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Οι σπεκουλαδόροι 
του πληθωρισμού
• Να σταματήσει η δια 

φημών άνοδος των 
τιμών στην αγορά και η 
κερδοσκοπία
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Ο κίνδυνος υψηλού πληθωρισμού επανέρχεται 
στο προσκήνιο
Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος 
και πρώην διευθυντής στο Υπουργείο 
Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύνων 
σύμβουλος της PricewaterhouseCoopers Invest-
ment Services. 

Τι σημαίνει 
για τα κόμματα 
ο αποκλεισμός 
από τον β΄γύρο
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Ο Μακρόν νίκησε, η Γαλλία διχάστηκε, η Ευρώπη 
χάρηκε, αλλά οι προβληματισμοί μένουν…
Του Ανδρέα Ι. Ιωσήφ, Οικονομολόγου
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ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 
Το προφίλ 
των 8 υποψηφίων
και η μάχη για 
το β  ́γύρο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο περιοδικό «nomisma» αποτελούν μια έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα δρώμενα 
στην οικονομία. Όσον αφορά πληροφορίες που σχετίζονται με επενδύσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται επαγγελματίες συμβούλους 
και να λαμβάνουν υπόψη τα δικά τους ιδιαίτερα δεδομένα, προτού προβούν σε οποιανδήποτε επενδυτική κίνηση. Οι πληροφορίες και αναλύσεις του 
περιοδικού μας δεν αποτελούν προτροπή για αγορές και πωλήσεις τίτλων στο Χρηματιστήριο ή άλλες επενδύσεις, αλλά μια σφαιρική ενημέρωση για την 
οικονομία και τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, το περιοδικό μας δεν φέρει ΚΑΜΙΑ απολύτως ευθύνη για τυχόν λανθασμένες επιλογές των αναγνωστών του, 
αφού δεν λειτουργεί ως Σύμβουλος Επενδύσεων, αλλά ως μέσο ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα γεγονότα στην οικονομία.
Aνανέωση συνδρομών
Παρακαλούνται οι παλαιοί και υφιστάμενοι συνδρομητές μας να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία μας για να επιβεβαιώσουν ή ανανεώσουν τις συνδρομές 
τους, ώστε με τις νέες ρυθμίσεις που γίνονται να παραλαμβάνουν έγκαιρα το περιοδικό μας.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

σταματήσει την εκμετάλλευση των 
καταναλωτών από τις αυθαίρετες αυ-
ξήσεις στις τιμές. Αυτό μπορεί να το 
κάνει με το να επιβάλει ανώτατα ύψη 
τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και σε 
προϊόντα που δεν επηρεάζονται από 
τις αιτίες που προκαλούν αύξηση στον 
πληθωρισμό. Για να γίνει αυτό, όμως, 
πρέπει να διαχωριστούν τα προϊόντα, 
να διακριβωθούν οι τιμές πώλησης 
τους, να εξεταστεί πόσα χρεώνουν οι 
παραγωγοί, πόσα οι μεσάζοντες, πόσα 
οι έμποροι, κλπ. 
Όλα αυτά απαιτούν έρευνα, λεπτομερή 
στοιχεία και σχολαστική εργασία. Και 
επειδή στην Κύπρο αποκλείεται να γίνει 
κάτι τέτοιο, θα συνεχίσουμε να είμαστε 
έρμαιο αυθαίρετων αυξήσεων στις τιμές 
πολλών προϊόντων.
Η κυβέρνηση θα πρέπει εκτός των αντι-
πληθωριστικών μέτρων που έλαβε ή 
προτίθεται να λάβει, να αντιμετωπίσει 
και τους σπεκουλαδόρους που φουσκώ-
νουν τις τιμές πέραν των κανονικών ή 
αδικαιολόγητα. Ενώ δεν μπορεί να σκο-
τώσει τον πληθωρισμό, ας φροντίσει να 
περιορίσει τη σπέκουλα που ανατροφο-
δοτεί τις αυξήσεις στις τιμές. Και αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο με το να στείλει τα 
σωστά μηνύματα στην αγορά. 

είναι κυρίως εισαγόμενος και αφορά 
συγκεκριμένα προϊόντα, παρατηρούμε 
ότι όλοι σχεδόν οι εμπορευόμενοι αυ-
ξάνουν τις τιμές τους με τη γενικόλογη 
τοποθέτηση ότι «όλα έγιναν φόνος, οι 
τιμές πήγαν στα ύψη». Αυτή η νοοτρο-
πία αντί να διευκολύνει, δυσχεραίνει πε-
ρισσότερο την προσπάθεια συγκράτη-
σης των πληθωριστικών πιέσεων. Ακόμα 
και σε προϊόντα που δεν δικαιολογείται 
καμία αύξηση τιμών, βλέπουμε ότι έγι-
ναν αυξήσεις και μάλιστα μεγάλες. 
Το φαινόμενο δεν είναι ούτε νέο, ούτε 
κυπριακό. Εμφανίζεται πάντοτε διε-
θνώς όταν στην κοινή γνώμη περάσει 
η εντύπωση ότι οι τιμές ανεβαίνουν 
προς τα πάνω. Από τη στιγμή που οι 
καταναλωτές μπορούν να αποδεχθούν 
μια αυξημένη τιμή, οι εμπορευόμενοι 
το εκμεταλλεύονται και οι σπεκουλα-
δόροι κερδοσκοπούν. Αυτό, όμως, είναι 
η χειρότερη πρακτική εάν θέλουμε να 
συγκρατήσουμε τον πραγματικό πλη-
θωρισμό και να αποφύγουμε αρνητικές 
παρενέργειες ως οικονομία. 
Σίγουρα, η κυβέρνηση δεν μπορεί δια 
διατάγματος ή δια εντολής να σταμα-
τήσει αυτό το φαινόμενο, ούτε να κλεί-
σει το στόμα αυτών που διαλαλούν την 
ακρίβεια της αγοράς.
Μπορεί, όμως, να λάβει μέτρα για να 

ανένας δεν αμφιβάλλει ότι ο πληθωρι-
σμός έχει εκτοξευθεί στα ύψη και οι τι-
μές πολλών προϊόντων έχουν καταστεί 
απρόσιτες για το μέσο νοικοκυριό. Άλ-
λωστε, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από 
τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που 
δείχνουν τον πληθωρισμό να έχει σκαρ-
φαλώσει στα επίπεδα του 8.8% στην 
Κύπρο. 
Η στήλη αυτή προειδοποίησε έγκαιρα 
για τις αυξητικές τάσεις του πληθωρι-
σμού. Μελετώντας τις διεθνείς εξελίξεις 
και συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά 
και τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρω-
σίας, στείλαμε έγκαιρα σήμα κινδύνου 
πριν η κυβέρνηση και οι οικονομικοί 
παράγοντες ανακαλύψουν ότι η Κύπρος 
βρίσκεται στη δίνη μιας νέας μεγάλης 
πρόκλησης. Ανεξαρτήτως αυτού, συμ-
φωνούμε με τον Υπουργό Οικονομικών 
ότι «δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τον 
πληθωρισμό».  
Ωστόσο, σήμερα, βλέποντας την εικόνα 
που υπάρχει στην αγορά λέμε ότι οι τι-
μές πολλών προϊόντων δεν αυξάνονται 
μόνο λόγω πληθωρισμού, αλλά και λόγω 
των σπεκουλαδόρων που ωθούν αυθαί-
ρετα τις τιμές προς τα πάνω για να κερ-
δοσκοπίσουν οι ίδιοι.
Ενώ γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός 

Οι σπεκουλαδόροι 
του πληθωρισμού

K

Ιωσήφ Ιωσήφ
Διευθυντής Έκδοσης

Να σταματήσει η δια φημών άνοδος 
των τιμών στην αγορά και η κερδοσκοπία
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ΕΓΙΝΑΝ

ην έγκριση πρόσθετων πιστώσεων συ-
νολικού ύψους €102,1 εκατομμυρίων 
λόγω της συνέχισης της πανδημίας του 
κορωνοϊου (COVID – 19) και της κατά-
στασης που έχει δημιουργηθεί από την 
έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ζη-
τεί από τη Βουλή το Υπουργείο Οικονο-
μικών μέσω της κατάθεσης νομοσχεδίου 
για συμπληρωματικό προϋπολογισμό, 
το οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργι-
κό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 4 
Μαΐου 2022. Η επιβάρυνση του δημο-
σιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση 
της προτεινόμενης πρότασης Συμπλη-
ρωματικού Προϋπολογισμού ανέρχεται 
στο 0,4% του ΑΕΠ, με βάση τα σημερινά 
δεδομένα, σημειώνει στην εισηγητική 
του έκθεση προς τη Βουλή το ΥΠΟΙΚ. 
Συγκεκριμένα, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι 
λόγω της συνέχισης της πανδημίας του 
κορωνοϊου (COVID – 19), και κατά τους 
πρώτους μήνες του 2022 απαιτείται η 
παράταση εφαρμογής σειράς μέτρων 
για σκοπούς αντιμετώπισης της, που 
επηρεάζουν διάφορες κρατικές υπηρε-
σίες, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε με 
σειρά Αποφάσεων του / διαταγμάτων οι 
οποίες  απαιτούν πρόσθετες πιστώσεις  
συνολικού ύψους περίπου, €71,5 εκ. Η 
κατανομή των πιστώσεων έχει ως ακο-
λούθως:
€53,0 εκ. για μέτρα που αφορούν το 

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 
102,1 εκ. ευρώ για την πανδημία

Υπουργείο Υγείας,
€0,7 εκ. για ανάγκες εφαρμογής μέτρων 
στα αεροδρόμια,
€0,52 εκ. χορηγία στις Σχολικές Εφορεί-
ες για δαπάνες απολύμανσης σχολικών 
χώρων λόγω κρουσμάτων covid-19 και 
δαπάνες χρήσης των αιθουσών πολ-
λαπλής χρήσης όπου διενεργούνται 
έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, 
λειτουργικά έξοδα και κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος,
€0,57 εκ. για αγορά υπηρεσιών του 
Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης του κοινού 
για παροχή πληροφοριών που αφο-
ρούν το  covid -19,
€0,89 εκ. αποζημίωση στους Τυροκό-
μους λόγω των περιοριστικών μέτρων 
που επεβλήθηκαν στον τομέα της εστί-
ασης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 

ένεκα της πανδημίας και επηρέασαν 
την κατανάλωση τυροκομικών προϊό-
ντων,
€5,7 εκ. για στήριξη προς τις αεροπο-
ρικές εταιρείες, εγκρίθηκε η συνέχιση 
της υλοποίησης του Σχεδίου Κινήτρων 
Συνδεσιμότητας και Ανάπτυξης Αερο-
μεταφορών για την περίοδο Ιουλίου – 
Δεκεμβρίου 2021, και
€10 εκ. για άλλες έκτακτες δαπάνες που 
ενδέχεται να προκύψουν και εξαρτώ-
νται από την έκβαση της πανδημίας, 
κατά το β΄ τρίμηνο του 2022, συμπερι-
λαμβανομένης της κάλυψης δαπανών 
για φιλοξενία ασθενών που βρέθηκαν 
θετικοί στον κορωνοϊό, καθώς και της 
εφαρμογής του «Προγράμματος Επιχο-
ρηγημένων Διακοπών» για μόνιμα δια-
μένοντες στη Δημοκρατία.

Τ

Περαιτέρω, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, 
έχουν προκύψει οι πιο κάτω έκτακτες ανάγκες, για τις οποίες δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό:
€18 εκ. για αύξηση της περιόδου διατήρησης αποθεμάτων κριθαριού και καλαμποκιού για επιπρόσθετη περίοδο 30 ημερών και 
την αγορά των αποθεμάτων και διαχείρισης τους για ένα έτος,
€5 εκ. για φιλοξενία και γενικότερα στήριξη των Ουκρανών προσφύγων, στα πλαίσια σχετικών Απ. Υ.Σ., και
€7,6 εκ. λόγω της υπέρμετρης αύξησης των τιμών των ζωοτροφών και των βασικών προϊόντων, εξαιτίας του πολέμου στην Ου-
κρανία για:
• στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων €5,0 εκ.
• στήριξη των αγελαδοτρόφων €1,2 εκ.
• στήριξη των χοιροτρόφων €1,26 εκ.
• αποθεματοποίηση χοίρειου κρέατος €0,15 εκ.
Το ΥΠΟΙΚ σημειώνει ότι στον Προϋπολογισμό του 2022, ΜΔΠ 2022-2024, στο άρθρο 04520 «Μέτρα Στήριξης – COVID-19 (Κορω-
νοϊός)» του Κεφαλαίου 1830 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30 εκ. και στο 
άρθρο 03852 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών» του ίδιου Κεφαλαίου Δαπανών, πιστώσεις ύψους 
€51,4 εκ, για κατανομή για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΝΑΓΚΈΣ ΛΟΓΩ ΠΟΛΈΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
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ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

ερί τα τέλη Ιουνίου οι κυπριακές αρχές 
θα υποβάλουν επίσημο αίτημα στη Γε-
νική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ 
για την υλοποίηση του σχεδίου ενοι-
κίου έναντι υποθήκης (mortgage-to-
rent), ενός εργαλείου που φιλοδοξεί 
να δώσει λύσεις σε μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια (εντός και εκτός τραπεζών) 
με εξασφάλιση κύρια κατοικία ή την 
κύρια επαγγελματική στέγη μικρών 
επιχειρήσεων το συμβατικό υπόλοιπο 
των οποίων με βάση προκαταρκτικούς 
υπολογισμούς ανέρχεται σε €3 δισε-
κατομμύρια.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι δια-
βουλεύσεις μεταξύ του ΥΠΟΙΚ και της 
ΓΔ Ανταγωνισμού βρίσκονται σε πλή-
ρη εξέλιξη, έτσι ώστε με την επίσημη 
υποβολή του αιτήματος η διαδικασία 
έγκρισης να επιταχυνθεί.
Βάσει του σχεδίου, η κρατική εταιρεία 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
(ΚΕΔΙΠΕΣ) θα πρέπει πρώτα να μετε-
ξελιχθεί σε Εθνική Αρχή Διαχείρισης 
Περιουσιακών Στοιχείων με διεύ-
ρυνση των σχετικών αρμοδιοτήτων 
της. Ακολούθως θα αποκτήσει τις 
εξασφαλίσεις των δανείων αυτών, η 
κυριότητα των ακινήτων θα μεταβι-
βαστεί σε αυτήν και στη συνέχεια θα 
προσφέρει πρόγραμμα αποπληρωμής 
στους δανειολήπτες, έτσι ώστε να δι-
ατηρήσουν τη χρήση της οικίας τους 
ή της επαγγελματικής τους στέγης, κα-
ταβάλλοντας ενοίκιο. Οι τράπεζες και 
οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων εφό-
σον πωλήσουν την εξασφάλιση, θα 
διαγράψουν το ποσό που υπερβαίνει 
την αξία του ακινήτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρό-
γραμμα καταβολής ενοικίου θα είναι 
μέχρι 15 χρόνια, ενώ μετά την πάροδο 
πέντε ετών, ο ενοικιαστής θα μπορεί 
να υποβάλει πρόταση εξαγοράς του 
ακινήτου η κυριότητα του οποίου θα 
περάσει στην ΚΕΔΙΠΕΣ.
Το σχέδιο θα αφορά ΜΕΔ με εξασφάλι-
ση κύρια κατοικία και κύρια επαγγελ-
ματική στέγη μικρών επιχειρήσεων με 
αξία μέχρι €350.000. Αν και το υπόλοι-
πο των δανείων αυτών εκτιμάται γύρω 

Tον Ιούνιο το «mortgage-to-rent»
ως εργαλείο για επίλυση ΜΕΔ €3 δισ.

Π
στα €3 δισεκατ., οι αξίες των εξασφα-
λίσεων αποτιμώνται γύρω στα €2 δι-
σεκατ. με σχεδόν το 50% των εν λόγω 
δανείων και εξασφαλίσεων να βρίσκε-
ται στην ΚΕΔΙΠΕΣ.
Όπως ανέφεραν έγκυρες πηγές, οι συ-
ζητήσεις για την αξία απόκτησης των 
εξασφαλίσεων κυμαίνεται μεταξύ 65% 
και 75% της αγοραίας αξίας του ακι-
νήτου.
Παράλληλα, για την εφαρμογή του 
σχεδίου θα χρειαστούν και τροπο-
ποιήσεις στο νομικό πλαίσιο, όπως 
το νόμο περί ενοικιοστασίου, ο οποί-
ος ως έχει καθιστά πολύ δύσκολη την 
έξωση ενοικιαστή που δεν καταβάλλει 
το ενοίκιο του, αλλά και ρύθμιση για 
μη καταβολή μεταβιβαστικών τελών 
κατά την απόκτηση των ακινήτων από 
την ΚΕΔΙΠΕΣ στο πρότυπο των σχε-
δίων αναδιαρθρώσεων που εφαρμό-
ζουν οι εμπορικές τράπεζες.
Αν και αξιωματούχος του ΥΠΟΙΚ είχε 
δηλώσει στην Επιτροπή Οικονομικών 
ότι δεν υπάρχει πρόθεση για εφαρμο-
γή εισοδηματικών κριτηρίων, εξετάζε-
ται μετά και από σχετική παρέμβαση 
της ΓΔ  Ανταγωνισμού η επιβολή εισο-
δηματικών και περιουσιακών κριτηρί-
ων ως προϋπόθεση για έγκριση του 
Σχεδίου. Αναμένεται ότι τα εν λόγω 
κριτήρια θα προσομοιάζουν με τα κρι-
τήρια που είχαν τεθεί στο Σχέδιο ΕΣ-
ΤΙΑ. Ο ίδιος αξιωματούχος είχε επίσης 
δηλώσει ότι η Κυβέρνηση προσανατο-
λίζεται να καταβάλλει το ενοίκιο των 
πιο ευάλωτων δανειοληπτών.

Όσον αφορά το ύψος του ενοικίου, ο 
μέχρι στιγμής σχεδιασμός προνοεί ένα 
ετήσιο ενοίκιο που θα ανέρχεται γύρω 
στο 3% της  αγοραίας αξίας του ακινή-
του. Αν για παράδειγμα ένα ακίνητο εί-
ναι αξίας €200.000 τότε το ετήσιο ενοί-
κιο θα ανέρχεται στις €6.000, δηλαδή 
€500 το μήνα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα σχόλια 
από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής, 
όπως εκφράστηκαν και στον πρόσφατο 
μεταμνηνομιακό έλεγχο, ήταν θετικά.
Η πιο «κοινωνικά ευαίσθητη» ομάδα 
ΜΕΔ
Στο πρόγραμμα σταθερότητας για την 
περίοδο 2022 – 2025, το ΥΠΟΙΚ αναφέ-
ρει ότι εξετάζει τη θέσπιση ενός ακόμα 
εργαλείου στο υφιστάμενο πλαίσιο για 
την αντιμετώπιση των εναπομεινάντων 
ΜΕΔ, που θα επικεντρωθεί στον κοι-
νωνικά πιο ευαίσθητο τομέα των ΜΕΔ, 
αυτών που έχουν ως εξασφάλιση κύρια 
κατοικία και κυρίως μικρή επαγγελμα-
τική στέγη.
Η προτεινόμενη κυβερνητική πολιτική, 
ειδικότερα ένα σχέδιο ενοικίου έναντι 
δόσης, θα αναληφθεί από την κρατική 
ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία διαχειρίζεται τα ΜΕΔ 
της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας και είναι ο μεγαλύτερος δι-
αχειριστής περιουσιακών στοιχείων 
στην Κύπρο.
Με βάση το σχέδιο, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα 
αποκτήσει σε όρους αγοράς τις κύρι-
ες κατοικίες ή τις μικρές επαγγελματι-
κές στέγες που εξασφαλίζουν τα ΜΕΔ 
και θα τα ενοικιάσει στους οφειλέτες. 
«Έτσι οι δανειολήπτες θα διατηρήσουν 
τη χρήση της περιουσίας αλλά όχι την 
ιδιοκτησία της», εξηγεί.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι το ΥΠΟΙΚ 
εργάζεται στην διαφοροποίηση των 
υφιστάμενων δεσμεύσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ 
βάσει της απόφασης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται 
ότι οι όροι εντολής της ΚΕΔΙΠΕΣ αφο-
ρούν μόνο στη διευθέτηση των ΜΕΔ 
της πρώην ΣΚΤ, ενώ δεν επιτρέπεται να 
προχωρήσει σε απόκτηση άλλων περι-
ουσιακών στοιχείων.
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Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των εγγεγραμ-
μένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2022, έφτασε τα 11.664 
πρόσωπα, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά 
Γραφεία Εργασίας. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021 σημει-
ώθηκε μείωση 20.522 προσώπων ή 63,8%.
Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα 
οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμ-
μένων ανέργων τον Απρίλιο 2022 έπεσε στα 12.853 πρόσωπα 
σε σύγκριση με 13.087 τον προηγούμενο μήνα. Η μείωση κατά 
20.522 πρόσωπα ή 63,8%, σε σχέση με τον Απρίλη του 2021, 
αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής κατα-
λύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 4.965), του εμπορίου 
(μείωση 3.987), των κατασκευών (μείωση 1.402), της μεταποίη-
σης (μείωση 1.273), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 
963), καθώς και στη μείωση 1.602 προσώπων που σημειώθηκε 
στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

ΜΈΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 63,8% 
ΟΙ ΈΓΓΈΓΡΑΜΜΈΝΟΙ ΑΝΈΡΓΟΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ 2022

Με ρυθμό 8,8% αυξήθηκε 
ο πληθωρισμός στην Κύπρο
Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2022 αυξήθη-
κε με ρυθμό 8,8% και ο Δείκτης Τιμών Κα-
ταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,58 μονάδες και 
έφτασε στις 110,36 μονάδες σε σύγκριση 
με 107,78 μονάδες τον Μάρτιο 2022, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την 
Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 
2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 7% σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περσινή περί-
οδο. Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οι-
κονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον 
Απρίλιο του 2021 καταγράφηκαν στον 
Ηλεκτρισμό με ποσοστό 39%, στα Πετρε-
λαιοειδή με ποσοστό 32% και στα Γεωργι-
κά Προϊόντα με ποσοστό 18,3%. Σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη 
μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρι-
σμό με ποσοστό 16,4%.
Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2021, οι 
μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν 
στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλε-
κτρισμός και Υγραέριο (21,1%), Μεταφο-
ρές (18%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα 
Ποτά (11%).
Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022, η μεγα-
λύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατη-
γορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και 
Υγραέριο (7%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 
2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περ-

σινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές 
παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγα-
ση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 
(16,3%), Μεταφορές (15,1%) και Τρόφιμα 
και μη Αλκοολούχα Ποτά (8%).
Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή 
του ΔΤΚ του Απριλίου 2022 σε σχέση με 
τον Απρίλιο του 2021 είχαν οι κατηγορίες 
Μεταφορές (2,71), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλε-
κτρισμός και Υγραέριο (2,58) και Τρόφιμα 
και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,09).
Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή 
του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο 

μήνα είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευ-
ση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,97) και 
Μεταφορές (0,78).
Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή 
του ΔΤΚ του Απριλίου 2022 σε σύγκριση 
με το δείκτη του Απριλίου 2021 είχαν τα 
Πετρελαιοειδή (2,54) ο Ηλεκτρισμός (1,40) 
και τα Φρέσκα Λαχανικά (0,70).
Τέλος, ο Ηλεκτρισμός (0,70) και τα Πετρε-
λαιοειδή (0,61) είχαν τη μεγαλύτερη θετι-
κή επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του 
Απριλίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του προηγούμενου μήνα.
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Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσμα-
τα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρε-
σία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 
καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρ-
νησης 1% στο ΑΕΠ, που μεταφράζεται σε €239,3 
εκ., σε σύγκριση με έλλειμμα €137,4 εκ. (0,6% 
του ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2021.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατι-
στική Υπηρεσία, μεγάλη μείωση σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του 2021 σημειώθηκε στις επιδο-
τήσεις, ενώ μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στην 
είσπραξη φόρων, τόσο από επί της παραγωγής 
και των εισαγωγών, όσο και από τη φορολογία 
στο εισόδημα και τον πλούτο.
Συγκεκριμένα, οι συνολικές δαπάνες, κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 μειώθηκαν 
κατά €72,1 εκ. (-3,2%) και περιορίστηκαν στα 
€2.212,6 εκ. σε σύγκριση με €2.284,7 εκ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €254,1 εκ. και 
περιορίστηκαν στα €20,7 εκ. σε σύγκριση με 
€274,8 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις 
μειώθηκαν κατά €2,4 εκ. (-1,5%) και περιορίστη-
καν στα €157,9 εκ. σε σύγκριση με €160,3 εκ. το 
2021.
Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν 
κατά €91,4 εκ. (11%) και ανήλθαν στα €921,1 εκ. 
σε σύγκριση με €829,7 εκ. το 2021. Οι απολα-

Πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ για τη Γενική Κυβέρνηση 
για την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2022

βές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των 
τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξε-
ων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά 
€28,4 εκ. (4,1%) και ανήλθαν στα €717,1 εκ. σε 
σύγκριση με €688,7 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση 
ανάλωση αυξήθηκε κατά €32,1 εκ. (+18,6%) και 
ανήλθε στα €204,7 εκ. σε σύγκριση με €172,6 εκ. 
το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά 
€13,8 εκ. (+20,1%) και ανήλθαν στα €82,4 εκ. σε 
σύγκριση με €68,6 εκ. το 2021. Ο λογαριασμός 
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €18,6 εκ. (+20,7%) 
και ανήλθε στα €108,7 εκ. σε σύγκριση με €90,1 
εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου 
κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. (+7%) και 
ανήλθαν στα €80,0 εκ. σε σύγκριση με €74,8 
εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαί-
ου αυξήθηκαν κατά €13,4 εκ. και ανήλθαν στα 
€28,7 εκ. σε σύγκριση με €15,3 εκ. το 2021. Από 
την άλλη, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίο-

δο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 αυξήθηκαν κατά 
€304,6 εκ. (+14,2%) και ανήλθαν στα €2.451,9 
εκ. σε σύγκριση με €2.147,3 εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021.
Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της πα-
ραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 
€108,5 εκ. (+14%) και ανήλθαν στα €885,9 εκ. σε 
σύγκριση με €777,4 εκ. το 2021, εκ των οποίων 
τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρε-
ση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €80,8 εκ. 
(16,2%) και ανήλθαν στα €579,7 εκ. σε σύγκριση 
με €498,9 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορο-
λογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθη-
καν κατά €129,3 εκ. (+26,9%) και ανήλθαν στα 
€609,8 εκ. σε σύγκριση με €480,5 εκ. το 2021. Οι 
κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €115,7 εκ. 
(+18,4%) και ανήλθαν στα €744,7 εκ. σε σύγκρι-
ση με €629,0 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €15,4 εκ. (+12,3%) 
και ανήλθαν στα €141,0 εκ. σε σύγκριση με 
€125,6 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις 
αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. (+1,9%) και ανήλθαν 
στα €42,0 εκ. σε σύγκριση με €41,2 εκ. το 2021.
Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μει-
ώθηκαν κατά €58,4 εκ. και περιορίστηκαν στα 
€4,1 εκ. σε σύγκριση με €62,5 εκ. το 2021. Οι 
εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν 
κατά €6,7 εκ. (-21,5%) και περιορίστηκαν στα 
€24,4 εκ. σε σύγκριση με €31,1 εκ. το 2021.

Στα €429 εκ. ανήλθε το εμπορικό έλλειμμα τον 
Φεβρουάριο στην Κύπρο, σύμφωνα με τα τελι-
κά στοιχεία για το εμπόριο Φεβρουαρίου που 
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. Επιπλέον, 
σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας, το εμπορικό έλλειμμα τον 
Μάρτιο 2022 ανήλθε στα €729 εκ.
Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από κράτη μέλη 
της ΕΕ και από τρίτες χώρες ήταν €727,6 εκ. τον 
Φεβρουάριο 2022 σε σύγκριση με €744,2 εκ. τον 
Φεβρουάριο 2021, σημειώνοντας μείωση 2,2%
Ταυτόχρονα, αύξηση 37,3% κατέγραψαν οι εξα-
γωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, πε-
ριλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και 
αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2022 ήταν 
€151,3 εκ. σε σύγκριση με €110,2 εκ. τον Φε-
βρουάριο 2021.
Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων 
για τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε σε €142,1 
εκ. σε σύγκριση με €102,1 εκ. τον Φεβρουάριο 
2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προ-
ϊόντων για τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε στα 
€8,1 εκ. έναντι €6,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2021.

ΣΤΑ 429 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, 
ΣΤΑ 729 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων σημείωσαν αύξη-
ση 112,9%, περιλαμβανομένων των προμηθειών 
πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 
2022 ήταν €147,3 εκ. σε σύγκριση με €69,2 εκ. 
τον Φεβρουάριο 2021. Επιπλέον, δημοσιεύτη-
καν την Τρίτη τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 
εξωτερικό εμπόριο Μαρτίου. Σύμφωνα με αυτά, 
οι συνολικές εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν αύ-
ξηση 67,3%, αφού ήταν €998,1 εκ. σε σύγκριση 
με €596,5 εκ. τον Μάρτιο 2021.
Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον 
Μάρτιο 2022 ήταν €594,7 εκ. και από τρίτες 
χώρες €403,5 εκ. σε σύγκριση με €413,5 εκ. και 
€183,0 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2021. Οι ει-
σαγωγές τον Μάρτιο 2022 περιλαμβάνουν τη 
μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού 
εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής 
αξίας €159,2 εκ. έναντι €27,7 εκ. τον Μάρτιο 
2021.
Από την άλλη, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών 
τον Μάρτιο 2022 ήταν €268,6 εκ. σε σύγκριση με 
€223,4 εκ. τον Μάρτιο 2021, σημειώνοντας αύ-
ξηση 20,3%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη 

της ΕΕ τον Μάρτιο 2022 ήταν €82,6 εκ. και προς 
τρίτες χώρες €186,0 εκ., σε σύγκριση με €70,2 
εκ. και €153,1 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2021. 
Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2022 περιλαμβάνουν 
τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού 
εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), 
συνολικής αξίας €29,9 εκ. έναντι €45,4 εκ. τον 
Μάρτιο 2021.
Τέλος, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από 
κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες για 
την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ήταν 
€2.474,2 εκ. σε σύγκριση με €1.931,3 εκ. για την 
περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, σημειώ-
νοντας αύξηση 28,1%.
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σε κράτη μέλη 
της ΕΕ και σε τρίτες χώρες για την περίοδο Ια-
νουαρίου – Μαρτίου 2022 ήταν €789,7 εκ. σε 
σύγκριση με €559,0 εκ. για την περίοδο Ιανου-
αρίου – Μαρτίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 
41,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
ήταν €1.684,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – 
Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με €1.372,3 εκ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021.



12 / nomisma  ΜΑΪΟΣ  2022

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Νομοσχέδιο για προσέλκυση 
επαγγελματιών και headquartering 
στην Κύπρο ενέκρινε το Υπουργικό

αυτό βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για 
νομοτεχνικό έλεγχο.
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το πρό-
γραμμα είναι από τα πιο ανταγωνιστικά 
προγράμματα στην ΕΕ, ήδη υπάρχει τε-
ράστιο ενδιαφέρον και αφορά ειδικά τις 
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες 
φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια να επιλέ-
γουν το νησί για εγκατάσταση αλλά και για 
την έδρα τους», ανέφερε στις δηλώσεις του 
ο κ. Πετρίδης και συμπλήρωσε ότι «είμαστε 
σίγουροι ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα 
προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη αυτού 
του τομέα που αφορά και ένα στρατηγικό 
στόχο της κυβέρνησης».
Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο, το οποίο 
κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για θέσπισή του σε νόμο, αφορά 50% φο-
ρολογική έκπτωση για εργαζόμενους με πε-
ρισσότερες από €55.000 ετήσιες απολαβές, 
ενώ επεκτείνεται το πλαίσιο από δέκα έτη, 
που ισχύει σήμερα, σε δεκαεπτά έτη, αρχής 
γενομένης του έτους έναρξης της εργοδό-
τησης στη Δημοκρατία.
Παράλληλα, για σκοπούς ίσης μεταχείρι-
σης, παραχωρείται αντίστοιχη απαλλαγή 

στους υφιστάμενους δικαιούχους με αμοι-
βή πέραν των €55.000, νοουμένου ότι ήταν 
κάτοικοι εκτός της Δημοκρατίας για δώδε-
κα συνεχόμενα έτη πριν την έναρξη της ερ-
γοδότησης τους στη Δημοκρατία.
Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, δίνεται επίσης χα-
ριστική περίοδος δύο ετών για νέους εργα-
ζομένους και για υφιστάμενους έξι μήνες 
για να ενταχθούν στο πλαίσιο της ευνοϊκής 
φορολογικής μεταχείρισης στις περιπτώ-
σεις που η αμοιβή από εργοδότηση ξεκίνη-
σε με χαμηλότερο ποσό των €55.000.
Όπως ανέφερε ο κ. Πετρίδης, οι εργαζό-
μενοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην 
Κύπρο και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα 
εγκατασταθούν στην Κύπρο λόγω αυτού 
του σχεδίου θα φέρουν άμεσα και έμμεσα 
οφέλη στην οικονομία του τόπου, ενώ εν-
θαρρύνονται οι διοικήσεις επιχειρήσεων 
να μεταφέρουν την έδρα τους στην Δημο-
κρατίας, «δημιουργώντας έτσι πραγματική 
υποδομή στο νησί».
«Μέσω αυτής της μετεγκατάστασης διευρύ-
νεται και η φορολογική βάση και κατ’ επέ-
κταση τα φορολογικά έσοδα», πρόσθεσε.

Νομοσχέδιο που παραχωρεί ευνοϊκές φο-
ρολογικές ρυθμίσεις για προσέλκυση στην 
Κύπρο ξένων και Κυπρίων επαγγελματιών 
υψηλού βιοτικού επιπέδου και με εξει-
δίκευση που εργάζονται στο εξωτερικό 
και για προώθησης της εγκατάστασης της 
έδρας ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο 
(headquartering), ενέκρινε το Υπουργικό 
Συμβούλιο, υλοποιώντας έτσι τη Στρατηγι-
κή προσέλκυσης επιχειρήσεων για δραστη-
ριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριο-
τήτων τους στην Κύπρο, που είχε εγκριθεί 
τον περασμένο Οκτώβριο.
Παράλληλα, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία 
του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός 
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ανα-
κοίνωσε ότι στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
αναμένεται επίσης η προώθηση νομο-
σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για 
διευκόλυνση όσον αφορά την παραμονή 
στην Κύπρο και αφορά επίσης το δικαίωμα 
εγκατάστασης στην Κύπρο των συζύγων 
επαγγελματιών, οι οποίοι θα επιλέξουν να 
εγκατασταθούν στο νησί μας, αλλά και πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη 
λειτουργία One-stop Shop. Το νομοσχέδιο 
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Σχέδιο χορηγιών 600 χιλ. ευρώ 
για ηλιακά συστήματα παραγωγής 
ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες

κληρωμένα ηλιακά συστήματα (κύλινδρος 
και ηλιακά πλαίσια), των οποίων η εγκατά-
σταση γίνεται από πιστοποιημένους εγκατα-
στάτες.
Επιπρόσθετα, έχει αυξηθεί κατά 35% ο συ-
νολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου με 
παράλληλη σημαντική αύξηση του ποσού 
χορηγίας. Συγκεκριμένα, το ύψος της χο-
ρηγίας ανέρχεται στα €450 ανά κατοικία/
σύστημα (από €350 ευρώ που ήταν πέρσι 
– αύξηση 28,5%), ενώ για οικίες που εμπί-
πτουν στις ορεινές περιοχές το ποσό διπλα-
σιάζεται και φτάνει τα €900 (από τα €700 
που ήταν πέρσι – αύξηση 28,5%).
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, βάσει 
του Σχεδίου επιχορηγούνται ολοκληρωμέ-
να συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος 
και πλαίσια) των οποίων τα ηλιακά πλαίσια 
διαθέτουν πιστοποίηση Solar Keymark, ο 
κύλινδρος ζεστού νερού είναι ενεργειακής 
τάξης Β ή ανώτερης αν είναι χωρητικότη-
τας μέχρι και 200Lt ή ενεργειακής τάξης C 
ή ανώτερης για χωρητικότητα μεγαλύτερη 
από 200Lt. Επιλέξιμες είναι μόνο εγκατα-
στάσεις ηλιακών συστημάτων οι οποίες 
πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους 

εγκαταστάτες εγγεγραμμένους στο Μητρώο 
Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημά-
των ΑΠΕ – Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες Ηλια-
κών Θερμικών Συστημάτων. Εγκαταστάσεις 
που θα γίνονται από πρόσωπα που δεν πε-
ριλαμβάνονται στο υπό αναφορά Μητρώο 
δεν θα μπορούν να επιχορηγηθούν.
Σημειώνεται ότι τα ηλιακά συστήματα παρα-
γωγής ζεστού νερού μπορούν να παρέχουν 
το 70% της ετήσιας ανάγκης σε ζεστό νερό 
για μία κατοικία, χωρίς κανένα λειτουργικό 
κόστος και με ελάχιστη συντήρηση, συμβάλ-
λοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους 
ηλεκτρισμού.
Το Σχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ και η 
επιχορήγηση δίδεται μόνο για εξοπλισμό 
που έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά 
την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου. 
Θα παραμείνει ανοικτό μέχρι 01/10/2022 ή 
μέχρι την οριστική υποβολή 1300 αιτήσεων.
Όλες οι πληροφορίες για το Σχέδιο, περι-
λαμβανομένου του Οδηγού Σχεδίου και της 
διαδικασίας υποβολής αίτησης, βρίσκονται 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ταμείου 
ΑΠΕ και ΕΞΕ: www.resecfund.org.cy
Από τη Συμβουλευτική Εταιρεία iMinder

Σχέδιο χορηγιών ύψους €600 χιλ. για εγκα-
τάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστη-
μάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε 
κατοικίες, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο 
μετά από πρόταση της Υπουργού Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσας Πηλεί-
δου.
Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ενέργειας 
αναφέρει ότι το Σχέδιο, το οποίο θα εφαρμο-
στεί από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και χρημα-
τοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας «Κύπρος-Το Αύριο», εμπίπτει 
στη στρατηγική για ταχεία μετάβαση στην 
πράσινη ενέργεια. Δικαιούχοι του σχεδίου 
είναι αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και 
οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε υφι-
στάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για 
έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής 
άδειας είχε κατατεθεί πριν τις 21.12.2007.
Με βάση την πρόταση της κ. Πηλείδου το 
Σχέδιο προκηρύσσεται φέτος με σημαντικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα Σχέδια που 
εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη, με στό-
χο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
του. Ανάμεσα στις αλλαγές που έχουν γίνει 
είναι ότι επιχορηγούνται πλέον μόνο ολο-
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Η Κύπρος ως κέντρο τεχνολογίας 
και καινοτομίας στο Λονδίνο

Τ
ους παράγοντες που καθιστούν την Κύ-
προ ένα ελκυστικό διεθνές επιχειρηματικό 
κέντρο παρουσίασε το πρωί στο Λονδίνο 
ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας 
Κυριάκος Κόκκινος στο πλαίσιο συνεδρίου 
που διοργάνωσε ο Επιχειρηματικός Σύνδε-
σμος Μ. Βρετανίας - Κύπρου.
Ο κ. Κόκκινος είπε ότι το σύνθημα που 
προωθεί η κυπριακή κυβέρνηση είναι πως 
η Κύπρος είναι το μέρος να ζεις, να εργάζε-
σαι και να έχεις την επιχείρησή σου. Περισ-
σότερο από ένα απλό σύνθημα, ωστόσο, 
τόνισε, είναι ένα μήνυμα που υποστηρίζε-
ται από το σχέδιο δράσης της κυπριακής 
κυβέρνησης στο πλαίσιο ενός μακροπρό-
θεσμου οράματος με ορίζοντα το 2035.
Οι τρεις στρατηγικές επιδιώξεις αυτού του 
σχεδίου αφορούν το να γίνει η Κύπρος 
ηγετικό κράτος διεθνώς στο επιχειρείν, να 
δημιουργηθεί μία ανθίζουσα και ανθεκτική 
οικονομία μαζί με μια δίκαιη κοινωνία.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά και για να 
αξιοποιηθούν πλεονεκτήματα όπως η γε-
ωστρατηγική θέση της χώρας, η ποιότητα 
ζωής, το πολυτάλαντο και μορφωμένο ερ-
γατικό δυναμικό και η ιδιότητα του μέλους 
της ΕΕ, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε ενδει-
κτικά στην ψηφιακή μεταμόρφωση του 
κράτους, την τόνωση της πράσινης οικονο-
μίας, την αποτελεσματική κυβέρνηση και 
διακυβέρνηση, την αναβάθμιση πολιτικών 
και κανονισμών, την προώθηση ευτυχούς 
και υγιούς ζωής, την κοινωνική βιωσιμότη-
τα, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, καθώς 
και την έμφαση σε καινοτομία, έρευνα και 
ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.
Στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη μνεία στο 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
για το οποίο προβλέπεται χρηματοδό-
τηση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Στους επιμέρους στόχους που άπτονται 
των επενδύσεων στην ψηφιακή μεταμόρ-
φωση, τόνισε μεταξύ άλλων τη μετάβαση 
προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την 
επέκταση της γρήγορης σύνδεσης στο δι-
αδίκτυο, τις λύσεις για έξυπνες πόλεις και 
την προώθηση της καινοτόμου επιχειρη-
ματικότητας.
Ιδιαίτερα στάθηκε στην προσπάθεια ψη-
φιακής αναβάθμισης της λειτουργίας της 
κυβέρνησης και της οικονομίας, λέγοντας 
ότι «η Κύπρος δεν είναι μόνο ήλιος και θά-
λασσα, αλλά είναι επίσης τεχνολογία και 
καινοτομία». Είπε πως δίνεται έμφαση στην 
ανάπτυξη ενός νέου ιστότοπου, του gov.cy, 

αξιοποιώντας τη βρετανική τεχνογνωσία, 
ώστε να υπάγονται εκεί για ευχρηστία και 
ευκολία όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες.
Ο κ. Κόκκινος αναφέρθηκε επίσης ακροθι-
γώς στις ευκαιρίες επενδύσεων στην Κύ-
προ. Στάθηκε κυρίως στις ευκαιρίες στον 
τομέα του ICT (τεχνολογία πληροφορίας 
και επικοινωνίας) και της ανώτατης εκπαί-
δευσης, αλλά επίσης στους τομείς των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας, του real estate 
και της παροχής υγείας.
Επισήμανε δε μεταξύ άλλων τα φορολο-
γικά κίνητρα για ξένες επιχειρήσεις στην 
Κύπρο, τις αλλαγές στη μεταναστευτική 
πολιτική, τη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχει-
ρήσεων και το νέο νόμο για διευκόλυνση 
των στρατηγικών επενδύσεων. Τα δεδομέ-
να επί όλων αυτών ανέλυσαν πιο διεξοδικά 
ειδικοί επαγγελματίες από την Κύπρο που 
κάνουν παρουσιάσεις και συμμετέχουν 
σε πάνελ συζήτησης κατά τη διάρκεια της 
ημέρας.  Μιλώντας  στο περιθώριο του συ-
νεδρίου, ο κ. Κόκκινος ανέλυσε το μήνυμα 

που πέρασε στους παριστάμενους επαγ-
γελματίες, επιχειρηματίες και δυνητικούς 
επενδυτές: «Η πρωτοβουλία του Βρετανο-
κυπριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου 
είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να περά-
σουμε το μήνυμα και στους Κύπριους και 
στους ξένους ότι η Κύπρος είναι ένα μέρος 
όπου μπορείς να ζεις, να εργάζεται και να 
διεξάγεις την επιχείρησή σου», είπε.
Έχεις, πρόσθεσε, «όλους τους καλούς λό-
γους - γιατί η γεωγραφική της θέση, το 
φορολογικό και νομοθετικό σχήμα, καθώς 
επίσης το ανθρώπινο δυναμικό είναι τα δυ-
νατά μας χαρτιά για να μπορέσει Κύπρος 
να αναπτύξει έναν ακόμα πυλώνα της οι-
κονομία που είναι οι υπηρεσίες και στην 
τεχνολογία και στις επιστήμες, αλλά και 
άλλες υπηρεσίες οι οποίες ήδη υπάρχουν 
στην Κύπρο».
«Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η 
Κύπρος είναι το τέλειο μέρος για να ζεις, 
να εργάζεσαι και να έχεις την επιχείρηση 
σου», σημείωσε
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Συνέδριο και Έκθεση 
για την πρακτική εφαρμογή της 
τεχνολογίας στην ψηφιακή εποχή

Η
νέα ψηφιακή εποχή που έρχεται επι-
βάλλει σημαντικές αλλαγές στους τρό-
πους που αξιοποιούν την σύγχρονη 
τεχνολογία οι επιχειρήσεις και οργα-
νισμοί.
Η Συμβουλευτική Εταιρεία iMinder, 
που διαχρονικά συμβάλλει στη μετα-
φορά γνώσης προς τις επιχειρήσεις, 
διοργανώνει το 2ο Συνέδριο με τίτλο 
“T.I.A. Technology in Action”, με στόχο 
να παρουσιάσει τις πρακτικές εφαρ-
μογές της τεχνολογίας στις εταιρείες 
και στους οργανισμούς.
Το Συνέδριο που γίνεται με τη στή-

ριξη του 
Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Ε μ π ο ρ ί ο υ 
και Βιομη-
χανίας, του 
ΚΥΦΕΑ και 
άλλων ση-
μ α ν τ ι κ ώ ν 
Συνδέσμων 

και Φορέων της αγοράς, θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 από 
τις 09:00 μέχρι τις 15:40 στο Κτήμα 
Κουσιουμή στην περιοχή Τσερίου.
Παράλληλα, οι Σύνεδροι θα έχουν 
ενημέρωση σχετικά με το Σχέδιο Δη-
μόσιας Επιδότησης εταιρειών για τον 
Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
Στο Συνέδριο αναμένεται να παρευ-
ρεθούν και να το παρακολουθήσουν 
πάνω από 200 συμμετέχοντες, κάτι 
που έγινε και στο αντίστοιχο 1ο Συνέ-
δριο με το ίδιο αντικείμενο.
Στους ομιλητές περιλαμβάνονται Εκ-
πρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας των Τραπε-
ζών, των Τηλεπικοινωνιών της Τεχνο-
λογίας και άλλων ανώτατων στελεχών 
της αγοράς. Ο βαθμός υιοθέτησης της 
τεχνολογίας θα είναι τελικά και ο κα-
ταλυτικός παράγοντας για την επιβίω-
ση των εταιρειών και οργανισμών σε 
ένα ολοένα και περισσότερο ψηφιακό 

κόσμο.  Η ταχύτητα προσαρμογής στα 
νέα δεδομένα θα προσδιορίσει και το 
βαθμό ανταγωνιστικότητας των εται-
ρειών και οργανισμών που καλούνται 
να αλλάξουν.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
να θέσουν υπό τη χορηγία τους το εν 
λόγω ενδιαφέρον και Επίκαιρο Συνέ-

δριο παρακαλούνται να επικοινωνή-
σουν με την εταιρεία fmw financial 
media way στο τηλέφωνο 22342005.
Ακόμα όσοι ενδιαφέρονται να το πα-
ρακολουθήσουν παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με την εταιρεία fmw, 
είτε στην ιστοσελίδα https://www.
tiaconf.com.
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ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τελικά διαμορφώθηκε το προεκλογικό σκηνικό. 
Αβέρωφ Νεοφύτου με τον ΔΗΣΥ, Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης με το ΑΚΕΛ και Νίκος Χριστοδουλίδης 
προς το παρόν ανεξάρτητος, αλλά σε αναμονή 
των αποφάσεων του ΔΗΚΟ.
Από τα κόμματα η ΕΔΕΚ, οι Οικολόγοι και η ΔΗΠΑ 
δεν τοποθετήθηκαν ακόμα, ενώ το ΕΛΑΜ αναμέ-
νεται ότι θα κατεβάσει δικό του υποψήφιο. Στο 
σκηνικό των εκλογών υπάρχουν και τέσσερις 
υποψήφιοι χωρίς κομματική στήριξη και είναι ο 
Αχιλλέας Δημητριάδης, Μάριος Ηλιάδης, Κώστας 
Χριστοφίδης και Γιώργος Κολοκασίδης. Με βάση 
τις τοποθετήσεις τους θα παραμείνουν μέχρι το 
τέλος στην προεκλογική κούρσα.
Με βάση αυτό το σκηνικό είναι σίγουρο ότι θα 
υπάρξει β΄ γύρος εκλογών, αφού κανένας από 
τους υποψήφιους δεν προβλέπεται να μπορέσει 
να κερδίσει το 50% +1 για να εκλεγεί Πρόεδρος από την πρώτη Κυριακή. Το μέγα ζητούμενο είναι ποιοι δύο θα περάσουν στο 
β΄ γύρο; Ίσως όταν πλησιάσουμε στον Φεβρουάριο να έχουμε καλύτερη εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ριψοκίνδυνο για 
τέτοια πρόβλεψη.

