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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

Ιωσήφ Ιωσήφ
Διευθυντής Έκδοσης

Η κάμψη του ευρώ
και η αύξηση επιτοκίων

Ή

ταν θέμα χρόνου, η ενεργειακή κρίση
και ειδικά η εκτόξευση του πληθωρισμού σε δυσθεώρητα ύψη, να προκαλέσει ανατροπές και στις νομισματικές
ισορροπίες. Η νέα ισοτιμία ευρώ – δολαρίου (το ευρωνόμισμα πριν λίγες μέρες υποχώρησε κάτω από το 1-1) είναι
ενδεικτική της επενέργειας του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης στη
διεθνή νομισματική αγορά.
Το ευρώ δεν είχε ποτέ τόση χαμηλή
αξία, όπως σήμερα. Όμως, οι τελευταίες εξελίξεις, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ευρώπη,
έφεραν την αξία του ευρώ κάτω από
την αντίστοιχη του δολαρίου.
Αν επιχειρήσουμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη διαπιστώνουμε ότι
πολλά κεφάλαια που βρίσκονται επενδυμένα στη Γηραιά ήπειρο ενδέχεται
να φύγουν και να αναζητήσουν αλλού
καταφύγιο. Οι ΗΠΑ, με τις τελευταίες
(τρεις) αυξήσεις στα επιτόκια της, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης (έστω
προσωρινό) για τους ευρω – επενδυτές.
Αυτή η προοπτική, μάλιστα, επαναυξάνεται από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ήταν διστακτική στο
να αυξήσει αισθητά τα ευρω – επιτόκια,
λόγω του κινδύνου περαιτέρω αποθέρμανσης της ευρωπαϊκής οικονομίας και
λόγω των υπερδανειζομένων κρατών
(κυρίως του Νότου), των εταιρειών και
των πολιτών της. Ήδη, τώρα, ανακοίνω-
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σε κατά 50 μονάδες βάση στα ευρωεπιτόκια σε μια προσπάθεια συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων στην
Ευρώπη.
Ακόμα, η χαμηλή συναλλαγματική αξία
του ευρώ ενδέχεται να επιτείνει τον εισαγόμενο πληθωρισμό στην Ευρώπη.
Και αυτό, γιατί οι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούν να δαπανούν περισσότερα
ευρώ για να προμηθευτούν τις ίδιες
ποσότητες πετρελαίου, λόγω των ψηλών τιμών της ενέργειας.
Επιχειρήσεις και άλλοι επαγγελματίες στην Ευρώπη θα καταβάλλουν περισσότερα ευρώ για τις ανάγκες τους,
οπότε το αυξημένο αυτό κόστος θα
μεταφερθεί στους ευρωπαίους καταναλωτές, συμπιέζοντας περισσότερο το
βιοτικό επίπεδο τους. Μόνο θετικό για
την Ευρώπη σ’ αυτή την περίπτωση είναι οι φθηνότερες εξαγωγές τους προς
τις άλλες αγορές.
Συνοπτικά, λοιπόν, βλέπουμε ότι η Ευρώπη άρχισε να πληρώνει κόστος και
να έχει επιπτώσεις από τον πόλεμο
στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά
της Ρωσίας. Πέραν του υψηλού πληθωρισμού, των δυσλειτουργιών στις
αλυσίδες εφοδιασμού και ίσως στις
ελλείψεις κάποιων προϊόντων, τώρα
επιβαρύνεται και με νομισματικές επιπτώσεις.
Σίγουρα, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια, όμως είναι φανε-

ρόν ότι η Ευρώπη αυτοεγκλωβίστηκε σ’
ένα φαύλο κύκλο αδιεξόδων και εξελίσσεται το μεγάλο θύμα των εξελίξεων.
Αν μάλιστα συνυπολογιστεί και η επιβράδυνση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τις συμπληγάδες που
ορθώνονται μπροστά της.
Μόνη διέξοδος για την Ευρώπη φαίνεται να είναι ο γρήγορος τερματισμός
του πολέμου, η αποπυροδότηση της
ενεργειακής «βόμβας», η εξασθένηση του πληθωρισμού και η σταδιακή
επαναφορά των δεδομένων της οικονομίας. Αυτά, όμως, δεν εξαρτώνται
απόλυτα από την Ευρώπη, αφού η μεν
Ρωσία δεν φαίνεται διατεθειμένη να
τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, ενώ οι
ΗΠΑ δεν έχουν ιδιαίτερους λόγους να
πιέζουν για τερματισμό του πολέμου
στην Ουκρανία.
Το πιθανότερο σενάριο, λοιπόν, είναι η
συνέχιση των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, κάτι που επηρεάζει
και εμάς στην Κύπρο. Τα εργαλεία που
έχει σήμερα στη διάθεση της Ε. Ένωσης
για αντιμετώπιση όλων αυτών των δυσμενών εξελίξεων είναι μόνο διαχειριστικά και αυτό δημιουργεί φόβους και
ανησυχίες για το τι άλλο θα προκύψει.
Με δεδομένο ότι η εικόνα θα μείνει ως
έχει οι επόμενοι μήνες είναι πολύ κρίσιμοι για την ευρωπαϊκή οικονομία και
τις χώρες μέλη της Ε. Ένωσης.
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ΕΓΙΝΑΝ

Σειρά διμερών συμφωνιών επικύρωσε η Βουλή

Σ

ειρά σημαντικών διμερών συμφωνιών
επικύρωσε η Ολομέλεια της Βουλής.
Συγκεκριμένα κύρωσε ομόφωνα τη
συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες
αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία
υπεγράφη στη Λευκωσία στις 14 Ιουνίου 2022 και της οποίας η υπογραφή
εξουσιοδοτήθηκε με την υπ’ αριθμόν
622/2022 απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Μαΐου
2022.
Ειδικότερα, σκοπός της συμφωνίας
είναι ο περαιτέρω περιορισμός της
παράνομης διακίνησης πολιτιστικών
αντικειμένων λόγω του ότι επεκτείνεται
η χρονολογική περίοδος στην οποία
εμπίπτει το προστατευόμενο αρχαιολογικό υλικό.
Επίσης κύρωσε ομόφωνα Συμφωνία
για Συνεργασία στην Επιστήμη και
την Τεχνολογία μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η
οποία υπεγράφη από τα δύο μέρη στις
11 Φεβρουαρίου 2022 και εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμόν 92.558 Απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου 2022.
Ειδικότερα, σκοπός της συμφωνίας
είναι η συνέχιση και εμβάθυνση της
συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών
στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η εν λόγω συνεργασία με
τις ΗΠΑ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική
για την Κύπρο, γιατί θα συμβάλει στην
προώθηση της χώρας ως περιφερειακού κόμβου έρευνας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
δημιουργώντας ταυτόχρονα επιχειρηματικές ευκαιρίες και πρόσθετες θέσεις
απασχόλησης μέσω της προσέλκυσης
εταιρειών τεχνολογιών αιχμής από τις
ΗΠΑ. Με 31 ψήφους υπέρ και 13 αποχές του ΑΚΕΛ, η Βουλή κύρωσε συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου,
η οποία υπεγράφη στις 7 Αυγούστου
2017 από τον αντιπρόσωπο της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης, τους αντιπροσώπους
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τον αντιπρόσωπο της Αυστραλίας και της οποίας η υπογραφή
εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας
από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 81.257 Απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2016.
Σκοπός της συμφωνίας είναι η καθιέρωση ενισχυμένης εταιρικής σχέσης
μεταξύ των δύο μερών, με στόχο τη
δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ενδιαφέροντος.
Επίσης κύρωσε ομόφωνα τη Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την
Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων, η οποία υπεγράφη από τα δύο
μέρη στη Μανάμα στις 13 Σεπτεμβρίου
2021 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν
91.918 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 8 Οκτωβρίου 2021.
Σκοπός της συμφωνίας είναι η διευκόλυνση των επαφών μεταξύ ανώτερων
αξιωματούχων και υπηρεσιακών λειτουργών των δύο χωρών και θα συμβάλει στην προώθηση των διμερών
πολιτικών, εμπορικών, οικονομικών και
άλλων σχέσεων.

Η Ολομέλεια κύρωσε ομόφωνα συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, η οποία υπεγράφη στις 17 Δεκεμβρίου 2021 και εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμόν 92.285 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου
2021. Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά
συμφωνία συνάδει με τις πρόνοιες της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγοδίκων του 1957. Ειδικότερα, προνοείται η υποχρέωση των συμβαλλόμενων
κρατών να εκδίδουν, σύμφωνα με τις
εθνικές τους νομοθεσίες και κατόπιν
αιτήματος του αντισυμβαλλόμενου
κράτους, πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο έδαφός τους και τα οποία
καταζητούνται από τις αρμόδιες αρχές του αντισυμβαλλόμενου κράτους
είτε για να διωχθούν για αδίκημα που
επισύρει ποινή φυλάκισης ή άλλη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους είτε για να
εκτίσουν ποινή φυλάκισης που τους
έχει επιβληθεί διάρκειας τουλάχιστον
έξι μηνών.
Περαιτέρω, εξαιρείται η έκδοση υπηκόων του κράτους από το οποίο ζητείται
η έκδοση, καθώς και η έκδοση προσώπου για στρατιωτικά ή πολιτικά αδικήματα ή η έκδοση προσώπου, όταν αυτή
αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του
εφαρμοστέου δικαίου του συμβαλλόμενου μέρους από το οποίο ζητείται.

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Σύντομα νέες
αποφάσεις για
κάμερες τροχαίας

Στις 5 Φεβρουαρίου ο α΄γύρος
των Προεδρικών Εκλογών

Γ

ια την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, κλείδωσε
η διεξαγωγή του πρώτου γύρου των Προεδρικών Εκλογών του 2023. Αυτό αποφασίσθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που
πραγματοποιήθηκε σε συνάντηση που
είχαν αρμόδιοι της Κεντρικής Υπηρεσίας
Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών και
εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων.
Σημειώνεται ότι ο δεύτερος γύρος των
Προεδρικών Εκλογών θα διεξαχθεί μια
εβδομάδα αργότερα στις 12 Φεβρουαρίου. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η
υποβολή υποψηφιοτήτων αναμένεται να
γίνει στις 5 Ιανουαρίου.
Επιπλέον, στη σύσκεψη αποφασίσθηκε
όπως ο εκλογικός κατάλογος για εγγραφή

νέων ψηφοφόρων να παραμείνει ανοικτός
είτε μέχρι τις 24 είτε μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου. Στις Προεδρικές Εκλογές του 2023, για
πρώτη φορά, οι νέοι εκλογείς θα μπορούν
να εγγραφούν με πολύ απλές διαδικασίες,
ηλεκτρονικά.
Αυτό αναμένεται να βοηθήσει ως ένα βαθμό την εγγραφή νέων ψηφοφόρων και
ταυτόχρονα να συμβάλει στη μείωση των
ποσοστών αποχής αποχής.
Σημειώνεται πως η 27η Δεκεμβρίου θα είναι και η τελευταία ημέρα κατά την οποία
θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν
το ενδιαφέρον τους οι πολίτες που επιθυμούν να ψηφίσουν στα εκλογικά κέντρα
του εξωτερικού.

Tις επόμενες μέρες θα διαφανεί κατά
πόσον θα προχωρήσει η επόμενη
φάση εφαρμογής του συστήματος φωτοεπισήμανσης.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Γιάννη Καρούσο, τα μεγαλύτερα
προβλήματα από την εφαρμογή του
συστήματος έχουν επιλυθεί και η διαδικασία βρίσκεται στην αξιολόγηση
του έργου από ειδική επιτροπή.
Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Καρούσος
είπε ότι «το σύστημα φωτοεπισύμανσης ήρθε για να μείνει. Αυτή τη στιγμή η επιτροπή παραλαβής του έργου
ελέγχει κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι
προδιαγραφές ή οι απαιτήσεις της πιλοτικής φάσης».

ΤΈΛΟΣ ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ ΝΈΑ ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΙΜΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ

Με το πέρας των μέτρων που ισχύουν σήμερα,
το τέλος του Αυγούστου θα εξαγγελθούν και
κάποια περαιτέρω μέτρα, είπε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης των πολιτών από
πλευράς Κυβέρνησης σε σχέση με την αύξηση
της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο
περιθώριο της τελετής αποκαλυπτηρίων μνημείου προς τιμή του Γλαύκου Κληρίδη, στη
Γερμασόγεια, και ερωτηθείς αν θα εκδοθούν
κουπόνια για το ηλεκτρικό ρεύμα, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι κάτι που μελετάται για να είναι στοχευμένη βοήθεια και
όχι αόριστα χρήματα που να εκδαπανώνται
οπουδήποτε αλλού,
Είναι μια στοχευμένη προσπάθεια και με το

πέρας των μέτρων που ισχύουν σήμερα, το
τέλος του Αυγούστου θα εξαγγελθούν και κάποια περαιτέρω μέτρα».
Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις ότι δεν επωφελούνται άμεσα οι πολίτες από τις αποφά-

σεις που λήφθηκαν χθες κατά τη σύσκεψη
του με τη ΡΑΕΚ και την ΑΗΚ, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε ότι «δεν λήφθηκαν αποφάσεις χθες. Έγιναν διαπιστώσεις χθες και δεν θα
αποκλείσω κανέναν από το να ασκεί κριτική,
δικαίωμα του.
Εκείνο που έχει σημασία είναι το τι στο τέλος
θα πράξουμε – όπως έχουμε πράξει με μια δέσμη μέτρων 300 εκ. ευρώ για να βοηθήσουμε
τους καταναλωτές, πρώτο, με οριζόντια μέτρα,
αλλά και με στοχευμένα -με επικέντρωση της
προσοχής κατά τη χθεσινή συζήτηση στην
ανάπτυξη του προγράμματος τόσο της ΑΗΚ
όσο και γενικότερα στην υλοποίηση της πράσινης μετάβασης, αλλά και με συγκεκριμένα
μέτρα που θα εξαγγελθούν για να καλύψουν
την επόμενη τριμηνία μετά τον Αύγουστο».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Αυξήθηκε κατά 4,2% το
ωριαίο εργατικό κόστος
το 1ο τρίμηνο του 2022,
σε σχέση με πέρσι
Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 1ο τρίμηνο του 2022, σημείωσε αύξηση 4,2%, σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου
έτους, σύμφωνα με προκαρκτικά στοιχεία
που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την
Πέμπτη. Οι δύο συνιστώσες του εργατικού
κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά
ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος
ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 4,2%
και 4% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, το
ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος),
διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε μείωση 0,3% σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό
κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και
ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε μείωση 0,6%,
ενώ το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, σημείωσε αύξηση 1%. Το 4ο τρίμηνο του 2021,
το ωριαίο εργατικό κόστος είχε αυξηθεί κατά
3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους, ενώ οι ετήσιες μεταβολές ήταν 3,7% για τους μισθούς και ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και 1,5% για το
μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας.

Έκρηξη πληθωρισμού
στο 9,6% τον Ιούνιο
Εκτοξεύθηκε περαιτέρω τον Ιούνιο ο
πληθωρισμός σε ιστορικά ψηλά επίπεδα,
όπως προκύπτει από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, με τους καταναλωτές
να χάνουν μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο
9,6% τον Ιούνιο από 9,1% το Μάιο. Πρόκειται για το ψηλότερο επίπεδο τιμών από
το Δεκέμβριο του 1981 όταν ο πληθωρισμός άγγιξε το 10,3%, όπως διαφαίνεται
από το σχετικό γράφημα με ιστορικά στοιχεία της Cystat.
Με βάση τα στοιχεία, για κάθε €1.000 η
πραγματική αγοραστική αξία έχει μειωθεί
στα €904 τον Ιούνιο με απώλεια €96.
Σύμφωνα με τα στοιχεία , οι μεγαλύτερες
μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες
συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2021 καταγράφηκαν στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 46,1%, στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό
40,4% και στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 7,3%.
Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2021, οι
μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν
στις κατηγορίες Μεταφορές (24,7%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(23,5%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (8,2%),
και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά
(7,9%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022,
ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 7,8%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο.
Το 2021 ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε
στο 2,5%.

ΜΕΙΏΘΗΚΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΡΈΟΣ ΤΟ Α΄ ΤΡΊΜΗΝΟ

Μικρή βελτίωση σημείωσε το πρώτο τρίμηνο του 2022 (2022 Τ1) η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ)
της Κύπρου, ενώ μειώθηκε το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος κατά €2,23 δισεκατομμύρια, παρά την
αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2022 Τ1, που δημοσίευσε το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή βελτίωση στο τέλος του 2022 Τ1, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.008,9 εκατ., έναντι
€28.786,8 εκατ. που ήταν το 2021 Τ4. Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως
προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα -€8.999,2 εκατ. στο τέλος του
2022 Τ1, έναντι -€10.150,0 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Εξάλλου, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, σύμφωνα με την ΚΤΚ, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €865,9 εκατ. που ήταν το 2021 Τ1,
στα €1.061,8 εκατ. το 2022 Τ1. Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις
SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα €1.018,8 εκατ. το 2022 Τ1, έναντι €682,7 εκατ. το 2021 Τ1. Επίσης, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €189.246,7 εκατ. το 2022 Τ1, έναντι €192.714,8 εκατ. που ήταν στο 2021 Τ4. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού
σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν μείωση και ανήλθαν στα €132.654,5 εκατ., από €133.889,4 εκατ. το 2021 Τ4 και «συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος
μειώθηκε κατά €2.233,2 εκατ., σε €56.592,2 εκατ. το 2022 Τ1», όπως αναφέρει η ΚΤΚ. Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο
εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €64.658,8 εκατ. το 2022 Τ1, έναντι €68.271,0 εκατ. το 2021 Τ4, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος
μειώθηκε σε -€5.793,5 εκατ. από -€3.730,1 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.
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Δημοσιονομικό Συμβούλιο:
Ανησυχίες για καθυστερήσεις στο Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ανησυχία εκφράζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκπλήρωση της 14ης και τελευταίας προϋπόθεσης για την υλοποίηση
του Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης
(ΣΑΑ), υπενθυμίζοντας την αναφορά του
Συμβουλίου ότι συνέχιση της καθυστέρησης
υλοποίησης του ΣΑΑ θα οδηγήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε δυσμενή αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη και
την ανεργία.
Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο, χωρίς
να εκφράζει άποψη ως προς το περιεχόμενο που θα λάβει η εκπλήρωση της εν λόγω
προϋπόθεσης, υπογραμμίζει πως «το θέμα
πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κατεπείγον».
Στην ανακοίνωσή του Συμβούλιο επαναλαμβάνει το σχόλιό του στην Ενδιάμεση Έκθεση
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Ιούνιος
2022), ότι η συνέχιση της καθυστέρησης
στην υλοποίηση του ΣΑΑ «αποτελεί ουσιαστικό ρίσκο για τη μακροοικονομική επίδοση
της Κύπρου».
«Συνέχιση της καθυστέρησης υλοποίησης
του ΣΑΑ θα οδηγήσει το Δημοσιονομικό
Συμβούλιο σε δυσμενή αναθεώρηση των
προβλέψεων για την ανάπτυξη και την ανεργία. Οι δημοσιονομικές παραδοχές θα επη-

ρεαστούν [αλλά] σε μικρότερο βαθμό», είχε
τονίσει το Συμβούλιο.
Καταγράφει επίσης τις σχετικές αναφορές σε
επιστολή ημερομηνίας 2 Μαΐου 2022 προς
τον Υπουργό Οικονομικών, στο πλαίσιο της
επικύρωσης των εκτιμήσεων και προβλέψεων του Προγράμματος Σταθερότητας της
Δημοκρατίας.
«Οι τοποθετήσεις πως, ‘αφού η χρηματοδότηση θα καθυστερήσει αλλά δεν θα χαθεί’,
(η καθυστέρηση στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης) δεν αποτελεί σοβαρή εξέλιξη,
είναι άστοχες και η οποιαδήποτε περαιτέρω
καθυστέρηση θα θέσει σε κίνδυνο τις παραδοχές για την ανάπτυξη, με αντίστοιχες
επιπτώσεις στα επίπεδα απασχόλησης και

τη συνολική ανεργία», είχε αναφέρει το Συμβούλιο.
Σημείωσε δε πως η πρόβλεψη του ΥΠΟΙΚ για
αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα κατά 5.1%,
«τίθεται επίσης υπό απειλή σε περίπτωση
επιπλέον καθυστερήσεων, με επακόλουθες
επιπτώσεις στο πρωτογενές ισοζύγιο και το
έλλειμμα για το 2022».
«Περαιτέρω καθυστερήσεις στην ψήφιση του εν λόγω σημείου από τη Βουλή, θα
απαιτήσουν προς τα κάτω αναθεώρηση των
εκτιμήσεων για την ανάπτυξη, οι οποίες ήδη
βρίσκονται στο 2.1%», είχε
Εξάλλου, το Συμβούλιο επισημαίνει πως ότι
το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα και
το ΣΑΑ – τα οποία είναι αλληλένδετα, δράσεις στις οποίες στηρίζονται σε σημαντικό
βαθμό οι εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας και των δημοσίων οικονομικών.
«Είναι επομένως φυσιολογικό πως σε περίπτωση συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην
υλοποίηση αυτών των σχεδιασμών, οι εκτιμήσεις για το 2022 θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς κάτω αντικατοπτρίζοντας λιγότερο επιθυμητά αποτελέσματα, κυρίως όσον
αφορά στην ανάπτυξη και στην ανεργία και
δευτερευόντως στα δημόσια οικονομικά»,
τονίζει Συμβούλιο.

Η ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΜΕΙΏΘΗΚΕ ΤΟ 2020 ΚΑΤΆ 1,5%
Η απασχόληση στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα μειώθηκε το 2020 κατά 1,5% στις 39,1 χιλιάδες,
σε σύγκριση με 39,7 χιλιάδες το 2019, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας
2020, που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία. Επιπρόσθετα, στο σύνολο του βιομηχανικού
τομέα, η αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 5,2% στα €4.719,2 εκατομμύρια το
2020, σε σύγκριση με €4.976,8 εκατομμύρια το 2019.
Σύμφωνα με την έρευνα, στη μεταποίηση απασχολούνταν 34.500 χιλιάδες, στα ορυχεία και λατομεία 500 άτομα, στην παροχή ηλεκτρισμού 2.200 και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων
και διαχείριση αποβλήτων 1.900 άτομα.
Επιπρόσθετα, η αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 5,2% στα €4.719,2 εκατομμύρια το 2020, σε σύγκριση με €4.976,8 εκατομμύρια το 2019. Στη μεταποίηση, η αξία παραγωγής
μειώθηκε κατά 2,2% στα €3.586,1 εκατομμύρια, στα ορυχεία και λατομεία κατά 3,4% στα €66 εκατομμύρια, στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 17,4% στα €740,4 εκατομμύρια και στην παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 5,3% στα €326,7 εκατομμύρια.
Επιπλέον, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 4,3% στο σύνολο της βιομηχανίας και έφτασε στα €1.751,1 εκατομμύρια το 2020 από €1.830,2 εκατομμύρια το 2019. Στη
μεταποίηση, η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 1,9% στα €1.318,7 εκατομμύρια, στα ορυχεία
και λατομεία κατά 5% στα €26 εκατομμύρια και στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 19% στα €245
εκατομμύρια. Αντίθετα, στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων η
προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 3,2% στα €161,3 εκατομμύρια.
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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΙδΕΚ: «Κουπόνια Καινοτομίας»
για ενίσχυση των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
Με στόχο την ενθάρρυνση των κυπριακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)
για εμπλοκή σε δραστηριότητες έρευνας
και καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων
και φορέων με ερευνητική εμπειρία, το
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
ανακοινώνει την πρώτη Πρόσκληση του
Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας
– InnoVouchers», το οποίο έχει συνολικό
προϋπολογισμό €1 εκατ..
Μέσω της αξιοποίησης των «Κουπονιών
Καινοτομίας», δίνεται η ευκαιρία στις ΜμΕ
να κατανοήσουν τη σπουδαία σημασία και
τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν
από την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες
έρευνας και καινοτομίας. Οι συμμετέχουσες ΜμΕ μπορούν, μέσω του Προγράμματος, να αξιοποιήσουν τεχνογνωσία από
φορείς που μπορούν να τις υποστηρίξουν
ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε
σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενδυναμώνοντας παράλληλα τις ικανότητές τους.
Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει
ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως, μετρήσεις, δοκιμές και
αναλύσεις, πρόσβαση σε ερευνητικές/εργαστηριακές υποδομές και σχεδιασμό/ανάπτυξη πρωτότυπης υπηρεσίας ή/και προϊόντος. Ανάμεσα στους φορείς που μπορούν

να παρέχουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία
συγκαταλέγεται μία πληθώρα ερευνητικών
οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εργαστηρίων καθώς επίσης καινοτόμων και
ερευνητικά δραστήριων επιχειρήσεων.
Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από την
απλή διαδικασία υποβολής προτάσεων,
τον σύντομο χρόνο στην εξέταση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς και
την ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων.
Το κάθε «Κουπόνι Καινοτομίας» έχει αξία €5
χιλιάδες και ο προϋπολογισμός της πρώτης

ΝΈΟΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ INVEST CYPRUS
Ο ΕΥΓΈΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΊΟΥ
Το Υπουργικό Συμβούλιο συνήλθε υπό την προεδρία της προεδρεύουσας της Δημοκρατίας, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων
κας. Αννίτας Δημητρίου.
Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό
του κ. Ευγένιου Ευγενίου ως Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού
Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) για το υπόλοιπο της τετραετούς
θητείας εις αντικατάσταση του κ. Γιάννη Μάτση, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα.
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Πρόσκλησης ανέρχεται στις €350.000.
H παρούσα Πρόσκληση χρηματοδοτείται
από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος – Το Αύριο» και αποτελεί
μέρος του Εθνικού Πλαισίου Προγραμμάτων του ΙδΕΚ για την περίοδο 2021-2027,
με προϋπολογισμό €150 εκατομμυρίων. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy.

Προωθείται η ταχεία αδειοδότηση
στρατηγικών επενδύσεων
Ξεκίνησε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εσωτερικών, η κατ’ άρθρον συζήτηση αναφορικά με τη θέσπιση νομοθεσίας για διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων στην
Κυπριακή Δημοκρατία.
Σε δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους
ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας, ανέφερε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει
γενικότερα την ανάπτυξη, είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες και οι καθυστερήσεις
στις αδειοδοτήσεις μεγάλων αναπτύξεων.
Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, το νομοσχέδιο
προβλέπει ότι για αναπτύξεις πέραν των
20 εκατομμυρίων ευρώ διασφαλίζεται
μια άμεση, με χρονοδιάγραμμα ενός χρόνου, διαδικασία έγκρισης, υλοποίησης και
παροχής πολεοδομικής και οικοδομικής
άδειας, έτσι ώστε να αποτελέσει αυτή η
αλλαγή ένα κομμάτι περαιτέρω πρόκλησης
για την ανάπτυξη του τόπου, κάτι το οποίο,
όπως είπε, η Κύπρος έχει ανάγκη.
Παράλληλα είπε ότι υπάρχουν αρκετά θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν, ωστόσο η μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειάζεται να
κινηθεί το χρήμα και να δημιουργηθεί εκείνη η οικονομική ανάπτυξη, που σίγουρα θα
βοηθήσει ολόκληρο τον τόπο. Χαρακτήρισε
παράλληλα το νομοσχέδιο ως «πολύ σημαντικό».
Η Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων
– Συνεργασία Πολιτών Αλεξάνδρα Ατταλίδου εξέφρασε την άποψη ότι είναι
παράλογο ο τομέας των επενδύσεων να
βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του
Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέροντας ότι

έχουμε συνηθίσει στην Κύπρο επενδύσεις
να συνδέονται μόνο με αναπτύξεις και
μπετόν. Πρόσθεσε ότι το Κίνημα θεωρεί
πως οι επενδύσεις πρέπει να μπουν κάτω
από ένα Υπουργείο Οικονομίας-ίσως και
με την μετατροπή του Υπουργείου Οικονομικών σε Υπουργείο Οικονομίας- αφού
όπως είπε οι επενδύσεις θα πρέπει να
συνάδουν και με τη στρατηγική που έχει
το κράτος για το μέλλον του τόπου και τη
στρατηγική της ΕΕ για την πράσινη συμφωνία. Παράλληλα είπε ότι ενίστανται στο
να υπάρχει επίβλεψη από το ΥΠΕΣ αφού

δεν υπάρχει η έξωθεν καλή μαρτυρία ότι
θα γίνει σωστή διαχείριση και αναφέρθηκε
στο θέμα των παράνομων και παράτυπων
διαβατηρίων. Πρόσθεσε ότι το θέμα των
επενδύσεων θα πρέπει να αποσυνδεθεί
από τις κτηριακές αναπτύξεις και δεν θα
δεχτούν να δίνονται πολεοδομικά κίνητρα
που καταπονούν το περιβάλλον για προσέλκυση δήθεν επενδύσεων. Συμπλήρωσε
ότι πρέπει υπάρξει μια Επιτροπή η οποία
την κάθε αίτηση για επένδυση θα την εξετάζει υπό το πρίσμα της πράσινη συμφωνίας και του στόχου της ΕΕ “Fit for 55”.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΕ ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΏΝ
ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ 2022 ΠΡΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΈΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ
Το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων 2022 προς εθελοντικές οργανώσεις για επιχορηγήση μέχρι €500.000,
ανά τριετία και για επιχορήγηση πέραν των €500.000 ανά τριετία και καλεί τις Εθελοντικές Οργανώσεις και Ιδρύματα να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον, για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση των προγραμμάτων τους.
Η μία προκήρυξη, αφορά το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής
για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (γνωστού ως De Minimis) σύμφωνα με το οποίο, το όριο των ενισχύσεων
δεν υπερβαίνει τις €500.000, ανά τριετία, ανά επιχείρηση. 2. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Σχέδιο έχει τροποποιηθεί με βάση την Απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 27/05/22. 3. Η προκήρυξη, το Σχέδιο, το Έντυπο Αίτησης και τα σχετικά Παραρτήματα θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και όσοι Φορείς ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.
Δεύτερη προκήρυξη, αφορά το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος σύμφωνα με το οποίο το όριο των ενισχύσεων υπερβαίνει τις €500.000, ανά τριετία, ανά επιχείρηση.
Οι προκηρύξεις , τα Σχέδια, τα Έντυπο Αίτησης και τα σχετικά Παραρτήματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
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Άρχισε λειτουργία στο αεροδρόμιο Λάρνακας
η ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης Skyserv

A

ρχισε λειτουργία στο αεροδρόμιο Λάρνακας η ελληνική εταιρεία Skyserv, στον
κλάδο της επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών.
Σε γραπτή ανακοίνωση της εταιρείας
αναφέρεται ότι «η Skyserv, η κορυφαία
ελληνική εταιρεία στον κλάδο της επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών, εγκαινίασε τη λειτουργία της
στον διεθνή αερολιμένα Λάρνακας. Με
σημαντική εμπειρία σε 36 αεροδρόμια
στην Ελλάδα και περισσότερους από 150
πελάτες, η εταιρεία κέρδισε πρόσφατα το
διαγωνισμό για την τρίτη άδεια για υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης».
Προστίθεται ότι «η εταιρεία ξεχωρίζει
για το επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης των υπηρεσιών της.
Προσφέρει πλήρες φάσμα υπηρεσιών
που σχετίζονται με την επίγεια εξυπηρέτηση των αερομεταφορών και παρέχει
εξειδικευμένες λύσεις για κάθε συνεργαζόμενη εταιρία».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Skyserv
έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές
επενδύσεις, σε προσλήψεις προσωπικού,
ενώ στο επιχειρηματικό πλάνο της επόμενης τριετίας προβλέπεται η αύξησή
τους, καθώς και η διεύρυνση των διεθνών στρατηγικών συνεργιών.
Μετά την αεροπορική εταιρεία SKY
express, η οποία δραστηριοποιείται
όλο το χρόνο στην Κύπρο, η είσοδος
της Skyserv στην κυπριακή αγορά με την

επωνυμία Skyserv (Cyprus) Ltd επιβεβαιώνει τη βούληση του Ομίλου IOGR να
επενδύσει στην κυπριακή αγορά με τρόπο μόνιμο, βιώσιμο και σταθερό, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την κυπριακή
οικονομία και τον τουρισμό».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο επικεφαλής της Skyserv στην Κύπρο Νίκος
Γρύλος ανέφερε ότι «πριν δύο χρόνια
ο Όμιλος ήρθε στην Κύπρο με τη «SKY
express» και πρόσθεσε ότι επένδυσαν
στους ανθρώπους της, «εμπιστευτήκαμε τους θεσμούς της και στηρίζουμε τις

προοπτικές της οικονομίας της», σημειώνοντας πως «η Κύπρος έγινε και δική μας
χώρα».
Σήμερα, συνέχισε, «κάνουμε ένα βήμα
παραπέρα με μια νέα μεγάλη επένδυση
στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης
(groung handling) του αεροδρομίου. Δημιουργούμε νέες, εξειδικευμένες θέσεις
εργασίας και ενισχύουμε μια αγορά που
ωφελεί πολλαπλά την κυπριακή οικονομία», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι
«αυτή η κοινά επωφελής και επιτυχημένη πορεία θα συνεχιστεί».

