ λυπάται
που οι γυναίκες δεν αποτέλεσαν μέρος
της μελέτης του, διότι δεν υπήρχαν α-
ντίστοιχα δεδομένα. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα, οι
ερευνητές έλαβαν υπόψη μόνο δεδομένα
από έτη κατά τα οποία όλοι οι Σουηδοί
άνδρες έπρεπε να υποβληθούν σε αυτό
το τεστ. 

«Συνδέσαμε τις μετρήσεις της νοη-
μοσύνης κατά τη διεξαγωγή του συ-

γκεκριμένου τεστ με τις μετρήσεις της
επιτυχίας που είχαν στην αγορά εργα-
σίας σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής
τους», εξηγεί ο καθηγητής Κόισνιγκ.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι ερευ-
νητές παρακολουθούν το ετήσιο εισό-
δημα των ανδρών για περίοδο δέκα ε-
τών, όπου οι συμμετέχοντες είναι μεταξύ
35 και 45 ετών, και από αυτό υπολογί-
ζουν τον μέσο όρο του αντίστοιχου ε-
τήσιου εισοδήματος. «Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά
επίπεδα στην αγορά εργασίας», σημει-
ώνει ο καθηγητής. Μέχρι ένα ορισμένο
επίπεδο εισοδήματος δεν φαίνεται να
συνδέεται ο μισθός με τις γνωστικές ι-
κανότητες. Οι άνθρωποι αρχίζουν να
κερδίζουν χρήματα, χωρίς οι ερευνητές
να έχουν παρατηρήσει περισσότερες
γνωστικές ικανότητες. «Στο ανώτερο

50% των συμμετεχόντων βλέπουμε μια
πολύ ισχυρή σύνδεση μεταξύ εισοδή-
ματος και γνωστικών δεξιοτήτων». 

Παρ’ όλα αυτά, ο σαφής αυτός συ-
σχετισμός εξαφανίζεται όταν το εισό-
δημα ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ, όπως
αναφέρει ο καθηγητής, δηλώνοντας
πως η περαιτέρω αύξηση του εισοδή-
ματος δεν συνοδεύεται από ανάλογη
αύξηση των γνωστικών ικανοτήτων.
Το κορυφαίο ποσοστό των συμμετεχό-
ντων της μελέτης, όμως, δεν είναι και
«τέρατα» εξυπνάδας. Σύμφωνα με τη
μελέτη του Κόισνιγκ, οι συμμετέχοντες
με το υψηλότερο εισόδημα, της τάξης
των 200.000 ευρώ, σε ποσοστό 1%, μπο-
ρεί να βγάζουν τα διπλάσια από την ε-
πόμενη ποσοστιαία μονάδα της κατά-
ταξης, αλλά είναι και «μια ιδέα λιγότερο
έξυπνοι», σύμφωνα με την D.W.    

Η έκρηξη της τουριστικής κίνησης μπορεί να οδηγήσει σε εισπρά-
ξεις 89 δισ. ευρώ, οι οποίες θα είναι σχεδόν κατά 25% υψηλότερες
συγκριτικά με το 2022.

Σύμφωνα με την έρευνα, όταν το εισόδημα
ξεπερνάει τις 60.000 δεν συνοδεύεται από
ανάλογη αύξηση των γνωστικών ικανοτήτων.
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Το τρύπιο κράτος

Του ΘAΝΟΥ ΤΣIΡΟΥ

Μόλις 40.000 νέες θέσεις εργασίας α-
παιτούνται για να πέσει η ανεργία κάτω
από το όριο του 10%. Θα είναι μια εξέλιξη
που θα πυροδοτήσει πλήθος συζητή-
σεων σχετικά με τη διαμόρφωση του
κατώτατου μισθού, καθώς θα ανασυρθεί
από τα συρτάρια ο «στοιχειωμένος»
μνημονιακός νόμος του 2012, ο οποίος
απαγόρευε την προσαύξηση του κατώ-
τατου μισθού βάσει προϋπηρεσίας μέχρι
να μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό η
ανεργία. Ο πρόχειρα γραμμένος μνη-
μονιακός νόμος του 2012 αφήνει πολλά
αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία η ε-
πόμενη κυβέρνηση –κατά τη θητεία
της οποίας θα πρέπει να επιλυθεί το θέ-
μα– θα πρέπει να απαντήσει. Η ανά-
κτηση του 10% θα πρέπει να γίνει σε
επίπεδο μήνα –κάτι που σημαίνει ότι
μπορεί να απέχουμε και μερικές εβδο-
μάδες ή μήνες από το «ορόσημο»– ή σε
επίπεδο μέσου όρου έτους, κάτι που α-
σφαλώς μας πηγαίνει αρκετά πιο πίσω
στον χρόνο; 

Αναδρομικά ή όχι;
Η ανάκτηση των 3ετιών θα γίνει α-

ναδρομικά, κάτι που σημαίνει ότι εκα-
τοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που α-
πασχολήθηκαν από το 2012 και μετά
θα πρέπει να λάβουν αυτόματα αύξηση
έως και 30%; Θα προσμετρηθεί –και με
ποιον τρόπο θα γίνει αυτό– ο κίνδυνος
η απότομη αύξηση του μισθολογικού
κόστους να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων

εργασίας και επιστροφή στα διψήφια
ποσοστά ανεργίας; Και τελικώς, αν η
ανεργία υποχωρήσει σε μονοψήφια πο-
σοστά, αλλά υπάρξει νέα περίοδος αύ-
ξησής της, θα ξαναζήσουμε το «πάγωμα»
της προσαύξησης, δηλαδή την «ανα-
βίωση» του μνημονιακού νόμου;

Το 2012 που ψηφιζόταν το «πάγωμα»
των λεγόμενων τριετιών, η ανεργία
ήταν στο 27,5%. Αυτό σημαίνει ότι ο
αριθμός των απασχολουμένων είχε
πέσει –ενδεικτικά τα στοιχεία του Ια-
νουαρίου 2013– στα 3,56 εκατ., με τον
αριθμό των ανέργων να εκτοξεύεται
στο 1,33 εκατ. Ουδείς μπορούσε να δια-
νοηθεί τότε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί
στον νόμο τι θα συμβεί όταν ο αριθμός
των ανέργων θα μειωνόταν και πάλι
κάτω από τα επίπεδα των 500.000 ατό-
μων.  Η πτωτική πορεία της ανεργίας
ξεκίνησε το 2015, έπεσε για πρώτη φορά
κάτω από το 20% στις αρχές του 2019
και στις αρχές της εβδομάδας που πέ-
ρασε, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο μη-
νιαίος δείκτης της ανεργίας έπεσε για
πρώτη φορά κάτω από 11% μετά το

2009. Είχαμε τον Ιανουάριο του 2023
μικρότερο αριθμό ανέργων (502.000)
από ό,τι τον Ιανουάριο του 2004, λίγους
μήνες δηλαδή πριν από τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Γιατί είχαμε την τόση αι-
σθητή αποκλιμάκωση της ανεργίας; Ο
ένας λόγος ήταν η βελτίωση των συν-
θηκών στην οικονομία (ανάκαμψη του
ΑΕΠ, δημιουργία θέσεων εργασίας, κί-
νητρα για προσλήψεις), ο δεύτερος ήταν
η διατήρηση των μισθών σε χαμηλά ε-
πίπεδα και ο τρίτος (αρνητικός αλλά με
ουσιαστικό αποτύπωμα), η μείωση του
εργατικού δυναμικού. 

Το άθροισμα απασχολουμένων και
ανέργων το 2010 ήταν 5 εκατομμύρια
άτομα και η ανεργία στο ξεκίνημα της
μνημονιακής περιόδου 11,1%. Σήμερα
έχουμε λιγότερους ανέργους σε σχέση
με το 2010 (502.000 από 557.000 τον
Ιανουάριο του 2010), αλλά σαφώς μει-
ωμένος είναι και ο αριθμός των απα-

σχολουμένων: μόλις 4,145 εκατομμύρια.
Ή πιο απλά: έχουμε χαμηλότερη ανεργία
από το 2010 σε ποσοστιαία βάση αλλά
πολύ μικρότερο αριθμό απασχολουμέ-
νων. Ο λόγος; Η κατακόρυφη μείωση
του πληθυσμού και το brain drain, καθώς
σε όλη αυτή την περίοδο οι θάνατοι
στην Ελλάδα ήταν περισσότεροι από
τις γεννήσεις.

Υποχώρηση ανεργίας
Το αν θα πέσει η ανεργία κάτω από

το 10% μέσα στο επόμενο χρονικό διά-
στημα, προφανώς και θα κριθεί με βάση
τα σημερινά δεδομένα του εργατικού
δυναμικού. Πρακτικά, με 460.000 ανέρ-
γους (από 502.000 τον Ιανουάριο του
2023) η ανεργία μπαίνει σε μονοψήφια
ποσοστά. Ο στόχος θεωρείται εφικτός
από τη στιγμή που εκτός από την προ-
οπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικο-
νομίας και το επόμενο χρονικό διάστημα,

έχουμε μπροστά και μια σειρά από ε-
πιδοτούμενα προγράμματα για δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας. Ως προς
το θέμα των τριετιών, οι αποφάσεις θα
ληφθούν προφανώς από την επόμενη
κυβέρνηση. Ο οικονομικός αντίκτυπος
θα είναι πολύ μεγάλος –καθώς είναι ε-
κατοντάδες χιλιάδες οι απασχολούμενοι
που έχουν συμπληρώσει τριετίες στο
διάστημα από το 2012 (όταν έγινε το
«πάγωμα») μέχρι τώρα– και γι’ αυτό θα
απαιτηθεί εκτεταμένος διάλογος πριν
από τις τελικές αποφάσεις, δεδομένου
ότι οι 3ετίες θα εφαρμοστούν και επί
του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού
που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θα υ-
πάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι
θα πρέπει να λάβουν –αν το μέτρο ι-
σχύσει αναδρομικά– ακόμη και πάνω
από 1.000 ευρώ μεικτά. Το «ξεπάγωμα»
των τριετιών είναι σχεδόν δεδομένο

ότι θα ισχύσει μόλις καταγραφεί από
την ΕΛΣΤΑΤ μονοψήφιο ποσοστό α-
νεργίας σε σύνολο ενός έτους και όχι
σε επίπεδο μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι
άνεργοι θα πρέπει να είναι λιγότεροι
από 460.000 για ένα ολόκληρο δωδε-
κάμηνο.

Νέο «πάγωμα»
Οσον αφορά το ενδεχόμενο εκ νέου

«παγώματος» των τριετιών σε περίπτωση
νέας αύξησης της ανεργίας, γνώστες
του θέματος επισημαίνουν ότι δεν προ-
κύπτει από πουθενά τέτοια πρόβλεψη.
Οσον αφορά το θέμα της αναδρομικό-
τητας, το «μέτωπο» θα είναι πολύ μεγάλο.
Αν δεν αναγνωριστεί αναδρομικά το
δικαίωμα στην προσαύξηση λόγω προ-
ϋπηρεσίας, αυτός που εργάζεται αδια-
λείπτως από το 2012 και αυτός που θα
πιάσει δουλειά για πρώτη φορά το 2024,
θα έχουν τον ίδιο μισθό.

Η ανεργία
υποχωρεί,
οι τριετίες θα
«ξεπαγώσουν»;
Ο προχειρογραμμένος νόμος του 2012
δημιουργεί πλήθος ερωτημάτων

Κράτος αδιάφορο. Εβαλε τους συρμούς
να τρέχουν με 160 και πάνω χλμ./ώρα,
χωρίς να νοιαστεί να εγκαταστήσει το
ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας – κι
ήταν περήφανο για τα «τρένα βέλη»!
Κράτος κουφό και τυφλό: μάλλιασε η
γλώσσα των μηχανοδηγών να προει-
δοποιούν κι είχαν πυκνώσει τα δυστυ-
χήματα που από τύχη –μέχρι την πε-
ρασμένη Τρίτη– δεν είχαν θύματα, αλλ’
αυτό ούτε είχε δει ούτε είχε ακούσει
κάτι. Τσαπατσούλικο  κράτος: σε υπεύ-
θυνες θέσεις άνθρωποι με προσχηματική
εκπαίδευση και συμβάσεις 3, 6 ή 12 μη-
νών – για να εξυπηρετηθούν όλοι οι
«πελάτες» που περιμένουν στην ουρά.
Κράτος κλωτσοσκούφι: αντί να το φο-
βούνται οι εργολάβοι, αφήνει να το ε-

κβιάζουν οι θρασείς εξ αυτών, να κάνουν
ό,τι θέλουν και να «νταραβερίζονται»
– χωρίς κόστος.

Το δίδαγμα της εθνικής τραγωδίας
είναι ότι το κράτος είναι τρύπιο και
χρειαζόμαστε ένα άλλο, σύγχρονο, α-
ποτελεσματικό και ισχυρό. Η μεταρ-
ρύθμιση του κράτους ήταν η πιο μεγάλη
προσδοκία της δεύτερης 4ετίας Σημίτη.
Διαψεύστηκε. Η ανασύνταξή του ήταν
η κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης
Καραμανλή. Διαψεύστηκε. Στη σύγχρο-
νη εποχή ο ρόλος του κράτους αναβαθ-
μίζεται παντού στον αναπτυγμένο κό-
σμο, όλοι κατανοούν ότι χωρίς ένα κρά-
τος - στρατηγό, χωρίς στενή συνεργασία
κράτους - ιδιωτικού τομέα, δεν υπάρχει
αύριο για την ανάπτυξη. Αλλά ενώ το

σκηνικό αλλάζει ριζικά διεθνώς, στην
Ελλάδα εξακολουθούμε να έχουμε ένα
κράτος - βαρίδι, που εκτός των άλλων
αποδεικνύεται και επικίνδυνο για τη
ζωή των πολιτών του: ένα πελατειακό,
αυταρχικό και καθυστερημένο  κράτος. 

Οσον αφορά τους πολιτικούς, κάποιοι
νομίζουν ότι πολιτική είναι να ασκείς
υψηλή εποπτεία σε έναν τομέα, να α-
πολαμβάνεις τα προνόμια της εξουσίας,

να μισθώνεις συμβούλους για να βρί-
σκουν ξύπνιες ατάκες και παρεμβάσεις
με στυλ. Κι όταν έρχεται η κρίση, φταίει
κάποιος άλλος – η αντιπολίτευση, κά-
ποιος εσωκομματικός αντίπαλος, ίσως
ο ανάδρομος Ερμής. Η εξουσία δεν είναι
για να περνάς καλά, πάει μαζί με την
ύψιστη ευθύνη, χωρίς ευθύνη η εξουσία
δαγκώνει άσχημα – τώρα πια, όλο το
πολιτικό προσωπικό θα πρέπει να το
’χει κατανοήσει...

Η μεταρρύθμιση του κράτους  και η
οικοδόμηση ενός σύγχρονου, φιλικού
στην ανάπτυξη και τον πολίτη κράτους,
προϋποθέτει τη συγκέντρωση ευρύτε-
ρων πολιτικών και κοινωνικών δυνά-
μεων, στη βάση ενός μακράς πνοής
σχεδίου, από έναν ουσιαστικό και πει-

θαρχημένο δημοκρατικό διάλογο. Οι
κυβερνήσεις συνεργασίας, επειδή είναι
οι μόνες που μπορούν να εκφράσουν
ένα πράγματι πλειοψηφικό ρεύμα της
κοινωνίας, θα ήταν ιδανικές για να ε-
φαρμόσουν ένα τόσο σύνθετο και δύ-
σκολο σχέδιο – άλλωστε, η αλήθεια
είναι ότι κυβερνήσεις συνεργασίας α-
νέλαβαν όλα τα δύσκολα τα τελευταία
χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, ένα τέτοιο
εγχείρημα προϋποθέτει κάποιου είδους
συνεννόηση και, σε ορισμένα θέματα,
συναίνεση. Η προεκλογική περίοδος
θα μπορούσε να προσφερθεί για έναν
τέτοιο διάλογο. Αφορά το αύριο της Ελ-
λάδας, είναι ένα κατεξοχήν σπουδαίο
πολιτικό θέμα για έναν ουσιαστικό προ-
εκλογικό διάλογο. Στο τέλος τέλος, την

τραγωδία στα Τέμπη δεν την προκάλεσε
το κράτος του παρελθόντος, αλλά το
σημερινό – που αδιαφόρησε να κλείσει
τον δρόμο στην τραγωδία. Είναι το ίδιο
κράτος που επέτρεπε τις τηλεφωνικές
υποκλοπές εις βάρος του Ν. Ανδρουλάκη
και όσων άλλων υποψιαζόταν, για διά-
φορους λόγους, το Μέγαρο Μαξίμου.
Ηταν το ίδιο κράτος που μοίρασε σχεδόν
65 δισ., εν πολλοίς με πελατειακά κρι-
τήρια, για να περηφανεύονται στην κυ-
βέρνηση ότι έφεραν οικονομική μεγέ-
θυνση – κακής ποιότητας, με τροφο-
δότηση της κατανάλωσης οριζόντια,
με κρατικά, των φορολογουμένων, λε-
φτά.  Με αυτό το κράτος πρέπει να τε-
λειώνουμε. Ή θα το μεταρρυθμίσουμε
ή αυτό θα καταστρέψει την Ελλάδα.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Τουρισμός, εμπόριο και μεταποί-
ηση, πολυπληθείς κλάδοι της ελ-
ληνικής οικονομίας, αναμένεται
να επηρεαστούν περισσότερο
από τις συνέπειες της αύξησης
του κατώτατου μισθού, πολλώ δε
μάλλον εάν αυτή ξεπεράσει το
7,5%. Αυτό περιγράφεται στην
έκθεση του ΚΕΠΕ, που βρίσκεται
εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα στα
χέρια του υπουργού Εργασίας Κω-
στή Χατζηδάκη, «ψαλιδίζοντας»
τις προσδοκίες που είχαν δημι-
ουργηθεί για αυξήσεις πολύ υψη-
λότερες από αυτές που αντέχει η
εγχώρια οικονομία. Οι αποφάσεις
έχουν ήδη ληφθεί και μπορεί το
τραγικό δυστύχημα των Τεμπών
να «πάγωσε» για λίγες ημέρες τις
διαδικασίες, όμως εντός της ερ-
χόμενης εβδομάδας το υπουργικό
συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει
την εισήγηση του κ. Χατζηδάκη,
προκειμένου στη συνέχεια να υ-
πογραφεί η σχετική υπουργική
απόφαση και ο νέος κατώτατος
μισθός να ισχύσει τουλάχιστον
για το ένα τέταρτο των απασχο-
λουμένων του ιδιωτικού τομέα. 

Τι προτείνουν
Το «καμπανάκι» για τις συνέ-

πειες μιας πιθανής μεγάλης αύ-
ξησης του κατώτατου μισθού στις
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ε-
κτιμάται ότι είναι πιο εκτεθειμένες
στις δυσμενείς επιπτώσεις, ήρθε
από την έκθεση του ΚΕΠΕ, η οποία

δεν είναι δεσμευτική για την κυ-
βέρνηση, δείχνει όμως την τάση
της αγοράς. Ετσι, η ανεξάρτητη
Αρχή Εμπειρογνωμόνων προτείνει
αύξηση κατά 5% και το ΚΕΠΕ τάσ-
σεται υπέρ μιας αύξησης στον
κατώτατο μισθό και στο κατώτατο
ημερομίσθιο από 4,5% έως και
7,5%. Συγκεκριμένα, η επιτροπή
των εμπειρογνωμόνων, αφού έ-
λαβε υπόψη της τόσο τις προτά-
σεις - εισηγήσεις των φορέων, ε-
ρευνητικών ινστιτούτων και κοι-
νωνικών εταίρων και την πορεία
της ελληνικής οικονομίας, εκτιμά
πως «το επίπεδο κατώτατων μι-
σθών στο τέλος του 2022 ήταν ι-

κανοποιητικό και ότι είναι θεμιτή
μια αύξηση, που θα αναπληρώνει
την προβλεπόμενη απώλεια πραγ-
ματικού εισοδήματος των χαμη-
λόμισθων λόγω του πληθωρισμού
(+4,4%) και θα ακολουθεί την α-
ναμενόμενη αύξηση της πραγμα-
τικής παραγωγικότητας (+0,6%)».
Συνεπώς, εισηγείται αύξηση του
κατώτατου μισθού και ημερομι-
σθίου κατά 5%. Στο ίδιο τελικό

κείμενο, το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού πρέ-
πει να καλύπτει τουλάχιστον τις
απώλειες της αγοραστικής δύνα-
μης για το 2023, θέτοντας ως ε-
λάχιστη αύξηση  το 4,5%. Από
την άλλη πλευρά, για λόγους κοι-
νωνικής ισότητας, θεωρεί πως  εί-
ναι σκόπιμο να μην ξεπεράσει
την αύξηση που δόθηκε στους
περισσότερους συνταξιούχους
(7,75%). Και προτείνει μια αύξηση

από 4,5% έως 7,5%. Επισημαίνει
μάλιστα ότι οι μικρές επιχειρήσεις
στις οποίες η χρήση του κατώτα-
του μισθού είναι πιο διαδεδομένη,
είναι σαφώς πιο εκτεθειμένες στις
δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει
μια αύξησή του. 