Ποιος δεν θα περάσει στο β΄ γύρο των εκλογών

Τελικά, η εικόνα με τον τουρισμό δεν είναι τόσο 
άσχημη, όπως προέβλεπαν όλοι. Οι αυξημένες 
αφίξεις από Βρετανία και άλλες χώρες φαίνεται 
ότι δίνουν μια νότα αισιοδοξίας, με αποτέλεσμα 
η ζημιά για φέτος να μην είναι τελικά τόσο μεγά-
λη. Σ΄ αυτό συμβάλλουν και οι αυξημένες πτή-
σεις που πρόσθεσαν στα πτητικά προγράμματα 
τους οι αεροπορικές εταιρείες.
Ελπίζουμε να μην επισυμβεί οτιδήποτε άλλο 
αρνητικό και όλα να κυλήσουν ομαλά. Πάντως 
τα ξενοδοχεία μας και γενικά οι τουριστικές επι-
χειρήσεις άνοιξαν κανονικά και αναμένουν τους 
ξένους τουρίστες.

"Η κυβέρνηση δεν μπορεί να σκοτώσει τον πληθωρισμό", διαμήνυσε ο Υπουρ-
γός Οικονομικών για να προσθέσει ότι η Κύπρος έλαβε τα περισσότερα αντι-
πληθωριστικά μέτρα απ΄ όλες τις χώρες της Ε. Ένωσης.
Σίγουρα, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τον πληθωρισμό, γιατί είναι εισα-
γόμενος και προέρχεται από αιτίες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όμως, 
μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία που 
κάνουν πάρτι σήμερα, μέσα στο κλίμα πληθωρισμού.
Η κυβέρνηση, λοιπόν, οφείλει να στείλει τα σωστά μηνύματα σ΄ όλους αυτούς 
τους σπεκουλάρουν τον πληθωρισμό και ανεβάσουν για ίδιον όφελος τις τι-
μές. Μια αυστηρή δήλωση συνοδευόμενη με προειδοποιήσεις για τιμωρητικά 
μέτρα στους σπεκαλαδόρους, ίσως βοηθήσει την προσπάθεια για συγκράτηση 
των πληθωριστικών πιέσεων.

Βελτιωμένη η εικόνα 
στις τουριστικές αφίξεις

Η κυβέρνηση, ο πληθωρισμός 
και οι σπεκουλαδόροι της αγοράς
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Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν πάει καλά ο διάλογος με-
ταξύ κυβέρνησης και μαζικών οργανώσεων για τη φορολογική 
μεταρρύθμιση.  Όπως μαθαίνουμε ο καθένας προσπαθεί "να τρα-
βήξει τα κάρβουνα κοντά του", οπότε το Υπουργείο Οικονομικών 
έχει απογοητευθεί. Η κυβέρνηση νόμιζε ότι ανοίγοντας αυτό το 
θέμα θα αύξανε μόνο τον εταιρικό φόρο στο 15% και θα επέφερνε 
μερικές αλλαγές. Φευ, όμως!
Οι συντεχνίες, όμως ζητούν μείωση των φορολογικών βαρών, μη 
αποκλειομένων και αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές 
και στα εισοδήματα που καλύπτουν, οι εργοδότες ζητούν περισ-
σότερες φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα. Στη μέση αυτών των 
απόψεων είναι και η απαίτηση των επαγγελματιών που ζητούν 
κίνητρα για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και άλλα.
Στο τέλος το θέμα αυτό, θα εξελιχθεί χειρότερα από τις μεταρ-
ρυθμίσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δικαιοσύνης και της 
Δημόσιας Υπηρεσίας.

«Πύργο της Βαβέλ» θυμίζει ο διάλογος 
για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Ξαναζεσταίνεται το ενεργειακό τοπίο, αφού όπως είπε η Υπουρ-
γός Ενέργειας ίσως έχουμε κι΄ άλλη γεώτρηση το επόμενο διά-
στημα. 
Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε τις αναγκαίες ποσότητες που 
θα ικανοποιούν τις ανάγκες μας και να μας επιτρέπουν και την 
εξαγωγή κάποιων ποσοτήτων φυσικού αερίου. 
Αυτός είναι ο στόχος, ειδικά σήμερα που η Ευρώπη επιδιώκει 
των απεξάρτηση της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Πάντως, οι 
ειδικοί λένε ότι το κυπριακό φυσικό αέριο μαζί με τα υπόλοιπα 
της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 
της Ευρώπης. Ίδωμεν…

Ζεσταίνεται το τοπίο 
για το φυσικό αέριο

Τελικά, καταφέραμε να φέρουμε την ακτοπλοϊκή σύνδεση 
Κύπρου – Ελλάδας. 
Αυτή είναι μια σημαντική επιτυχία, αφού θα βγάλει την 
Κύπρο από την θαλάσσια απομόνωση και θα δώσει την 
ευκαιρία σε πολλούς από την Κύπρο και την Ελλάδα να 
ταξιδέψουν με χαμηλό κόστος. Το ζητούμενο τώρα είναι 
να πετύχει το όλο εγχείρημα, ώστε να έχει συνέχεια για 
πάντα. 
Γι΄ αυτό, οι αρμόδιοι ας μην επαναπαυθούν από τη με-
γάλη ζήτηση που παρουσιάζει προς το παρόν το εν λόγω 
δρομολόγιο και ας φροντίσουν να υπάρξει ικανοποίηση 
των ταξιδιωτών για να συνεχίσουν να ταξιδεύουν με το 
καράβι. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο δρομολόγιο θα γίνει 
στις 19 Ιουνίου και το πλοίο μπορεί να μεταφέρει μέχρι 
400 άτομα.

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση 
και το μέλλον της
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ΦΩΤΟΣΚΟΠΙΟ

Στην Κύπρο υπάρχει η ΑΤΑ που σε κάποιο 
βαθμό, ανάλογα και με τον πληθωρισμό, ανα-
πληροί την απώλεια εισοδήματος, είπε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, 
στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι η κατάσταση 
είναι όντως δύσκολη και κάθε μέρα καθίστα-
ται δυσκολότερη. Έχουμε ευαισθησίες, έχουμε 
την αποφασιστικότατη να βοηθήσουμε, αλλά 
πάντοτε μη παραγνωρίζοντας και τις οικονο-
μικές δυνατότητες του κράτους και το γεγονός 
ότι, δυστυχώς, η αντιμετώπιση του πληθωρι-
σμού, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς 
εξελίξεις και ιδιαίτερα τον πόλεμο, δεν είναι 
κάτι που έχει τερματιστεί έτσι ώστε να μπο-
ρεί κανείς να  πει μέχρι πού φτάνουν τα μέτρα 
που θα ανακουφίσουν.

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΟΛΜΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ευκαιρία για να ξεδιπλωθεί μια πολυεπίπεδη ατζέντα 
αποτέλεσε το ραντεβού του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο 
Λευκό Οίκο. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό 
επίπεδο των διμερών σχέσεων και παράλληλα συζητήθηκε 
μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από τις γεωπολιτικές εξελίξεις 
μέχρι το νέο ενεργειακό τοπίο και από την απόκτηση των F 
35 μέχρι τις αμερικανικές επενδύσεις.
Στο Λευκό Οίκο ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προ-
κλητικότητα της Άγκυρας και στις υπερπτήσεις πάνω από 
τον ελληνικό εναέριο χώρο και σύμφωνα με πληροφορίες 
παρουσίασε έναν χάρτη με τις τουρκικές αξιώσεις για τη 
«Γαλάζια Πατρίδα». Μάλιστα και στο γεύμα που ακολού-
θησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα εθνικά θέ-
ματα, λέγοντας πως οποιαδήποτε παραβίαση της εθνικής 
κυριαρχίας θα απαντηθεί με ομόφωνο και παραδειγματικό 
τρόπο. Καθιστώντας για μια  ακόμα φορά  σαφές πως στο 
Κυπριακό πρέπει να εφαρμοσθούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 
και πως κανείς δεν μπορεί να δεχθεί λύση δύο κρατών.

 Δεν ξέρουμε τι λένε στην Έλλάδα για τον Μητσοτάκη, όμως εμείς βλέπουμε έναν πρωθυπουργό που τολμά και μιλά για τα 
δίκαια του Έλληνισμού και δεν φοβάται αν θα χαλάσει τη διάθεση του Έρντογάν. Και το κυριότερο είναι ότι μιλά με τεκμηριωμένα 
επιχειρήματα. 

ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΣΠΕΚΟΥΛΑΔΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

 Καλή η ΑΤΑ και τα άλλα μέτρα που 
λαμβάνετε κύριε Πρόεδρε, αλλά κάντε 
κάτι και με τους σπεκουλαδόρους της 
αγοράς που ανατροφοδοτούν την ακρί-
βεια και την αύξηση του πληθωρισμού. 
Σε πολλά προϊόντα οι τιμές αυξήθηκαν 
αδικαιολόγητα μέσω των φημών των 
σπεκουλαδόρων. 
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Δεν πρόκειται να σχολιάσει θετικά ή αρνητικά αποφάσεις 
είτε κομμάτων, είτε προσωπικοτήτων που ενδιαφέρονται για 
την Προεδρία της Δημοκρατίας, αναφέρει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε γραπτή του δήλωση.
Ακόμη επαναλαμβάνει πως θα αποφύγει εμπλοκή σε δημόσι-
ες αντιπαραθέσεις προεκλογικού χαρακτήρα.
“Ενόψει των διαφόρων εξαγγελιών και/ή αποφάσεων των πο-
λιτικών δυνάμεων για τις προεδρικές εκλογές του 2023 επι-
θυμώ να δηλώσω τα ακόλουθα: Δεν πρόκειται να σχολιάσω 
θετικά ή αρνητικά αποφάσεις είτε κομμάτων είτε προσωπι-
κοτήτων που ενδιαφέρονται για την Προεδρία της Δημοκρα-
τίας”, σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Προσθέτει πως “ως ενεργός πολίτης και επί σειρά ετών ηγε-
τικό στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχω δημόσια 
εκφράσει την πλήρη υποστήριξη μου προς την υποψηφιό-
τητα του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Προέδρου του ΔΗΣΥ, αναγνωρίζοντας τόσο τις ηγετικές του ικανότητες όσο και την 
ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας της ιστορικής παράταξης”.

ΤΟ ΔΗΚΟ ΜΑΔΑ ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΙ...
Το Δημοκρατικό Κόμμα παραπέμπει στις αποφάσεις των συλλογικών του 
οργάνων, ως προς την απόφαση που θα λάβει το κόμμα για τις Προεδρι-
κές Εκλογές του 2023, αλλά στην Πινδάρου είναι απολύτως σίγουροι ότι 
μεταξύ Νικόλα Παπαδόπουλου και Νίκου Χριστοδουλίδη υπάρχει προ-
συνεννόηση. Και με την κόντρα ανάμεσα σε Δημοκρατικό Συναγερμό και 
Δημοκρατικό Κόμμα να οδηγείται στα άκρα.
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, θέλοντας να απαντήσει στα όσα υποστηρίζο-
νται από πλευράς ΔΗΣΥ, δήλωσε πως δεν υπήρξε «καμιά παρασκηνιακή 
συμφωνία είτε με τον κ. Χριστοδουλίδη είτε με οποιονδήποτε άλλο». Ση-
μειώνοντας παράλληλα πως ο διάλογος από πλευράς Δημοκρατικού Κόμ-
ματος συνεχίζεται.
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν μέχρι το 
τέλος του Μάη πριν πάει πρόταση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπή του 
κόμματος. Τονίζοντας παράλληλα πως στο ΔΗΚΟ «δεν αποκλείουμε καμιά 
υποψηφιότητα».  Επανέλαβε πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης «είναι μια υπο-
ψηφιότητα που έχει συζητηθεί εσωκομματικά».

Η ΘΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ 
ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΗ ΖΕΤΑ
Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, σε καταστολή,  μετά από την 
πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο εξει-
δικευμένο ιατρικό κέντρο «Υγεία» στην Αθήνα, νοσηλεύεται η Υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, σύμ-
φωνα με το Υπουργείο Υγείας.
Υπενθυμίζεται ότι, η Ζέτα Αιμιλιανίδου μεταφέρθηκε με αεροασθε-
νοφόρο στην Ελλάδα και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
λόγω σοβαρής υπαραχνοειδούς αιμορραγίας μετά από ρήξη ανευ-
ρύσματος εγκεφάλου.
Η κατάσταση της θεωρείται κρίσιμη και θα επανεκτιμηθεί τις επόμε-
νες ημέρες.

 Τελικά, το ΔΗΚΟ λόγω ασυμφωνίας, μαδά τη μαργαρίτα 
και αυτό θα κρατήσει μέχρι τον Ιούνιο. Το ζητούμενο είναι τι 
θα αποφασίσει. Έκτός και αν ο Νικόλας αναμένει ότι το ΑΚΈΛ θα 
κάνει δεύτερες σκέψεις και να τον υποστηρίξει.

 Η στήλη εύχεται στην αγαπητή Ζέτα γρήγορη 
ανάρρωση και επιστροφή στη ζωή δυνατή, όπως ήταν 
πάντα.

 Με τη δήλωση αυτή νομίζουμε ότι τα είπε όλα ο Πρόεδρος. 
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Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κυπριακό ΑΕΠ για 
το 2022 και 2023, στο 2,3% και 3,5% αντίστοιχα, συμβαδίζουν με τις 
τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπουν 
ανάπτυξη 2,7% και 3,8%, ενώ καταδεικνύουν ακόμη μια φορά την αν-
θεκτικότητα της Κυπριακής οικονομίας σε περιόδους κρίσεων, αναφέ-
ρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως σημειώνει, οι 
εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανακοινώθηκαν 
αναφέρουν ότι μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη ύψους 5,5% το 2021, 
η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,3% το 
2022, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και της ουσιαστικής αύξησης του πληθωρισμού. Ενδεικτικά, 
σημειώνει το Υπουργείο, στις προβλέψεις της ΕΕ αναφέρεται ότι το 
πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,5% το 2021, ξεπερνώντας τα προ 
πανδημίας επίπεδα του 2019, με την εγχώρια και εξωτερική ζήτηση να 
συμβάλλουν σε αυτό.

“Καυγάς” για τον κατώτατο μισθό και την ΑΤΑ ξέσπασε μεταξύ συντεχνι-
ών και ΚΕΒΕ. Η πρόταση του ΚΕΒΕ να μην τεθεί το θέμα του κατώτατου 
μισθού και της αύξησης του τιμάριθμου για το 2022, ήτοι μη καταβολή 
της ΑΤΑ για φέτος, γιατί θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τον πληθωρι-
σμό συγκέντρωσε τα πυρά του συνδικαλιστικού κινήματος το οποίο 
εκτιμά πως λόγω ακριβώς της κατάστασης που διαμορφώνεται, τώρα 
είναι η ώρα για την εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού. Αίτημα που 
δεν αποκλείεται να δυσκολέψει και την πρόθεση της κυβέρνησης να 
δοθεί περίοδος χάριτος για εφαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού, 
όταν αυτός αποφασιστεί στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού 
Σώματος. Υπενθυμίζουμε πως λίγο πριν το Πάσχα η Υπουργός Εργασί-
ας Ζέτα Αιμιλιανίδου ζήτησε τις τελικές απόψεις όλων των κοινωνικών 
εταίρων για το θέμα προκειμένου το ζήτημα να κλείσει εντός Μαΐου σε 
νέα συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εκτός του επιτελείου του Νίκου Χριστοδουλίδη βρίσκεται πλέον ο 
σύμβουλος επικοινωνίας Γιώργος Φλέσσας. Αφορμή για τη λήξη 
της συνεργασίας των δύο μερών υπήρξε η αποκάλυψη κοινών ση-
μείων της ομιλίας του Νίκου Χριστοδουλίδη με αυτές του Ιωάννη 
Κασουλίδη το 2008.
Ήδη τα τελευταία εικοσιτετράωρα το επιτελείο του Αβέρωφ Νεο-
φύτου καταγγέλλει λογοκλοπή και έχει ετοιμάσει σχετικά βίντεο 
των δύο υποψηφίων Κασουλίδη-Χριστοδουλίδη με τις ίδιες εκ-
φράσεις και προτάσεις. Κίνηση που έχει φέρει σε δύσκολη θέση 
την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη και αποτελεί την πρώτη 
κρίση από την αρχή της εξαγγελίας του.
Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Φλέσσας προέρχεται από τον χώρο της Δεξιάς, ήταν μέλος του επιτελείου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά 
και δραστήριος στην καμπάνια του Ιωάννη Κασουλίδη το 2008. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτηση στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης έστειλε το δικό του μήνυμα, γράφοντας πως «ο μόνος τρόπος να μην κάνεις λάθη είναι να μην κάνεις τίποτα. Τι είναι το 
διακύβευμα αυτών των εκλογών; Να δούμε το μέλλον της χώρας μας.»

Τελικά, όλοι οι πολιτικοί διαβάζουν χωρίς να ερευνούν αυτά που τους γράφουν οι επικοινωνιολόγοι τους. Και έτσι πέφτουν σε παγίδες, όπως 
αυτή του Χριστοδουλίδη, ο οποίος στήριξε την εξαγγελία του σε αντιγραφή Κασουλίδη. 

ΤΟ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο «ΚΑΥΓΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ

 Ανεξάρτητα αν οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομι-
κών για την οικονομία συμπίπτουν ή όχι με αυτές τις Έυρωπα-
ϊκής Έπιτροπής, το θέμα είναι ότι υπάρχει πισωγύρισμα στην 
ανάπτυξη και μάλιστα μεγάλο. Σ’αυτό το στοιχείο πρέπει να 
δοθεί σημασία και όχι στην ομοφωνία των εκτιμήσεων. 

 Νομίζουμε ότι άδικα τσακώνονται εργοδότες και συντε-
χνίες για τον κατώτατο μισθό και την ΑΤΑ. Ας περιμένουν να 
δούμε που θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός και μετά συζητάμε 
για όλα αυτά. Διότι, υπάρχει ο κίνδυνος καμία επιχείρηση να 
μην μπορεί να δώσει ΑΤΑ στους υπαλλήλους της.  
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ΤΟ ΑΚΕΛ, Ο ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΣΕ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ο Αντρέας Μαυρογιάννης δεν ανήκει στο Συναγερμό και 
δεν ήταν βασικό γρανάζι της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, 
δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος ση-
μείωσε ότι το ΑΚΕΛ στο πρόσωπο του Αντρέα Μαυρογιάν-
νη κάνει μια υπερκομματική, ανεξάρτητη, με εμπειρία και 
γνώση πρόταση, μέσω της οποία προτείνει και σε άλλους 
να συμπορευτούν μαζί του, ώστε να γυρίσουν σελίδα στον 
τόπο.
Σε δηλώσεις του, μετά από τη συνάντηση που είχε με αντι-
προσωπεία του Τμήματος Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, 
ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι η πρόταση του κόμματος του 
«συγκεντρώνει όλα εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, 
που διασφαλίζουν ότι μπορούμε να έχουμε ένα προοδευ-
τικό Προέδρο με ένα προοδευτικό πρόγραμμα, που να κα-
λύπτει τις βασικές θέσεις του ΑΚΕΛ.

Στέφανε, αυτά τα λες στο ακροατήριο του κόμματος σου ή σε όλους τους πολίτες;

Σε πλήρη έξοδο από τη Ρωσία οδηγείται η McDonald’s. Ανακοίνωσε 
ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης της ρωσικής επιχείρη-
σής της, η οποία περιλαμβάνει 850 εστιατόρια που απασχολούν 
62.000 άτομα, καθιστώντας την την τελευταία μεγάλη δυτική εται-
ρεία που εγκατέλειψε τη Ρωσία από τότε που εισέβαλε στην Ου-
κρανία τον Φεβρουάριο. Ο κολοσσός του fast food επεσήμανε την 
ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο, λέγοντας 
ότι η διατήρηση της επιχείρησής του στη Ρωσία «δεν είναι πλέον 
ανεκτή, ούτε συνάδει με τις αξίες της McDonald’s». Η εταιρεία με 
έδρα το Σικάγο ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου ότι κλείνει προσω-
ρινά τα καταστήματά της στη Ρωσία, αλλά θα συνεχίσει να πληρώ-
νει τους υπαλλήλους της. Τώρα είπε ότι θα επιδιώξει να βρει έναν 
Ρώσο αγοραστή ο οποίος θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα 
τους πληρώσει μέχρι να κλείσει η πώληση.

ΣΕ ΜΟΝΑΞΙΑ ΟΔΗΓΕΙ 
ΤΗ ΡΩΣΙΑ Ο ΠΟΥΤΙΝ

Σε νέες γεωτρήσεις στη Μεσόγειο προτίθεται να προχωρήσει τον Ιούλιο η 
Τουρκία όπως αναφέρει το CNNTurk. Ο Μελίχ Χαν Μπιλγκίν Πρόεδρος και 
Γενικός Διευθυντής της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων (TPAO), δήλωσε ότι 
το 4ο και πιο προηγμένο γεωτρητικό σκάφος της Τουρκίας πέρασε από τα 
στενά του Γιβραλτάρ. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πλοίο που μπορεί να ονομα-
στεί «Αλπασλάν», και αγοράστηκε από τη Νότια Κορέα, συνεχίζει την πορεία 
του ανοιχτά των ακτών της Αλγερίας και θα βρίσκεται στη Μερσίνα στις 19 
Μαΐου. «Με τις δραστηριότητές που είχαμε στη Μεσόγειο, με 8 πλοία γεω-
τρήσεων βαθέων υδάτων, σε περιοχές που ορίζονται ως αποκλειστική οικο-
νομική περιοχή της χώρας μας, πραγματοποιήσαμε 8 διαφορετικές έρευνες 
γεώτρησης σε «πιθανές» περιοχές και καθορίσαμε «πιθανές» περιοχές , μετά 
το σεισμικές έρευνες. Πρόκειται να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία γεώτρη-
σης αξιολογώντας τα γεωλογικά αποτελέσματα των ερευνών αυτών. Το 4ο 
αυτό πλοίο διαθέτει τεχνολογία 7ης γενιάς. Είναι 10-12 μέτρα μεγαλύτερο 
από τα γεωτρύπανα που έχουμε. Η κύρια διαφορά είναι ότι είναι ένα πιο 
ασφαλές πλοίο. Είναι ένα από τα 4-5 διπλά πλοία BOP στον κόσμο» ανέφερε.

ΠΑΛΙ ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

 Όπως πάει ο Πούτιν θα διώξει όλες τις δυτικές εταιρεί-
ες από τη Ρωσία. Και αυτό σημαίνει επιστροφή …στη μοναξιά 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό θέλει; 

 Πάλι άρχισαν τα ίδια οι Τούρκοι. Μάλιστα τώρα θα στεί-
λουν πιο εξελιγμένα γεωτρύπανα. Να δείτε ότι το καλοκαίρι θα 
σηκώσουν και πάλι τους τόνους για τα ενεργειακά και όποιος 
αντέξει. 



22 / nomisma  ΜΑΪΟΣ  2022

Η κοινοπραξία Eni-Total 
ενδεχομένως να προ-
χωρήσει με τη επόμε-
νή της γεώτρηση στην 
κυπριακή ΑΟΖ μέσα 
σε αυτό τον μήνα, ελ-
πίζουμε αμέσως μόλις 
το γεωτρύπανο που θα 
χρησιμοποιηθεί θα έχει 
ολοκληρώσει την εργασία του στην Αίγυπτο, δήλωσε η Υπουργός 
Ενέργειας, Νατάσα Πηλείδου. Είπε ακόμη πως η ExxonMobil – Qatar 
Energy ξεκινά σεισμικές έρευνες εντός του καλοκαιριού, κατά πάσα 
πιθανότητα μέσα στον Ιούνιο, για το τεμάχιο 5, και ενδεχομένως και 
κάποιες πτυχές του τεμαχίου 10. Παράλληλα, σημείωσε πως «η Κύ-
προς εντάσσεται πλέον στο κάδρο για την ενεργειακή απεξάρτηση 
της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο». Σε δηλώσεις της, η κ. Πηλείδου 
είπε πως «υπάρχουν εξελίξεις από πλευράς της Eni-Total, η οποία 
κοινοπραξία θα προχωρήσει με την επόμενή της γεώτρηση μέσα σε 
αυτό τον μήνα ελπίζουμε αμέσως μόλις το γεωτρύπανο που θα χρη-
σιμοποιηθεί θα έχει ολοκληρώσει την εργασία του στην Αίγυπτο».

ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΟΖ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ

Μια περίοδος συζητήσεων και «παζαριών» 
ανάμεσα στην Τουρκία και το ΝΑΤΟ έχει 
ξεκινήσει. Η Τουρκία, μετά τις δηλώσεις 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με την 
ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη 
Συμμαχία έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο. Για να υπάρξει ένταξη των δύο 
χωρών στο ΝΑΤΟ, τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας θα πρέπει να πείσουν 
την Τουρκία να κάνει στην άκρη τις διαφωνίες της, αφού χρειάζεται ομοφω-
νία όλων των συμμετεχόντων για να ενταχθεί κάποια άλλη χώρα. .Ο Τούρκος 
πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας και της Φιν-
λανδίας στο ΝΑΤΟ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Αλγερινό πρόεδρο. 
Σύμφωνα με το Anadolu , o Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι διπλωμά-
τες από τη Φινλανδία και τη Σουηδία δεν χρειάζεται να «μπουν στον κόπο» 
να ταξιδέψουν στην Τουρκία προκειμένου να πείσουν την Άγκυρα να εγκρίνει 
τα αιτήματα ένταξής τους στη Συμμαχία. «Καταρχάς, δεν θα λέγαμε «ναι» σε 
όσους επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, έναν ορ-
γανισμό ασφαλείας», ανέφερε, ενώ επανέλαβε ότι οι δύο χώρες δεν έχουν 
καθαρή στάση απέναντι στην τρομοκρατία, αναφερόμενος σαφώς στο PKK.

ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ 
ΠΑΖΑΡΙ 
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ετήσια αύξηση σχε-
δόν 36 εκατομμυρί-
ων ευρώ σημειώθη-
κε τον Φεβρουάριο 
2022 στα έσοδα από 
τον τουρισμό.
Σύμφωνα με τη Στα-
τιστική Υπηρεσία, με 
βάση τα αποτελέ-
σματα της Έρευνας 
Ταξιδιωτών που δι-
ενεργεί η Στατιστική 
Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο 2022 
έφθασαν τα €39,6 εκ. σε σύγκριση με €3,8 εκ. που καταγράφη-
καν κατά τον Φεβρουάριο 2021 και €49,5 εκ. που καταγράφη-
καν κατά τον Φεβρουάριο 2020.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, τα έσοδα 
από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €67,8 εκ. σε σύγκριση με 
€6,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €89,7 εκ. 
την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ 
ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Η ένταξη της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δεν 
αποτελεί «απειλή» από μόνη 
της, αλλά η Μόσχα θα αντιδρά-
σει σε επέκταση των στρατιωτι-
κών υποδομών στα εδάφη των 
δύο χωρών, δήλωσε ο Ρώσος 
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, 
καθώς οι δύο σκανδιναβι-
κές χώρες πλησιάζουν στην 
ένταξη στην Βορειοατλαντική 
Συμμαχία. Μια τέτοια «διεύρυνση του ΝΑΤΟ δεν αποτελεί άμε-
ση απειλή (…) αλλά η ανάπτυξη στρατιωτικών υποδομών στα 
εδάφη αυτών των χωρών θα οδηγήσει φυσικά σε απάντηση», 
είπε συγκεκριμένα ο Ρώσος πρόεδρος στη σύνοδο κορυφής του 
Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO).

 ΄Αντε, να δούμε κατά πόσον θα βρούμε κανένα μεγάλο 
κοίτασμα να συμπληρωθεί η απαιτούμενη ποσότητα που θα 
καλύπτει και τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και τις εξαγω-
γές. Αυτό ενδιαφέρει πλέον όλους.Και ελπίζουμε να μην έχουμε 
κανένα παρατράγουδο πάλι με τους τουρκαλάδες. 

 Το ότι ο τουρισμός πήγε καλύτερα το 2021 από το 
2020 δεν θέλουμε τη Στατιστική Υπηρεσία να μας το πει. 
Το ερώτημα είναι πως θα πάει φέτος με τις επιπτώσεις 
από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Αυτό έχει σημασία για 
όλους μας. 

 Με άλλα λόγια ο Πούτιν δεν θα αντιδράσει στην 
ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, αλλά θα παρακολουθεί 
μήπως και αναπτύξουν στρατιωτικές υποδομές στα εδάφη  
τους. Και το ερώτημα είναι: Καλά, θα μπουν στο ΝΑΤΟ και 
δεν θα αναπτύξουν στρατιωτικές υποδομές; Ο Πούτιν πρέ-
πει να καταλάβει ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα των δι-
κών του επιλογών να επιτεθεί στην Ουκρανία.

 Πάλι άρχισε το ανατολίτικο παζάρι ο Έρντογάν προσπα-
θώντας να εξασφαλίσει οφέλη από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ για να 
δώσει τη συγκατάθεση του στην ένταξη της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Όμως, τώρα τον πήραν 
χαμπάρι όλοι, ενώ τον εξέθεσε πλήρως ο Μητσοτάκης μπροστά 
στον Μπάϊντεν.  
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              O ΛΟΪΖΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ                        
                ΣΚΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Σηματοδοτούμε το σήμερα, 
διαμορφώνουμε το αύριο

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

επικοινωνία • δημοσιότητα • εκδόσεις • διαφημίσεις • συνέδρια

ΠΑΚΕΤΑ 
ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2022

ΚΡΑΤΗΣΤΕ
ΘΕΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΤΕ
ΑΠΟ ΤΩΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Mεγάλα οφέλη προβολής για τις επιχειρήσεις

επικοινωνία • δημοσιότητα • εκδόσεις • διαφημίσεις • συνέδρια

                                                            2ο ConferenceΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Online fmw Conferences
MΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
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ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Το προφίλ των 8 
υποψηφίων και η μάχη 
για το β  ́γύρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
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Τι σημαίνει αποκλεισμός για                    
τα κόμματα από τον β΄γύρο

Οι υποψήφιοι των μεγάλων κομμάτων, 
οι δημοσκοπήσεις και οι ανεξάρτητοι

Το προεκλογικό σκηνικό σιγά-σιγά διαμορφώνεται. Ήδη, τα «δυνα-
τά άλογα» με τη στήριξη των μεγάλων κομμάτων ή από μόνα τους 

έχουν εισέλθει στον στίβο και τώρα απομένουν οι αποφάσεις του λεγό-
μενου ενδιάμεσου χώρου, που δεν αποκλείεται να στηρίξει υφιστάμενους 

υποψηφίους. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου πήρε από καιρό το χρί-
σμα του υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος και ήδη εργάζεται πυρετωδώς για 

προώθηση της υποψηφιότητας του. Το ΑΚΕΛ, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του 
να συνεργαστεί με το ΔΗΚΟ, προχώρησε στις απαιτούμενες εσωκομματικές διεργασίες και 

αποφάσισε ότι εκλεκτός του, αυτή τη φορά, θα είναι ο διπλωμάτης Ανδρέας Μαυρογιάννης.
Ο τέως Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά από μια (για πολλούς λόγους) πολυσυζη-

τημένη εμφάνιση ανακοίνωσε την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του, κάτι που όλοι ανέμεναν.
Στο κάδρο των προεδρικών εκλογών του 2023, έχουμε και αρκετούς μοναχικούς καβαλάρηδες, οι οποίοι 

εξαγγέλλοντας τις υποψηφιότητες τους ήλπιζαν σε στήριξη κάποιων κομμάτων, η οποία όμως τελικά (και μέχρι 
στιγμής) δεν ήρθε.  Στην κατηγορία αυτή είναι οι Αχιλλέας Δημητριάδης, ο Μάριος Ηλιάδης, ο Γιώργος Κολοκασίδης 

και ο Κώστας Χριστοφίδης. Το σκηνικό συμπληρώνει και ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ που μάλλον θα είναι ο Πρόεδρος του 
Χρίστος Χρίστου. Συνολικά, λοιπόν φαίνεται ότι οι πολίτες θα έχουν επιλογή μεταξύ 8 υποψηφίων, εκτός και αν μέχρι τις 
εκλογές εμφανιστούν και άλλοι. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές είχαμε 5 υπο-
ψηφίους. Φυσικά, απομένουν ακόμα οι αποφάσεις του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ του ΔΗΠΑ και των Οικολόγων, οπότε ενδέχεται να 
έχουμε είτε περισσότερους υποψήφιους, είτε ενίσχυση της υποψηφιότητας κάποιου από τους υφιστάμενους. Αν τα κόμμα-
τα κινηθούν προς έναν συγκεκριμένο υποψήφιο, αλλάζουν πολύ τα δεδομένα.

ΔΥΟ ΓΥΡΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται από αυτή τη σύνθεση και την πιθανολογούμενη δύναμη των υποψηφίων 
είναι ότι θα έχουμε δύο γύρους εκλογών. Με βάση τις δυνάμεις που υποστηρίζουν τους υποψηφίους, αλλά και τα 
μέχρι στιγμής ευρήματα των δημοσκοπήσεων, φαίνεται πολύ δύσκολο κάποιος από τους υποψηφίους να κόψει το 
νήμα (50% συν 1) από τον α΄γύρο των εκλογών. Ως συνέχεια της πιο πάνω διαπίστωσης, έρχεται το μέγα ερώτημα:

-Ποιοι δύο από τους 8 υποψήφιους θα περάσουν στον β΄γύρο των εκλογών, ώστε να έχουν ελπίδα για 
ανάδειξη τους στον προεδρικό θώκο. 
Αυτό είναι το καίριο ερώτημα, που σίγουρα μόνο η κάλπη μπορεί να το απαντήσει. Αν επιχειρήσουμε να εισέλ-
θουμε σε πιο βαθιά νερά για να δώσουμε απαντήσεις πριν την κάλπη μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει σκληρή 
μάχη για τις δύο πρώτες θέσεις. Και αυτό, γιατί δύο (Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέας Μαυρογιάννης) από τους 8 
υποψηφίους έχουν πίσω τους τα μεγάλα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, οπότε θεωρητικά έχουν ένα ισχυρό εκλογικό 
πλεονέκτημα. Ωστόσο, αυτό καθίσταται αμφίβολο, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, όχι 
απλώς να μπαίνει σφήνα στη δυάδα που στηρίζουν τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά να προηγείται. Το κατά πόσον 
αυτό θα επιβεβαιωθεί και στην κάλπη θα φανεί τον Φεβρουάριο του 2023.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι ούτε ο ΔΗΣΥ, ούτε το ΑΚΕΛ θα ήθελαν οι υποψήφιοι τους να μείνουν εκτός νυμφώνος 
στον β΄γύρο, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε σοβαρότατους τριγμούς στο κομματικό οικοδόμημα τους. Άρα, 
τα δύο αυτά κόμματα θα κάνουν το παν προκειμένου να περάσουν οι υποψήφιοι τους στον β΄γύρο των εκλογών.
Από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης, έχοντας ως σύμμαχο του τις μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις και ελπί-
ζοντας ότι οι πολίτες θα αποσκιρτήσουν από την κομματική στάνη, θα δώσει τη μάχη για να βρεθεί στον β΄γύρο 
των εκλογών.
Θεωρητικά, γιατί στις εκλογές ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, οι άλλοι 5 υποφήφιοι είναι πολύ δύσκολο 
να μπουν στη δυάδα του β΄γύρου. 
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να δούμε έναν πολιτικό λόγο στην οικονομία και τα κοι-
νωνικά προβλήματα που θα ταιριάζει περισσότερο στο 
κοστούμι του ακροατηρίου της αριστεράς. Προμετωπίδα 
αυτού του προφίλ αναμένεται να είναι ο μανδύας του 
αδιάφθορου, αφού το ΑΚΕΛ ασκεί έντονη κριτική στην 
κυβέρνηση Αναστασιάδη για τα θέματα διαφθοράς και 
αδιαφάνειας. Στο κυπριακό, πολλοί λένε ότι ο κ. Μαυ-
ρογιάννης διαφώνησε σε πολλούς χειρισμούς του Προ-
έδρου Αναστασιάδη, αλλά αυτά αμφισβητούνται από 
άλλους. Το σίγουρο είναι ότι ο κ. Μαυρογιάννης θα εμ-
φανιστεί υπέρμαχος της λύσης ΔΔΟ, του άμεσου διαλό-
γου με την Τ/κ πλευρά και την επαναπροσέγγιση με τους 
τουρκοκύπριους. Οι θέσεις αυτές είναι σύμφωνες με το 
ΑΚΕΛ, οπότε η σύγκλιση θα είναι πλήρης.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζεται από πολλούς 
ως επιφυλακτικός της λύσης ομοσπονδίας, ανκαι ο ίδιος, 
κατά την εξαγγελία της υποψηφιότητας του, τάχθηκε 
υπέρ της. Πιστεύεται ότι κατά τις δημόσιες συζητήσεις 
που θα γίνουν για τις εκλογές θα καταστεί καλύτερα γνω-
στόν το πως βλέπει τη διαχείριση του κυπριακού ο κ. Χρι-
στοδουλίδης.
Στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα δεν υπάρχουν δείγ-
ματα γραφής από τον κ. Χριστοδουλίδη, αφού ως Υπουρ-
γός Εξωτερικών ασχολείτο κυρίως με το κυπριακό. Ωστό-
σο, κατά την εξαγγελία της υποψηφιότητας τους μίλησε 
για δίκαιο κράτος, για δυνατή οικονομία και για κράτος 
που πρέπει να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ των πολιτών 
του.
Στο προφίλ που αναμένεται  να προωθήσει ο κ. Χριστο-
δουλίδης είναι του νέου πολιτικού, μακριά από τους 
κομματικούς μηχανισμούς, εκτός των διαφόρων συμ-
φερόντων και της ανθρωπο-
κεντρικής προσέγγισης, Η 
στάση του ήπιου πολιτι-
κού, χωρίς βαρίδια, είναι 
κάτι που αναμένεται να 
προβάλει πολύ, αφού 
αυτό φαίνεται 
να του δίνει 
συμπάθεια 
από τον 
κόσμο.

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναμένεται να επι-
στρατεύσει τις επιτυχίες της 10ετούς δια-

κυβέρνησης Αναστασιάδη, τον οποίο και 
πάλι στήριξε ο ΔΗΣΥ. Με προμετωπίδα 

την επιτυχή διαχείριση της οικονομικής 
κρίσης του 2013, την πρόσφατη παν-

δημία και τώρα των επιπτώσεων 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο 
κ. Νεοφύτου θα παρουσιαστεί ως 
η συνέχεια της παρούσας διακυ-
βέρνησης. Εμπλουτίζοντας αυτή 

τη συνέχεια με νέες ιδέες ειδι-
κά τον οικονομικό και κοινω-

νικό τομέα, θα επιχειρήσει 
να εμφανιστεί ως μια πιο 
φρέσκια επιλογή για τους 
ψηφοφόρους, πρώτα του 
ΔΗΣΥ και μετά των υπολοί-

πων πολιτών.
Φυσικά, ο κ. Νεοφύτου είναι χρόνια στο πολιτικό προ-
σκήνιο και πρόεδρος του ΔΗΣΥ, οπότε έχει δώσει δείγμα-
τα γραφής των ικανοτήτων του στη διαχείριση κρισιακών 
καταστάσεων, στη σύνθεση αντίθετων απόψεων και στην 
προώθηση συναινετικών λύσεων στα διάφορα προβλή-
ματα. Το προφίλ του πολιτικού που βρίσκει λύσεις σε δύ-
σκολα προβλήματα αναμένεται ότι θα προβληθεί πολύ 
από τον κ. Νεοφύτου.
Στο κυπριακό, ο κ. Νεοφύτου δεν έκρυψε ποτέ τις θέσεις 
του, αφού είναι γνωστός θιασώτης της λύσης με διζωνι-

κή δικοινοτική ομοσπονδία (ΔΔΟ), όπως είναι η Κληριδι-
κή σχολή σκέψης. Φυσικά, με όσα μεσολάβησαν στον 

Κραν Μοντάνα και μετά, ο κ. Νεοφύτου στήριξε τις 
θέσεις Αναστασιάδη για κατάργηση των τουρκι-
κών εγγυήσεων και την αποχώρηση του τουρκικού 
στρατού πριν τη λύση του κυπριακού.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν έχει  ποτέ ανοί-

ξει τα χαρτιά του όσον αφορά τις θέσεις 
του για την οικονομία και την κοινωνία. 
Και αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, διότι 
δεν ήταν εν ενεργεία πολιτικός, αλλά δι-

πλωμάτης που ασχολείτο μόνο με το 
κυπριακό. Τώρα, αναμένεται να δι-

αμορφώσει το πολιτικό προφίλ 
του, το οποίο προβλέπεται 

ότι θα είναι ταυτόσημο με 
τις θέσεις του ΑΚΕΛ. Με 
άλλα λόγια, αναμένεται 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για να πετύχουν τους στόχους τους οι 8 υποψήφιοι έχουν καταστρώσει τα πολιτικά, αλλά και τα επικοι-
νωνιακά σχέδια τους. Μαζί με τα επιτελεία τους έχουν καθορίσει τους άξονες που θα κινηθούν, για να 
ικανοποιήσουν όλο και μεγαλύτερο εκλογικό ακροατήριο.
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Χρίστος Χρίστου: Θα προβάλει τις γνωστές θέσεις 
του ΕΛΑΜ για το κυπριακό, όχι στην ομοσπονδία, πά-
ταξη της διαφθοράς και συμπόρευση στα κοινωνικά 

θέματα με τους πολίτες.

Αχιλλέας Δημητριάδης: Υπέρ της 
επίλυσης του κυπριακού, κατά της 

διαφθοράς και νέες ιδέες για οικο-
νομία και κοινωνία.

Μάριος Ηλιάδης: Υπέρ-
μαχος της γρήγορης επίλυ-

σης του κυπριακού, απόρριψη της 
διαφθοράς και της αδιαφάνειας, εκσυγχρονισμός του κρά-
τους και μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Γιώργος Κολοκασίδης: Κατά της λύσης ομοσπονδίας, αλ-
λαγή στρατηγικής στο κυπριακό, μεταρρυθμίσεις στην οι-
κονομία, απόρριψη της διαφθοράς, ισονομία για τους 
πολίτες.

Κώστας Χριστοφίδης: Υπέρ της 
λύσης του κυπριακού, νέες ιδέες, 
εκσυγχρονισμός του κράτους και 
της κοινωνίας και προώθηση ενός 
άλλου μοντέλου για την Κύπρο.

Χωρίς να λέμε ότι οριστικά η 
κούρσα του α΄γύρου είναι μόνο 
για 3 υποψήφιους, όλα δεί-
χνουν με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα 
ότι η δυάδα θα 
σχηματιστεί από 
τους Αβέρωφ Νε-
οφύτου, Ανδρέα 
Μαυρογιάννη και 
Νίκο Χριστοδου-
λίδη.

ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Οι άλλοι υποψήφιοι, με βάση τις δημόσιες θέσεις που διατυπώνουν, αναμένεται να κινηθούν ως εξής:
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Τεράστια είναι η συμβολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) στην συστηματική κατάρτιση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κατ΄ επέκταση 
στην εξέλιξη της οικονομίας της Κύπρου. Αυτό προκύπτει 
από την αποκλειστική συνέντευξη στο nomisma του Γενι-
κού Διευθυντή της ΑνΑΔ, κ. Γιάννη Μουρουζίδη, ο οποίος 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός του συμβάλει στην ύπαρξη 
ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο να ικανοποιεί τις απαι-
τήσεις των επιχειρήσεων και της οικονομίας, πάντοτε 
μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομική πολιτι-
κής του κράτους. Στη συνέντευξη του ο κ. Μουρουζίδης 
αναφέρεται σε έξι νέα σχέδια που προωθεί η ΑνΑΔ τα 
οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της περιόδου 2021-2026. Ακόμα επιση-
μαίνει ότι τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης των συμμε-
τεχόντων στα σχέδια της ΑνΑΔ αποδεικνύουν έμπρακτα 
τη χρησιμότητα της οργανωμένης ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας για τη δι-
ασφάλιση της απασχόλησης των ανέργων. 
Η ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Μουρουζίδη είναι η 
εξής:

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες της ΑνΑΔ και 
πόσο συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας;
Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου στην 
αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας είναι αδι-
αμφισβήτητη.  Η ΑνΑΔ, μέσω της δημιουργίας προϋποθέ-
σεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση 
και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, 
σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση 
τους αυτοαπασχολουμένους και τους δημόσιους υπαλλή-
λους, συμβάλλει στην ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού, το 
οποίο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και 
της οικονομίας, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής 
και οικονομικής πολιτικής του κράτους. 
Στη βάση του Στρατηγικού της Σχεδίου για την περίοδο 
2022-2024, η ΑνΑΔ λειτουργεί ένα σημαντικό φάσμα δρα-
στηριοτήτων.  Με στόχο την ένταξη των ανέργων στην 
απασχόληση, η ΑνΑΔ εφαρμόζει δράσεις κατάρτισης για 
ενεργητική στήριξη της απασχόλησης, ως ακολούθως:
• Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων 

σε Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημό-
σιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερ-
νητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπι-
κού Χαρακτήρα

• Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης

• Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχει-
ρήσεις/Οργανισμούς

• Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων
• Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συ-

νήθη:  Συμμετοχή ανέργων

Τα Σχέδια της ΑνΑΔ που μπορούν να αξιοποιηθούν από 
απασχολουμένους, με την έγκριση των εργοδοτών τους, 
είναι τα ακόλουθα:
• Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην 

Κύπρο /        Μονοεπιχειρησιακά Προ-
γράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύ-
σεις)

• Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο 
Εξωτερικό

• Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συ-
νήθη 

• Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτι-
κής Σημασίας 

Πρόσθετα, η ΑνΑΔ λειτουργεί το Σύστημα Επαγγελματι-
κών Προσόντων (ΣΕΠ), μέσω του οποίου παρέχεται η δυ-
νατότητα σε όσα άτομα το επιθυμούν να αξιολογήσουν 
τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους στη βάση ενός 
Προτύπου, ανεξάρτητα του τρόπου απόκτησής τους, σε 
πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και συνθήκες προσο-
μοίωσης, με σκοπό την πιστοποίηση των επαγγελματικών 
τους προσόντων.  Τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσό-
ντων (ΠΕΠ) ορίζουν το πλαίσιο για την κατάρτιση και ανά-
πτυξη του ατόμου.  Το ΣΕΠ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (CyQF) της Κύπρου, το 
οποίο έχει συσχετιστεί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσό-
ντων (EQF).