ΕΚΛΈΓΗΚΕ ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΛΚ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μέσω τηλεδιάσκεψης και από το Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας, η 61η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ. Κατά τη συνέλευση, εκλέγησαν, για πρώτη τους φορά, δύο νέα μέλη στο Συμβούλιο, οι κ.κ Σταύρος Ιωάννου
και Ανδρέας Αβρααμίδης. Ο κ Ιωάννου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant
Thornton (Cyprus) Ltd και ο κ Αβρααμίδης είναι Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της
Ernst & Young Cyprus Ltd, Επικεφαλής Παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών Διασφάλισης
(Assurance Leader).
Επανεκλογή στο Συμβούλιο πέτυχαν οι κ.κ Οδυσσέας Χριστοδούλου, Εκτελεστικός
Διευθυντής της Globaltraining και Δημήτρης Σιακαλλής, Γενικός Διευθυντής στην
Eurobank Cyprus Ltd.
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στους κ.κ Σταύρο Παντζαρή και Κάρλος Ζάγκουλο για την προσφορά τους, αφού αποχώρησαν από
το Συμβούλιο κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Πρόεδρος του Συνδέσμου παραμένει ο κ Πιερής Μάρκου για ακόμα ένα χρόνο.
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Φόρουμ του CFA Cyprus συζήτησε
για το μέλλον της οικονομίας

H

συμμόρφωση με τους κανόνες, η εταιρική
διακυβέρνηση και η δεοντολογία αποτελούν
θεμελιώδη και βασικά συστατικά για την εύρυθμη λειτουργία των οργανωμένων χρηματαγορών.
Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης, σε ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ,
με τίτλο “Future of Finance”, που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου – CFA Society Cyprus.
Η κατάλληλη και αναλογική ρύθμιση, υπέδειξε ο Δρ Θεοχαρίδης, αυξάνει τη ζήτηση για
επενδυτικές υπηρεσίες, ενδυναμώνοντας με
τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη των επενδυτών, τόσο για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες
αλλά και για τις εταιρείες που τις παρέχουν.
Για το λόγο αυτό, είπε, η ρυθμιστική ατζέντα
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου βασίζεται στη διατήρηση υψηλών προτύπων
προστασίας των επενδυτών, καθώς και της
εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν.
Την ίδια στιγμή, ο Δρ Θεοχαρίδης τόνισε
ότι στόχος της ΕΚΚ είναι η υγιής ανάπτυξη
του κλάδου και η ένταξη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών, με γνώμονα πάντα την προστασία των επενδυτών. Αυτό επιτυγχάνεται,
τόνισε, με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης
μεταξύ των εταιρειών και των επενδυτών,
μέσω της εποπτείας, της καινοτομίας και της
εκπαίδευσης.
Καλωσορίζοντας τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, η Πρόεδρος του CFA Society
Cyprus, κα Ελένη Κωνσταντίνου ανέφερε ότι
το Οικονομικό Φόρουμ έδωσε την ευκαιρία
σε εκπροσώπους του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα να ανταλλάξουν απόψεις,
διά ζώσης, σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, μετά από δύο χρόνια
φυσικής αποστασιοποίησης.
Παράλληλα εξέφρασε τη χαρά και την ικα-

νοποίηση της, αναφορικά με την πρόσφατη
διάκριση του Συνδέσμου, ο οποίος κέρδισε το διεθνές βραβείο CFA Institute’s Most
Outstanding Society Award, στην κατηγορία
150-349 μέλη, κάτι που όπως είπε, αποδεικνύει τη σκληρή δουλειά όλων των εθελοντών κατά τη διάρκεια του περασμένου
έτους, αλλά και τα γερά θεμέλια που έθεσαν
τα προηγούμενα συμβούλια. Ο CFA Society
Cyprus υπέδειξε η κα Κωνσταντίνου είναι
αφοσιωμένος στην επαγγελματική αριστεία,
την ακεραιότητα, την εκπαίδευση και την εθελοντική υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, παράγει ένα πολυεπίπεδο και πολυσχιδές έργο,
μέσω 4 εξειδικευμένων επιτροπών, που συμβάλλουν με τη σειρά τους στην καταπολέμηση του οικονομικού αναλφαβητισμού, στην
ανάπτυξη ικανών και ηθικών επαγγελματιών,
στην προαγωγή της ακεραιότητας και του
επαγγελματισμού στον χρηματοοικονομικό
κλάδο, καθώς και στην εξάλειψη των διάφορων κοινωνικών και φυλετικών στερεοτύπων.
Καθώς ο κλάδος μας συνεχίζει να εξελίσσεται

με γοργούς ρυθμούς, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην αποστολή μας, προωθώντας τα
υψηλότερα πρότυπα ηθικής, εκπαίδευσης
και επαγγελματικής αριστείας προς το απόλυτο όφελος της κοινωνίας, ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του CFA Cyprus.
Το Οικονομικό Φόρουμ πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, στο ξενοδοχείο Parklane Resort & Spa Limassol, στην
παρουσία δεκάδων προσκεκλημένων από
τον χρηματοπιστωτικό τομέα, από την Κύπρο
και το εξωτερικό, με κύριο θέμα το μέλλον και
τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας,
καθώς και τη συμβολή του χρηματοοικονομικού τομέα στη διαμόρφωση ενός πιο αξιόπιστου επενδυτικού επαγγέλματος.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στις αλλαγές
στο επενδυτικό τοπίο, που προκύπτουν από
την αύξηση των επιτοκίων και τις αυστηρότερες νομισματικές πολιτικές που ακολουθούν
οι κεντρικές τράπεζες, στις νέες επενδυτικές
τάσεις, καθώς και στις αλλάγες που αναμένεται να επέλθουν στο ρυθμιστικό πλαίσο.

ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ: ΕΝΕΡΓΌΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΣΤΗ ΧΆΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΝΑΥΤΙΛΊΑ

Η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Community Shipowners Associations – ECSA) η οποία περιλαμβάνει τις εθνικές ενώσεις
πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε συνάντηση του Διοικητικού της Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες. Ο Τέως Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της ECSA, κ. Φίλιππος Φιλής προέδρευσε του Συμβουλίου. Εκπροσωπώντας την
Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία, συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, κ. Θωμάς Καζάκος,
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Θαλάσσιων Κρατικών Ενισχύσεων της ECSA και ο κ. Νικόλαος Χατζηιωάννου εκ μέρους της Κυπριακής
Ένωσης Πλοιοκτητών. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού της ECSA για την κλιματική αλλαγή και οι συνεχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας για να
επιτευχθεί ο στόχος της ολοκληρωτικής μείωσης της εκπομπής αερίων από πλοία μέχρι το 2050. Επιπρόσθετα, καθορίστηκε γενική
στρατηγική για τον Οργανισμό με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και εκπροσώπησης των Ευρωπαίων πλοιοκτητών σε
φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία.
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ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Προεκλογικό σκηνικό,
δημοσκοπήσεις και debates
Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα των δημοσκοπήσεων θα έχουμε εκλογές δύο γύρων. Ως
σίγουρο στον δεύτερο γύρο δείχνουν τον Νίκο
Χριστοδουλίδη και μετά έναν από τους Αβέρωφ
Νεοφύτου ή Αντρέα Μαυρογιάννη. Φυσικά, ακόμα βρισκόμαστε 8 μήνες πριν τις εκλογές του
Φεβρουαρίου και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει
μέχρι τότε ή τι ανατροπές μπορούν να σημειωθούν στο προεκλογικό σκηνικό. Το σίγουρο είναι
ότι μετά τον Σεπτέβριο θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Ειδικά, όταν ολοκληρωθούν και οι τηλεοπτικές συζητήσεις. Οι πολίτες
ακόμα να ασχοληθούν ενεργά με τις εκλογές,
αφού υπάρχει ακόμα χρόνος. Το φθινόπωρο και
τον Χειμώνα τα πράγματα αναμένεται να πάρουν
φωτιά, οπότε το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Ποιος θα συγκρατήσει
τον πληθωρισμό;

Η επιδείνωση του covid
και οι αντοχές της οικονομίας

Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, όμως η τάση του
πληθωρισμού είναι συνεχώς αυξητική. Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός έσπασε το φράγμα του 9% και δεν υπάρχει καμία ένδειξη
για συγκράτηση του. Και αυτό έγινε εν μέσω των μέτρων που
εξήγγειλε η κυβέρνηση για μείωση των ανατιμήσεων.
Θεωρούμε ότι η εικόνα θα επιδεινωθεί τους επόμενους δύο μήνες καθώς το καλοκαίρι αυξάνει η ροπή προς κατανάλωση (διακοπές, εξόδοι, κλπ). Άρα, αν δεν αλλάξει κάτι στη διεθνή σκηνή
για την ενεργειακή κρίση, βλέπουμε τον Σεπτέμβριο να έχουμε
διψήφιο αριθμό πληθωρισμού.

Η χειροτέρευση των επιδημιολογικών δεδομένων επανέφερε
τη μάσκα, τουλάχιστον στους εσωτερικούς χώρους.
Στα ίδια πλαίσια κάποιες επιχειρήσεις σκέφτονται να επαναφέρουν την τηλέργασία για να αποφευχθεί αύξηση κρουσμάτων. Ελπίζουμε όλα αυτά να είναι μόνο προληπτικά μέτρα
και όχι επιβαλλόμενα από τα δεδομένα. Διότι αν επιδεινωθεί
και άλλο η κατάσταση το Υπουργείο Υγείας είναι αποφασισμένο να πάρει αυστηρότερα μέτρα. Και δυστυχώς, ούτε η
οικονομία, ούτε οι επιχειρήσεις αντέχουν ένα νέο πλαίσιο
αυστηρών μέτρων.
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Οι κινήσεις
της Άγκυρας στη Μεσόγειο
και η ερμηνεία τους
Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει στη Μεσόγειο νέο γεωτρύπανο για έρευνες φυσικού αερίου. Οι τεχνοκράτες
που παρακολουθούν τις κινήσεις της Τουρκίας λένε ότι
δεν υπάρχει ανησυχία γιατί οι Τούρκοι «τρυπούν όπου
βρουν» χωρίς τις απαραίτητες μελέτες και στοιχεία. Από
την άλλη οι πολιτικοί παράγοντες ανησυχούν διότι βλέπουν τις ενέργειες αυτές ως μια νέα προσπάθεια της
Άγκυρας να αμφισβητήσει την ΑΟΖ της Κύπρου και να
δημιουργήσει θέματα με την Ελλάδα. Εμείς, πιστεύουμε
ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει να προκαλεί με κάθε τρόπο την Κύπρο και την Ελλάδα, διότι αυτό τον εξυπηρετεί
πολιτικά ενόψει των εκλογών στην Τουρκία. Το επόμενο διάστημα θα δούμε πόσο θερμό θα είναι το
καλοκαίρι στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις.

Οι παράνομοι μετανάστες,
ο φράκτης και οι διαφωνούντες
Κάποιοι συνεχίζουν να αμφισβητούν τα αποτελέσματα που
έφερε η τοποθέτηση φράκτη στην πράσινη γραμμή για να ανακοπή η ροή παράνομων μεταναστών. Αντί να διερωτηθούν για
το ότι ούτε ο φράκτης δεν ανέκοψε τους παράνομους μετανάστες προς τις ελεύθερες περιοχές και να ζητήσουν περισσότερα μέτρα, αμφισβητούν τη δυνατότητα του φράκτη.
Είναι φανερόν ότι όλοι αυτοί διαφωνούν για πολιτικούς λόγους
με τον Νουρή και την κυβέρνηση και όχι επί της ουσίας. Διότι,
επί της ουσίας η Κύπρος έχει μετατραπεί σε ελευθέρα Κέρκυρα
για τους παράνομους μετανάστες και μόλις αντιληφθούμε το
μέγεθος του προβλήματος θα πάθουμε σοκ. Η κυβέρνηση καλά
κάνει να αρχίσει να σκέφτεται και νέα μέτρα σε συνεργασία ή
όχι με την Ε. Ένωση, διότι οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί.

Οι κάμερες τροχαίας,
τα προβλήματα
και η επόμενη φάση
Ακόμα δεν ξακαθάρισε το θέμα με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις κάμερες τροχαίας και η κυβέρνηση λέει θα προχωρήσει στην επόμενη φάση για τοποθέτηση νέων σταθερών και
κινητών καμερών.
Δεν ξέρουμε πως βλέπουν το θέμα στα κυβερνητικά σώματα,
όμως το σύστημα παρουσιάζει πολλά κενά και αδυναμίες. Μήπως θα ήταν καλύτερα πρώτα να λύσουμε τα ζητήματα αυτά και
μετά να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση; Διότι, αν δεν επιλυθούν τα προβλήματα της πιλοτικής φάσης, φανταστείτε τι θα
γίνει στην κανονική εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδιασμού.
Ένα αλαλούμ!
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ΦΩΤΟΣΚΟΠΙΟ

Η ΚΎΠΡΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΔΎΝΑΤΟΣ ΚΡΊΚΟΣ
ΈΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΉΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
Να ενθαρρύνουν πιο άμεσες επαφές και συνεργασία μεταξύ
τους, προτρέπει ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τους δύο
ηγέτες στην Κύπρο, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην έκθεσή του για
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο επιδείνωσης του ήδη δύσκολου κλίματος μεταξύ των δύο
πλευρών.
Ο κ. Γκουτέρες προτείνει στο ΣΑ του ΟΗΕ ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης για ακόμα έξι μήνες.
Στην έκθεση για την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων
Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) επισημαίνεται το άστατο εσωτερικό πολιτικό τοπίο όσον αφορά τις δύο πλευρές του νησιού
το οποίο δημιούργησε πρόσθετες προκλήσεις.
Οι ενέργειες που αναλήφθηκαν και δίπλα στη νεκρή ζώνη και
από τα δύο μέρη, τα επίμονα εμπόδια στο διακοινοτικό εμπόριο, η συνεχιζόμενη προκλητική ρητορική και η έλλειψη προόδου στην αντιμετώπιση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας σχετικά με το περιφραγμένο τμήμα των Βαρωσίων
συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της δυσπιστίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αντί να κάνει διαπιστώσεις
και να περιγράφει την κατάσταση στην Κύπρο, καλά κάνει να πάρει πρωτοβουλίες για να αλλάξουν αυτά όλα που καταγράφει στην
έκθεση του. Εμείς ως θύματα της τουρκικής εισβολής και κατοχής
θέλουμε τον ΓΓ του ΟΗΕ να παρεμβαίνει και να διορθώνει τα προβλήματα και όχι να κάνει τον ουδέτερο παρατηρητή…

ΑΠΟΤΟΥΡΚΟΠΟΊΗΣΗ ΚΙ’ΌΧΙ
ΑΠΟΝΑΡΚΟΘΈΤΗΣΗ ΘΈΛΕΙ Η ΚΎΠΡΟΣ
Ο κατοχικός ηγέτης αναφέρει με ανακοίνωσή του ότι υπέβαλε στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη μέσω του ΟΗΕ «ολοκληρωμένες προτάσεις για
την αποναρκοθέτηση του νησιού και την καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης». Και συνεχίζει ο Τατάρ «υπάρχουν σήμερα υποψίες για 29
(ενδεχόμενες) ναρκοθετημένες περιοχές στο νησί της Κύπρου, οι οποίες
περιλαμβάνονται και στις
εκθέσεις του ΟΗΕ. Όπως
θα θυμόμαστε, ως τουρκοκυπριακή πλευρά, το
2014, το 2015 και το 2018
καταθέσαμε
προτάσεις
για αυτόν τον στόχο (της
αφαίρεσης των ναρκών).
Στην πρώτη μας πρόταση
συνεργασίας, την οποία
καταθέσαμε σήμερα και η
οποία προετοιμάστηκε με
τις εντατικές προσπάθειες
των αρμόδιων οργάνων
μας, μεταφέραμε το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να καθαρίσουμε ολόκληρο το νησί από τις νάρκες,
ξεκινώντας από τη νεκρή ζώνη όπου υπάρχουν τρεις ναρκοθετημένες περιοχές υπό τον έλεγχο της ελληνοκυπριακής πλευράς και μία υπό τον δικό
μας έλεγχο στη νεκρή ζώνη”.
Αν έχετε κάτι να προσφέρετε στην Κύπρο και στην ειρήνη,
κύριε Τατάρ, δεν είναι την αποναρκοθέτηση του νησιού, αλλά
την αποτουρκοποίηση του. Διότι και οι νάρκες είναι αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Αν τολμήσετε και
προχωρήσετε σ’αυτό που σας προτείνουμε δεν θα βοηθήσετε
μόνο εμάς τους Έλληνες, αλλά και τους συμπατριώτες σας τουρκοκύπριους, οι οποίοι έγιναν υπόδουλοι της Άγκυρας και του
Ερντογάν.

18 / nomisma ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΤΟ ΡΟΖ ΣΥΝΝΕΦΆΚΙ ΤΩΝ ΤΟΎΡΚΩΝ

Πρέπει να συζητήσουμε πώς θα γίνει λύση δύο κρατών στην Κύπρο,
δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, υποστηρίζοντας πως δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Επανέλαβε, επίσης, τη φράση του Ταγίπ Ερντογάν για την Ελλάδα, «δεν
αστειευόμαστε».
Σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι Χαμπέρ Γκλομπάλ, ο Χ. Ακάρ είπε ότι «από το 1974 η Κύπρος ζει σε ειρήνη» και
υποστήριξε ότι «δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό».
Πλέον, ισχυρίστηκε, «η λύση είναι δύο ισότιμα κυρίαρχα κράτη.
Πρέπει να συζητήσουμε πώς θα γίνει αυτό», προσθέτοντας πως «αν
προσπαθήσουν να προκαλέσουν τετελεσμένα, οι προσπάθειές τους
θα είναι μάταιες».
Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξυπνήσετε από το ροζ
συννεφάκι που βλέπετε στα όνειρα σας, κύριε Ακάρ.
Εδώ δεν πρόκειται να γίνει Τουρκία ή προτεκτοράτο
της, γι’αυτό αλλάξετε ρότα αν θέλετε να σας παίρνουμε
στα σοβαρά.

ΣΙΓΆ-ΣΙΓΆ ΞΕΚΑΘΑΡΊΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΏΝ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές
για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας και
την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 η επαναληπτική
εκλογή, εάν δεν υπάρξει εκλογή από τον πρώτο γύρο,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 θα γίνει η υποβολή των υποψηφιοτήτων
για τις εκλογές, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 θα
διεξαχθεί η ψηφοφορία (πρώτος γύρος εκλογών) και
την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 θα διεξαχθεί η
επαναληπτική εκλογή, εάν δεν υπάρξει εκλογή από τον
πρώτο γύρο.

Άντε σιγά-σιγά ξεκαθαρίζουν και τα διαδικαστικά των επερχόμενων προεδρικών εκλογών. Το μόνο που έμεινε να μάθουμε
είναι τι θα κάνουν, η ΔΗΠΑ και οι Οικολόγοι.

ΟΙ ΤΗΛΕΜΑΧΊΕΣ, ΤΑ ΚΑΝΆΛΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ

Η ΤΕΝΈΚΚΑ, ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΈΣ

Πέντε debates, διάρκειας δύο ωρών, στη βάση τεσσάρων ενοτήτων, προτείνει το ΡΙΚ στα επιτελεία των υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η πρόταση του ΡΙΚ ήδη στάλθηκε στους
υποψήφιους.
Στόχος του ΡΙΚ ως η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση του τόπου είναι η
ολοκληρωμένη και σε βάθος ενημέρωση των πολιτών για θέματα
που απασχολούν την κοινωνία.
Τα debates θα έχουν διάρκεια δύο ώρες και θα καλύπτουν τέσσερις ενότητες: Oικονομία, εσωτερική διακυβέρνηση και Κυπριακό
και ερωτήσεις που θα υποβάλλονται απευθείας στους υποψήφιους από τους πολίτες.

Η τενέκκα διέψευδε πάντα τις δημοσκοπήσεις για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και αυτό θα κάνει και σε αυτές τις εκλογές, δήλωσε ο υποψήφιος για την
προεδρία της Δημοκρατίας, Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.
Ο κ. Νεοφύτου, είπε χαρακτηριστικά ότι οι δημοσκόποι ας συνεχίσουν τη
δουλειά τους και «η τενέκκα, όχι πολλές φορές, πάντα για τον ΔΗΣΥ διέψευδε
τις δημοσκοπήσεις».
Εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι αυτό θα συμβεί και στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπέδειξε πως και στις περασμένες
βουλευτικές εκλογές «όλοι οι δημοσκόποι, όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν,
πέντε μέρες πριν από τις εκλογές, τον ΔΗΣΥ από 19 έως 20% χωρίς αναγωγή
και δεύτερο κόμμα».
«Η τενέκκα, διέψευσε και τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τα exit polls», πρόσθεσε και υπενθύμισε ότι ο ΔΗΣΥ είναι το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη και
«μάθαμε να δουλεύουμε καλά για την τενέκκα».

Το ΡΙΚ και οι άλλοι ίσως σταθμοί θέλουν τις τηλεμαχίες για να ανεβάσουν τη θεαματικότητα τους. Το
ερώτημα είναι κατά πόσον θέλουν και οι υποψήφιοι να
γίνουν…θέαμα στα μάτια των τηλεθεατών. Ειδικά μετά
την πρώτη τηλεμαχία μεταξύ των τριών κύριων υποψηφίων.

Δεν ξέρουμε τι θα δείξει η τενέκκα σ’αυτές τις εκλογές,
όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές και αυτό όλοι πρέπει να το ξέρουμε. Άλλωστε, πολλές φορές είδαμε φαβορί να
καταποντίζονται και αουτσάϊτερ να κερδίζουν, όχι μόνο στην
Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες.
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Η ΘΈΣΗ ΜΑΥΡΟΓΙΆΝΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΌ ΑΈΡΙΟ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ
Η εξουσία δεν με ενδιαφέρει, όμως νιώθω χρέος
για τον τόπο και την πατρίδα να είμαι μέρος σε
μια δυναμική προσπάθεια για πραγματική και
προοδευτική αλλαγή, ανέφερε ο υποψήφιος για
την προεδρία της Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυρογιάννης, σημειώνοντας πως δεν έχουμε πλέον την
πολυτέλεια άλλων αναβολών και οφείλουμε να
πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας.
Ο κ. Μαυρογιάννης καταθέτοντας τις θέσεις του
στο Κυπριακό, στην οικονομία και στην εσωτερική
διακυβέρνηση, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της ενέργειας, όπου επανέλαβε την πρόταση
για διάθεση φυσικού αερίου στην Τουρκία, αλλά
και προς τους Τουρκοκύπριους, εάν αυτό δημιουργούσε τις «οργανικές συνθήκες» για λύση.
Αγαπητέ Ανδρέα όταν προεκλογικά υποστηρίζουμε τη διάθεση του φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας, γιατί οι Τούρκοι να ζητούν
κάτι λιγότερο. Με αυτές τις προσεγγίσεις δεν δημιουργούμε «οργανικές συνθήκες» για λύση, αλλά για περιπλέκουμε τα πράγματα.

ΟΙ ΚΆΜΕΡΕΣ ΤΡΟΧΑΊΑΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΈΤΡΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΆΤΩΝ

ΠΆΜΕ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΌΤΕΡΑ ΜΈΤΡΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ

Tις επόμενες μέρες θα διαφανεί κατά πόσον θα προχωρήσει η
επόμενη φάση εφαρμογής του συστήματος φωτοεπισήμανσης.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Γιάννη Καρούσο, τα μεγαλύτερα προβλήματα από την εφαρμογή του συστήματος έχουν
επιλυθεί και η διαδικασία βρίσκεται στην αξιολόγηση του έργου
από ειδική επιτροπή.
Όπως είπε τις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε εάν θα δοθεί η
έγκριση από την αρμόδια επιτροπή. «Αν δώσει την έγκριση η επιτροπή προχωρούμε στην επόμενη φάση όπου θα έρθουν ακόμη
16 κινητές και 24 σταθερές κάμερες και θα πάμε επίσημα στην
πρώτη φάση. Είμαστε πολύ κοντά, περιμένω όμως την επιτροπή
παραλαβής να αξιοποιήσει όλα όσα έχει ενώπιον της και περιμένουμε πως θα προχωρήσουμε».

Αν κριθεί σκόπιμο ότι πρέπει να παρθούν οποιαδήποτε επιπρόσθετα
μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού μετά την αξιολόγηση της
κατάστασης είπε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλα. Ο Υπουργός είπε ακόμη ότι την επόμενη εβδομάδα θα ενταχθεί ακόμη ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο με ακόμα 30 κλίνες για τον κορωνοϊό.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο
Κέντρο Υγείας Λατσιών και ερωτηθείς κατά πόσον θα δούμε περαιτέρω
μέτρα πέραν της μάσκας, ο κ. Χατζηπαντέλα είπε ότι αξιολογούν τα
δεδομένα συνεχώς.
«Θα υπάρξει μια σύσκεψη με την επιστημονική ομάδα την επόμενη
εβδομάδα, που έχει καθοριστεί, θα ακούσω τις απόψεις των επιστημόνων και αν πρέπει να πάρουμε οποιαδήποτε επιπρόσθετα μέτρα θα
πάρουμε», είπε.

Φαίνεται ότι θα γεμίσουμε την Κύπρο με κάμερες για να
καταπολεμήσουμε τα δυστυχήματα. Μα, αν αυτή είναι η λύση
γιατί δεν το κάνουν όλες οι χώρες για να εξαφανίσουν τα δυστυχήματα. Κατά τη γνώμη μας, χρειάζονται και άλλα μέτρα,
όπως η οδική συνείδηση και η καλύτερη ενημέρωση των οδηγών, θέματα στα οποία δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία.
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Με βάση αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού φαίνεται ότι
πάμε για νέα αυστηρότερα μέτρα. Και το κακό είναι ότι αφενός
έχουμε ξεσυνηθίσει στους περιορισμούς λόγω πανδημίας και
αφετέρου είναι καλοκαίρι και ο κόσμος θέλει να απολαύσει
ελεύθερος τις διακοπές του.

ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ «ΜΠΕΊΤΕ ΣΚΎΛΟΙ ΑΛΈΣΤΕ»
“Ατεκμηρίωτη”, χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή
του, την άποψη ότι η τοποθέτηση φυσικών εμποδίων κατά μήκος της
γραμμής κατάπαυσης του πυρός οδήγησε σε αύξηση των μεταναστευτικών ροών.
“Θυμίζουμε σε όσους ατεκμηρίωτα αποδίδουν την αύξηση των ροών,
τάχατες, στην τοποθέτηση του φράκτη, ότι τον Μάρτη του 2020 δεν
υπήρχε κανένας φράκτης, ενώ και τον Σεπτέμβριο του 2021 το μήκος
του φράκτη δεν ξεπερνούσε τα 11 χιλιόμετρα”, αναφέρει η ανακοίνωση.
Όπως σημειώνεται, τα μέτρα που λήφθηκαν κρίθηκαν απαραίτητα
αφού οι ροές αυξήθηκαν, πρώτα με την κρίση του Έβρου τον Μάρτη
του 2020 και η κατάσταση άρχισε “να επιδεινώνεται δραματικά από τον
Σεπτέμβρη του 2021, με την Τουρκία έκτοτε να εργαλειοποιεί συστηματικά οικονομικούς μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική”, αναφέρει.
Απορούμε τι θέλουν όλοι αυτοί που αντιδρούν στα μέτρα για αντιμετώπιση των ροών παράνομων μεταναστών στις ελεύθερες
περιοχές. Θέλουν να αφήσουμε την πόρτα ανοικτή και να γίνει το «μπείτε σκύλοι αλέστε» ή να βάλουμε μια τάξη σε ένα πρόβλημα που
το βλέπουμε καθημερινά να οξύνεται και να πολλαπλασιάζεται.

ΤΟ ΚΌΛΠΟ ΕΡΝΤΟΓΆΝ- ΜΠΑΧΤΣΕΛΊ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΎΣ ΧΆΡΤΕΣ

ΤΟ ΛΟΓΌΤΥΠΟ ΣΤΑ RAFALE
ΑΓΡΊΕΨΕ ΤΟΥΣ ΤΟΎΡΚΟΥΣ

Να πάρει ξεκάθαρη θέση καλεί τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τον χάρτη που
παρουσίασε ο Νεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος αναπαριστά σχεδόν το μισό Αιγαίο
να ανήκει στην Τουρκία.
Με ανάρτησή του στο Twitter, o Έλληνας Πρωθυπουργός δείχνει την προκλητική
εικόνα του συγκεκριμένου χάρτη, θέτοντας ερωτήματα ως προς τις στοχεύσεις
μιας τέτοιας πράξης.
«Κοιτάξτε καλά αυτόν τον χάρτη. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος,
όλες έχουν «καταβροχθιστεί» από την Τουρκία. Ένα πυρετικό όνειρο εξτρεμιστών ή μια επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη μια προβοκάτσια ή ο πραγματικός στόχος;», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης καλεί τον Πρόεδρο της Τουρκίας να λάβει ξεκάθαρη θέση σε σχέση με τις συγκεκριμένες ενέργειες του κυβερνητικού του εταίρου
Νεβλέτ Μπαχτσελί.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα και φερέφωνο του Ερντογάν, η Turkiye,
με δημοσίευμα της ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες πιλότοι στα νέα Rafale
που έχει παραλάβει η Ελλάδα και τα οποία αποτελούν αγκάθι στο μάτι
της Τουρκίας, έχουν ζωγραφίσει – ως είθισται – ένα λογότυπο.
Οι Τούρκοι λοιπόν ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο λογότυπο, απεικονίζει μια γαλοπούλα (Turkey) που φοράει φέσι, να τρέχει σαν να θέλει να γλιτώσει, κρατώντας την Τουρκική σημαία και από κάτω γράφει:
«Μην τρέχεις θα πεθάνεις κουρασμένη».
Ενώ από κάτω από το λογότυπο υπάρχει γραμμένο το εξής: «Ελληνικά
Rafale, ο αθόρυβος θάνατος». Μάλιστα η Turkiye για να ανεβάσει το
ηθικό ισχυρίζεται ότι οι τούρκοι έχουν πεισμώσει και όλοι λένε «αυτό
δεν θα συμβεί».

Θα ήθελες πολύ κύριε Πρωθυπουργέ να τοποθετηθεί ο Ερντογάν για την πρόκληση του Μπαχτσελί. Ούτε κάν θα απαντήσει. Και
αυτό, γιατί είναι ο ίδιος που βάζει τον Μπαχτσελί και τους όμοιους
του να παρουσιάζουν αυτούς τους χάρτες. Συμπέρασμα: Ό,τι δεν μπορεί να πει δημόσια ο ίδιος βάζει τα όργανα του να τα λένε…

Καθημερινό άγχος φαίνεται ότι έχουν γίνει για τους
Τούρκους τα Rafale. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να θέτουν θέματα. Τώρα, τους κακοφάνηκε για το πανέξυπνο
λογότυπο που έβαλε η Ελλάδα στα Rafale. Θα τους περάσει, όμως…
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Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ, ΤΟ ΚΟΓΚΡΈΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ
Κόλαφο κατά της Τουρκίας και του «καθεστώτος» –
όπως αποκαλείται – Ερντογάν, αποτελεί η επιστολή
αμερικανών βουλευτών στον πρόεδρο των ΗΠΑ,
στην οποία εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους,
στη δημόσια στήριξη που εξέφρασε ο Τζο Μπάιντεν, στο τουρκικό αίτημα για την αγορά και την
αναβάθμιση μαχητικών F-16.
Στην επιστολή των μελών του Κογκρέσου εκφράζεται ανησυχία για τη στάση που τηρεί ο Λευκός
Οίκος, καθώς σημειώνεται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα
ανταμείψει τον Ταγίπ Ερντογάν για την μη τήρηση
των δεσμεύσεων της Τουρκίας τόσο προς τις ΗΠΑ
όσο και προς το ΝΑΤΟ.
Παράλληλα κατηγορούν τον τούρκο πρόεδρο, ότι
βάζει το προσωπικό συμφέρον πάνω από το συλλογικό, ότι χρησιμοποιεί τα αμερικανικά όπλα για
εγκλήματα πολέμου κατά αμάχων αλλά και για να
παραβιάσει «την εδαφική ακεραιότητα συμμάχων
και εταίρων του ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος».

Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με το θέμα αυτό, όμως έστω και αυτές οι αντιδράσεις κατά της πρόθεσης Μπαϊντεν να ικανοποιήσει την Τουρκία και τον Ερντογάν, αποτελούν θετική εξέλιξη. Ελπίζουμε στο τέλος να καταλάβει και ο Μπάϊντεν ότι ο Ερντογάν
δουλεύει τις ΗΠΑ κανονικά.

ΟΙ ΤΟΎΡΚΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΎΝ ΝΑ
ΚΛΈΨΟΥΝ ΤΟ ΑΙΓΑΊΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΆ !