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται
πως οι μικρές επιχειρήσεις απο-
δεικνύονται πιο ευαίσθητες στις
μεταβολές του κατώτατου μισθού,
αφού μία αύξηση της τάξης του

1% θα αυξήσει τους μέσους μι-
σθούς στις μικρές επιχειρήσεις
κατά 0,53%, ενώ στις μεγάλες
κατά 0,36%. Με άλλα λόγια, η πίε-
ση από μία αύξηση του κατώτατου
μισθού είναι αισθητά μεγαλύτερη
προς τις μικρές επιχειρήσεις. Μά-
λιστα, καταγράφονται σημαντικές
κλαδικές διαφορές αναφορικά με
την επίδραση του κατώτατου στον
μέσο μισθό.

Ειδικότερα, στις μικρές επιχει-

ρήσεις σε έξι κλάδους η ελαστι-
κότητα μέσων προς κατώτατους
μισθούς εκτιμάται υψηλότερη
από 0,5. Μεταξύ αυτών των κλά-
δων περιλαμβάνονται και οι πο-
λυπληθείς κλάδοι που σχετίζονται
με τον τουρισμό και το εμπόριο,
καθώς και ο κλάδος της μεταποί-
ησης. Οσον αφορά τις επιχειρήσεις
που απασχολούν πάνω από 10 ερ-
γαζομένους, κατά κανόνα η ελα-
στικότητα μέσου προς κατώτατο
μισθό είναι μικρότερη από τις α-
ντίστοιχες μικρές επιχειρήσεις.
Ο κλάδος των καταλυμάτων και
της εστίασης συνεχίζει να είναι
σχετικά πιο ευαίσθητος σε αλλαγές
του κατώτατου μισθού, επισημαί-
νει το ΚΕΠΕ, με ελαστικότητα στο
0,43 και ακολουθούν η διαχείριση
ακίνητης περιουσίας (0,40), η υ-
γεία, το εμπόριο και η μεταποίηση,
με ελαστικότητα στο 0,33.

Ο δείκτης Kaitz
Ενας ακόμη δείκτης που ανα-

μένεται να αποδειχθεί καθοριστι-
κός στην τελική απόφαση, ο δεί-
κτης Kaitz, δηλαδή ο λόγος κα-
τώτατου προς μέσο μισθό. Σύμ-
φωνα με τους ειδικούς, όσο πιο
κοντά είναι ο κατώτατος μισθός
στον μέσο, τόσο πιο υψηλή είναι
η τιμή του δείκτη, καταδεικνύο-
ντας μεγαλύτερη αλληλοσυσχέ-
τιση. Το 2022 ο δείκτης Kaitz για
όλες τις επιχειρήσεις με προσω-
πικό άνω των δέκα ατόμων υπο-
λογίζεται σε 0,51 (2021: 0,48) και
κυμαίνεται από 0,28 για τον κλάδο

της ενέργειας έως 0,67 για τις δι-
οικητικές και υποστηρικτικές υ-
πηρεσίες. Οι κλάδοι που σχετίζο-
νται με τον τουρισμό καταγρά-
φουν υψηλό δείκτη Kaitz (0,65)
κυρίως λόγω των χαμηλών μισθών
στην εστίαση, ενώ ακολουθούν
η υγεία (0,61), οι λοιπές υπηρεσίες
(0,58), η δημόσια διοίκηση (0,58),
οι κατασκευές (0,56) και το εμπόριο
(0,56). Η μικρή αύξηση του δείκτη
Kaitz το 2022 οφείλεται στο γε-
γονός ότι ο μέσος μισθός για τις
μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκε
λιγότερο σε σχέση με τον κατώ-
τατο. Ειδικότερα, ο μέσος μισθός
στις μεγάλες επιχειρήσεις αυξή-
θηκε κατά μέσο όρο περίπου 3%
μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Ο-
κτωβρίου 2022.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους
από 10 εργαζομένους, για το σύ-
νολο των κλάδων ο δείκτης Kaitz
είναι σαφώς υψηλότερος από τον
αντίστοιχο των μεγάλων επιχει-
ρήσεων, δείχνοντας ότι σημαντική
μερίδα των εργαζομένων εκεί α-
μείβεται με μισθούς πολύ κοντά
στον κατώτατο. Ειδικότερα, ο δεί-
κτης ήταν 0,72 το 2021 και το
2022 αυξήθηκε σε 0,74, ενώ κυ-
μαίνεται από 0,55 για τη δημόσια
διοίκηση έως 0,83 για την εκπαί-
δευση. Η εκπαίδευση (0,83), οι
τέχνες (0,81), η υγεία (0,81), τα
καταλύματα και η εστίαση (0,78)
και το εμπόριο (0,78) διαχρονικά
καταγράφουν από τους υψηλό-
τερους δείκτες Kaitz και άρα από
τους χαμηλότερους μισθούς.

<<<<<<

Με αυτό το κράτος πρέπει
να τελειώνουμε, ή θα
το μεταρρυθμίσουμε ή θα
καταστρέψει την Ελλάδα.

Ευάλωτοι οι «μικροί» από μία μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού

<<<<<<

Θα προκαλέσει έντονες
πιέσεις στις μικρές
επιχειρήσεις, προειδο-
ποιεί το ΚΕΠΕ.
Προτείνει να ενισχυθεί
από 4,5% έως και 7,5%.

<<<<<<

Το 2012 που ψηφιζόταν
το «πάγωμα» των λεγόμενων
τριετιών, η ανεργία ήταν
στο 27,5%. Την περασμένη
εβδομάδα έπεσε για πρώτη
φορά κάτω από 11%.
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Μέρισμα ύψους 400,7 εκατ. ευρώ θα με-
ταφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στο ελ-
ληνικό Δημόσιο από τα κέρδη που κα-
τέγραψε το 2022. Η ΤτΕ αποτελεί την
εξαίρεση στον γενικότερο κανόνα των
ζημιών που καταγράφουν οι κεντρικές
τράπεζες διεθνώς στη χρήση 2022, λόγω
των επιπτώσεων του κύκλου σύσφιγξης
της νομισματικής πολιτικής της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ση-
μείωσε κέρδη 456,8 εκατ. ευρώ, κάτι
που της επιτρέπει να διανείμει για μία
ακόμη φορά μέρισμα και στους μετόχους,
ύψους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη χρή-
σεως, κατόπιν της ενίσχυσης των προ-
βλέψεων κατά 132,6 εκατ. ευρώ, ανήλθαν
σε 456,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,27 δισ.
ευρώ το 2021, τα οποία ωστόσο οφεί-
λονταν σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση
των προβλέψεων ύψους 2,62 δισ. ευρώ
που είχε απελευθερώσει πέρυσι η ΤτΕ.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα διαμορ-
φώθηκαν σε 938,7 εκατ. ευρώ, έναντι
1,011 δισ. ευρώ στην προηγούμενη χρή-
ση, σημειώνοντας μείωση κατά 7,2%
και τα συνολικά έξοδα προ προβλέψεων
διαμορφώθηκαν σε 349,3 εκατ. ευρώ,
έναντι 361,4 εκατ. ευρώ στην προηγού-

μενη χρήση, σημειώνοντας μείωση
κατά 3,3%. Η άνοδος των επιτοκίων ο-
δήγησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στην
εκτόξευση των εξόδων από τόκους, στο
1,104 δισ. ευρώ από 448 εκατ. ευρώ το
2022. Τα έξοδα έχουν εκτιναχθεί για
όλες τις κεντρικές τράπεζες της Ευρω-
ζώνης, καθώς οι τόκοι που καταβάλλουν
στις εμπορικές τράπεζες για τις κατα-
θέσεις τους έχουν σκαρφαλώσει στο
2,5% από -0,5% που ήταν πριν από με-
ρικούς μήνες, ενώ και οι τόκοι που κα-
ταβάλλουν για τις καταθέσεις του Δη-
μοσίου έχουν αυξηθεί στο 2,5% από -
0,5%-0%.

Τα κέρδη της ΤτΕ στηρίχθηκαν και
από τα κέρδη ύψους 76,4 εκατ. ευρώ
που προέκυψαν από χρηματοοικονο-
μικές πράξεις, παρά τις ζημίες ύψους
54 εκατ. ευρώ που προκλήθηκαν από
τη μείωση των αποτιμήσεων των χρη-
ματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
και θέσεων λόγω και της ανόδου των
αποδόσεων των ομολόγων που προκά-
λεσε η σύσφιγξη της ΕΚΤ.  Οπως έχει

αναφέρει η «Κ», η ΤτΕ διαθέτει ένα με-
γάλο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο το οποίο
περιέχει 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.

Στήριξη στα κέρδη της ΤτΕ προσέ-
φερε και η «αναδιανομή του νομισμα-

τικού εισοδήματος», η οποία διαμορ-
φώθηκε στα 706 εκατ. ευρώ. Προγράμ-
ματα όπως το APP  (το «κλασικό» QE)
αποτελούν μέρος του νομισματικού ει-
σοδήματος στην ΕΚΤ, το οποίο και α-
ναδιανέμεται σε όλες τις χώρες ανάλογα
με την κλείδα κεφαλαίου που έχει κάθε
μία. Η κλείδα της Ελλάδας είναι στο
2,0117%, οπότε η κερδοφορία της ΤτΕ
επωφελήθηκε, παρά το γεγονός ότι η

χώρα δεν συμμετείχε στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα λόγω έλλειψης της επενδυ-
τικής βαθμίδας.

Ετσι, η ΤτΕ θα διανείμει μέρισμα
προς τους μετόχους 0,6720 ευρώ ανά
μετοχή (αμετάβλητο σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση) και συνολικού ύ-
ψους 13,3 εκατ. ευρώ, ενώ θα προχω-
ρήσει στην προσαύξηση του έκτακτου
αποθεματικού κατά 42,7 εκατ. ευρώ και

στη μεταφορά 400,7 εκατ. ευρώ στο ελ-
ληνικό Δημόσιο (έναντι μεταφοράς 499
εκατ. ευρώ το 2021).

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή την ε-
βδομάδα η Bundesbank ανακοίνωσε
ζημίες το 2022 για πρώτη φορά από το
1979, καθώς οι αυξήσεις επιτοκίων της
ΕΚΤ μείωσαν την αξία των ομολόγων
που κατέχει, ενώ απώλειες προκλήθηκαν
επίσης από εξαιρετικά φθηνά δάνεια
προς τις εμπορικές τράπεζες. Οι ζημίες
ύψους 172 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν από
τις προβλέψεις που έχει συσσωρεύσει
η γερμανική κεντρική τράπεζα τα προη-
γούμενα χρόνια, ωστόσο είναι πιθανές
οι περαιτέρω απώλειες, καθώς τα επι-
τόκια συνεχίζουν να αυξάνονται, μει-
ώνοντας περαιτέρω την αξία των ομο-
λόγων που αγοράστηκαν κατά τα έτη
που ο πληθωρισμός ήταν πολύ χαμηλός.
Οι ζημίες σημαίνουν βέβαια απώλεια
εσόδων για το γερμανικό δημόσιο, καθώς
η Bundesbank κατέβαλε σχεδόν 25 δισ.
ευρώ σε μερίσματα το 2010-2019, κάτι
που δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει,
αντίθετα με την ΤτΕ.

Λίγες μέρες νωρίτερα η ΕΚΤ ανακοί-
νωσε μηδενικά κέρδη για το 2022, καθώς
κάλυψε πλήρως τις ζημίες ύψους 1,627
δισ. ευρώ χρησιμοποιώντας και αυτή
τις προβλέψεις έναντι χρηματοοικονο-
μικού κινδύνου. Οι ζημίες της ΕΚΤ
προήλθαν κυρίως από τους τόκους - έ-
ξοδα επί της καθαρής υποχρέωσης της
ΕΚΤ στο πλαίσιο του TARGET2, καθώς
και από αποσβέσεις επί τίτλων που δια-
κρατούνται στο χαρτοφυλάκιο ίδιων
πόρων και στο χαρτοφυλάκιο σε δολάρια
ΗΠΑ, λόγω της αύξησης των αποδόσεων
των ομολόγων.

Οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης
δεν είναι οι μόνες στον κόσμο που ει-
σέρχονται στην εποχή των ζημιών. Σε
αυτές που έχουν ήδη ανακοινώσει ζημίες
ή έχουν προειδοποιήσει για την πιθα-
νότητα να καταγράψουν ζημίες λόγω
των προγραμμάτων αγοράς ομολόγων,
είναι και οι κεντρικές τράπεζες της Αυ-
στραλίας, της Ελβετίας, της Ιαπωνίας,
της Νέα Ζηλανδίας, της Αγγλίας, της
Σουηδίας, καθώς και η Federal Reserve.
Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις, το
90% των κεντρικών τραπεζών αναμέ-
νεται να σημειώσει ή έχει ήδη ανακοι-
νώσει ζημίες στη χρήση 2022.

Οι διαδοχικές κρίσεις δεν διεύρυναν τις α-
νισότητες μόνο στην ελληνική κοινωνία,
αλλά και στο λιανεμπόριο, που για μια ακόμη
φορά τα τελευταία χρόνια αναζητεί τρόπους
προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Μάλιστα,
η τελευταία κρίση, η πληθωριστική, δημι-
ουργεί ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις μια «τριπλή παγίδα», όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση του
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, αυτή των μειωμένων πωλή-
σεων, του αυξημένου λειτουργικού κόστους
και του εύθραυστου χρέους. 

Ηδη μια πρώτη συνέπεια των αλλεπάλ-
ληλων κρίσεων είναι η αντοχή των εταιρειών
με πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας. Το πο-
σοστό τους συρρικνώθηκε το 2022 σε 26%
από 31%, με τους συγγραφείς της έκθεσης
να αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στις συσ-
σωρευμένες επιπτώσεις των «πολυκρίσεων»,
όπως χαρακτηριστικά τις αναφέρουν. 

Το τέλος των μέτρων στήριξης που πα-
ρείχε η κυβέρνηση προς τις επιχειρήσεις
για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της
πανδημίας αποκάλυψε, εξάλλου, και τα
προβλήματα υπερχρέωσης αυτών, προβλή-
ματα που ενέτεινε η αύξηση του κόστους
λειτουργίας από το δεύτερο εξάμηνο του
2021 και μέχρι σήμερα. Οι οφειλές προς
την εφορία βαραίνουν το 28% των επιχει-
ρήσεων, ενώ μία στις πέντε έχει ληξιπρό-
θεσμα χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία. Στα
ίδια επίπεδα κυμαίνεται ο αριθμός των ε-
πιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες πληρωμής προς τους προμηθευτές
τους (21%), ενώ οι οφειλές προς τράπεζες
συνεχίζουν να βαραίνουν ένα σημαντικό
ποσοστό των επιχειρηματιών που έχουν
ενεργό δάνειο (περίπου 8%). Το ποσοστό
των επιχειρήσεων με οφειλές προς τους
προμηθευτές επέστρεψε στα ανησυχητικά
επίπεδα του 2020 (προσεγγίζοντας το 21%),
καταγράφοντας αύξηση από το εξαιρετικά
χαμηλό 16% του 2021. Το στοιχείο αυτό α-
ντανακλά την αστάθεια στην αλυσίδα αξίας
του λιανικού εμπορίου, η οποία μπορεί με-
σοπρόθεσμα να ευνοήσει τις επιχειρήσεις
που δεν έχουν προβλήματα ρευστότητας.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τους προμηθευτές,
η έκθεση αναδεικνύει ένα ακόμη προβλη-
ματικό στοιχείο το οποίο σχετίζεται με τη
συνολική αλυσίδα παραγωγής και την πε-
ρίφημη προσπάθεια για την αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Τι απο-
καλύπτει η έκθεση του ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ; Οτι
η τάση προμήθειας εμπορευμάτων από την
Ελλάδα, η οποία είχε παρατηρηθεί τη διετία
της πανδημίας, δυστυχώς δεν διατηρήθηκε,
με το ελληνικό εμπόριο να επιστρέφει στις
εισαγωγές εμπορευμάτων κυρίως από τρίτες
χώρες και κατά βάση από την Κίνα. Αν και

η εγχώρια αγορά παραμένει ο κύριος προ-
μηθευτής των επιχειρήσεων λιανικού ε-
μπορίου, το μερίδιό της καταγράφει ισχυρή
πτώση 10 ποσοστιαίων μονάδων από το
2020 έως σήμερα (61% το 2022 έναντι 71%
το 2020). Η υποχώρηση της συμμετοχής ε-
μπορευμάτων από την εγχώρια αγορά α-
ναπληρώνεται από την αύξηση των εισα-
γωγών από τις ασιατικές αγορές, οι οποίες
καταγράφουν ανοδική τροχιά και επιστρέ-
φουν στα επίπεδα του 2019 (13,6%). 

Το άλλο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι
λόγω της αύξησης του κόστους λειτουργίας,
αλλά ίσως και λόγω μιας αναχρονιστικής
νοοτροπίας που χαρακτηρίζει σημαντική
μερίδα των μικρομεσαίων εμπόρων, ατονεί
εκ νέου η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό
των επιχειρήσεών τους, με συνέπεια τη δι-
εύρυνση του χάσματος με τις μεγαλύτερες

επιχειρήσεις του κλάδου. Ενδεικτικά των
παραπάνω είναι τα ευρήματα από την έ-
ρευνα που διενήργησε η ΕΣΕΕ και περι-
λαμβάνονται στην ετήσια έκθεσή της. Ετσι,
για περισσότερες από τέσσερις στις δέκα
επιχειρήσεις (42,8%) η κυριότερη πρόκληση
είναι οι «οικονομικές υποχρεώσεις», ενώ
ακολουθεί η «διαχείριση των ανατιμήσεων»
(25%) και η «έλλειψη ρευστότητας» (23,6%).
Αντιθέτως, το «κόστος του ψηφιακού με-
τασχηματισμού» (1,8%) καθώς και το «κό-
στος της πράσινης μετάβασης» (0,3%) ε-
πηρεάζουν σε σημαντικά λιγότερο βαθμό
τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.
«Από ό,τι διαφαίνεται, οι διαδοχικές κρίσεις
καθιστούν τις εμπορικές επιχειρήσεις πα-
θητικούς υποδοχείς των μέγα-τάσεων (mega-
trends) καθώς τα ζητήματα της πράσινης
μετάβασης και του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού βρίσκονται μακριά από την αναζή-
τηση της βραχυπρόθεσμης βιωσιμότητας
των εμπορικών επιχειρήσεων», τονίζεται
χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Βαθιάκαι δυσεπούλωτη ήταν η πληγή
που προκάλεσε η δεκαετής οικονο-
μική κρίση στα εισοδήματα των νοι-
κοκυριών στην Ελλάδα, τόσο λόγω
της μεγάλης έντασης και διάρκειας
όσο και διότι μόλις «πήγαμε να ση-
κώσουμε κεφάλι», κατά το κοινώς
λεγόμενο, ήρθαν δύο ακόμη κρίσεις:
η πανδημική και η πληθωριστική.
Τα πολύ φτωχά νοικοκυριά έγιναν
φτωχότερα, μεγάλο μέρος της μεσαίας
τάξης οδηγήθηκε στη φτωχοποίηση,
ενώ ο πλούτος συγκεντρώθηκε στα
χέρια ακόμη λιγότερων σε σύγκριση
με την προ του 2009 εποχή, την
εποχή των «παχιών αγελάδων». Ετσι,
ενώ το 2008 πάνω από το 1/3 των ελ-
ληνικών νοικοκυριών είχε μηνιαίο
εισόδημα πάνω από 2.200 ευρώ, τώρα
σε αυτές τις εισοδηματικές κατηγορίες
ανήκει μόλις το 18,52%.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ετήσια
έκθεση ελληνικού εμπορίου 2022
που συνέγραψε το Ινστιτούτο Εμπο-
ρίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ). Ει-
δικότερα, ενώ το 2008 τα νοικοκυριά
με μέσο μηνιαίο εισόδημα έως 750
ευρώ ήταν 193.747 σε σύνολο
4.072.175, το 2018 είχαν υπερδιπλα-
σιασθεί, φθάνοντας τα 521.223 και
τώρα είναι 404.966. Αντιστρόφως,
τα νοικοκυριά που είναι στην υψη-
λότερη εισοδηματική κατηγορία με
μηνιαίο εισόδημα από 3.501 ευρώ
και άνω ήταν το 2008 907.176 και
τώρα είναι 363.722, υποχώρησαν
σχεδόν στο 1/3 αυτών που ήταν 15
χρόνια πριν. Το 2018, τη χρονιά που
η Ελλάδα εξήλθε της μνημονιακής
εποπτείας, τα νοικοκυριά με μηνιαίο
εισόδημα από 3.501 ευρώ και άνω
ήταν μόλις 280.970.