Με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις προκλήσεις 
της οικονομίας μας, πού δίνει έμφαση σήμερα η 
ΑνΑΔ;
Ανάμεσα στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η κυπριακή οικονομία, στις δύσκολες συνθήκες που δημι-
ούργησε η πανδημία του κορωνοϊού καθώς και ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, είναι η διατήρηση της απασχόλησης.  Τα 
έκτακτα μέτρα της Κυβέρνησης βοήθησαν στη διατήρηση 
της απασχόλησης, τη μείωση των ποσοστών ανεργίας, τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας των 
επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία των κατάλληλων 
προϋποθέσεων για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη.  Ση-
μαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζει και 
η ΑνΑΔ αναπτύσσοντας και λειτουργώντας ένα σύγχρονο 
και ευέλικτο σύστημα κατάρτισης, το οποίο προσαρμόζε-
ται ανάλογα λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τις 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας.
Ενδεικτικά, η ΑνΑΔ, αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που 
δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο 
και με στόχο να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των και της δραστηριοποίησής της, στην προσπάθεια 
για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αλλά και 
στη συνέχιση υλοποίησης δραστηριοτήτων κατάρτισης, 
προώθησε την αξιοποίηση μεθόδων εξ αποστάσεως ηλε-
κτρονικής μάθησης από τους οργανωτές προγραμμάτων 
κατάρτισης.

ΑνΑΔ: Τεράστια η συμβολή της 
στην κατάρτιση των εργαζομένων

• Στυλοβάτης της οικονομίας η 
ΑνΑΔ

• Τα στοιχεία αποδεικνύουν 
την επιτυχία των σχεδίων της 
ΑνΑΔ

ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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γοδοτουμένους, η απόφαση για συμμετοχή ατόμων στα 
προγράμματα λαμβάνεται από τους εργοδότες.  Συνολικά 
το 2021, οι συμμετοχές σε δράσεις για τη διά βίου μά-
θηση των απασχολουμένων ανήλθαν περίπου στις 39.500 
με συνολική δαπάνη ύψους €10,3 εκ.  Το Σχέδιο με τις 
μεγαλύτερες συμμετοχές εργοδοτουμένων, είναι τα Μο-
νοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο, 
με τον αριθμό συμμετοχών να ανέρχεται περίπου στις 
26.800 και ακολουθούν τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμ-
ματα Κατάρτισης-Συνήθη, με τον αριθμό συμμετοχών να 
ανέρχεται περίπου στις 9.800.

Ποια νέα σχέδια θα προωθήσει το επόμενο διάστη-
μα η ΑνΑΔ;
Πέραν της συνέχισης και του εμπλουτισμού των υφι-
στάμενων Σχεδίων, προγραμματίζεται ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση έξι νέων Σχεδίων, τα οποία έχουν συ-
μπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
2021-2026 (ΣΑΑ) και στο Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής 
«Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027.
Τα τέσσερα έργα που έχουν περιληφθεί στο ΣΑΑ, είναι:
• Προγράμματα κατάρτισης για απασχολουμένους και 

ανέργους για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων
• Προγράμματα κατάρτισης για απασχολουμένους και 

ανέργους για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία

• Προγράμματα κατάρτισης για απασχολουμένους και 
ανέργους για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία

• Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

Τα δύο έργα της ΑνΑΔ που έχουν περιληφθεί στο Πρό-
γραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 αφορούν στους Ατομι-
κούς Λογαριασμούς Μάθησης (ΑΛΜ) και τα Προγράμματα 
κατάρτισης για νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται 
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs) 
για απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σε τί επίπεδο βρίσκεται η ΑνΑΔ όσον αφορά στη 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της και πώς θα διευ-
ρύνετε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας;
Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση στον 
τρόπο λειτουργίας της καθώς και την αύξηση της απο-
δοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
που παρέχει, η ΑνΑΔ ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία 
την ψηφιακή πύλη «Ερμής». Η ψηφιακή πύλη «Ερμής» 
παρέχει εύκολη πρόσβαση με απλές διαδικασίες, σε όλα 
τα Σχέδια και Συστήματα της ΑνΑΔ, ικανοποιώντας τις 
αυξημένες ανάγκες της εποχής μας και την απαίτηση 
των υπόλοιπων συντελεστών της επαγγελματικής κα-
τάρτισης καθώς και όλων των συνεργατών της, όπως 
οι επιχειρήσεις, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ), οι Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), οι 

απασχολούμενοι και οι άνεργοι, για εύκολη υποβολή 
αιτημάτων, έγκαιρη ενημέρωση, αποτελεσματικότητα, 
ταχύτητα και άμεση εξυπηρέτηση. Η ψηφιακή πύλη «Ερ-
μής» καθοδηγεί τον χρήστη σε κάθε του βήμα, αρχικά 
για τη διεκπεραίωση της εγγραφής του και στη συνέχεια 
για την εύκολη και γρήγορη υποβολή αιτημάτων, τη δι-
αχείρισή τους καθώς και την παρακολούθηση της εξέλι-
ξής τους. Σε αυτό το στάδιο, η ψηφιακή πύλη «Ερμής», 
στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο μέσω της 
ιστοσελίδας της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) όσο και απευ-
θείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.
org.cy, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη για εγγραφή 
του ως οντότητα (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, 
κοινοπραξία, κυβέρνηση) καθώς και για απόκτηση των 
διαθέσιμων ρόλων (Εργοδότης, ΔΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρο Αξι-
ολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ), κ.ά.).  
Πρόσθετα, από την 1η Ιανουαρίου 2022, έχουν ενταχθεί 
και άρχισαν να λειτουργούν μέσω της ψηφιακής πύλης 
το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης 
Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς». 
Εντός των επόμενων εβδομάδων, αναμένεται η έναρξη 
της λειτουργίας μέσω της ψηφιακής πύλης των ακόλου-
θων τριών Σχεδίων:  «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμ-
ματα Κατάρτισης στην Κύπρο», «Μονοεπιχειρησιακά 
Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενι-
σχύσεις)» και «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κα-
τάρτισης στο Εξωτερικό». Μέσα στο 2022 αναμένεται να 
ενταχθούν όλα τα Σχέδια και Συστήματα της ΑνΑΔ στην 
ψηφιακή πύλη και θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση όλων 
των ενδιαφερομένων.

Διαχρονικά η ΑνΑΔ ήταν το αποκούμπι των μη 
επαγγελματικά καταρτισμένων πολιτών μας. Νο-
μίζετε ότι συνεχίζει να έχει και σήμερα αυτό το 
ρόλο;
Ζούμε σε μια εποχή συνεχών αλλαγών, με ραγδαία αυξα-
νόμενους ρυθμούς.  Η διά βίου μάθηση αποτελεί αδήριτη 
ανάγκη για την όσο το δυνατό καλύτερη ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας των 
επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας μας.
Η ΑνΑΔ, ως ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση της 
επαγγελματικής κατάρτισης στην Κύπρο, λειτουργεί ένα 
σημαντικό φάσμα δραστηριοτήτων το οποίο συνεχώς 
εμπλουτίζει, που προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους 
τους πολίτες, εργοδοτουμένους και ανέργους ανεξαρ-
τήτως επαγγελματικής κατάρτισης, να αποκτήσουν νέες 
γνώσεις και δεξιότητες και να αναβαθμίσουν υφιστά-
μενες γνώσεις και δεξιότητες σε μια μεγάλη ποικιλία 
θεμάτων.
Μεταξύ άλλων, όπως έχω ήδη αναφέρει, η ΑνΑΔ προω-
θεί το ΣΕΠ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 και του οποίου η εξέλιξη μέχρι σή-
μερα ήταν σταθερά ανοδική.  Παρόλο που μέχρι τώρα 
έχουν πιστοποιηθεί τα επαγγελματικά προσόντα πέραν 
των 3.500 ατόμων σε διάφορους τομείς, εντούτοις η 
αύξηση των πιστοποιήσεων και η μεγαλύτερη αναγνώ-
ριση της σημασίας και της αξίας των πιστοποιητικών 
του ΣΕΠ στο κυπριακό περιβάλλον, έτσι ώστε οι κάτοχοί 
τους να έχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και 
δυνατότητες ανέλιξης, αποτελεί μια από τις μεγαλύτε-
ρες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΑνΑΔ.  Προς αυτήν 
την κατεύθυνση, η ΑνΑΔ προώθησε την ανάπτυξη 167 
νέων/αναθεωρημένων προτύπων, και θα ακολουθήσει η 
δραστηριοποίηση διαφόρων κέντρων για την αξιολόγη-
ση και πιστοποίηση ενδιαφερομένων σε όλα τα πρότυ-
πα που έχουν αναπτυχθεί.

Πρόσθετα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων (ΥΕΚΑ) μέσω της ΑνΑΔ, στο πλαίσιο της πολιτικής 
της Κυβέρνησης για περιορισμό της ανεργίας, προώθηση 
της απασχόλησης, μέσω δημιουργίας νέων και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας και κατάρτισης των ανέργων, και διευκό-
λυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση, έθεσε 
σε ισχύ μέσα στον Οκτώβριο 2020 δύο Ειδικά Σχέδια.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για 
τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ένας 
από τους τρεις πρωταρχικούς στόχους είναι όπως μέχρι 
το 2030, τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων 25-64 
χρονών να συμμετέχει σε μαθησιακές δραστηριότητες 
κάθε χρόνο.  Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αναγκαία 
η προώθηση κατάλληλων δράσεων για την ενθάρρυνση 
ατόμων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθ’ όλον 
τον εργασιακό βίο τους, με έμφαση στην προώθηση της 
διά βίου μάθησης, κάτι για το οποίο αναπόφευκτα η ΑνΑΔ 
διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Πόσοι άνεργοι τον χρόνο εργοδοτούνται μέσα από 
σχέδια του Οργανισμού σας;
Δραστηριότητα υψηλής προτεραιότητας για την ΑνΑΔ εί-
ναι η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της, με στόχο τον 
απολογισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια αναφορικά 
με τις επιδράσεις των παρεμβάσεών της στο ανθρώπινο 
δυναμικό, στις επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα στην 
οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου.  Για τον λόγο 
αυτό, η ΑνΑΔ διαμόρφωσε ένα σύστημα για τεκμηρίωση 
της συμβολής της καθώς και αποτίμηση της επίδρασης 
των παρεμβάσεών της στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
και τους καταρτιζομένους.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 
ΑνΑΔ διεξάγει πάνω σε τακτική βάση μελέτες αξιολόγησης 
των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της, οι οποίες πε-
ριλαμβάνουν έρευνες πεδίου στους συμμετέχοντες και 
στις επιχειρήσεις.  Ενδεικτικά, σύμφωνα με την πιο πρό-
σφατη μελέτη αξιολόγησης των επιδράσεων του Σχεδίου 
Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχό-
ντων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Σχέδιο μέσα στο 
2017 (93,5%), ήταν εργαζόμενοι περίπου 6 μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Το αντί-
στοιχο ποσοστό των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν 
με επιτυχία το Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων 
σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς κατά την περίοδο 2016-
2018, ήταν 88,5%. Τα υψηλά αυτά ποσοστά απασχόλησης 
των συμμετεχόντων αποδεικνύουν έμπρακτα τη χρησιμό-
τητα της οργανωμένης ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης 
και απόκτησης εργασιακής πείρας για τη διασφάλιση της 
απασχόλησης των ανέργων.

Πόσο αξιοποιούν τα επιμορφωτικά προγράμματα 
της ΑνΑΔ οι εργαζόμενοι και πόσο οι εργοδότες;
Στην πλειοψηφία των Σχεδίων της ΑνΑΔ που αφορούν ερ-
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Τις τελευταίες δεκαετίες, ο πληθωρι-
σμός στις ανεπτυγμένες οικονομίες πα-
ρέμεινε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Με 
την έλευση της πανδημίας στις αρχές 
του 2020 και τις αρνητικές επιπτώσεις 
στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, 
οι αρχές επικεντρώθηκαν στην τόνω-
ση της οικονομικής δραστηριότητας, 
μέσω κατακόρυφων αυξήσεων των δη-
μοσιονομικών δαπανών. Παράλληλα, οι 
Κεντρικές Τράπεζες υιοθέτησαν επεκτα-
τικές νομισματικές πολιτικές, μέσω της 
μαζικής αγοράς περιουσιακών στοιχεί-
ων και κυβερνητικών ομολόγων και της 

διατήρησης χαμηλών 
επιτοκίων. Για κάποιο 
χρονικό διάστημα, οι 
πολιτικές αυτές δεν 
οδήγησαν σε ουσιαστι-
κή ένταση των πληθω-
ριστικών πιέσεων.
Ωστόσο, ιδιαίτερα 
τους τελευταίους μή-
νες του 2021, παρατη-
ρήθηκε ραγδαία ανο-
δική τάση στις τιμές, η 
οποία ενισχύθηκε μετά 
τα πρόσφατα γεγονότα 
στην Ουκρανία και τις 
συνακόλουθες δυσμε-
νείς επιπτώσεις στην 
παραγωγή και στις τι-
μές ενεργειακών προ-
ϊόντων, τροφίμων και 
πρώτων υλών. 
Η ΕΕ εξαρτάται σε 
υπέρμετρο βαθμό από 
τη Ρωσία για την προ-
μήθεια πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, ενώ 
εισάγει μεγάλες ποσό-
τητες σιτηρών από τη 
Ρωσία και την Ουκρα-
νία. Ως επακόλουθο, 
τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις αγωνίζο-

νται να ανταπεξέλθουν στο αυξανόμενο 
κόστος ενέργειας και προμήθειας άλλων 
βασικών αγαθών. Μέσα στις σημερινές 

συνθήκες, οι δυνατότητες των κυβερνή-
σεων να αντισταθμίσουν τη μείωση της 
αγοραστικής δύναμης και να στηρίξουν 
τις οικονομίες είναι περιορισμένες. Επι-
πλέον, στο πιθανολογούμενο σενάριο 
που η ΕΕ θα αποφάσιζε άμεσο τερμα-
τισμό των εισαγωγών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου από τη Ρωσία, οι επι-
πρόσθετες επιπτώσεις στην οικονομική 
δραστηριότητα, στην απασχόληση και 
στο βιοτικό επίπεδο θα ήταν τεράστι-
ες. Πλείστοι αναλυτές πιστεύουν ότι, σε 
τέτοια περίπτωση, ο κίνδυνος στασιμο-
πληθωρισμού θα ήταν ορατός. 
Στην Κύπρο, ο πληθωρισμός έχει ήδη 
φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων δύο δεκαετιών, τροφοδο-
τούμενος από την άνοδο των τιμών 
εισαγόμενου πετρελαίου, τροφίμων 
και πρώτων υλών. Ο πληθωρισμός έχει 
ξεπεράσει το 7% το Μάρτιο και αναμέ-
νεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, 
τουλάχιστον κατά τους επόμενους μή-
νες με περαιτέρω επιπτώσεις στην αγο-
ραστική δύναμη, το κόστος παραγωγής 
και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη. Ήδη, η 
Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε το ρυθ-
μό ανάπτυξης για το 2022 από 4% στο 

Ο κίνδυνος υψηλού πληθωρισμού 
επανέρχεται στο προσκήνιο
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Ο Ανδρέας Χαραλά-
μπους είναι οικονο-
μολόγος και πρώην 
διευθυντής στο 
Υπουργείο Οικονο-
μικών.

Ο Όμηρος Πισσαρί-
δης είναι διευθύνων 
σύμβουλος της PwC 
Investment Services.

2%, με πιθανότητα δυσμενέστερων ανα-
θεωρήσεων μελλοντικά, σε περίπτωση 
παρατεταμένων πολεμικών αναταραχών 
στην Ουκρανία. Περαιτέρω, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών υπολογίζει ότι κάθε 
ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πλη-
θωρισμού στοιχίζει €10εκ στα δημόσια 
ταμεία, λόγω αυξημένων επιδομάτων, 
επιβαρύνοντας περισσότερο το ήδη 
υψηλό δημόσιο χρέος.
Σ’ ένα τέτοιο δύσκολο περιβάλλον, τα 
διλήμματα για την οικονομική πολιτική 
είναι μεγάλα. Παρά τις δημοσιονομικές 
προκλήσεις, η στήριξη νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων είναι αναγκαία, ενδεχόμε-
να με αναπροσαρμογή των προτεραιο-
τήτων στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας που υπέβαλε 
η Κύπρος στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
Παράλληλα, οι συνθήκες επιτάσσουν 
αναθεώρηση της ενεργειακής μας πο-
λιτικής και πιο ταχεία προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιο-
ρίζοντας έτσι την εξάρτηση της Κύπρου 
από εισαγωγές πετρελαίου και δημιουρ-
γώντας νέες ευκαιρίες για απασχόληση 
και ανάπτυξη με θετικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο. 
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Συμβουλές για αποφυγή της εξ αδιαιρέτου 
συγκυριότητας, δηλαδή της συνιδιοκτησίας, 
δίνει με ενημερωτικό του δελτίο το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Ειδικότερα, το Κτηματολόγιο σημειώνει πως 
η συνιδιοκτησία μπορεί να προκύψει, μετα-
ξύ άλλων, με την εθελούσια αγορά ενός ακι-
νήτου από δύο ή περισσότερα πρόσωπα σε 
μερίδια, καθώς επίσης και με κληρονομιές, 
οπότε η ακίνητη ιδιοκτησία του αποβιώσα-
ντος προσώπου περιέρχεται στους κληρονό-
μους σε εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες.
Σημειώνοντας ότι η συνιδιοκτησία μπορεί 
να είναι ομαλή στην περίπτωση που οι συνι-
διοκτήτες έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, 
επισημαίνοντας πως σε αρκετές όμως περι-
πτώσεις δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πολλές φορές 
καθίσταται οικονομικά ασύμφορη η εκμε-
τάλλευση των μεριδίων των ακινήτων, ελαχι-
στοποιούνται οι δυνατότητες αξιοποίησης/
ανάπτυξης των ακινήτων, δημιουργούνται 
προστριβές μεταξύ των συνιδιοκτητών, 
λόγω ασυμφωνίας ως προς τον τρόπο εκ-
μετάλλευσης των μεριδίων ή/και διανομής/
διαχωρισμού των ακινήτων και χρειάζονται 
χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες εξό-
δου από την συνιδιοκτησία.
«Τα πιο πάνω προβλήματα», προσθέτει το 
Κτηματολόγιο, «είναι ακόμα πιο πολλά, στην 
περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός 
συνιδιοκτητών, ο οποίος, ειδικά στα ακίνητα 
που κατέχονται λόγω κληρονομιάς, αυξάνε-
ται με την πάροδο του χρόνου. Δυστυχώς, οι 
γονείς θεωρούν ότι με την κληρονομιά αφή-
νουν στα παιδιά τους σε ίσες μερίδες την 
περιουσία τους, για να μην αδικηθεί κανένα.  
Όμως, τα παιδιά ταλαιπωρούνται στο μέλλον 
για να τη διαχωρίσουν, διαδικασία που μπο-
ρεί να είναι χρονοβόρα, δημιουργεί μεταξύ 
τους έριδες και δεν γίνεται πάντοτε ομαλά».
Περαιτέρω, το Κτηματολόγιο σημειώνει πως 
ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγ-
γραφή και Εκτίμηση) Νόμος, Κεφ. 224, περι-
λαμβάνει πρόνοιες για τον περιορισμό της 
συνιδιοκτησίας, όπως τον φιλικό διακανονι-
σμό/διανομή.
Με αυτή τη διαδικασία η ακίνητη ιδιοκτησία 
που αποτελείται από ένα ή περισσότερα ακί-

νητα τα οποία ανήκουν σε δύο ή περισσό-
τερους συγκύριους μπορεί, υπό προϋποθέ-
σεις, να διανεμηθεί/διαχωριστεί (νοουμένου 
ότι δεν παραβιάζονται τα ελάχιστα επιτρε-
πόμενα εμβαδά) με συμφωνία όλων των συ-
νιδιοκτητών. «Η διαδικασία αυτή είναι αναμ-
φίβολα η πλέον ενδεδειγμένη. Προσκρούει, 
συνήθως, στη διαφωνία ενός τουλάχιστον 
συγκύριου», εξηγεί το Κτηματολόγιο.
Στις πρόνοιες του νόμου περιλαμβάνεται ο 
Αναγκαστικός Διαχωρισμός/Διανομή: Όταν 
οι συγκύριοι δεν συμφωνούν σε φιλικό δι-
αχωρισμό/διανομή, τότε έστω και ένας συ-
γκύριος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον 
Διευθυντή του ΤΚΧ, υπό προϋποθέσεις, τον 
αναγκαστικό διαχωρισμό/διανομή της ακί-
νητης ιδιοκτησίας που κατέχεται σε μερίδια, 
με σκοπό την κατάργηση της συνιδιοκτησί-
ας, καθώς και ο    Διαχωρισμός σε μισά οι-
κόπεδα, βάσει του οποίου ο συγκύριος έχει 
δικαίωμα να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις, 
τον κάθετο διαχωρισμό ενός οικοπέδου το 
οποίο κατέχει με άλλο πρόσωπο.
Επίσης, προνοείται ακόμη το Δικαίωμα Επι-
λογής, όπου ο συγκύριος ακίνητης ιδιοκτη-
σίας μπορεί να συμφωνήσει να πωλήσει και 
να μεταβιβάσει το μερίδιο σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο. Σε περίπτωση που το μερίδιο πω-
λείται σε τρίτο πρόσωπο (μη συγκύριο), η 
μεταβίβαση του μεριδίου του δεν εγγράφε-
ται στο όνομα του αγοραστή, προτού δοθεί 
στους εγγεγραμμένους συγκύριους το δικαί-
ωμα να το αποκτήσουν οι ίδιοι στην τιμή 
που συμφωνήθηκε.
Τέλος υπάρχει και ο πλειστηριασμός αδιανέ-
μητου ακινήτου, όπου στις περιπτώσεις που 

Πώς να αποφύγετε τα προβλήματα 
από την συνιδιοκτησία σε ακίνητο
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η ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται σε μερίδια 
και είναι αδιανέμητη (δηλαδή δεν μπορεί να 
διαχωριστεί με βάση το εμβαδό της), τότε, 
με αίτηση ενός εκ των συγκυρίων, μπορεί να 
εξασφαλιστεί από τον Διευθυντή του Τμήμα-
τος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) 
πιστοποιητικό αδιανέμητου και η ιδιοκτησία 
να πωληθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό.
«Από τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό ότι η 
πορεία εξόδου από την συνιδιοκτησία είναι 
πολλές φορές δύσκολη και δημιουργεί προ-
στριβές και διαμάχες μεταξύ των συγκύρι-
ων», αναφέρεται.
Το Κτηματολόγιο προτρέπει στην περίπτω-
ση γονέων να φροντίζουν να δωρίζουν την 
ακίνητη ιδιοκτησία τους στα παιδιά τους 
έγκαιρα και να προτιμούν τη μεταβίβαση 
ολόκληρων μεριδίων σε κάθε παιδί. Προσθέ-
τει δε ότι η κτηματολογική νομοθεσία παρέ-
χει πάντοτε τη δυνατότητα, κατά την μεταβί-
βαση των ακινήτων σας, να διατηρήσετε στο 
όνομά σας, εφ’ όρου ζωής, τα δικαιώματα της 
οίκησης και της επικαρπίας, σε όσα από τα 
ακίνητά σας επιθυμείτε.
Προτρέπει επίσης για την απόκτηση ολόκλη-
ρων μεριδίων. «Αποφεύγετε να αγοράζετε 
μερίδια μιας ακίνητης ιδιοκτησίας με τρίτα 
πρόσωπα», αναφέρει, προσθέτοντας πως 
η συμβουλή αυτή δεν ισχύει για συζύγους 
και στις περιπτώσεις που είστε βέβαιοι ότι 
η συνιδιοκτησία θα σας βοηθήσει σε συνε-
ταιριστική οικονομική δραστηριότητα, ή για 
άλλες ειδικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 
ατόμων που εγκλωβισμένοι στη συγκυριότη-
τα, το Κτηματολόγιο προτρέπει τη μελέτη της 
νομοθεσίας ή την συμβουλή ειδικών, «προ-
κειμένου να αξιοποιήσετε τις πρόνοιες που 
αναφέρονται πιο πάνω για να εξέλθετε από 
την εξ’ αδιαιρέτου συγκυριότητα».
Προσθέτει ότι αν «αποβιώσει πρόσωπο του 
οποίου είστε κληρονόμοι ή διαχειριστές, 
τότε ενεργείστε άμεσα για τη διανομή της 
ιδιοκτησίας στα ονόματα των κληρονόμων, 
αφού προηγουμένως καταβληθεί προσπά-
θεια μεταξύ σας συμφωνίας, προκειμένου να 
διανέμονται τα ακίνητα σε ολόκληρα μερί-
δια, όπου αυτό είναι εφικτό».
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο 
http://portal.dls.moi.gov.cy

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
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Του Ανδρέα Ι. Ιωσήφ, Οικονομολόγου

Οι Γαλλικές εκλογές τελείωσαν, όχι όμως 
και τα μεγάλα ερωτηματικά για την επό-
μενη μέρα στη χώρα. Η νίκη του Μακρόν 
με 58,5% και η ανάληψη της προεδρίας 
της χώρας για δεύτερη συνεχή θητεία, συ-
νοδεύτηκε αφενός από τη μεγάλη αποχή 
(28%) και αφετέρου από την αύξηση της 
δύναμης της άκρας δεξιάς της Μαρί Λε-
πέν (41%), εξελίξεις που προβληματίζουν 
πανευρωπαϊκά, αν όχι παγκόσμια. Ο ίδιος 
ο Γάλλος πρόεδρος αποκωδικοποιώντας 
αυτά τα νούμερα, έδειξε να αντιλαμβάνε-
ται πλήρως ότι η γαλλική κοινωνία είναι 
βαθιά διχασμένη. Και αυτή, η διαπίστωση 
επαυξάνει τις ευθύνες του.
Ήδη, έχει μπροστά του τις δύσκολες βου-
λευτικές εκλογές του Ιουνίου από το αποτέ-
λεσμα των οποίων θα εξαρτηθεί με ποιους 
θα κυβερνήσει για τα επόμενα χρόνια. Ακό-
μα είναι αντιμέτωπος με τα εσωτερικά οι-
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα που 
ταλανίζουν τη Γαλλία (τα «κίτρινα» γιλέκα 
δεν εξαφανίστηκαν) και τα οποία ήταν η αι-
τία που οδήγησαν πολλούς ψηφοφόρους 
στο να επιλέξουν τη Λεπέν.
Ο ρόλος του Μακρόν, όμως, δεν τελειώνει 
στη Γαλλία. Ως η κινητήρια δύναμη της Ευ-
ρώπης, η Γαλλία (και κατ’ επέκταση ο Μα-
κρόν) πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί σήμερα, η 
Ευρώπη και γενικά ο δυτικός κόσμος να 
υποδέχθηκαν με μεγάλη ανακούφιση και 
αίσθημα αισιοδοξίας την επανεκλογή Μα-
κρόν στον προεδρικό θώκο της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, όμως, οι προκλήσεις είναι 
πολλές.
Η επόμενη μέρα, θεωρητικά, βρίσκει την 
Ευρώπη να έχει ομαλή συνέχεια, αφού ο 
Γάλλος πρόεδρος θα συνεχίσει να κινεί τα 
νήματα της Ε.Ε. τόσο στο πολιτικό, οικο-
νομικό, αλλά και σε στρατιωτικό  επίπεδο. 
Όμως, η πραγματικότητα επιβάλλει μια δι-
αφορετική ανάγνωση. Σήμερα, η Ευρώπη 
ταλανίζεται από μεγάλα και δύσκολα προ-

βλήματα. Ο Γάλλος πρόεδρος και κατ’ επέ-
κταση η Ε.Ε., βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι 
με αιχμηρά αγκάθια, όπως είναι ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, η πανδημία, η οικονομική 
και ενεργειακή κρίση, οι κοινωνικές ανισό-
τητες, η εκτόξευση στα ύψη του πληθω-
ρισμού και ως προέκταση η ακρίβεια που 
πλήττει τα νοικοκυριά.
Και όλα αυτά ενώ αυξάνονται διεθνώς οι 
φωνές των παραδοσιακών οικονομολό-
γων που υποστηρίζουν ότι η ανεξέλεγκτη 
παγκοσμιοποίηση εντείνει τις οικονομικές 
και κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη, 
με αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτε-
ρη ροπή των ψηφοφόρων προς την άκρα 
δεξιά, η οποία στεγάζει ρητορικές μισαλλο-
δοξίας, εκμεταλλευόμενη τις ανισορροπίες 
στην κοινωνία. 
Η χωρίς μέτρο εμπορευματοποίηση της 
ανθρώπινης εργασίας από διάφορες χώ-
ρες, οδήγησε στην ενδυνάμωση πολιτικών 
ρευμάτων στην Ευρώπη, όπου αμφισβη-
τούν τη φιλελεύθερη φιλοσοφία για την 
οικονομία και τη ζωή.
Επιπρόσθετα, η σε μεγάλο βαθμό ενεργει-
ακή εξάρτηση της Ε.Ε. από τη Ρωσία οδή-
γησε τον Πούτιν να διαχειρίζεται ανάλογα 
τον ενεργειακό μοχλό πίεσης που λέγεται 
φυσικό αέριο, απέναντι στην Ε.Ε. Αυτή η 
εξέλιξη, αναντίλεγκτα, δυσκολεύει τη ζωή 
των ευρωπαίων και αυξάνει τα οικονομικά 
αδιέξοδα τους.
Ακόμα δεν πρέπει να διαγράφουμε από το 
κάδρο των προκλήσεων και τις εν γένει σχέ-
σεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, ακόμα και με 
την Κίνα. Μπορεί σήμερα να παρατηρού-
νται κοινές προσεγγίσεις κατά της Ρωσίας 
και του Πούτιν, όμως δεν εξαφανίστηκαν 
και όλες οι διαφωνίες που υπάρχουν μετα-
ξύ τους για το διεθνές εμπόριο, την κλιμα-
τική αλλαγή, την ενεργειακή μετάβαση κλπ.
Το παζλ, λοιπόν, που καλείται να λύσει ο 
Μακρόν είναι περίπλοκο. Θα πρέπει να 
τετραγωνίσει τον κύκλο τόσο στη Γαλλία 
όσο και πανευρωπαϊκά. Και αυτό είναι 
ίσως το μεγάλο στοίχημα για τον νεοε-

Ο Μακρόν νίκησε, η Γαλλία 
διχάστηκε, η Ευρώπη χάρηκε, 
αλλά οι προβληματισμοί μένουν…
Οι εξελίξεις εντείνουν 
τους προβληματισμούς 
και τις ανησυχίες των 
πολιτών της Ε.Ε. (και 
εμάς στην Κύπρο και την 
Ελλάδα), με αποτέλεσμα 
το μέλλον της Ένωσης να 
φαίνεται ότι βρίσκεται 
υπό αμφισβήτηση
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Ανδρέας Ι. Ιωσήφ
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τατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα 
δυναμικό άρμα για αντιμετώπιση τόσο 
των οικονομικών, όσο και των πολιτικών 
προκλήσεων της εποχής μας. Είναι κοινή 
πεποίθηση πλέον ότι μόνο με αυτό τον 
τρόπο, η Ε.Ε. θα αναδειχθεί σε μια παγκό-
σμια δύναμη, με λόγο τόσο στην πολιτική 
σκακιέρα, όσο και στην οικονομική μετε-
ξέλιξη του πλανήτη και στη στρατιωτική 
προστασία των μελών της.
Όσο αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο θα 
πρέπει σήμερα να πανηγυρίζουν για την 
επανεκλογή Μακρόν, αλλά ταυτόχρονα να 
μην εφησυχάζουν. 
Εξελέγη ένας φίλος του Ελληνισμού που 
συνδράμει την Κύπρο και την Ελλάδα στις 
διαφορές μας με την Τουρκία στην ΝΑ Με-
σόγειο και στο Αιγαίο.
Από την άλλη, όμως, στον οικονομικό το-

μέα, Κύπρος και Ελλάδα θα πρέπει να δι-
εκδικήσουν σε επίπεδο Ε.Ε. πακέτα στήρι-
ξης των πολιτών για την αντιμετώπιση του 
ενεργειακού κόστους, το οποίο έχει γίνει 
δυσβάστακτο για νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουν 
σε ενδοκρατικό επίπεδο σε δραστικές πα-
ρεμβάσεις για την υποβοήθηση των πολι-
τών που δοκιμάζονται από τις συνθήκες 
ακρίβειας. 
Τέτοιες αποφάσεις θα μπορούσαν να βα-
σιστούν σε οικονομικές πρακτικές συσχέτι-
σης του πληθωρισμού με τα επίπεδα των 
μισθών καθώς και της ανεργίας. Αυτές οι 
πρακτικές, σε συνδυασμό με την κατάλ-
ληλη λήψη μέτρων τόσο δημοσιονομικής, 
όσο και νομισματικής πολιτικής θα οδηγή-
σουν στην  πρόληψη φαινομένων στασιμο-
πληθωρισμού, αλλά ενδεχομένως και μιας 
μεγάλης κλίμακας οικονομική κρίση.
Όλα τα πιο πάνω, λοιπόν, εντείνουν τους 
προβληματισμούς και τις ανησυχίες των 
πολιτών της Ε.Ε. (και εμάς στην Κύπρο και 
την Ελλάδα), με αποτέλεσμα το μέλλον 
της Ένωσης να φαίνεται ότι βρίσκεται υπό 
αμφισβήτηση. Οι πολιτικοί και οικονομι-
κοί θεσμοί στην Ε.Ε. έχουν υποχρέωση 
να απαντήσουν σε αυτές τις προκλήσεις, 
με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχεια της 
Ένωσης και την καλύτερη ποιότητα ζωής 
των πολιτών της. Ο Εμανουέλ Μακρόν και 
οι δημοκρατικές δυνάμεις της Ένωσης θα 
πρέπει να λάβουν εξαιρετικά κρίσιμες και 
διόλου εύκολες αποφάσεις την επόμενη 
πενταετία…

κλεγέντα ηγέτη της Γαλλίας. Στα συν που 
έχει μπροστά του σήμερα ο Μακρόν, ίσως 
να είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά 
στην ιστορία της η Ευρώπη παρουσιάζε-
ται ενωμένη σ’ ένα πολιτικό περιφερειακό 
πρόβλημα στη γειτονιά της και εννοούμε 
την επιβολή κοινού πακέτου μέτρων και 
κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αλλά και αυτή 
η κοινή γραμμή πλεύσης δεν ξέρουμε για 
πόσο θα διαρκέσει.
Φαίνεται ότι η καλύτερη συνταγή για την 
Ευρώπη, αλλά και η οδός που προβλέπε-
ται ότι θα ακολουθήσει ο Μακρόν είναι η 
περαιτέρω ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών 
θεσμών τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικο-
νομικό επίπεδο. 
Η πλήρης ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως 
την οραματίστηκαν οι «πατέρες» της Ευ-
ρώπης (Μονέ, Σιουμάν κ.ά) μπορεί να με-
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πετρίδης: Θα συνεχιστούν 
οι μειώσεις σε φόρους και ηλεκτρισμό

σμό όσο και στα καύσιμα.
Πρόσθεσε ότι η κατεύθυνση όπως πάνε τα 
πράγματα αλλά και η πολιτική της ίδιας 
της ΕΕ δεν προϊδεάζει κάποια μείωση 
των τιμών τονίζοντας ότι τόσο η πράσι-
νη μετάβαση και η πράσινη φορολογική 
μεταρρύθμιση όσο και ο πόλεμος στην 
Ουκρανία θα δημιουργήσει πιέσεις των τι-
μών προς τα πάνω. Δεν θα είναι εύκολα τα 
επόμενα χρόνια», υπογράμμισε.
«Εμείς το κάναμε και αστόχευτα όπως 
και τη μείωση των φόρων των καυσίμων 
καθώς πιστεύουμε ότι πλήττεται όλη η 
μεσαία τάξη με ανυπολόγιστες συνέπειες 
που θα φανούν στο μέλλον στην οικονο-
μία».
Σύμφωνα με τον υπουργό, οι άλλες χώρες 
έχουν διατηρήσει τις φορολογίες ψηλά 
με αποτέλεσμα να έχουν πιο ψηλές στα 
καύσιμα και μέσω των επιπλέον εσόδων 
που έχουν πάρει έχουν εν μέρει στηρίξει 
τις ευάλωτες ομάδες. «Εμείς κάναμε και τα 
δύο. Είμαστε μία από τις δύο χώρες τα ΕΕ 
που διατηρούμε το θεσμό της ΑΤΑ που κα-

λύπτει ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών 
μας ενώ έχουμε στηρίξει με €25 κ. €26 εκ. 
τον τομέα της γεωργίας».
Παραδέχθηκε ότι «έχουμε πανευρωπαϊκά 
μπει σε μια μεγάλη πληθωριστική περίο-
δο», εκφράζοντας τη διαφωνία του με αυ-
τούς που λένε ότι είναι πρόσκαιρο αυτό το 
φαινόμενο.
«Πλέον ο πληθωρισμός αποκτά δομικά 
χαρακτηριστικά και θα μείνει μαζί μας για 
αρκετό καιρό και λόγω του πολέμου και 
των κυρώσεων στη Ρωσία αλλά και λόγω 
της πράσινης ανάπτυξης. Καμία χώρα δεν 
μπορεί να σκοτώσει τον πληθωρισμό εν 
τη γενέσει του, αυτό που προσπαθούμε 
να κάνουμε είναι με τα αποθέματα που 
έχουμε να απαμβλύνουμε κάπως τις επι-
πτώσεις στις ευάλωτες ομάδες», σημείωσε.
Όσον αφορά τα επιτόκια, ανέφερε ότι δι-
ανύουμε περίοδο χαμηλών επιτοκίων και 
από ότι φαίνεται πρόσθεσε, λόγω των 
πληθωριστικών τάσεων, μπαίνουμε σε μια 
περίοδο που αναμένεται να αυξηθούν από 
τις νομισματικές αρχές.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να ανα-
νεώσει τη μείωση της φορολογίας στον 
ηλεκτρισμό και στα καύσιμα, ανέφερε ο 
Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης.
Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ανέφερε ότι 
το κράτος μέχρι στιγμής έχει λάβει αρκετά 
μέτρα που δεν πήραν άλλες χώρες πέραν 
των €3,5 δισ. μέτρων που λήφθηκαν για 
αντιμετώπιση της πανδημίας.
«Είμαστε από τις μόνες χώρες της ΕΕ που 
έχουμε μειώσει το ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό 
από 19% στο 10% με περισσότερη στόχευ-
ση στους ευάλωτους», τόνισε.
Ερωτηθείς μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή 
η μείωση, απάντησε ότι στόχος είναι να 
ανανεωθεί αυτή η μείωση παρά το γεγο-
νός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως τό-
νισε, οι κατευθυντήριες γραμμές λένε ότι 
πρέπε να είναι σε μικρές περιόδους αυτές 
οι εκπτώσεις εάν γίνονται και να γίνονται 
στοχευμένα.
Η ανανέωση, διευκρίνισε ο υπουργός θα 
αφορά τόσο τη μείωση ΦΠΑ στον ηλεκτρι-
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50 αερογραμμές με 140 δρομολόγια 
θα πραγματοποιούν φέτος πτήσεις από και 
προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ και Σταβάνγκερ 
(SunClass) προς Λάρνακα και πτήσεις από 
Σουηδία, Νόρσεπινγκ (Jet time), Ορέμπρο 
και Βέξιε Κρόνομπεργκ (Sunclass), όλα 
προς Λάρνακα».
Ακόμη η αεροπορική εταιρεία «EasyJet πρό-
σθεσε νέο δρομολόγιο από το Παρίσι και το 
Charles De Gaulle στη Λάρνακα, με 2 εβδο-
μαδιαίες πτήσεις».
Η Wizzair πετά από το Γκάτγουικ στη Λάρ-
νακα με 10 πτήσεις τη βδομάδα, πρόσθεσε 
το δρομολόγιο Λάρνακα-Κάρντιφ με δύο 
εβδομαδιαίες πτήσεις, ενώ ξεκινά και το 
δρομολόγιο Λάρνακα-Γερεβάν με δύο πτή-
σεις κάθε βδομάδα».
Εξάλλου η εταιρεία «Eurowings αρχίζει με 
δύο εβδομαδιαίες πτήσεις στη Λάρνακα από 
την Πράγα, ενώ δυο  πτήσεις την εβδομάδα 
θα πραγματοποιούνται από τη Στοκχόλμη, 
Αρλάντα στη Λάρνακα. Η Jet2 προσθέτει 2 
πτήσεις τη βδομάδα από το Μπρίστολ, τόσο 
από Λάρνακα όσο και από Πάφο, η Ryanair 
αρχίζει πτήσεις από Νιούκασλ προς Πάφο 
με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις, η Cyprus Airways 
προσθέτει το δρομολόγιο Λάρνακα-Κάιρο, 
η Correndon παρουσιάζει το δρομολόγιο 
Λάρνακα- Ντίσελντορφ και η TUS Airways 

πρόσθεσε το δρομολόγιο Λάρνακα-Παρίσι».
Όπως ανέφερε η Μαρία Κουρούπη, Ανώτε-
ρη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και 
Επικοινωνίας της Hermes Airports, «αναμφί-
βολα, η συνδεσιμότητα της Κύπρου παρα-
μένει στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. 
Συνεργαζόμαστε με όλες τις αεροπορικές 
εταιρείες για την πλήρη επαναφορά, αλλά 
και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 
τους στα επίπεδα που λειτουργούσαν προ 
– κορωνοϊού».
Πρόσθεσε ότι «το φετινό πτητικό πρόγραμ-
μα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που επι-
δεικνύουν οι αεροπορικές εταιρείες στην 
Κύπρο ως προορισμό, αφού τα πτητικά τους 
προγράμματα για υφιστάμενα και νέα δρο-
μολόγια έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλο 
βαθμό. Οι προσπάθειες που έγιναν τα προ-
ηγούμενα χρόνια για να διαφοροποιηθεί το 
πρόγραμμα με την επέκταση σε άλλες αγο-
ρές, έχουν καρποφορήσει» είπε. Σύμφωνα 
με την κ. Κουρούπη «περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, είναι σημαντικό για ολόκληρη την 
τουριστική βιομηχανία να αξιοποιήσουμε 
αυτές τις ευκαιρίες και να στηρίξουμε τη 
ζήτηση, προκειμένου  να διαμορφώσουμε 
δυνατές βάσεις για το μέλλον».

Συνολικά 50 αεροπορικές εταιρείες με 140 
δρομολόγια  σε 38 χώρες, θα πραγματοποι-
ούν φέτος πτήσεις από και προς τα αερο-
δρόμια Λάρνακας και Πάφου, σύμφωνα με 
την Hermes Airports, η οποία σημειώνει πα-
ράλληλα ότι η επιβατική κίνηση τον Απρίλιο 
έφτασε στο 85% του αντίστοιχου μήνα του 
2019. Σε ανακοίνωση της Hermes Airports 
αναφέρεται ότι «η εταιρεία παρουσιάζει το 
νέο καλοκαιρινό πτητικό πρόγραμμα από 
και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πά-
φου, το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή 
σε πολλές και διαφορετικές συνδέσεις από 
και προς την Κύπρο». «Με βάση τον υφι-
στάμενο προγραμματισμό, η καλοκαιρινή 
περίοδος δείχνει θετικά σημάδια με τις αε-
ρογραμμές να προγραμματίζουν ένα σημα-
ντικό αριθμό πτήσεων», προστίθεται.
Φέτος το καλοκαίρι «50 αερογραμμές θα 
πραγματοποιούν πτήσεις από και προς τα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, με 140 
δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένων και 
πέντε νέων, από 95 προορισμούς σε 38 χώ-
ρες». Σημειώνεται ότι «η επιβατική κίνηση 
τον Απρίλιο, κατέγραψε σημαντική βελτίω-
ση φτάνοντας το 85% του αντίστοιχου μήνα 
του 2019».
Προστίθεται ότι «συνολικά, για την περίο-
δο 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2022, 
από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου, παρά τις απώλειες από την Ρω-
σία και την Ουκρανία ταξίδεψαν συνολικά  
1.587.337 επιβάτες. Το  μεγαλύτερο μερίδιο 
επιβατικής κίνησης του Απριλίου προέρχε-
ται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την  Ελλά-
δα, τη Γερμανία, το Ισραήλ, την Πολωνία, την  
Αυστρία και την Ιταλία».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «νέοι προ-
ορισμοί όπως η Πίζα (με Ryanair), το Σάλ-
τσμπουργκ (με Eurowings), η Βέρνη (με 
Helvetic), η Νυρεμβέργη (με Correndon) και 
η Τζέντα (Cyprus Airways) εντάσσονται στο 
πρόγραμμα πτήσεων προς και από τα αερο-
δρόμια Λάρνακας και Πάφου. Εκτός από τα 
πέντε δρομολόγια που ξεκινούν, άλλα οκτώ 
επανέρχονται μετά από δύο χρόνια».
Τα δρομολόγια «περιλαμβάνουν πτήσεις 
από Ηνωμένο Βασίλειο, Νόργουιτς (TUI) 
και Μπέλφαστ (Jet2) προς Πάφο, από Δα-
νία, Άλμπορκ (Jet time) προς Λάρνακα, 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΒΕΛ ΚΑΙ ΕΤΕΠ
Ενώπιον διπλής πρόκλησης 
η ευρωπαϊκή και κυπριακή οικονομία

Α
Μιλώντας σε διαδικτυακό συνέδριο, 
τόσο η Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ όσο και 
ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρθηκαν 
στην μεγάλη πρόκληση της αύξησης των 
τιμών που διαβρώνει τα εισοδήματα τόσο 
των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυ-
ριών. Τονίστηκε ωστόσο η ανάγκη προ-
ώθησης των επενδύσεων στην πράσινη 
μετάβαση, που θα μειώσει την εξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιμα ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Λιλιάνα Πάβλοβα, αντιπρόεδρος της 
ΕΤΕπ, είπε πως μετά την πανδημία του 
κορωνοϊού, προέκυψε νέο σοκ από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας και τις ανησυχίες για την 
ενεργειακή ασφάλεια, μέσω των οποίων 
καλείται να κινηθεί η κυπριακή οικονομία.
«Ο πόλεμος πραγματικά απειλεί την οικο-
νομία της ΕΕ με το διπλό πρόβλημα της 
συνεχιζόμενης και δραματικής αύξησης 
στις τιμές της ενέργειας και την τεράστια 
αβεβαιότητα», είπε. Διαβεβαίωσε πως η 
ΕΤΕπ έχει ένα ισχυρό πρόγραμμα επενδύ-

σεων στην Κύπρο και τόνισε ότι κατά τη 
μετάβαση στο νέο περιβάλλον πολλά θα 
εξαρτηθούν από τις επενδύσεις.