Ο ΠΟΎΤΙΝ ΤΈΧΝΑΣ ΚΑΤΕΡΓΆΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΊΑ

Ανενόχλητοι συνεχίζουν την επικοινωνιακή τους καμπάνια οι
Τούρκοι, διαφημίζοντας το «τούρκικο Αιγαίο», ακόμη και σε μεγάλα βρετανικά μέσα. Μετά την αντίδραση της Ελλάδας και πιο
συγκεκριμένα την διαταγή ΕΔΕ σε αρμόδιους υπαλλήλους για πιθανά παραπτώματα, αλλά και την επιστολή Σχοινά στον Επίτροπο
Εσωτερικής Αγοράς, οι Τούρκοι συνεχίζουν ακάθεκτοι να διαφημίσουν τον όρο, λέγοντας πως πλέον έχει καταχωρηθεί το σήμερα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που διευκολύνει τη διαδικασία απόκτησης της ρωσικής υπηκοότητας για όλους
τους Ουκρανούς πολίτες και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
της κυβέρνησης. Προηγουμένως η απλούστευση της διαδικασίας απόκτησης της ρωσικής υπηκοότητας αφορούσε μόνο στους κατοίκους
των αυτοανακηρυχθέντων αποσχισθέντων εδαφών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, τις
οποίες η Ρωσία υποστηρίζει ότι «απελευθέρωσε» από τον έλεγχο του
Κιέβου, καθώς επίσης και τις κατεχόμενες από την Ρωσία περιοχές της
Χερσώνας και Ζαπορίζια, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS.

Αφού δεν μπορούν να αρπάξουν τα νησιά του Αιγαίου,
οι Τούρκοι προβάλλουν την αιγαιοπελαγίτικη ομορφιά για τουριστικούς σκοπούς. Μάλιστα στο φιλμάκι που ετοίμασαν προβάλλουν ελληνικές αρχαιότητες και μουσεία που βρίσκονται
σήμερα στην Τουρκία, ενώ δείχνουν και τον ήλιο και τη θάλασσα του Αιγαίου. Ακόμα και τουριστικά επιβεβαιώνουν ότι είναι
κλέφτες ξένων ομορφιών.
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Ο Πούτιν θα χρησιμοποιήσει όλα τα χαρτιά που έχει στη
διάθεση του για να κτυπήσει την Ουκρανία. Γι’αυτό να μην απορούμε τώρα που θα δίνει με ευκολία ρωσική υπηκοότητα σε
ενδιαφερόμενους Ουκρανούς.
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O ΛΟΐΖΟΣ ΚΑΛΛΈΝΟΣ
ΣΚΙΑΓΡΑΦΕΊ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ
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2ο Conference

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

επικοινωνία • δημοσιότητα • εκδόσεις • διαφημίσεις • συνέδρια

BREXIT: ΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΌΣΕΣ ΕΊΝΑΙ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Online fmw Conferences

MΕ ΤΗΝ ΠΛΈΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σηματοδοτούμε το σήμερα,
διαμορφώνουμε το αύριο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
ΤΟ ΣΉΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΎΡΙΟ
ΤΩΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ

Φυσική παρουσία fmw Conferences

1ο Conference

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΚΛΆΔΟΙ ΣΠΟΥΔΏΝ
ΚΑΙ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Online fmw Conferences

MΕ ΤΗΝ ΠΛΈΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΠΑΚΕΤΑ
ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2022

ΚΡΑΤΗΣΤΕ
ΘΕΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΤΕ
ΑΠΟ ΤΩΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

10ο Ενεργειακό Συμπόσιο

Ο
ΑΚ
Ι
Ε
ΕΤ
ΕΠ
ΚΎΠΡΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΚΌΜΒΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΌΓΕΙΟ
Φυσική παρουσία fmw Conferences

Mεγάλα οφέλη προβολής για τις επιχειρήσεις

επικοινωνία • δημοσιότητα • εκδόσεις • διαφημίσεις • συνέδρια
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

2ο Conference

3ο Conference

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ + ΨΗΦΙΑΚΌΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΏΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ
ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ

Online fmw Conferences

Online fmw Conferences

3ο Conference
ΜΑΪΟΣ 2022
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΑ ΝΈΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
ΚΑΙ Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΜΈΡΑ

1ο Ναυτιλιακό Συμπόσιο
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
Η ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΝΑΥΤΙΛΊΑ
ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΟ ΑΎΡΙΟ

Online fmw Conferences

Φυσική παρουσία fmw Conferences

MΕ ΤΗΝ ΠΛΈΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

MΕ ΤΗΝ ΠΛΈΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

3ο Conference

MΕ ΤΗΝ ΠΛΈΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

3ο Conference

ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ
ΚΑΙ ΝΈΕΣ
ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΜΕΤΆ ΤΟ
ΓΕΣΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ
Φυσική παρουσία fmw Conferences

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

1ο Conference

Online fmw Conferences

MΕ ΤΗΝ ΠΛΈΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

1stAWARDS

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΤΥΧΕΡΆ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ
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ΠΡΩΤΟ

ΘΕΜΑ

ΜΕΓΆΛΕΣ ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ
ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ

Π

Πάμε για ένα πολύ
δύσκολο χειμώνα
στην οικονομία
άμε για ένα δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα στην οικονομία. Η διαπίστωση αυτή δεν γίνεται μόνο από οικονομολόγους που ξέρουν να διαβάζουν τους αριθμούς της
οικονομίας, αλλά και από πολλούς απλούς πολίτες, οι
οποίοι ήδη αισθάνονται πίεση στα εισοδήματα τους. Σίγουρα, η εικόνα της οικονομίας, όπως διαμορφώνεται με
τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την
εκτόξευση του πληθωρισμού στα ύψη, έχει γίνει χειρότερη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τους επομένους
μήνες του έτους.

28 / nomisma ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

 Τι δείχνουν τα στοιχεία
και τι προβλέπουν
Κομισιόν και ΔΝΤ για την
Κύπρο
 Τα δεδομένα δείχνουν
χειροτέρευση της
οικονομίας

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτής της στιγμής:
• Τα δημόσια οικονομικά τελούν υπό
πίεση αφενός λόγω των αυξημένων
δαπανών του κράτους προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
και του αυξημένου πληθωρισμού και
αφετέρου λόγω των αναμενόμενων
μειωμένων εισπράξεων από την πτώση
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
• Ζωτικοί τομείς, όπως ο τουρισμός, οι
επενδύσεις και οι μεγάλες αναπτύξεις
βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα και
αδυνατούν να συνεισφέρουν στην οικονομία όσα προηγουμένως.
• Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει διογκωθεί λόγω της αύξησης
του των τιμών του πετρελαίου και του
ηλεκτρισμού
• Το βιοτικό επίπεδο των πολιτών συμπιέζεται έντονα από την εκτόξευση του
πληθωρισμού που πλησιάζει σε διψήφιο αριθμό.
Το αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω είναι να αρχίσουν να παρατηρούνται στην
αγορά φαινόμενα μείωσης της ιδιωτικής
κατανάλωσης, αύξηση των αιτημάτων
στις τράπεζες για νέο δανεισμό, αδυναμία
νοικοκυριών να καταβάλλουν τις δόσεις
των δανείων τους, καθυστερήσεις στην
αποπληρωμή τιμολογίων στην αγορά και
άλλες αρνητικές εξελίξεις.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η εικόνα αυτή θα επιδεινωθεί το φθινόπωρο
και τον χειμώνα, αφού τα προβλήματα θα
διογκώνονται μέρα με τη μέρα. Μάλιστα,
πιστεύουν ότι με τη λήξη της τουριστικής
περιόδου (τέλος Οκτωβρίου), οι αναταράξεις αυτές θα κορυφωθούν και θα επεκταθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Παρόμοιες εκτιμήσεις φαίνεται η κάνει και
η Κομισιόν για την Κύπρο, η οποία στις εαρινές προβλέψεις της (που ήταν πριν την
εκτόξευση του πληθωρισμού παγκόσμια
στα ύψη) προβλέπει μείωση της ανάπτυξης από το 5.1% του ΑΕΠ το 2020, σε 3.8%
το ΑΕΠ το 2022. Φυσικά, το α΄ τρίμηνο του
2022, η Κύπρος σημείωσε αξιοζήλευτη
ανάπτυξη που ανήλθε στο 5.6% του ΑΕΠ,
έναντι 5.9% του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο
του 2021. Συνολικά, το ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο
του 2022 διαμορφώθηκε στα €5.779 εκατ.,
παρουσιάζοντας μεγέθυνση €308,5 εκατ.
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2021. Είναι φανερόν ότι αυτή η άνοδος

οφείλεται αφενός από τη δυνατή ταχύτητα που είχε το 2021 και αφετέρου από την
κατάργηση όλων των περιορισμών για την
πανδημία και της προετοιμασίας για έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2022.
Για το β΄ τρίμηνο του 2022 δεν έχουν
ανακοινωθεί ακόμα στοιχεία, αλλά είναι
φανερόν ότι από τον Μάϊο και μετά άρχισαν τα προβλήματα λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και της
ανόδου του πληθωρισμού. Τώρα, βρισκόμαστε στα μέσα της χρονιάς με τα διάφορα προβλήματα σε όξυνση και τις προβλέψεις να αναθεωρούνται προς τα κάτω.
Ενδεικτικό αυτού είναι οι εκτιμήσεις του
Διεθνής Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στις
25 Μαΐου που τονίζει ότι "οι προοπτικές
της κυπριακής οικονομίας είναι εξαιρετικά αβέβαιες με κινδύνους από την κλιμάκωση και παρατεταμένη διάρκεια του
πολέμου, των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
του αυξανόμενου πληθωρισμού και τις
πιο σοβαρές εστίες covid".
Ακόμα το ΔΝΤ αναφέρει ότι η ανάπτυξη φέτος θα περιοριστεί από τις συνέπειες του πολέμου, αλλά αναμένεται να
στηριχθεί από επενδυτικές δαπάνες στο
πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αν η Κύπρος καταφέρει να
απορροφήσει σχετικούς πόρους.
Το ΔΝΤ προτείνει για την Κύπρο τα εξής
μέτρα:
• Στοχευμένη συνέχιση της στήριξης
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
λόγω πανδημίας, πολέμου στην Ουκρανία και πληθωρισμού
• Προώθηση σταδιακής δημοσιονομικής
αναπροσαρμογής για να μην σπαταλώντα κρίσιμοι δημόσιοι πόροι
• Προώθηση πρόσθετων μέτρων διακριτικής ευχέρειας, αλλά να είναι προσωρινά και στοχευμένα και να μην εμποδίζουν την ανακατανομή της εργασίας.

• Περαιτέρω έλεγχο της αύξησης των μισθών του δημόσιου τομέα.
• Αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από το ΓεΣΥ.
• Προσεκτικότερη παρακολούθηση των
υποχρεώσεων του χρηματοπιστωτικού
τομέα.
Ανεξαρτήτως των μέτρων που πρότεινε
τον περασμένο Μάϊο το ΔΝΤ και η Κομισιόν, σήμερα η εικόνα σε αριθμούς είναι
σαφώς χειρότερη. Ο πληθωρισμός από
το 1.7% το 2021 εκτινάχθηκε τον Ιούνιο
πάνω από 9%. Η εξέλιξη αυτή πέραν των
αντιδράσεων των πολιτών, προκαλεί και
αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σκηνικό.
Η κυβέρνηση με δύο πακέτα μέτρων
εξήγγειλε τη δαπάνη περίπου €300 εκατ.
για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού από την ακρίβεια των πετρελαιοειδών και του ηλεκτρισμού. Ωστόσο,
η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται
αφού οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της
ενέργειας και των ανατιμήσεων συνεχίζουν να είναι αρνητικές ή ακόμα και να
χειροτερεύσουν.
Το δημόσιο χρέος που έδειξε τάσεις μείωσης το 2020 και το 2021 συνεχίζει να
βρίσκεται πάνω από το 100% του ΑΕΠ,
γεγονός που στενεύσει τα δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης για άλλα
μέτρα στήριξης. Μάλιστα, τώρα με την
αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων στη
ζώνη του ευρώ, η Κύπρος (όπως και άλλες
χώρες) θα επωμιστούν υψηλότερο κόστος
αποπληρωμής των δανείων τους.
Το έλλειμμα της κυβέρνησης που μειώθηκε στο 5.1% του ΑΕΠ το 2021, τώρα
αναμένεται να αυξηθεί λόγω των μέτρων
στήριξης στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Καλύτερη είναι η εικόνα στον
τομέα της ανεργίας, η οποία προς το παρόν κινείται στα επίπεδα του 7%.
Συνοπτικά, μπορεί να λεχθεί ότι η Κύπρος,
ενώ αντιμετώπισε σχετικά καλά τις επιπτώσεις από την πανδημία, τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις παρουσιάζει προβλήματα
και αδυναμίες, οι οποίες φαίνεται ότι επενεργούν στο σύνολο της οικονομίας και θα
συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2022. Αν
ο πόλεμος και γενικά η σύγκρουση Ρωσίας
– Δύσης τελειώσει τότε σταδιακά θα υπάρξει βελτίωση της κατάστασης, ίσως από το
2023. Αν, όμως, συνεχιστεί η κρίση στην
Ουκρανία ή επιδεινωθεί το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τότε οι επιπτώσεις θα
διαρκέσουν περισσότερο.
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Αναθεώρηση
προβλέψεων για
ανάπτυξη 3.2%
το 2022

Τι λέει η Κομισιόν στις θερινές
προβλέψεις της για την οικονομία
της Κύπρου

O

ι θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που ανακοινώθηκαν πριν
λίγες μέρες αναφέρουν ότι η κυπριακή
οικονομία αιφνιδίασε θετικά το πρώτο
τρίμηνο του 2022 ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών.
Ειδικότερα ανέφερε πως, παρά το δύσκολο οικονομικό κλίμα σε παγκόσμιο
επίπεδο, η οικονομία κινήθηκε ανοδικά ως αποτέλεσμα της ταχύτερης από
την αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού και της συνεχιζόμενης επέκτασης των εξαγωγών άλλων υπηρεσιών,
ιδίως των επιχειρηματικών υπηρεσιών
και της πληροφορικής.
Με βάση τα πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω
την πρόβλεψη της για το πραγματικό
ΑΕΠ το 2022 στο 3,2%, σχεδόν μια ποσοστιαία μονάδα πιο πάνω σε σχέση
με τις εαρινές προβλέψεις, και εκτιμά
το πραγματικό ΑΕΠ στο 2,1% για το
2023.
Οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης αναμένεται να είναι η εγχώρια ζήτηση και, σε
μικρότερο βαθμό, οι καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών.
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Οι επενδύσεις, ιδίως στον τομέα των
κατασκευών, αναμένεται να επηρεαστούν από τη σταδιακή αυστηροποίηση των οικονομικών συνθηκών, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα
αλλά και τις εξαιρετικά υψηλές τιμές
των δομικών υλικών.
Παρόλα αυτά, στα θετικά αναφέρεται
ότι η εφαρμογή του κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΣΑΑ) αναμένεται να στηρίξει τις επενδύσεις. Για την ιδιωτική κατανάλωση
αναμένουν να επηρεαστεί αρνητικά
από τον ψηλό πληθωρισμό και τη διάβρωση της αγοραστικής δύναμης,
παρόλο που το εισόδημα των νοικοκυριών υποστηρίζεται από τα μέτρα που
έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ψηλών τιμών ενέργειας και
τη μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών που θα εφαρμοστεί τον
Ιανουάριο του 2023.
Η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις χώρες με την τρίτη μεγαλύτερη
αναθεώρηση των προβλέψεων προς
τα πάνω κατά το 2022 και είναι πάνω
από τον μέσο όρο τόσο της ΕΕ όσο και

της Ευρωζώνης, γεγονός που καταδεικνύει τη δυνατή δημοσιονομική θέση
με την οποία ξεκίνησε η χρονιά, την
ανθεκτικότητά της αλλά και ικανότητα
προσαρμογής της σε δύσκολα οικονομικά δεδομένα.
Η εκτίμηση για το ρυθμό ανάπτυξης
για το 2023 έχει μειωθεί σε όλες τις
χώρες και αντικατοπτρίζει την μεγαλύτερη περίοδο για ανάκαμψη από
την κρίση.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο πληθωρισμός
αναμένεται να ανέλθει στο 7% το 2022
και ακολούθως να επιβραδυνθεί στο
3,3% το 2023. Εκτιμούν ότι οι ψηλές
τιμές που παρατηρούνται φέτος λόγω
του αυξημένου ενεργειακού κόστους
δεν θα παραμείνουν, αλλά θα μειωθούν σταδιακά τον επόμενο χρόνο,
καθώς η κατάσταση στις αγορές εμπορευμάτων βελτιωθεί.
Η πρόβλεψη για την Κύπρο είναι η 5η
χαμηλότερη στην Ευρωζώνη και κάτω
από το μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης.

Κεντρική: Αναθεώρηση προβλέψεων
για οικονομία προς τα κάτω
– Στο 2,7% η ανάπτυξη
Σε σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω,
κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, της αύξησης του ΑΕΠ για το 2022, στο 2,7%, σε
σύγκριση με 3,6% στις προβλέψεις της τον
Δεκέμβριο του 2021, προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), λόγω και των
αρνητικών επιπτώσεων του πολέμου στην
Ουκρανία και των κυρώσεων.
«Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος αναμένεται
στις καθαρές εξαγωγές, ενώ η εγχώρια ζήτηση (ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις)
καταγράφουν ανθεκτικότητα λόγω των
προδιαγεγραμμένων επενδύσεων, αλλά και
τη χρησιμοποίηση μέρους των αποταμιεύσεων, που συσσωρεύθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας», τονίζει για το 2022 η
ΚΤΚ, στο Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου 2022.
Ταυτόχρονα, η ΚΤΚ προχώρησε σε μικρή
υποβάθμιση των προβλέψεων της για το
ΑΕΠ το 2023 και το 2024, κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, έκαστος, λόγω κάποιων μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων (scarring effects),
με το επίπεδο του ΑΕΠ στο τέλος του 2024
να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021.
Συγκεκριμένα, η αύξηση του ΑΕΠ θα ανέλθει στο 3,6% και 3,7% περίπου ετησίως τα
έτη 2023-24, αντίστοιχα, προερχόμενη από
τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της εγχώριας
ζήτησης και από τις καθαρές εξαγωγές για
το 2023.
«Η προς τα κάτω αναθεώρηση τα έτη 2023
– 24 είναι μικρή ενόψει της σημαντικής
στήριξης στην οικονομική δραστηριότητα
που αναμένεται από απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της ΕΕ», αναφέρεται στο
Οικονομικό Δελτίο της ΚΤΚ.Προστίθεται
ότι η συνεχιζόμενη μεγέθυνση στην ιδιωτική κατανάλωση, που φθάνει στο 2,7% το
2024, στηρίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό
στην προβλεπόμενη άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος από εργασία.
Εξάλλου, η ανεργία αναμένεται να καταγράψει μείωση το 2022 στο 6,9% του εργατικού δυναμικού από 7,5% το 2021, ενώ
προβλέπεται πτωτική πορεία τα επόμενα
έτη, με την ανεργία να συγκλίνει πιο κοντά
σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης το

2024 φθάνοντας στο 5,7%.
Ο βαθμός αβεβαιότητας, όπως τονίζει σε
εισαγωγική του δήλωση ο Διοικητής της
ΚΤΚ Κωνσταντίνος Ηροδότου, «εξακολουθεί να είναι μεγάλος και κάθε σημερινή
πρόβλεψη ενδέχεται να διαφοροποιηθεί».
«Δεδομένης της χρονικής στιγμής που
ξέσπασε ο πόλεμος, αναμένεται ότι ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου θα
αντικατοπτρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό
στα στοιχεία για τα επόμενα τρίμηνα του
2022», υπογραμμίζει ο κ. Ηροδότου.
Από την άλλη, όπως προσθέτει, «η κυπριακή οικονομία ενδεχομένως να επιδείξει
ακόμη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις
επιπτώσεις του πολέμου σε σχέση με τις
προβλέψεις Ιουνίου 2022 σε περίπτωση
συνέχισης των θετικών εξελίξεων σε σχέση
με την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τον
τουρισμό, όπως αυτές καταδεικνύονται σε
πρόσφατους σχετικούς δείκτες».
Αναφέρει επίσης ότι «εξακολουθούν να
υπάρχουν παράγοντες που στηρίζουν την
οικονομική δραστηριότητα και την ανάκαμψη, όπως η ευρύτερη επαναλειτουργία
της κυπριακής οικονομίας μετά την τελευταία οξεία φάση της πανδημίας, ιδίως στον
τομέα των υπηρεσιών, καθώς και η δυνα-

τότητα στήριξης των ιδιωτικών δαπανών
από τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις των
νοικοκυριών από την περίοδο της πανδημίας».
Επιπλέον, σημειώνει πως οι μεσοπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές παραμένουν
θετικές, υποστηριζόμενες από τα μεγάλα
και πολυετή έργα του ιδιωτικού τομέα τα
οποία είχαν ήδη ξεκινήσει πριν το ξέσπασμα της πανδημίας καθώς και άλλες επενδύσεις που συνδέονται με τις εκταμιεύσεις
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας που ανέρχονται για την
Κύπρο την περίοδο 2021-2026 σε €1,2 δισ.,
€1 δισ. σε επιχορηγήσεις και €200 εκατ. σε
δάνεια.
Πληθωρισμός
Αναφορικά με τον πληθωρισμό, η ΚΤΚ αναφέρει ότι οι επικαιροποιημένες προβλέψεις
της για τον ΕνΔΤΚ καταγράφουν σημαντική
αναθεώρηση προς τα πάνω, ειδικά για το
2022 (4,5 ποσοστιαίες μονάδες) και σε μικρότερο βαθμό τα έτη 2023-24 (1,6 και 0,4
ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα).
«Αυτό οφείλεται κυρίως στις σημαντικές
αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, καθώς
και στη διεύρυνση των πληθωριστικών πι-
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έσεων στις κατηγορίες των τροφίμων, των
υπηρεσιών και των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας», σημειώνει.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο
εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) αναμένεται να ανέλθει στο 7% το
2022 σε σχέση με 2,3% το 2021, ως αποτέλεσμα κυρίως των κατακόρυφων αυξήσεων
στις τιμές της ενέργειας αλλά και της διεύρυνσης των πληθωριστικών πιέσεων στις
κατηγορίες των υπηρεσιών, των τροφίμων
και των βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένης της ενέργειας λόγω και των προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Παράλληλα, αναφέρει ότι ο δομικός πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει στο
4,1% το 2022 σε σχέση με 1,3% το 2021.
Τα έτη 2023 και 2024 ο ΕνΔΤΚ αναμένεται
να επιβραδυνθεί στο 2,8% και στο 1,9%,
αντίστοιχα, επηρεαζόμενος από τη σταδιακή διόρθωση στις τιμές της ενέργειας,
σύμφωνα με τις υποθέσεις εργασίας για
την τιμή του πετρελαίου και των τροφίμων.
Προσθέτει ότι ο δομικός πληθωρισμός
προβλέπεται να ανέλθει στο 2,5% και 2,2%
το 2023 και 2024, αντίστοιχα, στα πλαίσια
και της βαθμιαίας εξομάλυνσης των πληθωριστικών πιέσεων στις άλλες υποκατηγορίες του ΕνΔΤΚ.
Αναφέρει επίσης ότι «οι μικρότερες αναθεωρήσεις που παρατηρούνται τα έτη
2023-24 οφείλονται στην προβλεπόμενη
σταδιακή εξομάλυνση των πληθωριστικών
πιέσεων, λόγω και της βαθμιαίας διόρθωσης των προβλημάτων συμφόρησης στην
εφοδιαστική αλυσίδα και στις αναμενόμενες μειώσεις των τιμών πετρελαίου».
Ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας το 2022 αναμένεται
να αυξηθεί ελαφρώς σε περίπου 6,9%, σε
σύγκριση με την πρόβλεψη της ΚΤΚ τον
Δεκέμβριο του 2021 για ποσοστό ανεργίας.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ΚΤΚ, η ανεργία
αναμένεται να καταγράψει μείωση το 2022,
από 7,5% το 2021.
Η ΚΤΚ προβλέπει πτωτική πορεία τα επόμενα έτη, με την ανεργία να συγκλίνει πιο
κοντά σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης
το 2024, φθάνοντας στο 5,7%, λόγω της
συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης
(εντούτοις μικρότερης σε σχέση με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021), αλλά και λόγω
της συνεχιζόμενης προσπάθειας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης να τοποθε-
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τήσουν ανέργους σε κενές θέσεις εργασίας.
«Η μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση του
ποσοστού ανεργίας σε σχέση με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021 συνάδει με τις
προσδοκίες μικρού ποσοστού επιχειρήσεων για επίπτωση στο απασχολούμενό τους
προσωπικό λόγω του πολέμου, καθώς και
τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του ΑΕΠ», προσθέτει η ΚΤΚ.
Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΚΤΚ, «στη
αγορά εργασίας, οι συνθήκες υποστηρίζονται κυρίως από τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν λόγω των
επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία».
Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό
Στο Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου 2022, η ΚΤΚ
αναφέρει ότι σχετικά μικρή άνοδος στην
ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό προβλέπεται το 2022 κατά 3,2%, σε σχέση με 4,7%
το 2021, λόγω του συστήματος αυτόματης
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) που
βασίζεται στις τιμές του προηγούμενου
έτους και στη συνεχιζόμενη εφαρμογή υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων (ξενο-

δοχεία, κατασκευές).
Σημειώνει πως τα έτη 2023 και 2024, αναμένονται μεγαλύτερες αυξήσεις κατά 5,8%
και 3,7%, αντίστοιχα, αντικατοπτρίζοντας
την καταβολή υψηλότερης ΑΤΑ λόγω των
πληθωριστικών πιέσεων καθώς και των
σχετικά μεγαλύτερων αυξήσεων που αναμένονται σε συλλογικές συμβάσεις λόγω
της πορείας των τιμών.
Αναφέρει επίσης ότι μεγαλύτερες αυξήσεις
καταγράφονται στο δημόσιο τομέα τα έτη
2022 και 2023, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης σταδιακής αποκατάστασης μισθών
και συντάξεων, με ολοκλήρωσή της το
2023.
Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το 2024 η μεταβολή
στην ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό συμπεριλαμβάνει την αύξηση συντελεστών
κοινωνικών εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) που θα ισχύει
για την επόμενη πενταετία.
Τέλος, αναφέρει ότι η συνεχιζόμενη διόρθωση στην αγορά εργασίας, ειδικά και πιο
κοντά σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης
το 2024, δεν οδηγεί σε μηχανισμούς ανατροφοδότησης τιμών-μισθών (wage-price

spiral), παρά την ενσωμάτωση υψηλότερων
αυξήσεων σε μισθούς.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Όσον αφορά τον εγχώριο τραπεζικό τομέα,
ο Διοικητής της ΚΤΚ τονίζει πως οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου δεν φαίνεται
να αποτελούν απειλή, καθώς η απευθείας
έκθεση του εγχώριου τραπεζικού τομέα
έναντι της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα τόσο σε
επίπεδο καταθέσεων όσο και στα δάνεια.
Επιπλέον, ο Διοικητής της ΚΤΚ αναφέρει
ότι τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά 89,8%, από
28,4 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2014 σε
2,9 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2022 κυρίως
λόγω των ενεργειών που έχουν ληφθεί από
τις μεγαλύτερες τράπεζες.
Παρ’ όλ’ αυτά, συνεχίζει, ο δείκτης ΜΕΧ
κατά την 31 Μαρτίου 2022 στο 11% παραμένει σημαντικά ψηλότερος από το 1,9%,
τον μέσο δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Διοικητής της ΚΤΚ τονίζει πως «είναι σημαντικό όπως εντατικοποιηθούν οι ενέργειες μείωσης των ΜΕΧ των μικρότερων
τραπεζών επιδεικνύοντας αντίστοιχη πρόοδο με αυτή των μεγαλύτερων τραπεζών,
οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν τη θετική πορεία που καταγράφουν στον τομέα

αυτό». Η ικανότητα απορρόφησης ζημιών,
όπως αυτή επιμετρείται με το δείκτη Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1 Ratio),
ήταν στο 17,2% τον Μάρτιο του
2022, επίπεδο υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που ανερχόταν στο 15,2%.
«Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας διαθέτει
από τις πιο ισχυρές θέσεις ρευστότητας
στο ευρωπαϊκό στερέωμα, με τον δείκτη
κάλυψης ρευστότητας να ανέρχεται στο
305% τον Μάρτιο του 2022, σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο μέσο όρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 175%»,

υπογραμμίζει. Σύμφωνα με τον Διοικητή
της ΚΤΚ, «παρόλο που οι επιπτώσεις της
πανδημίας στα δανειακά χαρτοφυλάκια
των τραπεζών δεν ήταν τόσο έντονες όσο
αρχικά αναμενόταν, κυρίως λόγω των άμεσων μέτρων που λήφθηκαν έγκαιρα από
την ΚΤΚ και την ΕΚΤ καθώς και των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν παρασχεθεί από το κράτος, είναι ακόμη νωρίς για
να αποκλειστεί η πιθανότητα επιδείνωσης
της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις
δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις ένεκα της
γεωπολιτικής κρίσης».

Αξιολόγηση κινδύνων
απόκλισης από το βασικό σενάριο
Σύμφωνα με το Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου 2022 της ΚΤΚ, “οι
κίνδυνοι απόκλισης των προβλέψεων του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο για τα έτη 2022-24 αξιολογούνται συνολικά ως
προς τα κάτω”.
«Καθοδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν δυσμενέστερες από
τις αναμενόμενες προοπτικές σε σχέση με τις εξαγωγές μη
τουριστικών υπηρεσιών, υψηλότερες από τις αναμενόμενες
τιμές πετρελαίου και παρατεταμένες και/ή μεγαλύτερες από
τις αναμενόμενες επιδράσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού»,
προσθέτει.
Σε εγχώριο επίπεδο, σύμφωνα με την ΚΤΚ, περιλαμβάνουν
αυστηρότερες από τις προβλεπόμενες συνθήκες χρηματοδότησης, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την εγχώρια
ζήτηση. Ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με υψηλότερη από
την αναμενόμενη επίπτωση από απορρόφηση διαθέσιμων
κονδυλίων για επενδύσεις από το ΤΑΑ, καθώς και μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επίδραση στην ιδιωτική κατανάλω-

ση από πραγματοποίηση δαπανών που αναβλήθηκαν λόγω
της πανδημίας («συμπιεσμένη ζήτηση») σε συνάρτηση με
χαμηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό αποταμίευσης.
Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι συνδέονται με υψηλότερες από
τις προβλεπόμενες επιδόσεις στον τομέα του τουρισμού,
λόγω και της λειτουργίας του καζίνου-θερέτρου.
Σε σχέση με τους κινδύνους για τον πληθωρισμό (ΕνΔΤΚ) για
τα έτη 2022-24, η ΚΤΚ τους αξιολογεί “συνολικά προς τα
πάνω”. “Ανοδικοί κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές πετρελαίου καθώς και
παρατεταμένων και/ή μεγαλύτερων από των αναμενόμενων
επιδράσεων στις τιμές λόγω προβλημάτων στις αλυσίδες
εφοδιασμού”, σημειώνει.
Συνδέονται επίσης με θετικότερη από την αναμενόμενη πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω συμπιεσμένης ζήτησης και σε συνάρτηση με χαμηλότερο από το αναμενόμενο
ποσοστό αποταμίευσης, καταλήγει η ΚΤΚ.
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Διατηρεί το ποσοστό
της ανεργίας στο 6.9%

DBRS ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ:
Υποβαθμίζει την ανάπτυξη για 2022
και την αναβαθμίζει για το 2023

Σ

ε υποβάθμιση των εκτιμήσεων του για
την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2022 και σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων του για την ανάπτυξη το 2023,
προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, επικαλούμενος την
επιδείνωση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης στην πλειονότητα
των κρατών τα οποία αξιολογεί.
Συγκεκριμένα, ο καναδικός οίκος στο
βασικό μακροοικονομικό του σενάριο
για την Κύπρο αναμένει τώρα ρυθμό
ανάπτυξης 3,4% για το 2022, από 4,1%
που ανέμενε τον περασμένο Μάρτιο, και
3,5% για το 2023, από 3,3% τον περασμένο Μάρτιο.
Για το ποσοστό ανεργίας ο DBRS διατήρησε την ίδια εκτίμηση του για την Κύπρο το 2022 στο 6,9%, όπως ανέμενε και
τον περασμένο Μάρτιο, ενώ αναβάθμισε
την εκτίμηση για το 2023 στο 6,8%, από
6,4%.
Στα βασικά δεδομένα στα οποία στηρίζονται οι νέες εκτιμήσεις, σύμφωνα με
τον DBRS, είναι το ότι οι προβλέψεις
για την ανάπτυξη για το 2022 έχουν επιδεινωθεί κατά τους τελευταίους μήνες,
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λόγω της αντίδρασης καταναλωτών, επιχειρήσεων και επίσημων πολιτικών στις
αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και
στις πληθωριστικές πιέσεις.
Επιπλέον, ο οίκος σημειώνει ότι «ο υψηλός πληθωρισμός είναι απίθανο να αποκλιμακωθεί σύντομα, ακόμη και αν οι αυξήσεις των επιτοκίων επιβραδύνουν την
ανάπτυξη της ζήτησης».
Αναφορικά με ορισμένους βασικούς
κινδύνους, ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης περιλαμβάνει σε
αυτούς την διακοπή του ενεργειακού
εφοδιασμού στην Ευρώπη, τον αντίκτυπο της αύξησης των επιτοκίων στις τιμές
των ακινήτων και των περιουσιακών
στοιχείων στη Βόρεια Αμερική και την
αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων στη
Μέση Ανατολή ή την Ασία.
Επίσης, ο DBRS υπογραμμίζει πως «οι
προβλέψεις για την ανάπτυξη της Ευρώπης για το 2022, ειδικότερα, έχουν υποβαθμιστεί λόγω των επιπτώσεων από
την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις
επακόλουθες υψηλότερες πιέσεις στον
πληθωρισμό και τις επιπλέον διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες», ενώ ση-

μειώνει πως έχουν επίσης επιδεινωθεί οι
προοπτικές για την ανάπτυξη των ΗΠΑ,
εν μέρει λόγω της αρνητικής συμβολής
των καθαρών εξαγωγών το πρώτο τρίμηνο αλλά και λόγω της αναμενόμενης
επίδρασης του υψηλού πληθωρισμού
και των υψηλότερων επιτοκίων.
«Οι γεωπολιτικές εντάσεις που προκύπτουν από τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία δεν φαίνονται πιθανό να εκτονωθούν σύντομα», σημειώνει ο Thomas
Torgerson, ένας από τους επικεφαλής
του Τμήματος αξιολόγησης κρατών του
DBRS Morningstar. «Με την προοπτική μιας παρατεταμένης σύγκρουσης,
οι προμήθειες ενέργειας και τροφίμων
παραμένουν ευάλωτες και οι τιμές είναι
πιθανό να παραμείνουν υψηλές».
Ενδεικτικά, για τις υπόλοιπες χώρες της
ΕΕ, ο οίκος αναμένει για την Ελλάδα ανάπτυξη 3,9% το 2022, από 4,3% που ανέμενε τον περασμένο Μάρτιο, και 3,2%
το 2023 από 3,4%, για την Γερμανία
ανάπτυξη μόνο 1,8% το 2022, από 3%,
και 2,1% το 2023, από 2,7%, και για την
Γαλλία 2,7% το 2022, από 3,5% και 1,7%
το 2023, από 2,1%.