Με άλλα λόγια, η συμμετοχή της
κατώτερης εισοδηματικής κατηγορίας
«μέχρι 750 ευρώ», από μόλις 4,7% το
2008 είχε φτάσει το 12,7% έπειτα
από δέκα χρόνια κρίσης. Το 2019 το
ποσοστό μειώθηκε ελαφρώς κι έφτα-
σε το 12,35%, για να υποχωρήσει πε-
ραιτέρω τα δύο επόμενα χρόνια και

να φτάσει το 9,94% το 2021. Συνολικά
οι χαμηλότερες και οι μικρομεσαίες
εισοδηματικές κατηγορίες, δηλαδή
οι κατηγορίες «μέχρι 750 ευρώ», «751-
1.100», «1.101-1.450» και «1.451-
1.800» έφτασαν το 2021 να αποτελούν
το 53,5% του συνόλου των ελληνικών
νοικοκυριών από 37,75% το 2008. Η
κατηγορία «3.501 ευρώ και άνω» γνω-
ρίζει πτώση περίπου 15,5 ποσοστι-
αίων μονάδων (από 22,3% το 2008
σε 6,9% το 2018) και το 2021 φτάνει
το 8,9%, απέχοντας ακόμη πολύ από
τα προ μνημονίων επίπεδα. Τι ση-
μαίνει αυτή η δραστική συρρίκνωση
της ανώτερης εισοδηματικής κατη-
γορίας; Οτι ο πλούτος μοιράζεται σε
ακόμη λιγότερους, καθώς οι διαδο-
χικές κρίσεις διεύρυναν τις οικονο-
μικές ανισότητες στην ελληνική κοι-
νωνία.

Η μείωση του διαθέσιμου εισο-
δήματος προκάλεσε εκ των πραγμά-
των μείωση της μέσης μηνιαίας δα-
πάνης, αλλά και διαφορετική κατα-
νομή της, καθώς, εκ των πραγμάτων,

τα νοικοκυριά ιεράρχησαν διαφορε-
τικά τις ανάγκες τους, δίνοντας σαφώς
ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα
στα είδη διατροφής και προχωρώντας
σε περικοπές σε δαπάνες για αγορές
που αφορούσαν ρούχα, παπούτσια
και μεγάλες οικιακές συσκευές. Ετσι,
αν και το 2008 η μέση μηνιαία δαπάνη
υπερέβαινε τα 2.000 ευρώ και έφτανε
τα 2.117,7 ευρώ, δέκα χρόνια μετά
είχε περιορισθεί σε 1.442,4 ευρώ. Το
2019 αυξήθηκε σε 1.478,2 ευρώ, όμως
η πανδημία επέφερε νέο πλήγμα
στην κατανάλωση λόγω της μείωσης
των εισοδημάτων, αλλά κυρίως λόγω
της αναστολής σειράς οικονομικών
και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Προ κρίσης τα νοικοκυριά δαπα-
νούσαν για είδη διατροφής το 16,40%
της μέσης μηνιαίας δαπάνης, ποσο-
στό όμως που σημείωσε κατακόρυφη
άνοδο τα χρόνια της κρίσης και έ-
φτασε το 2018 το 20,07%. Αντίστροφη
πορεία ακολούθησαν οι θεωρούμενες
ως πιο ελαστικές δαπάνες, όπως αυτές
για είδη ένδυσης, είδη υπόδησης και

οικιακές συσκευές. Το 2008 δίναμε
κατά μέσο όρο το 8,22% των μηνιαίων
δαπανών μας για να αγοράσουμε
ρούχα και παπούτσια, ποσοστό που
το 2018 είχε υποχωρήσει σε 5,86%.
Το 2020 λόγω και της πανδημίας που
επέφερε την τηλεργασία, την τηλεκ-
παίδευση και την αναστολή λειτουρ-
γίας της εστίασης, οι δαπάνες αυτές
περιορίστηκαν στο 4,67% των συ-
νολικών δαπανών και το 2021 αντι-
στοιχούσαν στο 5,02%.

Η αποφυγή πραγματοποίησης με-
γάλων αγορών, όπως είναι συχνά αυ-
τές που αφορούν οικιακές συσκευές
και η κατάρρευση της οικοδομής τη
δεκαετία της οικονομικής κρίσης,
προκάλεσαν σημαντική υποχώρηση
των δαπανών για την κατηγορία
αυτή. Το 2008 οι μηνιαίες δαπάνες
για την αγορά οικιακών συσκευών
αντιστοιχούσαν στο 0,79% της συ-
νολικής μέσης μηνιαίας δαπάνης,
για να υποχωρήσει σε 0,63% το 2018
και ακόμη περισσότερο το 2021
(0,59%).

400,7 εκατ. στο Δημόσιο από Τράπεζα της Ελλάδος
Αποτελεί το μέρισμα επί κερδών 456,8 εκατ. ευρώ που παρουσίασε το 2022 – Στα 938,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα

<<<<<<<

Το μέρισμα που θα λάβουν
οι μέτοχοι της ΤτΕ
διαμορφώνεται σε
0,6720 ευρώ ανά μετοχή.

Παρά τη μείωση των κερδών σε σχέση με το 2021, η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί την εξαίρεση στον γενικότερο κανόνα των ζημιών που καταγράφουν οι κεντρικές τράπεζες διεθνώς
στη χρήση 2022, λόγω των επιπτώσεων του κύκλου σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τριπλή «παγίδα»
για τους μικρομεσαίους

Οι διαδοχικές οικονομικές
κρίσεις διεύρυναν τις ανισότητες
Aύξηση των νοικοκυριών που ζουν με μηνιαίο εισόδημα 750 ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια

Για περισσότερες από τέσσερις στις δέκα επι-
χειρήσεις (42,8%) η κυριότερη πρόκληση είναι
οι «οικονομικές υποχρεώσεις».
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Την περαιτέρω ψηφιοποίηση του του-
ριστικού κλάδου έχει ως στόχο το έργο,
συνολικού ύψους 16,3 εκατ. ευρώ, που
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η Κοι-
νωνία της Πληροφορίας. Ειδικότερα,
προβλέπεται η δημιουργία της πλατ-
φόρμας  «mydigitaltourism», η οποία
θα «επικοινωνεί», δηλαδή θα διαλει-
τουργεί με άλλα μητρώα και εφαρμογές
του υπουργείου Τουρισμού που βρίσκο-
νται υπό δημιουργία προκειμένου ό,τι
αφορά την τουριστική δραστηριότητα
(αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων, διε-
ρεύνηση καταγγελιών, εξαγωγή στατι-
στικών στοιχείων) να πραγματοποιείται
με ενιαίο τρόπο. Προς την κατεύθυνση
αυτή, η νέα πλατφόρμα, όπου θα μετα-
πέσουν τα δεδομένα και οι λειτουργίες
του υφιστάμενου Μητρώου Τουριστικών

Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ), θα διαλειτουργεί
με μητρώα και συστήματα στα οποία
τηρούνται στοιχεία για τις τουριστικές
επιχειρήσεις. Κι αυτό προκειμένου το
υπουργείο Τουρισμού να έχει αξιόπιστη
πηγή πληροφόρησης για το σύνολο των
τουριστικών επιχειρήσεων. Θα αντλού-
νται και στοιχεία που αφορούν όλες τις
νομίμως λειτουργούσες τουριστικές ε-
πιχειρήσεις, ενώ η διαδικασία υποβολής
στοιχείων για την αρχική αδειοδότηση
ή την ανανέωση της αδειοδότησης αυ-
τών θα παραμείνει αρμοδιότητα των
τρίτων συστημάτων. 

Παράλληλα, θα ενταχθεί ο έλεγχος
των επιχειρήσεων από τις περιφερειακές
ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου
στο πλαίσιο της διερεύνησης τυχόν κα-
ταγγελιών, που επίσης θα υποβάλλονται

μέσω του νέου συστήματος. Ευρύτερα,
στόχος της πλατφόρμας «mydigital-
tourism» είναι η μείωση των διοικητικών
επιβαρύνσεων και η βελτίωση της δια-
θεσιμότητας έγκαιρων και αξιόπιστων
στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις
τουριστικές οικονομικές δραστηριότη-
τες, αλλά και η παροχή δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο για τη διαμονή σε
τουριστικά καταλύματα (π.χ. διαμονή
εκτός καταλυμάτων σε άλλου είδους ε-
γκαταστάσεις όπως κάμπινγκ, σκάφη
αναψυχής κ.α.), τη στιγμή που αυτά θα
γίνονται διαθέσιμα από τις επιχειρήσεις
σχετικά με τις αφίξεις τουριστών. 

Το «mydigitaltourism» θα συσχετί-
ζεται και με την ηλεκτρονική πλατφόρμα
ελέγχου της λειτουργίας του συνόλου
των τουριστικών επιχειρήσεων (e-ΜΗΤΕ)

μέσω της οποίας, σε κεντρικό επίπεδο,
θα καταγράφονται, θα παρακολουθού-
νται, θα τίθενται υπό διαχείριση και θα
επικαιροποιούνται διαρκώς τα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν κάθε τουριστική ε-
πιχείρηση που αδειοδοτείται και ελέγ-
χεται από το υπουργείο Τουρισμού και
τους φορείς που εποπτεύονται από αυτό.
Για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική
λήψη στατιστικών, θα αντλούνται δε-
δομένα αφίξεων - αναχωρήσεων σε
πραγματικό χρόνο από το σύνολο των
καταλυμάτων της χώρας. Αυτά θα προ-
έρχονται είτε από τις πλατφόρμες δια-
χείρισης κρατήσεων είτε μέσω χρήσης
βασικού διαχειριστικού περιβάλλοντος
που θα δημιουργηθεί και θα παρέχεται
στις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν πλατφόρμα κρατήσεων.

Τις βάσεις για τη δημιουργία μιας οικο-
νομίας «πράσινου» υδρογόνου θέτει το
αναθεωρημένο σχέδιο του ΕΣΕΚ (Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα)
που παρουσίασε στις 18 Ιανουαρίου ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας. Οι στόχοι που τίθενται
είναι 1,2 GW δυναμικότητα ηλεκτρό-
λυσης για την παραγωγή 205.000 τόνων
«πράσινου» υδρογόνου έως το 2030. Η
δυναμικότητα ηλεκτρόλυσης αυξάνεται
σε 2,4 GW το 2035 και η παραγωγή υ-
δρογόνου στους 0,5 Mt (μετρικός τόνος).
Η αυξητική τροχιά συνεχίζεται με τη
δυναμικότητα της ηλεκτρόλυσης να
φτάνει τα 6 GW το 2040 και την παρα-
γωγή υδρογόνου τον 1 Mt και, αντιστοί-
χως, τα 11,7 GW και τον 1,9 Mt το 2045

και τα 14,7 GW για την παραγωγή 2,3
Mt υδρογόνου το 2050. Σύμφωνα με το
σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για το Υ-
δρογόνο, που έχει παραδώσει η επιτροπή
του καθηγητή Παντελή Κάπρου στο Υ-
ΠΕΝ, ο συνολικός κύκλος εργασιών της
εφοδιαστικής αλυσίδας υδρογόνου θα
είναι στην Ελλάδα της τάξης των 10
δισ. ευρώ τον χρόνο το 2050. Η εθνική
στρατηγική προβλέπει fast track δια-

δικασίες αδειοδότησης έργων ΑΠΕ για
την παραγωγή υδρογόνου και κρατικές
ενισχύσεις έως το 2030 λόγω της μη ω-
ρίμανσης της τεχνολογίας, παράγοντας
που καθιστά πολύ υψηλό το κόστος των
επενδύσεων. 

Κατά προτεραιότητα το υδρογόνο
θα ξεκινήσει με την υποκατάσταση
γκρίζου υδρογόνου στα διυλιστήρια και
την τροφοδοσία πλοίων και αεροσκα-
φών. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει επί-
σης την ανανέωση του στόλου αστικών
λεωφορείων με 120-250 λεωφορεία υ-
δρογόνου στα κέντρα μεγάλων πόλεων
και των υπεραστικών με 30-50, των
φορτηγών διανομής σε πόλεις (5.000-
10.000), των βαρέος τύπου για αποκομιδή
απορριμμάτων (80-160), των Ι.Χ. (30.000-

60.000), των τρένων (3-12 συρμοί για
ηλεκτρική κίνηση), των επιβατηγών-
οχηματαγωγών πλοίων κ.λπ. Η εθνική
στρατηγική περιλαμβάνει επίσης επι-
χειρηματικές πρωτοβουλίες σε σειρά
από τομείς, όπως η κατασκευή των πρώ-
των ποντοπόρων πλοίων από Ελληνες
εφοπλιστές, η δρομολόγηση πλοίου υ-
δρογόνου στη σύνδεση του Πειραιά με
κοντινούς προορισμούς του Σαρωνικού
και η αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού
Αξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ) σε αυτοκι-
νητόδρομο «hydrogen road». Περιλαμ-
βάνει επίσης σχέδιο «νησιού υδρογόνου»
κατά τα πρότυπα του πιλοτικού έργου
στη Μαγιόρκα, αλλά και πειραματική
εφαρμογή υδρογόνου ως καυσίμου σε
υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει
έναν από τους σημαντικότερους κόμβους
και σημεία εισόδου υδρογόνου στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά. Η Ε.Ε. έχει υπογράψει
συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας
με την Αίγυπτο για το υδρογόνο και η
Σ. Αραβία αναπτύσσει σχέδια παραγωγής
υδρογόνου από ΑΠΕ που «βλέπουν» Ευ-
ρώπη. Οι χώρες της Β. Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής θα αποτελέσουν τους
βασικούς παραγωγούς υδρογόνου για
τις εισαγωγές των 10 εκατ. τόνων που
έχει εντάξει στον στρατηγικό σχεδιασμό
της η Ευρώπη έως το 2030 και οι χώρες
της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα,
θα λειτουργήσουν ως διάδρομοι για τη
μεταφορά του στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Ο EastMed θα μπορούσε να καταστεί
μακροπρόθεσμα «η ραχοκοκαλιά του ε-
φοδιασμού της Ε.Ε. με υδρογόνο», σύμ-
φωνα με την άποψη που εξέφρασε στη
γερμανική εφημερίδα Handelsblatt η
γ.γ. Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου. Σε
επίπεδο υποδομών ο ΔΕΣΦΑ έχει ξεκι-
νήσει την κατασκευή του πρώτου αγωγού
στην Ελλάδα και ενός από τους πρώτους
στην Ευρώπη για τη μεταφορά 100% υ-
δρογόνου. Πρόκειται για τον αγωγό Δ.
Μακεδονίας μήκους 160 χλμ. και προ-
ϋπολογισμού 163 εκατ. Επιπλέον, όλα
τα νέα έργα αγωγών του ΔΕΣΦΑ σχε-
διάζονται με προδιαγραφές και για τη

μεταφορά 100% υδρογόνου, ενώ για
τους υφιστάμενους αγωγούς μετά τις α-
ναγκαίες παρεμβάσεις διασφαλίζεται η
μεταφορά και υδρογόνου σε ποσοστό
από 10% έως 20%. Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει
επίσης στο σχέδιο των Ευρωπαίων δια-
χειριστών φυσικού αερίου για τη δημι-
ουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου υ-
δρογόνου 40.000 χιλιομέτρων που θα
συνδέει 21 ευρωπαϊκές χώρες. Ο σχε-
διασμός του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει την
κατασκευή έως το 2040 ενός αγωγού
κατά μήκος του υφιστάμενου κεντρικού
αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέεται
με ένα αντίστοιχο δίκτυο που σχεδιάζει
η Βουλγαρία.

Οι νέες μονάδες φυσικού αερίου,
όπως αυτή που κατασκευάζουν από κοι-
νού στην Αλεξανδρούπολη η ΔΕΗ, η
ΔΕΠΑ και η Damco Energy (όμιλος Κο-
πελούζου), θα μπορούν να λειτουργήσουν
και με υδρογόνο. Σε επιχειρηματικό ε-
πίπεδο δεν είναι λίγες οι εταιρείες που
προετοιμάζονται για τη νέα αγορά παρότι
απουσιάζει ακόμη το σχέδιο της εθνικής
στρατηγικής για το υδρογόνο. Η επιτροπή
που συστήθηκε με απόφαση του πρώην
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστή Χατζηδάκη τον Δεκέμβριο του
2020, με επικεφαλής τον καθηγητή του
ΕΜΠ Παντελή Κάπρο, έχει παραδώσει
το έργο της στον υπουργό Κώστα Σκρέκα

από τον περασμένο Ιούνιο. Ωστόσο
μέχρι σήμερα και χωρίς κάποιο προφανή
λόγο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν
έχει δημοσιοποιήσει το τελικό σχέδιο.
Ετσι, καθυστερεί η υλοποίηση δύο ελ-
ληνικών έργων που ενέταξε η Κομισιόν
στα Σημαντικά Εργα Κοινού Ευρωπαϊκού
Ενδιαφέροντος (IPCEI Hydrogen) εγκρί-
νοντας χρηματοδότηση έως του ποσού
των 800 εκατ. Πρόκειται για έργα των
εταιρειών Β&Τ Composites (έργο H2CAT)
και Advent (έργο Green HiPo). Εκτός λί-
στας έμεινε το mega project White
Dragon για την παραγωγή «πράσινου»
υδρογόνου στη Δ. Μακεδονία, το οποίο
θα υποβληθεί εκ νέου για ένταξη σε ε-
πόμενη φάση. 

Τα πρώτα βήματα στη νέα αγορά έχει
κάνει η Motor Oil, η οποία διασφάλισε
από την ΕΤΕπ χρηματοδότηση ύψους
40 εκατ. προγράμματος ανάπτυξης ε-
κτεταμένου δικτύου σταθμών φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων και υδρογόνου.
Eνα πιλοτικό σχέδιο παραγωγής «πρά-
σινου» υδρογόνου προωθεί και η
HELLENiQ ENERGY. Την παραγωγή
«πράσινου» υδρογόνου στις εγκαταστά-
σεις της στη Μάνδρα Αττικής ξεκίνησε
η Linde Hellas, ενώ από τον περασμένο
Μάιο στον χώρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκρι-
τος» στην Αγ. Παρασκευή λειτουργεί
το πρατήριο υδρογόνου στην Ελλάδα.

ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η παραγωγή και μεταφορά «πράσινου
υδρογόνου» είναι το μεγάλο στοίχημα
της τρέχουσας δεκαετίας για κυβερνή-
σεις και επιχειρήσεις στον δρόμο για
την ενεργειακή μετάβαση και την επί-
τευξη μηδενικών ρύπων το 2050.  Η
ιδέα της παραγωγής ρεύματος από υ-
δρογόνο είναι γνωστή πάνω από δύο
αιώνες και η παρουσία της στην αγορά
διαρκεί όσο σχεδόν και οι προσπάθειες
για τη μετάβαση πέρα από την οικονομία
των υδρογονανθράκων. Την βρίσκουμε
ως επιστημονική φαντασία στα «Θαυ-
μαστά ταξίδια» του Ιουλίου Βερν στο
βιβλίο «Πέντε εβδομάδες με αερόστατο»
που κυκλοφόρησε το 1863, στο οποίο
ο συγγραφέας αφηγείται τις περιπέτειες
ενός Αγγλου επιστήμονα, του δρος Φέρ-
γκιουσον, που εξερευνά την Αφρική ε-
πιβαίνοντας σε ένα αερόστατο, το οποίο
χρησιμοποιεί υδρογόνο τόσο για την
πλήρωση του σάκου όσο και για τη θέρ-
μανση του αερίου.

Πολλά χρόνια αργότερα, ένας πραγ-
ματικός και όχι φανταστικός Αγγλος ε-
πιστήμονας, ονόματι Halban, σε μια
φημισμένη σήμερα διάλεξή του στο
Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ το 1923,

περιέγραψε έναν πολιτισμό κινούμενο
ολοκληρωτικά με υδρογόνο, που θα πα-
ράγεται με ηλεκτρόλυση από ρεύμα πα-
ραγόμενο από τεράστιους ανεμόμυλους.
Το υδρογόνο θα υγροποιούνταν και θα
αποθηκεύονταν σε ογκώδεις υπόγειες
δεξαμενές για να μετατραπεί όταν δεν
θα φυσούσαν οι άνεμοι και πάλι σε η-
λεκτρισμό. Ενα τέτοιο σύστημα, δήλωνε
ο Halban, θα αποκεντρώσει την παρα-
γωγή ενέργειας και θα εξαλείψει τη ρύ-
πανση και επιπλέον θα επιτρέψει την
αποθήκευση της αιολικής ενέργειας
για μεταγενέστερη χρήση.