ΥΠΟΙΚ: Ανησυχία από πληθωρισμό, 
κλειδί οι επενδύσεις του Ταμείου 
Ανάκαμψης
Στη δική του ομιλία, ο Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης υπενθύμισε πως κατά την ομιλία 
του στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολο-
γισμό του 2021 είχε δηλώσει πως οι συν-
θήκες ήταν ευνοϊκές για τη ανάκαμψη της 
οικονομίας, που είχε ανακτήσει το χαμένο 

ντιμέτωπες με το «διπλό πρόβλημα», της αύξησης των τιμών και του 
πληθωρισμού και της μεγάλης αβεβαιότητας λόγω της κρίσης στην 
Ουκρανία, βρίσκονται η ευρωπαϊκή και η κυπριακή ευρωπαϊκή οικονομία, 
όπως αναφέρθηκε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
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έδαφος από την πανδημία του Covid-19, 
αλλά πρόσθεσε πως πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι για την επόμενη κρίση.
«Και πραγματικά (η κρίση) ήλθε νωρίτερα 
απ’ ότι περιμέναμε με την ρωσική εισβολή 
και τις κυρώσεις», είπε, προσθέτοντας ότι 
είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ο αντί-
κτυπος αφού δεν μπορεί να καθοριστεί το 

εύρος των κυρώσεων αλλά και η διάρκεια 
της κρίσης.
Ο κ. Πετρίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος ει-
δικά σε ό,τι αφορά τις συνέπειες στον του-
ρισμού, αφού, όπως είπε, ο αντίκτυπος 
από την απουσία Ρώσων τουριστών, που 
αντιστοιχούν στο 20% του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας, θα μετριαστεί λόγω 

της εισαγωγής εναλλακτικών τουριστικών 
προορισμών.
Τόνισε μάλιστα πως οι κρατήσεις έφθασαν 
ήδη στο 75% των αντίστοιχων κρατήσεων 
του 2019.
«Αυτό που αποτελεί πηγή περισσότερης 
ανησυχίας είναι ο πληθωρισμός», είπε, 
προσθέτοντας ότι οι τιμές της ενέργειας 
σε πολλές χώρες προσομοιάζουν με την 
πετρελαϊκή κρίση του 1973.
«Είμαστε κοντά στο να δούμε διψήφια 
ποσοστά αυξήσεων στον πληθωρισμό 
λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέρ-
γειας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες και αυτό σίγουρα θα επηρεάσει την 
ζήτηση και την προσφορά προϊόντων και 
υπηρεσιών», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: 
«Αναμένουμε σοβαρό αντίκτυπο λόγω 
του πληθωρισμού και αυτή είναι η βασική 
ανησυχία μου».
Ωστόσο, ο κ. Πετρίδης υπογράμμισε πως 
οι επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση 
μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά 
στην κυπριακή οικονομία, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα.
Όπως είπε, στο μεσοπρόθεσμο δημοσιο-
νομικό πλαίσιο 2022- 2204 έχουν περι-
ληφθεί δαπάνες €717 εκατ., οι οποίες «θα 
συνεισφέρουν σημαντικά στην ανθεκτικό-
τητα της κυπριακής οικονομίας».
Σημείωσε δε πως το Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικές 
δαπάνες €1,2 δις μπορεί να λειτουργήσει 
«ως καταλύτης και ως εργαλείο μόχλευ-
σης ιδιωτικών επενδύσεων».
Ο κ. Πετρίδης επεσήμανε πως η πράσινη 
μετάβαση δεν θα συμβεί από τη μια μέρα 
στην άλλη, τονίζοντας ότι «πρέπει να ερ-
γαστούμε από κοινού, δημόσιος τομέας, 
ιδιωτικός τομέας και τραπεζικά ιδρύματα 
για να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια 
όσο πιο γρήγορα μπορούμε».
«Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση και πρέ-
πει να πείσουμε όλους, το Κοινοβούλιο, 
τα πολιτικά κόμματα να εργαστούμε από 
κοινού προκειμένου να υιοθετήσουμε τις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις», είπε.

Διοικητής ΚΤΚ: 
Στο 6,7% ο πληθωρισμός
Στη δική του ομιλία, ο Κωνσταντίνος Ηρο-
δότου είπε πως η αύξηση των τιμών και 
οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα επιβαρύ-
νουν την οικονομική δραστηριότητα στην 
Κύπρο και υπενθύμισε πως η ΚΤΚ έχε ανα-
θεωρήσει προς τα κάτω τις προοπτικές 
του κυπριακού ΑΕΠ στο 2,3% για το 2022 

ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο καλωσόρισμα του ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕΛ κ. Μιχάλης Μουσιούττας ευχαρί-
στησε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων για τη διεξαγωγή της έρευνας 
και τη στενή συνεργασία που έχει με το 
Επιμελητήριο Λευκωσίας.
Όπως είπε τόσο η πανδημία, όσο και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησαν 
προβλήματα στις επιχειρήσεις καθώς 
και στους καταναλωτές, γεγονός που 
επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα. 
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μουσιούτ-
τας στα προβλήματα της ενεργειακής 
κρίσης, στην αύξηση του πληθωρισμού 
και στις στρεβλώσεις στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. 
Η έρευνα, πρόσθεσε, που έγινε πριν 
ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, 
δείχνει ότι οι επιχειρήσεις της Κύπρου 
είναι πιο αισιόδοξες από πριν. Ωστόσο, 
συμπλήρωσε τώρα το κλίμα φαίνεται 
να αλλάζει. 

Ο κ. Μουσιούττας στη συνέχεια τόνι-
σε την ανάγκη να ενισχυθούν χρημα-
τοδοτικά οι επιχειρήσεις της Κύπρου, 
να τύχουν βοήθειας από το κράτος με 
κίνητρα και να απλοποιηθεί το επιχει-
ρηματικό περιβάλλον. 
Αναφερόμενος στις ξένες επενδύσεις 
προς την Κύπρο, είπε ότι η Κύπρος 
μπορεί να προσελκύσει επενδυτικά 
κεφάλαια σε πολλούς τομείς, γιατί συ-
γκεντρώνει αρκετά συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα, όπως το ποιοτικό επίπεδο 
διαβίωσης, οι σύγχρονες υποδομές, 
το ελκυστικό φορολογικό σύστημα, οι 
υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, το 
μορφωμένο εργατικό δυναμικό, η στα-
θερότητα, κλπ. 
Ειδική αναφορά έκανε στο ότι η Κύπρος 
ως χώρα – μέλος της Ε. Ένωσης μπορεί 
να αποτελέσει για τις ευρωπαϊκές επι-
χειρήσεις το διάδρομο για τις αγορές 
της Μέσης Ανατολής. 
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από την πρόβλεψη του 3.6% τον Δεκέμ-
βριο του 2021.
Ο αντίκτυπος στο κυπριακό ΑΕΠ, είπε, 
συνδέεται με τις αυξανόμενες τιμές του 
πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων, κα-
θώς και τη διαταραχή στην εξαγωγή εμπο-

ρευμάτων και υπηρεσιών στην Ρωσία, 
περιλαμβανομένου και του τουρισμού, 
οι οποίες κατά μέσο όρο αντιστοιχούσαν 
στο 16% των εξαγωγών της χώρας.
Είπε ακόμη ότι ο πληθωρισμός για το 
2022 έχει αυξηθεί σημαντικά στο 6,7% 

από την αρχική πρόβλεψη του 2,5%, μια 
αύξηση που σχετίζεται με τις αυξανό-
μενες τιμές του πετρελαίου και άλλων 
εμπορευμάτων.
Ο κ. Ηροδότου σημείωσε ωστόσο ότι οι 
μεσοπρόθεσμες προοπτικές της κυπρια-
κής οικονομίας παραμένουν θετικές στη-
ριζόμενες από τις εκταμιεύσεις του Σχεδί-
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Παράλληλα, ο Διοικητής της ΚΤΚ είπε πως 
το κυπριακό τραπεζικό σύστημα εισήλθε 
στην κρίση αυτή με χειροπιαστή βελτίωση 
στα θεμελιώδη μεγέθη του. 
Όπως είπε, στο τέλος του 2021 τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί κατά 
89% σε σύγκριση με το τέλος του 2014, 
ενώ η ικανότητα απορρόφησης ζημιών 
των κυπριακών τραπεζών έχει ενισχυθεί 
με τα κεφάλαια κύριων μετοχών κατηγορί-
ας 1 (CET1) να βρίσκονται στο 17,6%.

ΚΕΒΕ: Πιέσεις για δάνεια 
με κρατικές εγγυήσεις
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης, είπε πως ο Επιμελητήριο 
πιέζει έντονα για την παρουσίαση σχεδί-
ου στήριξης επιχειρήσεων με την παροχή 
δανείων με κρατικές εγγυήσεις.
Χαρακτήρισε απογοητευτικά τα ευρήματα 
της έρευνας της ΕΤΕπ για τις επενδύσεις 
στην Κύπρο το 2021, σημειώνοντας ότι 
αυτά αφορούσαν την εποχή προ του πο-
λέμου στην Ουκρανία.
«ΟΙ προτεραιότητες έχουν σίγουρα αλλά-
ξει, αφού τώρα η κύρια ανησυχία του επι-
χειρηματικού τομέα είναι πώς να υπερβεί 
τα προβλήματα ρευστότητας και να εξα-
σφαλίσει την επιβίωσή του», είπε.
Ο κ. Αγκαστινιώτης τόνισε επίσης από την 
πλευρά του πως τα κονδύλια του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι «ύψι-
στης σημασίας, καθώς θα επιταχύνουν 
την μετάβαση σε μια νέα πιο σύγχρονη 
εποχή με βελτιωμένη ανθεκτικότητα».
Εξάλλου, σε χαιρετισμό του στο συνέδριο, 
ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Μιχάλης Μου-
σιούττας είπε ότι η  κρίση στην Ουκρανία 
ήλθε καθώς «προσπαθούσαμε να εξέλθου-
με από το πρώτο μεγάλο σοκ της πανδημί-
ας που επέφερε μεγάλο πισωγύρισμα στις 
οικονομίες μας».
«Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιδει-
νώσει περαιτέρω την κατάσταση, δημι-
ουργώντας πρόσθετα προβλήματα για 
τον επιχειρηματικό τομέα, ο οποίος βιώ-
νει εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό κόστος, 
αυξήσεις τιμών, διαταραχή στον εφοδια-
σμό», ανέφερε.
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ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ: 
Επανέρχονται πιο δυναμικά 

προς πλειστηριασμό βρίσκονται στους 
δήμους Αγίων Ομολογητών, Αγλαντζιάς, 
Λακατάμιας, Στροβόλου και στην περιοχή 
Τριπιώτης Λευκωσία. Προωθούνται επίσης 
προς πώληση μέσω του πλειστηριασμού 
πέραν των 25 οικοπέδων και πέραν των 30 
κατοικιών αλλά και βιομηχανικό οικόπεδο 
στο δήμο Στροβόλου και βιομηχανικό κτή-
ριο στη Νήσου Λευκωσίας.

ΛΕΜΕΣΟΣ
Στην επαρχία Λεμεσού έχουν προγραμμα-
τιστεί 165 πλειστηριασμοί από τις 9 Μαΐ-
ου μέχρι την 28η Ιουνίου 2022.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει 92 χωράφια, 
και μεταξύ άλλων 12 διαμερίσματα στον 
Άγιο Τύχωνα, δυο διαμερίσματα στη 
Μουτταγιάκα και ένα διαμέρισμα στη Νε-
άπολη. Περιλαμβάνει επίσης 24 κατοικίες 
σε διάφορες περιοχές όπως Άγιο Αθανά-
σιο, Γερμασόγεια, Αγία Φύλα, Μέσα Γειτο-
νιά, Κάτω Πολεμίδια,  Πισσούρι, Χανδριά 
και καταστήματα και γραφεία στην Καθο-
λική, στην Αγία Νάπα Λεμεσού και στην 
κεντρική πλατεία Ομόνοιας. Ακόμη περι-
λαμβάνει και ένα κέντρο δεξιώσεων στην 
Παραμύθα.

ΛΑΡΝΑΚΑ
Στην επαρχία Λάρνακας έχουν προγραμ-
ματιστεί 171 πλειστηριασμοί ακινήτων 
από τις 9 Μαΐου μέχρι τις 27 Ιουνίου 2022.
Η πλειοψηφία είναι αγορά για χωράφια, 
συγκεκριμένα 106 χωράφια.  Επίσης 13 
κατοικίες, 12 οικόπεδα, 10 διαμερίσματα, 
4 κτήρια και 3 καταστήματα. Στη λίστα 
υπάρχει επίσης διώροφη κατοικία στην 
ενορία Χρυσοπολίτισσας και μια δεύτερη 
διώροφη κατοικία στο δήμο Αραδίππου 
καθώς επίσης μεγάλος αριθμός διαμε-

ρισμάτων και καταστημάτων πέριξ του 
κέντρου της Λάρνακας, στην ενορία στη 
Σκάλα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Χρυσοπο-
λίτισσα. Μέσω του πλειστηριασμού προ-
ωθείται προς πώληση ένα βιομηχανικό 
κτήριο στον Άγιο Νικόλαο και ακόμη ένα 
βιομηχανικό κτήριο στο δήμο Αραδίππου.

ΠΑΦΟ
Στην επαρχία Πάφου έχουν προγραμματι-
στεί 140 πλειστηριασμοί από τις 9 Μαΐου 
μέχρι την 27η Ιουνίου 2022.
Μεγάλη έμφαση δίνεται στα χωράφια κα-
θώς κυμαίνονται γύρω στα 80. Μάλιστα 
κάποια έχουν και διάφορα δέντρα και 
άλλα αμπέλια, αμυγδαλιές και συκιές.
Ξεχωρίζουν οικόπεδα και κατοικίες στους 
τουριστικούς δήμους Πέγειας και Γερο-
σκήπου, στην Αναβαργό και Αναρήτα. Στο 
δήμο Πάφου ο κατάλογος περιλαμβάνει 
ένα σημαντικό αριθμό διαμερισμάτων.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τα στοιχεία της πλατφόρμας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών παρουσιάζουν την 
ελεύθερη επαρχία Αμμόχωστου με το χα-
μηλότερο αριθμό προγραμματισμένων 
πλειστηριασμών. Από τις 10 Μαΐου μέχρι 
30 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί 67 
πλειστηριασμοί με τους 49 να αφορούν 
χωράφια στο δήμο Παραλίμνιου, Αγίας 
Νάπας, Λιοπέτρι, Άχνα, Φρέναρος και Αυ-
γόρου. Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν 2 κατοι-
κίες, ένα διαμέρισμα και ένα κατάστημα 
στο δήμο Αγίας Νάπας καθώς επίσης δύο 
διαμερίσματα και μια κατοικία στο Παρα-
λίμνι. Στο δήμο Δερύνειας ένα εστιατόριο 
και μια διώροφη κατοικία και στις κοινότη-
τες Φρενάρου και Αυγόρου κατοικίες και 
οικόπεδα.

Δυναμικά επανέρχονται οι πλειστηριασμοί 
μετά την αναστολή δύο περίπου χρόνων 
λόγω της πανδημικής κρίσης όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία της πλατφόρμας 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία, από τις 9 Μαΐου μέχρι τις 26 
Ιουνίου έχουν διευθετηθεί πάνω 800 πλει-
στηριασμοί ανά το παγκύπριο.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Στην επαρχία Λευκωσίας η λίστα των προ-
γραμματισμένων πλειστηριασμών είναι 
αρκετά μακριά με 266 υποθέσεις σε διά-
στημα δύο μόνων μηνών. Στην επαρχία 
Λεμεσού κυμαίνονται στους 165 οι πλει-
στηριασμοί, στην επαρχία Λάρνακας 171, 
στην επαρχία Πάφου 140 και στην επαρ-
χία Αμμοχώστου 67. Όπως διαφαίνεται 
πάντως μέσα από τα στοιχεία, οι πλειστη-
ριασμοί δεν καταλήγουν πάντα σε επιτυ-
χία διότι τα διαθέσιμα ακίνητα ανακυκλώ-
νονται συνεχώς. Να σημειωθεί επίσης 
ότι η πλειοψηφία αφορά χωράφια. Στην 
επαρχία Λευκωσίας έχουν καθορισθεί 266 
πλειστηριασμοί από τις 9 Μαΐου μέχρι τις 
24 Ιουνίου και το μενού περιλαμβάνει κτή-
ρια, διαμερίσματα, καταστήματα, κατοικί-
ες, βιομηχανικά κτήρια και βιομηχανικά 
οικόπεδα, ένα καφενείο με κατάστημα στο 
Καϊμακλί και πάνω από 200 χωράφια.
Μεταξύ των ακινήτων ξεχωρίζουν τέσσε-
ρα κτήρια, ένα στο δήμο Λατσιών, ένα στη 
Λακατάμια, ένα στο Στρόβολο και ένα στο 
δήμο Αγλαντζιάς. Περιλαμβάνεται ακόμη 
κατάστημα με κατοικία στη Λακατάμεια, 
κατοικία με κατάστημα στον Άγιο Αντώνιο 
Λευκωσίας, κατάστημα στη Λευκωσία, δυο 
καταστήματα στο δήμο Στροβόλου και στο 
δήμο Ιδαλίου.
Τα πέντε διαμερίσματα που προωθούνται 

Πάνω 800 
πλειστηριασμοί 
ανά το παγκύπριο
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είναι επικίνδυνες, όπως έχουμε δει στην Κύπρο 
στο παρελθόν», είπε και συνέχισε: «Και ελπίζω η 
επόμενη κυβέρνηση να ακολουθήσει μια συνετή 
διαχείριση της οικονομίας, για μας και τα παιδιά 
μας χωρίς λαϊκισμούς και πολιτικές, οι οποίες τις 
καθιστούν ενδεχομένως αρεστές στο βραχυπρό-
θεσμο αλλά ενδεχομένως να είναι καταστροφικές 
στο μέλλον». Έστειλε μήνυμα προς όλους για την 
ανάγκη αξιοποίησης των κονδυλίων του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 
€1,2 δισ, λέγοντας ότι «θα είναι εγκληματικό» αν 
χαθούν οι επιδοτήσεις αυτές, τις οποίες έχει ανά-
γκη η οικονομία και οι επόμενες γενιές.
Απαντώντας σε ερώτηση αν είναι εύκολο να αντι-
μετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις στο συ-
γκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον, ο κ. Πετρίδης 

Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
της, θα συνεχίσει την παροχή στήριξης για απάμ-
βλυνση των συνεπειών από τις συνεχόμενες 
πληθωριστικές πιέσεις, εν μέσω της ουκρανικής 
κρίσης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κων-
σταντίνος Πετρίδης σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, 
προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι η αντιμετώπιση 
του πληθωρισμού είναι δύσκολη λόγω του δομι-
κού του χαρακτήρα. Ο ΥΠΟΙΚ είπε πως πρόθεση 
της κυβέρνησης είναι η ανανέωση της μείωσης 
του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του 
ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενδεχομένως για τρεις 
μήνες, αναλόγως της εξελισσόμενης κατάστασης 
και της αντοχής των δημοσίων οικονομικών.
Παράλληλα, ο κ. Πετρίδης είπε πως το Υπουργείο 
βρίσκεται στη διαδικασία επαναπροτεραιοποίη-
σης των κρατικών έργων υποδομής λόγω των με-
γάλων αυξήσεων στα κατασκευαστικά υλικά και 
τις πρώτες ύλες, έτσι ώστε να μην υπάρξει υπέρ-
βαση των ορίων του προϋπολογισμού.
Επισήμανε δε πως «θα είναι δύσκολα τα επόμενα 
χρόνια» και υπογράμμισε εκ νέου τη σημασία της 
διατήρησης δημοσιονομικών αποθεμάτων.
«Με την οικονομία δεν παίζεις. Η οικονομία 
θέλει ειλικρίνεια και συνετή διαχείριση και κυ-
βερνήσεις, οι οποίες λαϊκίζουν στην οικονομία 

παραδέχθηκε πως είναι δύσκολη η καταπολέμη-
ση του πληθωρισμού, λόγω του δομικού του χα-
ρακτήρα, καθώς η τιμή της ενέργειας θα κινείται 
ανοδικά σε μια πιο μόνιμη βάση λόγω πολιτικών 
όπως η πράσινη ανάπτυξη, αλλά και των γεωπο-
λιτικών εξελίξεων. Ο κ. Πετρίδης σημείωσε πως 
«αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη 
στιγμή είναι να απαμβλύνουμε όσο το δυνατό 
περισσότερο μπορούμε τις συνέπειες και ειδικά 
στους ευάλωτους», υπενθυμίζοντας πως ήδη λή-
φθηκαν μέτρα της τάξης των €150 με €160 εκατ.
«Και αντιλαμβάνεστε», υπογράμμισε, ότι όσο συ-
νεχίζονται (οι πληθωριστικές πιέσεις) τόσο και θα 
εξανεμίζονται και τα δημοσιονομικά αποθέματα 
και αυτό είναι μόνο ένα παυσίπονο, δεν θα φέρει 
τη θεραπεία αυτή η κατάσταση».

ΚΑΤΑΡΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
Πάντως ο κ. Πετρίδης χαρακτήρισε ως «κατάρα» 
την αντιμετώπιση του πληθωρισμού με μέτρα 
πολιτικής, καθώς, όπως είπε, «έχουμε λάβει μια 
σωρεία μέτρων τα οποία ενδεχομένως να δημι-
ουργούν και πληθωριστικές τάσεις». Όπως είπε, η 
κυβέρνηση πήρε και μέτρα οριζόντιου χαρακτή-
ρα, παρά τις επισημάνσεις του Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου και τις κατευθυντήριες γραμμές της 

Θα συνεχίσει η στήριξη της 
οικονομίας λόγω πληθωρισμού

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στο 5,2% θα κυμανθεί ο πληθωρισμός στην 
Κύπρο για το 2022, με το ρυθμό ανάπτυξης ως 
προς το ΑΕΠ να ανέρχεται στο 2,3%. Σύμφωνα 
με τις ανοιξιάτικο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την Κύπρο, παρουσιάζεται ανεργία 
για το 2022 πως θα κυμανθεί στο 7,8%, με το 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης ως προς το 
ποσοστό του ΑΕΠ να ανέρχεται στο -0,3%. Το 
Ακαθάριστο δημόσιο χρέος ως % του ΑΕΠ θα 
ανέλθει το 2022 στο 93,9% και το Ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) στο -8,8%. 
Σύμφωνα με το δελτίο για την Κύπρο, παρου-
σιάζεται πως ο πληθωρισμός για το 2023 θα 
φτάσει στο 3,5%, ο ρυθμός ανάπτυξης ως προς 
το ΑΕΠ στο 3,5%, η ανεργία για το 2023 θα κυ-

μανθεί στο 7,3%. Το ισοζύγιο της γενικής κυβέρ-
νησης ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ στο -0,2%. 
Το Ακαθάριστο δημόσιο χρέος ως % του ΑΕΠ 
θα ανέλθει το 2023 στο 88,8% και το Ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) στο -7,2%. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει 
μια γενικότερη επιβράδυνση της ανάπτυξης κα-
θώς ο πόλεμος επιδεινώνει τα δεδομένα.
Η Κομισιόν αναφέρει ότι, το ΑΕΠ της ΕΕ προ-
βλέπεται να παραμείνει σε θετικό έδαφος στον 
προβλεπόμενο ορίζοντα, χάρη στο συνδυασμέ-
νο αποτέλεσμα των επαναλειτουργιών μετά το 
lockdown και της ισχυρής πολιτικής δράσης που 
ελήφθη για τη στήριξη της ανάπτυξης κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η μετά την 

πανδημία επαναλειτουργία των υπηρεσιών έ, η 
ισχυρή και βελτιούμενη ακόμη αγορά εργασίας, 
η συσσώρευση αποταμιεύσεων και τα φορολογι-
κά μέτρα για την αντιστάθμιση των αυξανόμενων 
τιμών της ενέργειας πρόκειται να στηρίξουν την 
ιδιωτική κατανάλωση. “Οι επενδύσεις πρόκειται 
να ωφεληθούν από την πλήρη ανάπτυξη του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 
την εφαρμογή του συνοδευτικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων”, σημειώνει χαρακτηριστικά.
Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ τόσο στην ΕΕ 
όσο και στη ζώνη του ευρώ αναμένεται τώρα 
σε 2,7% το 2022 και 2,3% το 2023, από 4,0% και 
2,8% (2,7% στη ζώνη του ευρώ), αντίστοιχα, στις 
χειμερινές ενδιάμεσες προβλέψεις του 2022. 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 5,2% ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2,3% 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 2022
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μιουργηθεί, το ΥΠΟΙΚ σκοπεύει να διαφοροποιή-
σει το αναπτυξιακό σκέλος του προϋπολογισμού 
και τα διάφορα δημόσια έργα, ο κ. Πετρίδης είπε 
πως ενδεχομένως αυτό να χρειαστεί. «Αυτή τη 
στιγμή κάνουμε την εσωτερική μας προεργασία, 
τις επόμενες μέρες θα ζητήσω από τα Υπουργεία 
να επαναπροτεραιοποιήσουν τα έργα υποδομής 
με βάση τα νέα δεδομένα, διότι, αντιλαμβάνεστε, 
όταν υπάρχει μια αύξηση των τιμών σε υλικά 
οικοδομής, ή πρώτων υλών και της ενέργειας η 
οποία αγγίζει το 30%, τότε θα ξεφύγεις σημαντι-
κά από όρια του προϋπολογισμού. Θα τα δούμε 
το επόμενο διάστημα αυτά τα πράγματα», είπε.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ 
ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΑΑ
Απαντώντας σε παρατήρηση ότι το Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας έχει κολλήσει την 
ώρα που θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος της 
αναπτυξιακής πολιτικής, ο κ. Πετρίδης είπε το μή-
νυμα είναι ότι αυτή την περίοδο της κρίσης, την 
περίοδο που έχουμε ανάγκη όσο ποτέ αυτή τη 
στήριξη από ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία θα 
αποπληρώσει ο Κύπριος φορολογούμενος, είναι 
ότι οφείλουμε να πάρουμε αυτά τα λεφτά.
«Θα είναι εγκληματικό έναντι των συμπατριωτών 

μας και των επόμενων γενεών εάν χάσουμε αυτή 
την επιχορήγηση», είπε, προσθέτοντας πως ήδη 
καθυστερεί η εκταμίευση της πρώτης δόσης των 
€85 εκατομμυρίων λόγω της εκκρεμότητας για 
μια συγκεκριμένη νομοθεσία. «Νομίζω η πολι-
τική ηγεσία, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα 
κόμματα κάνουμε προσπάθειες, αλλά πρέπει να 
προχωρήσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, 
αλλιώς είναι σαν να πυροβολούμε τον εαυτό 
μας», συμπλήρωσε. Ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι παραμένει 
ο στόχος της φορολογικής μεταρρύθμισης, πε-
ριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου και δια-
τηρείται το χρονοδιάγραμμα του 2023, αφού, 
όπως είπε, η μεταρρύθμιση αυτή δεν συνδέεται 
με την παρούσα κρίση. «Η πρόθεση δεν είναι να 
έχει φοροεισπρακτική έννοια, αλλά θα είναι μια 
ουδέτερη μεταρρύθμιση και σκοπεύουμε να προ-
χωρήσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι εξετάζονται 
αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία ενδεχομένως να 
αλλάξουν και να αναπροσαρμοστούν λόγω της 
τρέχουσας κατάστασης.

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ
Πάντως, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης μίλησε για νέα 
κατάσταση πραγμάτων με τάσεις «αναστροφής 
του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης».
«Αυτή η κρίση η οποία σηματοδοτεί μια νέα οι-
κονομική εποχή δεν θα έλεγα ότι προσφέρει ιδι-
αίτερες ευκαιρίες, θα είναι δύσκολα τα επόμενα 
χρόνια», είπε ο κ. Πετρίδης απαντώντας σε ερώ-
τηση και πρόσθεσε: «Αλλά με συνετό και νούσιμο 
τρόπο θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις δικές 
μας οικονομικές πολιτικές». Τόνισε πως πρέπει 
να επιδιωχθούν ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες 
θα αυξήσουν τα εισοδήματα, θα αντιμετωπίσουν 
στο μεσοπρόθεσμο τα θέματα του πληθωρισμού 
μέσω της αύξησης των εισοδημάτων και της πα-
ραγωγής. Ανέφερε σε αυτό το σημείο πως γι’ αυτό 
τον λόγο το Σχέδιο Ανάκαμψης εμπεριέχει ένα με-
γάλο ποσοστό έργων που είναι συγχρηματοδο-
τούμενα με τον ιδιωτικό τομέα, υπενθυμίζοντας 
πως πέραν του €1 δις επιδοτήσεων το σχέδιο κι-
νητοποιεί άλλο €1,5 δις από τον ιδιωτικό τομέα.
Αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα προσέλκυσης 
ταλέντων και επιχειρήσεων από το εξωτερικό. 
«Βλέπουμε τεράστιο ενδιαφέρον παγκοσμίως 
από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, από μεγά-
λες εταιρείες, να έλθουν να δραστηριοποιηθούν 
στην Κύπρο να πληρώσουν φόρους να φέρουν 
εισοδήματα να έλθει κόσμος που να ξοδέψει και 
αυτή πρέπει να είναι η απάντηση μας στο μεσοδι-
άστημα. Αν αυτό είναι ευκαιρία, ας το δούμε έτσι, 
αλλά μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη οικονομι-
κή συγκυρία, η οποία θα διαρκέσει και πρέπει το 
επιχειρείν και οι ξένες επενδύσεις να δουλέψουν 
στον καλύτερο βαθμό και αυτή πρέπει να είναι η 
απάντηση μας, όπως ήταν και το 2013».

ΕΕ για στοχευμένα μέτρα και με περιορισμένο δι-
άστημα. «Εμείς το κάναμε αυτό το πράγμα και θα 
συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα επεκτείνουμε 
αυτά τα μέτρα για κάποιους μήνες. Δεν μπορώ να 
πω ακόμη για πόσο, ενδεχομένως για ακόμα τρεις 
μήνες και βλέπουμε, ανάλογα με τις αντοχές μας 
και του πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση τους 
επόμενους μήνες που ενδεχομένως να προκύ-
ψουν και περισσότερες δυσκολίες σε ό,τι αφορά 
τους ευάλωτους», πρόσθεσε.

ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πετρίδης 
αναγνώρισε πως είμαστε κοντά σε διψήφια πο-
σοστά αύξησης του πληθωρισμού, για να ση-
μειώσει ότι και το εμπάργκο και η απαγόρευση 
τροφοδοσίας του ρωσικού φυσικού αερίου και 
πετρελαίου ή το θέμα των μεταφορών, που τίθε-
ται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σίγουρα δημιουργούν 
πληθωρισμό. Για το υπό συζήτηση έκτο πακέτο 
μέτρων της κατά της Ρωσίας, ο κ. Πετρίδης είπε 
πως η Κύπρος στήριξε τα πρώτα μέτρα κυρώσε-
ων, αλλά στο τελευταίο πακέτο «είχαμε τηρήσει 
μια, δεν θα το έλεγα σκληρή στάση, αλλά διεκ-
δικητική στάση για να προστατέψουμε τα συμ-
φέροντα της χώρας και της οικονομίας». «Διότι 
η ουσία των κυρώσεων πρώτα απ’ όλα είναι να 
επιφέρεις περισσότερο κόστος σε αυτόν που βά-
ζεις τις κυρώσεις και όχι σε σένα. Αν το κόστος 
είναι περισσότερο σε σένα, τότε βάζεις κυρώσεις 
στον εαυτό σου. Και δυστυχώς κάποια από τα 
φαινόμενα τα οποία έχουμε δει στο έκτο πακέτο, 
αλλά και κάποια πράγματα στο πέμπτο πακέτο 
έχουν εκφύγει αυτής της βασικής αρχής». Επα-
νεξετάζονται οι επενδύσεις σε έργα υποδομής Σε 
ερώτηση αν υπό τις νέες συνθήκες που έχουν δη-

“Η υποβάθμιση για το 2022 πρέπει να διαβα-
στεί με φόντο την αναπτυξιακή δυναμική που 
συγκέντρωσε η οικονομία την άνοιξη και το 
καλοκαίρι πέρυσι, η οποία προσθέτει περίπου 
2 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης για φέτος”, αναφέρει. Η αύξηση της 
παραγωγής εντός του έτους μειώθηκε από 2,1% 
σε 0,8%. Το κύριο πλήγμα για την παγκόσμια 
οικονομία και την οικονομία της ΕΕ έρχεται 
από τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων της 
ενέργειας. Αν και είχαν ήδη αυξηθεί σημαντικά 
πριν από τον πόλεμο, από τα χαμηλά επίπεδα 
που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, η αβεβαιότητα σχετικά με τις αλυσίδες 

εφοδιασμού έχει πιέσει τις τιμές προς τα πάνω, 
αυξάνοντας παράλληλα τη μεταβλητότητά τους. 
Αυτό ισχύει για τα τρόφιμα και άλλα βασικά αγα-
θά και υπηρεσίες, με την αγοραστική δύναμη 
των νοικοκυριών να μειώνεται.
Οι διακοπές εφοδιαστικής και εφοδιαστικής 
αλυσίδας που προκαλούνται από τον πόλεμο, 
καθώς και το αυξανόμενο κόστος εισροών για 
ένα ευρύ φάσμα πρώτων υλών, προσθέτουν 
στις διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο που 
προκαλούνται από τα δραστικά μέτρα περιο-
ρισμού του COVID-19 που εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται σε μέρη της Κίνας, επιβαρύνο-
ντας την παραγωγή.

Δύσκολη η 
καταπολέμηση του 
πληθωρισμού, λόγω 
του δομικού του 
χαρακτήρα του
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απαράδεκτη τη θέση του ΚΕΒΕ.

ΣΕΚ
Την ανάγκη για τη συνέχιση και εφαρμογή 
της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρ-
μογής (ΑΤΑ) τόνισε χθες ο γενικός γραμ-
ματέας της ομοσπονδίας σωματείων ημι-
κρατικών οργανισμών (ΟΗΟ)-ΣΕΚ Ανδρέας 
Ηλία μετά από συνεδρία του γενικού συμ-
βουλίου της ομοσπονδίας, αναφερόμενος 
και στην ανησυχία των μελών του, λόγω 
των πληθωριστικών πιέσεων που δέχεται 

“Καυγάς” για τον κατώτατο μισθό και την 
ΑΤΑ ξέσπασε μεταξύ συντεχνιών και ΚΕΒΕ. 
Η πρόταση του ΚΕΒΕ να μην τεθεί το θέμα 
του κατώτατου μισθού και της αύξησης 
του τιμάριθμου για το 2022, ήτοι μη κατα-
βολή της ΑΤΑ για φέτος, γιατί θα αυξήσει 
ακόμα περισσότερο τον πληθωρισμό συ-
γκέντρωσε τα πυρά του συνδικαλιστικού 
κινήματος το οποίο εκτιμά πως λόγω ακρι-
βώς της κατάστασης που διαμορφώνεται, 
τώρα είναι η ώρα για την εισαγωγή εθνι-
κού κατώτατου μισθού.
Αίτημα που δεν αποκλείεται να δυσκολέ-
ψει και την πρόθεση της κυβέρνησης να 
δοθεί περίοδος χάριτος για εφαρμογή του 
εθνικού κατώτατου μισθού, όταν αυτός 
αποφασιστεί στο πλαίσιο του Εργατικού 
Συμβουλευτικού Σώματος. Υπενθυμίζουμε 
πως λίγο πριν το Πάσχα η Υπουργός Εργα-
σίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ζήτησε τις τελικές 
απόψεις όλων των κοινωνικών εταίρων για 
το θέμα, προκειμένου το ζήτημα να κλείσει 
εντός Μαΐου σε νέα συνεδρίαση του Εργα-
τικού Συμβουλευτικού Σώματος.

ΚΕΒΕ
Η θέση του ΚΕΒΕ, πάντως, περί αναστολής 
του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, αλλά και 
προηγούμενες παρεμβάσεις του Επιμελη-
τηρίου καθώς και της ΟΕΒ προκειμένου 
το ύψος του να μην είναι απαγορευτικό 
για τις επιχειρήσεις αποδεικνύει πως η εν 
λόγω μεταρρύθμιση δεν είναι εύκολη.
Για την ώρα, αυτό που συγκεντρώνει τις 
μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι η θέση του 
ΚΕΒΕ για πάγωμα του όλου εγχειρήματος. 
Στη θέση αυτή αντέδρασε πρώτα έντονα 
η ΣΕΚ με τις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ να παίρνουν 
τη σκυτάλη και να χαρακτηρίζουν επίσης 

η οικονομία.  Όσον αφορά αντιδράσεις για 
το θέμα του κατώτατου εθνικού μισθού, 
είπε ότι δεν είναι αποδεκτό ότι οι περιστά-
σεις των καιρών θα πρέπει να διαιωνίσουν 
αναξιοπρεπή εργασία. Στις δηλώσεις του 
ο κ. Ηλία, είπε ότι το γενικό συμβούλιο της 
ΟΗΟ-ΣΕΚ, εξέφρασε την «έντονη ανησυ-
χία του» για τις πληθωριστικές πιέσεις τις 
οποίες δέχεται η οικονομία και την ακρί-
βεια η οποία πλήττει σε μεγάλο βαθμό του 
μισθούς, κατά τρόπο που να μειώνεται 
συνταρακτικά η αγοραστική αξία των νοι-
κοκυριών.
Ιδιαίτερη ευαισθησία, πρόσθεσε, υπάρχει 
για τους χαμηλόμισθους και τις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού. Είπε ότι καταδεί-
χθηκε και η λογική και η περιφρούρηση, 
μέσα από την οικονομική κρίση, της συνέ-
χισης και εφαρμογής της ΑΤΑ. «Είναι ένας 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ 
ΜΙΣΘΟΣ+ΑΤΑ: 
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μειώνεται η αξία των μισθών», είπε.
Είπε ότι όλοι πρέπει να δουν πως θα αντι-
μετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας, αναφε-
ρόμενος και στην εισήγηση της ΣΕΚ για 
μία σύσκεψη του συνόλου της πολιτικής 
ηγεσίας, υπό τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, προκειμένου το όλο ζήτημα της 
ακρίβειας να προσεγγιστεί συνολικά, κατά 
τρόπο που να αποτελεί πλέον ένα εθνικό 
θέμα. «Φαίνεται πως θα κρατήσει σε βάθος 
χρόνου ο πληθωρισμός και οι πληθωριστι-
κές πιέσεις, οπότε χρειάζεται συντεταγμέ-
νη αντίδραση, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο 
αλλά και σε Ευρωπαϊκό αφού μέσα από 
την ΕΕ και τις τοποθετήσεις, μπορούμε να 
διαμορφώσουμε και εκεί αντιπληθωριστι-
κές πολιτικές», είπε.

ΠΕΟ
Η ΠΕΟ με χθεσινή της ανακοίνωση σημει-
ώνει πως η επιστολή του ΚΕΒΕ στον ΠτΔ 
στην οποία μεταξύ άλλων υποβάλλει την 
εισήγηση για μη εισαγωγή του κατώτατου 
μισθού και μη καταβολή της ΑΤΑ για το 
2022, «επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά 
την πολιτική τους για φτηνή, χωρίς δικαι-
ώματα και προστασία εργασία», υποστη-
ρίζοντας περαιτέρω πως «οι εργοδοτικές 
οργανώσεις στοχεύουν να φορτώσουν τον 
λογαριασμό και αυτής της κρίσης στους 
ώμους των αδυνάτων». Σύμφωνα με την 
ΠΕΟ από το 2011, με τις διαδοχικές κρί-
σεις που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, «τα 
εισοδήματα του κεφαλαίου αυξήθηκαν 
κατά 41% ενώ τα εισοδήματα της εργασίας 
αυξήθηκαν μόλις κατά 6%». Όπως υποστη-
ρίζει περαιτέρω η συντεχνία, ενόψει των 
πιο πάνω και του καθημερινού ράλι των 
τιμών «τώρα είναι που πρέπει να παρθούν 

μέτρα που να στηρίζουν τους μισθούς 
και να καταπολεμούν τη φτηνή εργασία» 
και ως εκ τούτου τώρα είναι που πρέπει 
να εισαχθεί κατώτατος μισθός «ο οποίος 
να ανταποκρίνεται στο κόστος διαβίωσης 
και τις ανάγκες των εργαζομένων». Τώρα 
επίσης κατά την ΠΕΟ, πρέπει να αποκατα-
σταθεί η ΑΤΑ, με πλήρη απόδοση του τιμα-
ριθμικού επιδόματος και κάλυψη με ΑΤΑ 
όλων των εργαζομένων.

ΔΕΟΚ
Έντονη ήταν χθες και η αντίδραση της 
ΔΕΟΚ αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι 
προτάσεις για αναστολή εφαρμογής του 
εθνικού κατώτατου μισθού και της ΑΤΑ 
είναι απαράδεκτες και εκτός του πλαισίου 
του κοινωνικού διαλόγου που διεξάγεται 
και για τα δύο αυτά σημαντικά ζητήματα. 
Η ΔΕΟΚ σημειώνει με τη σειρά της πως 
τα τελευταία δέκα χρόνια καταγράφεται 
μια άνευ προηγουμένου αποδόμηση και 
απορρύθμιση των εργατικών κεκτημένων 
και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΟΚ σημει-
ώνει πως το συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα 
επιτρέψει στους εργοδότες να χρησιμο-
ποιήσουν την κρίση του πληθωρισμού ως 
όχημα για αναστολή ή και ακύρωση του 
εθνικού κατώτατου μισθού και της ΑΤΑ. 
«Αντίθετα, όπως υποδεικνύει και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, τώρα είναι η ώρα που θα 
πρέπει να εφαρμοστεί αξιοπρεπής κατώ-
τατος μισθός», αναφέρει η ΔΕΟΚ σημειώ-
νοντας πως επίσης τώρα που  ο πληθω-
ρισμός αφαιμάσσει τα εισοδήματα «είναι 
η ώρα να τεθεί στο τραπέζι και το ζήτημα 
της πλήρους αποκατάστασης της ΑΤΑ».

μηχανισμός που σε τέτοιες περιόδους 
αναδεικνύεται ο ρόλος του», ανέφερε, 
προσθέτοντας ότι η ΑΤΑ επαναφέρει την 
αγοραστική αξία των μισθών κατά τρόπο 
συντεταγμένο, διαφυλάττοντας μεταξύ 
άλλων και την αγοραστική δύναμη των 
νοικοκυριών.
Η ΣΕΚ, είπε, έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιεσ-
δήποτε τοποθετήσεις για τερματισμό της 
ΑΤΑ και του κοινωνικού διαλόγου, «είναι 
εκτός συζήτησης». «Είμαστε αντίθετοι σε 
τέτοιες τοποθετήσεις από εργοδοτικές 
οργανώσεις», πρόσθεσε ο κ. Ηλία. Σε ερώ-
τηση για τις εκτιμήσεις όσον αφορά τις 
πληθωριστικές πιέσεις για το 2022, ο κ. 
Ηλία, αναφερόμενος στις εκτιμήσεις από 
πλευράς ΕΕ, είπε ότι θα είναι γύρω στο 5% 
στην περίπτωση της Κύπρου. «Αντιλαμβά-
νεστε ότι είναι μια μεγάλη επίδραση αφού 

Η νέα μεγάλη «βόμβα» 
στις εργασιακές σχέσεις
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Ρωσία, πυροδοτούν περαιτέρω αυξήσεις 
σε όλα τα προϊόντα, αφού προκαλούν 
σοβαρότατες καθυστερήσεις στις παρα-
δόσεις εμπορευμάτων και αυξανόμενες 
ελλείψεις προϊόντων. Από τις ανατροπές 
αυτές επηρεάζεται σημαντικά και ο τομέ-
ας των εισαγομένων τροφίμων. Υπάρχει δε 
προβληματισμός ότι οι ανατροπές αυτές 
θα συνεχιστούν και λόγω πισωγυρισμά-
των της πανδημίας σε χώρες όπως η Κίνα 
που συνεχίζουν να αποσυντονίζουν τα 
διάφορα εργοστάσια και λιμάνια φόρτω-
σης εμπορευμάτων.
Οι εκτιμήσεις του ΚΕΒΕ είναι ότι με βάση 
τα σημερινά δεδομένα τα προβλήματα 
αυτά θα ενταθούν ακόμα περισσότερο το 

Το ΚΕΒΕ προχώρησε σε επιστολή προς 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο 
Αναστασιάδη με εισηγήσεις για αντιμετώ-
πιση των επιπτώσεων του πολέμου στην 
Ουκρανία.
Σύμφωνα με την επιστολή του ΚΕΒΕ, μετά 
την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία 
και τις πρόσθετες αλυσιδωτές αυξήσεις 
που επήλθαν στις τιμές των καυσίμων, της 
ηλεκτρικής ενέργειας, τις ελλείψεις στην 
προμήθεια αρκετών προϊόντων που χρη-
σιμοποιούνται στη διατροφική αλυσίδα 
(σιτηρά τόσο για ανθρώπινη χρήση όσο 
και για την κτηνοτροφία) που με τη σειρά 
τους πυροδοτούν μεγάλες αυξήσεις στις 
τιμές τους και κατ’ επέκταση στις τιμές των 
προϊόντων που παράγονται με βάση τα 
σιτηρά, ο πληθωρισμός θα αποτελέσει το 
κυριότερο πρόβλημα της επόμενης διετί-
ας, με σοβαρότατο κίνδυνο να επηρεάσει 
καταλυτικά τους ρυθμούς ανάπτυξης και 
της Κυπριακής οικονομίας.
Πέραν από τις συνεχείς αυξήσεις που κα-
ταγράφονται στα καύσιμα και στα σιτηρά, 
ανάλογες αυξήσεις καταγράφονται και 
σε πολλά άλλα προϊόντα όπως σίδηρος, 
αλουμίνιο, ξυλεία, χημικά, εισαγόμενες 
πρώτες ύλες αλλά και τελικά καταναλω-
τικά προϊόντα τα οποία σπρώχνουν τον 
πληθωρισμό σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα.
Σοβαρότατα προβλήματα αλλά και αυξή-
σεις καταγράφονται και στον τομέα των 
μεταφορών αφού όλες οι ναυτιλιακές 
εταιρείες αυξάνουν τα ναύλα τους λόγω 
της αύξησης των καυσίμων και των αυ-
ξημένων ασφαλίστρων που καλούνται να 
πληρώσουν για τη μεταφορά προϊόντων 
ιδιαίτερα από τις εμπόλεμες περιοχές. 
Αυξήσεις επιβάλλονται και λόγω της πε-
ριορισμένης μεταφορικής δυναμικότητας 
που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο από 
την απόφαση των ναυτιλιακών εταιρειών 
να αποσύρουν από τα δρομολόγια τους 
πλοία παλιάς τεχνολογίας, ώστε να αντικα-
τασταθούν με πλοία νεότερης γενιάς, πιο 
φιλικών στο περιβάλλον.
Οι μεγάλες ανατροπές στην εφοδιαστική 
αλυσίδα οι οποίες ξεκίνησαν με την παν-
δημία και έχουν ενταθεί ακόμα περισσό-
τερο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία 
και των κυρώσεων που επιβάλλονται στη 

επόμενο διάστημα, ενώ εάν δεν τελειώσει 
σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία και χα-
θεί η εαρινή εσοδεία σιτηρών στη Ρωσία 
και Ουκρανία, οι ελλείψεις και κατ’ επέκτα-
ση οι αυξήσεις των τιμών στα προϊόντα 
αυτά θα είναι ακόμα πιο οξείες. Διάχυτη 
δε είναι η ανησυχία ότι οι ελλείψεις και 
οι αυξήσεις στις τιμές αυτών των προϊό-
ντων θα αυξηθούν ακόμα περαιτέρω λόγω 
αναμενόμενων ελλείψεων σε λιπάσματα 
και φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή των σιτηρών και τα οποία 
προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρω-
σία και την Ουκρανία.
Σοβαρές ανατροπές αναμένεται να υπάρ-
ξουν και στον τομέα των επαγγελματικών 

Ποια μέτρα εισηγείται το ΚΕΒΕ
ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: 
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Εν’ όψει αυτών των δεδομένων θα πρέπει 
να εξαγγελθούν άμεσα πρακτικά και στο-
χευμένα μέτρα τόσο βραχυπρόθεσμου 
όσο και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα που 
να στοχεύουν κυρίως:
(α) Στην ελάφρυνση του αυξημένου κό-

στους που καλούνται να καταβάλ-
λουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
κυρίως στα θέματα των καυσίμων και 
της ενέργειας (ηλεκτρισμός) για όσο 
χρονικό διάστημα παρατηρούνται 
ψηλές τιμές στα καύσιμα. Στα πλαίσια 
αυτά μπορεί να εξεταστεί και η πιθα-
νότητα προσωρινής αναστολής στην 
υποχρεωτική χρήση βιοκαυσίμων σε 
διυλισμένα προϊόντα ώστε να επιτευ-
χθεί σημαντική μείωση στις τιμές των 
καυσίμων.