Υποχώρησαν
υπηρεσίες,
μεταποίηση και
λιανικό εμπόριο

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα
στην Κύπρο τον Ιούνιο

Ε

πιδεινώθηκε τον Ιούνιο το Οικονομικό
Κλίμα στην Κύπρο, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να ωθείται
καθοδικά από την υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος στους τομείς
των υπηρεσιών, της μεταποίησης και
του λιανικού εμπορίου.Ειδικότερα, ο
ΔΟΣ, που καταρτίζει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε μείωση
1,4 μονάδων τον Ιούνιο, υποχωρώντας στις 99,8 μονάδες σε σύγκριση με
101,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.
«Η μείωση του ΔΟΣ οφείλεται στην
υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος στους τομείς των υπηρεσιών,
της μεταποίησης και του λιανικού
εμπορίου», αναφέρει το ΚΟΕ.
Σύμφωνα με το ΚΟΕ, οι επιχειρήσεις
στις υπηρεσίες αξιολόγησαν λιγότερο ευνοϊκά την πρόσφατη οικονομική
τους κατάσταση, με αποτέλεσμα την
κάμψη του κλίματος στον τομέα.
Οριακή υποχώρηση παρουσίασε το
κλίμα στο λιανικό εμπόριο λόγω αρνητικότερων αξιολογήσεων για τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου και πιο
απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τις μελλοντικές πωλήσεις.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις στη μεταποίηση αξιολόγησαν δυσμενέστερα

τα αποθέματα τελικών προϊόντων και
αναθεώρησαν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου, οδηγώντας το κλίμα σε
υποχώρηση.
Στις κατασκευές το κλίμα παρέμεινε
στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα,
καθώς η βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης αντισταθμίστηκε από την
επιδείνωση των προσδοκιών.
Τον Ιούνιο, το καταναλωτικό κλίμα δεν
παρουσίασε μεταβολή από τα αρνητικά επίπεδα Μαΐου, με την επιδείνωση
στις απαντήσεις των καταναλωτών για
την οικονομική τους κατάσταση να
αντισταθμίζεται από τη βελτίωση των
εκτιμήσεων για τη μελλοντική οικονο-

μική κατάσταση της Κύπρου και την
ενίσχυση των προθέσεων για μεγάλες
αγορές.
Σύμφωνα με το ΚΟΕ, τον Ιούνιο ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας για
την Κύπρο μειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα λόγω υποχώρησης της αβεβαιότητας ανάμεσα σε επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, τα επίπεδα αβεβαιότητας
που καταγράφηκαν τον Ιούνιο στις
υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο και τη
μεταποίηση ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τον Μάιο, ενώ στις κατασκευές
παρέμειναν σχεδόν σταθερά. Ωστόσο,
η αβεβαιότητα των καταναλωτών αυξήθηκε περαιτέρω τον Ιούνιο, σημειώνει το ΚΟΕ.
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Το 43% των εργαζομένων παγκοσμίως
αναζητούν καλύτερους όρους εργασίας

ΕΡΕΥΝΑ

Το 43% των εργαζόμενων
παγκοσμίως είναι έτοιμοι
να εγκαταλείψουν τις
θέσεις εργασίας τους, για
καλύτερες αμοιβές, εξέλιξη
και ευελιξία, σύμφωνα με
την έρευνα “2022 Work
Reimagined Survey” που
πραγματοποίησε η Ernst
& Young. Επιπρόσθετα,
το 80% των εργαζομένων
θέλουν να συνεχίσουν
να εργάζονται εξ
αποστάσεως, τουλάχιστον
2 μέρες τη βδομάδα,
ενώ η πλειοψηφία των
εργοδοτών αναζητεί
εξειδικευμένο προσωπικό
εργασίας, ακόμη και από
το εξωτερικό.
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Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο έχουν
πλέον μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια
αγορά εργασίας, με τα δύο πέμπτα (43%)
των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην
έρευνα, να υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό
να παραιτηθούν μέσα στους επόμενους 12
μήνες – οδηγούμενοι, κυρίως, από την επιθυμία τους για υψηλότερες αμοιβές, καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ευελιξία.
Όλα αυτά, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου
πληθωρισμού, συρρίκνωσης της αγοράς ταλέντων και αύξησης των διαθέσιμων θέσεων
ευέλικτης εργασίας. Η έρευνα κατέγραψε τις
απόψεις περισσότερων από 1.500 ανώτατων
στελεχών επιχειρήσεων και περισσότερων
από 17.000 εργαζόμενων, σε 22 χώρες και 26
κλάδους. Σύμφωνα με αυτή, οι εργαζόμενοι
έχουν αποκτήσει σημαντική επιρροή στις εργασιακές τους σχέσεις, ενώ οι επιθυμίες και
οι προσδοκίες που έχουν από πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες, μεταβάλλονται, καθώς
η πανδημία υποχωρεί.
Το κύριο κίνητρο για τους εργαζόμενους που
αναζητούν νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα
με την έρευνα, είναι πλέον η επιθυμία για
υψηλότερες αμοιβές. “Με τον αυξανόμενο
πληθωρισμό να μαστίζει πολλές χώρες, πάνω
από το ένα τρίτο όσων αναζητούν νέες θέσεις
εργασίας (35%) αναφέρουν ότι η αύξηση μισθού είναι ο κύριος στόχος τους, ενώ το 25%
δηλώνουν ότι αναζητούν ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΥ. Επιπρόσθετα, το 42% των

εργαζόμενων που συμμετείχαν στην έρευνα,
πιστεύουν ότι οι αυξήσεις στους μισθούς
είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της
φυγής προσωπικού – αλλά μόνο το 18% των
εργοδοτών συμφωνεί. Οι ευέλικτες συνθήκες
απασχόλησης, που ήταν ο σημαντικότερος
παράγοντας που οδηγούσε σε μετακινήσεις
εργαζόμενων, σύμφωνα με την περσινή αντίστοιχη έρευνα, αποτελούν πλέον λιγότερο
σημαντικό παράγοντα, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εργάζονται ήδη σε εταιρείες που
προσφέρουν κάποια μορφή ευελιξίας. Μόνο
το 19% αναζητούν ευέλικτη εξ αποστάσεως
εργασία από μια νέα δουλειά, ενώ το 17%
αναφέρουν ότι θα σκέφτονταν να μετακινηθούν για τα προγράμματα υγείας και ευεξίας.
Επιπλέον, από την έρευνα διαφαίνεται ότι η
επιθυμία των εργαζόμενων να αναζητήσουν
νέες θέσεις εργασίας, παραμένει ισχυρή,
παρά την αυξημένη ικανοποίηση σχετικά με
την εταιρική κουλτούρα. Το ποσοστό των εργαζόμενων που πιστεύουν ότι βελτιώθηκε η
κουλτούρα του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, έχει αυξηθεί από την έναρξη της
πανδημίας, από 48% σε 61%. Από την άλλη,
η εμπιστοσύνη των εργοδοτών στην εταιρική
κουλτούρα της επιχείρησης μειώθηκε, από
77% σε 57%. Επιπλέον, ενώ οι εργαζόμενοι
πιστεύουν ότι οι νέοι τρόποι εργασίας έχουν
αυξήσει την παραγωγικότητα, η εμπιστοσύνη
των εταιρειών στην παραγωγικότητά τους διαβρώνεται εξαιτίας του αυξημένου ρυθμού
μετακίνησης των εργαζόμενων.

Δεξιότητες και έλλειψη
εξειδικευμένου δυναμικού
Το 74% των εργοδοτών δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να προσλάβουν υπαλλήλους
από το εξωτερικό και να τους επιτρέψουν
να εργαστούν από οπουδήποτε, εάν διαθέτουν απαραίτητες ή δυσεύρετες δεξιότητες, ενώ, ένας στους πέντε εργοδότες (21%)
πιστεύει ότι οι βελτιωμένες ευκαιρίες για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, θα συνδράμουν
στην αντιμετώπιση του φαινομένου της μετακίνησης των εργαζόμενων. Το 58% των
εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα
συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια στρατηγική που να ευθυγραμμίζει
το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις δεξιότητες,
με τις μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες
Επιπρόσθετα, το 22% των εργοδοτών παγκοσμίως, δηλώνουν ότι επιθυμούν να
επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στο γραφείο,
όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Από την
άλλη, αν και το ποσοστό των εργαζόμενων που είναι επιφυλακτικοί ως προς το
να εργαστούν εξ αποστάσεως έχει μειωθεί
(από 34% σε 20%), οι περισσότεροι (80%)
δηλώνουν ότι θέλουν να εργάζονται απομακρυσμένα τουλάχιστον δύο ημέρες την
εβδομάδα.
Η έρευνα αναδεικνύει πως ένας μεγάλος
αριθμός εργοδοτών (32%), κατορθώνουν

να βελτιώσουν, τόσο την εταιρική κουλτούρα, όσο και την παραγωγικότητα. Αυτό, το
επιτυγχάνουν διασφαλίζοντας ότι τα ηγετικά στελέχη τους έχουν κοινή αντίληψη ως
προς τα εταιρικά ζητήματα, τις εξωτερικές
πρακτικές και τις στρατηγικές (94%). Άλλοι
παράγοντες που συντελούν σε αυτό το
επιτυχημένο αποτέλεσμα, είναι η υβριδική εργασία (90%), η επένδυση σε παροχές
στον χώρο εργασίας (39%), η βελτίωση της
τεχνολογίας (45%) και η ενδυνάμωση και η
ενίσχυση της αυτονομίας των εργαζόμενων
(44%). Αντίθετα, άλλες επιχειρήσεις φαίνεται να συνεχίζουν να παρακολουθούν τις

εξελίξεις και τάσεις και να περιμένουν ή να
λαμβάνουν επιλεκτικά δράση.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας,
ο Παναγιώτης Θρασυβούλου, συνέταιρος
και επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY Κύπρου,
δήλωσε ότι «οι εργοδότες θα χρειαστεί να
προσπαθήσουν περισσότερο για να διατηρήσουν το εργατικό τους δυναμικό, καθώς,
στον μεταπανδημικό κόσμο, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ενδυναμωμένοι και έτοιμοι να εγκαταλείψουν την εργασία τους εάν
δεν ικανοποιηθούν οι προσδοκίες τους. Οι
απόψεις για την ευελιξία εξακολουθούν να
διίστανται, με την πλειονότητα των εργαζομένων να θέλουν να εργάζονται εξ αποστάσεως τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και τους εργοδότες να ανησυχούν
ότι η εξ αποστάσεως εργασία επηρεάζει
την παραγωγικότητα. Ωστόσο, οι αυξήσεις
των αμοιβών αναδεικνύονται πλέον ως βασικό κίνητρο για την αλλαγή εργασίας. Για
να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση, οι
οργανισμοί θα πρέπει να ενισχύσουν την
εμπιστοσύνη και να προτείνουν ένα πακέτο που να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές
αμοιβές, την ευελιξία και την επαγγελματική εξέλιξη».
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗΣ: ΟΡΌΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

«ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» : 120 έργα και σχέδια
χορηγιών με προϋπολογισμό 1.8 δις. ευρώ

Ω

ς ένα νέο σημαντικό ορόσημο στις συντονισμένες προσπάθειες για τη μετάβαση της Κύπρου στη δημιουργική και παραγωγική ανασυγκρότηση και στο συνολικό οικονομικό
και κοινωνικό μετασχηματισμό στο πλαίσιο
του Σχεδίου «Κύπρος-το Αύριο» χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης την έγκριση του προγράμματος
πολιτικής συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», σε
ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
πριν λίγες μέρες στο οίκημα του Θεατρικού
Οργανισμού Κύπρου.
Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, γεγονός που σύμφωνα
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποτελεί
«απτή αναγνώριση του γεγονότος πως η
Κύπρος αποτελεί την πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε την οριστική
έγκριση για αξιοποίηση του συνολικού χρηματοοικονομικού φακέλου της Πολιτικής
Συνοχής», αποδεικνύοντας πως, αν και μικρή
χώρα, «μπορεί να σεμνύνεται πως δεν υπολείπεται ικανοτήτων σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους των εταίρων εντός της Ένωσης».
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του
Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» ανέρχεται στα 1,8
δισεκατομμύρια ευρώ, με εθνική συνεισφορά 840 εκατομμυρίων ευρώ, και θα διατεθεί για τη διαμόρφωση μιας εύρωστης και
ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω έξυπνων,
ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων, υπό
συνθήκες υγιούς απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, σε πλήρη εναρμόνιση με τις
πολιτικές και τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η υλοποίηση
πέραν των 120 έργων και σχεδίων χορηγιών
σε πέντε άξονες πολιτικής, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, περιλαμβάνουν την μετάβαση στην ψηφιακή
εποχή μέσω της προώθησης επενδύσεων
στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας,
του Ψηφιακού μετασχηματισμού και της
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, την ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία, με
σχέδια χορηγιών και επενδύσεις σε καθαρές
μορφές ενέργειες, κυκλικής οικονομίας, προ-
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στασίας της βιοποικιλότητας, ενίσχυσης της
αστικής κινητικότητας και αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής.
Περιλαμβάνουν επίσης, όπως είπε, την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας του οδικού
δικτύου μέσω της ολοκλήρωσης του νότιου
περιμετρικού Λευκωσίας, αλλά και αποσυμφόρησης της τροχαίας κίνησης στο υπεραστικό δίκτυο, με την εγκατάσταση ευφυών
συστημάτων μεταφορών, και την ολοκλήρωση των σχεδιασμών μας για τη δημιουργία
μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς,
με επίκεντρο την περαιτέρω στήριξη των
όσων έχουν ανάγκη της συνδρομής και προστασίας της Πολιτείας, καθώς και η ριζική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συμπλήρωσε
πως οι πρόνοιες του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» δεν θα πρέπει να ιδωθούν
αποσπασματικά, αλλά συμπληρωματικά και
ως μέρος του ευρύτερου και στοχευμένου
οράματος της Κυβέρνησης για το κληροδότημα που θα αφήσει στις επόμενες των γενεών μέσω του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο»,
με στόχο την ολοκλήρωση των σχεδιασμών
για την οριστική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων και τον ολιστικό, μεταρρυθμιστικό εκσυγχρονισμό του Κράτους, ένα Σχέδιο
το οποίο περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά
χρηματοδοτικά εργαλεία.
Τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με
συνολικές πιστώσεις 1.2 δισεκατομμυρίων
ευρώ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και
σωρεία άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτι-

κών εργαλείων, τα οποία αθροίζονται σε ένα
συνολικό ποσό 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ,
χωρίς να υπολογίζονται οι αναμενόμενες
επενδύσεις ύψους πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που θα προκύψουν από
ιδιωτικές επενδύσεις ή ακόμη και οι ετήσιες
δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών
που θα κατανέμονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου,
ανέφερε.
Αναφερόμενος στα ευρύτερα οφέλη που θα
επιφέρει το Πρόγραμμα στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε πως από την εφαρμογή
του αναμένεται μέχρι το 2029 να προστεθεί
ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 6% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ενώ προβλέπεται να
δημιουργηθούν 8.500 νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Κλείνοντας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έγκριση
του «τεκμηριωμένου, συγκροτημένου και
κοστολογημένου κατά τομέα πολιτικής Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», το οποίο
προέκυψε ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης
και συνεργασίας της Κυβέρνησης, των πολιτικών δυνάμεων, των Αρχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των επιστημονικών συμβούλων, αλλά βεβαίως και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα με την κ.
Φερέιρα», προσθέτοντας πως αυτό βασίστηκε και στις συστάσεις του Συμβουλίου
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και της
Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Κράτους για
την επόμενη 15ετία με τίτλο «Όραμα 2035».

Οι 4 άξονες πολιτικής
για το «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027»
Με σύνθημα μια μοντέρνα, ψηφιακή,
πράσινη Κύπρο παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027», από την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελίζα Φερέιρα,
στην παρουσία του ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη και του Υπουργού Οικονομικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη.
Τέσσερις άξονες πολιτικής
Σε τέσσερις άξονες πολιτικής αφοσιώνεται
το ΘΑΛΕΙΑ, με τον πρώτο άξονα στα €312
εκατ. και στόχο τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή μέσω επενδύσεων και ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας. Ο δεύτερος άξονας ύψους €783 εκατ. αφορά την πράσινη
οικονομία και την ταχεία μετάβαση σε αυτήν, με σχέδια χορηγιών και επενδύσεων
σε καθαρές μορφές ενέργειας, κυκλικής
οικονομίας, ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας, κ.ά. Από τα €783 εκατ., €187
εκατ. έρχονται από το νέο Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης για την επιτάχυνση των ΑΠΕ.
Με €30 εκατ. ο τρίτος άξονας, θα ενδυναμώσει την διασυνδεσιμότητα του οδικού
δικτύου μέσω της ολοκλήρωσης του νότιου περιμετρικού της Λευκωσίας, καθώς
και στην αποφόρτωση της τροχαίας κίνησης στο υπεραστικό δίκτυο, αξιοποιώντας

Το ΘΑΛΕΙΑ περιλαμβάνει
όλα τα προγράμματα της
διακυβέρνησης, με €842
εκατ. από τα €968 εκατ.
να έρχονται από την
εθνική συνεισφορά

ευφυείς συστήματα μεταφορών.
Ο τέταρτος άξονας, €424 εκατ. αφορά την
κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία μιας
δίκαιης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με
στόχο την στήριξη των ευάλωτων ομάδων
που τυγχάνουν στήριξης και προστασίας
από την πολιτεία.
Έπεσαν οι υπογραφές
Επίτροπος και ΥΠΟΙΚ υπέγραψαν τις συμφωνίες για το ΘΑΛΕΙΑ, με τον κ. Πετρίδη
να τονίζει ότι πλέον το στοίχημα είναι η
υλοποίηση του προγράμματος.
«Η Κύπρος είναι μια ευρωπαϊκή χώρα με
ευρωπαϊκό όραμα», είπε, εξηγώντας πως
ΘΑΛΕΙΑ και Ταμείο Ανάκαμψης υιοθετούν
την ίδια φιλοσοφία. Ο υπουργός ακόμη,
αναγνώρισε τις αστοχίες της χώρας, όπως
η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, λέγοντας πως η πρόταση μεταρρύθμισης συνάδει πλήρως με τους στόχους της
ΕΕ. Το ΘΑΛΕΙΑ περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα της διακυβέρνησης, με €842
εκατ. από τα €968 εκατ. να έρχονται από
την εθνική συνεισφορά. Ακόμη, ο υπουργός συμπλήρωσε, ό,τι το πράσινο μέλλον
έρχεται πλέον για την καταπολέμηση του
πληθωρισμού, με ολιστική προσέγγιση και
στόχευση του προγράμματος.
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ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ηλεκτρισμός: Τα 7 νέα μέτρα
για περιορισμό των επιπτώσεων

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης προήδρευσε στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης με εκπροσώπους της ΡΑΕΚ και της ΑΗΚ, στην
οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα
που προκύπτουν σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, και ιδιαίτερα σε ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, από τις ανατιμήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν
το σύστημα διανομής ηλεκτρισμού
και η περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος
Πετρίδης, η Υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας κα. Νατάσα Πηλείδου, ο Υφυπουργός παρά
τω Προέδρω κ. Πέτρος Δημητρίου και
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε εν εκτάσει η στρατηγική που ακολουθείται με
τη συνεργασία των εμπλεκομένων μερών, η οποία εξελικτικά θα συμβάλει
στις προσπάθειες της Κυβέρνησης να
εφαρμοστούν βιώσιμες λύσεις που θα
αντιμετωπίζουν τις συνεχιζόμενες πιέσεις που προκαλεί η νέα παγκόσμια
οικονομική κρίση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Τονίστηκε, επίσης, πως βασικό πυλώνα της στρατηγικής αποτελεί η επιτάχυνση της απεξάρτησης της Κύπρου

Ως αποτέλεσμα της σύσκεψης λήφθη-

που θα το καθιστούν περισσότερο

από τα συμβατικά καύσιμα σε συν-

καν οι εξής αποφάσεις:

αποδοτικό και ευέλικτο.

δυασμό με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
που έχουν εφαρμοστεί και τα Σχέδια
χορηγιών που παραχωρήθηκαν ή είναι σήμερα ανοιχτά στο κοινό ή προ-

1

Με τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων να επισπευσθούν οι
επενδυτικές δραστηριότητες της

2

Συμφωνήθηκε

όπως

ενισχυθεί

η στελέχωση της ΑΗΚ, ώστε να
προχωρήσει η διαδικασία ανα-

γραμματίζεται να ανακοινωθούν το

ΑΗΚ για την αναβάθμιση του δι-

βάθμισης του δικτύου του Οργα-

επόμενο διάστημα.

κτύου του οργανισμού με τρόπο

νισμού.
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		 Έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ
		 Σκέψεις για κουπόνια σε ευάλωτες ομάδες
δη παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.

5

Θα αξιολογηθούν νέα μέτρα που θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν, μετά
τη λήξη των υφιστάμενων μέτρων
που λήγουν στις 31 Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής
παραχώρησης κουπονιών σε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά προς αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,
σύμφωνα και με την εργαλειοθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έδωσε
κατευθύνσεις προς τα κράτη – μέλη για
ανακούφιση των καταναλωτών από τις
ανατιμήσεις στα καύσιμα.

6

Όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ που παράγεται από την
ΑΗΚ, θα καταρτιστεί σχέδιο από τους
διαχειριστές μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρισμού το οποίο θα υποβληθεί
στη ΡΑΕΚ για έγκριση. Στόχος είναι να
δημιουργηθεί ένα βιώσιμο πλάνο συμμετοχής της ΑΗΚ στις ΑΠΕ.

7

Διενέργεια εκστρατείας διαφώτισης
και ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά τις επιλογές και τους τρόπους που
θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας.
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός
για το έτος 2022 για την εγκατάσταση

3

ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθΣτο πλαίσιο των πολιτικών της πράσι-

ενεργειακό μίγμα της Κύπρου και ως εκ

μιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

νης μετάβασης που προωθεί η Κυβέρ-

τούτου θα υπάρξουν περιβαλλοντικά

αγγίζει τα 100 εκ. Ευρώ. Επίσης εξακο-

νηση, θα αξιοποιηθεί από ευρωπαϊκά

και οικονομικά οφέλη.

λουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις

ταμεία, κονδύλι ύψους 80 εκ. Ευρώ για
επενδύσεις σε μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
Τα τρία πιο πάνω μέτρα θα επιτρέψουν
την ταχύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο

4

31 Αυγούστου η επιβολή μειωμένου

Θα μελετηθεί από τα Υπουργεία Ενέρ-

ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα με συντελε-

γειας, Οικονομικών και τη ΡΑΕΚ το

στή 5% για ευάλωτα νοικοκυριά και 9%

ενδεχόμενο πιθανής επιβολής φορο-

για τους υπόλοιπους οικιακούς κατα-

λογίας ή τέλους σε τυχόν υπερκέρ-

ναλωτές.

nomisma ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 /

41

Παρέχει εργαλεία
μείωσης και επίλυσης
των προβλημάτων
απου αφορούν τα ΜΕΔ

ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αυτό είναι το πλαίσιο διαχείρισης
κόκκινων δανείων

Π

αρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο και
ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, το
οποίο παρέχει τα εργαλεία, τόσο για
την περεταίρω μείωση και επίλυση του
προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, όσο και το δίχτυ προστασίας
της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων
νοικοκυριών.
Η νέα σύσκεψη ήταν σε συνέχεια της
σύσκεψης υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για συζήτηση του θέματος του
οροσήμου που εκκρεμεί στη Βουλή,
για εκταμίευση 85 εκ. Ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και
αφορά το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί
Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος
του 2021», διεξήχθη στο Υπουργείο Οικονομικων σύσκεψη υπό τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Κωνστανίνο Πετρίδη, με
αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων.
Σε σχέση με το υπό αναφορά Νομοσχέδιο, σκοπός του είναι η παροχή πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του Κτηματολογίου και της «ΑΡΤΕΜΙΣ», με απώτερο
στόχο τη διευκόλυνση της αναδιάρθρω-
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σης των δανείων αλλά και τη θέσπιση
μηχανισμού εποπτείας από την Κεντρική
Τράπεζα των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων, προς όφελος των δανειοληπτών και των εγγυητών.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επεξηγήθηκαν οι πρόνοιες του Νομοσχεδίου,
όπως επίσης και οι συναινετικές ρυθμίσεις που αποδέχτηκε το Υπουργείο Οικονομικών από προτάσεις κομμάτων, μέσα
από τη συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Επιπρόθετα, στη σύσκεψη παρουσιάστηκε λεπτομερώς ο συνολικός σχεδιασμός που προώθησε η κυβέρνηση από
το 2015 για προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, ο
οποίος αφορά 4 πυλώνες:
• Σχέδιο ΕΣΤΙΑ (ολοκληρώθηκε στις 15
Ιουνίου 2020)
• Σχέδιο ΟΙΚΙΑ (αποδοχή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου 2022)
• Σχέδιο Κεντρικού Φορέα Ισότιμης
Κατανομής Βαρών (η αποδοχή αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021)
• Σχέδιο
Ενοίκιο
έναντι
Δόσης

(Mortgage to Rent) το οποίο θα καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες του
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων
των μη βιώσιμων του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ,
με συνολικό κόστος 400εκ. Ευρώ.
(Υπό εκκόλαψη)
Το δημοσιονομικό κόστος των κυβερνητικών σχεδίων για διαχείριση/αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
για την προστασία της πρώτης κατοικίας, εκτιμάται γύρω στο 0,5 δις ευρώ.
Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών εξέφρασε τη βούλησή του για
επαναφορά κυβερνητικού Νομοσχεδίου για σύσταση ειδικού Δικαστηρίου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
στο οποίο όμως να μην εμπεριέχονται
πρόνοιες οι οποίες θα διευκολύνουν
τους κακοπληρωτές, παρεμποδίζοντας
την ομαλή διεκπεραίωση αναδιάρθρωσης του δανείου. Επί τάπητος τέθηκαν
επίσης αρκετά θέματα τα οποία θα συζητηθούν περεταίρω σε τεχνοκρατικό
επίπεδο, είτε με απευθείας επαφή των
ενδιαφερομένων με το Υπουργείο, είτε
στην επερχόμενη συνεδία στη Βουλή.

Προτάσεις
για 6 πυλώνες
στήριξης και
ανάπτυξης της
οικονομίας

Με πολλά μηνύματα η ετήσια
γενική συνέλευση του ΣΕΛΚ

Π

ροτάσεις σε 6 πυλώνες για περαιτέρω
ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και
του επιχειρείν, κατέθεσε σήμερα ο ΣΕΛΚ
κατά τη διάρκεια της 61ης ετήσιας γενικής συνέλευσης του μελών του, που
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.
Μιλώντας στη συνέλευση, ο Πρόεδρος
του ΣΕΛΚ κ. Πιερής Μάρκου υπογράμμισε
ότι η σημερινή συγκυρία περιλαμβάνει
πολύ ιδιαίτερες εξελίξεις, οι οποίες απειλούν να ανατρέψουν ισορροπίες δεκαετιών, τόσο στον γεωπολιτικό όσο και στον
οικονομικό τομέα διεθνώς. Δυστυχώς,
πρόσθεσε, ο πόλεμος στην Ουκρανία,
που άρχισε τον περασμένο Φεβρουάριο,
συνεχίζεται χωρίς ενδείξεις για γρήγορο
τερματισμό, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πρωτοφανείς ανατροπές στο παγκόσμιο και ειδικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ανατροπές, είπε, που δεν αφήνουν
ασφαλώς ανεπηρέαστη ούτε την πατρίδα
μας.
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην
οικονομία, τόνισε ότι τομείς, όπως ο
τουρισμός, τα ακίνητα, οι επενδύσεις, οι

χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές
υπηρεσίες, η ναυτιλία και άλλοι, βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, αφού η διεθνής αβεβαιότητα από τη μια και ο αποσυντονισμός της ρωσικής και ουκρανικής
αγοράς από την άλλη, προκάλεσαν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία μας.
Την ίδια ώρα, συμπλήρωσε, η διεθνής
ενεργειακή κρίση και η δυσλειτουργία
των εφοδιαστικών αλυσίδων, ως απότοκο
και του πολέμου στην Ουκρανία, εκτόξευσε τον πληθωρισμό στα ύψη, υπονομεύοντας την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και μειώνοντας την αγοραστική
δύναμη των νοικοκυριών.
ΟΙ 6 ΠΥΛΩΝΕΣ
Συνεχίζοντας ο κ. Μάρκου παρουσίασε
τους έξι βασικούς πυλώνες, οι οποίοι
κατά τον ΣΕΛΚ είναι καταλύτες για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του
οικονομικού και επιχειρηματικού οικοδομήματος.
Ως πρώτο πυλώνα, ο κ. Μάρκου ανάφερε τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας

υπηρεσίας, της δικαιοσύνης, της τοπικής
αυτοδιοίκησης και άλλων θεσμών του
κράτους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, είπε,
θα καθορίσουν και τον τρόπο με τον
οποίο το κράτος και ο πολίτης εφεξής θα
λειτουργούν, ενώ, το βάρος της οικονομικής εξίσωσης καλύπτεται μεν, από τον
κρατικό προϋπολογισμό, προέρχεται δε
από την τσέπη των φορολογουμένων. Συνεπώς, επισήμανε, τυχόν αδράνεια, εφησυχασμός, λάθη, κακοδιαχείριση, αναποτελεσματικότητα, και γραφειοκρατία,
πληρώνεται στην ουσία από εμάς τους
ιδίους!!!
Ως δεύτερο πυλώνα ανέδειξε το Εταιρικό
και Φορολογικό Πλαίσιο που χρήζουν σοβαρής αναδιάρθρωσης.
Όπως είπε, από χρόνια τώρα, τόσο ο
ΣΕΛΚ όσο και τα μέλη του, ζητούν σοβαρές αλλαγές στο φορολογικό μοντέλο της
χώρας. Διαπιστώνοντας, είπε, ότι, το υφιστάμενο σύστημα έδωσε ότι είχε να δώσει
και βλέποντας τις ραγδαίες αλλαγές στο
ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, καταθέσαμε συγκεκριμένες
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Πιερής Μάρκου:
Με υπευθυνότητα,
σύνεση και σωστό
σχεδιασμό μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις

ροτάσεις σε 6 πυλώνες για περαιτέρω ανάπτυξη
της κυπριακής οικονομίας και του επιχειρείν, κατέθεσε σήμερα ο ΣΕΛΚ κατά τη διάρκεια της 61ης
ετήσιας γενικής συνέλευσης του μελών του, που
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.
Μιλώντας στη συνέλευση, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ
κ. Πιερής Μάρκου υπογράμμισε ότι η σημερινή
συγκυρία περιλαμβάνει πολύ ιδιαίτερες εξελίξεις,
οι οποίες απειλούν να ανατρέψουν ισορροπίες
δεκαετιών, τόσο στον γεωπολιτικό όσο και στον
οικονομικό τομέα διεθνώς. Δυστυχώς, πρόσθεσε, ο πόλεμος στην Ουκρανία, που άρχισε τον
περασμένο Φεβρουάριο, συνεχίζεται χωρίς ενδείξεις για γρήγορο τερματισμό, με αποτέλεσμα
να προκαλούνται πρωτοφανείς ανατροπές στο
παγκόσμιο και ειδικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Ανατροπές, είπε, που δεν αφήνουν ασφαλώς ανεπηρέαστη ούτε την πατρίδα μας.
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην οικονομία,
τόνισε ότι τομείς, όπως ο τουρισμός, τα ακίνητα, οι επενδύσεις, οι χρηματοοικονομικές και
επαγγελματικές υπηρεσίες, η ναυτιλία και άλλοι,
βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, αφού η διεθνής
αβεβαιότητα από τη μια και ο αποσυντονισμός
της ρωσικής και ουκρανικής αγοράς από την
άλλη, προκάλεσαν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην
οικονομία μας.
Την ίδια ώρα, συμπλήρωσε, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η δυσλειτουργία των εφοδιαστικών
αλυσίδων, ως απότοκο και του πολέμου στην
Ουκρανία, εκτόξευσε τον πληθωρισμό στα ύψη,
υπονομεύοντας την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και μειώνοντας την αγοραστική δύναμη
των νοικοκυριών.
ΟΙ 6 ΠΥΛΩΝΕΣ
Συνεχίζοντας ο κ. Μάρκου παρουσίασε τους έξι
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βασικούς πυλώνες, οι οποίοι κατά τον ΣΕΛΚ είναι καταλύτες για τη διατήρηση και περαιτέρω
ανάπτυξη του οικονομικού και επιχειρηματικού
οικοδομήματος.
Ως πρώτο πυλώνα, ο κ. Μάρκου ανάφερε τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας υπηρεσίας, της δικαιοσύνης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων
θεσμών του κράτους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές,
είπε, θα καθορίσουν και τον τρόπο με τον οποίο
το κράτος και ο πολίτης εφεξής θα λειτουργούν,
ενώ, το βάρος της οικονομικής εξίσωσης καλύπτεται μεν, από τον κρατικό προϋπολογισμό,
προέρχεται δε από την τσέπη των φορολογουμένων. Συνεπώς, επισήμανε, τυχόν αδράνεια, εφησυχασμός, λάθη, κακοδιαχείριση, αναποτελεσματικότητα, και γραφειοκρατία, πληρώνεται στην
ουσία από εμάς τους ιδίους!!!
Ως δεύτερο πυλώνα ανέδειξε το Εταιρικό και Φορολογικό Πλαίσιο που χρήζουν σοβαρής αναδιάρθρωσης.
Όπως είπε, από χρόνια τώρα, τόσο ο ΣΕΛΚ όσο
και τα μέλη του, ζητούν σοβαρές αλλαγές στο
φορολογικό μοντέλο της χώρας. Διαπιστώνοντας,
είπε, ότι, το υφιστάμενο σύστημα έδωσε ότι είχε
να δώσει και βλέποντας τις ραγδαίες αλλαγές στο
ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον,
καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη μετεξέλιξη του, όπως τον αποκαλούμε, Φορολογικό
Μετασχηματισμό.
Μεταξύ άλλων, οι προτάσεις του ΣΕΛΚ αναδεικνύουν:
• Την ανάγκη να σχεδιαστεί ένα σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο που να είναι σε θέση να
εξυπηρετήσει τόσο της άμεσες όσο και τις
μελλοντικές ανάγκες του τόπου, στη βάση του
στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη
της οικονομίας μέχρι το 2035.