Το υδρογόνο, αν και βρίσκεται σε α-
φθονία, αφού αποτελεί το 75% της μάζας
του σύμπαντος, δεν υπάρχει σε καθαρή
μορφή στη φύση και αυτή είναι η αρ-
νητική του πλευρά και η μεγάλη πρό-
κληση όλα αυτά τα χρόνια. Το άτομο
του υδρογόνου... δεν αγαπά τη μοναξιά
και ενώνεται με άλλα στοιχεία. Το πιο
γνωστό είναι το νερό ή υδρογόνο συν
οξυγόνο, και σε ένωση με το άζωτο σχη-
ματίζει την αμμωνία και σε ένωση με
τον άνθρακα, τους υδρογονάνθρακες
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα).
Στη δημιουργία και στο σπάσιμο αυτών
των ενώσεων οφείλει την ιδιότητά του
να αποθηκεύει και να απελευθερώνει
ενέργεια. Και παρότι η τεχνολογία αυτή,
το σπάσιμο με ηλεκτρολύτες και η α-
ποθήκευση σε κυψέλες καυσίμου, είναι
γνωστή εδώ και τουλάχιστον 100 χρόνια,
το υψηλό κόστος παραγωγής και οι προ-
κλήσεις για τη μεταφορά του έχουν πε-
ριορίσει την παραγωγή του και τη χρήση
του σε μερικές  εξειδικευμένες βιομη-
χανικές δραστηριότητες, με βασικότερη
τον τομέα της διύλισης. Οι πρώτες σο-
βαρές προσπάθειες έρευνας για τη μαζική

εμπορική χρήση του υδρογόνου ως καυ-
σίμου μεταφοράς ξεκίνησαν τη δεκαετία
του ’70, αμέσως μετά την πετρελαϊκή
κρίση από μεγάλες αυτοκινητοβιομη-
χανίες διεθνώς προς αντικατάσταση
της μηχανής εσωτερικής καύσης, ατό-
νησαν όμως σταδιακά με την υποχώ-
ρηση των τιμών του πετρελαίου. Η κλι-
ματική αλλαγή και οι στόχοι για μια οι-
κονομία μηδενικών ρύπων ήρθαν να
δικαιώσουν τους οραματιστές του υ-
δρογόνου. Ολο και περισσότερες χώρες
θέτουν φιλόδοξους στόχους ουδετερό-
τητας άνθρακα και το υδρογόνο εμφα-
νίζεται ως μέρος της λύσης. Για την Κο-
μισιόν, το υδρογόνο που θα παράγεται
από ΑΠΕ, γνωστό και ως «πράσινο» υ-
δρογόνο, θα είναι ο καταλύτης του σχε-
δίου απεξάρτησης από τα ορυκτά καύ-
σιμα σε βιομηχανίες και μεταφορές. Οι
στόχοι για το επονομαζόμενο και ως
«καύσιμο του μέλλοντος» αναβαθμί-
στηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία και τα σχέδια για ταχεία α-
πεξάρτηση από τη Ρωσία. Το REPowerEU
θέτει ως στόχο για την Ευρώπη την πα-
ραγωγή 10 εκατ. τόνων «πράσινου» υ-
δρογόνου και την εισαγωγή 10 εκατ.
τόνων έως το 2030. Οι συνολικές επεν-
δυτικές ανάγκες για βασικές κατηγορίες
υποδομών υδρογόνου εκτιμάται ότι
είναι της τάξης των 28 με 38 δισ. ευρώ
για τους εσωτερικούς αγωγούς της Ε.Ε.
και 6 με 11 δισ. για την αποθήκευση.
Χωρίς τις εισαγωγές οι στόχοι της Ευ-
ρώπης θα ήταν ανέφικτοι και αυτό γιατί
απαιτούνται τεράστιες εκτάσεις για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών που θα
παράγουν την απαιτούμενη ενέργεια
για την παραγωγή του υδρογόνου. Για
τον σκοπό αυτό, για πρώτη φορά η Ευ-
ρώπη θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις
ΑΠΕ σε τρίτες χώρες, όπως και τις ανα-
γκαίες υποδομές για το μακρύ ταξίδι
του καυσίμου από την Αφρική και την
Ασία στην Ευρώπη, με τα αντίστοιχα
χρηματοδοτικά πακέτα να εγκρίνονται
το αργότερο την άνοιξη του 2023.

Οι διάδρομοι
Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 η Ε.Ε. δη-

μοσίευσε τα προτεινόμενα κριτήρια
που θα πρέπει να πληρούνται ώστε το
υδρογόνο που παράγεται τόσο εντός
της Ε.Ε. όσο και σε τρίτες χώρες να θε-
ωρείται ανανεώσιμο. Για τη διευκόλυνση
της εισαγωγής έως και 10 εκατομμυρίων
τόνων «πράσινου» υδρογόνου, η Επι-
τροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη
τριών μεγάλων διαδρόμων εισαγωγής
υδρογόνου μέσω της Μεσογείου, της
Βόρειας Θάλασσας και, μόλις το επι-
τρέψουν οι συνθήκες, μέσω της Ου-
κρανίας. Ηδη η Ισπανία σχεδιάζει υπο-
θαλάσσιο αγωγό μεταφοράς πράσινου
υδρογόνου που θα συνδέει το λιμάνι
της Βαρκελώνης με το λιμάνι της Μασ-
σαλίας στη Γαλλία. Ο αγωγός (ΒarMar)
προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ θα μπορεί
να μεταφέρει 2 εκατ. τόνους υδρογόνου
ετησίως και αναμένεται να ολοκληρωθεί
στο τέλος της δεκαετίας. Ο σχεδιασμός
της Κομισιόν περιλαμβάνει ένα μεγάλο
δίκτυο υδρογόνου μήκους 40.000 χι-
λιομέτρων που θα καλύπτει όλη την
Ευρώπη. Μέρος αυτού του δικτύου είναι
και ο αγωγός που σχεδιάζει ο ΔΕΣΦΑ
για τη μεταφορά υδρογόνου κατά μήκος
του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού
φυσικού αερίου και θα συνδέεται με
ένα αντίστοιχο δίκτυο που σχεδιάζει η
Βουλγαρία.

Δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τον τουρισμό

Στόχος της πλατφόρμας είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Το φιλόδοξο
σχέδιο της Ε.Ε.
για το «πράσινο
υδρογόνο»
Η ενεργειακή μετάβαση για μηδενικές
εκπομπές ρύπων το 2050

Για την Κομισιόν, το υδρογόνο που θα παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, γνωστό και ως «πράσινο» υδρογόνο, θα είναι ο καταλύτης του σχεδίου απεξάρτησης από τα ορυ-
κτά καύσιμα σε βιομηχανίες και μεταφορές. 

<<<<<<

Οι πρώτες προσπάθειες
έρευνας για τη μαζική
εμπορική χρήση
του υδρογόνου ξεκίνησαν
τη δεκαετία του ’70.

<<<<<<

Μεταξύ άλλων θα
δρομολογηθεί πλοίο υδρο-
γόνου για κοντινούς προορι-
σμούς του Σαρωνικού.

Οι στόχοι και πού θα χρησιμοποιηθεί σε 1η φάση

Η προνομιακή θέση της Ελλάδας
10 εκατ.
τόνους «πράσινου» υδρογόνου
σχεδιάζει να παραγάγει η Ευρώπη
και άλλα 10 εκατ. τόνους να
εισαγάγει έως το 2030.

40.000 χλμ.
θα καλύπτει το ευρωπαϊκό δίκτυο
υδρογόνου.

28-38 δισ.
ευρώ επενδύσεις για εσωτερικούς
αγωγούς στην Ε.Ε.

6-11 δισ.
ευρώ επενδύσεις για έργα
αποθήκευσης.
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ   

Με «διόρθωση» της εμπορικής τιμής
προς τα κάτω από 20% έως και 35% με-
ταβιβάστηκαν 2.383 ακίνητα το 2022
σε σύνολο 8.752 πλειστηριασμών που
ολοκληρώθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας με την ανάδειξη υπερθε-
ματιστή. Πρόκειται για πάνω από το
ένα τέταρτο των ακινήτων που άλλαξαν
χέρια την περασμένη χρονιά, που ήταν
και η πρώτη χρονιά εφαρμογής της δυ-
νατότητας αυτόματης μείωσης της τιμής
πρώτης προσφοράς που καθιερώθηκε
με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
και ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη
του 2021. Η δυνατότητα μείωσης της

εμπορικής τιμής βάσει της οποίας βγαίνει
ένα ακίνητο σε πλειστηριασμό έχει
στόχο τη διευκόλυνση των μεταβιβά-
σεων μέσω πλειστηριασμού, όταν η
τιμή της πρώτης προσφοράς θεωρείται
με βάση τη ζήτηση που εκδηλώνεται
υψηλή. Προϋπόθεση για τη μείωση της
τιμής είναι η διενέργεια δύο άγονων
προσπαθειών και στη συνέχεια η δια-
δικασία προβλέπει την αυτόματη μείωση
της τιμής πρωτης προσφορας κατα 20%
στο τρίτο στάδιο της διενέργειας του
πλειστηριασμού και την περαιτέρω μεί-
ωση κατα ενα επιπλεον 15% αν δεν
υπαρξει πλειοδοτικο ενδιαφερον.  

Οπως έχει γράψει η «Κ» το 2022, ο

αριθμός των προγραμματισμένων πλει-
στηριασμών, δηλαδή αυτών που είχαν
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα, ανήλθε στο υψηλότερο σημείο των
τελευταίων ετών, φθάνοντας τους 52.595
και από αυτούς πραγματοποιήθηκαν οι
39.318. Γόνιμοι, δηλαδή με την ανάδειξη
υπερθεματιστή, υπήρξαν οι 9.001 (το
τελικό νούμερο εκτός από ακίνητα πε-
ριλαμβάνει και κάποιες περιπτώσεις κι-
νητών περιουσιακών στοιχείων), αριθμός
που είναι επίσης ο υψηλότερος από το
2018, οπότε και καθιερώθηκαν οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί. Η τιμή της
πρώτης προσφοράς προκύπτει από α-
νεξάρτητο εκτιμητή και αποτυπώνει

την εκτιμώμενη εμπορική αξία του α-
κινήτου, η οποία ωστόσο δεν σημαίνει
ότι είναι ικανή να προσελκύσει το αγο-
ραστικό ενδιαφέρον. Η δυνατότητα μεί-
ωσης της τιμής πρώτης προσφοράς έχει
ήδη λειτουργήσει στην αγορά και με
βάση στοιχεία του εξειδικευμένου για
την ανεύρεση ακινήτων σε πλειστηρια-
σμό ιστοτόπου www.landea.gr κατά το
2022: 

1. Χωρίς μείωση τιμής πρώτης προ-
σφοράς αναρτήθηκαν 41.711 πλειστη-
ριασμοί, ολοκληρώθηκαν 29.333 (70,3%
επί των αναρτηθέντων) και υπερθεμα-
τιστής αναδείχθηκε σε 6.369 περιπτώσεις
(15,3% επί των αναρτηθέντων). 

2. Με μείωση πρώτης προσφοράς τι-
μής κατά 20% αναρτήθηκαν 5.993 πλει-
στηριασμοί, ολοκληρώθηκαν 5.530
(92,3% επί των αναρτηθέντων) και α-
ναδείχθηκε υπερθεματιστής σε 1.011
(16,9% επί των αναρτηθέντων).  

3. Με μείωση πρώτης προσφοράς τι-
μής κατά 35% αναρτήθηκαν 3.565 πλει-
στηριασμοί, ολοκληρώθηκαν 3.339
(93,7% επί των αναρτηθέντων) και υ-
περθεματιστής αναδείχθηκε σε 1.372
(38,5% επί των αναρτηθέντων).  

Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στις τιμές
υπερθεματισμού σε σχέση με την τιμή
πρώτης προσφοράς για τους επιτυχη-
μένους πλειστηριασμούς, δηλαδή αυτούς
που ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη
υπερθεματιστή, με βάση τα στοιχεία
του www.landea.gr για το 2022: 

α) Με αύξηση μικρότερη του 1% με-
ταβιβάστηκε το 76,3%, δηλαδή 6.676
ακίνητα.

β) Με αύξηση από 1% έως και 20%
μεταβιβάστηκε το 9,7%, δηλαδή 849 α-
κίνητα.

γ) Με αύξηση μεγαλύτερη από 20%
μεταβιβάστηκε το 14%, δηλαδή 1.225
ακίνητα.   

Συνολικά η αξία των ακινήτων που
άλλαξαν χέρια το 2022 μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας ανήλθε στο 1
δισ. ευρώ και τα 8.752 ακίνητα που βρή-
καν αγοραστή μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας αποτελούν τον υψηλότερο
αριθμό από τότε που ενεργοποιήθηκαν
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Με βά-
ση την τιμή της πρώτης προσφοράς
που βγήκε το ακίνητο προς ρευστοποί-
ηση προκύπτει ότι η μέση αξία των α-
κινήτων που ρευστοποιήθηκαν διαμορ-
φώθηκε το 2022 στις 114.800 ευρώ, έ-
ναντι 150.900 ευρώ το 2021.   

Tης ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σε ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα της
τάξης του 2% του ΑΕΠ περίπου εκτιμάται
ότι θα κληθεί να κινηθεί η νέα ελληνική
κυβέρνηση το 2024, εντείνοντας την
προσπάθεια προσαρμογής που ξεκίνησε
φέτος, με στόχο την επιστροφή σε πρω-
τογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ, από
το πρωτογενές έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ
το 2022, με βάση τον προϋπολογισμό.

Την κατεύθυνση αυτή αναμένεται
να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
ελληνική κυβέρνηση, με βάση την α-
ναμενόμενη ανακοίνωσή της για τη
«δημοσιονομική καθοδήγηση» των κρα-
τών μελών, ενόψει του 2024.

Οι μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις
για την αναθεώρηση του Συμφώνου
Σταθερότητας δεν θεωρείται πιθανό να
καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφά-
σεις, στη διάρκεια της σουηδικής προ-
εδρίας, κατά το τρέχον εξάμηνο, σύμ-
φωνα με πηγές με γνώση των διαβου-
λεύσεων. Καλώς εχόντων των πραγμά-
των, συμφωνία θα υπάρξει προς το τέλος
του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα
υπάρξει χρόνος για να εφαρμοστεί το
νέο Σύμφωνο από το 2024, αλλά θα πα-
ραπεμφθεί για το 2025. Ετσι, στο εν-
διάμεσο διάστημα, το 2024, τα κράτη-
μέλη θα κινηθούν με βάση τη «δημο-
σιονομική καθοδήγηση» που θα εκδώσει
η Κομισιόν, με ειδική ανακοίνωσή της,
πιθανότατα εντός Μαρτίου. Θα είναι,

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πηγών,
ένα ενδιάμεσο καθεστώς, ανάμεσα στην
πλήρη άρση των κανόνων του Συμφώ-
νου, με τη ρήτρα γενικής διαφυγής, που
εφαρμόσθηκε λόγω κορωνοϊού και στην
πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων
από το 2025. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι πιθανό να ο-
μαδοποιηθούν τα υπερχρεωμένα κρά-
τη-μέλη, όπως η Ελλάδα, τα οποία θα
κληθούν να κάνουν την απαιτούμενη
προσαρμογή για να διατηρήσουν τη

βιωσιμότητα του χρέους τους. Η προ-
σαρμογή αυτή προϋποθέτει πρωτογενές
πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ περίπου, όπως
αναγνωρίζουν και στο υπουργείο Οικο-
νομικών. Οι φθινοπωρινές εκτιμήσεις
της Κομισιόν προέβλεπαν πρωτογενές
πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ το 2024, από
1,1% του ΑΕΠ το 2023, ενώ ο ελληνικός
προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές
πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ φέτος. Η προ-
σαρμογή από το 0,7% του ΑΕΠ στο 2%
του ΑΕΠ το 2024 μεταφράζεται σε εξοι-

κονόμηση 2,6 δισ. ευρώ, επιπλέον της
εξοικονόμησης 4,6 δισ. φέτος, που προ-
βλέπεται με βάση τη διαμόρφωση του
πρωτογενούς ελλείμματος στο 1,6% του
ΑΕΠ το 2022. Ωστόσο, εκτιμάται ότι φέ-
τος θα χρειαστεί μικρότερη προσαρμογή,
επειδή το έλλειμμα του 2022 θα κλείσει
πιθανότατα σε χαμηλότερα επίπεδα.
Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο
ECOFIN στις 14 Μαρτίου. Η «δημοσιο-
νομική καθοδήγηση» θα αποτυπωθεί
με συγκεκριμένο τρόπο για κάθε κρά-
τος-μέλος στις σχετικές συστάσεις που
θα εκδώσει η Κομισιόν τον Μάιο, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Θα
έχει προηγηθεί η κατάθεση των Προ-
γραμμάτων Σταθερότητας 2024-2026
από όλα τα κράτη-μέλη έως το τέλος Α-
πριλίου.

Σημειώνεται ότι η πρόταση της Κο-
μισιόν, που βρίσκεται στο τραπέζι, για
την αναθεώρηση του Συμφώνου Στα-
θερότητας προβλέπει την κατάργηση
του κανόνα της ετήσιας μείωσης του
χρέους κατά το 1/20στό του υπερβάλ-
λοντος το 60% του ΑΕΠ ποσού. Δίνει
τη δυνατότητα προσέγγισης ανάλογα
με τις ανάγκες του κάθε κράτους, με ο-
ρίζοντα προσαρμογής τεσσάρων ετών,
με δυνατότητα παράτασης για άλλα
τρία. Η προσαρμογή θα γίνεται με οδηγό
τις «καθαρές πρωτογενείς δαπάνες», η
αύξηση των οποίων δεν πρέπει να ξε-
περνάει τον μεσοπρόθεσμο ρυθμό α-
νάπτυξης.

Επαναφορά των καταθέσεων στα ε-
πίπεδα προ εορτών δείχνουν τα στοι-
χεία για την πορεία των καταθέσεων
τον Ιανουάριο, βάσει των οποίων πα-
ρατηρήθηκε υποχώρηση κατά 4,5
δισ. ευρώ. Το σύνολο των καταθέσεων
του ιδιωτικού τομέα, που περιλαμ-
βάνει τις καταθέσεις τόσο των νοι-
κοκυριών όσο και των επιχειρήσεων,
μειώθηκε με βάση τα στοιχεία που
δημοσίευσε χθες η ΤτΕ στα 184,1
δισ. ευρώ, από το επίπεδο-ρεκόρ των
188,7 δισ. ευρώ (αυξημένο κατά 5
δισ. ευρώ σε σχέση με τον περασμένο
Νοέμβριο) που είχαν φθάσει τον Δε-
κέμβριο του 2022. Αυτή η αύξηση υ-
πήρξε, όπως επιβεβαιώνουν τα στοι-
χεία της ΤτΕ, συγκυριακή και απο-
δίδεται: 

1. Στην εποχικότητα των καταθέ-
σεων που παραδοσιακά εκτινάσσο-
νται κάθε φορά στο τέλος του χρόνου
λόγω της καταβολής του δώρου των
Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα.  

2. Στη μεγάλη αύξηση των πιστο-
δοτήσεων από τις τράπεζες προς τις
επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο, που ο-
δήγησε στην αύξηση της ρευστότη-
τας που διατηρούσαν στα τέλη του
2022.  

3. Στην πρακτική εξωραϊσμού των
ταμειακών διαθεσίμων από μεγάλο
αριθμό επιχειρήσεων λόγω του κλει-
σίματος της οικονομικής χρήσης.  

4. Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ,
μεγάλο μέρος των οποίων καταβάλ-
λεται τον Δεκέμβριο και αναλώνεται
στη συνέχεια.  

Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις των
νοικοκυριών μειώθηκαν στα τέλη Ια-
νουαρίου κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση
με τον Δεκέμβριο του 2022 και δια-
μορφώθηκαν στα 139,8 δισ. ευρώ. Η
μείωση αποδίδεται στην υψηλή κα-
τανάλωση που δημιουργούν οι ανά-
γκες των εορτών, με συνέπεια να α-
ναλωθεί το δώρο των Χριστουγέννων
που είχε εκτινάξει τον Δεκέμβριο το
επίπεδο των καταθέσεων των νοι-
κοκυριών κατά 3,2 δισ. ευρώ σε σχέση

με τον Νοέμβριο του 2022.  
Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις (ε-

ξαιρούνται οι ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις), οι καταθέσεις τους στις τρά-
πεζες μειώθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου
κατά 3,4 δισ. ευρώ και η ρευστότητα
περιορίστηκε στα 40,3 δισ. ευρώ,
από 43,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο
του 2022. Οπως προαναφέρθηκε, το
υψηλό επίπεδο των 43,7 δισ. ευρώ
που είχε καταγραφεί τον περασμένο
Δεκέμβριο αποδίδεται στις νέες πι-
στώσεις που είχαν εγκρίνει ως εκτα-
μιεύσεις οι τράπεζες στα τέλη του
προηγούμενου χρόνου σε μια προ-
σπάθεια να αυξήσουν και τα υπόλοιπα
των χορηγήσεων προς τις επιχειρή-
σεις ενόψει και του κλεισίματος της
χρονιάς. Αυτή η ρευστότητα απορ-
ροφήθηκε με την έναρξη του χρόνου
για την κάλυψη του λειτουργικού κό-
στους, την πραγματοποίηση επεν-
δύσεων ή την αποπληρωμή παλαιό-
τερων οφειλών και αποτυπώθηκε
στα στοιχεία του Ιανουαρίου. 