(β) Στην εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
σε σιτηρά, κυρίως για κτηνοτροφικούς 
σκοπούς αλλά και για ανθρώπινη κα-
τανάλωση, ώστε να διασφαλιστεί η 
επιβίωση των ζώων και η συνεχής τρο-
φοδοσία της αγοράς με κρεατοπαρα-
σκευάσματα.

(γ) Στην επιδότηση μέρους των αυξημένων 
τιμών των σιτηρών για κτηνοτροφι-
κούς σκοπούς ώστε να διατηρηθούν 
σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές των γε-
ωργοκτηνοτρικών προϊόντων ντόπιας 
παραγωγής.

(δ) Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και 
απεξάρτησης της οικονομίας στα θέ-
ματα ενεργειακής αυτάρκειας με έμφα-
ση στις επενδύσεις στους τομείς των 
ΑΠΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας και 
της έλευσης του ΦΑ. Για τον σκοπό 
αυτό κρίνεται απαραίτητο όπως επι-
σπευθούν οι διαδικασίες ολοκλήρω-
σης του συστήματος λειτουργίας της 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και υλοποίησης των επεν-
δύσεων σε δίκτυα και υποσταθμούς, 
η απουσία των οποίων καθυστερεί, με 
αποτέλεσμα να αναστέλλεται η ουσι-
αστική υλοποίηση των μεγάλων ανα-
πτύξεων σε ΑΠΕ στην ανταγωνιστική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κράτος πρέπει επειγόντως να συμπε-
ριλάβει στο σχέδιο επιχορήγησης για 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστη-
μάτων και τις μεγάλες επιχειρήσεις 
που και αυτές πλήττονται από το πολύ 
ψηλό κόστος ενέργειας όπως πχ ξε-
νοδοχεία, βιομηχανίες και εμπορικές 
εταιρείες. Επίσης πρέπει να δίδεται 
δυνατότητα τα φωτοβολταϊκά πλαί-

σια να μπορούν να εγκατασταθούν σε 
άλλο (όχι απαραίτητα όμορο) τεμάχι-
ο/α και να εξυπηρετούν το υποστατικό 
της επιχείρησης, καθότι οι πλείστες 
επιχειρήσεις δεν έχουν ελεύθερο χώρο 
εντός του τεμαχίου τους π.χ. όπως εί-
ναι η μέθοδος του virtual net metering.

(ε) Στην ενίσχυση της αυτάρκειας της χώ-
ρας σε αριθμό προϊόντων που θεω-
ρούνται στρατηγικά για την επιβίωση 
των πολιτών και την ομαλή λειτουργία 
των βιομηχανιών μας σε μελλοντικές 
παρόμοιες καταστάσεις, όπως τρόφι-
μα και άλλα βιομηχανικά προϊόντα. 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί 
στην προγραμματισμένη ενίσχυση και 
στήριξη του πρωτογενούς τομέα (γε-
ωργοκτηνοτροφικός τομέας) ώστε να 
επενδυθούν σημαντικά κεφάλαια σε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα εξα-
σφαλίζουν σε βάθος χρόνου αυξημένη 
επάρκεια τροφίμων στη χώρα.

(στ) Κίνητρα για τη δημιουργία μεγαλύτε-
ρων αποθηκευτικών χώρων και σιλό 
σιτηρών και ψυκτικών θαλάμων που 
να πληρούν τις απαραίτητες συνθήκες 
φύλαξης τροφίμων, για αύξηση της 
αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας 
σε τρόφιμα.

Για την καταβολή αυτών των επιδομάτων 
το Κράτος πρέπει να ζητήσει μαζί και με 
τα υπόλοιπα Κράτη μέλη να δημιουργηθεί 
Ειδικό Ταμείο με χρήματα της ΕΕ τα οποία 
θα δοθούν στα κράτη για στήριξη των νοι-
κοκυριών και των επιχειρήσεων.
Παράλληλα το Κράτος θα πρέπει να αξιο-
ποιήσει τη νέα απόφαση της ΕΕ για παρά-
ταση της περιόδου εφαρμογής του Συμ-
φώνου Σταθερότητας μετά το 2023 που 
επιτρέπει δημοσιονομικές χαλαρώσεις 
προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά. Δεδομένων των πρό-
σθετων προβλημάτων που αναπόφευκτα 
θα δημιουργήσουν οι επιπτώσεις του 
πολέμου στην Ουκρανία και οι κυρώσεις 
που επεβλήθηκαν στη Ρωσία από τη Δύση, 
θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το 
2022 και το 2023 θα πρέπει να υπάρξει η 
αναγκαία δημοσιονομική χαλάρωση ώστε 
να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοι-
κοκυριά. Άποψη του ΚΕΒΕ είναι ότι όπως 
εξελίσσονται τα πράγματα τα βασικά μέ-
τρα που θα πρέπει να ληφθούν για αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της νέας αυτής 
κρίσης, θα είναι, όπως και στην περίπτωση 
της πανδημίας, κυρίως δημοσιονομικού 
χαρακτήρα.

υπηρεσιών στο βαθμό που αυτές σχετί-
ζονται με υπηκόους ή επιχειρήσεις που 
προέρχονται από τη Ρωσία, λόγω των κυ-
ρώσεων που έχουν επιβληθεί, οι οποίες 
στην πράξη εμποδίζουν ή δυσκολεύουν 
περαιτέρω την οποιαδήποτε επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα με τη χώρα αυτή.
Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθούν 
επίσης τα προβλήματα που θα αντιμετω-
πίσει ο Τουρισμός και οι συνδεόμενες με 
αυτόν οικονομικές δραστηριότητες κατά 
το 2022, λόγω των αρνητικών εξελίξεων με 
τις μειωμένες αφίξεις τουριστών από τις 
δύο εμπόλεμες χώρες. Η κατάσταση όπως 
έχει διαμορφωθεί με τους περιορισμούς 
στις πτήσεις αλλά και τη συναλλαγματική 
αξία του ρουβλιού έναντι του ευρώ, σί-
γουρα θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την 
αγοραστική δύναμη των Ρώσων τουρι-
στών οι οποίοι θα επιλέξουν πιο φθηνούς 
προορισμούς ή θα περιορίσουν τα ταξίδια 
τους σε μεγάλο βαθμό.
Δείτε όλα τα μέτρα που προτείνει το ΚΕΒΕ
Τα μέτρα του ΚΕΒΕ: 
1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με βάσει τα πιο πάνω, είναι ξεκάθαρο ότι 
τα κυριότερα προβλήματα που αναμένε-
ται να αντιμετωπίσει η Κύπρος στο επό-
μενο διάστημα, ενδεχομένως μέχρι και το 
2023 είναι τα πιο κάτω:
(α) Ψηλός πληθωρισμός με διατήρηση των 

ψηλών τιμών σε αρκετά προϊόντα και 
υπηρεσίες για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα.

(β) Ψηλό ενεργειακό κόστος (καύσιμα και 
ηλεκτρισμός) τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και για τα νοικοκυριά.

(γ) Περιορισμένες ποσότητες σιτηρών για 
ανθρώπινη και κτηνοτροφική χρήση 
σε ψηλές τιμές.

(δ) Ελλείψεις τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, 
σε αρκετές πρώτες ύλες, ενδιάμεσα 
και τελικά προϊόντα, σε συνδυασμό με 
ψηλές τιμές που αναμένεται να επηρε-
άσουν την ομαλή λειτουργία αρκετών 
επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικό-
τητα των προϊόντων τους.

(ε) Μειωμένες πωλήσεις λόγω πληθωρι-
σμού που θα προκαλέσουν προβλή-
ματα ρευστότητας σε αρκετές επιχει-
ρήσεις εν’ όψει του ότι θα χρειάζονται 
περισσότερα χρήματα για την αγορά 
νέων προμηθειών για αντικατάσταση 
αποθεμάτων.

2. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
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(viii) Απόφαση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για 
μείωση των εισαγωγικών δασμών από 
τρίτες χώρες σε αριθμό προϊόντων 
που κρίνονται βασικά για την ομαλή 
τροφοδοσία της αγοράς (καύσιμα, 
πρώτες ύλες, τρόφιμα) ώστε να κρατη-
θούν οι λιανικές τιμές τους σε χαμηλό-
τερα επίπεδα.

(ix) Γενική κατάργηση της επιβολής εισα-
γωγικών δασμών και επί του μεταφο-
ρικού κόστους, το οποίο ως γνωστό 
έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί σε σχέση 
με το παρελθόν, ιδιαίτερα από χώρες 
της Ανατολής.

Β. Μέτρα τομεακού χαρακτήρα
Β.1 Γεωργοκτηνοτροφία
(i) Ενίσχυση των κτηνοτρόφων για αντι-

μετώπιση των αυξημένων τιμών στις 
ζωοτροφές. Η ενίσχυση μπορεί να κα-
λύπτει το σύνολο του ποσού που κα-
ταβάλλουν οι εισαγωγείς των εν λόγω 
προϊόντων πέραν κάποιας καθορισμέ-
νης τιμής αγοράς των ζωοτροφών, ή 
κατά κεφαλή επιδότηση υπό τον όρο 
ότι δεν θα προχωρήσουν σε περαιτέ-
ρω αύξηση στις τιμές πώλησης των 
προϊόντων τους για όσο καιρό τους 
καταβάλλεται αυτή η χορηγία.

(ii) Ανάλογο κίνητρο μπορεί να δοθεί και 
στους ιχθυοκαλλιεργητές ώστε να δι-
ασφαλιστεί η τροφοδοσία της αγοράς 
με τρόφιμα.

(iii) Μερική επιδότηση στους γεωργούς για 
κάλυψη του αυξημένου κόστους αγο-
ράς λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

(iv) Χρηματοδοτικά φορολογικά κίνητρα 
για ανάπτυξη νέων γεωργοκτηνοτρο-
φικών επενδύσεων που θα αυξάνουν 
την εγχώρια παραγωγή τροφίμων αλλά 
και τη δυνατότητα εξαγωγών.

Β.2 Χονδρικό Λιανικό Έμπόριο
(i) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο θεω-

ρούνται μεγάλοι καταναλωτές ενέρ-
γειας σε θέρμανση, ψύξη 24 ώρες, 7 
ημέρες την βδομάδα. Με βάση αυτό 
πληρείται σε μεγάλο βαθμό το κρι-
τήριο του 3% κόστος ενέργειας στην 
αξία παραγωγής, ώστε να μπορεί να 
αναγνωριστεί ως κλάδος υψηλής κατα-
νάλωσης ενέργειας και να ενταχθεί στο 
πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου 
κρατικών ενισχύσεων για ψηλό ενερ-
γειακό κόστος προκειμένου το όφελος 
να μεταφερθεί στις λιανικές τιμές πώ-
λησης των προϊόντων.

Με στόχο την αποτελεσματική στήριξη 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων το ΚΕΒΕ 
προτείνει τα πιο κάτω μέτρα:

Α. Μέτρα Οριζόντιου Χαρακτήρα
(i) Να μην τεθεί το θέμα του κατώτατου μι-

σθού και της αύξησης του τιμάριθμου 
για το 2022 γιατί θα αυξήσει ακόμα πε-
ρισσότερο τον πληθωρισμό.

(ii) Χρονική επέκταση του Σχεδίου Κρατι-
κών Εγγυήσεων για εξασφάλιση Ρευ-
στότητας με ταυτόχρονη διαγραφή 
του όρου για «μη απολύσεις προσω-
πικού» ώστε να στηριχθούν οι πρό-
σθετες ανάγκες των επιχειρήσεων σε 
ρευστότητα. Από πληροφόρηση που 
έχουμε εξασφαλίσει ένας από τους λό-
γους που δεν υπήρξε ουσιαστική αξι-
οποίηση του Σχεδίου, οφείλεται στον 
όρο για «μη απολύσεις προσωπικού»

 Προτείνεται επίσης η αύξηση των Κρα-
τικών εγγυήσεων στο 90% από το 70% 
όπως έγινε στις πλείστες Ευρωπαϊκές 
χώρες όπως επίσης η κατάργηση των 
περιοριστικών μέτρων που έχουν τε-
θεί από το Υπουργείο Οικονομικών 
πάνω στην μείωση του κύκλου εργασι-
ών (30% για SMEs και 50% για μεγάλες 
επιχειρήσεις).

(iii) Αξιοποίηση της Οδηγίας του Συμβου-
λίου (EU 2022/542) ημ. 5.4.22 που επι-
τρέπει στα Κράτη Μέλη να επιβάλουν 
μειωμένους έως και μηδενικούς συ-
ντελεστές ΦΠΑ σε αρκετές κατηγορίες 
προϊόντων για μείωση του κόστους 
στις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

(iv) Να ζητηθεί έγκριση της ΚΤΚ και Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ανα-
στολή δόσεων με παρόμοιο τρόπο/ 
μέθοδο που έγινε κατά την έναρξη της 
Πανδημίας.

(v) Να μειωθούν οι πρόσθετες εισφορές 
και φόροι στην ενέργεια όσο διαρκεί 
η πληθωριστική κρίση για μείωση των 
τιμών.

(vi) Διευκολύνσεις στην καταβολή φόρων, 
ΦΠΑ και εισφορών προς το Κράτος 
από επιχειρήσεις που πλήττονται σο-
βαρά από τις ψηλές τιμές ενέργειας ή 
έχουν απώλειες σε σημαντικό μερίδιο 
των πωλήσεων τους, ως η σχετική επι-
στολή μας ημ. 15.4.22

(vii) Εργοδότηση Ουκρανών Προσφύγων 
και αξιοποίηση της νομοθετικής πρό-
τασης που ενέκρινε η ΕΕ για τη «Δράση 
συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευ-
ρώπη» (CARE).

(ii) Παραχώρηση συγκεκριμένου ποσού 
ανά μεταφορικό μέσο (εμπορικά οχή-
ματα, φορτηγά και ταξί) και για συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο για κάλυψη 
μέρους του αυξημένου κόστους των 
καυσίμων. Η περίοδος αυτή να ισχύει 
για όσο καιρό η διεθνής τιμή αγοράς 
των καυσίμων θα είναι πέραν ενός πο-
σού που θα καθοριστεί.

(iii) Ειδικότερα στον τομέα των τροφίμων 
και ενόψει του κινδύνου σε βάθος 
χρόνου να παρουσιαστούν κάποιες ελ-
λείψεις, προτείνεται όπως αποφεύγε-
ται η επιβολή αχρείαστων / περιττών 
φραγμών στη διακίνηση τροφίμων 
και όπως επιδεικνύεται η απαραίτητη 
ευελιξία όσον αφορά τις απαιτήσεις 
σήμανσης όταν ενδέχεται να χρειαστεί 
να αλλάξουν κάποια συστατικά, χωρίς 
να διακυβεύεται η ασφάλεια των τρο-
φίμων και η ορθή ενημέρωση των κα-
ταναλωτών.

(iv) Το θέμα έλλειψης προσωπικού συνεχί-
ζει να υφίσταται στις επιχειρήσεις Λια-
νικού εμπορίου και Horeca και οι λύ-
σεις μέχρι τώρα είναι ανεπαρκείς «Οι 
επιχειρήσεις θέλουν να προσλάβουν 
προσωπικό και όχι να απολύσουν». 
Να εξεταστούν αιτήσεις για πρόσληψη 
προσωπικού από τρίτες χώρες. Η δι-
εύρυνση των τομέων που μπορούν να 
εργαστούν φοιτητές από τρίτες χώρες 
είναι καλή πρωτοβουλία αλλά δεν λύ-
νει το πρόβλημα γιατί δεν αυξάνει τον 
αριθμό τους.

(v) Η επιβολή «πλαφόν τιμής» σε προϊόντα 
πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσο-
χή και φειδώ, μόνο σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις όπου διαπιστώνεται πραγ-
ματική τάση για αισχροκέρδεια. Το 
«πλαφόν» πρέπει να επιβάλλεται επί 
του ποσοστού κέρδους και όχι επί των 
λιανικών τιμής πώλησης.

Β.3 Βιομηχανία – Έξαγωγές
(i) Στήριξη σε όσες εξαγωγικές επιχειρή-

σεις έχουν συναλλαγές με τις χώρες 
που επηρεάζονται από τον πόλεμο, 
Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία.

(ii) Στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι 
Βιομηχανίες έχουν κόστος ενέργειας 
πέραν του 3%, οπότε να ισχύσει η ίδια 
εισήγηση όπως το σημείο Β.2(i)

(iii) Δημιουργία Σχεδίου Επιδότησης για 
εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευ-
σης ενέργειας από ΑΠΕ σε προμηθευ-
τές που θα ενταχθούν στην ανταγω-
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χρησιμοποιούνται βαριά οχήματα με 
ψηλή κατανάλωση καυσίμων να δίνε-
ται κάποια ελάφρυνση στις τιμές των 
καυσίμων.

(iv) Εκσυγχρονισμός των δημοσίων συμ-
βάσεων (συγκεκριμένα των δημοσίων 
έργων). Τα υφιστάμενα συμβόλαια που 
κάνει το δημόσιο με ιδιωτικές εταιρίες 
είναι πεπαλαιωμένα, ασύμφορα προς 
τον ιδιώτη, η διαχείριση τους γίνεται 
δυσκολότερη και ενάντια των συμβαλ-
λομένων και ειδικότερα με την σημερι-
νή κατάσταση το συμβόλαιο λειτουρ-
γεί εναντίον του ιδιώτη ο οποίος δεν 
μπορεί με κανένα τρόπο να προστα-
τευτεί.

(v) Εφαρμογή Μέτρων Στήριξης του Τομέα 
(βάση προηγούμενων εκκρεμούντων 
προτάσεων):

•  Κατάργηση της φορολογίας κεφαλαιου-
χικών κερδών για κάποια χρονική περί-
οδο, π.χ. τρία χρόνια, για όσους προ-
χωρήσουν σε αγορά ακινήτων μέχρι το 
τέλος του 2022.

•  Απαλλαγή ολόκληρου ή αναλογούντος 
Φόρου που προκύπτει από πώληση ακι-
νήτου νοουμένου ότι όλο ή μέρος αντί-
στοιχα του τιμήματος πώλησης επανα-
πενδύεται σε αγορά άλλου ακινήτου. Το 
μέτρο αυτό να ισχύει μέχρι το 2025.

•  Επέκταση χρόνου μεταφοράς υφισταμέ-
νων φορολογικών ζημιών από 5 σε 10 
έτη.

•  Δυνατότητα επιστροφής ΦΠΑ σε ακίνη-
τα που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση. 
Να υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής 
ΦΠΑ στους αγοραστές με την προϋπό-
θεση ότι θα επιβάλλεται ΦΠΑ επί του 
ενοικίου ως Option to Tax. Αυτό προτεί-
νουμε να εφαρμόζεται σε όλα τα οικιστι-
κά κτίρια ανεξάρτητα από τον τύπο του 
ενοικιαστή.

vi. Με στόχο τη συγκράτηση των ενοικίων 
σε προσιτά επίπεδα:

(α) προτείνεται η παραχώρηση κινήτρων 
σε νεαρά ζευγάρια και νέους επαγγελ-
ματίες να αγοράζουν διαμερίσματα 
αντί να επιλέγουν τη λύση του ενοικί-
ου και

(β) ανάλογα κίνητρα να δοθούν και σε θε-
σμικούς/ιδιώτες επενδυτές για αγορά 
ακίνητης ιδιοκτησίας με τη δέσμευση 
ότι θα τα ενοικιάζουν πχ για μια περίο-
δο τουλάχιστον 10 χρόνων, προκειμέ-
νου να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, 
ενέργεια που θα οδηγήσει και σε μείω-
ση των ενοικίων.

νιστική αγορά ώστε να μπορούν να 
προσφέρουν φθηνότερη ηλεκτρική 
ενέργεια σε 24ωρη βάση.

(iv) Εφαρμογή σχεδίων στήριξης για ενί-
σχυση της εξαγωγικής δραστηριότη-
τας (συμμετοχή σε εκθέσεις αλλά με 
μεγαλύτερο προϋπολογισμό), κάλυψη 
εξόδων ταξιδιών για εξεύρεση πελα-
τών όπως επίσης και κάλυψη του αυ-
ξημένου κόστους για ψηφιακή διαφή-
μιση – digital marketing.

(v) Μείωση του κόστους των εισαγωγών 
πρώτων υλών και των εξαγωγών εγχω-
ρία παραγόμενων προϊόντων με την 
εφαρμογή έκτακτου σχεδίου μερικής 
επιδότησης του κόστους των μεταφο-
ρικών (εμπορευματοκιβώτια και αερο-
μεταφορές) για περίοδο τουλάχιστον 3 
μηνών.

(vi) Στήριξη της εργοδότησης στη βιομη-
χανία με προγράμματα παρόμοια με 
τη στήριξη της εργοδότησης επί της 
περιόδου του κορονοϊού.

(vii) Το θέμα έλλειψης προσωπικού συνεχί-
ζει να υφίσταται και στη βιομηχανία. 
Οι βιομηχανίες επιθυμούν να έχουν 
ικανό προσωπικό και από τρίτες χώρες 
στο οποίο επενδύουν ώστε να αποτε-
λεί μόνιμη λύση, και όχι προσωρινή 
όπως είναι οι αιτητές ασύλου και φοι-
τητές.

(viii) Να υιοθετηθεί πολιτική όπως οι τεκ-
μηριωμένες επιπτώσεις από το πόλεμο 
στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρε-
ώσεων προς το κράτος π.χ. ραγδαία 
αύξηση κόστους, καθυστερήσεις στις 
παραλαβές εμπορευμάτων και υλικών, 
λαμβάνονται άμεσα υπόψιν για μετα-
βολή των όρων στις συμβάσεις. Πα-
ρόμοια πολιτική έχει υιοθετηθεί λόγω 
των επιπτώσεων της πανδημίας.

Β.4 Κατασκευαστικός Τομέας
(i) Συχνή αναθεώρηση των τιμών σε διάφο-

ρα υλικά ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 
τρέχουσες τιμές και να μην προκαλούν 
ζημίες στους εργολήπτες.

(ii) Να δοθεί η δυνατότητα παράτασης των 
προθεσμιών εκτέλεσης των έργων μέ-
χρι και 8 μήνες ένεκα της αδυναμίας 
πολλών προμηθευτών να εξασφαλί-
σουν επαρκείς ποσότητες υλικών για 
κάλυψη των αναγκών αλλά και της 
αδυναμίας τους να δίνουν τιμές και 
προσφορές για οικοδομικά υλικά σε 
μακροχρόνια βάση.

(iii) Σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα όπου 

Το υφιστάμενο Σχέδιο προϋποθέτει ύπαρ-
ξη συντελεστή 100% για τα τεμάχια που 
θα εντάσσονται σε αυτό. Ζητείται όπως το 
κίνητρο επεκταθεί και σε τεμάχια με χαμη-
λότερους συντελεστές (80 – 90%).

Β.5 Τουρισμός
(i) Το ηλεκτρικό ρεύμα των ξενοδοχείων να 

τεθεί στη βιομηχανική ταρίφα
(ii) Παραμένει το αίτημα για εργοδότηση 

ξένου προσωπικού από τρίτες χώρες.
(iii) Μείωση του κόστους του τουριστικού 

πακέτου με τη μείωση του ΦΠΑ για τις 
τουριστικές επιχειρήσεις από 9% σε 
5% και μείωση των τελών αεροδρομί-
ων.

(iv) Διαφοροποίηση προϊόντος μέσω στο-
χευμένων ενεργειών ανάλογα με την 
αγορά – Μεγάλη προοπτική στην αγο-
ρά του Ισραήλ

(v) Προσέγγιση νέων αγορών ή/και αύξηση 
του τουριστικού ρεύματος από υφι-
στάμενες που παρουσιάζουν προοπτι-
κές, με ενίσχυση της προβολής πέραν 
από τη διαδικτυακή, με τη συμμετοχή 
σε εκθέσεις, οργάνωση road shows, 
οργάνωση fam trips και φιλοξενία στην 
Κύπρο ξένων οργανωτών ταξιδιών και 
τουριστικών δημοσιογράφων, καθώς 
και διαφοροποίηση του προϊόντος με 
στοχευμένες ενέργειες ανάλογα με την 
αγορά.

(vi) Εξαίρεση των εταιρειών εκμίσθωσης 
οχημάτων από την επιβάρυνση των 
αδειών κυκλοφορίας για το 2023

Β.6 Έπιθυμητές Υπηρεσίες προς περαι-
τέρω ανάπτυξη
Επιστροφή ή απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ 
για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επιθυ-
μητούς τομείς όπου υπάρχει προοπτική 
και στοχεύουμε να αναπτύξουμε περαι-
τέρω όπως Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια, 
Σχολεία κ.α), Ιατρικές δραστηριότητες, 
Έρευνα κ.α. Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει 
σημαντικά στην ανάπτυξη νέων καθώς 
και στην επέκταση/αναβάθμιση υφιστά-
μενων επιθυμητών δραστηριοτήτων 
αφού θα καλύπτει ανέγερση νέων και επέ-
κταση υφιστάμενων κτιρίων, αγορά νέου 
και αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό εξοπλι-
σμού. Σήμερα, το ΦΠΑ 19% παραμένει 
κόστος στους ως άνω οργανισμούς καθ’ 
ότι οι πελάτες δεν χρεώνονται ΦΠΑ, ώστε 
να γίνεται συμψηφισμός, με αποτέλεσμα 
την σημαντική και αποτρεπτική αύξηση 
των δαπανών.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης προήδρευσε, στο Προεδρικό Μέγα-
ρο, σύσκεψης με θέμα την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της νέας παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά 
τη σύσκεψη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. 
Μάριος Πελεκάνος είπε ότι «ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προή-
δρευσε ευρείας σύσκεψης στην οποία συμμε-
τείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών, Μεταφορών 
ως εκτελών χρέη Υπουργού Εργασίας, Ενέρ-
γειας, η Υφυπουργός Πρόνοιας, οι Πρόεδροι 
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και του Συμ-
βουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. 
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που 
προκύπτουν συνεπεία της ρωσικής εισβολής 
την Ουκρανία και η νέα παγκόσμια οικονομική 
κρίση που έχει ως αποτέλεσμα τις αυξανόμενες 
πληθωριστικές πιέσεις που επηρεάζουν ιδιαί-
τερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν τα μέτρα που, 
ήδη, λαμβάνονται αλλά και επιπλέον οριζόντια 
ή/και στοχευμένα στις ευάλωτες ομάδες μέτρα 
που θα μπορούσαν να ληφθούν, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εισηγήσεις των πολιτικών κομμάτων 
και των κοινωνικών εταίρων, καθώς επίσης και 
τις εισηγήσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλί-
ου και του Συμβουλίου Οικονομίας και Αντα-
γωνιστικότητας.
Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομι-
κών, θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες 
αλλεπάλληλες συσκέψεις, ώστε να εξεταστούν 
και να συγκεκριμενοποιηθούν τα επιπρόσθετα 
μέτρα που θα προταθούν προς έγκριση από 
το Υπουργικό Συμβούλιο, την ερχόμενη Παρα-
σκευή, 27 Μαΐου».
Σε ερώτηση ο κ. Πελεκάνος είπε ότι «έχουν 
συζητηθεί όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν 
να ληφθούν, και οι εισηγήσεις των κοινωνι-
κών εταίρων, των πολιτικών κομμάτων, του 
Συμβουλίου Οικονομίας, του Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου. Θα ακολουθήσει τις επόμενες μέ-
ρες μια σειρά συζητήσεων, έτσι ώστε να παρου-
σιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο μια ολιστική 
προσέγγιση, μια ολοκληρωμένη πρόταση που 
θα λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους».
Σε ερώτηση για την παράταση στη μείωση του 

φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στο ηλε-
κτρικό ρεύμα, ο Εκπρόσωπος είπε και αυτά 
τα μέτρα έχουν συζητηθεί σήμερα και «χωρίς 
να θέλω να προκαταλάβω το αποτέλεσμα των 
συσκέψεων που θα ακολουθήσουν, είναι μέτρα 
που αναμένεται ότι θα παραταθούν».
Κληθείς να πει κατά πόσο υπάρχουν τα δημο-
σιονομικά περιθώρια για λήψη επιπρόσθετων 
μέτρων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει γίνει ήδη 
μια αξιολόγηση από το Υπουργείο Οικονομι-
κών. Κατά τη σημερινή σύσκεψη έγινε ανάλυση 
όλων των προτάσεων, επομένως θα χρειαστεί 
κάποιος χρόνος ώστε το Υπουργείο Οικονομι-
κών σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμε-
νους να αναλύσει σε βάθος την κατάσταση και 
να συγκεκριμενοποιηθούν και τα όρια εντός 
των οποίων μπορεί να κινηθεί το Υπουργείο 
Οικονομικών».
Σε ερώτηση αν τα μέτρα είναι στοχευμένα για 
τις ευάλωτες ομάδες, για τις επιχειρήσεις κλπ, 
ο Εκπρόσωπος είπε ότι «συζητήθηκαν και ορι-
ζόντια και στοχευμένα μέτρα».
Ερωτηθείς αν συζητήθηκε το θέμα της τιμής 
των καυσίμων, ο κ. Πελεκάνος είπε ότι «υπάρ-
χει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία 
ακολουθείται που είναι ουσιαστικά καινούρια, 
εδώ και κάποιους μήνες, η οποία έχει συμ-
φωνηθεί και με το Γενικό Λογιστήριο της Δη-
μοκρατίας και με τον Γενικό Ελεγκτή, ώστε να 
γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι στις τιμές των 
καυσίμων για να αποφεύγουμε φαινόμενα αι-
σχροκέρδειας».

Τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης
κατά της ακρίβειας
Τι συζήτησε ο Πρόεδρος με τους Υπουργούς για τον πληθωρισμό

ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ
Ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να θεωρείται 
σχεδόν βέβαιο πως θα παρθεί είναι η ανα-
νέωση της μείωσης του φόρου κατανάλωσης 
στα καύσιμα και του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό 
ρεύμα για τρεις μήνες. Είναι μέτρο το οποίο 
ισχύει και σήμερα και αν πάψει η εφαρμογή 
του θα δούμε την τιμή της βενζίνης να ανε-
βαίνει κατά 8,3 σεντ. του ευρώ, σε μια ήδη 
πολύ αυξημένη τιμή στην αντλία. Μπαίνο-
ντας στο κεφάλαιο ρεύμα, το μέτρο αφορά 
στη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα 
για τους οικιακούς καταναλωτές από το 19% 
στο 10% και για τις ευάλωτες ομάδες στο 5%.
Πέραν αυτών των δύο μέτρων, αναμένονται 
και «μικρά – μικρά» μέτρα τα οποία θα αμ-
βλύνουν την ακρίβεια. Δεν αποκλείονται μέ-
τρα που θα επηρεάσουν τη τιμή του γάλατος 
και του ψωμιού, αλλά και σύμφωνα με πλη-
ροφορίες μέτρα τα οποία θα έχουν σχέση με 
τις τιμές των σιτηρών για κτηνοτροφικούς 
σκοπούς. Ένα άλλο μέτρο που βρίσκεται στο 
τραπέζι και αναμένουμε τις επίσημες ανα-
κοινώσεις για να δούμε εάν ευσταθεί ή όχι, 
είναι να γίνουν διευκολύνσεις στην καταβο-
λή φόρων, ΦΠΑ και εισφορών στο κράτος 
από επιχειρήσεις που πλήττονται από τις 
ψηλές τιμές της ενέργειας. Άλλο ένα μέτρο 
επίσης που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και 
θα αναμένουμε να δούμε αν θα εφαρμοστεί 
και εδώ, αφορά επιδότηση συγκεκριμένου 
ποσού στα νοικοκυριά για καύσιμα.
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ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Άνοδο 6,2% παρουσίασαν σε ετήσια βάση τα προϊό-
ντα που μεταφέρθηκαν οδικώς στην Κύπρο το 2021, 
με τα προϊόντα που μεταφέρθηκαν οδικώς από και 
προς την Κύπρο να αυξήθηκαν κατά 1,5%. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το συνολικό 
βάρος των προϊόντων που διακινήθηκε οδικώς εντός 
Κύπρου διαμορφώθηκε στα 27,6 εκατ. τόνους, σε 
σύγκριση με 26,06 εκατ. το 2020 και 29,33 εκατ. το 
2019. Το βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν 
οδικώς από και προς την Κύπρο διαμορφώθηκε στις 
25,5 χιλιάδες τόνους σε σύγκριση με 25,16 χιλιάδες 
τόνους το 2020.
Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021, το 
συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν 
οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 33,2% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Αντίστοιχα, το βάρος του φορτίου που μεταφέρθη-
κε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε 
αύξηση 14,9%.

Ακάλυπτες επιταγές €438.000 
παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο

A
κάλυπτες επιταγές αξίας €438.000 
παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο στις κυ-
πριακές τράπεζες, σύμφωνα με στοι-
χεία που ανακοίνωσε η ΚΤΚ. Είναι η 
μεγαλύτερη μηνιαία αξία ακάλυπτων 
επιταγών που παρουσιάστηκε τουλά-
χιστον από το 2020, ενώ συγκριτικά 
αντιστοιχεί σε πέραν του μισού από 
το συνολικό ποσό ακάλυπτων επι-
ταγών που παρουσιάστηκαν όλο το 
2020. Τον Ιανουάριο 2022 το συνο-
λικό ποσό ακάλυπτων επιταγών που 
παρουσιάστηκε ήταν €149.558, τον 
Φεβρουάριο €93.811 και τον Μάρτιο 
€64.852. Συνολικά το 2021 παρου-
σιάστηκαν ακάλυπτες επιταγές αξίας 
€933.945. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΚΤΚ, ο αριθμός φυσικών και νομι-
κών προσώπων που καταχωρήθηκαν 
στον προκαταρκτικό κατάλογο από 
τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2022 
ανέρχεται στα 81, ενώ 69 πρόσωπα 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Αρχείο 
Πληροφοριών (ΚΑΠ) το ίδιο διάστημα.
Στον προκαταρκτικό κατάλογο κατα-
χωρούνται όλες οι ακάλυπτες επιταγές 
που παρουσιάζονται στις Τράπεζες 
και τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύ-
ματα, δηλαδή όλες οι επιταγές που 

στην τελευταία τους παρουσίαση, και 
αφού έχουν παρέλθει 15 μέρες από 
την πρώτη παρουσίαση, παραμένουν 
απλήρωτες λόγω έλλειψης ή ανεπάρ-
κειας διαθέσιμων κεφαλαίων του εκ-
δότη τους. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν εκδώσει ακάλυπτες 
επιταγές και έχουν καταχωρηθεί στον 
προκαταρκτικό κατάλογο, μεταφέρο-

νται αυτόματα στο κυρίως Αρχείο, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
καταχώρησης που προβλέπονται στις 
σχετικές Οδηγίες, δηλαδή αν έχουν 
εκδώσει τρεις ή περισσότερες ακάλυ-
πτες επιταγές ανεξαρτήτως ποσού ή 
αν έχουν εκδώσει ακάλυπτη επιταγή 
ή ακάλυπτες επιταγές για συνολικό 
ποσό πέραν των €2.000.
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ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΕΙ Ο ΚΑΔΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Δεν υπάρχει θέμα να μην έχουμε στα ράφια προϊόντα ή οποιοδήποτε 
πρόβλημα στο προβλεπτό μέλλον καθησύχασε ο Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, σημειώνο-
ντας παράλληλα ότι προμηθευόμαστε σιτηρά και υπάρχει απόθεμα 3 
μηνών στην ποσότητα σιτηρών για ανθρώπινη κατανάλωση.
Σε δηλώσεις του στη Λάρνακα, ο Κώστας Καδής είπε ότι εξετάζουν τρό-
πους συνεργασίας με τους εισαγωγείς σιτηρών ώστε να τους βοηθή-
σουν να διατηρήσουν κι αυτοί ακόμη μεγαλύτερα αποθέματα.
«Άρα δεν φαίνεται κάτι που να μας ανησυχεί. Ανησυχητικό φαίνεται να 
είναι το κόστος, η αύξηση της τιμής. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, 
όχι μόνο της Κύπρου και θα πρέπει να το διαχειριστούμε με ευρύτερα 
μέτρα τα οποία συζητά και είμαι βέβαιος ότι χειρίζεται με υπευθυνό-
τητα το Υπουργείο Οικονομικών».
Ερωτηθείς εάν θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλί-
δη, ο κ. Καδής είπε ότι είναι προσηλωμένος αυτή τη στιγμή στην υλο-
ποίηση του κυβερνητικού έργου, πρόσθεσε ότι δεν ανήκει σε κάποιο 
πολιτικό κόμμα ο ίδιος και είπε ότι έχει μιλήσει με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και υπάρχει συνεννόηση να μην συμμετάσχει σε προε-
κλογικές δραστηριότητες, αλλά να μείνει προσηλωμένος στην υλοποί-
ηση του κυβερνητικού έργου.

Ετήσια αύξηση 7,7% αξίας εργασιών 
λιανικού εμπορίου τον Μάρτιο

Ο
Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανι-
κού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάρτιο 
2022 κατά 7,7% σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου 
έτους. Κατά τον ίδιο, μήνα ο Δείκτης 
Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού 
Εμπορίου μειώθηκε κατά 2% σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με 
στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστι-
κή Υπηρεσία.
Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατα-
γράφηκε στο λιανικό εμπόριο καυσί-
μων οχημάτων, με 37,2% μεγαλύτερη 
αξία σε σχέση με τον Μάρτιο 2021 και 
6,1 αύξηση σε όγκο.
Αντίθετα, μείωση 19% καταγράφη-
κε σε αξία και 24,4% σε όγκο στα μη 
ειδικευμένα καταστήματα λιανικού 
εμπορίου.
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται 
ότι σημείωσε αύξηση 9,9% και ο δεί-
κτης όγκου αύξηση 1,7% σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο του 2021.
Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 
έτους το λιανικό εμπόριο καυσίμων 
αυξήθηκε κατά 43,4% σε αξία και 
12,1% σε όγκο. Κατά τον Μάρτιο, με-

γαλύτερη αύξηση σε όγκο, ύψους  
23,2% καταγράφηκε στα υφάσματα, 
ενδύματα, υποδήματα, με αντίστοιχη 
αύξηση σε αξία 26,8%, σε σχέση με 
τον Ιανουάριο 2022. Η μεγαλύτερη 

μείωση και σε αξία και σε όγκο κατά 
τους τρεις πρώτους μήνες του 2022 
καταγράφηκε στα μη ειδικευμένα κα-
ταστήματα του λιανικού εμπορίου, με 
11% και 15,7% αντίστοιχα.
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών μειώθηκε 
κατά 30% και των μη χρηματοοικονομικών 
εταιρειών κατά 57% τα τελευταία πέντε χρόνια

δείκτης χρέους, δηλαδή το χρέος ως ποσοστό επί του Ακα-
θάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), των νοικοκυριών 
παρουσιάζει μείωση που αγγίζει το 30% και των μη χρη-
ματοοικονομικών εταιρειών το 57% τα τελευταία πέντε 
χρόνια, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα, 
σχετικά με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογα-
ριασμούς. Συγκεκριμένα, το ενεργητικό των νοικοκυριών 
σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 
2021 στα 57,9 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 61% αφορά με-
τρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 20% 
μετοχές και 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το 
χρέος τους ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 στα 20,1 
δισ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 
86% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρου-
σιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρί-
μηνο λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. Ωστόσο, σε σύγκριση με 
τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών 
παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 30%. Παρο-
μοίως, το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομι-
κών εταιρειών ανήλθε στα 65,7 δισ. ευρώ με αναλογία 17% 
σε μετρητά και καταθέσεις, 5% σε δάνεια, 1% σε χρεόγρα-
φα, 48% σε μετοχές και 29% σε λοιπά χρηματοοικονομικά 

στοιχεία. Το χρέος του τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 
ανήλθε στα 36,2 δισ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκε-
ται στο 155% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μικρή μείωση σε  σχέ-
ση με το προηγούμενο τρίμηνο κυρίως λόγω της αύξησης 
του ΑΕΠ. Σε σύγκριση όμως με τον Δεκέμβριο του 2016 ο 
δείκτης  χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών 
παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 57%. Μικρή 
αύξηση παρουσιάζει και το ενεργητικό των ασφαλιστικών 
εταιρειών, το οποίο όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομι-
κά μέσα ανήλθε στα 4,3 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο 
ως εξής: 11% σε μετρητά και καταθέσεις, 3% σε δάνεια, 24% 
σε χρεόγραφα, 49% σε μετοχές και 14% σε λοιπά χρημα-
τοοικονομικά στοιχεία. Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανι-
σμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 8,2 
δισ. ευρώ επενδυμένο 5% σε μετρητά και καταθέσεις, 13% 
σε δάνεια και χρεόγραφα, 80% σε μετοχές και 3% σε λοιπά 
χρηματοοικονομικά στοιχεία. Οι επενδύσεις σε χρηματοοι-
κονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 
3,9 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις 
σε ποσοστό 26%, 15% σε δάνεια, 3% σε χρεόγραφα, 44% 
σε μετοχές και 11% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Ο
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ΣΤΟ 11,7% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΑ ΜΕΔ 
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022
Στο 11,7% επί του συνόλου των χορηγήσεων βρίσκονται οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στο τέλος Ιανουαρίου 2022, από το 
11,1% που ήταν τον προηγούμενο μήνα και ανέρχονται στα €3,006 δισ., από €3 δισ. που ήταν τον Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα.
Οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν από €27.012 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 σε €25.560 εκ., παρουσιάζοντας μείωση ύψους 
€1.352 εκατ. Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι η μεγάλη μείωση στις συνολικές χορηγήσεις οφείλεται κυρίως σε αποπληρωμές 
δανείων.
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 31.12.2014-31.12.2021 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους 
€24,3 δισ. ή 89%, αφού από το 47,8% επί του συνόλου των χορηγήσεων έπεσαν στο 11,1%.
Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 43,6% στο τέλος Ιανουαρίου 2022, σε σύγκριση με 43,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 και 46,2% τον 
Δεκέμβριο του 2020.
Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2022 ανέρχονταν στα €3.348 εκατ., από τα οποία €1.460 
εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.
Αύξηση παρατηρείται και στα δάνεια με καθυστερήσεις πάνω από 90 ημέρες, καθώς από 8% επί των συνολικών χορηγήσεων που 
ήταν τον Δεκέμβριο του 2021 ανέβηκαν στο 8,5%. Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι αυτό οφείλεται στη μείωση των συνολικών χο-
ρηγήσεων κυρίως λόγω αποπληρωμής δανείων.

Μείωση επιτοκίων καταθέσεων και καταναλωτικών 
δανείων, μικρή αύξηση στα στεγαστικά

Μ
Μείωση στα επιτόκια καταθέσεων και 
καταναλωτικών δανείων και οριακή 
αύξηση στο επιτόκιο των στεγαστικών 
δανείων, φαίνεται στα στοιχεία που 
δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου για τον Μάρτιο 2022.
Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμί-
ας έως ενός έτους από νοικοκυριά ση-
μείωσε μείωση στο 0,05%, σε σύγκριση 
με 0,07% τον προηγούμενο μήνα, ενώ 
το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις 
από μη χρηματοδοτικές εταιρείες πα-
ρουσίασε μείωση στο -0,01%, σε σύ-
γκριση με 0,00% τον προηγούμενο 
μήνα.
Όσον αφορά τα δάνεια, το επιτόκιο 
για τα καταναλωτικά δάνεια σημείω-
σε μείωση στο 3,06%, σε σύγκριση με 
3,19% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το 
επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγο-
ρά κατοικίας αυξήθηκε στο 2,16%, σε 
σύγκριση με 2,14% τον προηγούμενο 
μήνα.
Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς 
μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά 
μέχρι €1 εκ. παρουσίασε μείωση στο 
3,14%, σε σύγκριση με 3,24% τον προ-
ηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που 
αφορά δάνεια προς μη χρηματοδο-
τικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 
εκ. κατέγραψε αύξηση στο 3,28%, σε 
σύγκριση με 3,16% τον προηγούμενο 

μήνα. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2022 
τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν 
αύξηση και έφτασαν στα €506,7 εκ., σε 
σύγκριση με €437,4 εκ. τον Φεβρουά-
ριο.
Συγκεκριμένα, τα νέα καταναλωτικά 
δάνεια αυξήθηκαν στα €14,1 εκ., σε 
σύγκριση με €12,2 εκ. τον προηγού-
μενο μήνα, τα νέα δάνεια για αγορά 
κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα 
€205,1 εκ., σε σύγκριση με €150,4 εκ. 
τον Φεβρουάριο. Τα νέα δάνεια προς 

μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά 
μέχρι €1 εκ. σημείωσαν άνοδο στα 
€79,3 εκ., σε σύγκριση με €43,7 εκ., και 
τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτι-
κές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. 
κατέγραψαν μείωση στα €199,9 εκ., 
σε σύγκριση με €224,9 εκ. τον προη-
γούμενο μήνα. Τα εν λόγω στοιχεία 
περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομι-
σματικές και Χρηματοοικονομικές Στα-
τιστικές, Απριλίου 2022.
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Το ένα τρίτο των πράξεων ακινήτων
στη Λευκωσία το α’ τρίμηνο ήταν διαμερίσματα

ο ένα τρίτο των πράξεων που υλοποιή-
θηκαν στη Λευκωσία το πρώτο τρίμηνο 
του 2022 αφορούσε διαμερίσματα, κατα-
γράφοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για αγορά διαμερισμάτων στην πρωτεύ-
ουσα, σύμφωνα με ανάλυση του Συμ-
βουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών την 
οποία δίνει στη δημοσιότητα.
Συγκεκριμένα, από τις συνολικά 1.574 
πράξεις (μεταβιβάσεις και καταθέσεις 
Πωλητήριων Εγγράφων), οι 536 αφο-
ρούσαν σε διαμερίσματα σε διάφορες 
περιοχές της επαρχίας, σύμφωνα με την 
ανάλυση του συμβουλίου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, 
σύμφωνα με στοιχεία από τις συγκριτικές 
πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτη-
ματολογίου, τα οποία επεξεργάστηκε το 
Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, 
οι δήμοι Λευκωσίας (105), Στροβόλου 
(105) και Λακατάμειας (99) συγκεντρώ-
νουν τις περισσότερες πράξεις κατά τους 
πρώτους μήνες του 2022.  Ακολουθεί η 
Αγλαντζιά (83), τα Λατσιά (63) και η Έγκω-
μη (62). Οι λιγότερες πράξεις καταγράφη-
καν στον Άγιο Δομέτιο (24).
Όσον αφορά σε συγκεκριμένες περιοχές 
στις οποίες σημειώθηκε αξιοσημείωτος 
αριθμός πράξεων για διαμερίσματα, ξε-
χωρίζουν ο Άγιος Δημήτριος στον Στρό-
βολο με 56 πράξεις, οι Άγιοι Ομολογητές 

ΑΚΙΝΗΤΑ

Τ

ΑΥΞΗΣΗ 16% ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Διψήφια αύξηση παρουσιάζει η αδειοδότηση νέων οικοδομικών έργων από τις αρμό-
διες υπηρεσίες τους δύο πρώτους μήνες του 2022, όπως διαφαίνεται από νέα στοιχεία 
που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις 
δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε στις 
774. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €228,1 εκατομμύρια και το συνολι-
κό εμβαδόν τις 189,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να 
ανεγερθούν 901 οικιστικές μονάδες.
 Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, το εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων 
έργων παγκύπρια παρουσίασε αύξηση 16,1% φθάνοντας τις 347,7 χιλ. τ.μ. από 299,4 
χιλ. τ.μ. πέρσι.
Το δίμηνο του 2022 εκδόθηκαν 1.309 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.150 την αντί-
στοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 13,8%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 19,2% Ο 
αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,9%.
Οι άδειες οικοδομής θεωρούνται καλή ένδειξη της μελλοντικής κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Αύξηση καταγράφηκε σε όλες τις πόλεις πλην της Λεμεσού με την Αμμόχωστο να σημειώνει το μεγαλύτερο ρυθμό επιτάχυνσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cystat που παρουσιάζονται και στο StatWatch, το εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων έργων παγκύπρια πα-
ρουσίασε το 2021 αύξηση 3,8% στα 2346,2 εκατ. τετραγωνικά μέτρα από 2260,7 εκατ. το 2020.