• Την ανάγκη απλοποίησης του φορολογικού
συστήματος και την κατάργηση αναχρονιστικών προνοιών της φορολογικής νομοθεσίας.
• Την πιο αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας μέσα από
προηγμένης τεχνολογίας μηχανογραφικά συστήματα, φιλικά τόσο προς του λειτουργούς,
όσο και προς τον φορολογούμενο.
Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθάρισε ότι για τον ΣΕΛΚ δεν
αποτελεί μεταρρύθμιση, είτε η επιλεκτική μεταβολή οποιουδήποτε συντελεστή, είτε η ρύθμιση
μεμονωμένων σημείων. Για τον ΣΕΛΚ διευκρίνισε,
Φορολογικός Μετασχηματισμός σημαίνει μια
οριζόντια και ολοκληρωμένη άσκηση, η οποία
να προέλθει μέσα από εξειδικευμένη μελέτη, που
να διαλαμβάνει όλες τις δυνητικές παραμέτρους,
αξιοποιώντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία από εξειδικευμένους συμβούλους.
Συνεπώς, υπογράμμισε, η αναφορά από το
Υπουργείο Οικονομικών για αύξηση του εταιρικού φόρου από 12,5% σε 15% δεν μας βρίσκει
σύμφωνους.
Ως τρίτο πυλώνα ανάφερε την ανταγωνιστικότητα, που όπως είπε αποτελεί καίριο στοιχείο
επιτυχίας των οικονομιών των χωρών. Σε αυτήν
εντάσσονται οι ενέργειες για καινοτομία, τεχνολογική αναβάθμιση, αξιοποίηση των συγκριτικών
και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, για προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρήσεων, για την
ευκολία εγκαθίδρυσης και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, για την ενίσχυση
της αξιοπιστίας της και της καλής της φήμης και
πολλά άλλα.
Ο κ. Μάρκου ανάφερε ότι η πτώση της Κύπρου
στην κατάταξη της στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, προβληματίζει τον ΣΕΛΚ.
Ο τέταρτος πυλώνας στον οποίο δίνει σημασία ο

ΣΕΛΚ είναι η διεθνής φήμη της χώρας. Όπως είπε
ο κ. Μάρκου παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται από πολλούς φορείς της Πολιτείας και
του ιδιωτικού τομέα, χρειάζεται να κάνουμε το
κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την αποκατάσταση της αντίληψης που υπάρχει για τη χώρα
μας. Αυτό, τόνισε, προϋποθέτει συνεπή και συστηματική παρακολούθηση των διεθνών μέσων
ενημέρωσης και προβολή απαντήσεων, ξεκάθαρη στρατηγική στην οικονομική διπλωματία και,
ασφαλώς, να υπάρχει ένα εξαιρετικό προϊόν να
προωθήσουμε ή μια εξαιρετική ιστορία να πούμε.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μάρκου ζήτησε να ενισχυθεί η αξιοκρατία και η διαφάνεια, για να περιοριστεί με πρακτικά μέτρα η διαφθορά και « για
να λειτουργούμε ως ένα συγκροτημένο κράτος
δικαίου είναι εξέχουσας σημασίας, έτσι ώστε, η
εικόνα που θα προβάλλουμε να είναι όσο το δυνατόν ομοιόμορφη και πιο ελκυστική για τον ξένο
πολιτικό, τον ξένο επενδυτή, τον ξένο επισκέπτη
και τον ξένο πελάτη».
Ως πέμπτο πυλώνα ανάφερε τον Ψηφιακό Μετα-

σχηματισμό, που όπως τόνισε αποτελεί το κύριο
εργαλείο για να αναπτυχθεί περαιτέρω το Κράτος, οι θεσμοί, η ανταγωνιστικότητα, η ευκολία
στο επιχειρείν και στις συναλλαγές, και ευρύτερα
όλη η κοινωνικοοικονομική μας λειτουργία και
δράση..
Ως έκτο πυλώνα ο κ. Μάρκου ανάφερε την Αειφόρο Ανάπτυξη που αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο από μόνη της. Απαιτείται, είπε, όπως ενσκήψουμε με κάθε σοβαρότητα και με το βλέμμα μας
στο μέλλον για να αποφασίσουμε εμείς σήμερα,
τι θα βρει η επόμενη γενιά…
ΣΕΛΚ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Αναφερόμενος ο κ. Μάρκου στον ΣΕΛΚ , είπε ότι
η χρονιά που έφυγε δεν ήταν εύκολη ούτε για τη
χώρα, ούτε για την οικονομία, ούτε για τον ΣΕΛΚ
και τα μέλη του.
Και συμπλήρωσε:
• Οι πληγές της πανδημίας, ο πόλεμος στην
Ουκρανία, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ήταν
στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος μας.

Με γνώμονα το ευρύτερο συμφέρον της χώρας διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις αρνητικές εξελίξεις, αναλαμβάνοντας ως ΣΕΛΚ πλειάδα πρωτοβουλιών.
Ακόμα είπε ότι ο ΣΕΛΚ συνέχισε την προσπάθεια
διαχείρισης των επιπτώσεων από το Brexit, συμμετείχε σε πολλές συνεδρίες Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών για νομοθετικά θέματα, συνέβαλε
στην προώθηση νέων αλλαγών στη φορολογική
νομοθεσία, προώθησε την εταιρική διακυβέρνηση, διαχειρίστηκε θέματα που αφορούν στο
ξέπλυμα παράνομου χρήματος, άσκησε σωστά
τον εποπτικό του ρόλο, προχώρησε σε νέες συνεργασίες με άλλους οικονομικούς φορείς εντός
και εκτός Κύπρου, διεύρυνε την κατάρτιση των
μελών μας, ενίσχυσε εσωτερικά τις υπηρεσίες του
και γενικά ανέπτυξε μια πολυδιάστατη δράση σε
όλους τους τομείς ενδιαφέροντος των μελών του.
Πρόσθετα, είπε, ο ΣΕΛΚ συνέχισε την εσωτερική
οργανωτική και λειτουργική ενδυνάμωση, ενίσχυσε τον εποπτικό του ρόλο έχοντας εφαρμόσει καινούργιους Πειθαρχικούς και Διοικητικούς
Κανονισμούς, ενώ επέδειξε σημαντικό έργο στην
πληροφόρηση των μελών του στα θέματα συμμόρφωσης και στων κυρώσεων σε βάρος της
Ρωσίας, εκδίδοντας πάρα πολλές αναφορές και
σχετικό Κανονισμό. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι στην
ψηφιακή μας μεταρρύθμιση και αναβάθμιση, με
σκοπό την όσο το δυνατόν αρτιότερη εξυπηρέτηση των μελών μας.
Καταλήγοντας ο κ. Μάρκου υπογράμμισε ότι ο
ΣΕΛΚ που βαδίζει στην 7η δεκαετία του ζωής και
προσφοράς του, παραμένει ένας αξιόπιστος και
υπεύθυνος φορέας της οικονομίας του τόπου, με
έμφαση στην υποστήριξη του Κράτους, του επιχειρείν και της κοινωνίας.
Η περίοδος που διανύουμε, είπε, δεν είναι εύκολη. Τόσο το εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον, χαρακτηρίζονται από ρευστότητα και
αβεβαιότητα. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί
την επόμενη μέρα. Κάθε μέρα υπάρχουν νέες εξελίξεις που ανατρέπουν τις ισορροπίες.
Εμείς, τόνισε, οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε
αυτά τα μηνύματα και να λαμβάνουμε έγκαιρα τα
μέτρα μας. Να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για
να αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τις όποιες προκλήσεις.
Χαιρετισμούς στη συνέλευση του ΣΕΛΚ απηύθυναν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (αναγνώσθηκε από τον Υπουργό Υγείας κ. Χατζηπαντέλα), η
Πρόεδρος της Βουλής και Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας κα Αννίτα Δημητρίου και ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης (αναγνώσθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Οικονομικών κ. Γ. Παντελή).
Στη συνέλευση του ΣΕΛΚ παρευρέθηκαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι επιχειρηματικών οργανώσεων και μέλη του.
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Πρωταγωνιστής στις αρχές
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ
Η Cyta είναι ένας από τους πρώτους Οργανισμούς στην Κύπρο που ακολούθησαν τις αρχές
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχοντας
αναπτύξει περιβαλλοντική πολιτική από το
2001. Στα πλαίσια μιας δομημένης στρατηγικής η Cyta σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ΕΚΕ,
καθώς και σημαντικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης
που συμβάλλουν στην πρόοδο της πράσινης
ψηφιακής μετάβασης, τόσο για την ίδια τη Cyta,
όσο και για ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία.
Οι απαντήσεις της Cyta έχουν ως εξής:
Ποια σημασία έχει για την επιχείρηση σας
ο τομέας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;
Για τη Cyta, η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκονται στον πυρήνα της
επιχειρηματικής στρατηγικής της. Ως σημαντικός φορέας της Κοινωνίας και της Οικονομίας
του τόπου μας, αναγνωρίζουμε την ευθύνη
που μας αναλογεί και είμαστε ένας από τους
πρώτους Οργανισμούς στην Κύπρο που ακολούθησαν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, έχοντας αναπτύξει Περιβαλλοντική
Πολιτική από το 2001. Στη βάση ξεκάθαρης
και δομημένης στρατηγικής, σχεδιάζουμε και
υλοποιούμε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, καθώς και σημαντικά έργα Βιώσιμης
Ανάπτυξης που συμβάλλουν στην πρόοδο της
Πράσινης Ψηφιακής Μετάβασης, τόσο για την
ίδια τη Cyta, όσο και για ολόκληρη την Κυπριακή
Κοινωνία. Το να είμαστε ανάμεσα στους καλύτερους εταιρικούς πολίτες της Κύπρου, αποτελεί
καθημερινό μέλημα και στόχο μας.
Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε για
προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της επιχείρησης σας;
Ως Οργανισμός με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, η Cyta έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα τη συνεχή αναβάθμιση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Μέσα από την κατεύθυνση αυτή, επικεντρωνόμαστε στη στήριξη
κρίσιμων δράσεων για την παιδεία, την υγεία,
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Ο Οργανισμός κατάφερε να κερδίσει πέντε βραβεία στα Cyprus Responsible
Business Excellence Awards, που
διοργάνωσε την Πέμπτη 14 Ιουλίου η
Boussias Cyprus.
Η Cyta κέρδισε τρία χρυσά βραβεία
στην κατηγορία «Ανακύκλωση» για την
«Οργάνωση και Στήριξη Δράσεων Ανακύκλωσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη», στην
κατηγορία «Zero Waste» ως ο «1ος Οργανισμός στην Κύπρο με Μηδενικά Απόβλητα στις Χωματερές «Zero Waste to
Landfill» και στην κατηγορία «Διαχείριση Αποβλήτων» για την «Ολιστική και
Δομημένη Διαχείριση των Αποβλήτων».
Επίσης, της απονεμήθηκε αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Δομημένο Περιβάλλον / Πράσινα Κτίρια» για την «Πιστοποίηση Κτιρίων και Καταστημάτων ως
Green Offices» και χάλκινο βραβείο στην
γενική κατηγορία για τις «Στρατηγικές
Συνεργασίες για Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Κύπρο»
το περιβάλλον, τον αθλητισμό, τις ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού και την κοινωνία ευρύτερα. Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας πολιτικής,
προσφέρουμε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες επικοινωνίας σε όλους, σε κάθε σημείο της Κύπρου - ακόμα και το πιο γεωγραφικά
απομακρυσμένο, που μπορεί να μην δικαιολογούσε κάλυψη εάν εφαρμόζονταν καθαρά και
μόνο επιχειρησιακά κριτήρια. Προσφέρουμε,
επίσης, εφαρμογές για την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου από παιδιά και προσβασιμότητα
των τηλεπικοινωνιακών μας προϊόντων και
υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού,
όπως άτομα με δυσκολίες όρασης, ακοής ή κί-

νησης. Η προσφορά μειωμένων τιμών σε περίπου 27 χιλιάδες συνανθρώπους μας στη βάση
χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και
οι ευνοϊκοί όροι πληρωμής λογαριασμών που
υιοθέτησε η Cyta κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτελούν επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Ιδιαίτερης σημασίας
είναι και η συστηματική δραστηριοποίηση μας
σε πολλαπλούς τομείς που αφορούν την προστασία του Περιβάλλοντος, με δράσεις που
οδηγήσαν σε διεθνή αναγνώριση του Οργανισμού. Από το 2016 διατηρούμε το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής ποιότητας «Green Offices»
για όλα τα καταστήματα και στελεχωμένα μας
κτήρια Παγκύπρια. Είμαστε, επίσης, ο πρώτος
οργανισμός στην Κύπρο με «μηδενικά» απόβλητα στις χωματερές (Zero Waste to Landfill), με το
ποσοστό ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης
των αποβλήτων να φτάνει σχεδόν στο 100%,
πιστοποιημένο από ανεξάρτητους επιθεωρητές
(TUV Austria Cyprus). Ως ο 1ος στρατηγικός συνεργάτης της πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την
Κύπρο», φυτεύουμε δέντρα με στόχο τη μείωση
του ανθρακικού αποτυπώματός μας, ενώ ως ο
1ος στρατηγικός συνεργάτης του Φιλοδασικού
Συνδέσμου Κύπρου, αναλάβαμε δράση για αναβάθμιση και προστασία της βιοποικιλότητας
στο νησί μας. Παράλληλα, διατηρούμε πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών και σταθερών
τηλεφώνων και αξεσουάρ, ενώ έχουμε βραβευτεί επανειλημμένα ως «Χρυσός Προστάτης του
Περιβάλλοντος» για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων ως αναπόσπαστο μέρος
της επιχειρησιακής μας πολιτικής, υιοθετώντας
πρακτικές και δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, μειώνουν την κατανάλωση φυσικών
πόρων και ενισχύουν τους τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς.

Ποια πρακτικά οφέλη έχει η επιχείρησή
σας από την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;
Ένας κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός, που
δείχνει έμπρακτα την αφοσίωσή του στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην κοινωνική ανάπτυξη, στο σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και γενικότερα στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, καταφέρνει να δημιουργεί ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και καθιερώνεται στην συλλογική συνείδηση ως εργοδότης
επιλογής. Μακροπρόθεσμα, αυτό συμβάλλει
στην αυξημένη αφοσίωση των εργαζομένων
και κατ’ επέκταση στην αύξηση της παραγωγικότητας, σε αποτελεσματικότερη διαχείριση
των πόρων και βελτίωση των διαδικασιών του.
Όλα αυτά δημιουργούν, με τη σειρά τους, μια
ισχυρότερη εταιρική ταυτότητα, αύξηση της
εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών
(stakeholders), μειωμένη νομική έκθεση και
νέες ευκαιρίες για συνεργασίες.
Ποια κριτήρια θέτετε πριν αποφασίσετε
να επιλέξετε τον τομέα που θα στηρίξετε
στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης;
Η προσέγγιση Εταιρικής Υπευθυνότητας που
υιοθετούμε είναι ολιστική. Στόχος μας είναι
η ενσωμάτωσή της στον τρόπο λειτουργίας
του Οργανισμού και σε κάθε δραστηριότητά του, ώστε να αποτελεί δεύτερη φύση μας
και όχι μια ξεχωριστή, αυτόνομη δράση. Κάνοντας αρχή το 2004, με την υπογραφή του
«Χάρτη Αειφορίας» (Sustainability Charter) του
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Τηλεπικοινωνιακών
Οργανισμών (ΕΤΝΟ), δεσμευτήκαμε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά
και οικονομικά οφέλη. Δεσμευτήκαμε, επίσης,
να ενσωματώνουμε στις επιχειρηματικές μας
δραστηριότητες περιβαλλοντικές, κοινωνικές
και οικονομικές πρόνοιες, ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατό, τυχόν αρνητικές
επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές.
Πιστεύετε ότι μέσα από τις ενέργειες σας
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δημοσιοποιείτε καλύτερα τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της επιχείρησης σας;
Σίγουρα, οι δράσεις μας και η ολιστική προ-

σέγγιση που υιοθετούμε σε θέματα Εταιρικής
Υπευθυνότητας, αντικατοπτρίζουν τις ανθρωποκεντρικές αξίες του Οργανισμού. Ως ενεργό
μέλος της Κοινωνίας που μας φιλοξενεί, νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των πελατών
μας, των υπαλλήλων μας και του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου. Πιστεύουμε ότι οι καλές
πρακτικές Υπευθυνότητας σε εταιρικό επίπεδο,
μπορούν να εμπνεύσουν και να αποτελέσουν
παράδειγμα ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο,
για όλους όσοι έρχονται σε επαφή μαζί μας.
Με τις δικές μας καλές πρακτικές, συμβάλλουμε κι εμείς με τον τρόπο μας στην συλλογική
αλλαγή της νοοτροπίας που χρειάζεται ο πλανήτης μας για να ανταπεξέλθει στην κλιματική
κρίση που τον απειλεί.
Ποια άλλα σχέδια έχετε στο μέλλον για
προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Οργανισμό σας;
Tο να δηλώνεις «πράσινος» δεν είναι πλέον
αρκετό. Η διοίκηση του Οργανισμού έχει θέσει
βασικούς στρατηγικούς στόχους που κατευθύνουν τα έργα και τις δράσεις της Cyta για τα
επόμενα χρόνια. Η μετάβασή μας στις Αρχές
της Βιωσιμότητας αποτελεί φυσική συνέχεια
μιας βαθιάς επιχειρηματικής πεποίθησης ότι
η ανάπτυξη και η οικονομική πρόοδος του Οργανισμού χρειάζεται να ανταποκρίνονται και
να συμβαδίζουν µε τις ανάγκες της χώρας, της
κοινωνίας και των ανθρώπων της, διαφυλάσσοντας την ευημερία των επόμενων γενιών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνατότητες των νέων
τεχνολογιών που αναπτύσσει η Cyta όπως το
5G, το παγκύπριο δίκτυο οπτικών ινών και οι
ψηφιακές υπηρεσίες που προκύπτουν από
αυτές (πχ έξυπνες πόλεις), συμβάλλουν στην
ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης,
καθώς και στην αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Παράλληλα, πέρα από τις υποδομές που διαθέτει και το μέγεθός της, η επιρροή και η διείσδυση της Cyta στην κυπριακή κοινωνία είναι
τέτοια, που μπορεί να μεταφέρει τις εσωτερικές αλλαγές της και προς τα έξω. Με το δικό
της μετασχηματισμό είναι σε θέση να ωθήσει
τον κάθε πελάτη της στην ψηφιακή εποχή, είτε
αυτός είναι επιχείρηση που συνεργάζεται με
τον Οργανισμό, είτε είναι οικιακός χρήστης
των υπηρεσιών και των προϊόντων της.
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Αύξηση κατά 23,9% σε αξία και 12,2% σε
όγκο σημείωσε το λιανικό εμπόριο τον Μάιο

Ο

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο
2022 κατά 23,9% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου
έτους, φτάνοντας τις 141,5 μονάδες
(2015=100), σύμφωνα με στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας. Κατά τον ίδιο,
μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά
12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του προηγούμενου έτους και
έφτασε τις 131,3 μονάδες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε
αύξηση 12,9% και ο δείκτης όγκου
αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του 2021.
Αναλυτικότερα, ως προς την αξία,
η μεγαλύτερη αύξηση τον Μάιο φέτος σημειώθηκε στο λιανικό εμπόριο
καυσίμων οχημάτων σε ειδικευμένα
καταστήματα, με 55,1%. Ακολουθεί
το λιανικό εμπόριο Ηλεκτρονικών
υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κουρτινών, χαλιών,
βιβλίων, γραφικής ύλης, αθλητικού

εξοπλισμόού, παιγνιδιών, φυτών, ρολογιών, κοσμημάτων, κ.ά., με 36,3%
και το εμπόριο υφασμάτων, ενδυμάτων, υποδημάτων, με 24,3%. Ως προς
τον όγκο συναλλαγών, η μεγαλύτερη
αύξηση τον Μάιο φέτος καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών
υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού, κουρτινών, χαλιών, βιβλί-

ων, γραφικής ύλης, αθλητικού εξοπλισμόού, παιγνιδιών, φυτών, ρολογιών,
κοσμημάτων, κ.ά., με 23,4%, ακολουθεί
το εμπόριο υφασμάτων, ενδυμάτων,
υποδημάτων, με 20,2% και τα μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων
οχημάτων), με 14,5%. Ο όγκος του λιανικού εμπορίου καυσίμων αυξήθηκε
κατά 11,4%.

ΈΡΙΞΑΝ ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΟΙ ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ
Έριξε ταχύτητα η αύξηση στις πωλήσεις
οχημάτων τον Ιούνιο, όπως διαφαίνεται
από νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία , οι συνολικές εγγραφές επιβατηγών
αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 4,3%
τον Ιούνιο του 2022 στις 2.588 από 2.482
πέρσι.
Το Μάιο του 2022 καταγράφηκε αύξηση
34,9%.
Οι εγγραφές των καινούριων οχημάτων μειώθηκαν κατά 6,5% στα 1024 από 1095 πέρσι. Το Μάιο είχαν αυξηθεί κατά 26,7%.
Στα μεταχειρισμένα καταγράφηκε αύξηση
12,8% με τις εγγραφές να αυξάνονται στις
1564 από 1387. Το Μάιο καταγράφηκε αύξηση 42,5%. Το 2021 οι πωλήσεις αυτοκινήτων υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο
από το 2015 καταγράφοντας μείωση για
τρίτη συνεχή χρονιά. Η μείωση το 2021 διαμορφώθηκε στο 12,8% από 18,4% το 2020.
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Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Ετήσια μεταβολή στις εγγραφές σαλούν (%)
2018
2019
2020
2021
20.9
-6.4
2.9
-17.2
27.8
-4.6
2.4
-16.6
32.1
-37.8
-36.2
32.6
18.3
13.6
-83.3
240.7
14.1
-6-6
-33.5
-5.6
1-0
-18.2
-13.3
-4.6
14.8
5.7
-13.0
-15.6
12.1
-11.2
-2.8
-29.4
0.8
4.5
-2.5
-19.5
2.1
-1.6
-21.0
-21.1
5.6
-3.7
-2.8
-42.7
8.6
-6.2
-3.6
-38.6

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

2022
-21.4
-4.7
-19.8
7.4
34.9
4.3

ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για την εμπορική διαιτησία

Τ

ον εκσυγχρονισμό του περί Διεθνούς
Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου, μέσω
του καθορισμού της διαδικασίας και
των κανόνων έκδοσης ασφαλιστικών
μέτρων και προσωρινών διαταγών,
προβλέπει τροποποιητικό νομοσχέδιο
που τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.
Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται η εξουσία και τα ασφαλιστικά
μέτρα που δύναται να διατάξει το διαιτητικό δικαστήριο, καθώς και οι κανόνες που πρέπει να ικανοποιηθούν,
προκειμένου το διαιτητικό δικαστήριο
να εκδώσει ασφαλιστικό μέτρο.
Επίσης ρυθμίζεται η εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να εκδίδει προσωρινές διαταγές στη βάση μονομερούς αιτήσεως, καθορίζοντας και τους
όρους έκδοσης τους, όταν η ζημιά που
πιθανολογείται ότι θα επέλθει από την
έκδοση ή μη της διαταγής δεν θεραπεύεται επαρκώς με καταβολή αποζημιώσεων .
Ακόμα το τροποποιητικό νομοσχέδιο
που τέθηκε κάτω από το μικροσκόπιο
της Επιτροπής προβλέπει την αναβολή
ή τερματισμό ασφαλιστικών μέτρων ή
προσωρινών διαταγών που το ίδιο
έχει εκδώσει, την επιδίκαση εξόδων
και αποζημιώσεων σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας, την έκδοση
προσωρινής διαταγής, αλλά και την
αναγνώριση ως δεσμευτικού και εκτέλεση από αρμόδιο δικαστήριο μέτρου
προσωρινής προστασίας που εκδόθηκε από διαιτητικό δικαστήριο, μετά
από γραπτή αίτηση μέρους στη διαδικασία, και η δυνατότητα τερματισμού
η προσωρινής αναβολής ή τροποποίησης του ασφαλιστικού μέτρου, καθώς
και τους λόγους που δικαιολογούν την
απόρριψη της αίτησης προς αναγνώριση η εκτέλεση ασφαλιστικού μέτρου.
Επιπλέον προβλέπεται η εξουσία δικαστηρίου να εκδίδει μέτρα προσωρινής
προστασίας αναφορικά με διαιτητικές
διαδικασίες, ανεξάρτητα αν έχουν την
έδρα τους εντός της επικράτειας, κατά
τρόπο ανάλογο όπως στην περίπτωση
των δικαστηριακών διαδικασιών.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο

Τον Σεπτέμβριο οι τελικές αποφάσεις
ετοιμάστηκε στο Πρότυπο Συμφωνίας
«UNCITRAL», από το οποίο ο βασικός
περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας
Νόμος αντλεί καθοδήγηση, καθορίζει
πρότυπους κανόνες και διαδικασίες
που θα πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, διευκολύνοντας έτσι την επίλυση
των διεθνών εμπορικών διαφορών και
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αρμονικότερων εμπορικών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο.
Επισημαίνεται ότι στο νομοσχέδιο γίνεται χρήση του όρου «μέτρο/α προσωρινής προστασίας» που δεν συνήθης στην εγχώρια βιβλιογραφία, αντί
του ευρύτερα διαδεδομένου όρου
«ασφαλιστικό μέτρο».
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, «αφενός, λόγω του ότι
ο όρος αποδίδει ορθά το σκοπό του
νομοθέτη και δεν είναι εντελώς ξένος με την καθημερινή ορολογία που
χρησιμοποιείται στα δικαστήρια και

αφετέρου, λόγω του κρίθηκε απαραίτητο να γίνει χρήση ενός περιεκτικού
όρου, ικανού δηλαδή να περιλαμβάνει
περισσότερα είδη μέτρων προσωρινής
προστασίας, προκρίθηκε η χρήση του
συγκεκριμένου όρου στο κείμενο του
νομοσχεδίου».
Επίσης σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, κατά το νομοτεχνικό έλεγχο του
νομοσχεδίου ενσωματώθηκαν οι απόψεις της δικαστικής υπηρεσίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σχετικό νομοσχέδιο είχε αρχικά συνδεθεί με το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου από το οποίο, τελικά,
αποσυνδέθηκε, ενώ είχε παρουσιαστεί
και τον Νοέμβριο 2018, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών από
τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά
Νικολάου.
Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο με την επαναλειτουργία του σώματος, μετά τις
διακοπές του καλοκαιριού.
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550 υπάλληλοι αποχωρούν εθελούσια από την
Τράπεζα Κύπρου
ΣΤΑ €99 ΕΚΑΤ. ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ

Ο

λοκληρώθηκε το σχέδιο εθελούσιας
αποχώρησης της Τράπεζας Κύπρου,
και περίπου 550 υπάλληλοι έχουν
εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου
€99 εκατ. που αναμένεται να αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το
τρίτο τρίμηνο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας.
Το Σχέδιο εμπίπτει στη στρατηγική του
Συγκροτήματος για περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω μείωσης
του αριθμού καταστημάτων και του
αριθμού προσωπικού.
Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, ο
αριθμός του προσωπικού μειώνεται
κατά περίπου 16% και η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου
€37 εκατ. ή περίπου 19% του κόστους
προσωπικού.
Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα έχει μειώσει τον αριθμό καταστημάτων, κατά
20 από την αρχή του έτους, σε 60, με
τη μείωση να ανέρχεται στο 25%.
Μέσω αυτών των δύο επιτυχημένων
ενεργειών, το Συγκρότημα κατάφερε
να εκπληρώσει νωρίτερα τον στόχο
του για μείωση του προσωπικού κατά
15% και του αριθμού καταστημάτων
κατά 25% μέχρι το τέλος του 2022,
αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου Σχεδίου, το Συγκρότημα έχει από
τον Ιούνιο 2019 μειώσει τον αριθμό
του προσωπικού κατά περισσότερο
από 1.300 άτομα (μείωση ύψους περίπου 30%), και το μέγεθος του δικτύου
καταστημάτων κατά 37 καταστήματα
(μείωση ύψους περίπου 40%).
Όπως σημειώνεται η Τράπεζα θεωρεί
ότι επιτεύχθηκε άλλο ένα ορόσημο

που θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας του Συγκροτήματος. Ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of Cyprus
Holdings, δήλωσε πως “η επιτυχής
ολοκλήρωση του πρόσφατου σχεδίου
εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού,
σημαίνει ότι πετυχαίνουμε νωρίτερα

από ό,τι είχε προγραμματιστεί τον
στόχο μας για εξορθολογισμό του μοντέλου λειτουργίας μας, ο οποίος είναι
βασικός για τη βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας, τη
βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας
μοντέλου και την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας».

ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ Η ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ
Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
28 Σεπτεμβρίου 2022.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.
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Eurobank: Δίπλα στους πελάτες και στην οικονομία

T

ην προσήλωση της Eurobank Κύπρου
στη στήριξη των πελατών της, τη στήριξη της οικονομίας και τη χρηματοδότηση υγιών και βιώσιμων αναπτύξεων,
εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Τράπεζας, κ. Μιχάλης Λούης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Event Center της
Μαρίνας Αγίας Νάπας, ένα σημαντικό
αναπτυξιακό έργο για την ευρύτερη
περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου. Η
εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για κατ’
ιδίαν συνάντηση με τους πελάτες της
Τράπεζας στις επαρχίες Αμμοχώστου
και Λάρνακας, μετά τους περιορισμούς
που επέβαλε η πανδημία τα τελευταία
δύο και πλέον χρόνια.
Η παρουσία ηγετικών στελεχών του
Ομίλου της Eurobank στην εκδήλωση
έστειλε το μήνυμα πως επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κυπριακή αγορά και επενδύει στη στήριξη των επιχειρήσεων και της κυπριακής οικονομίας
γενικότερα. Συγκεκριμένα, εκπροσωπώντας τον Όμιλο, στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνοντας
Σύμβουλος του Ομίλου της Eurobank,
κ. Σταύρος Ιωάννου, ο Γενικός Διευθυντής Chief Risk Officer του Ομίλου, κ.
Χρήστος Αδάμ και ο Senior Advisor της
Eurobank AE, κ. Κώστας Βουσβούνης.
Στο πλαίσιο τοποθέτησής του ο κ. Λούης, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για την εμπιστοσύνη που
δείχνουν στην Eurobank Κύπρου, διαβεβαίωσε πως η Τράπεζα θα συνεχίσει,
όπως άλλωστε έπραξε από την πρώτη
στιγμή της πανδημίας μέχρι σήμερα, να
στηρίζει και να ενισχύει τους πελάτες
της με κάθε δυνατό τρόπο. Μετέφερε,
παράλληλα, τη δέσμευση της Eurobank
Κύπρου για παροχή υψηλής ποιότητας
προσωπικής εξυπηρέτησης με ευελιξία
και ταχύτητα και με την αξιοποίηση
όλων των εργαλείων που παρέχει η
τεχνολογία για διευκόλυνση των πελατών της τράπεζας. Η διαπροσωπική
προσέγγιση και η απρόσκοπτη παροχή στήριξης στην κυπριακή οικονομία
αποτελούν άλλωστε στρατηγικό στόχο
καθόλη τη διάρκεια της παρουσίας της
Τράπεζας στο νησί, η οποία φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια.
Ο κ. Λούης επισήμανε ότι «το 2022

αποτελεί χρονιά-ορόσημο στην προσπάθεια διαχείρισης των επιπτώσεων
του πολέμου και του πληθωρισμού»,
ενώ παράλληλα έστειλε το μήνυμα πως
η Eurobank Κύπρου «παραμένει προσηλωμένη και έτοιμη να χρηματοδοτήσει επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν και οι οποίες βασίζονται σε
σωστά κριτήρια μέτρησης του κινδύνου, απόδοσης και βιωσιμότητας». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικείμενη
τεχνολογική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τράπεζας, καθώς
βρίσκεται στα τελικά στάδια μιας επένδυσης εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο, εντός 2022, να προσφέρει στους
πελάτες της τραπεζικές εμπειρίες βασισμένες σε τεχνολογία αιχμής, αποτελεσματικά και γρήγορα. Ο κ. Λούης
στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι η Eurobank
Κύπρου, κατάφερε και μέσα στο 2021
να είναι επικερδής, να έχει την ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση στο κυπριακό
τραπεζικό σύστημα, να διατηρεί σημα-

ντικότατη πλεονάζουσα ρευστότητα,
να διαθέτει ένα εξαιρετικής ποιότητας
δανειακό χαρτοφυλάκιο, αλλά πάνω
από όλα να παραμένει ανθρώπινη και
κοντά στους πελάτες της.
Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της
Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, ανέφερε πως «η περαιτέρω ανάπτυξη της
παρουσίας μας στην Κύπρο και η συμβολή μας στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας αποτελεί στρατηγική
επιλογή». Παράλληλα, διαμήνυσε πως
διανοίγεται ένα νέο παράθυρο δυνατοτήτων, με μεγάλες επιχειρηματικές
ευκαιρίες, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση
ότι ο Όμιλος Eurobank θα συνεχίσει να
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο,
καθώς το 2021 συνέχισε την κερδοφορία του, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία
για το 2022 να είναι επίσης ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά.
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ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Οι τράπεζες συνεχίζουν
τις εκποιήσεις ακόμα και κύριας κατοικίας

Η

“καταχρηστική
συμπεριφορά
των Τραπεζών, Επενδυτικών
Ταμείων και Εταιρειών Διαχείρισης” έναντι των δανειοληπτών
«συνεχίζεται
ανεξέλεγκτα»,
αναφέρει, σε ανακοίνωσή του,
ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.
ΔΑ.Τ.) .
«Προχωρούν σε εκποιήσεις,
ακόμη και κύριας κατοικίας,
παρ’ όλες τις προσπάθειες κάποιων κομμάτων και φορέων
για να βάλουν φρένο στη θυματοποίηση και εκμετάλλευση
των δανειοληπτών. Μετά από
καταγγελία που έγινε στον ΣΥΠΡΟΔΑΤ την Πέμπτη 23/6, για
επικείμενη εκποίηση Κύριας Κατοικίας, ενεργήσαμε άμεσα, και την επομένη, Παρασκευή 24/6 το πρωί, καταφέραμε να
αναστείλουμε τον πλειστηριασμό», προσθέτει.
Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. κάνει έκκληση σε όλα τα κόμματα να συζητήσουν με εποικοδομητικό πνεύμα όλες τις προτάσεις και να
βρουν τον τρόπο να διαμορφώσουν εκείνο το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τους δανειολήπτες «χωρίς να επεμβαίνει
ουσιαστικά στο δικαίωμα των Τραπεζών να ρευστοποιήσουν μέσω της διαδικασίας ιδιωτικής εκποίησης, τις εξασφαλίσεις
(υποθήκες) που τους δόθηκαν».
«Θα πρέπει επειγόντως η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών να επαναφέρει όλες τις προτάσεις νόμου για συζήτηση.
Ο Σύνδεσμος μας διαχρονικά με σοβαρότητα και πλήρη συναίσθηση ευθύνης, είναι έτοιμος να βοηθήσει κάθε στιγμή, όσο
μπορεί οποιονδήποτε έχει πρόβλημα και επικοινωνήσει μαζί μας», καταλήγει.

ΚΑΘΑΡΉ ΑΎΞΗΣΗ €121 ΕΚ. ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΔΆΝΕΙΑ
ΤΟΝ ΜΆΙΟ ΤΟΥ 2022
Καθαρή αύξηση €121,0 εκατομμύρια σημείωσαν τα συνολικά δάνεια τον Μάιο του 2022, δίνοντας συνέχεια
στην καθαρή αύξηση ύψους €64,5 εκ. που παρουσίασαν
τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 3,3%, σε σύγκριση με 2,7% τον Απρίλιο 2022.
Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάιο του 2022
έφθασε σε υψηλό δύο μηνών, στα €28,1 δισ.
Καταθέσεις
Εξάλλου, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο του 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση €166,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση
€146,5 εκ. τον Απρίλιο 2022.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 1,9%, σε σύγκριση με 2,9% τον Απρίλιο 2022.
Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάιο 2022 έφθασε
στα €50,7 δισ.
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ΑΚΙΝΗΤΑ

Προς επενδύσεις σε κρατικά ακίνητα στο Τρόοδος

A

ίτημα για την αποδέσμευση κονδυλίου
ύψους €202 χιλ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής Τροόδους και την εξεύρεση
επενδυτών για την αξιοποίηση κρατικών
ακινήτων στην πλατεία Τροόδους, στις
Πλάτρες, στον Αμίαντο, στα Πλατάνια και
στο Σταυρό της Ψώκας, εξέτασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.
Σε επεξηγητικό σημείωμα στην Επιτροπή
αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός προσφορών για την πρόσληψη των συμβούλων
είχε διεξαχθεί το 2016 και η σύμβαση
είχε υπογραφεί μεταξύ του υπουργείου
Οικονομικών και της KPMG. Κατά την
περίοδο 2016-2017, υποβλήθηκαν από
τους συμβούλους τα τέσσερα πρώτα παραδοτέα που προβλέπονται στη σύμβαση και πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες πληρωμές που αποτελούν το 70%
της σταθερής αμοιβής. Στην παρούσα
φάση, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες
για επαναδραστηριοποίηση των συμβούλων και παράδοσης των υπόλοιπων
παραδοτέων, οι οποίες περιλαμβάνουν
και την έγκριση τροποποιήσεων της σύμβασης από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Το αιτούμενο ποσό
αφορά τη σταθερή αμοιβή που υπολείπεται βάσει της σύμβασης ανέρχεται σε
€178 χιλ., η οποία θα καταβληθεί εφόσον
ολοκληρωθούν όλα τα ορόσημα πληρωμών των διάφορων παραδοτέων και
πρόσθετα τη δαπάνη για την ετοιμασία
Γενικής Χωροταξικής Μελέτης η οποία
θα συνοδεύεται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, ύψους €23 χιλ.
Μελέτη για ανάπτυξη ευρύτερης
περιοχής Τροόδους
Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών,
αναφέρεται από το υπουργείο Οικονομικών ότι το αντικείμενο της σύμβασης,
περιλάμβανε την εκπόνηση μελέτης σε
σχέση με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
της ευρύτερης περιοχής Τροόδους, η
οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις συνοδευόμενες από σχετικές
δράσεις, πιθανές πηγές χρηματοδότησης και χρονοδιαγράμματα.
Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι οι σύμβουλοι εστίασαν σε αναγκαίες επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, με προτε-

56 / nomisma ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ραιότητα στην αναβάθμιση του οδικού
δικτύου, τη βελτίωση των μέτρων πυροπροστασίας και τη βελτίωση των
δικτύων ύδρευσης και άρδευσης. Επιπλέον, εισηγήθηκαν την προώθηση του
τουρισμού εμπειρίας (ή περιπέτειας) και
του γαστρονομικού τουρισμού καθώς
και την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας. Αναφορικά με την αξιοποίηση
ακινήτων, το υπουργείο δηλώνει ότι τα
υπό αξιοποίηση ακίνητα εντοπίζονται σε
4 περιοχές της ευρύτερης περιοχής Τροόδους: Πλατεία Τροόδους/ Π. Πλάτρες,
Αμίαντος, Πλατάνια, Σταυρός της Ψώκας.
Προστίθεται ότι οι σύμβουλοι προχώρησαν σε ανάλυση των υπό αξιοποίηση
ακινήτων αναφορικά με την τεχνική/
κτιριακή τους κατάσταση και λειτουργικότητα, τη διαθεσιμότητα/ νομικό καθεστώς τους και την ελκυστικότητά τους.
Ξενοδοχείο
στην πλατεία Τροόδους
Σημειώνεται ότι αριθμός ακινήτων δεν
ήταν διαθέσιμος για αξιοποίηση καθώς
εκκρεμούσαν νομικές διαδικασίες εναντίον ατόμων που τα κατείχαν παράνομα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η
διαγραφή μίσθωσης και υπεκμίσθωσης
της κρατικής δασικής γης επί της οποίας
βρίσκεται το ανολοκλήρωτο ξενοδοχείο
πλησίον της Πλατείας Τροόδους (γνωστό
ως Μακλούφ), κατέστη δυνατή μόλις στα
τέλη του έτους 2021 και μετά από πολυετείς διαδικασίες. Αναφορικά με την ελκυστικότητα, οι σύμβουλοι κατέληξαν ότι
τα ακίνητα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν κάποιο ενδιαφέρον επενδυ-

τών για μακροπρόθεσμη μίσθωση, είναι
εκείνα που βρίσκονται στην περιοχή της
Πλατείας Τροόδους.
Ως εκ τούτου, πρότειναν, για λειτουργικούς λόγους, την ομαδοποίηση/ συμπλεγματοποίηση 15-20 κατοικιών συμπεριλαμβανομένης και της δασικής γης
όπου βρίσκεται και το ανολοκλήρωτο
ξενοδοχείο ‘Μακλούφ’ και την έναρξη
διαδικασίας για την εξεύρεση επενδυτή.
Κατά το διαγωνισμό που θα διεξαχθεί,
τυχόν ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα
κληθούν να υποβάλουν λεπτομερές επιχειρηματικό πλάνο, ενώ η αξιοποίηση θα
γίνει μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.
Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της
διαδικασίας θα ετοιμασθεί από τους
συμβούλους Γενική Χωροταξική Μελέτη
η οποία θα συνοδεύεται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη
Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων.
Ακίνητα σε Αμίαντο και Σταυρό
της Ψώκας
Αναφορικά με τα ακίνητα των περιοχών
Αμιάντου, Πλατανιών και Σταυρού της
Ψώκας, κρίθηκε ότι δεν θα προσέλκυαν
επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε στο
μέλλον να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους.
Ως παραδείγματα αναφέρονται η ανάπτυξη της δενδροφύτευσης και η βελτίωση
του επιβαρυμένου από τη μεταλλευτική
δραστηριότητα τοπίου στην περιοχή Αμιάντου καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτή
στην περιοχή πλησίον της περιοχής Τροόδους (ως αναφέρθηκε πιο πάνω).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΥΡΉ ΣΕ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΈΑ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΚΟΑΓ

Στόχος η κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών των πολιτών

O

κοινός στόχος του Υπ. Εσωτερικών και
του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης
Γης (ΚΟΑΓ) είναι «η παροχή προοπτικών
κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των
πολιτών, υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο Υπουργός, Νίκος Νουρής, στην
εκδήλωση για την παρουσίαση της νέα
ταυτότητας του ΚΟΑΓ.
Όπως εξήγησε ο κ. Νουρής, η ανανέωση αυτή «αναδεικνύει από τη μία το νέο
εκσυγχρονισμένο πλαίσιο στο οποίο
λειτουργεί ο Οργανισμός, το οποίο εντάσσεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, ανάγκες
και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, και
ταυτόχρονα τη σημασία που αποδίδει
το Δ.Σ. του Οργανισμού στην αλλαγή και
στην προσαρμογή, την πρόοδο και την
αναβάθμιση, με απώτερο στόχο να στηρίξει τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού για να αποκτήσουν τη δική τους
στέγη, ανταποκρινόμενος στις εξελίξεις
και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα στεγαστικά
σχέδια, τα κίνητρα και τις πολιτικές που το
Υπουργείο Εσωτερικών έχει εξαγγείλει και
εφαρμόζει, με συνολικές πιστώσεις ύψους
περίπου €86 εκ. για το 2022, τα οποία,
όπως είπε, βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τα σχέδια του ΚΟΑΓ. Εξήγησε ότι
το πακέτο σχεδίων περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, στεγαστικά σχέδια για στήριξη των
εκτοπισθέντων και έργα σε προσφυγικούς

οικισμούς, βελτιωμένα στεγαστικά σχέδια για προσέλκυση νέων κατοίκων στην
ύπαιθρο, στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές μας περιοχές, καθώς και παραχώρηση ελκυστικών πολεοδομικών κινήτρων, για παραγωγή προσιτής κατοικίας
και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου με στόχο την αύξηση προσφοράς οικιστικών μονάδων για προσιτή στέγαση.
«Οι σημαντικότατες βελτιώσεις στα κριτήρια των σχεδίων, η μεγιστοποίηση των επιλέξιμων περιοχών, αλλά και η αύξηση των
οικονομικών κινήτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στα νεαρά ζευγάρια, τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά και αυτό μας δημιουργεί
τη βεβαιότητα ότι τα νέα Σχέδια θα αγκαλιαστούν με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη από
τους συμπατριώτες μας σε σχέση με τα
προηγούμενα», πρόσθεσε ο κ. Νουρής, σημειώνοντας ότι οι πιστώσεις θα αυξηθούν
σε €20 εκ. το 2023. Είπα ακόμα ότι από τον

Ιούλιο του 2019 – που ξεκίνησε η εφαρμογή των σχεδίων – μέχρι και σήμερα, εγκρίθηκαν 740 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε
οικονομική ενίσχυση ύψους €26 εκ. Άλλωστε, όπως ανέφερε ο Υπουργός, μέσω των
νέων προγραμμάτων του ΚΟΑΓ, τέθηκαν
σε εφαρμογή τα σχέδια προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου, δίνοντας τη
δυνατότητα στέγασης σε όσους δεν έχουν
τη δυνατότητα αγοράς από τον ιδιωτικό
τομέα. Κλείνοντας, συνεχάρη την Πρόεδρο
του Οργανισμού και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, «για την αποτελεσματική
δουλειά που επιτελούν στηρίζοντας και
τις δικές μας προσπάθειες» και τόνισε ότι
«λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες
και απαιτήσεις που διαμορφώνονται στον
τόπο μας, ο ΚΟΑΓ με μεθοδικότητα κάνει
πραγματικότητα το όνειρο της απόκτησης
στέγης, για όσο το δυνατό περισσότερους
συμπολίτες μας».

ΑΎΞΗΣΗ 1,1% ΣΗΜΕΊΩΣΕ Ο ΔΕΊΚΤΗΣ ΤΙΜΏΝ ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ
Αυξημένες καταγράφονται οι τιμές των ακινήτων το τρίμηνο
του 2022.
Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμων κατοικιών για το πρώτο τρίμηνο του
2022, υπολογίζεται στις 103,95 μονάδες. Συγκρινόμενος με το
τέταρτο τρίμηνο του 2021 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,5% και σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 1,1%.
Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου (ΚΤΚ) (οικίες και διαμερίσματα) συνέχισε την αυξητική
του πορεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας
τριμηνιαία αύξηση 1,1% σε σχέση με 1,3% το τέταρτο τρίμηνο
του 2021, ενώ σε ετήσια βάση ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,2%

σε σχέση με 2,6% το προηγούμενο τρίμηνο.
Αύξηση και στην ΕΕ
Αυξημένες καταγράφονται και οι τιμές των ακινήτων στην ΕΕ.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, το πρώτο
τρίμηνο του 2022, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 9,8%
στη ζώνη του ευρώ και κατά 10,5% στην ΕΕ σε σύγκριση με το
ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση για τη ζώνη του ευρώ
από το 2005 και από το τέταρτο τρίμηνο του 2006 για το ΕΕ.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2021, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 9,4% και 10,1% στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ
αντίστοιχα.
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Ακίνητα: Μειωμένες οι τιμές αγοράς και
ενοικίων σε σχέση με το 2010

M

ειωμένες καταγράφονται οι τιμές σπιτιών και ενοικίων στην Κύπρο σε σχέση
με το 2010, σύμφωνα με νέα έρευνα που
δημοσίευσε η Eurostat.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χώρα μας είναι μία από τις τρεις που παρουσίασαν
μείωση στις τιμές σπιτιών κατά τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο του 2022 κατά
8% σε σχέση με το 2010.
Αντίθετα, η Εσθονία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 174.
Στις τιμές των ενοικίων, η Κύπρος σημείωσε μείωση κατά 1%, η μοναδική μαζί
με την Ελλάδα όπου παρουσιάζεται μείωση 25%
Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές των
κατοικιών αυξήθηκαν πέραν του διπλάσιου σε δεκαεννέα κράτη – μέλη από το
2010 με αύξηση κατά 45%, ενώ οι τιμές
των ενοικίων αυξήθηκαν κατά 17%.
Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021,
οι τιμές των ακινήτων παρουσιάζουν
αύξηση 10,5% και των ενοικίων 1,4%.

ΜΕΊΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΤΟΝ ΑΠΡΊΛΙΟ
Μείωση παρουσίασε τον Απρίλιο του 2022 η αδειοδότηση νέων οικοδομικών έργων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cystat.
Ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν
από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Απρίλιο 2022 ανήλθε στις 560. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €144,8 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 127,1 χιλιάδες
τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται
να ανεγερθούν 601 οικιστικές μονάδες.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, εκδόθηκαν 2.511 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.524
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους,
σημειώνοντας μείωση 0,5%. Η συνολική αξία των
αδειών αυτών μειώθηκε κατά 1,6% και το συνολικό
εμβαδόν κατά 6,7%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 7,4%.
Οι άδειες οικοδομής θεωρούνται καλή ένδειξη της
μελλοντικής κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Μείωση καταγράφεται στη Λεμεσό και Λάρνακα ενώ
στις υπόλοιπες πόλεις σημειώνεται αύξηση.
Tο εμβαδόν των αδειοδοτηθένων έργων παγκύπρια
παρουσίασε το 2021 αύξηση 3,8% στα 2346,2 εκατ.
τετραγωνικά μέτρα από 2260,7 εκατ. το 2020.
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Εμβαδόν αδειοδοτηθέντων έργων
ανά επαρχία (Ιανουάριος - Απρίλιος) (χιλ.τ.μ.)
			%
2022
2021
21/20
Λευκωσία
255.0 247.4
3.1
Αμμόχωστος
31.1
27.0
15.2
Λάρνακα89.7
97.8 113.4
-13.8
Λεμεσός
179.5 224.1
-19.9
Πάφος
88.1
86.5
1.9
Σύνολο
651.5 698.4
-6.7
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου: Καλύτερος ο Ιούλιος από
τον Ιούνιο για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία

Κ

αλύτερος από τον Ιούνιο θα είναι φέτος
ο Ιούλιος όσον αφορά την πληρότητα
των ξενοδοχείων στην ελεύθερη επαρχία
Αμμοχώστου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δώρος
Τάκκας, Πρόεδρος του τοπικού Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ).
Πρόσθεσε ότι «αναμένεται πως οι κρατήσεις για τον μήνα Ιούλιο θα είναι
καλύτερες από τον Ιούνιο. Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου τον Ιούνιο οι
πληρότητες στα ξενοδοχεία και τα άλλα
τουριστικά καταλύματα αναμένεται να
κλείσουν γύρω στο 60 – 65%».
Είμαστε ικανοποιημένοι, συνέχισε “από
τις κρατήσεις που υπάρχουν αυτή την
περίοδο στην επαρχία, υπό τις συνθήκες
που επικρατούν σήμερα, ωστόσο αυτές
(κρατήσεις) δεν θυμίζουν σε τίποτε αυτό
που γινόταν στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια, όταν η πληρότητα στα ξενοδοχεία ξεπερνούσε το 90%. Με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε μπροστά μας
η πληρότητα που έχουμε αυτή την περίοδο, είναι για μας μια θετική εξέλιξη».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ.
Τάκκας είπε πως «αναμένεται ότι ο Ιούλιος θα είναι καλύτερος όσον αφορά τις
κρατήσεις και βλέπουμε το ενδιαφέρον
που υπάρχει, ωστόσο όλα είναι της τελευταίας εβδομάδας και της τελευταίας
στιγμής ειδικά μέσω διαδικτύου. Η καρδιά του καλοκαιριού είναι ο Ιούλιος και

μας ικανοποιεί το γεγονός ότι θα έχουμε
αρκετές κρατήσεις, ενώ βλέπουμε ότι και
ο Αύγουστος πηγαίνει εξίσου καλά».
Ανέφερε επίσης ότι «μετά τον πόλεμο
στην Ουκρανία και το χάσιμο των αγορών από την Ρωσία και την Ουκρανία,
οι τουρίστες που φτάνουν στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου είναι από τη
Βρετανία, τις Σκανδιναβικές χώρες και
τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Ωστόσο καταβάλλονται συνεχώς
προσπάθειες για προσέλκυση περισσότερων τουριστών από τη Γαλλία, τη Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Τσεχία, την Ελβετία
και άλλες χώρες».

Ερωτηθείς για το πρόγραμμα επιχορηγημένων διακοπών, ο κ. Τάκκας απάντησε
πως «αυτό συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις
31 Ιουλίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
βοηθά τόσο τους ξενοδόχους όσο και τις
άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, ειδικά
τα Σαββατοκύριακα με τους Κύπριους
οι οποίοι θέλουν να ξεφύγουν από την
καθημερινότητα έστω και για δύο μέρες».
Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου απάντησε πως «στο πρόγραμμα των επιχορηγημένων διακοπών
του Υφυπουργείου Τουρισμού, συμμετέχουν από την ελεύθερη επαρχία γύρω
στα 88 ξενοδοχεία».

ΣΕ ΠΡΟ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΕΠΊΠΕΔΑ ΤΑ ΤΑΞΊΔΙΑ ΚΑΤΟΊΚΩΝ
ΚΎΠΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΝ ΜΆΙΟ
Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον
Μάιο 2022 ανήλθαν στις 135.661 σε σύγκριση
με 23.251 τον Μάιο 2021, σημειώνοντας αύξηση
483,5% και φτάνοντας πολύ κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα.
Συγκεκριμένα τον Μάιο του 2019, που ήταν ο τελευταίος Μάιος κατά τον οποίο δεν ίσχυαν ταξιδιωτικοί
περιορισμοί λόγων COVID, οι κάτοικοι Κύπρου που
ταξίδεψαν στο εξωτερικό είχαν ανέλθει στις 141.709
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, οι
κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι
κάτοικοι Κύπρου τον Μάιο 2022, ήταν το Ηνωμένο
Βασίλειο με 25,3%, η Ελλάδα με 25,0%, η Γερμανία
με 4,7% και η Ιταλία με 4,6%
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Σημαντικές οι προοπτικές θρησκευτικού
τουρισμού Κύπρου και Ελλάδας

Σ

ημαντικές είναι οι προοπτικές για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και
ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού
σε Κύπρο και Ελλάδα, σύμφωνα με το
συμπέρασμα της τελικής εκδήλωσης της
πράξης RECULT, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι εργασίες που έγιναν στο
πλαίσιο αυτής, αναφέρει δελτίο Τύπου,
σχετικά με την πράξη RECULT του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
Στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα την
περασμένη βδομάδα στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχ.
Μακαρίου Γ΄, στην Λευκωσία και διοργανώθηκε από στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
Κύπρου, αναγνώσθηκε χαιρετισμός του
Υφυπουργού Τουρισμού Σάββα Περδίου, ο οποίος τόνισε τη σημασία του θρησκευτικού τουρισμού για την Κύπρο και
την Ελλάδα.
Με την πλούσια θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτουν οι
δύο χώρες, όπως σημείωσε, μπορούν
να αναπτύξουν πολύ περισσότερο αυτήν τη μορφή τουρισμού. Ο χαιρετισμός
αναγνώσθηκε εκ της Διευθύντριας Τουρισμού κας Α. Δημητριάδου.
Επίσης, σε χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Xρυσοστόμου ΄Β και που
αναγνώσθηκε από τον Επίσκοπο Νεαπόλεως κ. Πορφύριο, ο Μακαριώτατος
χαιρέτισε την υλοποίηση αυτού του προ-

γράμματος που όπως τόνισε αναδεικνύει
την άυλη και υλική πολιτιστική εκκλησιαστική μας κληρονομιά και συμβάλλει
συνάμα στην ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού Κύπρου και Ελλάδας. Την
σημαντικότητα του προσκυνηματικού
τουρισμού υπογράμμισε σε χαιρετισμό
του ο Mητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος
Β’ που αναγνώσθηκε από τον Γραμματέα
της Ι.Μ. Σύρου Αλ. Μαρκουίζο. Μεγίστης
σημασίας είναι η ανάδειξη της κληρονομιάς μας, πρόσθεσε, καθώς επίσης και η
κατάλληλη εκπαίδευση των ειδικών του
χώρου για την σωστή ανάδειξή της.
Στην εκδήλωση, το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου και το Υπουργείο
Τουρισμού της Ελλάδας παρουσίασαν το
έργο και τις δράσεις που αναλήφθηκαν
στο πλαίσιο του RECULT.
Η Γενική Διευθύντρια του ΣΤΕΚ, Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και
θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού
τουρισμού στη νησιώτικη περιοχή της
Ελλάδας και της Κύπρου. Ακόμα μίλησε
για τις δράσεις που αφορούν τον θρησκευτικό τουρισμό και, την εκπαίδευση
των επαγγελματιών του τουρισμού και
το Παρατηρητήριο θρησκευτικού τουρισμού.
Ο Αντιπρόεδρος του Κέντρου Έρευνας
και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης
Σύρου κος Ν. Χρυσίνης αναφέρθηκε στη

συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματιών σε θέματα
θρησκευτικού τουρισμού καθώς και
για τις πολιτιστικές διαδρομές κρουαζιέρας θρησκευτικού και πολιτιστικού
τουρισμού. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής
του Σωματείου ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ, της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κύπρου κος Β. Δρακονάκης παρουσίασε την δράση και τα αποτελέσματα της Εκκλησίας της Κύπρου
ως προς την ψηφιοποίηση της υλικής
και άυλης εκκλησιαστικής πολιτιστικής
κληρονομιάς. Σημειώνεται ότι όλες οι
δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG
V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Το εταιρικό σχήμα πλαισιώνουν το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας που είναι ο κύριος δικαιούχος, το Υπουργείο Τουρισμού της
Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η Εκκλησία της Ελλάδος,
ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς
Μητροπόλεως Σύρου. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και
από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και
της Κύπρου.
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Αεροδρόμια: Πάνω από 1 εκατ. επιβάτες
για 1η φορά μετά από 33 μήνες

T

ην καλύτερη μέχρι στιγμής επίδοση της φετινής χρονιάς κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου τον περασμένο Ιούνιο, καθώς ο συνολικός αριθμός των αναχωρούντων και
αφικνούμενων επιβατών ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο (Αεροδρόμιο
Λάρνακας: 650,519 – Αεροδρόμιο Πάφου: 358,550) με τον μέσο
όρο πληρότητας των αεροσκαφών να ανέρχεται στο 87% (Αφικνούμενοι: 87%, Αναχωρούντες 86.2%).
Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά
την έναρξη της πανδημίας -συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του
2019- που τα κυπριακά αεροδρόμια καταγράφουν σε ένα μόνο
μήνα τόσο μεγάλη και σημαντική εισροή επιβατών. Σε ό,τι αφορά
τις κορυφαίες αγορές από τις οποίες αφίχθηκαν ταξιδιώτες στη
χώρα μας, τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι Μεγάλη Βρετανία,
Ελλάδα, Ισραήλ, Γερμανία και Πολωνία.
Μετά από αρκετούς μήνες πολλών προκλήσεων εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και με
την αεροπορική κίνηση να έχει φθάσει, το 2020, σε πρωτόγνωρα
χαμηλά επίπεδα, το καλοκαίρι του 2022 παρουσιάζει μια ουσιαστική ανάκαμψη, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία αυτής της
χρονιάς. H Μαρία Κουρούπη, Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορική
Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της Hermes Airports δήλωσε πως «Ξεπερνώντας το φράγμα του ενός εκατομμύριου τον

Ιούνιο πέραν της θετικής επίδρασης, στη ψυχολογία όλων μας
αποτελεί μια απόδειξη ότι παρόλες τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες οι προσπάθειες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα τόσο
από την Hermes Airports όσο και από άλλους φορείς του τουρισμού αποδίδουν καρπούς. Το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε με τους
καλύτερους οιωνούς, φανερώνοντας τόσο τη δίψα του κοινού για
ταξίδια, όσο και την ψήφο εμπιστοσύνης που κερδίζει η χώρα μας,
ως τουριστικό προϊόν».

ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΜΕ ΕΜΦΑΝΕΊΣ
ΤΙΣ ΑΠΏΛΕΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗ ΡΩΣΙΚΉ ΑΓΟΡΆ
Σημαντικά αυξημένες σε σχέση με πέρυσι ήταν οι αφίξεις τουριστών
τον Μάιο, ωστόσο παραμένουν μειωμένες σε σχέση με τον Μάιο του
2019 και με εμφανείς τις απώλειες από την ρωσική και ουκρανική
αγορά. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο 2022 ανήλθαν σε 315.018 σε σύγκριση με 100.852
αφίξεις που καταγράφηκαν κατά τον Μάιο 2021. Ωστόσο οι αφίξεις
αυτές είναι μειωμένες κατά 119.560 σε σχέση με τον Μάιο του 2019,
που ήταν οι τελευταίος Μάιος κατά τον οποίο δεν υπήρχαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγων COVID. Τον Μάιο του 2019 οι αφίξεις
τουριστών είχαν ανέλθει στις 434.578, εκ των οποίων οι 104.221
προήλθαν από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αντίθετα οι αφίξεις από
το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ουσιαστικά ανακάμψει και υπήρξαν η
κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάιο 2022, αφού αποτέλεσαν το
40,1% (126.324) των συνολικών αφίξεων. Συγκριτικά τον Μάιο του
2019 οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τις 156.820. Καμιά άλλη αγορά δεν φαίνεται να έχει σημαντικά συμβολή στις τουριστικές αφίξεις, ωστόσο παρατηρήθηκε κάποια αύξηση στις αφίξεις
από την Πολωνία που αποτέλεσε το 7,4% (23.197) των συνολικών
αφίξεων, όταν τον Μάιο 2019 οι αφίξεις από τη χώρα είχαν ανέλθει σε 10.427. Ακολουθούν οι αφίξεις από το Ισραήλ που ήταν το
6,9% των συνολικών αφίξεων (21.749), οι αφίξεις από τη Γερμανία
το 6,5% (20.592), οι αφίξεις από τη Σουηδία το 5,1% (15.943) και οι
αφίξεις από την Ελλάδα το 4,4% (13.905). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 849.058 σε σύ-
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γκριση με 156.825 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 246.556 την
περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, καθώς και με 1.121.361 αφίξεις
κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019. Ο σκοπός ταξιδιού τον
Μάιο 2022 ήταν για ποσοστό 79,5% των επισκεπτών οι διακοπές,
για 12,5% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,9%
επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάιο 2021, ποσοστό 80,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 9,8% για επίσκεψη σε φίλους ή
συγγενείς και 9,4% για επαγγελματικούς λόγους.