Η συσχέτιση καταθέσεων και χο-
ρηγήσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά τις
επιχειρήσεις, αποτυπώνεται και στα
στοιχεία της ΤτΕ για την πιστωτική
επέκταση του Ιανουαρίου, που σε ε-
τήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με
τον Ιανουάριο του 2022, είναι θετική
(+11,3), αλλά σε όρους μηνιαίας κα-
θαρής ροής είναι αρνητική κατά 1,7
δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η αρ-
νητική καθαρή ροή χρηματοδότησης
δείχνει ότι οι αποπληρωμές δανείων
υπήρξαν περισσότερες από τις νέες
εκταμιεύσεις και το αρνητικό πρό-
σημο του Ιανουαρίου συνδέεται με
τις υψηλές εκταμιεύσεις στα τέλη
του περασμένου χρόνου, ύψους 2,9
δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την πιστω-
τική επέκταση προς τα νοικοκυριά
παρέμεινε αρνητική (-2,4%), όπως
αρνητική κατά 203 εκατ. ευρώ ήταν
και η καθαρή ροή χρηματοδότησης,
καθώς οι νέες εκταμιεύσεις υπολεί-
πονται των αποπληρωμών.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ    

Μικρή ανάκαμψη σημείωσε τον Νο-
έμβριο του 2022 η συνολική οικοδο-
μική δραστηριότητα. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), διαμορφώθηκε σε
2.518 οικοδομικές άδειες, που αντι-
στοιχούν σε 580.370 τ.μ. επιφάνειας
και 2.598.304 κυβικά μέτρα όγκου,
σημειώνοντας αύξηση κατά 9% στον
αριθμό των αδειών, κατά 1,4% στην
επιφάνεια και κατά 2,1% στον όγκο,
συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα
του 2021. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οι-
κοδομική δραστηριότητα διαμορ-
φώθηκε σε 2.493 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 571.961 τ.μ. ε-
πιφάνειας και 2.552.128 τ.μ. όγκου,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,3%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,
αύξηση κατά 0,3% στην επιφάνεια
και αύξηση κατά 0,8% στον όγκο. Α-
ξίζει να σημειωθεί ότι τον αμέσως
προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ο-
κτώβριο του 2022, η ιδιωτική οικο-
δομική δραστηριότητα είχε κατα-
γράψει μείωση του όγκου κατά 24,3%
και της επιφάνειας κατά 16,6%. Κατά

τον Νοέμβριο, στην Αττική σημει-
ώθηκε αύξηση κατά 12,9% στον όγκο
και κατά 4% στον αριθμό των οικο-
δομικών αδειών, ενώ με βάση την
επιφάνεια παρατηρείται πτώση κατά
3,4%. Παράλληλα, μεγάλη αύξηση
του όγκου καταγράφουν επίσης η
Θεσσαλία με 68,8%, η Ηπειρος με
54,7%, η Στερεά Ελλάδα με 47,3%,
η Κεντρική Μακεδονία με 35% και
το Νότιο Αιγαίο με 35,3%. Αντιθέτως,
πτώση κατά 60,1% σημειώθηκε στην
Κρήτη.
Συνολικά, κατά το 11μηνο του 2022
(Ιανουάριος - Νοέμβριος) η συνολική
οικοδομική δραστηριότητα σημειώνει
μεν αύξηση κατά 3,9% στον αριθμό
των αδειών, αλλά μείωση κατά 11,9%
στην επιφάνεια και κατά 6,7% στον
όγκο, συγκριτικά με το αντίστοιχο
διάστημα του 2021. Αντίστοιχα, κατά
την ίδια περίοδο η ιδιωτική οικοδο-
μική δραστηριότητα εμφανίζει αύ-
ξηση κατά 3,5% στον αριθμό των οι-
κοδομικών αδειών, μείωση κατά
12,8% στην επιφάνεια και πτώση
κατά 7% στον όγκο.

Μειώθηκαν κατά
4,5 δισ. οι καταθέσεις
τον Ιανουάριο   

Μικρή ανάκαμψη
στην οικοδομική
δραστηριότητα

Κάτω από την εμπορική τιμή
το 25% των πλειστηριασμών το ’22
Εως 35% χαμηλότερα από την πρώτη τιμή εκπλειστηριάστηκαν 2.383 ακίνητα  

Προϋπόθεση για τη μείωση της τιμής είναι η διενέργεια δύο άγονων προσπαθειών και στη
συνέχεια η διαδικασία προβλέπει την αυτόματη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς κατά
20% στο τρίτο στάδιο της διενέργειας του πλειστηριασμού και την περαιτέρω μείωση κατά
ένα επιπλέον 15% αν δεν υπάρξει πλειοδοτικό ενδιαφέρον.  

<<<<<<

Συνολικά μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ολοκληρώθηκαν
8.752 πλειστηριασμοί.   

Η «δημοσιονομική καθοδήγηση» θα αποτυπωθεί με συγκεκριμένο τρόπο για κάθε κρά-
τος-μέλος στις σχετικές συστάσεις που θα εκδώσει η Κομισιόν τον Μάιο, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού εξαμήνου.

«Δημοσιονομική καθοδήγηση»
για πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ το 2024
Την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να δώσει η Κομισιόν στην ελληνική κυβέρνηση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μόνιμων θέσεων διοικητικού προσωπικού ως ακολούθως:
• ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) - Κλ.Α8, Α10 και Α11
• ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)
• ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

- Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)
• ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)
• ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)
καθώς για τις ακόλουθες θέσεις εργοδότησης ορισμένου χρόνου (έργα τακτής προθεσμίας):
• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΟΗΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-administrative-staff/
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 107.78 -1.9558

ALCOA CORP 50.54 -5.867

ALTRIA GROUP 46.37 -1.7377

AMAZON COM 94.13 0.4053

AMER EXPRESS C 176.25 -1.5693

AMER INTL GROU 58.485 -3.0742

AMGEN 229.695 -2.3032

APPLE INC 152.3471 -0.964

BANK OF AMERIC 33.015 -3.1534

BAXTER INTL IN 39.17 -1.3599

BOEING CO 208.92 -1.4156

BRISTOL MYERS  67.56 -1.9448

CAMPBELL SOUP  51.97 -1.1601

CATERPILLAR IN 249.08 -1.9293

THE CIGNA GP O 280.47 -2.3569

CHEVRON 164.3 -1.1254

CISCO SYSTEMS 48.75 -1.3557

CITIGROUP 51.24 -1.8015

CERVECERIAS 16.3 -1.0322

COCA-COLA CO 59.895 -0.7704

COLGATE PALMOL 71.29 -2.7289

DANAOS CORP 57.67 -0.4144

DIANA SHIPPING 4.63 0.2165

DOW INC 55.84 -2.2238

DUPONT DE NMOU 71.25 -2.1291

ENTERGY CP 103.06 -2.599

EXXON MOBIL 111.93 -1.6519

FEDEX CORP 206.3672 -1.7907

FORD MOTOR CO 12.8297 -1.1579

INTL BUS MACHI 128.5 -1.2981

GENERAL DYNAMI 231.11 -0.6406

GENERAL ELEC C 86.775 -0.3274

GOLDM SACHS GR 348.79 -2.3134

HALLIBURTON CO 38.14 -1.8528

HARTFORD FINL 75.73 -2.573

HP INC 27.78 -1.8635

HOME DEPOT INC 291.8501 -2.1327

INTEL CORP 25.685 -1.1735

JOHNSON JOHNSO 153.63 -1.2407

JPMORGAN CHASE 138.76 -2.8427

LAZARD 37.185 -1.1826

MCDONALD’S COR 268.66 -0.7316

MERCK & CO 111.43 0.297

MICROSOFT CP 254.885 -0.7728

3M COMPANY 107.78 -1.9558

MORGAN STANLEY 96.29 -2.1244

NIKE INC CL B 119.86 -0.258

NORFOLK SOUTHE 216.19 -2.801

PFIZER INC 40.365 -1.8122

PROCTER & GAMB 137.71 -1.881

ROCKWELL AUTOM 300.31 -1.7182

SCHLUMBERGER L 54.69 -1.1924

SOUTHERN 64.24 -1.5177

STEALTHGAS 3.01 -0.6601

TSAKOS ENERGY 23.95 1.5691

UNISYS CORP 4.1822 -0.1862

UNITEDHEALTH G 473.21 -1.5745

US BANCORP 45.745 -2.9181

VERIZON COMMS 37.81 -0.8912

WALT DISNEY CO 99.56 -1.0928

WELLS FARGO &  44.43 -4.718

WALMART INC 139.1 -1.102

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 2922.88889 -2.746

A.B.FOOD 2038.9184 -0.049

ADMIRAL GRP 2088 -0.191

ASHTEAD GRP. 5896.51667 2.228

ANTOFAGASTA 1618.58333 -2.899

AVIVA 448.7 -0.067

ASTRAZENECA 10850 1.005

BABCOCK INTL 323.53559 -3.356

BAE SYS. 910.4 -0.131

BARCLAYS 171.5 -1.984

BR.AMER.TOB. 3138 0.08

BARRATT DEVEL. 447.21989 0

BERKELEY GP.HL 4052 -0.148

BR.LAND 444.3 -2.05

BUNZL 2921 -0.239

BP 558.4 -0.161

BURBERRY GRP 2493.97619 0.04

BT GROUP 148.10619 -1.647

COCACOLA HBC A 2159.9136 -0.69

CARNIVAL 834.1 -1.232

CENTRICA 105.03399 0.43

COMPASS GROUP 1905.2731 0.367

CAPITA GROUP 43.25754 -0.797

CRH 4336.5 0.58

DCC 4671.5 -0.599

DIAGEO 3536.02691 0.085

DIRECT LINE 175.58987 -0.171

EXPERIAN 2820.45161 0.283

EASYJET 520.8 0.891

FRESNILLO 753.01426 -6.839

GLENCORE 502 -4.577

GSK 1445.9623 0.167

HIKMA 1839.0075 1.744

HAMMERSON 29.24265 -1.887

HARGREAVES LS 834.88519 -0.359

HSBC HLDGS.UK 618.7 1.052

INTL CONSOL AI 154.72 -0.129

INTERCON. HOTE 5684 0.106

3I GRP. 1636.79694 -0.395

IMP.BRANDS 1999.61905 0.426

INTERTEK GROUP 4225.28 0.237

ITV 87.91758 -0.296

JOHNSON MATTHE 2180.29569 -0.46

KINGFISHER 286.4 -0.865

LAND SECS. 684.64615 -2.048

LEGAL&GEN. 264.29365 0.835

LLOYDS GRP. 51.68021 -0.811

MARKS & SP. 1326 -0.528

MONDI 1396.34565 -1.037

NATIONAL GRID 1036.39482 -0.29

NEXT 7039.9495 -0.537

PRUDENTIAL 1279.47474 0.514

PERSIMMON 1292.05 -0.423

PEARSON 860.24549 -0.023

RELX 2551.1252 0.592

RIO TINTO 5894 -1.306

ROLLS-ROYCE HL 151.35192 0.262

SAINSBURY(J) 264.24713 -0.866

SCHRODERS 492.63672 -1.881

SAGE GRP. 760.2657 -0.289

ST JAMESS PLAC 1274 -0.969

SMITHS GROUP 1767.60345 -0.396

SMITH&NEPHEW 1203.83868 0.993

SSE 1717.31731 0.466

STAND.CHART. 788.3 -0.481

SEVERN TRENT 2753.56 -0.399

TRAVIS PERKINS 1008.66894 -1.221

TESCO 260.04482 -0.308

TUI AG 1651 0.917

TAYLOR WIMPEY 120.10048 0.841

UNILEVER 4119.5 0.329

UTD. UTILITIES 1023.14477 -0.343

VODAFONE GROUP 98.87 -2.49

WPP 1032.875 -0.726

WHITBREAD 3096.6242 -0.546

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 31.73 -0.53

RICHEMONT N 148.35 -0.07

GEBERIT N1 505 -1.06

NOVARTIS N 79.1 -0.15

ROCHE HOLDING  267.5 -1.18

SGS N 2106 -1.68

SWATCH GROUP I 338.6 -0.94

ADECCO N 34.78 -1.14

JULIUS BAER N 62.38 -0.8

CS GROUP AG 2.695 -2.21

GIVAUDAN N 2801 -0.95

NESTLE SA 105.18 0.17

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 581.2 -0.79

SWISS RE N 98.24 -0.75

UBS GROUP N 20.41 -1.59

ZURICH INSURAN 443.8 -0.27

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 144.44 -2.14

ALLIANZ SE 221.45 -1.65

BASF SE 48.015 -0.24

BAY MOT WERKE 101 -0.46

BEIERSDORF 111.4 0.3

BAYER N AG 57.25 -0.38

COMMERZBANK 11.82 -0.125

CONTINENTAL AG 72.72 -0.28

DEUTSCHE BANK  11.586 -0.182

DEUTSCHE POST  40.84 -0.74

DT BOERSE N 165.6 -0.3

DT LUFTHANSA A 10.86 -0.094

DT TELEKOM N 21.41 -0.05

E.ON  SE NA 10.255 -0.065

FRESENIUS MEDI 36.15 -1.39

FRESENIUS SE 24.32 -0.39

HEIDELBERGCEME 65.64 -0.14

HENKEL AG&CO V 67.32 -1.88

INFINEON TECH  34.43 -0.53

K+S AG NA 21.61 -0.64

MERCK KGAA 177.3 -0.7

MUENCH. RUECK  331 -0.2

RWE AG 38.66 -0.14

THYSSENKRUPP A 7.208 -0.106

VOLKSWAGEN VZ 138.8 -0.88

VONOVIA SE 22.46 -1.34

SIEMENS N 148.02 0.5

SAP SE 110.78 -1.18

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 46.19 -1.77

AEGON 4.87 -1.42

ABN AMRO BANK 16.685 -0.6

AKZO NOBEL 68.7 -1.15

ARCELORMITTAL 29.415 -1.84

ASML HOLDING 574.1 -2.73

GALAPAGOS 34.84 -0.06

HEINEKEN 97.42 -0.71

ING GROEP 13.222 -1.99

KONINKLIJKE DS 118.85 0.3

KPN KON 3.2 -0.96

NN GROUP 38.2 -1.8

KONINKLIJKE DS 118.85 0.3

IMCD 148.65 -0.3

RANDSTAD 61.36 -0.42

RELX 28.61 0.21

UNIBAIL RODAM  59.17 -0.35

VOPAK 30.39 0.23

WOLTERS KLUWER 110.75 0.36

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.37 1.40

AZIMUT HLDG 22.41 22.55

ENEL 5.30 5.31

ENI 13.42 13.54

GENERALI ASS 18.77 18.67

GEOX 1.18 1.18

INTESA SANPAOL 2.565 -1.06

MEDIOBANCA 10.14 10.14

RCS MEDIAGROUP 0.72 0.72

PRYSMIAN 37.83 37.79

SNAM 4.62 4.63

STMICROELEC.N. 44.99 45.81

TELECOM ITALIA 0.31 0.32

TENARIS 16.39 16.30

TERNA 7.11 7.11

UNICREDIT 19.084 -1.01

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες        Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 4401 -1.1

ASAHI GROUP HL 4848 -0.29

ASTELLAS PHARM 1917.5 0.47

BRIDGESTONE CO 5285 0.27

CANON INC 2926.5 -0.7

CASIO COMPUTER 1315 0.15

CITIZEN WATCH 838 -0.36

CREDIT SAISON 1886 1.34

DAIWA SEC GROU 666 2.3

SUBARU 2269 1.41

FUJIFILM HOLDI 6605 0.86

FUJITSU 18295 -0.22

HINO MOTORS 568 1.07

HITACHI 7198 0.36

HONDA MOTOR 3630 0.3

IHI 3525 -0.7

ISUZU MOTORS 1692 0.95

KAWASAKI HVY I 3040 -0.33

KAJIMA CORP 1656 0.3

KEIO 4790 0.63

KOBE STEEL 1075 5.81

KONICA MINOLTA 598 0.67

JTEKT 1055 1.93

MITSUB UFJ FG 983.1 1.09

MITSUBISHI COR 5100 1.39

MITSUBISHI ELE 1577 0.22

MITSUBISHI MOT 550 0.92

NEC CORPORATIO 4930 0.82

NIKKON HLDG 2559 0

NIKON CORP 1370 0.59

NISSUI CORP 4848 0.37

NISSAN MOTOR C 565.7 2.19

NOMURA HOLDING 566.5 0.41

NISSAN CHEMICA 6110 0.83

NIPPON PAPER I 1046 

OBAYASHI CORP 1035 0.49

ODAKYU ELEC RA 1653 0.18

OJI HOLDINGS 550 -0.9

OSAKA GAS 2222 1

RICOH CO LTD 1088 0.93

SECOM 8045 0.66

SEVEN & I HLDG 6261 -0.14

SHARP CORP 960 1.16

SHIMIZU CORP 754 0.8

SHISEIDO 6293 -1.5

SONY GROUP COR 11990 1.27

SMFG 6146 1.49

SUMITOMO CHEM 485 1.25

SUZUKI 1043 1.07

TAISEI CORP 4585 1.21

TDK CORPORATIO 4765 -1.35

TOBU RAILWAY 3100 1.47

TOKIO MARINE H 2896.5 0.99

TORAY INDUSTRI 805.4 0.1

TREND MICRO 6500 0.93

TOPY INDS LTD 1972 0.61

TORAY INDUSTRI 805.4 0.1

TOSHIBA CORP 4246 -0.16

TOYOBO 1074 -0.46

TOYOTA MOTOR C 1914.5 0.47

YAMAHA CORP 5220 -1.14

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 31.75 -0.44

AIR LIQUIDE 149.80 0.65

ALSTOM 27.85 -1.17

AXA 29.95 -0.51

BNP PARIBAS 63.92 -1.57

BOUYGUES 32.40 -0.86

CAPGEMINI 179.30 -1.16

CARREFOUR 18.09 0.25

CASINO GUICHAR 9.52 -1.5

CREDIT AGRICOL 11.40 -1.16

DANONE 54.01 1.1

DASSAULT SYSTE 37.17 -0.03

EDF 11.85 0

L’OREAL 377.10 -0.3

L.V.M.H. 816.10 -1.08

LAGARDERE 20.90 -0.76

MICHELIN 29.83 -1.99

PERNOD RICARD 200.30 -0.1

KERING 575.90 -0.52

PUBLICIS GROUP 77.20 -0.1

RENAULT 42.25 -0.48

SAINT-GOBAIN 57.18 -1.06

SANOFI 89.96 0.87

SCHNEIDER ELEC 154.58 -0.63

SOCIETE GENERA 27.14 -1.08

SODEXO 87.56 0.07

TF1 7.60 -0.33

THALES 132.65 0.84

VEOLIA ENVIRON 28.00 -1.23

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 28.72 0.0697

AENA SME 151.25 -0.165

ACERINOX 10.255 -0.9657

ACCIONA 176.5 0.6845

AMADEUS 61.12 -0.747

BBVA 7.287 -2.1354

BANKINTER 6.834 -0.1169

CAIXABANK 4.056 -1.7442

DSTR INT ALIME 0.0162 -1.2195

ENDESA 18.28 0.0821

ENAGAS 16.825 0.2981

FERROVIAL 26.89 -1.2849

FOMENTO DE CON 9.12 -1.9355

GRIFOLS 10.915 -0.3196

IBERDROLA 10.66 -0.0937

INT AIRLINES G 1.7355 -0.5159

INDRA SISTEMAS 11.51 -7.1774

INDITEX 29.11 -1.6554

MAPFRE 2.038 -0.779

MERLIN PROP 8.88 -2.0408

ARCELORMITTAL 29.405 -1.9343

REPSOL 15.42 -0.0972

BCO DE SABADEL 1.294 -2.5602

BANCO SANTANDE 3.7655 -2.3976

SACYR 2.984 -0.9954

TELEFONICA 3.933 -0.8071

MEDIASET ES CO 3.21 1.711

TECNICAS REUN 11.8 2.8771

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ  

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, έχοντας ωστόσο α-
νακάμψει σημαντικά από τα χαμηλά η-
μέρας και τις απώλειες άνω του 2% που
σημείωνε λίγο μετά την έναρξη της συ-
νεδρίασης, διατηρώντας έτσι τις τεχνικές
στηρίξεις. Οταν ο Γενικός Δείκτης έχασε,
λίγο μετά το «άνοιγμα», τις 1.060 μο-
νάδες, οι αγοραστές έκαναν την εμφά-
νισή τους οδηγώντας την αγορά στα
θετικά και έως τις 1.089 μονάδες, προτού
εμφανιστούν και πάλι ήπιες πιέσεις.
Στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη έδωσαν
επιλεγμένα blue chips και ειδικά ο κλά-
δος της ενέργειας, ενώ ο τραπεζικός
δείκτης υποαπέδωσε.  

Το μεγάλο ζητούμενο για το Χ.Α.
είναι εάν η υποχώρηση των τελευταίων
τεσσάρων συνεδριάσεων, συμπεριλαμ-
βανομένης της βουτιάς της Δευτέρας,
είναι στο πλαίσιο της διόρθωσης που
αναμενόταν έπειτα από το πρόσφατο
ράλι ή αποτελεί ένδειξη αλλαγής κλί-
ματος. Oπως πάντως σημειώνουν εγ-
χώριοι αναλυτές, το κλίμα παραμένει
εύθραυστο, με την ορατότητα στο πο-
λιτικό σκηνικό να είναι θολή έπειτα και
από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη,
το οποίο πιθανότατα δημιουργεί νέα
δεδομένα για την ημερομηνία των ε-
κλογών αλλά και το αποτέλεσμα της
κάλπης.    

Στα στατιστικά της συνεδρίασης, ο
Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,32%
στις 1.078,69 μονάδες, ενώ ο τζίρος α-
νήλθε στα 133,13 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης

υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με
απώλειες 0,62% στις 2.630,42 μονάδες,
κέρδη 0,56% στις 1.567,68 μονάδες ση-
μείωσε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποί-
ησης, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέ-
γραψε πτώση 2% στις 861,18 μονάδες.  

Από το σύνολο των blue chips, τις
μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Ελ-
λάκτωρ στο -3,95% και ακολούθησαν η
Εθνική Τράπεζα στο -3,44% και η Alpha
Bank στο -2,58%, ενώ με πτώση άνω
του 1% έκλεισαν Eurobank και Quest.
Με άνοδο 2,59% έκλεισε η ΕΛΒΑΛΧΑΛ-
ΚΟΡ, ακολούθησαν ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και
Βιοχάλκο με κέρδη άνω του 1%, ενώ με
ήπια κέρδη έκλεισαν Mytilineos,
HELLENiQ ENERGY, Aegean, ΟΛΠ,
Lamda Development και Σαράντης. 