στη Λευκωσία με 36 πράξεις και η Χρυ-
σελέουσα στον Στρόβολο με 32 πράξεις. 
Ο μέσος όρος αξίας των πράξεων στην 
επαρχία Λευκωσίας κατά το πρώτο τρί-
μηνο ήταν 158.703 ευρώ.
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Μαρίνος 
Κυναιγείρου αναφέρει σε δήλωσή του 
ότι «το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομε-
σιτών δεσμευμένο στην προσπάθεια για 
αύξηση της διαφάνειας και της παροχής 
χρήσιμων πληροφοριών στο ευρύ κοι-

νό και τους νόμιμους Κτηματομεσίτες, 
θα συνεχίσει να δημοσιεύει ανά τακτά 
χρονικά συμπεράσματα, υποβοηθητικά 
δεδομένα». «Με δεδομένο ότι η ζήτηση 
για διαμερίσματα στην πρωτεύουσα εί-
ναι διαρκώς αυξανόμενη, φρονούμε πως 
τα συγκεκριμένα στοιχεία θα βοηθήσουν 
όλους τους εμπλεκόμενους, επαγγελμα-
τίες και μη, να έχουν μία πιο ολοκληρω-
μένη κατάσταση των δεδομένων στην 
αγορά της Λευκωσίας», προσθέτει.

Έμβαδόν αδειοδοτηθέντων
έργων ανά επαρχία

(Ιανουάριος - Φεβρουάριος) (χιλ.τ.μ.)
   %
 2022 2021 22/21
Λευκωσία 121.0 101.1 19.7
Αμμόχωστος 21.1 9.3 126.0
Λάρνακα89.7 51.1 45.0 13.6
Λεμεσός 96.0 101.2 -5.2
Πάφος 58.5 42.8 36.5
Σύνολο 347.7 299.4 16.1
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία



nomisma ΜΑΪΟΣ 2022 / 61

Καρούσος: Επενδύσεις σε ακίνητα και έργα
προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των ακινή-
των και ο προγραμματισμός και η υλοποίηση μεγάλων τεχνι-
κών και οικοδομικών έργων, αποτελούν στρατηγικούς στό-
χους της Κυβέρνησης για βελτίωση των υποδομών, ανέφερε 
ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης 
Καρούσος, μιλώντας στην έναρξη του 113ου Συνεδρίου της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών.
Στο χαιρετισμό του στο 113ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Κατασκευαστών F.I.E.C. – Cy 2022, ο κ. Καρούσος 
είπε ότι o κατασκευαστικός τομέας αποτελεί έναν από τους 
κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας της Κύπρου, 
με σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ).
Ο κ. Καρούσος, αναφερόμενος στις επιπτώσεις που προκαλεί 
στον κατασκευαστικό τομέα ο πόλεμος στην Ουκρανία είπε 
ότι «έχει επηρεάσει τον κατασκευαστικό τομέα όπως και την 
οικονομία γενικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας 
πρωτοφανείς αυξήσεις των τιμών και δημιουργώντας ένα 
κλίμα αβεβαιότητας που επηρεάζει όχι μόνον τις μεγάλες 
αναπτύξεις αλλά και τις μικρότερες».
«Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν καταλυτικά όλους τους κλά-
δους της οικονομίας και πιθανόν να οδηγήσουν σε αναπρο-
σαρμογή του πλάνου της κυβέρνησης και της πολυδιάστατης 
στρατηγικής της για αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου 
και στον τομέα των κατασκευών», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στο ενδιαφέρον που παρατηρείται για νέες 
επενδύσεις στην Κύπρο είπε ότι «η κυβέρνηση θα αξιοποι-
ήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενθάρ-
ρυνση και διευκόλυνση νέων επενδύσεων, για τις οποίες 
παρατηρείται ενδιαφέρον από χώρες του εξωτερικού, όπως 
το Ισραήλ, η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, η Γερμανία και άλλες 
χώρες της Μέσης Ανατολής».
Παράλληλα, πρόσθεσε θα προωθήσει το δικό της επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έδωσε ώθηση 
στην αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου και στον κατασκευα-
στικό τομέα.
Ακολούθως αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα που αποτε-
λούν εξαγγελίες του προέδρου της Δημοκρατίας, συνολικού 
προϋπολογισμού €1.2 δισ., που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή 
δρομολογούνται για υλοποίηση το αμέσως επόμενο διάστη-
μα σε παγκύπριο επίπεδο, με στόχο να βελτιώσουν την ποιό-
τητα ζωής των πολιτών.
Μερικά από τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη ή προωθούνται σύντομα για προσφοροδότηση είναι 
υποδομές για το ενεργειακό έργο Βασιλικού, το Νέο Κυπρια-
κό Μουσείο, κτηριακές υποδομές στον τομέα της υγείας και 
των κυβερνητικών υπηρεσιών, υποδομές για φιλοξενία προ-
σφύγων, υποδομές στο οδικό δίκτυο, ο Περιμετρικός Αυτοκι-
νητόδρομος Λευκωσίας και τμήματα των αυτοκινητοδρόμων 
Λευκωσίας-Τροόδους, Λεμεσού-Τροόδους, Πάφου-Πόλης 
Χρυσοχούς και Λευκωσίας-Παλαιχωρίου.
Επιπρόσθετα, με υπολογιζόμενες επενδύσεις ύψους €1 δισ. 
βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης η Σύμβαση Παραχώρησης 
για την ενιαία Ανάπτυξη της περιοχής Λιμένα και Μαρίνας 
της Λάρνακας, έργο που έχει ήδη παραδοθεί στον Ανάδοχο 

τον περασμένο μήνα και εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη 
για την τοπική κοινωνία της Επαρχίας Λάρνακας, αλλά και την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας ευρύτερα.
Τόνισε πως τα έργα αυτά, πέραν του άμεσου οφέλους τους ως 
υποδομές, θα έχουν ευεργετική επίδραση στην αύξηση του 
ΑΕΠ, θα αναζωογονήσουν σημαντικά τον κατασκευαστικό κλά-
δο και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
«Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αποτελεί 
κύρια στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης, με γνώμονα τη βι-
ώσιμη ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον χρηματοοικονομικής στα-
θερότητας και κοινωνικής συνοχής», υπογράμμισε.
Όσον αφορά την ενίσχυση της συνεισφοράς των κατασκευών 
στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας είπε ότι προωθείται 
η επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη προγραμματισμένων 
έργων, η παροχή κινήτρων για τις επενδύσεις σε κατοικίες και 
άλλα κτίρια, η προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές, 
ο καθορισμός προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου 
στρατηγικού σχεδίου για τις υποδομές και η διασφάλιση συν-
θηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημοσίων έργων, 
ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση κόστους/οφέλους από τα 
έργα υποδομών στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Εστιάζοντας στη συνεργασία του υπουργείου Μεταφορών με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είπε ότι «είναι στενή η συ-
νεργασίας τους  έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι στρατηγικές 
και οι επενδυτικές μας αποφάσεις προωθούνται συλλογικά και 
για κοινό όφελος, για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη».
Όσον αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα, για μετριασμό των επι-
πτώσεων του πολέμου είπε ότι « μεταξύ άλλων, είναι η μείωση 
για ακόμη δύο μήνες του ΦΠΑ στο ρεύμα και η μείωση του φό-
ρου κατανάλωσης στα καύσιμα».

Η



62 / nomisma  ΜΑΪΟΣ  2022

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 
Να εκμεταλλευτούμε 
το μομέντουμ των πολλών 
αναζητήσεων για την Κύπρο

ήνυμα προς όλους τους φορείς όπως 
εργαστούν από κοινού προκειμένου 
οι αυξημένες αναζητήσεις μετατρα-
πούν σε κρατήσεις, έστειλε ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος 
με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ.
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ από την Αθήνα, ο 
κ. Περδίος υπενθύμισε ότι η Κύπρος 
παρουσιάζει αυξημένη δυναμική στις 
αναζητήσεις στο Google, ενώ με βάση 
τα στοιχεία για το πρώτο τετράμηνο 

του έτους, οι τουριστικές αφίξεις υπο-
λογίζονται περίπου στο μισό εκατομ-
μύριο, που αντιστοιχεί στο 70% της 
αντίστοιχης περιόδου του 2019, της 
χρονιάς με το μεγαλύτερο ρεκόρ του-
ριστικών αφίξεων στο νησί την ώρα 
που τους πρώτους μήνες του έτους, η 
Κύπρος είχε ένα αυστηρό πρωτόκολ-
λο εισόδου στη χώρα που ζητούσε 
διπλό τεστ κορωνοϊού ακόμη και για 
εμβολιασμένους πολίτες.

«Η επίδοση αυτή δεν είναι άσχημη και 
μας δίνει αισιοδοξία για τη συνέχεια 
και αυτό ενισχύεται ακόμη περισσό-
τερο με τις αναζητήσεις στο Google», 
είπε.
Ο κ. Περδίος υπενθύμισε πως οι ανα-
ζητήσεις στο Απρίλιο για την Κύπρο 
ήταν 25% πάνω από τον Απρίλη του 
2019, μια επίδοση που καταγράφηκε 
παρά το ότι είχαν αφαιρεθεί η Ρωσία 
και η Ουκρανία λόγω του πολέμου 

M



nomisma ΜΑΪΟΣ 2022 / 63

στη χώρα αυτή και των κυρώσεων της Μό-
σχας.
Σημείωσε ακόμη ότι τον Απρίλιο οι αναζη-
τήσεις έφτασαν στο 1,5 εκατομμύριο την 
εβδομάδα, κάτι που, όπως πρόσθεσε, κα-
ταδεικνύει ότι υπάρχει ζήτηση για ταξίδι 
(pent-up demand) που είχε εγκλωβιστεί 
τα προηγούμενα χρόνια λόγω περιορι-
σμών για την Covid-19. Ανέφερε ακόμη 
ότι η αύξηση των αναζητήσεων έδειξε ότι 
αποδίδουν οι εξειδικευμένες καμπάνιες 
στο εξωτερικό, η υλοποίηση ψηφιακών και 
στοχευμένων εκστρατειών προώθησης, οι 
επαφές με νέες αγορές και οι ενέργειες του 
Υφυπουργείου για αλλαγή της τουριστικής 
ταυτότητας.
«Σίγουρα δεν θα γίνουν όλες αφίξεις αλλά 
αυτό δείχνει ενδιαφέρον για την Κύπρο. Η 
κάθε αναζήτηση είναι ευκαιρία και πρέπει 
όλοι μαζί στοχευμένα να προσπαθούμε να 
μετατρέψουμε τις αναζητήσεις να σε κρα-
τήσεις», πρόσθεσε.
Όσον αφορά την προέλευση των ανα-
ζητήσεων, ο κ. Περδίος είπε πως το 30% 
προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, επι-
σημαίνοντας ότι το σημαντικό είναι ότι τα 
μερίδια των άλλων αγορών έχουν αυξηθεί, 
περιορίζοντας το μερίδιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου, της μεγαλύτερης παραδοσιακά 
αγορά της Κύπρου.
«Ενισχύσαμε τη ζήτηση για την Κύπρο από 
όλες τις άλλες αγορές κάτι που προσπα-
θούμε να επιτύχουμε τα τελευταία χρό-
νια», σημείωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού.
Όπως είπε, οι αναζητήσεις από τη Γερ-
μανία ανέρχονται στο 12% του συνόλου, 
10% από τις Σκανδιναβικές χώρες, 9% από 
την Πολωνία, 6% από τη Γαλλία, 6% από 
τις ΗΠΑ, 5% από το Ισραήλ, 4% από την 
Ολλανδία, 4% από την Αυστρία, ενώ Ελ-
βετία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Βέλγιο έχουν 
από 3%.
Εξάλλου, ο κ. Περδίος είπε πως καταγρά-
φονται «τεράστιες αυξήσεις» στις αναζη-
τήσεις για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, διά-
φορες δραστηριότητες το νησί και μικρές 
αποδράσεις. «Δείχνει ότι έχουμε αρχίσει 
να προσελκύουμε το ενδιαφέρον από κο-
ντινές χώρες για μικρές διακοπές και με-
μονωμένων ταξιδιωτών»,
Αναφορικά με την Ελλάδα, ο κ. Περδίος 
είπε πως το Υφυπουργείο υλοποιεί μια 
εντατική δράση για ενίσχυση των αφί-
ξεων, ο οποίες το τρίμηνο Ιανουαρίου – 
Μαρτίου 2022 αντιστοιχούσαν στο 10% 
των συνολικών αφίξεων, προσθέτοντας 
πως και η αεροπορική συνδεσιμότητα έχει 
ενισχυθεί, ενώ περαιτέρω προοπτικές δη-

μιουργεί και η ακτοπλοϊκή σύνδεση που 
αρχίζει φέτος.
«Ουδέποτε η Ελλάδα έχει το 10% των 
αφίξεων, αν το μερίδιο αυτό παραμείνει 
για όλη τη χρονιά τότε θα είναι μια πολύ 
καλή χρονιά για την ελληνική αγορά», 
πρόσθεσε.
Από χθες ο κ. Περδίος είχε επαφές με ορ-
γανωτές ταξιδίων και παρέστη σε εκδή-
λωση για εξειδικευμένους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες και ΜΜΕ στην Ελλάδα.
Εξάλλου, ο Υφυπουργός Τουρισμού θα 
μεταβεί μαζί με τον Υπουργό Μεταφορών 
στο τέλος Μαΐου στην Σαουδική Αραβία 
με στόχο να γίνει το επόμενο βήμα στην 

αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χω-
ρών, όπως είπε. Στα μέσα Ιουνίου θα με-
ταβεί εκ νέου στη Γαλλία για μια επίσκεψη 
ανασκόπησης των ενεργειών που είχαν 
γίνει το προηγούμενο διάστημα (follow 
up), ενώ θα υπογραφεί Μνημόνιο Συναντί-
ληψης με τον τουριστικό οργανισμό της 
Αλσατίας στον τομέα των ειδικών ενδια-
φερόντων και για ενίσχυση της προβολή 
της χώρας.
«Για το φετινό καλοκαίρι πιστεύω πως 
πράξαμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. 
Απ’ εδώ και πέρα η δουλειά μας εστιάζεται 
στον χειμώνα και το μέλλον», κατέληξε.
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Τ

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ 

Βύρα την άγκυρα
για τον Πειραιά
Οι τιμές εισιτηρίων και οι θέσεις των ταξιδιωτών

ντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για 
το πρώτο δρομολόγιο της ακτοπλοϊ-
κής σύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, κα-
θώς στις 19 Ιουνίου θα αναχωρήσει το 
πλοίο από το λιμάνι της Λεμεσού με 
προορισμό τον Πειραιά.
Το πλοίο τύπου ropax M/V DALEELA 
σημαίας Κύπρου που διαχειρίζεται η 
εταιρεία Scandro Holding LTD, είναι με-

ταφορικής ικανότητας 400 ατόμων και 
100 οχημάτων. Το πλοίο θα αναχωρή-
σει στις 12:00 το μεσημέρι της Κυρια-
κής 19 Ιουνίου από τη Λεμεσό και θα 
καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά 
στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 
20 Ιουνίου. 
Η γραμμή είναι εποχική και επιδοτού-
μενη από την κυπριακή κυβέρνηση για 

τα επόμενα τρία χρόνια με το ποσό των 
16,5 εκατ. ευρώ μετά από διαπραγμά-
τευση και έγκριση από την ΕΕ. Οι τιμές 
των εισιτηρίων και τα δρομολόγια
Τέσσερα δρομολόγια μετ΄ επιστροφής 
θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, 8 
τον Ιούλιο, 7 τον Αύγουστο και 3 τον 
Σεπτέμβριο.

Α
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ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
– ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000 ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
Τεράστια ζήτηση εκδηλώνεται από ταξιδιώτες για εισιτήρια με την ακτοπλοϊκή σύν-
δεση Κύπρου-Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Επίτιμο Πρόεδρο του ACTA κ. Άκη Κελεπέ-
σιη, του οποίου η εταιρεία Top Kinisis διαχειρίζεται τα εισιτήρια της ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης, μέσα σ’ένα 48ωρο εκδηλώθηκε ζήτηση για πέραν των 2.000 εισιτηρίων. 
Όπως εξήγησε ο κ. Κελεπέσιης, η ζήτηση αυτή που αφορά τα πρώτα δρομολόγια 
της νέας γραμμής είναι πρωτοφανής και δείχνει ότι αγκαλιάζεται από το κοινό. 
Ως γνωστόν το παρθενικό ταξίδι από τη Λεμεσό προς τον Πειραιά θα γίνει στις 
19 Ιουνίου.Το πλοίο Θα αναχωρήσει στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 19 Ιουνίου 
από τη Λεμεσό και θα καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά στις 6 το απόγευμα της 
Δευτέρας 20 Ιουνίου. Στο ταξίδι αυτό θα συμμετέχει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. 
Βασίλης Δημητριάδης καθώς και άλλοι παράγοντες που στήριξαν αυτό το εγχείρη-
μα. Στον Πειραιά θα γίνει πανηγυρική άφιξη του πλοίου και σχετική τελετή. Το πλοίο τύπου ropax M/V DALEELA σημαίας Κύπρου 
που διαχειρίζεται η εταιρεία Scandro Holding LTD, είναι μεταφορικής ικανότητας 400 ατόμων και 100 οχημάτων. Η γραμμή είναι 
εποχική και επιδοτούμενη από την κυπριακή κυβέρνηση για τα επόμενα τρία χρόνια με το ποσό των 16,5 εκατ. ευρώ μετά από 
διαπραγμάτευση και έγκριση από την ΕΕ.
Τέσσερα δρομολόγια μετ΄ επιστροφής θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, 8 τον Ιούλιο, 7 τον Αύγουστο και 3 τον Σεπτέμβριο.
Σε περίπτωση βλάβης του πλοίου η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνήσει για εφεδρικό, ενώ αφαιρείται ένα ποσό της επιδότησης.
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας scandroholding.com/gr/ μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος επιβάτης να δει πληροφορίες για τις τιμές 
των εισιτηρίων και τα δρομολόγια.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
• VIP Καμπίνα (Άτομο):€50
• 1η Θέση (Μονόκλινη/Άτομο):€30
• 1η Θέση (Δίκλινη/Άτομο):€25
• 1η Θέση (Τετράκλινη/Άτομο): €20
• 2η Θέση (Άτομο):€10
• Αεροπορική Θέση:€8
• Παιδί (4-12 ετών):€5
• Παιδί (0-4 ετών):€0
• Αυτοκίνητο (εώς 5μ) :€60
• Μηχανή: €30
• Ποδήλατο: €0
• Κατοικίδιο (στη Καμπίνα):€50
• Κατοικίδιο σε Κυνοτροφείο:€35
 (Kennel)
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
• VIP Καμπίνα (Άτομο):€100
• 1η Θέση (Μονόκλινη/Άτομο):€60
• 1η Θέση (Δίκλινη/Άτομο):€50

• 1st Θέση (Τετράκλινη/Άτομο): €40
• 2η Θέση (Άτομο):€20
• Αεροπορική Θέση:€16
• Παιδί (4-12 ετών):€10
• Παιδί (0-4 ετών):€0
• Αυτοκίνητο (εώς 5μ):€120
• Μηχανή: €60
• Ποδήλατο: €0
• Κατοικίδιο (στη Καμπίνα):€100
• Κατοικίδιο σε Κυνοτροφείο: €70(Kennel)

*  Οι κρατήσεις άρχισαν στις 7 Μαίου και 
ώρα 08:00 π.μ

*  Όλα τα οχήματα πρέπει να είναι έως 5 
μέτρα και να συνοδεύονται

*  Το κάθε κατοικίδιο πρέπει να συνοδεύε-
ται με διαβατήριο και πιστοποιητικά

*  Οι φόροι – λιμενικά τέλη δεν συμπερι-
λαμβάνονται

*  Περιορισμένος αριθμός καμπίνων για 
κατοικίδια

Σε περίπτωση βλάβης του πλοίου η εται-
ρεία θα πρέπει να μεριμνήσει για εφεδρικό, 
ενώ αφαιρείται ένα ποσό της επιδότησης.
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
scandroholding.com/gr μπορεί ο κάθε εν-
διαφερόμενος επιβάτης να λάβει πληρο-
φορίες για τις τιμές των εισιτηρίων και τα 
δρομολόγια. 
Ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα κρατήσεων 
της εταιρείας ενώ την πρακτόρευση των 
εισιτηρίων έχει αναλάβει τα πρακτορείο 

acheon akti.

«ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
 Ως μία ιδανική ευκαιρία προώθησης του 
θαλάσσιου τουρισμού για τις δύο χώρες, 
χαρακτήρισε την έναρξη της ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο στις 
19 Ιουνίου, μετά από 22 χρόνια, ο υφυ-
πουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Βασίλης 
Δημητριάδης, σε συνέντευξη Τύπου που 

παραχώρησε σήμερα σε ελληνικά μέσα 
ενημέρωσης στην κυπριακή πρεσβεία στην 
Αθήνα. Ο κ. Δημητριάδης είπε ότι η κυπρι-
ακή πλευρά κατάφερε να ενεργοποιήσει τη 
γραμμή και το χαρακτήρισε ως ένα εγχείρη-
μα που θα πρέπει να αγκαλιαστεί από τον 
κόσμο. 
«Μη ξεχνάμε» τόνισε, «ότι είναι πολλοί Ελ-
λαδίτες που θέλουν να επισκεφτούν τους 
συγγενείς τους που ζουν στην Κύπρο και 
μιλάμε για πάνω από 50.000 άτομα».
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Energean: Νέα ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού 
αερίου με την γεώτρηση «Αθηνά» στο Ισραήλ

H Energean plc (LSE: ENOG, TASE: גאנא) είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την ανακάλυψη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσμα-
τος φυσικού αερίου με την ερευνητική γεώτρηση «Αθηνά» (Athena) 
στην θάλασσα του Ισραήλ.
Τα βασικότερα σημεία
Το εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα ανακαλύφθηκε στο Block 12 
στην θάλασσα του Ισραήλ, με την πρώτη ανάλυση να παραπέμπει σε 
8 δισεκ. κυβικά μέτρα (283 δισεκ. κυβικά πόδια ή 51 εκατ. βαρέλια 
ισοδυνάμου πετρελαίου) ανακτήσιμου φυσικού αερίου.
• Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς εξαλείφει το ρίσκο 

(de-risk) για επιπλέον ποσότητες 50 δισεκ. κυβικών μέτρων (1.8 
τρισεκ. κυβικά πόδια / (321 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαί-
ου) δυνητικών πόρων συνολικά στην περιοχή που η Energean έχει 
ονομάσει «Περιοχή Ολύμπου» (Olympus Area). Πρόκειται για μία 
νέα περιοχή που έχει προσδιορίσει η Energean που περιλαμβάνει 
την ανακάλυψη «Αθηνά» καθώς και στόχους στο Block 12 και στη 
γειτονική άδεια Tanin στους οποίους δεν έχουν ακόμη πραγματο-
ποιηθεί γεωτρήσεις.

• Η «Αθηνά» μπορεί σε βραχυπρόθεσμη βάση να αναπτυχθεί μέσω 
σύνδεσης (tie-back) προς το FPSO «Energean Power», ενισχύοντας 
την κερδοφορία του σχεδίου ανάπτυξης των κοιτασμάτων Karish 
και Tanin. Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατό να αποτελέσει τμήμα της 
ευρύτερης ανάπτυξης της «Περιοχής Ολύμπου»

• Η Energean προχωρεί στην αξιολόγηση όλων των προοπτικών 
ανάπτυξης για την εμπορική αξιοποίηση της ευρύτερης «Περιο-
χής Ολύμπου», όπως:

• Περαιτέρω πωλήσεις φυσικού αερίου στην αγορά του Ισραήλ, δη-
λαδή:

• Νέα μακροχρόνια συμβόλαια (Gas Sales& Purchase Agreements 
-GSPA) βασισμένα στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ισραηλινής 
αγοράς παραγωγής ηλεκτρισμού

• Spot πωλήσεις
• Δυνατότητες εξαγωγών, όπως:
• Δεσμευτική εμπορική συμφωνία με βάση το Μνημόνιο Κατανόη-

σης (Memorandum of Understanding -MoU) που έχει υπογραφεί 
με την Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) για την προ-
μήθεια έως 3 δισεκ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως

• Εξαγωγές σε άλλες περιφερειακές και ευρωπαϊκές αγορές μέσω 
αγωγών και LNG μέσω της Κύπρου ή και της Αιγύπτου

Ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, σχο-
λίασε σχετικά:
“Είμαστε χαρούμενοι για την ανακοίνωση αυτής της νέας ανακάλυ-
ψης φυσικού αερίου στην «Αθηνά» και το δυναμικό της ευρύτερης 
«Περιοχής Ολύμπου». Εξετάζουμε ένα εύρος στρατηγικών προοπτι-
κών αξιοποίησης τόσο για αυτόνομη ανάπτυξη της «Αθηνάς» όσο και 
για ανάπτυξη της ευρύτερης «Περιοχής Ολύμπου», οι οποίες περι-
λαμβάνουν την εγχώρια ισραηλινή αγορά και τις εξαγωγές.
Η ανακάλυψη «Αθηνά» και η εξάλειψη του ρίσκου για μια σειρά από 
στόχους στην ευρύτερη «Περιοχή Ολύμπου» επιβεβαιώνει τον ρόλο 
της Ανατολικής Μεσογείου ως κέντρου παγκόσμιου ενδιαφέροντος 
στην έρευνα για τον εντοπισμό φυσικού αερίου. Επιπλέον, ενισχύει 
την δέσμευσή μας να φέρουμε ανταγωνισμό και να ενισχύσουμε την 

ασφάλεια στην προμήθεια φυσικού αερίου στην περιοχή, επιτρέπει την 
βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μας στο Ισραήλ και υλοποιεί ένα 
από τα ορόσημα της Energean για το 2022». Σημειώνεται ότι τα έσο-
δα από το φυσικό αέριο που θα παραχθεί από το Block 12 δεν υπόκει-
νται στην καταβολή δικαιωμάτων προς τις εταιρείες από τις οποίες η 
Energean αγόρασε τις άδεις Karish και Tanin, συνεπώς θα είναι αυξημένα 
κατά 8% προκειμένου για τις ίδιες αναλογικά ποσότητες φυσικού αερίου.

Τα στοιχεία της γεώτρησης «Αθηνά»
Η ερευνητική γεώτρηση «Αθηνά» (Athena) πραγματοποιήθηκε στο Block 
12 (Energean Israel, 100%), είκοσι χιλιόμετρα από το κοίτασμα Karish 
και 20 χιλιόμετρα από το Tanin A, σε βάθος νερού 1769 μέτρων. Η γεώ-
τρηση είχε διήρκεσε 51 ημέρες και εκτελέσθηκε με χαμηλότερο κόστος 
από το προβλεφθέντα προϋπολογισμό των 35 εκατ. δολαρίων. Η γεώ-
τρηση «Αθηνά» είναι η 5η συνεχόμενη επιτυχής γεώτρηση της Energean 
στο Ισραήλ. Μία μεγάλη στήλη υδρογονανθράκων 156 μέτρων εντοπί-
στηκε στον πρωτεύοντα στόχο της γεώτρησης ( A, B και C sands). Η αρ-
χική ανάλυση δείχνει ότι η ανακάλυψη «Αθηνά» περιέχει 8 δισεκ. κυβικά 
μέτρα (283 δισεκ. κυβικά πόδια ή 51 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρε-
λαίου) ανακτήσιμου φυσικού αερίου. Πρόσθετες αναλύσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν προκειμένου να προσδιορίσουν το συνολικό δυναμικό και 
να επιβεβαιώσουν και τις ποσότητες ρευστών υδρογονανθράκων της 
ανακάλυψης. Εμπορικά εκμεταλλεύσιμοι υδρογονάνθρακές δεν εντοπί-
στηκαν στον βαθύτερο δευτερεύοντα στόχο (D sands) που χαρακτηρι-
ζόταν από 22% πιθανότητες επιτυχίες.

Η συνέχεια του γεωτρητικού προγράμματος
Το πλοιογεωτρύπανο Stena IceMAX θα μετακινηθεί ώστε να ολο-
κληρώσει την επιβεβαιωτική γεώτρηση Karish Main-04  και στη 
συνέχεια θα ολοκληρώσει τη γεώτρηση ανάπτυξης στο Karish 
North. Η απόφαση για το εάν η Energean  θα προχωρήσει και 
στις δύο δυνητικές γεωτρήσεις «Ερμής» (Hermes) ή/και «Ηρα-
κλής» (Hercules) που περιλαμβάνονται στο γεωτρητικό πρό-
γραμμα θα ληφθεί προς το τέλος της επιβεβαιωτικής γεώτρησης 
Karish Main-04.

Ε

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πάνω: Περιοχή 
Ολύμπου (Olympus 
area), χάρτης
Κάτω: Περιοχή 
Ολύμπου (Olympus 
area), εμφάνιση 
υδρογονανθράκων
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Η κοινοπραξία Eni-Total ενδεχομένως να προχωρήσει με τη επόμενή της 
γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ μέσα σε αυτό το μήνα, αμέσως μόλις το 
γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει ολοκληρώσει την εργασία 
του στην Αίγυπτο, δήλωσε η Υπουργός Ενέργειας, Νατάσα Πηλείδου. 
Είπε ακόμη πως η ExxonMobil – Qatar Energy ξεκινά σεισμικές έρευνες 
εντός του καλοκαιριού, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Ιούνιο, για 
το τεμάχιο 5, και ενδεχομένως και κάποιες πτυχές του τεμαχίου 10. 
Παράλληλα, σημείωσε πως «η Κύπρος εντάσσεται πλέον στο κάδρο για 
την ενεργειακή απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο». Σε 
δηλώσεις της και απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο 
περιθώριο του Επιχειρηματικού Φόρουμ Αμμοχώστου, η κ. Πηλείδου 
είπε πως «υπάρχουν εξελίξεις από πλευράς της Eni-Total, η οποία κοι-
νοπραξία θα προχωρήσει με την επόμενή της γεώτρηση μέσα σε αυτό 
τον μήνα ελπίζουμε αμέσως μόλις το γεωτρύπανο που θα χρησιμοποι-
ηθεί θα έχει ολοκληρώσει την εργασία του στην Αίγυπτο». Πρόσθεσε 
πως «σίγουρα ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, αλλά 
σε κάθε περίπτωση η Eni-Total θα προχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα 

και με δεύτερη γεώτρηση εντός του 2022».  Είπε ακόμη πως οι επαφές 
με την ΕΕ είναι συνεχείς «και η Κύπρος εντάσσεται πλέον στο κάδρο 
για την ενεργειακή απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο, και 
ευελπιστούμε ότι θα έχουμε εξελίξεις και σε εκείνο το κομμάτι πολύ σύ-
ντομα». Ερωτηθείσα για την αγορά γεωτρύπανων από την Τουρκία, η κ. 
Πηλείδου είπε πως «αυτό δεν σταματά τους ενεργειακούς μας σχεδια-
σμούς». «Σίγουρα η στήριξη της ΕΕ και η ένταξη της Κύπρου, του Ισραήλ 
και της Αιγύπτου σε ένα συγκεκριμένο πλάνο για συνεισφορά φυσικού 
αερίου στην ΕΕ είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία θεωρούμε 
ότι θα βοηθήσει και στην επιτάχυνση του δικού μας προγράμματος και 
ελπίζουμε ότι θα έχουμε εξελίξεις και με τις άλλες εταιρείες», πρόσθε-
σε. Ανέφερε ακόμη πως «η ExxonMobil – Qatar Energy ξεκινά σεισμικές 
έρευνες μέσα στον Ιούνιο κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μέσα στο κα-
λοκαίρι, για το τεμάχιο 5, και ενδεχομένως και κάποιες πτυχές του τεμα-
χίου 10 όπου χρειάζονται κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες». «Άρα 
βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα και προχωρούν τα πράγματα προς 
μια θετική κατεύθυνση», επεσήμανε η Υπουργός Ενέργειας.

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ENI-TOTAL ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

Πολύ πιθανός αγωγός Φ.Α. από Ισραήλ προς Κύπρο, 
αν η Energean προχωρήσει με επιπλέον ανακαλύψεις

εμπειρογνώμονας σε θέματα ενέργειας 
Τσιάρλς Έλληνας, ανέφερε ότι θεωρεί 
πολύ πιθανή την κατασκευή ενός αγωγού 
που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισ-
ραήλ για υγροποίηση στην Κύπρο, σε πε-
ρίπτωση που ανακαλυφθούν οι επιπλέον 
ποσότητες φυσικού αερίου που αναμένει 
η Energean.
Ο Ανώτερος συνεργάτης στο Παγκόσμιο 
Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμ-
βουλίου, κλήθηκε από το ΚΥΠΕ να σχολιά-
σει τη χθεσινή ανακοίνωση της ελληνικής 
εταιρείας ενέργειας Energean για ανακά-
λυψη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτά-
σματος φυσικού αερίου με την ερευνητική 
γεώτρηση «Αθηνά». Ο κ. Έλληνας ανέφερε 
ότι τα 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
που ανακαλύψαν είναι πολύ μικρή ποσό-
τητα, αφού η εταιρεία περίμενε περισσό-
τερα από 20. Συγκριτικά ανέφερε ότι το 
κυπριακό κοίτασμα «Αφροδίτη» έχει 116 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 
αερίου. Αυτό, όπως είπε, δεν βοηθά την 
Energean να προχωρήσει άμεσα με έργα, 
αλλά πρέπει να κάνει και νέες ανακαλύ-
ψεις. Ωστόσο σημείωσε ότι η εταιρεία είπε 
ότι στην «Περιοχή Όλυμπος» στην οποία 
ανακαλύφθηκε το κοίτασμα «Αθηνά», με 
βάση υπολογισμούς τους που έχουν πλέ-
ον επιβεβαιωθεί περισσότερο, ίσως να 
υπάρχουν περισσότερα από 50 δισεκ. κυ-
βικά μέτρα φυσικού αερίου.
«Αυτό που λέει η Energean είναι ότι θα 
συνεχίσει γεωτρήσεις και ότι πιστεύουν 
ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν με 
νέα έργα, μεταξύ των οποίων και η πιθα-

νότητα για εξαγωγές στην Κύπρο», προσθέ-
τοντας ωστόσο ότι για να γίνει κάτι τέτοιο 
χρειάζονται καινούριες ανακαλύψεις. Στην 
τριμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέρ-
γειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, που έγινε 
τον περασμένο Απρίλιο η Energean είχε ει-
σηγηθεί να φέρει στην Κύπρο από το 2026 
μια κινητή μονάδα υγροποίησης, την Hilli 
Episeyo FLNG, που ανήκει στη νορβηγική 
εταιρεία Golar LNG, και επί του παρόντος 
βρίσκεται στο Καμερούν. Το 2026 η μονάδα 
θα είναι ελεύθερη και η Energean προτεί-
νει να έρθει στην περιοχή του Βασιλικού, 
όπου θα υγροποιεί και θα εξάγει ποσότη-
τες φυσικού αερίου που θα έρχονται στην 
Κύπρο με αγωγό από το Ισραήλ. «Ο λόγος 
που πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό έργο, 
είναι ότι εκτός από το γεγονός ότι έχει την 
Golar συνέταιρό της, μέσα στην ομάδα βρί-
σκεται και η Vitol που είναι ιδιοκτήτρια των 
δεξαμενών της VTTI στο Βασιλικό», ανέφερε 
ο κ. Έλληνας. Πρόσθεσε ότι η Vitol είναι η 
μεγαλύτερη εταιρεία που εμπορεύεται πε-
τρέλαιο και φυσικό αέριο στον κόσμο και 
ενδιαφέρεται να αγοράσει όλο το LNG που 
ενδεχομένως να παράγει το Hilli Episeyo 
FLNG. Η Κύπρος, όπως είπε, θα μπορεί να 
παίρνει αν το επιθυμεί φυσικό αέριο απευ-
θείας από τον αγωγό που θα δημιουργηθεί 
που θα στοιχίζει γύρα στα 6-7 δολάρια  ανά 
χίλια κυβικά πόδια σε αντιπαραβολή με 25 
δολάρια που αναμένεται να στοιχίζει του 
χρόνου το φυσικού αέριο που θα εισάγει. 
Πρόσθεσε ότι η Energean ανέφερε ότι αν 
η Κύπρος ενδιαφέρεται να πάρει φυσικό 
αέριο από τον αγωγό, αυτός μπορεί να κα-

Ο
τασκευαστεί σε δύο χρόνια και αναμένεται 
να στοιχίσει μέχρι 1,5 δισ. δολάρια και να 
χρηματοδοτηθεί από τις εταιρείες που θα 
συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Ο κ. Έλλη-
νας εξέφρασε την άποψη ότι αν ανακαλυ-
φθούν οι ποσότητες που απαιτούνται από 
την Energean, το έργο είναι σίγουρο, αφού 
θα υπάρχουν οι ποσότητες, το εργοστάσιο 
υγροποίησης αλλά και οι αγοραστές.
Όσον αφορά τη ανάπτυξη του κυπριακού 
κοιτάσματος «Αφροδίτη» ο κ. Έλληνας ανέ-
φερε ότι οι πιθανότητες ανάπτυξής τους εί-
ναι μικρότερες, αφού οι διαπραγματεύσεις 
με την Chervron δεν έχουν ακόμα καταλή-
ξει, ενώ στα αποτελέσματα του πρώτου τρι-
μήνου που εξέδωσε η εταιρεία δεν γίνεται 
αναφορά σε επενδύσεις στην Κύπρο, παρά 
μόνο στο Ισραήλ. Η Chevron, που συμμετέ-
χει στα τεμάχια «Ταμάρ» και το «Λεβιάθαν» 
του Ισραήλ, θεωρείται, όπως είπε πιο πιθα-
νόν να αυξήσει τις εξαγωγές από το Ισραήλ 
στις οποίες υπάρχουν ήδη οι υποδομές, 
προς την Αίγυπτο όπου γίνεται υγροποίη-
ση, την ώρα που οι εξαγωγές φυσικού αερί-
ου από την Αίγυπτο στην Ευρώπη αναμένε-
ται φέτος να τριπλασιαστούν.
Όσον αφορά το έργο για το τερματικό φυ-
σικού αερίου στο Βασιλικό, ο κ. Έλληνας 
ανέφερε ότι παρόλο που το τροποποιημέ-
νο συμβόλαιο μεταξύ της κινεζικής κατα-
σκευάστριας εταιρείας και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας οδηγείται προς έγκριση ενώ-
πιον της  Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και 
Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), θεωρεί ότι η υπογραφή 
της συμφωνίας για τα 25 εκ. ίσως να μην εί-
ναι το τέλος των προβλημάτων.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙ0

Πτωτικό κλίμα στο ΧΑΚ λόγω της 
διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας

ΠΈΤΡΈΛΑΙΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/5/22

BREND 107.65 -1.35%

          ΧΡΥΣΟΣ
              ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/5/22

GOLD  1.816,51 +0,64%

ΓΈΝΙΚΟΣ ΔΈΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/5/22

Π

ΕΝΩ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον 
για τις 
μετοχές της 
Τράπεζας 
Κύπρου

31.490
-3,57%

843.88 
-2.64%

67.03 
-0.33%

DOW JONES

ΧΑ

ΧΑK

7.250
-2,52%

13.718 
-0,06%

6.352 
-1,20%

26.402 
-1,89%

11,928
-5.06%

NIKKEI

CAC

NASDAQ

FTSE 100

DAX

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/5/22

τωτικές τάσεις επικρατούν τις τελευταίες 
μέρες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, 
με την αγορά να παρουσιάζει ζημιές, 
αφού σημαδεύτηκε από τις έντονες κα-
θοδικές τάσεις που επικράτησαν στα διε-
θνή χρηματιστήρια, λόγω ανησυχιών για 
επερχόμενη οικονομική ύφεση, παγκο-
σμίως. Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κοντά 
στις 66-67 μονάδες και ο Δείκτης FTSE/
CySE 20 κοντά στις 40-42μονάδες. Ο ημε-
ρήσιος τζίρος συνεχίζει στα χαμηλά επί-
πεδα των  £350-400.000 των οποίων για 
κάποιες μέρες περίπου το 94% αφορούσε 
συναλλαγές για τη μετοχή της Τράπεζας 
Κύπρου, μια μέρα μετά την ανακοίνωση 
των οικονομικών αποτελεσμάτων της 
τράπεζας για το α΄ τρίμηνο του 2022. 
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς 
δείκτες, κέρδη εμφανίζει η Κύρια Αγορά , 
ενώ απώλειες είχαν ο τομέας των Επενδυ-
τικών Εταιρειών, η Εναλλακτική Αγορά και 
τα Ξενοδοχεία.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον 
προσελκύουν τελευταία  οι τίτλοι της Τρά-
πεζας Κύπρου και ακολουθούν οι μετοχές 
της Logicom, της Πετρολίνα, της Salamis 
και της Δήμητρα Επενδυτικής. Εξάλλου, 
το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη μετά-

ταξη των τίτλων της εταιρείας Τοξότης 
Επενδύσεις Δημόσια Λτδ από την Αγορά 
Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά 
του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει 
εκλείψει ο λόγος για τον οποίο είχαν με-
ταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας, μετά την 
έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας 
Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος 
που έληξε στις 31/12/2021. Περαιτέρω, 
αναφέρει ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα 
συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σή-
μανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και 
στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω 
της «Ουσιώδους αβεβαιότητας» που δι-
ατυπώνει ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής στην 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 
που έληξε στις 31/12/2021. Επίσης, το 
ΧΑΚ αναφέρει πως το Συμβούλιο του 
θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης 
(Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης 
και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ για τους 
τίτλους της εταιρείας, όταν διαπιστώσει 
ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρου-
σίαση της σήμανσης στις αξίες, θα έχουν 
εκλείψει. 
Οι τίτλοι της εταιρείας θα τυγχάνουν δι-
απραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγο-
ρά από τη Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022.
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Νομοσχέδια που αφορούν τη δυνατότητα εκδοτών 
εταιρικών χρεογράφων να επωφελούνται μειωμέ-
νου συντελεστή παρακράτησης έκτακτης εισφοράς 
για την άμυνα, την επιβολή εγγυητικού τέλους σε 
πιστωτικό ίδρυμα και τη δυνατότητα της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς να δίδει παράταση προθεσμιών σε 
εποπτευόμενους της, συζήτησε τη Δευτέρα, η Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής 
συνέχισε την συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδί-
ου που αφορά την διεύρυνση του πλαισίου παρακρά-
τησης έκτακτης εισφοράς από τόκους εισπρακτέους 
από εταιρικά χρεόγραφα, ώστε να επωφελούνται του 
μειωμένου συντελεστή 3% και εταιρικοί επενδυτές, 
πέραν των φυσικών προσώπων. Κατά τη συζήτηση, 
η μόνη εισήγηση που έγινε αποδεκτή από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών ήταν αυτή του Χρηματιστηρίου, η 
οποία αναφερόταν στην ανάγκη αφαίρεσης των κυ-
βερνητικών ομολόγων ξένων χωρών από το μειωμένο 
συντελεστή έκτακτής εισφοράς για την άμυνα μέσω 
της διαγραφής του λεκτικού στο νομοσχέδιο «ή και 
Κυβέρνηση άλλου κράτους».
Το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύ-
σεων, η Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα Φορολογίας και 
ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) 
συμφώνησαν με την πρόταση του ΥΠΟΙΚ.
Εισήγηση του Συνδέσμου Τραπεζών για διεύρυνση 
του πλαισίου έτσι ώστε να δικαιούνται μειωμένο 
συντελεστή οντότητες που θα εκδίδουν εταιρικά χρε-
όγραφα για εποπτικούς λόγους δεν έγινε αποδεκτή 

ΤΟ ΧΑΚ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Το ΧΑΚ συνέχισε να κινείται στα 
επίπεδα των 67.32 μονάδων. Η 
εικόνα του ΧΑΚ είναι όπως δεί-
χνουν οι πιο κάτω πίνακες: 

ΓΈΝΙΚΟΣ ΔΈΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

1.2

0

Δείκτης Τιμή Μεταβ.
ΓΕΝΙΚΟΣ 67,32 0,10%
ΚΥΡΙΑ 41,37 0,10%
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 1.013,67 0,00%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 865,45 0,00%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 784,91 0,50%
FTSE/CySE 20 40,44 0,10%
FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης 405,78 -5,17%

ΚΥΡΙΟΙ ΔΈΙΚΤΈΣ

Όγκος Συν/γών €
Μετοχές :  43.006,01  
Ομόλογα :  756,25  
Σύνολο : 43.762,26    
Αρ. Συν/γών : 14

 2 Ανοδικά   -    2 Αμετάβλ.
 1 Καθοδικά - 53 Αδιαπρ.