Hermes Airports: Ιδιαίτερα σημαντική
για την αεροπορική συνδεσιμότητα η υιοθέτηση
των κυπριακών προτάσεων για το “Fit for 55”

H

Hermes Airports χαιρετίζει την απόφαση του
Συμβουλίου Μεταφορών και του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ να υιοθετήσουν
προτάσεις που κατέθεσε ο Υπουργός Μεταφορών της Κύπρου, κ. Γιάννης Καρούσος,
για τη στήριξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο της συμφωνίας επί των
προτάσεων της Δέσμης Fit-for-55 της ΕΕ.
Έχοντας υπογράψει ως διαχειρίστρια εταιρεία των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας
και Πάφου, ήδη από το 2019, τη δέσμευση
NetZero2050 για τη μηδενική εκπομπή ρύπων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ως το 2050, και πιο πρόσφατα την αντίστοιχη Διακήρυξη της Τουλούζης ανάμεσα
σε 250 ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμμεριζόμαστε πλήρως τις φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών Αρχών για απαλλαγή από τους ρύπους
διοξειδίου του άνθρακα έως τα μέσα του
αιώνα, με δράσεις που περιλαμβάνουν και
στοχευμένα μέτρα για τις αερομεταφορές.
Είναι, ωστόσο, σημαντικό τα μέτρα που θα
ληφθούν να λαμβάνουν υπόψη και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες των νησιωτικών και περιφερειακών κρατών-μελών, προκειμένου να

αποφευχθούν ανισομερείς επιπτώσεις στην
συνδεσιμότητα των χωρών, όπως η Κύπρος,
που με τη σειρά τους θα πλήξουν τον τουρισμό και ευρύτερα την οικονομία.
Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ιδιαίτερα
σημαντική την απόφαση των Ευρωπαίων
Υπουργών Μεταφορών και Περιβάλλοντος
να υιοθετήσουν, στο κείμενο του Νομοθετικού Πακέτου Fit-for-55, σειρά εισηγήσεων
που είχε θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω
του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, ο οποίος ανέλαβε την σχετική πρωτοβουλία και κατέβαλε
επίμονη προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα
προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία. Πρόκειται για καίριες προσθήκες στο κείμενο της
αναθεωρημένης Οδηγίας, όπως η πρόνοια
εισαγωγής Μηχανισμού Επιβράβευσης για
τη χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων
(SAF Allowance Mechanism), μέσω του οποίου
θα συγκρατηθεί η αύξηση του κόστους εισαγωγής των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.
Σημαντική για τη χώρα μας και είναι και η
ειδική αναφορά, στην Οδηγία, σε νησιωτικά
κράτη μεγέθους μικρότερου των 10,000χμ²,

όπως η Κύπρος, για τα οποία η διαφορά του
κόστους στα καύσιμα θα καλύπτεται στο
100% από μία συνολική επιδότηση μεγέθους
0,5 δισ.ευρώ, καθώς και η πρόνοια διεξαγωγής μελέτης που να επιμετρά τις συνέπειες
για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
και τη συνδεσιμότητα της Κύπρου. Οι πρωτοβουλίες αυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας
αναμένεται να αμβλύνουν σημαντικά τις επιπτώσεις του νομοθετικού πακέτου Fit-for-55
στην αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας
μας και κατά συνέπεια στον τουρισμό.
Ως Hermes Airports συνεργαζόμαστε στενά
με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος στη διαβούλευση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για
το πακέτο “Fit for 55”, λαμβάνοντας υπόψη
τη μείζονα σημασία των αερομεταφορών
για μια νησιωτική χώρα όπως η Κύπρος και
προσβλέπουμε στην καθολική υιοθέτηση των
θέσεων της Κύπρου και στο κείμενο της τελικής συμφωνίας που θα προκύψει μέσα από
τη διαπραγμάτευση του Συμβουλίου με το
Ευρωκοινοβούλιο το προσεχές φθινόπωρο.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1η Ημερίδα Κύπρου –
Ελλάδας για ρυθμιστικά
θέματα ενέργειας

Τ

ο ενεργειακό μέλλον της Κύπρου και
της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, η πράσινη μετάβαση,
αλλά και η περιφερειακή συνεργασία
σε θέματα ενέργειας ήταν μερικά από
τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν
κατά τη διάρκεια της «1η Ημερίδα Κύπρου – Ελλάδας για ρυθμιστικά θέματα ενέργειας», που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στο ξενοδοχείο Radisson Blu Hotel στη Λάρνακα.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
στα πλαίσια της ανανέωσης της συνεργασίας μεταξύ των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου-Ελλάδας, βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης που
είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών
για πρώτη φόρα το 2012.
Στην Ημερίδα αναγνώσθηκε χαιρετισμός της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας
Πηλείδου, ενώ παρευρέθηκαν τα Μέλη
της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕ, εκπρόσωποι από
τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της
Μεσογείου (Αίγυπτου και Ισραήλ) καθώς και εκπρόσωποι από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
(ΔΣΜΚ) και Διαχειριστή Συστήματος
Διανομής (ΔΣΔ). Επίσης, παρόντες ήταν
ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες, εκπρόσωποι εθνικών οργανισμών καθώς και
άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με
τον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
το ενεργειακό αύριο της Κύπρου.
Στο εναρκτήριο καλωσόρισμα του
ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας
Πουλλικκάς τόνισε πως η Κύπρος αποτελεί ένα κομβικό σημείο στο διεθνή
ενεργειακό χάρτη και δεδομένης της
ενεργειακά γεωστρατηγικής της θέσης καθίσταται καίριος πυλώνας στην
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
Επίσης, ανάφερε ότι η Κύπρος καλείται
να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στα
ενεργειακά δρώμενα στην περιοχή της
ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και
ως εκ τούτου επιβάλλεται να αναβαθμίσει, αλλά και να εντείνει τις πρωτοβουλίες της για συνεργασίες σε ρυθμιστικά θέματα ενέργειας καθώς και να
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υλοποιήσει τις κατ’ εξοχήν σημαντικές
συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες Ελλάδα, Αίγυπτο και Ισραήλ.
Με την σειρά του, ο Πρόεδρος της
ΡΑΕ Ελλάδας Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Δαγούμας, καλωσόρισε
τους συμμετέχοντες και υπογράμμισε
τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως
«ενεργειακής πύλης» των Βαλκανίων,
ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, όπου
βιώνουμε τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Στα πλαίσια αυτά επισήμανε τα ενεργειακά έργα διασυνδέσεων που πρόκειται
να κατασκευαστούν στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.
Ο κ. Δαγούμας επιβεβαίωσε ότι καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών της Ανατολικής Μεσογείου,
ώστε αφενός να ενισχυθεί η ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασμού όλης της
περιοχής και της Ευρώπης και αφετέρου ο ίδιος ο ρόλος των Ρυθμιστικών
Αρχών της. O Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας χαιρέτησε την Ημερίδα εκ
μέρους της Υπουργού κας Νατάσας Πηλείδου και είπε ότι οι νέες προκλήσεις
στον τομέα της ενέργειας απαιτούν την
αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το Κλίμα της Κύπρου
για το 2030, με μια ολιστική προσέγγιση
για την ταυτόχρονη επίτευξη όλων των
εθνικών ενεργειακών και κλιματικών
στόχων και υποχρεώσεων με τον πιο οικονομικό τρόπο.
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, απαιτείται η ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους
ενδιαφερόμενους και ενώσεις επαγγελματιών καθώς και με την κοινωνία των
πολιτών καθώς και η μέγιστη χρήση
όλων των ευρωπαϊκών μηχανισμών για
τη χρηματοδότηση των σχετικών επενδύσεων.
Επίσης, ανέδειξε τη σημαντικότητα και
την αναγκαιότητα των βασικών έργων
υποδομής, όπως είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι οποίες θα προσφέρουν
μια σειρά από οφέλη, όπως η ενίσχυση
της ενεργειακής ασφάλειας, η άρση της
ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, η
υποστήριξη των προσπαθειών απαλλα-

γής από τις ανθρακούχες εκπομπές, ενώ
θα επιτρέψει την πολύ ταχύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα
των χωρών.
Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν από
τη Ρυθμιστική Αρχή της Αιγύπτου
(EGYPTERA) η αγορά ηλεκτρισμού της
Αιγύπτου και ο ρόλος του Ρυθμιστή.
Από τη Ρυθμιστική Αρχή του Ισραήλ για
τον ηλεκτρισμό (PUA), παρουσιάστηκαν
οι εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού
του Ισραήλ και ο ρόλος του Ρυθμιστή.
Τέλος από τη Ρυθμιστική Αρχή του Ισραήλ για το αέριο (NGA) έγινε παρουσίαση των εξελίξειων και των προοπτικών
στην αγορά ηλεκτρισμού του Ισραήλ.
Το τελευταίο μέρος της Ημερίδας έκλεισε με τις παρουσιάσεις του Εκτελεστικού
Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) κ. Σταύρου
Σταυρινού όπου ανέδειξε το ρόλο του
ΔΣΜΚ και το ρόλο του Λειτουργού της
Αγοράς στην αγορά ηλεκτρισμού της
Κύπρου, και του Διαχειριστή Συστήμα-

τος Διανομής (ΔΣΔ), ο οποίος παρουσίασε
το νέο ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει ο ΔΣΔ στο νέο περιβάλλον.
Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία προωθώντας τον ενεργειακό διάλογο και τη συνεργασία. Ένα από τα βασικά
στοιχεία που όλοι οι παρευρισκόμενοι
συμφώνησαν ήταν ότι η διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας ανοικτών και
ανταγωνιστικών ενεργειακών αγορών θα
ξεκλειδώσει την πρόσβαση σε προσιτές,
καθαρές και αξιόπιστες ενεργειακές υπηρεσίες καθώς και χαμηλή εξάρτηση από
τον άνθρακα.
Το κλειδί για τη μετάβαση σε μορφές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και σε
βιώσιμα ενεργειακά συστήματα είναι η
πλήρης μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η προώθηση εγκαταστάσεων
αποθήκευσης και πράσινου υδρογόνου,
η αύξηση των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης, η χρήση καινοτόμων και έξυπνων
λύσεων, η αύξηση των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των μεσογεια-

κών εταίρων και η ανάπτυξη εναλλακτικών
αγορών φυσικού αερίου, με βάση την αξιόπιστη προμήθεια, μεταφορά και διαμετακόμιση φυσικού αερίου. Όπως διαφάνηκε
από τις τοποθετήσεις των ομιλητών μόνο
μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούμε να επιτύχουμε πιο αποτελεσματική και
φθηνότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυξημένη βεβαιότητα στην αγορά,
ανοικτή πρόσβαση σε νέους πόρους και
ευκαιρίες, διευκολύνοντας ταυτόχρονα
άλλα διεθνή έργα. Αυτή η περιφερειακή συνεργασία θα συμβάλει στην ενοποίηση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, στην
εναρμόνιση των εθνικών νομοθετικών και
πολιτικών προσεγγίσεων στα κράτη μέλη
της ΕΕ και στους μεσογειακούς εταίρους.
Παρόλες τις σημερινές διαταραχές της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, το ενεργειακό
μέλλον της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου,
φαίνεται να είναι ευοίωνο και ελπιδοφόρο. Η νέα πραγματικότητα όσον αφορά τη

γεωπολιτική και την αγορά ενέργειας, την
οποία οραματίζεται το ευρωπαϊκό σχέδιο REPowerEU, αναγεννά και δημιουργεί ευκαιρίες για έργα, όπως ο Euroasia
Interconnector και η ηλεκτρική διασύνδεση
Κύπρου-Αιγύπτου, που πλέον φαντάζουν
πιο επιτακτικά από ποτέ.
Με την πλατιά συμμετοχή που την χαρακτήρισε, η «1η Ημερίδα Κύπρου – Ελλάδας
για ρυθμιστικά θέματα ενέργειας», άνοιξε
διαύλους αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ́ των γειτονικών χωρών της Μεσογείου
και έδωσε νέα ώθηση στην ανάγκη της Κύπρου να επιταχύνει δραστικά τη μετάβαση
στην καθαρή ενέργεια και να εξασφαλίσει
την ενεργειακή ανεξαρτησία της από αναξιόπιστους προμηθευτές και ασταθή ορυκτά
καύσιμα.
Στόχος είναι η Ημερίδα Ενέργειας ΚύπρουΕλλάδας να αποτελέσει θεσμό στα θέματα
ρυθμιστικού ενδιαφέροντος και να καθιερωθεί στην περιφέρεια της Μεσογείου ως
ένα ετήσιο Φόρουμ για τα ενεργειακά ζητήματα της περιοχής μας.
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ΕΥΚ: 8 στρατηγικές προτεραιότητες
για το 2022-2024

Σ

ε οκτώ άξονες περιστρέφονται οι προτεραιότητες της Εταιρείας
Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) για την επόμενη διετία, και με στρατηγικές που θα φέρουν την αξιοποίηση του φυσικού αερίου από την
Κυπριακή Δημοκρατία πιο κοντά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της ΕΥΚ, στο πλαίσιο ενημερωτικού χαρακτήρα συνάντησής της με δημοσιογράφους, παρουσίασε τους στόχους, τον ρόλο και τις νέες δράσεις της ΕΥΚ στα θέματα ενέργειας και φυσικού αερίου.
Στους ρόλους και τις αρμοδιότητες της ΕΥΚ, συμπεριλαμβάνονται η
εμπορική διαχείριση του μεριδίου υδρογονανθράκων που αναλογεί
στην Κ.Δ., η συμμετοχή σε επιτροπές διαχείρισης, η υποστήριξη των
διαπραγματεύσεων με πιθανούς αναδόχους και η αξιολόγηση του
δυναμικού υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ, με οικονομικές αναλύσεις.
Δεν περιορίζεται όμως εκεί η ΕΥΚ, καθώς αξιολογεί την πιθανή εμπορική συμμετοχή σε ανάντη (upstream) αγωγούς μεταφοράς ΦΑ, διαχειρίζεται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δύναται να επεκτείνει τις
εργασίες κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόσφατα,
προστέθηκε και η υποστήριξη του ΥΕΕΒ σε θέματα ενεργειακής και
διενεργεί μελέτες, όπως την αξιολόγηση του δυναμικού και εμπορευσιμότητας επιλογών υπεράκτιων ΑΠΕ στην ΑΟΖ.
• Οι στρατηγικές
Η ΕΥΚ, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, μεταξύ άλλων, έχει θέσει οκτώ στρατηγικές προτεραιότητες για το 2022-24 χωρίζονται ως
εξής:
• Εμπορικές πωλήσεις και συμμετοχή
Αφορά διαχείριση Εμπορίας και Πώληση ΦΑ εκ μέρους της ΚΔ, ανάπτυξη και διατήρηση εμπορικής ικανότητας και ετοιμότητα για εμπορική συμμετοχή.
• Αξιολόγηση Πόρων Υδρογονανθράκων
Αφορά αξιολόγηση πιθανών κοιτασμάτων και ανακαλύψεων, αξιολόγηση αβεβαιότητας και αξιολόγηση δυνητικής παραγωγής.

• Επιλογές Ανάπτυξης
Αφορά αξιολόγηση πλάνων ανάπτυξης και επιλογών εμπορικοποιήσης, αξιολόγηση τεχνικής βιωσιμότητας, εκτιμήσεις κόστους και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών.
• Συνεργασία
Αφορά υποστήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και υποστήριξη άλλων Κυβερνητικών Υπηρεσιών.
• Ικανότητα
Αφορά την ανάπτυξη γνώσεων, εμπειρίας και δυνατοτήτων.
• Αειφόρος Ανάπτυξη
Αφορά την ενεργειακή μετάβαση και απανθρακοποίηση και την Κοινωνική και Εταιρική Ευθύνη.
• Ενεργειακό Κέντρο
Αφορά την συνεισφορά στην καθιέρωση της Κύπρου σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο.
• Πράσινη Οικονομία
Αφορά τη συνεισφορά στους στόχους της ΚΔ για πράσινη οικονομία,
την αξιολόγηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την
αξιολόγηση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
Σημειώνεται ότι η στρατηγική για Πράσινη Οικονομία, αποτελεί την
νέα προσθήκη στις προτεραιότητες που θέτει η ΕΥΚ για τα επόμενα
χρόνια.

ΣΕΝΆΡΙΑ ΤΡΌΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ: Η JP MORGAN
ΒΛΈΠΕΙ ΕΚΤΊΝΑΞΗ ΈΩΣ ΤΑ 380 ΔΟΛ.
Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν
τα «στρατοσφαιρικά» 380 δολάρια το βαρέλι εάν οι αμερικανικές
και ευρωπαϊκές κυρώσεις ωθήσουν τη Ρωσία να προκαλέσει, σε
αντίποινα, περικοπές στην παραγωγή αργού, προειδοποιούν οι
αναλυτές της JPMorgan Chase & Co.
Η Ομάδα των Επτά ισχυρότερων οικονομιών της Δύσης σχεδιάζει έναν περίπλοκο μηχανισμό για να περιορίσει την τιμή του
ρωσικού πετρελαίου, ώστε να βάλει φρένο στην πολεμική μηχανή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Όμως, δεδομένης
της ισχυρής δημοσιονομικής θέσης της Μόσχας, το Κρεμλίνο
μπορεί να αντέξει οικονομικά, ακόμη κι αν μειώσει την ημερήσια
παραγωγή αργού κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια χωρίς να βλάψει
υπερβολικά την οικονομία, τονίζουν οι αναλυτές της JPMorgan,
σε σημείωμα προς τους πελάτες της τράπεζας.
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Για μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου, ωστόσο, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά. Μια περικοπή κατά
3 εκατομμύρια βαρέλια στις ημερήσιες προμήθειες θα ωθούσε
τις τιμές αναφοράς του αργού στο Λονδίνο στα 190 δολάρια,
ενώ το χειρότερο σενάριο της μείωσης κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια θα μπορούσε να σημαίνει «στρατοσφαιρικό» αργό με τιμή
στα 380 δολάρια, τονίζουν οι αναλυτές.
«Ο πιο προφανής και πιθανός κίνδυνος με ένα ανώτατο όριο τιμών είναι ότι η Ρωσία μπορεί να επιλέξει να μην συμμετάσχει και
αντ’ αυτού να απαντήσει, μειώνοντας τις εξαγωγές», σημειώνουν
οι αναλυτές της JP Morgan και προειδοποιούν: «Είναι πιθανό η
ρωσική κυβέρνηση να απαντήσει περικόπτοντας την παραγωγή
για να καταφέρει πλήγμα στη Δύση. Η στενότητα στην παγκόσμια
αγορά πετρελαίου είναι με το μέρος της Ρωσίας».

ΡΑΕΚ: Ολοκληρώθηκε ο Λειτουργικός
Διαχωρισμός της ΑΗΚ

Η

ΡΑΕΚ είναι σε θέση να διαβεβαιώσει
όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά
ηλεκτρισμού, ότι ο Λειτουργικός Διαχωρισμός της ΑΗΚ έχει ολοκληρωθεί και
η ίδια έχει ήδη σχεδιάσει έναν προηγμένο, καινοτόμο μηχανισμό συνεχούς
ελέγχου που θα αποτρέψει κάθε περίπτωση αστοχίας του, αναφέρει η ίδια σε
ανακοίνωσή της. Σημειώνει επίσης ότι,
ο Λειτουργικός Διαχωρισμός της ΑΗΚ
αποτέλεσε ένα τεράστιο έργο το οποίο
ολοκληρώθηκε το 2021. Όλο αυτό το
διάστημα, η ΡΑΕΚ ήταν πάντοτε δίπλα
στην ΚΟΕ ΑΗΚ, αφού ο χρόνος που
απαιτήθηκε ήταν πολύ μεγαλύτερος
των αντικειμενικών εκτιμήσεων, αλλά
και των χρονοδιαγραμμάτων που έθετε
η ίδια η ΑΗΚ, προσθέτει.
Τώρα, η πρώτιστη ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ και φυσικά
αναμφισβήτητο καθήκον της ΡΑΕΚ είναι
η διατήρηση και εμβάθυνση του Λειτουργικού Διαχωρισμού καθώς και η
«προστασία» του από τις τυχόν εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις που πιθανόν να θελήσουν να τον αποδομήσουν
με την πάροδο του χρόνου, συνεχίζει
η ΡΑΕΚ, εξηγώντας ότι, ο μόνος τρόπος
για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός από
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ και τη
ΡΑΕΚ είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού συνεχούς ελέγχου του Λειτουργικού Διαχωρισμού.
Όπως σημειώνεται, η ΡΑΕΚ σχεδίασε

και υλοποιεί έναν υψηλού επιπέδου
υβριδικό μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος
αποτελείται από δύο μέρη, τον εξωτερικό
φορέα που ορίζεται από τη ΡΑΕΚ και μια
μικρή ομάδα στελεχών της ίδιας της ΑΗΚ,
η οποία φέρει τον τίτλο «Λειτουργοί Συμμόρφωσης». Η ΡΑΕΚ παραθέτει τους ακόλουθους σημαντικούς, όπως λέει, παράγοντες για την επιτυχία του μηχανισμού:
• Η κατανόηση του ιδιαίτερου περιβάλλοντος της ΚΟΕ ΑΗΚ από τον εξωτερικό φορέα,
• Η αύξηση των δυνατοτήτων των Λει-

τουργών Συμμόρφωσης να εξετάζουν
μεθοδικά και συντεταγμένα τη λειτουργία της ΚΟΕ ΑΗΚ,
• Η αξιοποίηση της τεχνολογίας,
• Η ακεραιότητα και αντικειμενικότητα
της διαδικασίας ελέγχου.
Η πρόσφατη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης (από
τη ΡΑΕΚ) και τα αποτελέσματα από τους
δοκιμαστικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε
αισιόδοξοι και γεμάτοι θετικές προσδοκίες, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΜΕΓΆΛΗ ΑΎΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΏΝ
ΤΟΝ ΜΆΙΟ ΤΟΥ 2022
Μεγάλη αύξηση κατά 34% σημείωσαν τον Μάιο του 2022, σε
ετήσια βάση, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών, ενώ μεγάλη
πτώση κατά 17,1% (18.020 τόνους) παρουσίασαν τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαΐου 2022, σε σύγκριση με
το τέλος Μαΐου του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, η Στατιστική Υπηρεσία.
Συγκεκριμένα, κατά τον Μάιο του 2022, οι συνολικές πωλήσεις
πετρελαιοειδών έφτασαν τους 120.906 τόνους, σημειώνοντας
αύξηση 34,0%, σε σχέση με τον Μάιο 2021.
Ειδικότερα, άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε
αεροπλάνα (235,2%) και σε πλοία (58,5%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (100,7%), πετρελαίου θέρμανσης (53,2%),
υγραερίου (32,5%), βενζίνης (14,1%) και πετρελαίου κίνησης
(8,1%).

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις ασφάλτου (-13,4%)
και κηροζίνης (-3,3%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις
από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της
τάξης του 11,8% στους 53.810 τόνους.
Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάιο 2022,
σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2022, σημείωσαν άνοδο 7,2%.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι προμήθειες
πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν, σε μηνιαία βάση, κατά
9,0%, οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης κατά 15,1% και της
βενζίνης κατά 12,3%.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, οι ολικές πωλήσεις
πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 24,3%, στους 581.954 τόνους, σε σύγκριση με 468.260 τόνους την αντίστοιχη περίοδο
του 2021.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/7/22

ΧΑK

66.10
-0.24%

ΧΑ

799.73
-0.56%

DOW JONES 31.072
-0,69%
NASDAQ

11,360
-0.81%

FTSE 100

7.200
-0,32%

DAX

12.853
-0,74%

CAC

6.901
+0,93%

NIKKEI

26.961
+0,65%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/7/22
BREND

107.65

+1.35%

ΧΡΥΣΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΙΣ 66-67 ΜΟΝΑΔΕΣ

Οριακές μεταβολές
στο ΧΑΚ με χαμηλό όγκο
συναλλαγών

O

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/7/22
GOLD

1.710,58

+0,31%
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Οριακές μεταβολές καταγράφει τις πρώτες μέρες του Ιουλίου το Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται τις τελευταίες μέρες κοντά στις 66-67
μονάδες.
Ο ημερήσιος τζίρος συνεχίζει να βρίσκεται
στα χαμηλά επίπεδα των 55-60.000 ευρώ.
Ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, παρουσιάζει κάποια κινητικότητα με αυξομειώσει
ανάλογα με τη μέρα, ενώ ο δείκτης των
Επενδυτικών Εταιρειών είναι σε σταθερή

πορεία.
Αντίθετα, ο δείκτης της Εναλλακτικής
Αγοράς παρουσίαζει πτώση, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείωνεμφανίζεται τελευταία αμετάβλητος.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
τις πρώτες μέρες του Ιουλίου προσελκύουν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου.
Ακολουθούν οι μετοχές της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού, της Ελληνικής Τράπεζας), της Logicom και της ΠΑΝΔΩΡΑΣ.

Aποφάσεις ΧΑΚ για τους δείκτες
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες αλλαγές
στη σύνθεση του Δείκτη FTSE/CySE20.
Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι εξέρχονται από τη σύνθεση του Δείκτη οι
μετοχές της εταιρείας C.C.C. TOURIST
ENTERPRISES
PUBLIC
COMPANY
LTD και αντικαθίσταται από τις μετοχές της εταιρείας MALLOUPPAS &
PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD με ποσοστό στάθμισης 16%, που με βάσει την
τελευταία αξιολόγηση του Δείκτη είχε
συμπεριληφθεί στον κατάλογο αντικατάστασης (Reserve List).
Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν βάσει
του Κανόνα 6.4 των Κανόνων Διαχείρισης του Δείκτη FTSE/CySE20 που αναφέρεται στην περίπτωση αναστολής
και αντικατάστασης μετοχής συμμετέχουσας σε Δείκτη. Οι πιο πάνω αλλαγές
τέθηκαν σε ισχύ από την Τετάρτη, 20
Ιουλίου 2022. Επίσης, το Χρηματιστήριο ανακοινώνει προς ενημέρωση του

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες
διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις των
Δεικτών ΧΑΚ. Ειδικότερα, σημειώνεται
ότι εξέρχονται οι μετοχές της εταιρείας
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC
COMPANY LTD από τις συνθέσεις του
Γενικού Δείκτη, του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς, καθώς και του Δείκτη

ΤΟ ΧΑΚ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Το ΧΑΚ συνέχισε να κινείται στα
επίπεδα των 67.69 μονάδων. Η
εικόνα του ΧΑΚ είναι όπως δείχνουν οι πιο κάτω πίνακες:

1.2

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Δείκτης
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

Τιμή
65,96
41,40
971,99
903,85
811,09

Μεταβ.
-0,21%
-0,17%
-0,68%
0,00%
4,53%

0
FTSE/CySE
20
FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης

39,46
345,38

-0,20%
-0,70%

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές :
Ομόλογα :
Σύνολο :
Αρ. Συν/γών :
2 Ανοδικά - 3 Αμετάβλ.
4 Καθοδικά - 48 Αδιαπρ.

Ξενοδοχείων. Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με βάση τον Κανόνα 4.1 των
Βασικών Κανόνων Διαχείριση και Υπολογισμού των Δεικτών που αναφέρεται
στην περίπτωση αναστολής μετοχής
συμμετέχουσας σε Δείκτη. Οι πιο πάνω
αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ από την ισχύ
από την Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022.

€
34.801,04
0,00
34.801,04
34

ΚΕΡΔΙΣΜΈΝΟΙ/ΧΑΜΈΝΟΙ (19/7/22)
Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση
Κωδ.
Νόμισμα Όγκος
Τιμή Μεταβολή
				
ΔΗΕΠ
EUR
489,95
0,388
0,018
ΤΡΚΗ
EUR
16.314,42
0,956
0,012
ΓΟΥΛ
EUR
0,00
0,000
0,000

Μεταβολή
%
4,86%
1,27%
0,00%

ΓΙΕΠ
EUR
0,00
0,000
ΑΤΑΣ
EUR
0,00
0,000
Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση
ΣΛΕΠ
EUR
15,00
0,003

0,000
0,000

0,00%
0,00%

-0,001

-25,00%

ΠΑΝΔ
ΕΛΗΤ

0,050
0,796

-0,005
-0,038

-9,17%
-4,56%

ΤΣΙΒ
EUR
14.739,70
2,560
Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα
ΤΡΚΗ
EUR
16.314,42
0,956

-0,040

-1,54%

0,012

1,27%

ΤΣΙΒ
ΛΟΤΖ

2,560
1,750

-0,040
0,000

-1,54%
0,00%

ΠΑΝΔ
EUR
1.282,50
0,050
ΔΗΕΠ
EUR
489,95
0,388
Μικρότερη Εμπορευσιμότητα
ΓΔ13Ε22 EUR
0,00
0,000

-0,005
0,018

-9,17%
4,86%

0,000

0,00%

EUR
EUR

EUR
EUR

1.282,50
112,24

14.739,70
1.811,25

ΓΔ13Δ22 EUR
ΑΤΑΣ
EUR

0,00
0,00

0,000
0,000

0,000
0,000

0,00%
0,00%

ΑΚΕΠ
ΑΙΕΠ

0,00
0,00

0,000
0,000

0,000
0,000

0,00%
0,00%

EUR
EUR

nomisma ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 /

69

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ανακάμπτει ελαφρώς το ευρώ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/7/22

Σύμβολο
BTCUSD

Αγορά
22.175,040

Πώληση
14:41:56

USDJPY

13,748,600 13,749,000

EURJPY

14,110,500 14,111,100

EURUSD

102,619

102,621

EURAUD

148,815

148,835

EURCAD

132,856

132,870

EURCHF

0,99289

0,99297

EURGBP

0,85332

0,85334

GBPUSD

120,266

120,272

GBPEUR

117,188

117,192

Πρόβλεψη ότι οι
Κεντρικές Τράπεζες
θα αναγκαστούν να
μειώσουν τα επιτόκια

Ανακάμπτει ελαφρώς, στα 1,0052
δολάρια το ευρώ μετά την μεγάλη
«βουτιά» η οποία το έφερε σε ισοτιμία έναντι του δολαρίου.
Η θετική αντίδραση του ευρώ, είχε
ως αποτέλεσμα να στηριχθούν
και οι τιμές των ομολόγων της ευρωζώνης, οι οποίες είχαν δεχθεί
σημαντικές πιέσεις. Σε κάθε περίπτωση η επικείμενη άνοδος των
επιτοκίων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, αλλά και την Fed,
σε συνδυασμό με τους κινδύνους
που διαφαίνονται στο μέτωπο της
ανάπτυξης, διαμορφώνουν ένα αρνητικό κλίμα στις αγορές. Είναι ενδεικτικό ότι η Nomura σε σημερινή της ανάλυση «ανατρέπει» τις
προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί για την πορεία των επιτοκίων, προβλέποντας ότι οι Κεντρικές
Τράπεζες θα αναγκαστούν από την επόμενη χρονιά να προχωρήσουν σε μειώσεις των επιτοκίων τους.
Αφού πρώτα τα αυξήσουν εως το 1,75% η ΕΚΤ (έως τον Μάρτιο του 2023) και στο 3,5% -3,75% η Fed
(μέχρι τον Φεβρουάριο 2023). Πιο συγκεκριμένα προβλέπει έξι διαδοχικές αυξήσεις για τα επιτόκια
της ΕΚΤ, για να ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία τους από τον Ιούνιο του 2023 με μία πρώτη μείωση
του επιτοκίου κατά 0,25%. Στην αγορά συναλλάγματος ανακάμπτει ελαφρώς το ευρώ έναντι του δολαρίου, το ευρωπαικό νόμισμα διαπραγματευόταν στα 1,0055 δολάρια από το επίπεδο των 1,0039
δολάρια που άνοιξε η αγορά. Η ενδεικτική τιμή που για την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου που ανακοίνωσε
η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,0042 δολάρια.

ΙΣΟΤΙΜΊΕΣ ΝΟΜΙΣΜΆΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 19/7/22

$
2.0

£
0.9

1.0586

₣

Ұ

1.1

0.8610

132

143.77

1.016

1.0243

0

0.8524

1.0990
26/6

5/7

142.90

1.012

0.8590

19/7

Πτώση σημείωσε το ευρώ,
έναντι του δολαρίου φτάνοντας στην ισοτιμία 1-1. Από
το 1.0586, πήγε στο 0.990 και
μετά στο 1.0243.

0
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19/7

Το ευρώ συνέχισε την πτώση του έναντι της στερλίνας
και αυτή την περίοδο. Από το
0.8610, πήγε στο 0.8590 για να
καταλήξει στο 0.8524.
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0.9939
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Καθοδική πορεία σημείωσε το
ευρώ και κατά του ελβετικού
φράγκου. Από το 1.016, πήγε
στο 1.012 κατέληξε στο 0.9939.
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5/7

19/7

Αρνητική πορεία είχε το ευρώ και
κατά του ιαπωνικού γιεν αυτή την
περίοδο. Από το 143.77, πήγε στο
142.90 για να κλείσει στο 141.10.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑ

Σταϊκούρας:«Ο πληθωρισμός θα αποκλιμακώνεται
αλλά δεν θα μας εγκαταλείψει»

Τ

ο καλοκαίρι θα δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος
και πάλι θα επιστραφεί στους πολίτες
στο σύνολό του, δηλώνει, ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Και
αυτό, καθώς, όπως επισημαίνει, τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να κινούνται πάνω από τους στόχους (και τον
Ιούνιο θα είναι πάνω από τον στόχο),
για λόγους που σχετίζονται με την
καλή πορεία της οικονομίας, την αυξημένη κατανάλωση και την καλύτερη
-έναντι των προβλέψεων- πορεία του
τουρισμού.
Ο κ. Σταϊκούρας, σε αποκλειστική του
συνέντευξη στο ΑΜΠΕ αναφέρει τα
μέτρα για το 2023 (που εξήγγειλε και
ο πρωθυπουργός στη Βουλή) και προσθέτει ότι «από 'κει και πέρα, η κυβέρνηση, μετά την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της, θα θέσει στην
κρίση των πολιτών τον σχεδιασμό της
για την επόμενη τετραετία, ο οποίος,
αφού μπήκαμε στο τελευταίο έτος, θα
αρχίσει να ξεδιπλώνεται».
Σχετικά με μια ενδεχόμενη νέα έξοδο
στις αγορές, ο υπουργός αναφέρει ότι
σταθερή επιδίωξη είναι η συστηματική
επικοινωνία τής χώρας με τις αγορές,
εάν είναι μάλιστα εφικτό - ανάλογα με
τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές - με
το χαμηλότερο κόστος δανεισμού.
Προσθέτει δε, ότι αυτό μπορεί να προκύπτει με τη συμβολή εξωγενών παρα-

γόντων, όπως είναι οι αποφάσεις της
ΕΚΤ, ωστόσο, κυρίως, οφείλεται στην
εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική.
Ενώ, για την πορεία του πληθωρισμού,
εκτιμά ότι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,

«θα αποκλιμακώνεται τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα μας εγκαταλείψει. Έχει
και ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά,
που αποκτούν μονιμότερο χαρακτήρα».