Η συνέχεια για το Χ.Α. θα είναι α-
πρόβλεπτη, καθώς ουδείς γνωρίζει εάν

η διόρθωση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο
της, ενώ το πολιτικό ρίσκο συνεχίζει
να προβληματίζει τους επενδυτές.  

Η Jefferies, η οποία ξεκίνησε την
κάλυψη των ελληνικών τραπεζών, τό-
νισε πως οι προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει ο κλάδος στο μεσοπρόθεσμο
διάστημα είναι σημαντικές, τη στιγμή
που η άνοδος των αποτιμήσεων των
μετοχών τους έχει κλείσει πλέον το
discount έναντι των τραπεζών της πε-
ριφέρειας.  

Οπως σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας,
σύμβουλος διοίκησης της Κύκλος ΑΧΕ-
ΠΕΥ, το δυστύχημα στα Τέμπη αναδύ-
θηκε αιφνιδιαστικά ως ο απόλυτος «μαύ-
ρος κύκνος» σε όλα τα επίπεδα της ελ-
ληνικής κοινωνίας, με τον πολιτικό κίν-
δυνο και την αβεβαιότητα να επιστρέ-
φουν στο Χρηματιστήριο. Ζητούμενο

είναι αν οι κινήσεις ρευστοποιήσεων
θα έχουν και συνέχεια οδηγώντας τον
Γενικό Δείκτη σε νέα αναμέτρηση με
τις 1.060 μονάδες, που σε πρώτη φάση
έδειξαν ότι συνιστούν ισχυρό σημείο
στήριξης.  

Πάντως είναι σημαντικό, κατά τον
κ. Τζάνα, πως οι σημαντικές δράσεις
που απαιτούν κρατικές αποφάσεις (π.χ.
αποκρατικοποίηση του «Ελευθέριος
Βενιζέλος», νέα σύμβαση για την Αττική
και την Εγνατία Οδό) και οι οποίες α-
ποτελούν ισχυρούς καταλύτες για το
Χρηματιστήριο ετεροχρονίζονται, χωρίς
να είναι σαφής ο χρόνος που τελικά θα
διενεργηθούν. Παράλληλα, η πολιτική
αβεβαιότητα δεν επιτρέπει και τη δια-
μόρφωση ισχυρής πεποίθησης για τον
χρόνο που θα αποκτήσει την επενδυτική
βαθμίδα η ελληνική οικονομία.   

Παραμένει εύθραυστο το κλίμα
στο Χ.Α., μικρές απώλειες 0,32%
Απρόβλεπτες οι εξελίξεις στην αγορά, ενώ επέστρεψε η πολιτική αβεβαιότητα   

<<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης περιόρισε
τελικά τις απώλειες άνω 
του 2% ενδοσυνεδριακά 
και έκλεισε στις 1.078,69 
μονάδες. 

Τη δραστικότερη ημερήσια πτώση
τους σημείωσαν χθες οι μετοχές
των ευρωπαϊκών ομίλων μέσα σε
διάστημα δύο εβδομάδων, διότι οι
επενδυτές αξιολόγησαν τις προο-
πτικές μιας αύξησης των επιτοκίων
κατά 50 μονάδες βάσης από την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Αφορμή δόθηκε από τα σχόλια του
προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ, ο
οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαι-
ότητα της επιθετικής νομισματικής
πολιτικής. 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX
600 ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνε-
δρίαση με πτώση 0,77%, ενώ ση-
μαντικό πλήγμα υπέστη ο κλάδος
των ακινήτων και της υψηλής τε-
χνολογίας. Η Ομοσπονδιακή Τρά-
πεζα των ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να
προχωρήσει σε αυξήσεις των επι-
τοκίων πέραν των αναμενομένων,
ενώ είναι προετοιμασμένη να προβεί
σε μεγαλύτερες κινήσεις εάν τα οι-
κονομικά στοιχεία, που επίκεινται,
υπαγορεύσουν πιο σκληρά μέτρα,
ούτως ώστε να ελεγχθεί ο πληθω-
ρισμός. Τα σχετικά ανέφερε ο πρό-
εδρος της τράπεζας κατά την κα-
τάθεσή του ενώπιον της αρμόδιας
Τραπεζικής Επιτροπής της Γερου-
σίας. 

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε
χθες στο -0,13%, στο -0,60% ο DAX
στη Φρανκφούρτη, στο -0,46% ο
CAC 40 στο Παρίσι, στο -0,67% ο
FTSE MIB στο Μιλάνο και στο -
1,05% ο IBEX στη Μαδρίτη. Aνά-
λογη ήταν και η αντίδραση στην
αμερικανική αγορά, με τους Dow
Jones και S&P 500 να υποχωρούν
χθες πριν από το κλείσιμο κατά
1,2% και 1%, αντιστοίχως. Χθες το
ευρώ προς το δολάριο υποχώρησε
1%, σε 1,0572 δολ. Αξίζει να επι-
σημανθεί πως οι δηλώσεις Πάουελ
στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού
γίνονται προ των συνεδριάσεων
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας τις προσεχείς ημέρες, ενώ οι
παράγοντες των αγορών πλέον προ-
ετοιμάζονται για ακόμη ένα γύρο
αυξήσεων στο κόστος δανεισμού.
Στις αρχές της εβδομάδας η πρόε-

δρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ,
τόνισε με έμφαση το πόσο αναγκαία
είναι η συνέχιση της πολιτικής
σκλήρυνσης, ώστε να δαμαστεί το
«τέρας του πληθωρισμού», όπως
το χαρακτήρισε. «Οι αγορές επα-
νεκτιμούν τις προοπτικές των επι-
τοκίων σε ΗΠΑ και Ευρώπη», πα-
ρατήρησε ο Πάτρικ Αρμστρονγκ,
γενικός διευθυντής επενδύσεων
στον όμιλο Plurimi Wealth. «Σε
όλον τον κόσμο οι οικονομίες απο-
δεικνύονται πολύ ανθεκτικές από
τις αρχές της χρονιάς – κι ενώ οι
εξελίξεις αυτές θεωρούνται ευνοϊκές
για την ανάπτυξη, έχουν δυσμενή
αντίκτυπο στις πληθωριστικές πιέ-
σεις, τις οποίες καλούνται όλες οι
κεντρικές τράπεζες να αντιμετω-
πίσουν». Τέλος, σύμφωνα με έρευνα
της ΕΚΤ, οι προσδοκίες πληθωρι-
σμού μεταξύ των καταναλωτών
στην Ευρωζώνη εξασθένησαν τον
Ιανουάριο, αλλά εκείνες για την αύ-
ξηση μισθών συνέχισαν να ενι-
σχύονται. 

REUTERS, BLOOMBERG

Πτώση στις αγορές στη σκιά
των δηλώσεων Πάουελ

Το μεγάλο ζητούμενο είναι εάν η υποχώρηση των τελευταίων τεσσάρων συνεδριάσεων είναι στο πλαίσιο της διόρθωσης που αναμενόταν
έπειτα από το πρόσφατο ράλι ή αποτελεί ένδειξη αλλαγής κλίματος.   

Με απώλειες 0,60% έκλεισε χθες ο
DAX στη Φρανκφούρτη.

<<<<<<

Για αυξήσεις των επιτο-
κίων πέραν των αναμενο-
μένων έκανε λόγο ο πρόε-
δρος της Fed.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΗΤ           HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                                       1.6950                 1.7600                   1.7386               -3.5190             “101,314”                   1.7350                  1.7500                  1.7400                  0.87

ΤΡΚΗ           Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                                          2.6400                 2.7000                   2.6672                 3.9110               “63,124”                   2.6700                  2.7000                  2.7000                  1.89

ΔΗΕΠ          Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                            0.5200                 0.5700                   0.5533               -0.1860               “28,366”                   0.5600                  0.5700                  0.5700                  3.64

ΛΕΠΕ           LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                    0.0900                 0.0900                   0.0900               -0.6960                          18                   0.0900                  0.1000                  0.0900              -10.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΛΟΥΗ           LOUIS PLC                                                                                                                       0.0890                 0.0890                   0.0890                 0.0000               “10,000”                   0.0860                  0.0900                  0.0890                -1.11

ΤΣΟΚ           A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                  0.0800                 0.0800                   0.0800                 0.3000                 “4,000”                   0.0770                  0.0800                  0.0800                  5.26

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΤΖ           LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                                    2.1200                 2.1400                   2.1371               -4.2910                 “5,850”                   2.1200                  2.1400                  2.1200                -2.75

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΤΑΣ           ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                             1.6000                 1.6000                   1.6000                 0.0000                 “2,000”                   1.5900                  1.6200                  1.6000                  0.00

ΚΟΣΑ           ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                 0.0435                  0.0000                                                       

ΜΙΝΕ           ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                               0.0000                  0.0205                                                       

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

ΓΙΕΠ            “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                                          0.0540                  0.0550                                                       

ΕΛΛΗ           ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                                                         0.3260                  0.0000                                                       

ΙΝΕΠ           INTERFUND INVESTMENTS PLC  (EM)                                                                           0.0700                 0.0770                   0.0742                 0.4070               “11,166”                   0.0000                  0.0770                  0.0770                  0.00

ΚΑΕΠ           ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.2300                                                       

ΚΕΑΕ           CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                          0.0030                  0.0050                                                       

ΣΛΕΠ           CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                           0.0025                  0.0035                                                       

ΦΑΣΤ           UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                      0.0005                  0.0000                                                       

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΜΑΠΑ          MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.2460                  0.0000                                                       

ΤΟΕΠ           ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                                           0.0000                  0.0280                                                       

ΑΓΡΟ           “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                                                   1.0300                  0.0000                                                       

ΚΛΑΡ           CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                                        0.0235                  0.0250                                                       

ΚΩΝΣ          CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.1090                                                       

ΛΕΠΤ           LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0560                  0.0600                                                       

ΛΟΞΕ           LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                       0.0000                  0.8000                                                       

ΝΤΟΔ          DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                              0.0000                  0.0000                                                       

ΣΑΛΑ           SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                  1.8400                  1.9000                                                       

ΤΟΚΙ            TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                 0.0565                  0.0000                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΝΤΙΑ            DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                  0.0575                                                       

ΡΟΛΑ          ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                       0.0195                  0.0000                                                       

ΔΒΚΔ           ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                  0.9050                  0.0000                                                       

ΚΕΤΣ           THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                                                  0.6150                  0.6450                                                       

ΚΥΘΡ           K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0000                  0.0000                                                       

ΤΣΙΒ            ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                    2.6400                 2.6800                   2.6798                 3.8370                 “4,120”                   2.6600                  2.6800                  2.6800                  1.52

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΙΟΑΝ           CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                       0.0000                  0.0285                                                       

ΚΕΟ             KEO PLC                                                                                                                          1.4200                 1.4600                   1.4318               -1.7220                       170                   1.4500                  1.4600                  1.4600                  0.69

ΜΙΤΣ           ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                                                      0.2100                  0.0000                                                       

ΜΠΛΕ          BLUE ISLAND PLC                                                                                                           0.7800                 0.8250                   0.8047               -1.6990                 “9,740”                   0.7800                  0.8150                  0.7850                -3.68

ΦΡΟΥ          ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                                                     0.2600                  0.3080                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΝΕΤΙΝ         NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                                                       0.0000                  1.2000                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΛΟΡΔ          LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                                             0.0810                  0.0890                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΚΚΟΜ         K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                    0.2920                  0.3220                                                       

ΠΑΝΔ          ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                           0.0800                 0.0800                   0.0800                 0.0000                 “2,000”                   0.0770                  0.0850                  0.0800                  0.00

ΦΙΛΟ           ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                  0.1720                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΙΝΑ            PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                           1.1600                 1.1600                   1.1600               -1.0000                 “4,250”                   1.1600                  1.1800                  1.1600                -0.85

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΙΕΠ            “ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                                          0.0000                  0.0000                                                       

ΙΣΕΠ            “ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                                                      0.0400                  0.0000                                                       

ΡΕΕΠ          “REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                        0.0015                  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                                                                                                                                                                                                                       89.0000                92.0000                                                       

ΕΤΜΑ2        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 

                   ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                  88.7100               89.8000                 89.6443               61.5320               “14,000”                 88.5200                89.8000                88.7100                -0.46

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

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

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

Με την ελπίδα το φετινό πρωτά-
θλημα να θυμίζει περισσότερο ε-
κείνο του 2021 και λιγότερο αυτό
του 2022, η Φόρμουλα 1 βάζει τα
καλά της και μας καλωσορίζει στη
νέα σεζόν σήμερα στην πίστα του
Μπαχρέιν, στο πρώτο από τα 23
γκραν πρι που προσφέρει το φετινό
καλεντάρι. Η FIA ποντάρει στο ότι
με τις νέες της παρεμβάσεις στους
κανονισμούς και το μεγαλύτερο
από ποτέ πρόγραμμα αγώνων θα
κρατήσει από την αρχή μέχρι το
τέλος έντονο το ενδιαφέρον των
φίλων του αθλήματος, που πέρυσι
είδαν τον Μαξ Φερστάπεν και τη
Ρεντ Μπουλ να κυριαρχούν με ά-
νεση, στο δεύτερο πρωτάθλημα
του νεαρού Ολλανδού.

Νέα δεδομένα
Φέτο η διοργανώτρια αρχή έχει

επιφέρει συγκεκριμένες αλλαγές,
που αφενός αποσκοπούν στην
αύξηση της ασφάλειας των μο-
νοθέσιων, αφετέρου στο γεφύ-
ρωμα του χάσματος μεταξύ... πα-
τρικίων και πληβείων του δημο-
φιλέστερου μηχανοκίνητου σπορ
στον κόσμο. Μεταξύ άλλων η FIA
ασχολήθηκε πολύ με τον περιο-
ρισμό του φαινομένου της ταλά-
ντωσης των μονοθεσίων
(porpoising), που... έκλεψε την
παράσταση το 2022. Εχουν έτσι
επέλθει κάποιες αλλαγές στα αυ-
τοκίνητα, όπως η ανύψωση του
δαπέδου κατά 1,5 εκατοστό και
μαζί με αυτού και του διαχύτη,
με σκοπό τον έλεγχο της κάθετης
δύναμης του μονοθέσιου, για την
οποία εγκαθίστανται και ειδικοί
μετρητές για να παρέχουν ανά
πάσα στιγμή σχετικά στοιχεία.

Roll hoop
Παράλληλα ενισχύθηκε το roll

hoop, η προστατευτική αψίδα που

έσωσε πέρυσι τη ζωή του Κινέζου
πιλότου Ζου Γκουανγιού, ενώ μει-
ώθηκε το ελάχιστο επιτρεπτό βά-
ρος κάθε αυτοκινήτου κατά δύο
κιλά, στα 796 κιλά. Τα νέα μονο-
θέσια θα έχουν πλατύτερους κα-
θρέφτες για να βλέπουν οι οδηγοί
καλύτερα πίσω τους, ενώ αυστη-
ροποιούνται οι κανονισμοί για
την αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων,
η οποία θα επιτρέπεται μόνο υπό
ορισμένες συνθήκες. Από την άλ-
λη, καθίσταται πιο χαλαρός ο έ-
λεγχος της θερμοκρασίας των
καυσίμων, επιτρέποντάς τη να
πέφτει ακόμη και στους 10 βαθ-
μούς Κελσίου, έναντι 20 προη-
γουμένως.

Σημαντική αλλαγή είναι η αύ-
ξηση των γκραν πρι σε 23, για
πρώτη φορά φέτος. Ηταν μάλιστα
να έχει 24 αγώνες το καλεντάρι
του 2023, αλλά για τέταρτη συνεχή
χρονιά η Κίνα αποφάσισε να α-
κυρώσει τη δική της κούρσα, που
επρόκειτο να γίνει ανήμερα του
δικού μας Πάσχα (16 Απριλίου),
λόγω των προβλημάτων με τον
κορωνοϊό τους προηγούμενους
μήνες. Η FIA προτίμησε να μην
αντικαταστήσει το κινεζικό γκραν
πρι, αφήνοντας έτσι ένα κενό τεσ-
σάρων εβδομάδων μεταξύ του
τρίτου και του τέταρτου αγώνα
της χρονιάς.

Τρεις στις ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ θα έχουν σημαντικό

κομμάτι του φετινού πρωταθλή-
ματος, αφού θα φιλοξενήσουν
τρεις αγώνες του: εκτός από τις
κούρσες στο Μαϊάμι τον Μάιο και
στο Οστιν τον Οκτώβριο, προβλέ-
πεται και αγώνας στο Λας Βέγκας
τον Νοέμβριο.  Ηδη η FIA φέρεται
να είναι σε συζητήσεις για την
περαιτέρω επέκταση του προ-
γράμματος από το 2024, ξεκινώ-
ντας με το γκραν πρι της Σεούλ
στη Νότια Κορέα και προσθέτο-

ντας στη συνέχεια το Κιαλάμι στη
Νότια Αφρική και την Μπαραν-
κίγια στην Κολομβία.

Διπλάσια σπριντ
Επιπλέον έχει διπλασιαστεί ο

αριθμός των σπριντ, της σαββα-
τιάτικης μίνι κούρσας που έχει
τον ρόλο του προκριματικού για
τις θέσεις στο γκριντ του αγώνα,
αλλά μοιράζει και βαθμούς: φέτος
αυξάνονται από τρία σε έξι τα
σπριντ, με την ελπίδα των διορ-
γανωτών ότι έτσι θα... ανακατεύ-
ουν λίγο περισσότερο την τρά-
πουλα, κάνοντας πιο απρόβλεπτο
το πρωτάθλημα.

Τέλος, πειραματικά σε δύο
κούρσες θα εφαρμοστεί εναλλαγή
ελαστικών κατά τα δοκιμαστικά,
όπως επιθυμεί η εταιρεία Pirelli:
έτσι στο Q1 οι δοκιμές θα γίνονται
με σκληρά λάστιχα, τα δεύτερα
δοκιμαστικά θα είναι με μεσαία
γόμα και τα τρίτα με μαλακή. Α-
ναμένεται επίσης ένα νέο λάστιχο
για βρεγμένη πίστα από το γκραν
πρι της Ιμολα (21 Μαΐου) και μετά.
Παρά τις αλλαγές, με διαφορά το
φαβορί για φέτος είναι και πάλι
η πρωταθλήτρια Ρεντ Μπουλ, που
κυριάρχησε απόλυτα στο μεγα-
λύτερο κομμάτι της περυσινής
περιόδου. Φέτος πάντως υπάρχει
και η προοπτική αμφισβήτησής
της από τη Μερσέντες, που δείχνει
ικανή για μεγάλα πράγματα και
την ουσιαστικά βελτιωμένη Αστον
Μάρτιν.

Ερωτηματικό η Φεράρι
Ενα μεγάλο ερώτημα είναι πώς

θα είναι η νέα Φεράρι, υπό τον
Φρεντ Βασέρ που διαδέχθηκε τον
αποτυχημένο Ματία Μπινότο ως
διευθυντής της ομάδας, ύστερα
από μια άδοξη και απογοητευτική
χρονιά, δεδομένων των δυνατο-
τήτων της ιταλικής ομάδας (12
πόουλ ποζίσιον, αλλά μόνο τέσ-

σερις νίκες). Ο πρωταθλητής του
2021 και του 2022 Μαξ Φερστάπεν
με τη Ρεντ Μπουλ φαντάζει δύ-
σκολο να κατέβει από τον θρόνο
του, παρά τις φιλοδοξίες των Σαρλ
Λεκλέρ και Τζορτζ Ράσελ για τον
πρώτο τους τίτλο. Θα είναι έκπληξη
αν στα μισά του πρωταθλήματος
δεν έχει πάρει ουσιαστικό προ-
βάδισμα ο Ολλανδός πρωταθλητής.
Τυπικά η Φεράρι θεωρείται ικα-
νότερη να αμφισβητήσει τη Ρεντ
Μπουλ, με τους Λεκλέρ και Σέρχιο
Πέρες να είναι πιο ώριμοι από πέ-
ρυσι και με την ελπίδα ότι θα α-
ποτραπούν τα σφάλματα του 2022
στη «Σκουντερία».

Η Μερσέντες
Ομως, η Μερσέντες φαίνεται

να έχει βελτιωθεί πιο ουσιαστικά,

διορθώνοντας τα προβλήματα
ταλάντωσης που την ταλαιπώ-
ρησαν, αν και έχει ακόμη δουλειά
να κάνει για να φτάσει στην κο-
ρυφή. Ποντάροντας στους Ράσελ
και Λιούις Χάμιλτον, ετοιμάζει
κάτι πολύ καλό. Η Αστον Μάρτιν
εξέπληξε με την ένταξη του πρώ-
ην παγκόσμιου πρωταθλητή Φερ-
νάντο Αλόνσο στη βρετανική ο-
μάδα και φαίνεται πλέον ικανή
να χτίσει πάνω στην πρόοδο που
σημείωσε κατά το δεύτερο μισό
της περυσινής σεζόν. Μαζί του
θα έχει τον Λανς Στρολ, που ξε-
πέρασε τον τραυματισμό του. Σε
κάθε περίπτωση, με τη Φόρμουλα
1 να έχει ξεπεράσει το σοκ του
κορωνοϊού, με τα εισιτήρια στις
πίστες να ξεπερνούν κάθε προη-
γούμενο εσόδων και μια σειρά
του Netflix να φέρνει και πολλούς
άσχετους με το άθλημα κοντά σε
αυτό, η νέα χρονιά αναμένεται
με τεράστιο ενδιαφέρον.