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση
Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή
                                         %
ΔΗΕΠ EUR 393,71 0,372 0,002 0,54%
ΤΡΚΗ EUR 38.730,00 1,010 0,005 0,50%
ΓΟΥΛ EUR 0,00 0,000 0,000 0,00%

ΓΙΕΠ EUR 0,00 0,000 0,000 0,00%
ΑΤΑΣ EUR 2.020,00 2,020 0,000 0,00%
Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση
ΕΛΗΤ EUR 482,30 0,742 -0,004 -0,54%
Μεγαλύτερη Έμπορευσιμότητα
ΤΡΚΗ EUR 38.730,00 1,010 0,005 0,50%

ΑΤΑΣ EUR 2.020,00 2,020 0,000 0,00%
ΤΣΙΒ EUR 1.380,00 2,760 0,000 0,00%

ΕΛΗΤ EUR 482,30 0,742 -0,004 -0,54%
ΔΗΕΠ EUR 393,71 0,372 0,002 0,54%
Μικρότερη Έμπορευσιμότητα
ΑΚΕΠ EUR 0,00 0,000 0,000 0,00%

ΑΙΕΠ EUR 0,00 0,000 0,000 0,00%
ΑΓΡΟ EUR 0,00 0,000 0,000 0,00%

ΓΔ13Γ22 EUR 0,00 0,000 0,000 0,00%
ΓΔ13Β22  EUR 0,00 0,000 0,000 0,00%

ΚΈΡΔΙΣΜΈΝΟΙ/ΧΑΜΈΝΟΙ (19/5/22)

Εκδότες εταιρικών χρεογράφων θα πληρώνουν μειωμένο συντελεστή παρακράτησης 
έκτακτης εισφοράς για την άμυνα

το τέλος κάθε σχετικού φορολογικού έτους και θα 
καταβάλλεται εντός εννέα μηνών από το τέλος κάθε 
σχετικού φορολογικού έτους.
Η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι από το 2022 
μέχρι το 2028 υπολογίζεται ότι θα λαμβάνεται από το 
κράτος 5,35 εκ. ευρώ ανά έτος, ποσό που γνωστοποι-
είται στο πιστωτικό ίδρυμα εντός έξι μηνών.
Ανέφερε επίσης ότι από το 2018 μέχρι το 2021 υπο-
λογίζεται να λάβει το κράτος εντός του 2022 το ποσό 
των 21,4 εκ. ευρώ και πρόσθεσε ότι «εντός του έτους 
το οποίο το παρόν εδάφιο τίθεται σε ισχύ δύναται να 
καθοριστεί εγγυητικό τέλος πέραν των 10 εκ. ευρώ».
Είπε ακόμη ότι η αναβαλλόμενη υποχρέωση είναι 417 
εκ. ευρώ και αν υπολογιστεί ετήσιο εγγυητικό τέλος 
1,5% τότε προκύπτει ποσό 6,25 εκ. ευρώ το οποίο 
θα εισέπραττε το κράτος σε βάθος 11 ετών (από το 
2018 – 2028). Τέλος, η Επιτροπή Οικονομικών απο-
φάσισε να εγκρίνει την δυνατότητα, μία φορά μόνο, 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να δίδει παράταση  
προθεσμιών, σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες που 
επικρατούν στη Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατό-
τητα συμμόρφωσης των εποπτευομένων της (Ανοι-
κτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, 
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) με οποια-
δήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται στην αντί-
στοιχη βασική νομοθεσία. Η Επιτροπή Οικονομικών 
της Βουλής συνέχισε την συζήτηση του θέματος μετά 
την αναβολή της συζήτησης του στην Ολομέλεια του 
Σώματος στις 14 Απριλίου του 2022.
Πηγή: ΚΥΠΕ

καθώς κρίθηκε ότι θα είναι έμμεση κρατική ενίσχυσης 
προς αυτές τις οντότητες. Η εκπρόσωπος του Συνδέ-
σμου Τραπεζών εξέφρασε την άποψη ότι «αποτελεί 
δυσμενή διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών εκδο-
τών χρεογράφων το να είναι προϋπόθεση να είναι ει-
σηγμένα» τα χρεόγραφα. Εκπρόσωπος της Κεντρικής 
Τράπεζας ανέφερε ότι η ΚΤ θα συνεχίσει να ασκεί τις 
αρμοδιότητες της, δηλαδή να εποπτεύει τα πιστωτι-
κά ιδρύματα να συμμορφώνονται με τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις και αφετέρου τις όποιες αρμοδιότητες 
έχει σε σχέση με την διάθεση των τραπεζικών χρεο-
γράφων, ενώ σημείωσε πως «η ΚΤΚ δεν έχει αρμοδιό-
τητα για θέματα φορολογίας».
Επίσης, η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής συνέχι-
σε τη συζήτηση επί της αρχής νομοσχεδίου αναφο-
ρικά με την επιβολή εγγυητικού τέλους σε πιστωτικό 
ίδρυμα που επωφελήθηκε από την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση που δημιουργήθηκε από φο-
ρολογικές ζημιές. Σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν 
επί του αρχικού νομοσχεδίου, το αποκτών πιστωτικό 
ίδρυμα καταβάλλει στη Δημοκρατία το ετήσιο εγγυη-
τικό τέλος για κάθε φορολογικό έτος από το 2022 και 
μετά στο οποίο αντιστοιχεί η ετήσια δόση. Το ετήσιο 
εγγυητικό τέλος καθορίζεται από τον Υπουργό Οικο-
νομικών 1,5% του αποτελέσματος που προκύπτει από 
τον πολλαπλασιασμό του φορολογικού συντελεστή 
με τη σχετική ετήσια δόση με ανώτατο ποσό τα 10 
εκατομμύρια ευρώ.
Αναφέρεται επίσης στο νομοσχέδιο ότι το τέλος κοι-
νοποιείται στο πιστωτικό ίδρυμα εντός έξι μηνών από 
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Η εξέλιξη της 
ισοτιμίας ευρώ/
δολαρίου 
τροφοδοτεί επίσης 
και έναν νέο γύρο 
αυξήσεων στις ήδη 
υψηλές τιμές των 
καυσίμων

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τε-
λευταίων 20 ετών βυθίστηκε η ισο-
τιμία του ευρώ με το δολάριο, γε-
γονός με άμεσες επιπτώσεις στην 
οικονομία, καθώς «φουσκώνει» 
ακόμη περισσότερο το έλλειμμα 
στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
Η εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ/
δολαρίου τροφοδοτεί επίσης και 
έναν νέο γύρο αυξήσεων στις ήδη 
υψηλές τιμές των καυσίμων.
Οι απώλειες που καταγράφει το 
ευρώ έναντι του δολαρίου μόνο 
μέσα στον τελευταίο μήνα υπερ-
βαίνουν πλέον το 4%, ενώ σε ετήσια βάση η υποχώρηση φτάνει στο 13,2%.
Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε δύο πράγματα: πρώτον, περαιτέρω αύξηση της αξίας 
των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων, καθώς αυτές πληρώνονται κατά κύριο λόγο 
σε δολάρια. Και, δεύτερον, περαιτέρω επιβάρυνση στις τιμές λιανικής των καυσίμων 
οι οποίες ήδη κινούνται σε νέο ιστορικό υψηλό, παρά το γεγονός ότι η διεθνής τιμή 
του πετρελαίου απέχει τουλάχιστον 10% από το ρεκόρ περιόδου που καταγράφηκε 
στις 18 Μαρτίου, όταν η τιμή του πετρελαίου μπρεντ ξεπέρασε για πρώτη φορά εν 
μέσω του πολέμου τα 122 δολάρια το βαρέλι.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΙΣΟΤΙΜΙΈΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/5/22

BTCUSD 28.991,510 29.006,030
USDJPY 12,772,500 12,773,100
EURJPY 13,405,800 13,406,800
EURUSD 104,958 104,960
EURAUD 150,045 150,060
EURCAD 134,661 134,672
EURCHF 102,606 102,614
EURGBP 0,84697 0,84702
GBPUSD 123,924 123,930
GBPEUR 118,060 118,065

Σύμβολο Αγορά Πώληση

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Υποχώρηση σημείωσε το ευρώ, 
έναντι του δολαρίου πλησιά-
ζοντας στην ισοτιμία 1 προς 1. 
Από το επίπεδο του 1.080, πήγε 
στο 1.062 για να καταλήξει στο 
1.049.

Ανοδικές τάσεις παρουσίασε 
το ευρώ, έναντι της στερλί-
νας αυτή την περίοδο. Από το 
επίπεδο του 0.8274, πήγε στο 
0.8310, για να καταλήξει στο 
0.8467.

Άνοδο σημείωσε το ευρώ, ένα-
ντι του ελβετικού φράγκου 
αυτή την περίοδο. Από το επί-
πεδο των 1.0191, πήγε στο 
1.0230 και κατέληξε στο 1.0260,

Σταθερότητα παρουσίασε το 
ευρώ, έναντι του γιεν αυτή την 
περίοδο. Από το 136.51, πήγε στο 
135.13 και κατέληξε στο 134.06.

ΙΣΟΤΙΜΙΈΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/5/22

16/4            2/5          20/5 16/4            2/5          20/5 16/4            2/5          20/5
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Ευρώ: Στο χαμηλότερο σημείο 
των τελευταίων 20 ετών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑ

Ελλάδα: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
- Ποιοι κλάδοι είναι πιο απαισιόδοξοι

το χαμηλότερο επίπεδο των 12 τελευ-
ταίων μηνών βρέθηκε ο δείκτης οικονο-
μικού κλίματος της Ελλάδας τον Απρί-
λιο. 
Έτσι, ο δείκτης οικονομικού κλίματος 
διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στις 105,0 
μονάδες, και ήταν σημαντικά χαμηλό-
τερος από ό,τι τον προηγούμενο μήνα 
που είχε διαμορφωθεί στις 112,1 μονά-
δες. 
Έρευνα οικονομικής συγκυρίας του 
ΙΟΒΕ διαπιστώνει επιδείνωση στις επι-
χειρηματικές προσδοκίες αλλά και την 
καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία 
έχει πληγεί σημαντικά από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. Μάλιστα, σύμφωνα με 
το ΙΟΒΕ, ο πόλεμος και οι σχετικές εξελί-
ξεις θα αποτελέσουν τον κύριο παράγο-
ντα διαμόρφωσης των συνθηκών στην 
ελληνική και την παγκόσμια οικονομία 
κατά τους επόμενους μήνες.
Ειδικότερα, ο Δείκτης Επιχειρηματικών 
Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώ-
ρησε σημαντικά τον Απρίλιο, στις 108,8 
μονάδες, από 117,1 μονάδες τον προη-
γούμενο μήνα, επίπεδο ωστόσο υψηλό-
τερο από το αντίστοιχο περυσινό (99,8 
μον.).
Οι επιχειρηματικές προσδοκίες επιδει-
νώθηκαν έντονα στις Υπηρεσίες, τις Κα-
τασκευές και τη Βιομηχανία και σχετικά 
λιγότερο στο Λιανικό Εμπόριο.  Μεταξύ 
των επιμέρους κλάδων των Υπηρεσιών, 
οι χερσαίες μεταφορές παρουσιάζουν 
την ισχυρότερη υποχώρηση, υπό το 
έντονα αυξημένο κόστος των καυσίμων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσδοκίες 
στο Λιανικό Εμπόριο επιδεινώθηκαν 
τον Απρίλιο για τέταρτο συνεχόμενο 
μήνα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις 
που ήδη ξεκίνησαν το φθινόπωρο, κλι-
μακώνονται μετά την εισβολή στην Ου-
κρανία.
Όσον αφορά την καταναλωτική εμπι-
στοσύνη, υποχώρησε περαιτέρω τον 
Απρίλιο, και διαμορφώθηκε στις –55,3 
(από –51,4) μονάδες, επίπεδο αρκετά 
χαμηλότερο εκείνου πριν ένα χρόνο 
(-38,4 μονάδες) και το χαμηλότερο από 
τον Αύγουστο του 2017.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευ-
να του ΙΟΒΕ

Σ

ξη των πωλήσεων εξασθενούν ήπια.
• στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις 

για την τρέχουσα κατάσταση των 
επιχειρήσεων υποχώρησαν αισθητά, 
εκείνες για τη ζήτηση εξασθένισαν 
ηπιότερα, ενώ οι προβλέψεις για τη 
βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης 
επιδεινώθηκαν έντονα.

• στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι 
αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυ-
ριών για την οικονομική κατάσταση 
της χώρας ενισχύθηκαν ελαφρά, ενώ 
οι αντίστοιχες για τη δική τους οικο-
νομική κατάσταση εντός ενός έτους 
βελτιώθηκαν ήπια. Παράλληλα υπο-
χώρησαν έντονα οι εκτιμήσεις για 
μείζονες αγορές και εξασθενεί αισθη-
τά η πρόθεση για αποταμίευση.

• στη βιομηχανία, το ήπια θετικό ισο-
ζύγιο των εκτιμήσεων για τις πα-
ραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε 
έντονα, οι εκτιμήσεις για τα αποθέμα-
τα κλιμακώθηκαν αισθητά και οι θε-
τικές προβλέψεις για την παραγωγή 
τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν 
οριακά.

• στις κατασκευές, οι αρνητικές προ-
βλέψεις για την παραγωγή ενισχύ-
θηκαν σημαντικά, ενώ αντίθετα οι 
προβλέψεις για την απασχόληση βελ-
τιώθηκαν ήπια.

• στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για 
τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησαν 
ελαφρά, με το ύψος των αποθεμάτων 
να κλιμακώνεται αισθητά, ενώ οι προ-
βλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλι-

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
Όπως προαναφέρθηκε, ο πόλεμος θεωρείται ότι θα διαμορφώσει την οικονομική 
πραγματικότητα το επόμενο διάστημα. Οι αβεβαιότητες που απορρέουν από τις 
εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου επηρεάζουν πλέον έντονα επιχειρήσεις και κα-
ταναλωτές, με τις παρεμβάσεις πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να μπο-
ρούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις μόνο έως ένα βαθμό. Εκτός από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στο κόστος ενέργειας και στον πληθωρισμό, 
το οικονομικό κλίμα προσεχώς θα επηρεαστεί επίσης από τις εξελίξεις στο μέτω-
πο της πανδημίας, όπου τα δεδομένα παρουσιάζουν αυτό το διάστημα σημαντική 
βελτίωση, και από την πορεία του τουρισμού καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Δείκτης Έπιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία (2000-2010=100)
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 Βιομηχανία - Ελλάδα       Μέσος Όρος Ελ. (2002-2021) 
 Βιομηχανία - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά)

Πηγή: IOBE, DG Ecfin, Ο δείκτης για την Ευρωζώνγη είναι υπό μορφή ισοζυγίου 
και αντλείται από τη DG Ecfin
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Νέο κύμα ανατιμήσεων στο καλάθι 
των ελληνικών νοικοκυριών το επόμενο διάστημα

Για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 27 χρόνια ο πληθωρισμός 
στη χώρα μας κινείται σε διψήφιο ποσοστό. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο εκτινά-
χθηκε στο 10,2% από 8,9% τον Μάρτιο με τον αντίκτυπο του πο-
λέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης να γίνεται κάτι 
παραπάνω από αισθητός.
Για τελευταία φορά διψήφιο ποσοστό (10%) είχαμε τον Φε-
βρουάριο του 1995, ύστερα από  10,7% τον Ιανουάριο του ίδιου 
έτους. Εκείνη την εποχή ο πληθωρισμός είχε ξεπεράσει το 10% 
από τον Απρίλιο του 1994, οπότε και είχε διαμορφωθεί και πάλι 
στο 10,2%. Την περίοδο της πανδημίας και πιο συγκεκριμένα τον 
Απρίλιο του 2020 είχε υποχωρήσει στο -1,4% και τον Απρίλιο του 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 
ΤΟΥ 10% ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1995

το 5%-5,5% τοποθετεί η λιανική τον πλη-
θωρισμό στο ράφι το πρώτο τρίμηνο 
του 2022, με τους ανανεωμένους τιμο-
καταλόγους χονδρικής να οδηγούν σε 
νέο κύκλο ανατιμήσεων στο προσεχές 
διάστημα, όπως έχει ήδη αναφέρει η «Ν».
Σύμφωνα με στελέχη των αλυσίδων σού-
περ μάρκετ «οι ανατιμήσεις δεν είναι 
οριζόντιες, δεν είναι καθολικές, ούτε σε 
όλες τις προϊοντικές κατηγορίες. Διαμορ-
φώνονται πλέον χειρουργικά ανά κωδι-
κό. Στο μέσο καλάθι η επίδραση το πρώ-
το τρίμηνο υπολογίζεται στο 5%-5,5% 
και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια 
που έκαναν τόσο η λιανική, όσο και η 
βιομηχανία να συγκρατηθεί η επιβάρυν-
ση των καταναλωτών». Το ποσοστό αυτό 
είναι κοντά στις εκτιμήσεις της Nielsen 
IQ, οι οποίες, σύμφωνα με το μοντέλο 
NIQ Inflation, τοποθετούν τον πραγματι-
κό πληθωρισμό στο εγχώριο καλάθι του 
σούπερ μάρκετ στο πρώτο δίμηνο στο 
4,2%, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 
4,1% στα τρόφιμα-ποτά, κατά 4,9% στα 
είδη προσωπικής υγιεινής και κατά 3,9% 
στα προϊόντα οικιακής.

«Μικρό το ποσοστό»
Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς 
«το ποσοστό αυτό φαίνεται μικρό σε σχέ-
ση με τα ποσοστά αυξήσεων της τάξεως
του 20%, του 30%, του 40% ή και του 
50% που αναγράφουν τα τιμολόγια χον-
δρικής/λιανικής που παρουσιάζονται 

στην Ουκρανία, θα ξεκινήσει η σταδιακή 
αποκλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα: ενέρ-
γεια, πρώτες ύλες κ.τ.λ. Σίγουρα δεν ανα-
μένεται φέτος να «επιστρέψουμε» στις 
συνθήκες του 2021, ωστόσο η αγορά 
είναι βέβαιο ότι θα επιδιώξει την άμεση 
διόρθωση των τιμών, προκειμένου να 
συγκρατήσει τις απώλειες στη ζήτηση».
Σημειώνεται ότι σε επίπεδο πρώτου τρι-
μήνου, σύμφωνα με τις μετρήσεις της 
Nielsen iQ, ο πληθωρισμός συγκράτησε 
τις απώλειες στους τζίρους των βασικών 
καταναλωτικών προϊόντων στο 1,4% σε 
σχέση με πέρυσι, ωστόσο η υποχώρηση 
στους όγκους πωλήσεων που υπολογίζε-
ται από την αγορά στο 6%- 8% αποτυπώ-
νει πιο ξεκάθαρα την πραγματική εικόνα 
της κατανάλωσης.
Απώλειες 4% καταγράφει στο πρώτο τρί-
μηνο και το ηλεκτρονικό καλάθι σύμφω-
να με τις μετρήσεις της convert group, με 
τον ηλεκτρονικό τζίρο να διαμορφώνε-
ται στα 61 εκατ. ευρώ.

στον Τύπο, αλλά πρέπει να γίνει κατα-
νοητό ότι αφενός δεν έχουν όλα τα είδη 
την ίδια συμμετοχή στο καλάθι, συνεπώς 
η μέση ανατίμηση της συνολικής λίστας 
του σούπερ μάρκετ είναι πολύ χαμηλό-
τερη σε σχέση με την αποτύπωση της σύ-
γκρισης τιμής ενός μεμονωμένου κωδι-
κού, αφετέρου ο ρόλος των προσφορών, 
των προωθητικών, αλλά και η διεύρυνση 
της ιδιωτικής ετικέτας διαφοροποιούν 
το τελικό μίγμα στο καλάθι».
Πάντως, οι αναπροσαρμογές που πέ-
ρασαν στα τιμολόγια χονδρικής πριν 
από το Πάσχα, όπως έχει ήδη αναφέρει 
η «Ν», σηματοδοτούν νέο ανατιμητικό 
κύμα τις προσεχείς ημέρες, με τα στελέ-
χη της αγοράς να εκτιμούν ωστόσο ότι 
μεσοσταθμικά στο σύνολο του έτους το 
«ταβάνι» των ανατιμήσεων δεν θα ξεπε-
ράσει το 10% σε σύγκριση με πέρυσι.
Καθοριστικότερος παράγοντας η πορεία 
του πολέμου
Στον βαθμό που τελειώσει ο πόλεμος 

Σ

2021 στο -0,3%.
Εκρηκτικές ήταν και αυτόν τον μήνα οι ανατιμήσεις στην ενέρ-
γεια. Σε ετήσια βάση, το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 122,6%, 
ο ηλεκτρισμός κατά 88,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 65,1% 
και τα καύσιμα-λιπαντικά κατά 29%.
Όσον αφορά στα τρόφιμα, τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη άνοδο 
καταγράφουν τα έλαια-λίπη τα οποία αυξήθηκαν κατά 22%. Ακο-
λουθούν τα κρέατα με 14,1%, τα λαχανικά 13,8%, τα γαλακτοκο-
μικά – αυγά 11,7% και το ψωμί-δημητριακά 10%.
Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης οι μεταφορές με πλοίο 
όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 17,7% και οι μεταφορές με αερο-
πλάνο με 15,8% Στο +16% και το κόστος των ξενοδοχείων. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τ
η σύσταση ενός Ταμείου Σταθερότητας 
της Ευρωζώνης, συνολικού ύψους έως 
250 δισ. ευρώ, το οποίο θα μπορεί να δί-
νει χαμηλότοκα δάνεια σε κράτη - μέλη 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα από 
εξωτερικά σοκ πρότεινε ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Σταθερότητας.
Η πρόταση παρουσιάζεται σε μελέτη 
των στελεχών του ESM, Florian Misch και 
Martin Rey, με τίτλο: «Το επιχείρημα για 
ένα Ταμείο Σταθερότητας της Ευρωζώ-
νης που θα βασίζεται στη χορήγηση δα-
νείων», ενώ και ο διευθύνων σύμβουλος 
του ESM είχε ταχθεί τα τελευταία χρόνια 
υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου Τα-
μείου.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ «ΠΙΕΖΟΥΝ»
Τα στελέχη του ESM αναφέρουν ότι 
υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που πι-
έζουν για τη σύσταση δημοσιονομικού 
ταμείου σταθεροποίησης για την Ευρω-
ζώνη.
• Πρώτον, τα επίπεδα - ρεκόρ του 

χρέους και οι πολιτικές μεγάλης νο-
μισματικής στήριξης την περασμέ-
νη δεκαετία περιορίζουν τόσο τον 

νομισματικό χώρο στην Ευρωζώνη 
συνολικά όσο και τον δημοσιονομι-
κό χώρο σε πολλές χώρες - μέλη.

• Δεύτερον, η προοπτική μεγάλων εξω-
τερικών και ασύμμετρων σοκ αυξά-
νεται. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και 
κλιματική αλλαγή μπορούν άμεσα ή 
έμμεσα να προκαλέσουν σημαντικά 
σοκ στην Ευρωζώνη. Αναφέρεται, ως 
παράδειγμα, ότι οι πυρκαγιές στην 
Ελλάδα το 2021 προκάλεσαν δαπάνες 
περίπου 0,3% του ΑΕΠ το ίδιο έτος 
καθώς και πρόσθετες δαπάνες με τον 
προϋπολογισμό του 2022.

• Τρίτον, το βάθος των υφέσεων μπορεί 
να αυξηθεί στο μέλλον, αν και τα έως 
τώρα σχετικά στοιχεία παραμένουν 
περιορισμένα. 

 Ωστόσο, σημειώνεται ότι η παγκό-
σμια χρηματοπιστωτική κρίση και η 
πανδημία του κορωνοϊού οδήγησαν 
σε οικονομικές υφέσεις που δεν είχαν 
σημειωθεί σε αναπτυγμένες οικονομί-
ες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκο-
σμίου Πολέμου.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ
Σύμφωνα με την πρόταση, η χορήγηση 
δανείων μπορεί να φθάνει έως το 4% 
του ΑΕΠ των χωρών, οι οποίες αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα λόγω εξωτερικού 
σοκ, όπως για παράδειγμα του πολέμου 
στην Ουκρανία. Για να είναι επιλέξιμη 
μία χώρα δεν θα πρέπει να υπάγεται στη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή 
υπερβολικών ανισορροπιών.

ESM: Πρόταση για σύσταση Ταμείου Σταθερότητας 
της Ευρωζώνης ύψους 250 δισ. ευρώ

ΕΕ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ESM 
ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 250 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Η Γερμανία απέρριψε την πρόταση οικονομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για τη δημιουργία ενός νέου τα-
μείου βοήθειας ύψους 250 δισεκατομμυρίων ευρώ (262,83 δισεκατομμύρια δολάρια) για τα κράτη της ευρωζώνης, ανέφερε η εφημερίδα 
Handelsblatt, επικαλούμενη ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.
«Ο ESM είναι το πυροσβεστικό σώμα της ευρωζώνης. Εάν η πυροσβεστική δεν χρειάζεται να καλείται καθημερινά, αυτό είναι καλά νέα», φέρε-
ται να είπε ο Φλόριαν Τόνκαρ, υφυπουργός κοινοβουλευτικής στο υπουργείο Οικονομικών.
Η πρόταση παρουσιάζεται σε μελέτη των στελεχών του ESM, Florian Misch και Martin Rey, με τίτλο: «Το επιχείρημα για ένα Ταμείο Σταθερότη-
τας της Ευρωζώνης που θα βασίζεται στη χορήγηση δανείων», ενώ και ο διευθύνων σύμβουλος του ESM είχε ταχθεί τα τελευταία χρόνια υπέρ 
της δημιουργίας ενός τέτοιου Ταμείου. Σύμφωνα με την πρόταση, η χορήγηση δανείων μπορεί να φθάνει έως το 4% του ΑΕΠ των χωρών, οι 
οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω εξωτερικού σοκ, όπως για παράδειγμα του πολέμου στην Ουκρανία. Για να είναι επιλέξιμη μία χώρα 
δεν θα πρέπει να υπάγεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή υπερβολικών ανισορροπιών.
Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 10 έτη και το κόστος τους θα καθορίζεται από το επιτόκιο για τα 10ετή ομόλογα που εκδίδει ο ESM συν 
ένα μικρό περιθώριο 0,1%.

Θα μπορεί να δίνει χαμηλότοκα 
δάνεια σε κράτη - μέλη που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα από 
εξωτερικά σοκ



nomisma ΜΑΪΟΣ 2022 / 75

και υλικοτεχνικές προκλήσεις», δήλωσε 
την Τετάρτη ο γερμανικός βιομηχανικός 
εμπορικός όμιλος BDI. «Δεδομένου του 
εμπάργκο πετρελαίου, οι τιμές της ενέρ-
γειας πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυ-
ξάνονται», εκτίμησε. Σύμφωνα πάντως 
με τον οικονομολόγο της Berenberg, 
Χόλγκερ Σμίντινγκ, η Ευρώπη θα μπο-
ρούσε να καταργήσει σταδιακά το ρωσι-
κό πετρέλαιο μέχρι το τέλος του έτους 
χωρίς να προκαλέσει ελλείψεις και δρα-
ματικές αυξήσεις τιμών.
Στο ίδιο μήκος κύματος, αν και πιο 
επιφυλακτική, η UBS Global Wealth 
Management, σύμφωνα με την οποία 
ο αντίκτυπος του εμπάργκο στην οικο-
νομική ανάπτυξη της Ευρώπης είναι πι-
θανό να είναι «διαχειρίσιμος». Ωστόσο, 

Σ
χεδόν οι μισές εξαγωγές ρωσικού πετρε-
λαίου προορίζονται για την Ευρώπη, 
παρέχοντας στη Μόσχα μια τεράστια 
πηγή εσόδων που αρκετές ευρωπαϊκές 
χώρες υποστηρίζουν ότι πρέπει να πε-
ρικοπεί, για να σταματήσουν να χρη-
ματοδοτούν τη στρατιωτική της δράση 
στην Ουκρανία. Πάνω από το ένα τέταρ-
το των εισαγωγών πετρελαίου της ΕΕ 
προήλθε από τη Ρωσία πέρυσι.
Στον απόηχο της ανακοίνωσης της προ-
έδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν περί εμπάργκο στο ρωσικό 
πετρέλαιο, αναδύεται ο κίνδυνος να 
επιδεινωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις 
που ήδη στρεσάρουν τις ευρωπαϊκές 
χώρες. Αυτή την ανησυχία εξέφρασε 
ο  Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρό-
μπερτ Χάμπεκ, αναφέροντας ότι η κορυ-
φαία οικονομία της Ευρώπης θα αντιμε-
τωπίσει δυσκολίες με πιθανές ελλείψεις 
και περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις τι-
μές. Το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο 
θεωρείται καλύτερα διαχειρίσιμο από 
τη διακοπή των ροών ρωσικού φυσι-
κού αερίου. Ωστόσο, η απαγόρευση του 
πετρελαίου περιορίζει την προσφορά 
πετρελαίου σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ 
και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν τον τα-
χύτερο πληθωρισμό των τελευταίων δε-
καετιών παράλληλα με τη μαρασμό της 
εμπιστοσύνης λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία.
«Το ρωσικό πετρέλαιο μπορεί να αντι-
κατασταθεί στην παγκόσμια αγορά βρα-
χυπρόθεσμα, αλλά με πρόσθετο κόστος 

προειδοποιεί, η αβεβαιότητα σχετικά 
με τις προμήθειες πιθανότατα «θα δια-
τηρήσει τις τιμές της ενέργειας».
Να σημειωθεί επίσης ότι το ΔΝΤ εκτι-
μά ότι η παραγωγή της ΕΕ το 2023 θα 
είναι περίπου 3% χαμηλότερη χωρίς 
τις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Για τη Γερμανία, η 
Bundesbank εκτιμά ότι η δραστηριότη-
τα κινδυνεύει να συρρικνωθεί σχεδόν 
κατά 2% το 2022, εάν ένα ενεργειακό 
εμπάργκο οδηγήσει σε περιορισμούς 
στους παρόχους ενέργειας και στη βιο-
μηχανία. Ορισμένοι αναλυτές υποστη-
ρίζουν, από την άλλη, ότι ο αντίκτυπος 
θα είναι  λιγότερο σοβαρός και ότι η 
οικονομία θα είναι σε θέση να χειριστεί 
το σοκ.

Πόσο στοιχίζει στις ευρωπαϊκές τράπεζες η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες μετρούν το κόστος από την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία καθώς προετοιμάζονται για ένα κύμα κόκκινων δανείων, 
που πολλοί φοβούνται ότι θα μπορούσε να διαχυθεί στην ευρύτερη οικο-
νομία. Η ιταλική UniCredit είναι εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη έκθεση στη 
Ρωσία. Συνολικά ο λογαριασμός για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με βάση το 
ρευστό που βάζουν στην άκρη για την κάλυψη επισφαλειών, τις ζημιές από 
χρηματοοικονομικές πράξεις, τις απομειώσεις ενεργητικού και το κόστος της 
εξόδου από τη ρωσική αγορά, ανέρχεται ήδη στα 7 δισ. δολάρια και σύμφω-
να με ρεπορτάζ του Bloomberg δεν αποκλείεται να αυξηθεί περαιτέρω. Ο 
οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου ήδη μεταφράζεται σε ράλι στις τιμές 
εμπορευμάτων, νέα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και πάσης φύ-
σεως σοκ στις αγορές. Έχοντας επί χρόνια επωφεληθεί από την ταχεία ανά-
πτυξης της ρωσικής αγοράς, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναρωτιούνται πλέον 
αν αξίζει τον κόπο να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους σε μία οικονομία, 
που βαρύνεται με τόσες πολλές και σκληρές διεθνείς κυρώσεις. Την ίδια ώρα 
εμφανίζονται διχασμένες ως προς το πόσο ευρύ θα είναι το πλήγμα στην οι-

κονομία, με κάποιες να φοβούνται πολύ περισσότερο για δραματική αύξηση 
των επισφαλειών.  Οι διαβουλεύσεις σε διοικητικό επίπεδο, όπως και με εκ-
προσώπους των ρυθμιστικών αρχών, είναι συνεχείς σύμφωνα με πηγές που 
μίλησαν στο Bloomberg. Αξιωματούχος ρυθμιστικής αρχής που μίλησε υπό 
καθεστώς ανωνυμίας στο ειδησεογραφικό δίκτυο τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές 
τράπεζες με έκθεση στη Ρωσία θα χρειαστεί πιθανότατα να βάλουν περισσό-
τερα κεφάλαια στην άκρη τα επόμενα τρίμηνα. Η UniCredit ανακοίνωσε ότι 
είναι σε θέση να απορροφήσει τους όποιους κραδασμούς χάρη στην ισχυρή 
κεφαλαιακή  βάση της και την υψηλή ποιότητα των κεφαλαίων. Έχει δεχθεί 
ήδη πλήγμα 1,85 δισ. ευρώ, καθώς εξετάζει το εάν θα εξέλθει τελικά πλήρως 
από τη Ρωσία. Η γερμανική Deutsche Bank και η γαλλική Societe Generale 
δέχονται επίσης πιέσεις, τις οποίες όμως θεωρούν διαχειρίσιμες. Η τελευ-
ταία τον περασμένο μήνα συμφώνησε να πουλήσει τη ρωσική θυγατρική της 
Rosbank σε επενδυτική εταιρεία του Βλαντίμιρ Ποτάνιν, του πλουσιότερου 
ανθρώπου της Ρωσίας, έναντι 3 δισ. ευρώ. Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει τα 
αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο: Περιπλέκει 
το πληθωριστικό πρόβλημα της Ευρώπης;
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Ευρωζώνη: Μετά τον εκρηκτικό πληθωρισμό 
έρχεται βαθιά ύφεση;

Ο
πόλεμος στην Ουκρανία, οι οικονομικές 
κυρώσεις και αντίποινα, και τα έντονα 
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα 
γεννούν μεγάλους φόβους στον επιχει-
ρηματικό κόσμο της Ευρώπης. Οι διευ-
θύνοντες σύμβουλοι (CEOs) μεγάλων 
εταιρειών της γηραιάς ηπείρου εκφρά-
ζουν ανησυχία όχι μόνο για επίμονα 
εκρηκτικό πληθωρισμό, αλλά και για την 
απειλή βαθιάς ύφεσης. Και η ΕΚΤ κα-
λείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις, 
αφού δεν έχει άλλα περιθώρια να παρα-
κολουθεί απλώς τις κινήσεις των άλλων 
μεγάλων κεντρικών τραπεζών. 
Οι τιμές ενέργειας και τροφίμων επιδί-
δονταν σε ράλι στην Ευρωζώνη πριν 
ακόμη εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία. 
Ο πόλεμος ήρθε να επιδεινώσει ραγδαία 
τις συνθήκες και τώρα πια το σενάριο 
του στασιμοπληθωρισμού (η οικονομία 
σε τέλμα και ο πληθωρισμός στα ύψη) 
φαντάζει ολοένα και πιο πιθανό. Δεν 
αποκλείεται μάλιστα το ΑΕΠ των ευρω-
παϊκών οικονομιών υπό το βάρος του 
νέου σοκ να βρεθεί σε τροχιά βαθιάς 
συρρίκνωσης. Και αυτό είναι ένα κατα-
στροφικό σενάριο για οικονομίες που 
μόλις είχαν πετύχει να συνέλθουν από 
την κρίση της πανδημίας. 
«Σίγουρα βλέπουμε στα σκαριά μία με-
γάλη ύφεση. Δεν έχει ακόμη έρθει, αλλά 
έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για αυ-
τήν. Προς το παρόν η ζήτηση είναι ακό-
μη υψηλή καθώς βγαίναμε ακόμη από 

ΙΤΑΛΙΑ: ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ
Η οικονομία της Ιταλίας συρρικνώθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως αναμενόταν, καθώς 
το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και η αναζωπύρωση των μολύνσεων από τον Covid-19 έπληξαν 
την ανάκαμψη. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο, 
αντιστρέφοντας εν μέρει την προηγούμενη επέκταση 0,7%, σύμφωνα με στοιχεία της Istat, της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αν και δεν δημοσιεύονται λεπτομερή στοιχεία στις προκαταρ-
κτικές εκτιμήσεις για το ΑΕΠ, η Istat σημείωσε ότι η παραγωγή στον τομέα των υπηρεσιών μειώ-
θηκε, ενώ η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε σταδιακά. Το εμπορικό ισοζύγιο αποτέλεσε επίσης 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Η παραγωγή ήταν 0,4% κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα. Αυτό 
σηματοδοτεί μια ταχύτερη ανάκαμψη από το πλήγμα των περιορισμών του Covid-19 σε σχέση 
με την Ισπανία, αν και η Ιταλία μένει πίσω από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Η Τράπεζα της Ιταλίας είχε 
προβλέψει συρρίκνωση το πρώτο τρίμηνο αναφέροντας μεταξύ των αιτιών τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών και ιδιαίτερα της ενέργειας και τις διαταραχές 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ΔΝΤ υποβάθμισε αυτόν τον μήνα τις προβλέψεις ανάπτυξης της 
Ιταλίας για το 2022 και προειδοποίησε ότι ήταν μια από τις χώρες που θα μπορούσαν να βυθι-
στούν σε ύφεση λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια.

την κρίση της Covid» λέει στο CNBC ο 
Στέφαν Χάρτουνγκ, διευθύνων σύμβου-
λος του γερμανικού κολοσσού Bosch. 
Ο Χάρτουνγκ επεσήμανε ότι υπάρχει 
ακόμη ζήτηση για οικιακές συσκευές 
και οχήματα, αλλά εκτίμησε ότι αυτή θα 
ακολουθήσει φθίνουσα πορεία. 
«Αυτό σημαίνει ότι για μία συγκεκριμέ-
νη περίοδο η ζήτηση θα είναι ακόμη 
εκεί. Ακόμη και εάν βλέπουμε τα επιτό-
κια να αυξάνονται και τις τιμές να ανε-
βαίνουμε. Ωστόσο κάποια στιγμή δεν 
θα έχουμε μόνο κρίση προσφοράς. Θα 
έχουμε και κρίση στη ζήτηση. Και τότε 
σίγουρα μας περιμένει βαθιά ύφεση». 

Ο Σλάβομιρ Κρούπα, αναπληρωτής 
CEO της Societe Generale είπε από 
την πλευρά του  στο CNBC πως η γαλ-
λική τράπεζα παρακολουθεί στενά τα 
μακροοικονομικά δεδομένα. «Οι πλη-
θωριστικές πιέσεις εντείνονται και το 
ίδιο συμβαίνει και με τον κίνδυνο δι-
ολίσθησης της οικονομίας σε ύφεση» 
σημείωσε. Ο Όλα Καλένιους, CEO, της 
Mercedes Benz, έκανε επίσης λόγο για 
ένα περιβάλλον «γεμάτο προκλήσεις» 
για τις επιχειρήσεις. Αυξανόμενο κίν-
δυνο ύφεσης βλέπει και ο Σόρεν Σκου, 
επικεφαλής του ναυτιλιακού κολοσσού 
Maersk.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΚΤ 
Ο πληθωρισμός στη ζώνη του 
ευρώ σκαρφάλωσε στα νέα επί-
πεδα ρεκόρ του 7,5% τον Μάρτιο. 
Μέχρι στιγμής η ΕΚΤ έχει αποφύ-
γει τις αυξήσεις των επιτοκίων. 
Ωστόσο ολοένα και περισσότερα 
μέλη της πιέζουν να δράσει γρή-
γορα για να θέσει υπό έλεγχο τις 
τιμές. Υπολογίζεται ότι τον Ιούλιο 
θα έρθει η πρώτη αύξηση στο κα-
ταθετικό επιτόκιο που σήμερα είναι στο -0,5%, χωρίς να αποκλείεται μία κίνηση 
ακόμη νωρίτερα. Χθες η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε την τέταρτη διαδοχι-
κή αύξηση του επιτοκίου της, οδηγώντας το στο 1%. Η Fed μετά την πρόσφατη 
αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει το επιτόκιο ανα-
φοράς στο 2,5% έως τα τέλη του έτους. Στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και 
πάνω από μία δεκαετία προέβη και η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας. Η ΕΚΤ 
δεν μπορεί να μείνει για πολύ ακόμη άπραγη. 
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Γαλλία: «Πάγωσε» 
η ανάπτυξη 
το πρώτο τρίμηνο

Η
οικονομία της Γαλλίας έμεινε στάσι-
μη στις αρχές του έτους, γεγονός που 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη 
ζημιά που έχει υποστεί η Ευρώπη από 
την αύξηση του ενεργειακού κόστους 
και την επιδείνωση των προβλημάτων 
στην προσφορά μετά τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία.
Η οικονομία της Γαλλίας υπέστη από-
τομη επιβράδυνση το πρώτο τρίμηνο 
χωρίς να σημειώσει ανάπτυξη συγκρι-
τικά με τους προηγούμενους τρεις μή-
νες, υποβαθμίζοντας τις προσδοκίες 
των οικονομολόγων και αυξάνοντας το 
φάσμα του στασιμοπληθωρισμού στην 
Ευρωζώνη.  Το τελευταίο τρίμηνο του 
2021, η Γαλλία είχε αναπτυχθεί κατά 
0,8%, η οποία αναθεωρήθηκε από το 
0,7% προηγουμένως.
Η παραγωγή έτσι παρέμεινε αμετά-
βλητη τους πρώτους τρεις μήνες. Ενώ 
αναμενόταν επιβράδυνση, η μέτρηση 
ήταν χειρότερη από τις προσδοκίες για 
ανάπτυξη 0,3% σε δημοσκόπηση του 
Reuters. 
Η γαλλική εθνική στατιστική υπηρεσία 
δήλωσε την Παρασκευή ότι η παρα-
γωγή επηρεάστηκε από τη μείωση των 
δαπανών των νοικοκυριών κατά 1,3%, 
η οποία αντιστάθμισε την αύξηση των 
επενδύσεων κατά 0,2%, ενώ οι αλλαγές 
στα αποθέματα πρόσθεσαν 0,4 ποσο-

στιαίες μονάδες στην ανάπτυξη και το 
εμπόριο συνέβαλε 0,1 μονάδες.
Οι δαπάνες των νοικοκυριών αποτε-
λούν τον παραδοσιακό μοχλό της γαλ-
λικής ανάπτυξης. Η πτώση τους υπο-
δεικνύει ότι οι υψηλότερες τιμές των 
τροφίμων και της ενέργειας και οι επι-
πτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία επηρεάζουν τις δαπάνες λιανικής 
και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Η γαλλική κυβέρνηση έχει συγκεντρώ-
σει ένα πακέτο μέτρων 25 δισ. ευρώ 
για να βοηθήσει στην προστασία της 
φθίνουσας αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών και να συγκρατήσει τις 
αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερί-
ου και της ηλεκτρικής ενέργειας.  Αλλά 
αυτό δεν εμπόδισε το κόστος ζωής να 
αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα στις 
προεδρικές εκλογές στη Γαλλία αυτόν 

τον μήνα. Το απογοητευτικό ποσοστό 
ανάπτυξης ανακόπτει την πρόσφα-
τη πορεία της γαλλικής οικονομικής 
υπεραπόδοσης, παρά το γεγονός ότι 
η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της 
Ευρωζώνης επωφελείται από τα πιο 
γενναιόδωρα προεκλογικά δημοσι-
ονομικά κίνητρα και το χαμηλότερο 
πληθωρισμό που απολαμβάνει από 
πολλούς από τους γείτονές της στην 
Ευρωζώνη.
Τα στοιχεία για τη γαλλική οικονομία 
δείχνουν ότι η Ευρωζώνη είναι πιθανό 
να αναπτυχθεί με χαμηλότερο από τον 
αναμενόμενο ρυθμό το πρώτο τρίμηνο. 
Τα τριμηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ της 
Ευρωζώνης πρόκειται να δημοσιευ-
θούν την Παρασκευή και οι οικονομο-
λόγοι κατά μέσο όρο αναμένουν ότι η 
ανάπτυξη θα είναι σταθερή στο 0,3%.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΦΕΣΗ, ΜΕ ΠΕΝΙΧΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η οικονομία της Γερμανίας αναπτύχθηκε το πρώτο τρίμηνο ελαφρώς 
πάνω από τις εκτιμήσεις, παραμερίζοντας τους φόβους για ύφεση παρά 
την άνοδο των τιμών της ενέργειας που πλήττει τους καταναλωτές και τα 
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.  Ειδικότερα, το ΑΕΠ της Γερμανί-
ας σημείωσε αύξηση 0,2% το πρώτο τρίμηνο σηματοδοτώντας ανάκαμψη 
από συρρίκνωση 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο, πράγμα που σημαίνει 
ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης απέφυγε μια τεχνική ύφεση, η 
οποοία ορίζεται ως δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης. Οι 
οικονομολόγοι του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 0,1%. Η ομοσπονδιακή 
στατιστική υπηρεσία δήλωσε ότι η επέκταση της γερμανικής οικονομί-
ας «οφείλεται κυρίως» στις υψηλότερες επενδύσεις, ενώ το εμπόριο είχε 
αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Ανέφερε επίσης ότι το ΑΕΠ εξακο-
λουθούσε να είναι 0,9% κάτω από το προ-πανδημίας επίπεδό της το τε-
λευταίο τρίμηνο του 2019. «Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην 
Ουκρανία είχαν αυξανόμενο αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη οικονομική 

ανάπτυξη από τα τέλη Φεβρουαρίου», ανέφερε η γερμανική στατιστική 
υπηρεσία, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία για το ΑΕΠ υπόκεινται σε «με-
γαλύτερες αβεβαιότητες από ό,τι συνήθως». Τα στοιχεία που δημοσιεύ-
θηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε σε 
νέο υψηλό 40 ετών 7,8% τον Απρίλιο. Η κυβέρνηση προέβλεψε πληθω-
ρισμό 6,1% για το 2022 — ποσοστό που δεν είχε παρατηρηθεί από την 
πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 και την περίοδο λίγο μετά την 
επανένωση της Γερμανίας το 1990. Ωστόσο, προέβλεψε ότι ο πληθωρι-
σμός θα επιβραδυνθεί στο 2,8% το επόμενο έτος. Η Γερμανία ήταν η μόνη 
από τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ που ξεπέρασε τις προσ-
δοκίες τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, με την ανάπτυξη 
να αποδυναναμώνεται στις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώ-
νης, αυξάνοντας το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού στην περιοχή. Η 
οικονομία της Γαλλίας παρέμεινε στάσιμη το πρώτο τρίμηνο, ενώ η ιταλι-
κή παραγωγή συρρικνώθηκε. Η ισπανική οικονομία έχασε επίσης ρυθμό.
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ΔΝΤ: Προειδοποιήσεις για κίνδυνο κοινωνικών 
ταραχών στις ευάλωτες χώρες λόγω του πολέμου

Η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
έχει προκαλέσει ένα επιπρόσθετο «τε-
ράστιο αρνητικό σοκ» στην υποσαχά-
ρια Αφρική με αποτέλεσμα μια αύξηση 
των τιμών των τροφίμων και της ενέρ-
γειας και κίνδυνο λιμού για τους πιο 
ευάλωτους ανθρώπους, δήλωσε ο επι-
κεφαλής του Τμήματος για την Αφρική 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ).
Η κρίση διατροφικής ασφάλειας έχει 
αυξήσει την πίεση σε χώρες που αγω-
νίζονταν ήδη να αντιμετωπίσουν την 
πανδημία, διαταραχές στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, απώλεια εισοδήμα-
τος και σοβαρά προβλήματα χρέους, 
δήλωσε ο Αμπέμπε Αέμρο Σελάσι σε 
συνέντευξη. Το γεγονός αυτό καθιστά 
δύσκολο για τις χώρες αυτές να μετριά-
σουν τον αντίκτυπο του πληθωρισμού, 
είπε.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες ενισχύουν 
επίσης τις πιθανότητες κοινωνικής 
αναταραχής, ανέφερε το ΔΝΤ στην έκ-
θεσή του για τις περιφερειακές οικο-
νομικές προοπτικές στην Υποσαχάρια 
Αφρική, που εκδίδει κάθε δύο χρόνια 
και δημοσιοποίησε σήμερα.
«Είναι μια συνταγή για πολύ, πολύ 
δύσκολη χάραξη πολιτικής, αλλά και 
για το κοινωνικό περιβάλλον», είπε ο 
Σελασί. «Είναι μια κρίση, που πλήττει 
έντονα σχεδόν εξ ολοκλήρου τους πιο 
ευάλωτους ανθρώπους στις πιο ευάλω-
τες χώρες».
Την περασμένη εβδομάδα, το ΔΝΤ ανα-
θεώρησε τις προβλέψεις του για αύξη-
ση του ΑΕΠ στην υποσαχάρια Αφρική 
το 2021 από το 3,7% στο 4,5%, αλλά 
προβλέπει ότι θα πέσει στο 3,8% φέτος.
Μείωσε τις προβλέψεις του για το 2022 
για τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο 
κατά 0,4 ποσοστιαία μονάδα και κατά 
0,5 ποσοστιαία μονάδα για μια ομάδα 
20 «ευάλωτων κρατών» όπως αποκα-
λούνται. Οι προβλέψεις για την ανά-
πτυξη των οκτώ χωρών της περιοχής 
που εξάγουν πετρέλαιο αυξήθηκαν 
κατά 0,8%.
Το ΔΝΤ αύξησε την πρόβλεψή του για 
τον μέσο πληθωρισμό της περιοχής 
κατά 4 ολόκληρες ποσοστιαίες μονά-

δες, που θα ήταν το χειρότερο αποτέ-
λεσμα από το 2008. Ο πληθωρισμός θα 
είναι διψήφιος σε 11 χώρες, με σχεδόν 
τις μισές από αυτές να είναι ευάλωτες.
Η έκθεση αναφέρει πως η διατροφική 
ασφάλεια είναι ήδη ένα κρίσιμο θέμα 
στην περιοχή του Σαχέλ, στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μαγα-
δασκάρη με τα τρόφιμα να αποτελούν 
περίπου το 40% της κατανάλωσης στην 
περιοχή, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσο-
στό απ’ οπουδήποτε αλλού.
Ανέφερε πως οι κεντρικοί τραπεζίτες 
προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμε-
σα στον έλεγχο του πληθωρισμού και 
την προώθηση της οικονομικής ανά-
πτυξης, ενώ οι εισαγωγείς εμπορευ-
μάτων ιδιαίτερα έχουν περιορίσει το 
οικονομικό εύρος ζώνης την ώρα που 
προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με 
αυξανόμενα δανειακά βάρη.
Ο Σελάσι δήλωσε πως ανησυχεί ιδιαί-
τερα για κοινωνικές ταραχές σε χώρες 
στο Σαχέλ και άλλες που πλήττονται 
ήδη από διατροφική ανασφάλεια και 
αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλή-
σεις ασφαλείας.
«Είναι μια στρώση πάνω όλα αυτά», 
είπε. «Αυτό που συμβαίνει στο Σαχέλ 

δεν θα μείνει στο Σαχέλ. Θα μεταφερθεί 
στα πιο παράκτια κράτη και σε άλλες 
χώρες.»
Το ΔΝΤ είναι σε εντατικές συζητήσεις 
με την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το 
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του 
ΟΗΕ για το ποιες χώρες θα πληγούν 
πιο πολύ, είπε.
Μερικές χώρες ζητούν ήδη επείγουσα 
χρηματοδότηση ή επιπρόσθετα κεφά-
λαια βάση υπαρχόντων προγραμμά-
των του ΔΝΤ, καθώς και περισσότερη 
ελευθερία στις παραμέτρους για την 
επίτευξη οικονομικών στόχων, είπε ο 
Σελασί, που αρνήθηκε να κατονομάσει 
τις χώρες αυτές.
«Δεν μπορώ να σκεφτώ μεγαλύτερη 
προτεραιότητα αυτή τη στιγμή από το 
να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πρόκλη-
ση διατροφικής ασφάλειας θα αντιμε-
τωπιστεί κατά μέτωπο για τα πιο ευά-
λωτα νοικοκυριά», είπε.
Οι προηγμένες οικονομίες γνωρίζουν 
το πρόβλημα, αλλά πρέπει να μετα-
φράσουν τις ανησυχίες τους σε μια 
σταθερά αυξανόμενη χρηματοδότηση 
χωρών σε κίνδυνο, πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Τράπεζα της Αγγλίας: Σε υψηλά 13 ετών 
το επιτόκιο - Βλέπει τον πληθωρισμό στο 10%
Προειδοποίησε για αισθητή επιβράδυνση της οικονομίας

Σ
ε μία προσπάθει να βάλει φρένο στον 
πληθωρισμό, που έχει καλπάζει σε 
υψηλά 30 ετών, αλλά και κόντρα στις 
προειδοποιήσεις ότι μία «σφιχτή» νομι-
σματική πολιτική μπορεί να ανακόψει 
την ανάπτυξη, η Τράπεζα της Αγγλίας 
(ΒoE) προχώρησε σε αύξηση του βα-
σικού επιτοκίου της κατά 25 μονάδες 
βάσης. 
Ήταν η τέταρτη διαδοχική αύξηση και 
οδήγησε το επιτόκιο αναφοράς στο 
1% - τα υψηλότερα επίπεδα των τελευ-
ταίων 13 ετών. Όπως ανακοινώθηκε 
η απόφαση ψηφίστηκε με 6 ψήφους 
υπέρ και 3% κατά. Τρία μέλη της Επι-
τροπής Νομισματικής Πολιτικής ήθε-
λαν πιο «επιθετική» αύξηση, της τάξης 
των 50 μονάδων βάσης, στο 1,25%. 
Η απόφαση της βρετανικής κεντρι-
κής τράπεζας έρχεται ύστερα από τη 
χθεσινή αύξηση του επιτοκίου από τη 
Fed και την αντίστοιχη κίνηση της κε-
ντρικής τράπεζας της Αυστραλίας. Τη 
σκυτάλη προβλέπεται να πάρει η ΕΚΤ 
μέσα στο καλοκαίρι - με μία αύξηση 
πιθανότατα τον Ιούλιο. Η τελευταία κι-
νείται με πολύ πιο αργά βήματα, με το 
καταθετικό της επιτόκιο να παραμένει 

σε αρνητικό έδαφος, στο -0,5%. 
Η Τράπεζα της Αγγλίας υπολογίζει ότι 
ο πληθωρισμός θα σκαρφαλώσει φέτος 
στο 10%. Τον Μάρτιο ήταν στο 7% - 
πάνω από 3 φορές υψηλότερα από τον 
επίσημο στόχο της. Προειδοποιεί πα-
ράλληλα για αισθητή επιβράδυνη της 
οικονομίας. «Οι παγκόσμιες πληθω-
ριστικές πιέσεις έχουν ενταθεί αισθη-
τά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. Αυτό επιδεινώνει τις προο-
πτικές για τη Βρετανία και τον κόσμο» 

ανέφερε στην ανακοίνωσή της.
Η βρετανική οικονομία το πρώτο τρί-
μηνο αναπτύχθηκε 0,9%, ενώ για το 
δεύτερο και το τρίτο αναμένεται να 
κατεβάσει σημαντικά ταχύτητα και το 
τελευταίο τρίμηνο του έτους να βρεθεί 
σε τροχιά συρρίκνωσης (με πτώση έως 
και 1% στο ΑΕΠ). Εκτιμάται πάντως ότι 
θα αποφύγει την τεχνική ύφεση (δύο 
διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης) - χω-
ρίς να μπορεί να αποκλειστεί εντελώς ο 
κίνδυνος αυτός.  

ΗΠΑ: ΣΗΜΑΔΙΑ ΥΦΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ
Η οικονομία της Αμερικής συρρικνώθηκε απροσδόκητα το πρώ-
το τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Οικο-
νομικής Ανάλυσης την Πέμπτη. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
της χώρας μειώθηκε με ετήσιο ρυθμό 
1,4% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου σε 
μια απότομη αντιστροφή της ισχυρής 
ανάπτυξης του προηγούμενου έτους. 
Ενώ το ένα τρίμηνο δεν έχει δείξει ακό-
μη τις τάσεις, είναι ένα προειδοποιητικό 
σημάδι για το πώς εξελίσσεται η ανάκαμ-
ψη: Δύο συνεχόμενα τρίμηνα φθίνουσας 
ανάπτυξης ανταποκρίνονται στον ευρέ-
ως χρησιμοποιούμενο ορισμό της ύφε-
σης. Ήταν μια σημαντική επιβράδυνση 
από τον ρυθμό ανάπτυξης 6,9% που καταγράφηκε το τελευταίο 
τρίμηνο του περασμένου έτους και η χειρότερη επίδοση από την 
πανδημική ύφεση το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Οι οικονομολό-

γοι είχαν προβλέψει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,1%, σύμφωνα 
με τη Refinitiv. Μεγάλο μέρος της πτώσης οφειλόταν στη μείωση 
των επενδύσεων σε αποθέματα, οι οποίες σημείωσαν άνθηση 

τους τελευταίους μήνες του 2021.
Οι εξαγωγές και οι κρατικές δαπάνες επί-
σης μειώθηκαν, ενώ οι εισαγωγές αυξή-
θηκαν. Οι καταναλωτικές δαπάνες, που 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονο-
μία, αυξήθηκαν καθώς οι τιμές συνέχι-
ζαν επίσης την ανιούσα.
Ο δείκτης τιμών που παρακολουθεί τις 
προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 
αυξήθηκε 7% τους πρώτους τρεις μήνες 
του έτους, ή 5,2% όταν αφαιρέθηκαν οι 

τιμές της ενέργειας και των τροφίμων.
Μια δεύτερη εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ πρώτου τριμή-
νου θα δημοσιευθεί στα τέλη Μαΐου.
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Ο νέος παράδεισος των πλούσιων 
Ρώσων, μακριά από κυρώσεις

ία πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των έχει εξελιχθεί σε παράδεισο για τους 
πλούσιους Ρώσους που προσπαθούν να 
παρακάμψουν τις κυρώσεις που έχουν 
επιβληθεί στη Ρωσία για τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Ο λόγος για το Ντουμπάι, όπου 
οι αγορές ακινήτων από Ρώσους έχουν κα-
ταγράψει αύξηση 67% το πρώτο τρίμηνο 
του έτους, σύμφωνα με έρευνα. Η εισροή 
Ρώσων υπηκόων έχει ενισχύσει τη ζήτηση 
για πολυτελείς βίλες και διαμερίσματα σε 
όλη την πόλη. Οι κτηματομεσίτες αναφέ-
ρουν αύξηση των τιμών των ακινήτων, κα-
θώς οι Ρώσοι που φτάνουν στο Ντουμπάι 
ψάχνουν να αγοράσουν σπίτια.
Δεδομένου μάλιστα ότι η κεντρική τράπε-
ζα της Ρωσίας υπόκειται σε κυρώσεις και 
απαγορεύεται να αξιοποιήσει τα δισεκα-
τομμύρια συναλλαγματικά αποθέματα 
που διατηρούνται στο εξωτερικό σε ξένες 
τράπεζες, για να προστατεύσει τα αποθέ-
ματά της, η ρωσική κυβέρνηση έχει θεσπί-
σει capital controls εμποδίζοντας στους 
πολίτες την έξοδο από τη χώρα με περισ-
σότερα από 10.000 δολάρια σε ξένο νόμι-
σμα. Γι’ αυτό και πολλοί Ρώσοι πραγματο-
ποιούν πληρωμές σε κρυπτονομίσματα.
Το κτηματομεσιτικό γραφείο Betterhomes 
με έδρα το Ντουμπάι διαπίστωσε ότι οι 
αγορές ακινήτων από Ρώσους αυξήθηκαν 
κατά δύο τρίτα τους πρώτους τρεις μήνες 
του 2022. Παρόμοια ένταση στη ζήτηση 
αντιμετωπίζει και το κτηματομεσιτικό 

Μ
γραφείο Modern Living που έχει προσλά-
βει πολλούς ρωσόφωνους πράκτορες για 
να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση.
Η παρουσία των Ρώσων στο Ντουμπάι 
δεν προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι 
τα ΗΑΕ δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις στη 
Ρωσία ούτε έχουν καταδικάσει την εισβο-
λή της στην Ουκρανία. Παρέχουν επίσης 
βίζα σε Ρώσους που δεν υπόκεινται σε 
κυρώσεις, την ώρα που πολλές δυτικές 
χώρες τις έχουν περιορίσει. Εκτιμάται ότι 
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν 
εγκαταλείψει τη Ρωσία τους τελευταίους 
δύο μήνες, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν 
ακριβή στοιχεία.
Σημαντικός είναι επίσης ο αριθμός των 
πολυεθνικών εταιρειών και των ρωσι-
κών νεοφυών επιχειρήσεων που μεταφέ-
ρουν τους υπαλλήλους τους στα ΗΑΕ.  Η 
Virtuzone, για παράδειγμα, που βοηθά 
εταιρείες να ξεκινήσουν δραστηριότητες 
στο Ντουμπάι, έχει καταγράψει τεράστια 
αύξηση των Ρώσων πελατών.

Όλα τα ρεκόρ σπάει ο πληθωρισμός 
στην Τουρκία, καθώς αυξήθηκε τον 
Απρίλιο στο 69,97% σε ετήσια βάση, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρ-
κικής Στατιστικής Υπηρεσία (TUIK). 
Η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Τιμών Κα-
ταναλωτή αυξήθηκε κατά 7,25% τον 
Απρίλιο σε σύγκριση με τον προη-
γούμενο μήνα.  Σύμφωνα με στοι-
χεία της TUIK, η μεγαλύτερη αύξηση 
τιμών σημειώθηκε στις μεταφορές, 
τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα 
ποτά. Οι τιμές στις μεταφορές αυξή-
θηκαν κατά 105%, στα τρόφιμα και 
τα ποτά κατά 89% και στα είδη οικι-
ακής χρήσης κατά 77%. Η χαμηλότε-
ρη αύξηση σημειώθηκε στους τομείς 
των τηλεπικοινωνιών, της ένδυσης, 
της εκπαίδευσης και της υγείας. Οι 
τιμές στην ένδυση αυξήθηκαν κατά 
26%, στην εκπαίδευση κατά 27% και 
στην υγεία κατά 35%.

FED: ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 50 ΜΟΝΑΔΕΣ, 
22 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΠΩΣ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕ Ο ΠΑΟΥΕΛ
Με τον Κεντρικό Τραπεζίτη των ΗΠΑ να δηλώνει ότι  δεν «εξετάζεται ενεργά» μια αύξηση της τάξης των 75 μονάδων βάσης, η Fed αύξησε 
σήμερα τα βασικά της επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα - η πρώτη αύξηση, τέτοιου μεγέθους, από το 2000, σε μια προσπάθεια να 
τιθασεύσει τον καλπάζοντα πληθωρισμό.    «Νομίζω ότι οι προσδοκίες είναι ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό, ξέρετε, να 
ισοπεδώνεται» ανέφερε ο Πάουελ, πυροδοτώντας ράλι στην Wall Street. «Είναι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον να προσπαθείς να δώσεις 
καθοδήγηση 60 ή 90 ημέρες νωρίτερα, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν στην οικονομία σε όλο τον κόσμο. 
Έτσι, ξέρετε, αφήνουμε στον εαυτό μας χώρο να εξετάσει τα δεδομένα και να λάβουμε αυτήν την απόφαση καθώς φτάνουμε εκεί», τόνισε 
ωστόσο. Τα βασικά επιτόκια της Fed, θα κυμαίνονται πλέον μεταξύ 0,75% και 1%,  Επιπροσθέτως η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα αρχίσει 
να συρρικνώνει τον ισολογισμό της -  ύψους περίπου 9 τρισ. δολαρίων - από την 1η Ιουνίου,  μέσω της πώλησης κρατικών ομολόγων και 
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων. Σύμφωνα με το σχέδιο, η μείωση θα συμβεί σταδιακά. Από την πρώτη Ιουνίου, θα αποσυρθούν 30 
δισ. δολάρια από τα κρατικά ομόλογα και 17,5 δισ. δολάρια από τους ενυπόθυκους τίτλους. Έπειτα από τρεις μήνες, το πλαφόν θα αυ-
ξηθεί στα 60 δισ. και τα 35 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Στην συνεδρίαση του Μαρτίου, η Fed είχε αυξήσει το επιτόκιο αναφοράς για πρώτη 
φορά από το 2018  κατά 25 μονάδες βάσης.  Η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ υποχώρησε το πρώτο τρίμηνο, υπενθυμίζεται στην 
σημερινή ανακοίνωση της Fed με την επισήμανση ωστόσο ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών και οι πάγιες επενδύσεις των επιχειρήσεων 
παρέμειναν ισχυρές. Ο πληθωρισμός «παραμένει υψηλός»,τονίζεται ενώ υπογραμμίζεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι περιορι-
σμοί κατά της πανδημίας στην Κίνα θα επιδεινώσουν τον πληθωρισμό και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο 70% 
ο πληθωρισμός 
στην Τουρκία
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Κίνα: Πώς η πολιτική μηδενικών κρουσμάτων 
«ματώνει» τον κλάδο των υπηρεσιών

Σ
ε χαμηλό διετίας «βύθισαν» τον κλάδο των 
υπηρεσιών της Κίνας τα μέτρα περιορισμού 
της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού. 
Ειδικότερα, ο δείκτης για την αύξηση ή μείω-
ση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,Caixin 
China, υποχώρησε στις 36,2 μονάδες τον 
Απρίλιο από 42 τον Μάρτιο. Πρόκειται για 
τη δεύτερη πιο δραστική πτώση από την 
έναρξη συλλογής δεδομένων για το δείκτη, 
το 2005. 
Το πλήγμα στις υπηρεσίες αποτελεί άλλη 
μία ένδειξη του «οικονομικού πόνου» που 
έχει προκαλέσει στην Κίνα η πολιτική μηδε-
νικών κρουσμάτων που τηρεί η χώρα, κλείο-
ντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους 
στα σπίτια τους για εβδομάδες και περιορί-
ζοντας  τα ταξίδια εντός της χώρας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν 
τον αντίκτυπο των περιορισμών για τον κο-
ρωνοϊό στις κινεζικές επιχειρήσεις. Οι 400 
εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα 
ανέφεραν ότι έπρεπε να μειώσουν τις τιμές 
τους λόγω της υποτονικής ζήτησης των κα-
ταναλωτών, ενώ το κόστος μεταφοράς και 
πρώτων υλών είχε αυξηθεί λόγω των περι-
ορισμών στα υπεραστικά ταξίδια.
Οι τοπικοί αξιωματούχοι, φοβούμενοι την 
εισαγωγή κρουσμάτων κορωνοϊού, έχουν 
θέσει αυστηρούς περιορισμούς σε πολλές 
διαδρομές υπεραστικών ταξιδιών που συ-
νήθως επιτρέπουν την ελεύθερη ροή αγα-
θών από τους προμηθευτές στους αγορα-

στές. Ορισμένες εταιρείες που συμμετείχαν 
στην έρευνα ανέφεραν επίσης ότι έχουν 
απολύσει εργαζομένους λόγω της κατάρ-
ρευσης της καταναλωτικής ζήτησης και της 
αύξησης του κόστους.
Οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι 
ο αντίκτυπος των μέτρων για τον Covid-19 
θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο σοβαρός 
από τη συρρίκνωση που υπέστη η Κίνα κατά 
το αρχικό ξέσπασμα στη Γουχάν πριν από 
δύο χρόνια, επειδή οι περιορισμοί πλέον 
επικεντρώνονται στη Σαγκάη και περιοχές 
γύρω από αυτήν, όπου βρίσκονται πολλοί 

κατασκευαστές υψηλής τεχνολογίας και αυ-
τοκινήτων. 
Τα κρούσματα στη Σαγκάη έχουν μειω-
θεί στη το τελευταίο δεκαπενθήμερο, με 
αποτέλεσμα αρκετοί κατασκευαστές στην 
πόλη, συμπεριλαμβανομένης της Tesla, να 
ξεκινούν ξανά τη λειτουργία τους. Παρόλο 
όμως που χαλαρώνουν τα μέτρα στη Σα-
γκάη, οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα 
πρέπει να προσαρμόζονται σε μια διαρκώς 
μεταβαλλόμενη σειρά μέτρων δημόσιας 
υγείας, με την προσοχή να στρέφεται πλέον 
στο Πεκίνο. 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 12 ΧΡΟΝΙΑ
Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 12 χρόνια η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε το βασικό επιτόκιό της, σε μία κίνηση, που έχει 
ως στόχο να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό. 
Το βασικό επιτόκιο αυξάνεται κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,35% - στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Νοέμβριο του 2010. Ο Φίλιπ 
Λόου, διοικητής της κεντρικής τράπεζας, τόνισε πως είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να αρχίσει να αποσύρει μέρος της «άνευ προηγου-
μένου νομισματικής στήριξης» που αποφασίστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας. 
«Η οικονομία έχει αποδειχθεί ανθεκτική και ο πληθωρισμός ανεβαίνει ταχύτερα και σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι αρχικά υπολογιζό-
ταν. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ενισχύεται ο ρυθμός αύξησης των μισθών. Με αυτά ως δεδομένα είναι κατάλληλο να αρχίσουμε τη 
διαδικασία ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής». 
Η επιτοκιακή αύξηση ήταν μεγαλύτερη των εκτιμήσεων των αναλυτών, που προέβλεπαν αύξηση 15 μονάδων βάσης, στο 0,25%, σύμ-
φωνα με το poll του Reuters.
Ο πληθωρισμός στην Αυστραλία έχει σκαρφαλώσει στο 5,1%, τα υψηλότερα επι΄πεδα από το 2001 και υψηλότερα των προσδοκιών για 
αύξηση 4,6%.
Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη η Fed των ΗΠΑ αναμένεται να αυξήσει το δικό της επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης, ενώ συνολικά έως 
το τέλος του έτους η αγορά «βλέπει» αύξηση κατά 250 μονάδες βάσης.
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Κίνα και Ινδία θέλουν το ρωσικό πετρέλαιο που 
διώχνει η Ευρώπη - Αλλά με μεγάλη έκπτωση

Ε
πιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληρο-
φορίες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
ανακοίνωσε ότι η ΕΕ σχεδιάζει εμπάρ-
γκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Σε μία προ-
σπάθεια να εντείνουν την πίεση στη 
Ρωσία, που συνεχίζει να σφυροκοπάει 
την Ανατολική και Νότια Ουκρανία, τα 
ευρωπαϊκά κράτη θα σταματήσουν να 
αγοράζουν τελείως ρωσικό αργό έως 
τα τέλη του έτους, ενώ από τις 15 Μαΐ-
ου οι traders εμπορευμάτων που έχουν 
τη βάση τους στην Ένωση και στην 
Ελβετία δεν θα μπορούν να πωλούν 
βαρέλια με μαύρο χρυσό της Rosneft 
πουθενά αλλού στον κόσμο. Οι δύο 
μεγαλύτερες αναδυόμενες δυνάμεις 
του πλανήτη- Κίνα και Ινδία- διψούν 
την ίδια ώρα για ορυκτά καύσιμα και 
θα μπορούσαν να απορροφήσουν το 
ρωσικό πετρέλαιο, που διώχνει από το 
έδαφός της η Ευρώπη. Θέλουν όμως να 
το κάνουν αγοράζοντας σε τιμές πολύ 
χαμηλότερες εκείνων, που καταγράφο-
νται σήμερα στην αγορά. Η Ρωσία βρί-
σκει νέους πελάτες, αλλά τα ταμεία της 
δεν θα γεμίσουν στον ίδιο βαθμό. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial 
Times ανεξάρτητα διυλιστήρια της Κί-
νας αγοράζουν ήδη ρωσικό πετρέλαιο 
με σημαντική έκπτωση. Ωστόσο απο-
φεύγουν να δηλώνουν τις ποσότητες 
που αγοράζουν δημοσίως, προκειμέ-
νου να αποφύγουν να μπουν στο στο 
μικροσκόπιο ευρωπαϊκών και αμερι-
κανικών αρχών. Το γεγονός ότι οι αγο-
ρές γίνονται από ανεξάρτητες και όχι 
κρατικά ελεγχόμενες εταιρείες βοηθά 
το Πεκίνο να διατηρήσει ένα χαμηλό 
προφίλ, αποφεύγοντας την ευθεία σύ-
γκρουση με τη Δύση, αλλά και τείνο-
ντας χείρα βοηθείας προς τη Μόσχα. 
 
ΤΙΜΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 70 ΔΟΛΑΡΙΩΝ 
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΙΝΔΙΑ
 Την ίδια ώρα το Bloomberg μεταδί-
δει ότι η Ινδία προσπαθεί επίσης να 
κλείσει συμφωνίες για αγορά ρωσικού 
πετρελάιου σε τιμή μικρότερη των 70 
δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί 
ότι σήμερα η τιμή του αργού τύπου 
μπρεντ ενισχύεται σήμερα 3,77% προ-
σεγγίζοντας τα 109 δολάρια το βαρέλι, 

ενώ του αμερικανικού αργού με άνοδο 
3,82% σκαρφαλώνει στα 106,35 δολά-
ρια το βαρέλι. Οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των δύο χωρών γίνονται σε 
υψηλόβαθμο επίπεδο, όπως αναφέ-
ρουν αξιωματούχοι που θέλησαν να 
διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
Κρατικά και ιδιωτικά διυλιστήρια της 
τεράστιας οικονομίας (και τρίτης με-
γαλύτερης καταναλώτριας αργού στον 
κόσμου) έχουν ήδη αγοράσει περισσό-
τερα από 40 εκατ. βαρέλια ρωσικού πε-
τρελαίου από την ημέρα που η Ρωσία 
εισέβαλε στην Ουκρανία. Η ποσότητα 

είναι σύμφωνα με το αμερικανικό δί-
κτυο υψηλότερη κατά 20% σε σχέση 
με το ρωσικό πετρέλαιο που αγόρασε η 
Ινδία στο σύνολο του 2021. 
Πηγές ανέφεραν στο Bloomberg ότι 
εφόσον συμφωνηθεί η τιμή (κάτω των 
70 δολαρίων το βαρέλι) τα κρατικά δι-
υλιστήρια της Ινδίας θα μπορούσαν να 
αγοράζουν 15 εκατ. βαρέλια ρωσικού 
αργού μηνιαίως. Σε μία τέτοια περί-
πτωση η Ινδία θα ανέβει στις πρώτες 
θέσεις των αγοραστών ρωσικού αργού, 
ενώ σήμερα είναι στην 19η. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο κορυφαίος εισαγωγέας ρωσικής ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρα-
κα) αυτή τη στιγμή είναι με διαφορά η Γερμανία και ακολουθεί η Ιταλία. Στην 
τρίτη θέση συναντάμε την Κίνα, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία, η Τουρκία, η 
Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία. Η Ελλάδα είναι στην 14η θέση, κάτω από τις 
Νότια Κορέα, Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Αυστρία. 
Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει πληρώσει περισσότερα από 45 δισ. ευρώ στη Ρωσία 
για φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν η Ρωσία εισέ-
βαλε στην Ουκρανία, σύμφωνα με υπολογισμούς του Κέντρου Ερευνών για 
την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα. Η Ρωσία καλύπτει το 40% των αναγκών της 
ΕΕ για εισαγωγές φυσικού αερίου και το 26% για τις εισαγωγές πετρελαίου.
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Κρεμλίνο - Ρούβλι: Ο Πούτιν συζητάει τη 
σύνδεσή του με τον χρυσό, έναν αιώνα μετά

Ο
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συ-
ζητάει την πρόταση της σύνδεσης του 
ρουβλίου με τον χρυσό και άλλα αγα-
θά, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, η οποία αν 
εγκριθεί θα συνδέσει απευθείας το ρωσι-
κό νόμισμα με τους ράβδους χρυσού για 
πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από 
έναν αιώνα.  Ρώσος αξιωματούχος του 
τομέα ασφαλείας είχε δηλώσει αυτήν την 
εβδομάδα ότι η σύνδεση του ρουβλίου με 
τον χρυσό μπορεί να δώσει στην Ρωσία 
περισσότερη «κυριαρχία» στο χρηματοπι-
στωτικό της σύστημα, το οποίο έχει πληγεί 
από τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση από 
τότε που η Μόσχα έστειλε τα στρατεύματα 
της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. 
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι 
Πεσκόφ, ερωτηθείς από τους δημοσιο-
γράφους για την πρόταση αυτή κατά την 
διάρκεια ενημέρωσης, είπε ότι «το ζήτημα 
αυτό συζητείται με τον Πούτιν». Ωστόσο 
η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, δήλωσε 
στους δημοσιογράφους ότι η πρόταση 
αυτή «δεν συζητείται με οποιονδήποτε 
τρόπο».
 
10% ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΠΟΥ ΕΞΟΡΥΣΣΕΤΑΙ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Η Ρωσία παράγει κάθε χρόνο περίπου το 

10% του χρυσού που εξορύσσεται παγκο-
σμίως και είναι ένας μεγάλος παραγωγός 
πετρελαίου, φυσικού αερίου, μετάλλων 
και σιτηρών. Σ’ αυτό που φάνηκε μια προ-
σπάθεια σύνδεσης του ρουβλίου με τον 
χρυσό, είναι η ανακοίνωση που έκανε η 
Κεντρική Τράπεζα στον Μάρτιο σύμφωνα 
με την οποία θα μπορεί να αγοράζει χρυ-
σό στην καθορισμένη τιμή των 5.000 ρου-
βλίων το γραμμάριο έως τις 30 Ιουνίου. 
Αλλά δύο εβδομάδες αργότερα, όταν το 
ρούβλι ενισχύθηκε απότομα, επανήλθε και 
ανακοίνωσε ότι μπορεί να αγοράζει χρυσό 
σε τιμές διαπραγμάτευσης.
 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Πολλά νομίσματα κατά το παρελθόν σχε-
τίζονταν με τον χρυσό ή το ασήμι. Η Ρω-
σία υιοθέτησε την ισοτιμία σε σχέση με 
τον χρυσό το 1897 αλλά, όπως πολλές 
χώρες, εγκατέλειψε την σχέση αυτή κατά 
την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
καθώς οι κυβερνήσεις τύπωναν χρήμα για 
να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο.
Το ρούβλι εμμέσως είχε συνδεθεί με τον 
χρυσό με βάση το σύστημα ισοτιμιών 
Μπρέτον –Γουντς (Bretton Woods) που 
διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, μέσω του οποίου οι χώρες συνέδεαν 
την ισοτιμία των νομισμάτων τους με το 

αμερικανικό δολάριο, το οποίο με τη σει-
ρά του ήταν συνδεδεμένο με τον χρυσό, 
λέει ο Αλεξάντερ Μιχαήλοφ, αναπληρωτής 
καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο 
του Reading.
Αλλά η σύνδεσή του με τον χρυσό διακό-
πηκε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1971 
έπαψαν να επιτρέπουν την μετατροπή δο-
λαρίων σε χρυσό.
Ο Νικολάι Πατρούσεφ, γραμματέας του 
Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και 
στενός σύμμαχος του Πούτιν, είχε δηλώ-
σει την Τρίτη, ότι έχουν συνταχθεί προτά-
σεις που αφορούν τη σύνδεση του ρου-
βλίου με τον χρυσό και άλλα αγαθά.
«Η πιο σημαντική προϋπόθεση για να δι-
ασφαλισθεί η οικονομική ασφάλεια της 
Ρωσίας είναι η εξάρτηση από το εσωτερι-
κό δυναμικό της χώρας» είχε δηλώσει σε 
συνέντευξή του στην κυβερνητική εφημε-
ρίδα Rossiyskaya Gazeta.
Ερωτηθείς αν αυτές οι ιδέες έρχονται σε 
αντίθεση με την οικονομική θεωρία, ο Πα-
τρούσεφ είπε ότι « δεν έρχονται σε αντίθε-
ση με τα συμπεράσματα της οικονομικής 
επιστήμης, έρχονται σε αντίθεση με τα συ-
μπεράσματα των οικονομικών εγχειριδίων 
της Δύσης».

Πηγή: ΑΜΠΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΩΣΙΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 
14% από 17%, καθώς προσπαθεί να μετριάσει τον αντίκτυπο των 
διεθνών οικονομικών κυρώσεων. Στον απόηχο της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και των συνακόλουθων δυτικών κυρώσε-
ων, η κεντρική τράπεζα διαχειρίζεται μια απότομη συρρίκνωση 
της οικονομίας και τον πληθωρισμό που εκτοξεύεται στα ύψη. Οι 
οικονομολόγοι αναμένουν διψήφια συρρίκνωση για την οικονομία 
και πληθωρισμό άνω του 20% το 2022. Ο πληθωρισμός στη Ρωσία 
έφτασε στο 17,6% στις 22 Απριλίου και η κεντρική τράπεζα δήλωσε 
την Παρασκευή ότι αναμένει ετήσιο πληθωρισμό μεταξύ 18% και 
23% φέτος, πριν επιβραδυνθεί μεταξύ 5% και 7% το 2023 και επι-
στρέψει στο στόχο της για 4% το 2024.
Η κεντρική τράπεζα εφάρμοσε έκτακτη αύξηση του βασικού επιτο-
κίου από 9,5% σε 20% τον Φεβρουάριο, ημέρες μετά την εισβολή 
στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει το βυθισμένο 
νόμισμα σε ρούβλι. Ωστόσο, με το ρούβλι να επιστρέφει τώρα στα 
προπολεμικά επίπεδα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στρέφουν 

την προσοχή τους στην επαναβαθμονόμηση της οικονομίας σε 
μια προσπάθεια να απορροφήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων 
από τις διεθνείς δυνάμεις. «Το εξωτερικό περιβάλλον για τη ρω-
σική οικονομία δημιουργεί προκλήσεις και περιορίζει σημαντικά 
την οικονομική δραστηριότητα. Καθώς οι κίνδυνοι τιμών και χρη-
ματοπιστωτικής σταθερότητας δεν αυξάνονται πλέον, οι συνθήκες 
επέτρεψαν τη μείωση των βασικών επιτοκίων», ανέφερε η κεντρική 
τράπεζα σε δήλωση την Παρασκευή. «Τα πρόσφατα εβδομαδιαία 
στοιχεία υποδεικνύουν επιβράδυνση των σημερινών ρυθμών αύ-
ξησης των τιμών λόγω της ενίσχυσης του ρουβλίου και της ψύξης 
της καταναλωτικής δραστηριότητας». Η τράπεζα είπε ότι οι προο-
πτικές της για τον πληθωρισμό πρόκειται να επηρεαστούν από το 
μέλλον των εισαγωγών και των εξαγωγών της, καθώς προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει τις πρωτοφανείς κυρώσεις. Πρόσθεσε ότι «θα λάβει 
υπόψη την ανάγκη για διαρθρωτικό μετασχηματισμό της οικονο-
μίας και θα διασφαλίσει την επιστροφή του πληθωρισμού στον 
στόχο το 2024».
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Amazon: Ζημιές για πρώτη φορά από το 2015
Αισθητή επιβράδυνση πωλήσεων και ισχυρό πλήγμα από τη Rivian

Σ
το «κόκκινο» βρέθηκε η Amazon για 
πρώτη φορά εδώ και επτά χρόνια- σε 
ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τα 
νέα οικονομικά δεδομένα: επιβράδυν-
ση των online πωλήσεων, υψηλότερα 
κόστη και επίμονα προβλήματα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Της στοίχισε επί-
σης πολύ ακριβά και η επένδυσή της 
στην Rivian Automotive, αφού η αγορά 
έχει αρχίσει να αισθάνεται νευρικότητα 
σχετικά με τις πραγματικές προοπτικές 
της startup ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 
Τα έσοδα του κολοσσού ηλεκτρονικού 
εμπορίου αυξήθηκαν την περίοδο Ια-
νουαρίου - Μαρτίου. Ωστόσο η αύξη-
ση ήταν μόλις 7%- η μικρότερη εδώ και 
περίπου δύο δεκαετίες, αφού οι κατα-
ναλωτές άρχισαν να επιστρέφουν στις 
προ πανδημίες συνήθειες και στα ψώ-
νια σε φυσικά καταστήματα. Η εταιρεία 
του Τζεφ Μπέζος εμφάνισε έτσι ζημίες 
3,8 δισ. δολαρίων έναντι κερδών 8,1 
δισ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2021- κατά το οποίο είχαμε εκρη-
κτική αύξηση των online πωλήσεων. 
Ο όγκος των προϊόντων που πούλησε 
η Amazon το συγκεκριμένο διάστημα 
έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέ-
ση με πέρυσι.
Το μεγαλύτερο βαρίδι στα αποτελέσμα-

τα ήταν το μετοχικό μερίδιο στη Rivian, 
όπως προαναφέραμε. Η εταιρεία ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων έχει δει τη μετο-
χή της να υποχωρεί κατά περισσότερο 
από 65% φέτος. Η Amazon έχει συμμε-
τοχή 18% στην εταιρεία και αυτή έφερε 
προ φόρων ζημίες 7,6 δισ. δολαρίων. 
Η Amazon προβλέπει έσοδα 116 έως 
121 δισ. δολαρίων για το τρέχον τρί-
μηνο (δηλαδή αύξηση 3% έως 7% σε 
σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα). Σε 
πρόσφατο poll της Refinitv οι αναλυτές 
είχαν βάλει τον πήχυ στα 125,5 δισ. δο-
λάρια.  «Η πανδημία και μετά ο πόλεμος 

GAZPROM: Ο NORD STREAM 2 ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Η Gazprom ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την χερσαία 
χωρητικότητα του αγωγού Nord Stream 2 για τις εγχώριες 
ανάγκες της Ρωσίας.
Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο ρωσικός ενεργειακός κολοσ-
σός ανέφερε ότι λόγω του γεγονότος ότι ο αγωγός δεν χρησι-
μοποιείται επί του παρόντος, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει 
το φυσικό αέριο για την τροφοδοσία των βορειοδυτικών πε-
ριοχών της Ρωσίας.
Ο Nord Stream 2 είναι ένας αγωγός μήκους 1.200 χιλιομέ-
τρων κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα, ο οποίος σχεδιάστηκε 
για να μεταφέρει αέριο από τις ρωσικές ακτές κοντά στην 
Αγία Πετρούπολη στο Λουντμιν στη Γερμανία. Τον Φεβρουά-
ριο, ωστόσο, η Γερμανία ανέστειλε τη διαδικασία χορήγησης 
άδειας λειτουργίας στον αγωγό μεταξύ αυτής και της Ρωσίας . 
Ουσιαστικά σταμάτησε το έργο μέχρι νεοτέρας, λόγω της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία. 

στην Ουκρανία έφεραν ασυνήθιστη αύ-
ξηση πωλήσεων και στη συνέχεια πολ-
λές προκλήσεις» σχολίασε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι. 
Πρόσθεσε ότι η εταιρεία εστιάζει στο 
να μειώσει τα κόστη.  
Καλές επιδόσεις εξακολουθεί πάντως 
να παρουσιάζει η μονάδα cloud της 
Amazon. Οι πωλήσεις της Amazon Web 
Services αυξήθηκαν 36,5% σε σχέση με 
έναν χρόνο νωρίτεαρ, στα 18,44 δισ. 
δολάρια, υπερβαίνοντας τις προβλέ-
ψεις της Wall Street, που τα ήθελαν στα 
18,27 δισ. δολάρια. 
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Kατά 77% αυξήθηκαν τα έσοδα της Pfizer το πρώτο τρίημο του έτους, σε σύγκρι-
ση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Πρόκειται γαι έσοδα ύψους 25 δισ. δολαρίων, 
τα οποία ενισχύθηκαν από 13,2 δισ. δολάρια που προήλθαν από τις πωλήσεις 
εμβολίων κατά του Covid-19 το τρίμηνο και 1,5 δισ. δολάρια που προήλθαν από 
τις πωλήσεις της αντιιικής αγωγής Paxlovid. Έτσι, ο φαρμακευτικός γίγαντας ση-
μείωσε καθαρά κέρδη 7,8 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 61% σε σχέση με 
το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 72% στα 
1,62 δολάρια ανά μετοχή σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σύμφωνα με 
την Pfizer, οι αναμνηστικές δόσεις και τα παιδικά εμβόλια συνεισεφεραν στα έσο-
δά της από τα εμβόλια του Covid. Οι πωλήσεις του Paxlovid ενισχύθηκαν από την 
κυκλοφορία της αντιιικής θεραπείας στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι είχαν παραγγείλει 
20 εκατομμύρια αγωγές. H Pfizer επανέλαβε την εκτίμησή της για τα έσοδα του 2022, ύψους 32 δισ.  δολαρίων από τις πωλήσεις 
εμβολίων Covid και 22 δισ. δολαρίων από τις πωλήσεις της από του στόματος αγωγής Paxlovid.  Ο διευθύνων σύμβουλος Άλμπερτ 
Μπουρλά είχε πει στους αναλυτές νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι τα έσοδα από την αντιική θεραπεία θα μπορούσαν να αυξηθούν, 
επειδή οι εκτιμήσεις βασίζονται μόνο σε συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ή που βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση.  Η εται-
ρεία εξακολουθεί να προβλέπει συνολικές πωλήσεις 98 έως 102 δισ. δολαρίων για το 2022.

PFIZER: ΑΥΞΗΣΗ 77% ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ- ΤΑ ΜΙΣΑ ΠΡΟΗΛΘΑΝ 
ΑΠΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Έλον Μασκ: Εξασφάλισε 7,1 δισ. δολάρια 
για το Twitter- Ποιοι επενδυτές «βάζουν πλάτη»

δολάρια. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αλ Γουαλίντ μπιν Ταλάλ, ο 
οποίος είναι ήδη επενδυτής στο Twitter, συμφώνησε να ανανε-
ώσει την τρέχουσα επένδυσή του, διατηρώντας το μερίδιο των 
35 εκατ. που κατέχει στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της 
προσφοράς. Το μερίδιό του στην τιμή προσφοράς ισοδυναμεί 
με μερίδιο 1,9 δισ. δολαρίων. Προηγουμένως είχε απορρίψει την 
προσφορά του Μασκ, δηλώνοντας ότι απέτυχε «να πλησιάσει την 
εγγενή αξία του Twitter».
Ο Μασκ αποκάλυψε επίσης ότι προσπαθεί για να φέρει επιπλέον 
επενδυτές, ανάμεσά τους τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή του 
Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, δίνοντας στους υφιστάμενους μετόχους 
την επιλογή να συνεισφέρουν τις μετοχές τους στην εξαγορά.  
Πρόσθεσε ακόμα ότι τυχόν περαιτέρω συνεισφορές ενδέχεται 
να αντικαταστήσουν τμήματα των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων 
που είχαν προηγουμένως διευθετηθεί.

Ο Έλον Μασκ κέρδισε την υποστήριξη ορισμένων από τους μεγα-
λύτερους επενδυτές στον κόσμο. Όπως αποκάλυψε, εξασφάλισε 
νέες δεσμεύσεις για χρηματοδότηση ύψους 7,14 δισ. δολαρίων 
για την εξαγορά του του Twitter - αξίας 44 δισ. δολαρίων- από 
επενδυτές όπως ο συνιδρυτής της Oracle Λάρι Έλισον- ο οποί-
ος έχει μεγάλο μερίδιο στην Tesla και μια θέση στο διοικητικό 
συμβούλιο της, το ανταλλακτήριο  κρυπτονομισμάτων Binance 
και οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Fidelity, 
Brookfield και Sequoia Capital. Οι νέες χρηματοδοτικές δεσμεύ-
σεις έρχονται καθώς ο ιδρυτής της Tesla  προσπαθεί να συγκε-
ντρώσει τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει μια από τις μεγαλύ-
τερες εξαγορές στον κλάδο της τεχνολογίας.  
Μετά την είδηση, οι μετοχές του Twitter αυξήθηκαν 2,5% στις 
προσυνεδριακές συναλλαγές. 
Υπενθυμίζεται ότι Μασκ κατέληξε σε συμφωνία στις 25 Απριλίου 
για την εξαγορά του Twitter χρησιμοποιώντας ένα χρηματοδο-
τικό σχέδιο που έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους επεν-
δυτές της Tesla. Εκτός από τη δέσμευση των μετοχών του στην 
Tesla, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τη στήριξη 
δανείου περιθωρίου, ο Μασκ υποσχέθηκε να «κόψει» μετοχές 
αξίας περίπου 21 δισ. δολαρίων.
Με τις νέες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις, ο Μασκ θα μειώσει το 
δάνειο περιθωρίου κατά το ήμισυ, στα 6,25 δισ. δολάρια, και θα 
αυξήσει τη δέσμευση των μετοχών στα 27,25 δισ. δολάρια. Το 
υπόλοιπο της τιμής αγοράς θα πληρωθεί με χρέος που θα αντλη-
θεί από παγκόσμιες τράπεζες.
Η μεγαλύτερη νέα υποστήριξη για την αγορά του προέρχεται 
από τον Έλισον, ο οποίος συνεισφέρει 1 δισ. δολάρια. Η εταιρεία 
επιχειρηματικών κεφαλαίων Sequoia παρέχει 800 εκατ. δολάρια, 
ενώ η εταιρεία επενδύσεων τεχνολογίας VyCapital με έδρα το 
Ντουμπάι δίνει 700 εκατ. δολάρια. Η Binance παρέχει 500 εκατ. 
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Οι αερογραμμές Royal Jordanian αυξάνουν 
τις πτήσεις τους από και προς την Κύπρο, 
αναβαθμίζουν τις παροχές και τις διευκο-
λύνσεις για πτήσεις με σταθμό στο Αμμάν 
και προσφέρουν ειδικές προσφορές για 
τουρισμό στην Ιορδανία.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, οι αερο-
γραμμές Royal Jordanian και ο Ιορδανικός 
Οργανισμός Τουρισμού, σε ειδική εκδή-
λωση που διοργάνωσαν στη Λευκωσία, 
παρουσίασαν τη νέα στρατηγική τους στο 
πλαίσιο της προώθησης της χώρας ως 
τουριστικός προορισμός. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν διοργανωτές ταξιδιών, δημο-
σιογράφοι, κρατικοί λειτουργοί και μέλη 
των διπλωματικών σωμάτων στην Κύπρο.
Στο καλωσόρισμά του, ο Εμπορικός Δι-
ευθυντής, Karim Makhlouf, δήλωσε ότι 
οι πτήσεις προς τη Λάρνακα αποτελούν 
ουσιαστικό κομμάτι του σχεδίου ανάπτυ-

Οι αερογραμμές Royal Jordanian αυξάνουν
τις πτήσεις από και προς Κύπρο

ξης της εταιρείας, η οποία έχει στόχο να 
διπλασιάσει τον στόλο της τα επόμενα πέ-
ντε χρόνια, καθιστώντας το Αμμάν ως έναν 
από τους μεγαλύτερους διακομιστικούς 
σταθμούς στη Lerant.
Σημειώνεται ότι “οι αερογραμμές Royal 
Jordanian θα αναβαθμίσουν τη συνδεσι-
μότητα, αλλά και την άνεση των επιβατών 
που ταξιδεύουν από την Κύπρο, προσφέ-
ροντάς τους δωρεάν διαμονή σε ξενοδο-
χεία του Αμμάν στις πτήσεις από Λάρνακα 
προς ΗΠΑ, Καναδά ή Ασία”.

Συγκεκριμένα, ο κ. Makhlouf δεσμεύτηκε 
“να προσφέρουμε στους επιβάτες μας από 
Κύπρο την καλύτερη συνδεσιμότητα με 
περισσότερους από 40 προορισμούς του 
παγκοσμίου δικτύου μας, μέσω Αμμάν”.
Πρόσθεσε ότι “με γνώμονα την απρόσκο-
πτη άνεση των επιβατών μας, θα προ-
σφέρεται δωρεάν διαμονή στους επιβά-
τες προς μακρινούς προορισμούς και με 
σταθμό πέραν των 8 ωρών στο αεροδρό-
μιο του Αμμάν». Εξάλλου, “ένας από τους 
πυλώνες της νέας στρατηγικής της Royal 
Jordanian είναι η αύξηση του τουρισμού 
στην Ιορδανία και προς αυτή την κατεύ-
θυνση θα υπάρξει στενή συνεργασία με 
ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές τα-
ξιδιών στην Κύπρο, μέσα από ελκυστικά 
τέλη πρακτόρων για ατομικά και ομαδικά 
πακέτα εισιτηρίων, με σκοπό την αύξηση 
των Κυπρίων ταξιδιωτών προς Ιορδανία”.

Η εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, 
Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων 
FMW Financial Media Way, με την εμπει-
ρία 22 και πλέον χρόνων στην οργάνωση 
μεγάλων συνεδρίων, προγραμματίζει τη 
διοργάνωση του 1ου Ναυτιλιακού Συμπο-
σίου που θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουνίου 
2022 και ώρα 19:00 – 23:00 στους κήπους 
του ξενοδοχείου Hilton (πρώην Hilton 
Park) στη Λευκωσία.
Πρόκειται για μια μοναδική διοργάνωση 
για τα δεδομένα της Κύπρου, η οποία συν-
δυάζει το συνεδριακό μέρος, τη βράβευση 
των πρωτοπόρων της κυπριακής ναυτιλί-
ας και το επίσημο δείπνο.
Στόχος της νέας αυτής διοργάνωσης, που 
η FMW σχεδιάζει να την καταστήσει ετή-
σιο θεσμό, είναι:
• Η διάδοση της ιστορίας της κυπριακής 

ναυτιλίας
• Η προώθηση της Κυπριακής Ναυτιλίας
• Η ανάδειξη της συμβολής της ναυτιλί-

Ναυτιλιακό Συμπόσιο στις 15 Ιουνίου – 
Συνέδριο, Βραβεύσεις,Επίσημο Δείπνο

ας στην ανάπτυξη της κυπριακής οικο-
νομίας

• Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της 
Κύπρου στον τομέα της ναυτιλίας

• Η ανάδειξη των ναυτιλιακών εταιρειών 
της Κύπρου

Στο Συμπόσιο θα προσκληθούν ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της 
Βουλής, οι Υπουργοί, οι Αρχηγοί Κομμά-
των, ξένοι Πρεσβευτές, Προέδροι Επιχει-
ρηματικών Οργανώσεων, παράγοντες της 
ναυτιλίας και πλοιοκτήτες.
Το Συμπόσιο είναι υπό την αιγίδα του 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας και του ΚΕΒΕ.
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