H... καταραμένη πίστα
για τον Μαξ Φερστάπεν

Για μια ακόμη χρονιά την έ-
ναρξη του παγκόσμιου πρωτα-
θλήματος της Φόρμουλα 1 σημα-
τοδοτεί το γκραν πρι στο Μπα-

χρέιν, υπό το φως των προβολέων,
σε ένα σιρκουί όπου ο παγκόσμιος
πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν
δεν έχει νικήσει ποτέ έως τώρα
στην καριέρα του, έχοντας εγκα-
ταλείψει στους τρεις από τους
πέντε αγώνες στο Μπαχρέιν που
έχει συμμετάσχει. Ο 25χρονος
Ολλανδός πιλότος της Ρεντ Μπουλ
δεν έχει επίσης ποτέ ξεκινήσει
σεζόν με νίκη, παίρνοντας κεφάλι
στη βαθμολογία πέρυσι από την
έκτη κούρσα και μετά. Βασικός
του αντίπαλος θα είναι ο Μονε-
γάσκος Σαρλ Λεκλέρ, που νίκησε
εκεί πέρυσι με τη Φεράρι του, εκ-
κινώντας μάλιστα και από την
πόουλ ποζίσιον.

Οι δοκιμές των τελευταίων ε-
βδομάδων δεν έχουν προσφέρει
και πολλές ελπίδες στη Μερσέ-
ντες, αν και εκτός από τον φιλό-
δοξο Τζορτζ Ράσελ, στις τάξεις
της έχει και τον πολυνίκη του
γκραν πρι του Μπαχρέιν, τον
38χρονο Λιούις Χάμιλτον, με πέ-
ντε νίκες στην πίστα αυτή από
την πρώτη φορά που διεξήχθη
κούρσα Φόρμουλα 1 στην αραβική
χώρα το 2004. Επίσης πολύπειρος
είναι και ο 41χρονος Φερνάντο
Αλόνσο, που στον αγώνα του

Μπαχρέιν θα γίνει ο πρώτος πι-
λότος με συμμετοχή σε 20 δια-
φορετικές σεζόν του παγκόσμιου
πρωταθλήματος. Υπάρχουν και
τουλάχιστον δύο «ρούκι», δηλαδή
ο Αμερικανός Λόγκαν Σάρτζεντ
στη Γουίλιαμς και ο Αυστραλός
Οσκαρ Πιάστρι στη Μακλάρεν,
που αναμένεται να κάνουν το
ντεμπούτο τους στο γκραν πρι
του μικρού ασιατικού βασιλείου
στον Περσικό Κόλπο.

Το σιρκουί του Μπαχρέιν, που
φιλοξενεί τον αγώνα σε βραδινή
ώρα από το 2014, έχει μήκος 5.412
μέτρα και χρειάζονται 57 γύροι
για να φτάσει ο αγώνας στην τε-
λική απόσταση των 308,2 χιλιο-
μέτρων. Το ρεκόρ γύρου κρατάει
από το 2005 ο Πέδρο ντε λα Ρόσα
με Μακλάρεν, όταν στη διάρκεια
του αγώνα έκανε την ταχύτερη
βόλτα σε 1 λεπτό και 31,447 δευ-
τερόλεπτα.

Με δεδομένο ότι ο πρώτος α-
γώνας κάθε χρονιάς αποτελεί ένα
μυστήριο, τουλάχιστον οι ομάδες
γνωρίζουν με ανακούφιση ότι ο
καιρός στο Μπαχρέιν είναι αρκετά
προβλέψιμος, με καλοκαιρία και
27 βαθμούς να αναμένονται για
σήμερα.

Αφετηρία με νέους
κανόνες στη F1
Αύξηση της ασφάλειας των μονοθέσιων και το γεφύρωμα
του χάσματος μεταξύ... πατρικίων και πληβείων

<<<<<<

O παγκόσμιος πρωτα-
θλητής Μαξ Φερστάπεν
δεν έχει νικήσει ποτέ
στο Μπαχρέιν, έχοντας
μάλιστα εγκαταλείψει
σε τρεις αγώνες.



Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     23Μ Ε  Α Λ Λ Η  Μ Α Τ Ι Α

Τον ξηρότερο χειμώνα της εδώ και πάνω
από 60 χρόνια βιώνει η Γαλλία, με απο-
τέλεσμα οι Αρχές να μελετούν το ενδε-
χόμενο λήψης μέτρων για την εξοικο-
νόμηση νερού. Επί 32 ημέρες δεν έβρεξε
ούτε μία φορά φέτος και η ανομβρία
έρχεται να προστεθεί στο ιδιαίτερα
ξηρό περυσινό καλοκαίρι. Την προσεχή
Δευτέρα τοπικοί αξιωματούχοι αναμέ-
νεται να συναντηθούν για να εξετάσουν
την κατάσταση ανά περιοχή. Το 2022
ήταν η θερμότερη χρονιά στα χρονικά
για τη Γαλλία. Ανάλογα ρεκόρ θερμο-
κρασίας καταρρίφθηκαν και αλλού στην
Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην
Ισπανία και την Ιταλία. Οι υψηλές θερ-
μοκρασίες προκάλεσαν συνθήκες ξη-
ρασίας, από τις οποίες ακόμη δεν έχουν
συνέλθει πολλές περιοχές. Οι χιονο-

πτώσεις στις ιταλικές Αλπεις μειώθηκαν
κατά 53%, ενώ η στάθμη του μεγαλύ-
τερου ποταμού της Ιταλίας, του Πάδου,
έχει πέσει κατά 61% σε σχέση με τα
φυσιολογικά επίπεδα. Στη Βενετία, στο
Μεγάλο Κανάλι, έχουν αρχίσει να φαί-
νονται τα θεμέλια κτιρίων, ενώ οι γόν-
δολες δυσκολεύονται να πλοηγηθούν

σε κάποια μικρότερα κανάλια. Σύμφωνα
με έκθεση οργανισμού που παρακολου-
θεί την κλιματική αλλαγή, οι Αλπεις έ-
χουν δει μια μείωση της τάξης του 5,6%
στη διάρκεια της κάλυψης από χιόνι
ανά δεκαετία τον τελευταίο μισό αιώνα.  

Λιγότερο χιόνι
Στη Γαλλία δεν αποκλείεται μετά τη

συνάντηση της Δευτέρας να ληφθούν
κάποιοι ήπιοι περιορισμοί που θα μπο-
ρούσαν να τεθούν σε εφαρμογή τον
Μάρτιο (π.χ. η απαγόρευση να γεμίζουν
οι πισίνες σε συγκεκριμένες πληγείσες
περιοχές), προκειμένου να αποφευχθούν
καταστροφικές συνέπειες στη διάρκεια
των καλοκαιρινών μηνών. Η εθνική με-
τεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε πως
μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 21 Φεβρου-

αρίου δεν υπήρξε καθόλου βροχόπτωση,
ενώ η κάλυψη των Πυρηναίων και των
γαλλικών Αλπεων με χιόνι είναι σημα-
ντικά μειωμένη σε σχέση με τις προη-
γούμενες χρονιές, σε μια περίοδο που
θεωρείται κρίσιμη για την αναπλήρωση
των αποθεμάτων νερού. Αυτές τις μέρες
αναμενόταν να βρέξει στη νότια Γαλλία
και η υπηρεσία τόνισε ότι οι επόμενοι
τρεις μήνες θα αποδειχθούν καθορι-
στικής σημασίας. Εθνική στρατηγική
νερού ζητούν από την κυβέρνηση και
οι Ιταλοί οικολόγοι, με επικεφαλής την
περιβαλλοντική οργάνωση Legambiente.
«Το 2023 μόλις άρχισε και ήδη διαφαί-
νονται ανησυχητικά σημάδια ακραίων
καιρικών φαινομένων και επιπέδων ξη-
ρασίας», προειδοποίησε ο διευθυντής
της, Τζόρτζιο Ζαμπέτι.    

Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Συχνά νομίζουμε πως η κλιματική
αλλαγή είναι κάτι μακρινό κι όμως
στην πραγματικότητα είναι ήδη
εδώ και επηρεάζει πολύπλευρα
τη ζωή μας. Ας δούμε ορισμένες
μόνο από τις εκδηλώσεις της:

1. Συχνότερα ακραία
καιρικά φαινόμενα

Αυξάνονται οι έντονες βροχοπτώ-
σεις και οι καταιγίδες που προκα-
λούν πλημμυρικά φαινόμενα. Tα
έντονα ή και ακραία καιρικά φαι-
νόμενα γίνονται πολύ πιο συχνά.
Το αποτέλεσμα είναι να χάνονται
ανθρώπινες ζωές, να καταστρέ-
φονται σπίτια και δημόσιες υπο-
δομές, ακόμη και παραγωγικές
δομές. Ηδη οι συνέπειες είναι βα-
ριές. Κάνοντας προβολή στο μέλ-
λον υπολογίζεται πως στο τέλος
του αιώνα το ετησιο κοστος συ-
ντηρησης και ανακατασκευης στο
συστημα μεταφορων της Ελλαδας,
εξαιτιας των επιδρασεων της κλι-
ματικης αλλαγης, μπορει να φθασει
τα 595 εκατ. ευρώ, συμφωνα με

το δυσμενεστερο σεναριο.

2. Περισσότεροι
καύσωνες

Οι μέρες με θερμοκρασία πάνω
από 37 βαθμούς Κελσίου αυξάνο-
νται ήδη και θα αυξηθούν και στο
μέλλον, όπως και οι «τροπικές νύ-
χτες», κατά τις οποίες δεν δροσίζει,
καθώς η θερμοκρασία δεν πέφτει
κάτω από 20 . Οι καύσωνες είναι
πλέον πολύ πιο συχνοί στη χώρα
μας. Κάθε καλοκαίρι σημειώνεται
τουλάχιστον ένα επεισόδιο καύ-
σωνα (4-7,5 ημερών), ενώ παλιό-
τερα ήταν αρκετά πιο αραιοί. Μέ-
χρι το 2050 οι ημέρες με καύσωνα
στην Ελλάδα θα αυξηθούν κατά
15-20 24ωρα ετησίως, σύμφωνα
με τις μελέτες.

3. Υψηλή ζήτηση
για ενέργεια
Η επιβάρυνση στον τομέα της ε-
νέργειας θα είναι μεγάλη. Μέχρι
το 2050 υπολογίζεται πως θα δι-
πλασιαστούν οι ανάγκες για ψύξη
σε όλες τις περιοχές της χώρας,

ενώ παράλληλα θα μειωθούν οι
ανάγκες για θέρμανση. Στο σύνολό
τους, όμως, οι ενεργειακές ανάγκες
αναμένεται να είναι σημαντικά
υψηλότερες. Για κάθε βαθμό Κελ-
σίου που ανεβαίνει η θερμοκρασία
στην Αθήνα, αυξάνεται η κατα-
νάλωση ενέργειας για ψύξη κατά
4%, ενώ οι συγκεντρώσεις των ε-
πικίνδυνων φωτοχημικών αερίων
ρύπων του νέφους κατά περίπου
7%-8%.

4. Μείωση βροχών,
αύξηση πυρκαγιών

Η ξηρασία διευρύνεται. Η βροχό-
πτωση θα μειωθεί από 10% έως
30%, κυρίως στις ανατολικές πε-
ριοχές της χώρας, που έχουν και
μεγαλύτερη ανάγκη. Ενισχύεται
η τάση ερημοποίησης και διάβρω-
σης του εδάφους, ενώ εξαντλείται
ο υδροφόρος ορίζοντας και πα-
ρουσιάζονται φαινόμενα υφαλ-
μύρωσης. Η υγρασία του εδάφους
θα μειωθεί, με αποτέλεσμα την
αύξηση από 15% έως και 70% των
ημερών με υψηλό κίνδυνο πυρ-
καγιάς. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει

σε περισσότερες και πιο κατα-
στροφικές δασικές πυρκαγιές.

5. Προβλήματα
στις καλλιέργειες

Οι συνέπειες στη γεωργία και την
αγροτική παραγωγή, παρότι δεν
θα είναι ομοιόμορφες, θα είναι
κυρίως αρνητικές. Αν και για αρ-
κετές καλλιέργειες η βλαστική
περίοδος θα επιμηκυνθεί και κά-
ποιες καλλιέργειες, όπως το βαμ-
βάκι, θα ωφεληθούν, οι περισσό-
τερες θα αντιμετωπίσουν προ-
βλήματα. Η ελιά, αν και ανθεκτική
στην ξηρασία και την υψηλή θερ-
μοκρασία, χρειάζεται το κρύο του
χειμώνα για τη σωστή διαδικασία
ανθοφορίας. Ταυτόχρονα, οι πα-
ρατεταμένες αυξημένες θερμο-
κρασίες διευρύνουν την περίοδο
δράσης ή και τον πολλαπλασιασμο
παθογονων οργανισμων, όπως ο
δάκος. Αν και λόγω αλλαγής κλι-
ματικών συνθηκών μπορεί να υ-
πάρξει επέκταση των αμπελώνων
σε περιοχές που δεν ευδοκιμούσαν
πριν, τίθενται ερωτήματα για την
ποιότητα της παραγωγής των νέ-

ων και για δυσμενείς αλλαγές στις
υφιστάμενες καλλιέργειες. Οι ζω-
οτροφές θα έχουν μειωμένες α-
ποδόσεις, με δυσμενείς επιπτώσεις
στην κτηνοτροφία. Αυξημένες θα
είναι οι απαιτήσεις για πότισμα,
δημιουργώντας ανάγκη για πιο
εξελιγμένα συστήματα εξοικονό-
μησης νερού και γεωργίας ακρι-
βείας, που όμως συνολικά θα τεί-
νουν να ανεβάσουν τις τιμές των
αγροτικών προϊόντων.

6. Θερμότερες
θάλασσες

Η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται
– ήδη στη Μεσόγειο έχει υπολο-
γιστεί άνοδος των υδάτων περίπου
7 εκατοστά την περίοδο 2000-
2018, με την τάση να είναι ενι-
σχυμένη τα τελευταία χρόνια. Ας
σημειωθεί πως από τα 16.000 χλμ.
των ακτογραμμών της χώρας, πε-
ρίπου τα 1.000 χλμ. αποτελούν
περιοχές ευάλωτες στη «φουσκο-
θαλασσιά» λόγω κλιματικής αλ-
λαγής. Ταυτόχρονα τα θαλάσσια
ύδατα θερμαίνονται, με αποτέλε-
σμα πλήγμα στα οικοσυστήματα

του νερού και περιβαλλοντικές
πιέσεις σε πολλά είδη ψαριών,
που τροφοδοτούν την αλιεία στη
χώρα μας. Την ίδια ώρα, ψάρια
εισβολείς από θερμότερες θάλασ-
σες καταλαμβάνουν χώρους κι ε-
κτοπίζουν τα παλαιότερα είδη.

7. Επιπτώσεις
στον τουρισμό

Σοβαρές θα είναι και οι επιπτώσεις
στον τουρισμό. Σύμφωνα με το
δυσμενές κλιματικό σενάριο, σε
52 από 91 τουριστικές περιοχές
η αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι
το 2050 θα ξεπεράσει τους 2,5 
σε σχέση με την περίοδο 1971-
2000. Μπορεί να υπάρχει διεύ-
ρυνση της τουριστικής περιόδου
σε ορισμένες περιοχές, λόγω θερ-
μότερων ημερών, αλλά οι ημέρες
με δυσφορία των επισκεπτών θα
αυξηθούν.

8. Επιβάρυνση
της δημόσιας υγείας

Σημαντικές αρνητικές συνέπειες
υπάρχουν στον τομέα της δημό-

σιας υγείας. Για παράδειγμα, έως
και 80% αυξήθηκε η θνησιμότητα
στην ευρύτερη αστική περιοχή
της Αθήνας στις αρχές Αυγούστου
2021, λόγω ενός θανάσιμου συν-
δυασμού των ιδιαίτερα αυξημένων
θερμοκρασιών και της επίδρασης
της δασικής πυρκαγιάς στη Βα-
ρυμπόμπη! Ο καύσωνας γενικά
θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικός
για την υγεία. Στην Ευρώπη, σύμ-
φωνα με έκθεση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, οι περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες ευθύνονται
για το 12%-18% του συνολικού
αριθμού των θανάτων. Καρδιακές
νόσοι, χρόνια αναπνευστικά νο-
σήματα, αναπνευστικές λοιμώξεις,
εγκεφαλικά επεισόδια είναι μερικά
από τα πλήγματα στην υγεία μας,
που συνδέονται με κλιματικούς
παράγοντες. Η ευρύτερη γεωγρα-
φική διάχυση μεταδοτικών ασθε-
νειών λόγω επέκτασης των ζωνών
υψηλών θερμοκρασιών είναι μια
ακόμη συνέπεια.

Πηγές: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
ΕΜΕΚΑ Τράπεζα Ελλάδας, διαΝΕΟσις,
ΙΟΒΕ, επιστημονικές μελέτες.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

H κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ και
κοστίζει ακριβά, με επιπτώσεις στις
ζωές όλων μας, αλλά και στην οικονομία.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας
της Ελλάδος, το ΑΕΠ της χώρας μπορεί
να υποστεί μια ετήσια μείωση έως και
6% μέχρι το 2100 ή σωρευτικά 701 δισ.
ευρώ αν δεν ληφθούν μέτρα μετριασμού
και προσαρμογής στην κλιματική αλ-
λαγή. Τα στοιχεία επικαλείται μελέτη,
με θέμα «Προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή: Προκλήσεις και Προοπτικές
για την Ελληνική Οικονομία», που εκ-
πόνησε το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιο-
μηχανικών Ερευνών, με την υποστήριξη
της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου και
παρουσιάστηκε χθες.

Αν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, το
κόστος μπορεί να περιοριστεί, αλλά θα
παραμείνει υψηλό. Σύμφωνα με τη με-

λέτη, η προσαρμογή μπορεί να κοστίσει
στην ελληνική οικονομία έως και 67
δισ. ευρώ μέχρι το 2100, μειώνοντας
το κόστος από τις ζημιές από τα 701
δισ. ευρώ σε 510 δισ. ευρώ.

Βελτίωση υποδομών
Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία

των μέτρων προσαρμογής στην κλιμα-
τική αλλαγή –με άλλα λόγια, προστασίας
από τις συνέπειές της–, τα οποία πρέπει
να προωθηθούν παράλληλα με αυτά
για τον μετριασμό της. Επενδύσεις σε
υποδομές όπως τα φράγματα, αλλά και
στην καλύτερη μόνωση των κατοικιών
και στην αλλαγή καλλιεργειών πρέπει
να προωθούνται παράλληλα με τα μέτρα
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου. Από τα 632 δισ. δολάρια που
επενδύθηκαν παγκοσμίως το 2020 για
την κλιματική αλλαγή, το 90% αφορά
τον μετριασμό και μόνο το 7,2% την
προσαρμογή σ’ αυτήν.

«Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως
τη σημαντικότερη απειλή για τη βιω-
σιμότητα των κοινωνιών μας», προει-
δοποίησε ο Γιάννης Στουρνάρας, διοι-
κητής της Τράπεζας της Ελλάδος, η
οποία ασχολείται συστηματικά με το

θέμα από το 2011 έχοντας συστήσει τη
διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης των
Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής
(ΕΜΕΚΑ).

Ωστόσο, τα αντανακλαστικά της ελ-

ληνικής πολιτείας είναι αργά και σε
αυτό το θέμα. Ετσι, μέχρι στιγμής έχουν
εγκριθεί μόνο 5 από τα 13 Περιφερειακά
Σχέδια που προβλέπονται στο πλαίσιο
της Εθνικής Στρατηγικής για την Προ-

σαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή του
2016. Κι αυτό ενώ το 2016 προβλέπεται
να αναθεωρηθεί η Εθνική Στρατηγική.

Η μελέτη καταγράφει δραματικές ε-
πιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε

κάθε οικονομική δραστηριότητα: κα-
ταστροφές της αγροτικής παραγωγής,
αύξηση της θνησιμότητας των ζώων,
ταχύτερη μετάδοση παθογόνων μικρο-
οργανισμών, διαταραχή της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας στον κλάδο τροφίμων,
καταστροφή του εξοπλισμού και δια-
ταραχές των δικτύων διανομής πρώτων
υλών στη μεταποίηση.

«Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να
είναι υποσημείωση στην οικονομική
πολιτική», σχολίασε ο γενικός διευθυντής
του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, υποστηρίζοντας
ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλ-
λαγή μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακή
ευκαιρία, επιταχύνοντας την αξιοποίηση
εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και δη-
μιουργώντας προστιθέμενη αξία και
θέσεις εργασίας.

«Δεν θα υπάρχει επιστροφή»
«Καμπανάκι» για κίνδυνο δραστικής

επιδείνωσης μετά τη δεκαετία του 2050
χτύπησε ο γενικός γραμματέας της Α-
καδημίας Αθηνών, εθνικός εκπρόσωπος
για την Κλιματική Αλλαγή Χρήστος Ζε-
ρεφός, λέγοντας ότι «όταν τα ακραία

φαινόμενα γίνουν η καθημερινότητά
μας δεν θα υπάρχει δρόμος επιστροφής
στην κανονικότητα του κλίματος που
γνωρίζαμε». Επεσήμανε, άλλωστε, ότι
το κόστος ασφάλισης έναντι ακραίων
φαινομένων 100πλασιάστηκε από τη
δεκαετία του 1950 έως αυτήν του 2010,
όταν έφτασε το 1 τρισ. δολάρια.

«Η ζημιά έχει γίνει, πρέπει να επικε-
ντρωθούμε στην προσαρμογή», τόνισε,
εξάλλου, ο καθηγητής Αναστάσιος Ξε-
παπαδέας, υποστηρίζοντας ότι οι σχε-
τικές επενδύσεις θα προστατεύσουν έ-
ναντι των ζημιών και θα αποτελέσουν
ατμομηχανή ανάπτυξης. Στην προσαρ-
μογή στην κλιματική αλλαγή καλείται
να παίξει ρόλο και ο ιδιωτικος τομέας,
του οποίου η συμμετοχή είναι σήμερα
περιορισμένη, σύμφωνα με τη μελέτη,
την οποία παρουσίασε ο Ηλίας Ντεμιάν,
επικεφαλής του Τμήματος Περιβαλλο-
ντικών Οικονομικών του ΙΟΒΕ. Τα πρά-
σινα ομόλογα και τα ομόλογα με ρήτρα
βιωσιμότητας που εκδόθηκαν από επι-
χειρήσεις και κυβερνήσεις το 2022 έ-
φτασαν 863 δισ. δολάρια. Η μελέτη προ-
τείνει να δίνονται και φορολογικά κί-
νητρα σε επιχειρήσεις που επενδύουν
σε δράσεις προσαρμογής.

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς πισίνες το καλοκαίρι λόγω ξηρασίας 

Εξετάζονται ήπιοι περιορισμοί στο νερό, που ίσως τεθούν σε εφαρμογή τον Μάρτιο για να
αποφευχθούν καταστροφικές συνέπειες τους θερινούς μήνες.

<<<<<<

Στα πιθανά μέτρα
μείωσης της κατανάλωσης
νερού και η απαγόρευση
να γεμίζουν οι πισίνες
σε συγκεκριμένες πληγείσες
περιοχές της Γαλλίας.

Οι οκτώ λόγοι που η κλιματική αλλαγή, επηρεάζει πολύπλευρα τη ζωή μας

Η κλιματική κρίση ροκανίζει το ΑΕΠ της Ελλάδας
Πάνω από 700 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος για την οικονομία έως το 2100 αν δεν ληφθούν σημαντικά μέτρα μετριασμού και προσαρμογής

<<<<<<

Επιπτώσεις σε γεωργία,
κτηνοτροφία, εφοδιαστική
αλυσίδα του κλάδου
τροφίμων και διαταραχές
σε δίκτυα διανομής πρώτων
υλών στη μεταποίηση.

<<<<<<

Η μελέτη που εκπόνησε
το ΙΟΒΕ προτείνει
να δίνονται και φορολογικά
κίνητρα σε επιχειρήσεις
που επενδύουν
σε πράσινες δράσεις.

Ανέτοιμες Ελλάδα
και Κύπρος για

την κλιματική αλλαγή

Ανέτοιμες Ελλάδα
και Κύπρος για

την κλιματική αλλαγή
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Εκτιμήσεις για νέες 
αυξήσεις επιτοκίων 

από Fed και ΕΚΤ
Στην Ευρωζώνη αιφνιδίασε
η άνοδος του δομικού δεί-
κτη τιμών καταναλωτή τον
Φεβρουάριο, σημειώνοντας
αύξηση 0,3 της ποσοστι-
αίας μονάδας, μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη, στο
5,6% ετησίως που αποτελεί
νέο ιστορικά υψηλό επί-
πεδο, υποδηλώνοντας συ-
νεχιζόμενη διάχυση των
πληθωριστικών πιέσεων
στην ευρύτερη οικονομία.

Η αύξηση προήλθε από
την ενίσχυση των τιμών
των βιομηχανικών αγαθών
αλλά, κυρίως, από τις υψη-
λότερες τιμές των υπηρε-
σιών, αντανακλώντας σε
κάποιον βαθμό τον υψη-
λότερο ρυθμό αύξησης των
μισθών ως απόρροια της
συνεχιζόμενης ανθεκτικό-
τητας της αγοράς εργασίας
στην επιβράδυνση της οι-
κονομίας (σύμφωνα με τα
πλέον πρόσφατα στοιχεία,
το ποσοστό ανεργίας στην
Ευρωζώνη διατηρήθηκε
τον Ιανουάριο στο 6,7% για
τρίτο συνεχή μήνα, κοντά
στο ιστορικά χαμηλό 6,6%
του Οκτωβρίου).  Ο κύριος
δείκτης τιμών καταναλωτή
υποχώρησε για τέταρτο
συνεχή μήνα, αν και λιγό-
τερο από όσο ανέμενε η α-
γορά, στο 8,5% ετησίως α-
πό 8,6% τον Ιανουάριο λό-
γω των χαμηλότερων τιμών
ενέργειας, παραμένοντας
όμως σημαντικά υψηλότε-
ρα από τον μεσοπρόθεσμο
πληθωριστικό στόχο 2%
της ΕΚΤ.

Οι έντονες ανησυχίες
για διατήρηση υψηλού
πληθωρισμού για διάστημα
μεγαλύτερο από το αναμε-
νόμενο (το 5y5y inflation
swap rate ανήλθε στο
2,58%, υψηλό δέκα ετών),
ιδίως μετά τα πρόσφατα
θετικά στοιχεία για την οι-
κονομία της Ευρωζώνης,
που υποδηλώνουν ότι οι
αρχικές ανησυχίες για εν-

δεχόμενη ύφεση στο πρώ-
το τρίμηνο του έτους πι-
θανότατα θα διαψευστούν,
οδήγησαν τους επενδυτές
σε νέα ανοδική αναθεώ-
ρηση των εκτιμήσεών τους
για την πορεία των επιτο-
κίων.

Συγκεκριμένα, η προ-
θεσμιακή αγορά προεξο-
φλεί ολοκλήρωση του κύ-
κλου αύξησης των επιτο-
κίων της ΕΚΤ στο τέλος
του έτους με άνοδο του ε-
πιτοκίου διευκόλυνσης α-
ποδοχής καταθέσεων κο-
ντά στο 4% από 3,75% την
προηγούμενη εβδομάδα,
δηλ. συνολική περαιτέρω
άνοδο περίπου 150 μ.β. Σε
συμφωνία με τις δηλώσεις
της προέδρου της ΕΚΤ Κρι-
στίν Λαγκάρντ στη συνέ-
ντευξη Τύπου τον Δεκέμ-
βριο, η αγορά αναμένει αύ-
ξηση 50 μ.β. στην επόμενη
συνεδρίαση νομισματικής
πολιτικής στις 16 Μαρτίου,
ωστόσο αξίζει να σημειω-
θεί ότι, μετά τα στοιχεία
πληθωρισμού, τιμολογεί
τώρα πιθανότητα περίπου
80% μιας ακόμη αύξησης
του ίδιου μεγέθους και
στην επόμενη συνεδρίαση
στις 4 Μαΐου.

Παράλληλα, σε συνέχεια
των νέων ισχυρών στοι-
χείων των ΗΠΑ για την α-
γορά εργασίας και τον δο-
μικό δείκτη δαπανών προ-
σωπικής κατανάλωσης –
δείκτης που παρακολουθεί
με ιδιαίτερη προσοχή η
Fed για την πορεία του
πληθωρισμού–, οι επενδυ-
τές προβλέπουν πλέον ά-
νοδο του βασικού παρεμ-
βατικού επιτοκίου της Fed
στο 5,45% έναντι 5,37%
την προηγούμενη εβδομά-
δα και 4,80% πριν από ένα
μήνα περίπου.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυ-
σης & Ερευνας Διεθνών Κεφα-
λαιαγορών της Εurobank.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι έξι πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για
την Ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς
παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, ένα
έργο το οποίο χαρακτηρίζεται από το υπουρ-
γείο Οικονομικών ζωτικής σημασίας για την
εθνική οικονομία και τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οπως σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, οι επενδυτές εμπι-
στεύονται ξανά την Ελλάδα, κάτι το οποίο
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών καταγράφει από τις
αρχές του 2023 τις υψηλότερες αποδόσεις
διεθνώς, ενώ τα spreads των ελληνικών ο-
μολόγων έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη
μείωση στην Ευρωζώνη από τον Ιούλιο του
2022, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ξεκίνησε τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων.
Σε αυτό το θετικό κλίμα για την ελληνική
αγορά προστίθεται ο σχεδιασμός μιας ολο-
κληρωμένης στρατηγικής, κάτι το οποίο

«μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε χρη-
ματοπιστωτικό κέντρο περιφερειακής εμ-
βέλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη», τόνισε
ο κ. Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν ήδη
γίνει από την ελληνική κυβέρνηση προς
την κατεύθυνση αυτή, και με την τεχνική
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προ-
χωράει η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης
εθνικής στρατηγικής. Στην εκπόνηση της
στρατηγικής συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο
όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Α-
νάπτυξης - EBRD, η Τράπεζα της Ελλάδος
και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Τους έξι πυλώνες αυτού του έργου ανέλυσε
ο κ. Μιχάλης Αργυρού, πρόεδρος του Συμ-
βουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
στο υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι είναι
οι εξής:

1. Συνέχεια στην ενίσχυση του ρυθμιστικού
και εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς.
Αυτό θα γίνει με σειρά δράσεων όπως η βελ-
τίωση του θεσμικού πλαισίου των εποπτικών
αρχών, η συνεχής αξιολόγηση και, όταν κρί-
νεται απαραίτητο, βελτίωση στις διαδικασίες
καταγγελιών/παραπόνων, η επέκταση των

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ώστε να διαδραματίσει ακόμη πιο ενεργό
ρόλο, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των ρυθμιστικών διαδικασιών και η βελτίωση
του δικαστικού πλαισίου.

2. Επέκταση επενδυτικών ευκαιριών και
ανάπτυξη των οικοσυστημάτων FinTech
και ESG, με τη δημιουργία επιτροπής εμπει-
ρογνώμων για την ψηφιακή χρηματοδότηση.
Σε αυτόν τον πυλώνα συμπεριλαμβάνεται
το σχέδιο δράσης του Χρηματιστηρίου Α-
θηνών για επανένταξή του στο καθεστώς
ανεπτυγμένης αγοράς.

3. Δίκαιο και διαφανές φορολογικό πλαίσιο.
Οπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο
Οικονομικών, προχωράει από την 1 Ιανου-
αρίου 2024 σε δύο μειώσεις φόρων: α) Του
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου – από 0,2%
σε 0,5% με δημοσιονομικό κόστος 21,6 εκατ.
ευρώ, και β) του φόρου χρηματοοικονομικών
συναλλαγών – στο 0,1% από 0,2% με δημο-
σιονομικό κόστος 21 εκατ. ευρώ. Επίσης,
προωθούνται η εναρμόνιση της φορολογίας
των εταιρικών ομολόγων για όλους τους ε-
πενδυτές με κόστος 7 εκατ. ευρώ και η πα-
ροχή κινήτρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
για είσοδο στο χρηματιστήριο με έκπτωση
των δαπανών εισαγωγής κατά 100% από το
φόρο, με κόστος 1,6 εκατ. ευρώ.

4. Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας.
Αυτό προωθείται μέσω της απλοποίησης
και ψηφιοποίησης διαδικασιών, της διεύ-
ρυνσης του πεδίου εφαρμογής του νόμου
περί εταιρικής διακυβέρνησης στις μεγάλες
μη εισηγμένες εταιρείες, καθώς και του σχε-
διασμού –από το Χ.Α.– ανταγωνιστικής διάρ-
θρωσης για την εναλλακτική αγορά με σκοπό
τη διευκόλυνση της εισόδου μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, όπως και τη διευκόλυνση/μεί-
ωση του κόστους εισόδου εταιρειών γενι-
κότερα.

5. Ενθάρρυνση της ζήτησης για επενδύσεις.
Θα συσταθεί επιτροπή για τις κεφαλαιαγορές
(CMC), ενώ παράλληλα στόχος είναι η αντι-
μετώπιση των στρεβλώσεων που δημιουρ-
γούνται από το πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης
στην πλευρά της ζήτησης. Σε αυτόν τον πυ-
λώνα, το Χρηματιστήριο θα συνεισφέρει από
την πλευρά του, με την επέκταση του επεν-
δυτικού πεδίου των business angels (ιδιώτες
επενδυτές που διαθέτουν ίδια κεφάλαια σε
startups επιχειρήσεις).

6. Επιτάχυνση και εμβάθυνση των προ-
σπαθειών για την προώθηση του χρηματο-
οικονομικού αλφαβητισμού, μέσω εξειδικευ-
μένων σεμιναρίων, καθώς και την αναβάθμιση
της γνώσης των επενδυτών και της νεότερης
γενιάς, αρχίζοντας από τα πανεπιστήμια.

• Εντός του 2023 οι ανακοινώσεις για
την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου.

Στο «φλέγον» θέμα για την ελληνική α-
γορά, την επιστροφή του Χρηματιστηρίου
Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων
αγορών από τις αναδυόμενες (μέρος του πυ-
λώνα 2), ο κ. Νικόλαος Πορφύρης, επιτελικός
διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών
& Διεθνών Δραστηριοτήτων του ομίλου του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, τόνισε πως απαι-
τείται να πληρούται μια σειρά ποιοτικών
και ποσοτικών κριτηρίων. Προϋπόθεση είναι
η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολό-
γησης της Ελλάδας, καθώς και να υπάρχει
επαρκής κεφαλαιοποίηση των μετοχών σε
ελεύθερη διασπορά (free float).

Τον Απρίλιο θα γίνει η αξιολόγηση από
τη MSCI για το κατά πόσον η Ελλάδα πληροί
τα κριτήρια (τα οποία εκτιμάται πως θα ι-
κανοποιούνται), ενώ τον Ιούνιο θα ακο-
λουθήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις και
εάν το Χ.Α. μπορεί να αναβαθμιστεί. Εως
τον Σεπτέμβριο θα γίνει η αξιολόγηση από
τον FTSE, με τις ανακοινώσεις να ακολου-
θούν (Σεπτέμβριος). Οπως πάντως σημείωσε
ο κ. Πορφύρης, από τον Δεκέμβριο του
2021 η Ελλάδα ήδη πληροί όλα τα ποιοτικά
κριτήρια αγοράς για αναβάθμιση από τον
FTSE.

Μειώσεις φόρων για να γίνει 
ελκυστικό το Χρηματιστήριο Αθηνών
Εξι πυλώνες για αναβάθμιση της κεφαλαιαγοράς – Στο επίκεντρο η ενίσχυση του ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου

<<<<<<

Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται 
η εφαρμογή του νόμου περί 
εταιρικής διακυβέρνησης και
στις μεγάλες μη εισηγμένες. 

Με οριακή άνοδο έκλεισε
την Τρίτη το ΧΑΚ
Με οριακή άνοδο έκλεισε την
Τρίτη το Χρηματιστήριο Α-
ξιών Κύπρου, καθώς ο Γε-
νικός Δείκτης σημείωσε κέρ-
δη σε ποσοστό 0,99%, κλεί-
νοντας στις 110,61 μονάδες.
Σε ό,τι αφορά τους επιμέ-

ρους δείκτες, τη μεγαλύτερη
άνοδο κατέγραψε ο δείκτης
των Επενδυτικών με 3,48%,
κλείνοντας στις 1.155,31
μονάδες. Ακολούθησαν ο
δείκτης των Ξενοδοχείων
με άνοδο 1,47% και κλείσιμο
στις 925,76 μονάδες, ο δεί-
κτης της Κύριας Αγοράς με
κέρδη 1,2% και κλείσιμο
στις 81,07 μονάδες, ο Δεί-
κτης FTSE/CySE 20 με αύ-
ξηση 1,01% και κλείσιμο

στις 66,86 μονάδες, ενώ ο-
ριακή αύξηση 0,17% κατέ-
γραψε και η Εναλλακτική
Αγορά, κλείνοντας στις
1.060,41 μονάδες. Η συνο-
λική αξία των συναλλαγών
ανήλθε στις €414.712,83.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν
οι τίτλοι της Ελληνικής Τρά-
πεζας με €176.147,59 (άνο-
δος 0,87%, τιμή κλεισίματος
€1,74) και της Τράπεζας Κύ-
πρου με €168.365,48 (άνο-
δος 1,89%, τιμή κλεισίματος
€2,7). Ακολούθησαν οι με-
τοχές της Demetra Holdings
με €15.695,32 (άνοδος
3,64%, τιμή κλεισίματος
€0,57), της Logicom με
€12.502 (πτώση 2,75%, τιμή
κλεισίματος €2,12) και της
Τσιμεντοποιίας Βασιλικού
με €11.040,8 (άνοδος 1,52%,
τιμή κλεισίματος €2,68).
Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, 6 κινού-
νται ανοδικά, 5 πτωτικά και
3 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών
ανήλθε στις 174.

Ευάλωτες σε αύξηση αποδόσεων των ομολόγων Ιταλία και Γαλλία
Ιταλία και Γαλλία είναι, σύμφωνα με την
Oxford Economics, οι χώρες της Ευρωζώνης
που κινδυνεύουν περισσότερο από την αύ-
ξηση στις αποδόσεις των ομολόγων. Αντί-
θετα, και στα δύο αρνητικά σενάρια που
μελετά ο οίκος, η Ελλάδα φαίνεται ασφαλής,
καθώς το δημόσιο χρέος της εξακολουθεί

να μειώνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι ανα-
λυτές εκτιμούν ότι η Ευρωζώνη μπορεί να
αποφύγει μια νέα κρίση χρέους, ακόμα και
στο ακραίο σενάριο.

Η Oxford Economics αναγνωρίζει τους
κινδύνους για τo δημόσιo χρέoς στην Ευ-
ρωζώνη και προειδοποιεί ότι εάν οι απο-

δόσεις των ομολόγων αυξηθούν αρκετά υ-
ψηλότερα από ό,τι αναμένεται, τότε τα δη-
μόσια οικονομικά των χωρών θα πληγούν
σημαντικά και οι κυβερνήσεις θα αναγκα-
στούν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οίκος «έτρεξε» ένα
stress test με δύο αρνητικά σενάρια. Στο
πρώτο, οι αποδόσεις των ομολόγων παρα-
μένουν στα πρόσφατα υψηλά για μία δε-
καετία, με αποτέλεσμα ο δείκτης χρέους/ΑΕΠ
της Ευρωζώνης να διαμορφωθεί γύρω στο
90% έως το 2032 (και πάλι, πρόκειται για
μείωση του χρέους από τα επίπεδα του 93%
το 2022).

Tο δεύτερο σενάριο που εξετάστηκε
θέλει τις αποδόσεις των ομολόγων να κο-
ρυφώνονται σε επίπεδα κατά 100 μονάδες
βάσης υψηλότερα και να παραμένουν εκεί,
σπρώχνοντας το χρέος γύρω στο 95% έως
το 2032 (αλλά και πάλι, είναι χαμηλότερο
από τα υψηλά του 100% που σημειώθηκαν
μέσα στην πανδημία).

Σύμφωνα με την ανάλυση της Oxford
Economics, οι πιο εκτεθειμένες χώρες στην

αύξηση των αποδόσεων είναι η Ιταλία και
η Γαλλία. Στο πρώτο σενάριο, το χρέος της
Ιταλίας ως προς το ΑΕΠ παραμένει αμετά-
βλητο το 2032 σε σύγκριση με τα τρέχοντα
επίπεδα του 145%, ενώ στο πιο αρνητικό
σενάριο, το χρέος ξεπερνάει το 150% του
ΑΕΠ και κινείται πολύ υψηλότερα από τις
τρέχουσες προβλέψεις που το θέλουν να
διαμορφώνεται στο 138% του ΑΕΠ το 2032.

Στην περίπτωση της Γαλλίας, το χρέος
διαμορφώνεται γύρω στο 120% του ΑΕΠ
στο πρώτο σενάριο και κάτω από το 130%
στο πιο δυσμενές σενάριο. Πρόκειται για
επίπεδα που είχαν δεκαετίες να καταγρα-
φούν στη Γαλλία.

Κατόπιν τούτων, ο οίκος προειδοποιεί
ότι εάν οι αγορές γίνουν ανυπόμονες απέ-
ναντι στα χρέη των χωρών της Ευρωζώνης,
η Ιταλία και η Γαλλία θα είναι οι πιο προ-
φανείς στόχοι. Ομως, η προηγούμενη ε-
μπειρία έχει δείξει ότι οι συνθήκες στην
αγορά μπορεί να επιδεινωθούν και να ε-
πηρεάσουν πολύ σύντομα και τα ομόλογα
άλλων χωρών.

Προϋπόθεση για την επιστροφή του Χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τις αναδυόμενες είναι η αναβάθμιση της πιστολη-
πτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, καθώς και να υπάρχει επαρκής κεφαλαιοποίηση των μετοχών σε ελεύθερη διασπορά (free float). 

Εάν οι αγορές γίνουν ανυπόμονες απέναντι στα
χρέη των χωρών της Ευρωζώνης, η Ιταλία και η
Γαλλία θα είναι οι πιο προφανείς στόχοι.

<<<<<<

Τι δείχνει το στρες τεστ που 
«έτρεξε» η Oxford Economics -
«Ασφαλής» η Ελλάδα και 
στα δύο σενάρια.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης
σημείωσε κέρδη
σε ποσοστό 0,99%,
κλείνοντας στις
110,61 μονάδες.
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