«ΕΛ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ»:
ΣΤΑ ΠΡΟ COVID ΕΠΊΠΕΔΑ Η ΕΠΙΒΑΤΙΚΉ ΚΊΝΗΣΗ
Στα επίπεδα του 2019 πλησιάζει η επιβατική κίνηση
εσωτερικού, τον μήνα Ιούνιο, στο αεροδρόμιο «Ελ.
Βενιζέλος», σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που
δημοσίευσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ).
Ειδικότερα, κατά τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση
εσωτερικού κατέγραψε πτώση μόλις 0,6%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση εμφάνισε μονοψήφια μείωση
της τάξης του 9,6%, σε σύγκριση με το 2019. Συνολικά, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας
τον Ιούνιο, ανήλθε σε 2,43 εκατ., μειωμένη κατά 6,8%
σε σχέση με την κίνηση του Ιουνίου 2019. Κατά τους
πρώτους έξι μήνες του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου σχε-
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δόν έφτασε τα 9 εκατ. και παρέμεινε μειωμένη κατά
20,3% σε σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά
13,2%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά 23,5%.Σχετικά
με τον αριθμό των πτήσεων κατά τη διάρκεια των έξι
πρώτων μηνών του 2022, ανήλθαν σε 91.368, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 9,5%, σε σχέση
με το 2019. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι
διεθνείς πτήσεις παρέμειναν μειωμένες σε σύγκριση
με το 2019, κατά 0,9% και 15,8% αντίστοιχα. Ωστόσο
τον Ιούνιο, οι πτήσεις εσωτερικού ήταν αυξημένες
κατά 3,3%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, ενώ οι
πτήσεις εξωτερικού ήταν μειωμένες κατά 8,5%.

Πληθωρισμός: Στο 12,1% τον ΙούνιοΕπιστροφή στο χειμώνα του 1993

Γ

ια πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια ο
πληθωρισμός στην Ελλάδα ξεπέρασε το
12%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο πληθωρισμός τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 12,1% από 11,3%
τον Μάιο με τον αντίκτυπο του πολέμου
στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης να αφήνει για τα καλά πλέον τα σημάδια του στις τιμές των καυσίμων, των
τροφίμων και των μεταφορών. Άλλωστε
όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας από το
βήμα του συνεδρίου του Economist, δεν
αποκλείεται ο πληθωρισμός να «μείνει»
κοντά μας, όπως είπε, το 2023 και πιθανόν και το 2024. Η τελευταία φορά που
ο πληθωρισμός είχε βρεθεί πάνω από
το 12% ήταν το Νοέμβριο του 1993 που
είχε διαμορφωθεί στο 12,3%. Την περίοδο της πανδημίας και πιο συγκεκριμένα
τον Απρίλιο του 2020 είχε υποχωρήσει
στο -1,4% και τον Απρίλιο του 2021 στο
-0,3%. Βασικές αιτίες περαιτέρω ανόδου
του πληθωρισμού στη χώρα μας ήταν
για ακόμα μία φορά οι ανατιμήσεις στην
ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε
ετήσια βάση, το φυσικό αέριο αυξήθηκε
κατά 117,7%, ο ηλεκτρισμός κατά 70,4%,
το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 65,1% και
τα καύσιμα-λιπαντικά κατά 45,6%. Όσον
αφορά στα τρόφιμα, το Μάιο τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα έλαια-λίπη
τα οποία αυξήθηκαν κατά 24,9%. Ακολουθούν το ψωμί- δημητριακά με 15,9%,
τα γαλακτοκομικά – αυγά με 15,5% και
τα κρέατα με αύξηση 14,9%.
Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης οι
μεταφορές με αεροπλάνο όπου οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 48,5% και οι μεταφορές
με πλοίο με 20,4%.
Αυξήσεις τιμών σε σχέση με τον Ιούνιο
του 2021 καταγράφονται σε
• 12,6% στην ομάδα Διατροφή και μη
αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά),
γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και
λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι,

•

•

•

•

•

•

μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς
φρούτων.
0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά
και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).
4,6% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη
ένδυσης και υπόδησης.
31,5% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια
κατοικιών, είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό
αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά
καύσιμα.
6,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές
συσκευές και επισκευές, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής
χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης
νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.
0,6% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά
προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και
παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομεία
και κλινικές. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση
κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά
προϊόντα.
25,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και
λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή
εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς,

μεταφορά επιβατών με ταξί, εισιτήρια
μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο,
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με
πλοίο.
• 1,7% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά
είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα,
κινηματογράφους-θέατρα, γραφική
ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό
εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές,
βιβλία.
• 0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• 6,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία-ΚαφέΕστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως
των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία,
ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.
• 2,3% στην ομάδα Άλλα αγαθά και
υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.
Ο μοναδικός κλάδος που καταγράφεται
υποχώρηση στις τιμές είναι αυτός των
τηλεπικοινωνιών με πτώση 2,3%.
Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε
σε αναθεώρηση του εναρμονισμένου
δείκτη τιμών καταναλωτή για το μήνα
Ιούνιο, ο οποίος σημείωσε άνοδο 11,6%
έναντι ανόδου 12% που έκαναν λόγο τω
στοιχεία της Eurostat την προηγούμενη
εβδομάδα.
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H EE παλεύει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο
- Το τίμημα μπορεί να είναι η ύφεση

H

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει φιλόδοξους
στόχους για αντικατάσταση των 2/3 των
ρωσικών εισαγωγών στο φυσικό αέριο με
εναλλακτικές πηγές, ενώ έχει δεσμευθεί για
πλήρη απεξάρτηση έως το 2027. Αναλυτές
που μίλησαν στο CNBC προειδοποιούν πως
ο στόχος αυτό εξαιρετικά δύσκολα θα επιτευχθεί, ενώ μπορεί να πλήξει σοβαρά την
υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η απειλή
ενός σκληρού χειμώνα και μία νέας ύφεσης
γίνεται ολοένα και πιο ορατή.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα όσα
ακολούθησαν απέδειξαν ότι είχαν δίκαιο
όσοι έλεγαν εδώ και πολλά χρόνια πως θα
η ΕΕ θα πρέπει να περιορίσει, με σταδιακά,
αλλά σταθερά βήματα, την εξάρτησή της από
το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα καλείται να το
κάνει αυτό με "fast track" διαδικασίες, αλλά
το ερώτημα είναι αν μπορεί.

H Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον,
θα συναντηθεί με τους υπουργούς
Ενέργειας των 27 για να συζητήσουν
συντονισμένα μέτρα αντιμετώπισης
της ενεργειακής κρίσης
H Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, θα
συναντηθεί με τους υπουργούς Ενέργειας
των 27 για να συζητήσουν συντονισμένα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης,
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων έκτακτης
ανάγκης, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων και μείωση της κατανάλωσης. Στο επίκεντρο βεβαίως θα βρεθούν και οι εναλλακτικές που υπάρχουν στη ρωσική ενέργεια.
Αλλά σε αυτό το μέτωπο τα πράγματα προχωρούν πολύ πιο αργά από ό,τι θα ήθελε η
Ένωση.
Το 2021 η ΕΕ εισήγαγε 155 δισ. κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Στόχος είναι
έως τα τέλη του 2022 να έχουν αντικατασταθεί τα 102 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου
με διάφορους τρόπους (LNG, ανανεώσιμες
πηγές, μέτρα εξιοκονόμησης ενέργειας, διαφοροποίηση αγωγών κτλ). Ο Κρίστοφερ
Γκράνβιλ, γενικός διευθυντής για την περιοχή Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Αφρικής
(EMEΑ) στην TS Lombard, σχολιάζει πως οι
στόχοι της Κομισιόν είναι «υπερβολικά αισιόδοξοι».
Όπως εξηγεί, πέρα από το γεγονός ότι δεν
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υπάρχουν ακόμη επαρκείς εγκαταστάσεις για
την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων LNG,
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι
μεγάλος προμηθευτής όχι μόνο φυσικού
αερίου μέσω αγωγών, αλλά και LNG για την
Ευρώπη. Ο αναλυτ
Το να απαλλαγούμε από τα 2/3 του ρωσικού
αερίου έως τα τέλη του έτους φαντάζει σχεδόν απίθανο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν
έχει τίποτα, ότι δεν έχουν ήδη αποδώσει οι
προσπάθειες κάποιους καρπούς. Το μερίδιο
της Ρωσίας στις εισαγωγές φυσικού αερίου
της ΕΕ έχει ήδη περιοριστεί από το 45% τον
Απρίλιο του 2021 στο 31% τον Απρίλιο του
2022, με το μερίδιο του αερίου μέσω αγωγών
να κάνει βουτιά από το 40% πέρυσι στο 26%
φέτος. Ωστόσο οι συνολικές εισαγωγές LNG
έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ, φτάνοντας τα 12,6 δισ. κυβικά μέτρα μόνο τον Απρίλιο, με την ποσότητα αυτή να είναι αυξημένη
κατά 36% σε ετήσια βάση.
Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε στο CNBC
πως η Gazprom και η Μόσχα χρησιμοποιούν
τις ενεργειακές προμήθειες ως εργαλείο εκβιασμού.«Μετά και την απόφαση της Gazprom
να σταματήσει μονομερώς τις παραδόσεις
φυσικού αερίου σε αρκετά κράτη - μέλη και
επιχειρήσεις γίνεται για ακόμη μία φορά αντιληπτό πόσο αναξιόπιστη είναι η Ρωσία ως
προμηθευτής ενέργειας» τόνισε. Παράλληλα υπογράμμισε πως οι τελευταίες εξελίξεις
«ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας για
την επίτευξη των στόχων του σχεδίου του
REPowerEU, την επιτάχυνση της ανάπτυξης

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης και τη στροφή σε
εναλλακτικούς προμηθευτές».
Η Κομισιόν και τα κράτη - μέλη πρόσφατα
υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης με την Αίγυπτο και το Ισραήλ για εισαγωγές LNG από
την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα έχει
συμφωνήσει να αυξήσει τις εισαγωγές από
τις ΗΠΑ, ενώ επιδιώκει κάτι αντίστοιχο από
το Κατάρ και το Αζερμπαϊτζάν. Ωστόσο η TS
Lombard προβλέπει ότι θα υπάρξουν σοβαρές επιπλοκές στο κόστος για την Ευρώπη,
καθώς θα στρέφεται σε άλλους προμηθευτές.
«Η ΕΕ θα πληρώσει περισσότερο κάτα μέσο
όρο για το (μη ρωσικό) πετρέλαιο και φυσικό
αέριο που εισάγει από άλλες χώρες. Οι ασιατικές οικονομίες από την άλλη θα αγοράσουν
πολύ περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο με σημαντική έκπτωση» προειδοποιεί ο Γκράνβιλ.
Αυτό θα μπορούσε να καταφέρει ακόμη ένα
ισχυρό πλήγμα στην ευρωπαϊκή οικονομία
που ήδη δοκιμάζεται σοβαρά από τον αντίκτυπο του πολέμου που μαίνεται.
Η Nomura από την πλευρά της σε σημείωμά
της προς τους επενδυτές δεν αποκλείει ένα
σενάριο περαιτέρω κλιμάκωσης της κατάστασης που θα αναγκάσει τους Ευρωπαίους
να επιβάλλουν εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό
αέριο, προχωρώντας έτσι σε μία απότομη,
επώδυνη απεξάρτηση.Σε μία τέτοια περίπτωση η Γερμανία θα βυθιστεί στην ύφεση και η
Ευρωζώνη συνολικά θα κατεβάσει αισθητά
ταχύτητα, προβλέπει ο οίκος.
naftemporiki.gr

Ευρώπη: Ο στασιμοπληθωρισμός είναι εδώ

Π

υκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την
Ευρωζώνη, με την οικονομική δραστηριότητα να κατεβάζει αισθητά ταχύτητα,
πριν ακόμη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβεί σε αύξηση των επιτοκίων.
Η αναγγελία και μόνο για το τέλος της
εποχής του φθηνού χρήματος, σε συνδυασμό με τη σφοδρή ενεργειακή κρίση
και τον εκρηκτικό πληθωρισμό που αυτή
συνεπάγεται αρκούν για να πατήσουν το
φρένο. Η Capital Economics σχολιάζει
μάλιστα πως «ο στασιμοπληθωρισμός
είναι ήδη εδώ».
Τα τελευταία δεδομένα πιστοποιούν το
ζοφερό σκηνικό. Ο δείκτης PMI για τη
δραστηριότητα στον τομέα υπηρεσιών
αποκαλύπτει νέα σημαντική επιβράδυνση τον Ιούνιο, ενώ η παραγωγή στη
μεταποίηση βρίσκεται ήδη σε τροχιά
συρρίκνωσης.
Ο Σύνθετος Δείκτης PMI υποχώρησε στις
51,9 μονάδες τον Ιούνιο από 54,8 τον
Μάιο και ήταν αρκετά χαμηλότερα των
προβλέψεων, σε χαμηλά 16 μηνών.
Ο PMI της μεταποίησης υποχώρησε από
τις 54,6 μονάδες σε μόλις 52 έναντι προβλέψεων για μικρή μόνο πτώση στις 53,9
μονάδες. Ήταν η χειρότερη επίδοση των
τελευταίων 2 ετών.
Ο επιμέρους δείκτης της παραγωγής
στην μεταποίηση έκανε βουτιά από τις
51,3 στις 49,3 μονάδες - υποχωρώντας
κάτω από το όριο των 50 μονάδων, που
διακρίνει την ανάπτυξη από την ύφεση, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του
2020. Ο δείκτης νέων παραγγελιών βυθίστηκε στο 44,7.

Βουτιά για τους PMI σε μεταποίηση
και υπηρεσίες τον Ιούνιο
Ο δείκτης PMI του τομέα υπηρεσιών διολίσθησε σε χαμηλά πέντε μηνών, στις
52,8 μονάδες τον Ιούνιο από 56,1 τον

Μάιο και ενώ οι προβλέψεις τον ήθελαν
πάνω από τις 55 μονάδες.
naftemporiki.gr

G7- ΝΤΡΆΓΚΙ: «ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΟΥΜΕ ΤΑ ΛΆΘΗ ΠΟΥ ΚΆΝΑΜΕ
ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΤΟΥ 2008»
Ο υπό παραίτηση Ιταλός πρωθυπουργός, κατά τις εργασίες της G7 στην Γερμανία, αναφέρθηκε στις οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε
μετά την κρίση του 2008. Η ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να προκαλέσει επιστροφή στον λαϊκισμό», τόνισε
ο Ιταλός πρωθυπουργός. «Έχουμε τα εργαλεία για να το πετύχουμε: πρέπει να μειώσουμε τις συνέπειες της
αύξησης των τιμών της ενέργειας, να στηρίξουμε τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες, να φορολογήσουμε τις εταιρίες που σημειώνουν υπερκέρδη», πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνοκράτης
πρωθυπουργός. Ο Ντράγκι επανάλαβε ότι είναι σημαντικό να τεθεί πλαφόν στην τιμή της ενέργειας. Παράλληλα, εξήγησε πως «όταν οι τιμές της ενέργειας μειωθούν, δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην ενεργειακή μας
εξάρτηση από την Ρωσία, η οποία χαρακτήρισε τα περασμένα χρόνια». «Πρέπει να απαλείψουμε για πάντα
την εξάρτηση αυτή από την Ρωσία», είπε χαρακτηριστικά. Σε σχέση, τέλος, με την επισιτιστική κρίση, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της
Ρώμης υπογράμμισε ότι «τα ουκρανικά σιτηρά πρέπει να μπορέσουν να εξαχθούν πολύ πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν θα είναι
έτοιμη η νέα σοδειά» και ζήτησε να παρασχεθεί η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στον ΟΗΕ, με στόχο να προχωρήσει και να πετύχει η διαμεσολαβητική του προσπάθεια
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Η Λαγκάρντ και το παρασκήνιο για τις αποδόσεις ομολόγων

H

πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, συγκάλεσε από το Λονδίνο έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατά
της ανεξέλεγκτης ανόδου των ομολογιακών αποδόσεων στην ευρωπεριφέρεια.
Επί δυόμισι ώρες προσπάθησε από έναν
υπόγειο χώρο του ξενοδοχείου που διέμενε να πείσει το Δ.Σ. να ληφθούν έκτακτα
μέτρα. Μία δεκαετία αφότου ο προκάτοχός της, Μάριο Ντράγκι, παρενέβη, επίσης από το Λονδίνο, για να αντιμετωπίσει την πολύ χειρότερη κρίση χρέους, οι
κινήσεις της Λαγκάρντ υποδηλώνουν μια
αλλαγή πλεύσης στη φιλοσοφία της ΕΚΤ
για τις αγορές, κάτι που αναμένεται να
υπογραμμιστεί και στην ετήσια συνεδρίασή της στη Σίντρα της Πορτογαλίας την
Τετάρτη, όπου η Λαγκάρντ θα ανταλλάξει
απόψεις με τους προέδρους των κεντρικών τραπεζών ΗΠΑ και Βρετανίας.
Η αρχή του «χρονικού προαναγγελθείσας
βοηθείας» είχε γίνει όμως λίγο νωρίτερα, στις 8 Ιουνίου στο Άμστερνταμ, στην
πρώτη από το 2019 εκτός έδρας συνεδρίαση της ΕΚΤ. Η Λαγκάρντ ήταν αρκετά
ήρεμη, παρά το καμπανάκι κινδύνου που
είχε σημάνει εννέα μέρες νωρίτερα ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ιταλίας,
Ιγνάσιο Βίσκο, για τις αγορές κρατικού
χρέους.
Οι εικασίες για τη δημιουργία ενός εργαλείου αντιμετώπισης της κρίσης είχαν
ήδη δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα η
απουσία συγκεκριμένης λεκτικής από τη
Λαγκάρντ να απογοητεύσει τις αγορές.
Σε ένα 24ωρο, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ
είδαν την εικόνα να αλλάζει δραματικά,

με την απόδοση του ιταλικού 10ετούς

Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που έχουν

να ξεπερνά το 4% για πρώτη φορά από

μείνει αναπάντητα.

το 2014. Τότε ακριβώς άρχισαν να προ-

Γιατί η Λαγκάρντ διάλεξε το υπόγειο του

βληματίζονται για το εάν η απραξία

ξενοδοχείου για την ad hoc συνεδρίαση;

εξακολουθούσε να αποτελεί επιλογή.

Και μήπως η ΕΚΤ ανακοινώνει αποφάσεις

Την επομένη, 14 Ιουνίου, στην τακτική

κρυφά από τις αγορές, όπως ρώτησε την

εβδομαδιαία συνεδρίαση του εξαμελούς

πρόεδρο Ισπανός ευρωβουλευτής. Μο-

Δ.Σ., η Λαγκάρντ αποφάσισε ότι η ΕΚΤ θα

ναδική βεβαιότητα ότι οι προειδοποιή-

πρέπει να ανατρέξει στα εργαλεία αντι-

σεις για τους κινδύνους αυξάνονται. Η

μετώπισης κρίσης που έχει στη διάθεσή

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΒΙS)

της, συγκαλώντας έκτακτη συνεδρίαση

έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για

την επομένη, κάτι που διέρρευσε από τον

στασιμοπληθωρισμό και κάλεσε τις κε-

ιταλικό Τύπο.

ντρικές τράπεζες να βιαστούν.

Ο ΧΆΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΙΜΉΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ
ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΈΩΣ 139% ΣΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΆ ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ
Νέα μεγάλη αύξηση των τιμών καταγράφεται
στην Ιταλία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ένωσης καταναλωτών Codacons. Πιο
αναλυτικά, η τιμή του σπορέλαιου, σε σχέση
με πέρυσι αυξήθηκε κατά 68,7%, το βούτυρο
κατά 28,1%, τα ζυμαρικά και το αλεύρι κατά
22,6% και οι ντομάτες κατά 19,4%. Σύμφωνα
με την Codacons, σε σύγκριση με το 2021,
στην ελεύθερη αγορά η τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας σημείωσε αύξηση 87,5% και 67,8%
στην προστατευόμενη. Παράλληλα, σε ό,τι
αφορά τις θερινές διακοπές, η ενοικίαση αυ-
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τοκινήτου, φέτος στην Ιταλία κοστίζει 35,5%
περισσότερο από την περασμένη χρονιά, το
κόστος των ακτοπλοϊκών συνδέσεων αυξήθηκε κατά 18,7% τα ξενοδοχεία κατά 22,8%
και οι προσφορές για διακοπές στο εξωτερικό, κατά μέσο όρο κατά 6,2%. Το απόλυτο
ρεκόρ, τέλος, καταγράφεται στα αεροπορικά
εισιτήρια, αφού για τις πτήσεις εντός Ευρώπης, μέσα σε 12 μήνες η ανατίμηση έφτασε το
139%. Οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν κατά
124,1% και οι υπερατλαντικές κατά 70,7%.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο έλεος του χάους τα γερμανικά αεροδρόμια
- Θα φέρουν εργαζόμενους κυρίως από την Τουρκία

M

ια πραγματική τραγωδία εξελίσσεται στα
γερμανικά αεροδρόμια για όσους έχουν
προγραμματίσει διακοπές τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι τουρίστες με τις οικογένειές τους και με βαλίτσες στο χέρι
προσπαθούν το αυτονόητο: να φτάσουν
στον τόπο των διακοπών τους έχοντας
πληρώσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο
ποσό για αεροπορικά εισιτήρια. Αλλά
δεν υπάρχει ικανό προσωπικό για να διεκπεραιώσει όλη τη διαδικασία μέχρι την
πόρτα του αεροσκάφους. Κι αυτό στην
καλύτερη περίπτωση. Γιατί πολλοί δεν
μπορούν να φτάσουν ούτε μέχρι εκεί.
Να βρουν οι ιδιες οι εταιρείες λύσεις
Πόσο όμως γρήγορα θα γίνουν όλα αυτά;
Οι συνθήκες πιέζουν, οι επιβάτες θέλουν
να ζήσουν ένα κανονικό καλοκαίρι για
πρώτη φορά χωρίς ασφυκτικά μέτρα
πανδημίας και οι αεροπορικές εταιρείες
να βγάλουν τα σπασμένα δύο χρόνων
περιοριστικών μέτρων. Όμως κανείς
εκ των τριών υπουργών δεν μπορεί να
εγγυηθεί πότε θα πιάσουν δουλειά οι
νέοι εργαζόμενοι. Ο τουριστικός κλάδος
ελπίζει σε 1500 με 2.000 εργαζόμενους
κυρίως από την Τουρκία και τις βαλκανικές χώρες. «Ίσως οι πρώτοι να έρθουν το
νωρίτερο τον Αύγουστο, όταν όμως θα
είναι ήδη πολύ αργά» είπε πρόσφατα σε
συνέντευξη στο Reuters ο Τόμας Ρίχτερ,
επικεφαλής της Ένωσης Εργοδοτών Παροχής Υπηρεσιών Εδάφους στα αεροδρόμια. «Το πρόβλημα δεν λύνεται, αλλά
σίγουρα το μέτρο βοηθάει». Και οι τρεις
υπουργοί νίπτουν τα χείρας και δεν θεωρούν ότι ευθύνονται για την κατάσταση.
«Εν τέλει είναι ένα πρόβλημα του ιδιωτικού τομέα που μπορεί να λυθεί μόνο
από τις εταιρείες» τονίζει ο υπουργός
Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ από τους
Φιλελεύθερους. «Κατά τη διάρκεια της
πανδημίας μείωσαν πολλές θέσεις εργασίας, δεν πρόκειται για μόνιμη λύση. Δεν
μπορεί οι εταιρείες να δημιουργούν προβλήματα και να τα «αδειάζουν» μπρος
από την πόρτα του κράτους. Ο κλάδος
πρέπει να λύσει μεσοπρόθεσμα μόνος
του τα προβλήματα προσωπικού». Προς
την ίδια κατεύθυνση και οι δηλώσεις του
Χουμπέρτους Χάιλ από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. «Οι εταιρείες έχουν κα-

Η ΛΎΣΗ ΤΩΝ ΞΈΝΩΝ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ
Πολλές αεροπορικές εταιρείες μη μπορώντας να ανταποκριθούν στην αυξημένη
τουριστική κίνηση λόγω εποχής, ακυρώνουν πολλές πτήσεις. Τις προάλλες αίφνης
η Lufthansa διάγραψε 2200 από τις 80.000 πτήσεις από το πρόγραμμά της με επίκεντρο την Φρανκφούρτη και το Μόναχο, πτήσεις ανάμεσα σε γερμανικούς ή ευρωπαϊκούς προορισμούς, προσφέροντας εναλλακτικές πτήσεις ή σιδηροδρομικές συνδέσεις. Ίδια τύχη έχουν και όσοι έχουν κλείσει με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού
κόστους. Το πρόβλημα είναι ότι λείπει προσωπικό. Λείπουν συγκεκριμένα 7.200 εργαζόμενοι, που φαίνεται ότι επειδή την περίοδο της πανδημίας δεν υπήρχε κίνηση
στα αεροδρόμια, αναζήτησαν αλλού απασχόληση. Πώς όμως θα αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα και μάλιστα λίγο πριν μπει ο Ιούλιος; Τρεις καθ' ύλην αρμόδιοι υπουργοί
συνενώνουν τις δυνάμεις τους για να βρεθεί λύση, έστω εκ των ενόντων. Σε κοινή
συνέντευξη τύπου οι υπουργοί Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ, Εργασίας Χουμπέρτους Χάιλ και Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, παρουσίασαν ένα σχέδιο δράσης που στηρίζεται βασικά στην προσωρινή απασχόληση αλλοδαπών για να συνδράμουν στο
check in και στους τομείς ασφαλείας. Επιπλέον θα συσταθεί διυπουργική ομάδα
εργασίας για την εφαρμογή των μέτρων. Η απασχόληση ξένων θα διευκολυνθεί με
επίσπευση των διαδικασιών για την απόκτηση αδειών παραμονής και εργασίας. Η
Νάνσι Φέζερ διευκρίνισε ότι παρά τις πιεστικές συνθήκες δεν πρόκειται να γίνουν
συμβιβασμοί σε θέματα ασφαλείας και οι ξένοι εργαζόμενοι θα υποβληθούν στους
ίδιους ελέγχους, όπως όλοι οι άλλοι. «Η κυβέρνηση θέλει να επιταχύνει την γραφειοκρατία και όλες τις διαδικασίες που θα χρειαστούν» είπε από τη πλευρά του ο
Χουμπέρτους Χάιλ. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχολούνται απευθείας από τις
εταιρείες παροχής υπηρεσιών εδάφους με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Αιτήματα του κλάδου για μίσθωση μέσω άλλων εταιρειών δεν θα ικανοποιηθούν. Επιπλέον
οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαμονής και να μην ζουν
σαν τους ανθρώπους των … σπηλαίων. «Η γερμανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να
επιτρέψει κανένα κοινωνικό ντάμπινγκ» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εργασίας.
θήκον και είναι προς το συμφέρον τους
να είναι ελκυστικοί εργοδότες. Εξάλλου
είναι οι πελάτες τους που υποφέρουν από
το χάος. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας
το κράτος έδωσε μαζικά χείρα βοηθείας
στις αεροπορικές εταιρείες και τους φορείς εκμετάλλευσης των αεροδρομίων».
Η Ομοσπονδιακή Ένωση της Γερμανικής
Αεροπορικής Βιομηχανίας (BDL) πάντως
χαιρέτισε τη βοήθεια της κυβέρνησης.
Κυρίως το ότι έγινε η πρόταση να χρησι-

μοποιηθεί προσωπικό από φορείς εκμετάλλευσης των αεροδρομίων για ελέγχους ασφαλείας. Αλλά σαν μην έφταναν
όλα αυτά η χθεσινή ημέρα ξεκίνησε επεισοδιακά. Σημειώθηκαν βραχυπρόθεσμες
βλάβες στο γερμανικό σύστημα ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας με την εγκατάσταση ενός νέου λογισμικού με αποτέλεσμα
να επηρεαστούν πολλές πτήσεις. Τελικά
στις 09.00 αποκαταστάθηκε η εναέρια
κυκλοφορία.

nomisma ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 /

77

Λαγκάρντ: Ξεχάστε
τις εποχές χαμηλού
πληθωρισμού
Η εποχή του εξαιρετικά χαμηλού πληθωρισμού που προηγήθηκε της πανδημίας είναι απίθανο να επιστρέψει και
οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν σε σημαντικά υψηλότερες
προσδοκίες για την αύξηση των τιμών,
δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, από
τη Σίντρα της Πορτογαλίας
Η αύξηση των τιμών, ήδη πάνω από
8% στη ζώνη του ευρώ των 19 χωρών,
αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω μέχρι
τις αρχές του φθινοπώρου, λένε οι οικονομολόγοι, πριν από μια αργή πτώση
που θα μπορούσε να δει το ονομαστικό
επιτόκιο να παραμείνει πάνω από τον
στόχο του 2% της ΕΚΤ έως το 2024. Η
ΕΚΤ υποσχέθηκε αύξηση των επιτοκίων
κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο, την
πρώτη της άνοδο εδώ και μια δεκαετία,
που θα ακολουθηθεί από μια δυνητικά
μεγαλύτερη κίνηση τον Σεπτέμβριο, καθώς καταπολεμά τον οδυνηρά υψηλό
πληθωρισμό.
Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει
«όσο μακριά είναι απαραίτητο» για να
καταπολεμήσει τον «υπερβολικά αυξημένο» πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται
να παραμείνει υψηλός «για ένα ορισμένο
διάστημα ακόμη» στην ευρωζώνη.

Πάνω κατά 50 μονάδες βάσης τα
επιτόκια του Ευρώ μετά από 11 χρόνια

H

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει σε πρωτοφανή αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες
βάσης, σε μια ιστορική κίνηση εν όψει
σοβαρής οικονομικής και ενεργειακής
κρίσης.
Η ΕΚΤ είχε αυξήσει για τελευταία φορά
τα επιτόκια πριν από 11 χρόνια, όταν
πρόεδρός της ήταν ακόμα ο Ζαν-Κλοντ
Τρισέ. Λίγους μήνες αργότερα, ο διάδοχός του Μάριο Ντράγκι αντέστρεψε
αυτή την πολιτική, με αποτέλεσμα τα
βασικά επιτόκια στη ζώνη του ευρώ να
συνεχίσουν να μειώνονται.
Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, θα
στοιχίσει την Κεντρική Τράπεζα της ευρωζώνης με τις περίπου 80 κεντρικές
τράπεζες σε όλον τον κόσμο, που έχουν
ήδη αυξήσει εφέτος, τα επιτόκιά τους.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι
είναι σκόπιμο να κάνει ένα μεγαλύτερο

πρώτο βήμα στην πορεία ομαλοποίησης των επιτοκίων πολιτικής του από
αυτό που είχε σηματοδοτήσει στην
προηγούμενη συνεδρίασή του», ανέφερε η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της.
Η ΕΚΤ είχε προηγουμένως διαμηνύσει
ότι θα αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούλιο
και τον Σεπτέμβριο καθώς οι τιμές καταναλωτή συνεχίζουν να αυξάνονται.
Μια πρώτη ανάγνωση για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο έδειξε υψηλό ρεκόρ
8,6%. Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές
είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τις ενέργειες της ΕΚΤ, καθώς προβλέπουν ύφεση αργότερα φέτος.
Τον Ιούνιο, οι προβλέψεις της ΕΚΤ ανέφεραν ποσοστό πληθωρισμού 6,8%
για ολόκληρο το τρέχον έτος και 3,5%
το 2023. Όσον αφορά την ανάπτυξη, η
κεντρική τράπεζα εκτιμά ποσοστό ΑΕΠ
2,1% για φέτος και το επόμενο έτος.

ΓΑΛΛΊΑ: ΣΤΟ 5,8% ΕΠΙΤΑΧΎΝΘΗΚΕ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΎΝΙΟ
Ο πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε στον ταχύτερο ρυθμό από την
εισαγωγή του ευρώ, αυξάνοντας την πίεση στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνουν περισσότερα για
να περιορίσουν το σοκ για τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά. Οι πιο απότομες αυξήσεις στο κόστος
ενέργειας και τροφίμων οδήγησαν σε αύξηση των
τιμών καταναλωτή στο 6,5% τον Ιούνιο από 5,8%
τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία Insee. Τα στοιχεία για τη δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης δικαιολογεί περαιτέρω το σχέδιο της ΕΚΤ να αυξήσει τα
επιτόκια για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μια δεκαετία τον
επόμενο μήνα. Αφού ο πληθωρισμός της Ισπανίας εκτινάχθηκε στο 10%,
τα στοιχεία της Γαλλίας θα ενισχύσουν την άποψη των αξιωματούχων
που εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας αύξησης πέρα από τις προγραμματισμένες 25 μονάδες βάσης. Η Γαλλία συγκράτησε κάπως τον πληθωρισμό
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σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την κυβέρνηση να δαπανά περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ (26,1 δισεκατομμύρια δολάρια) για να περιορίσει τις αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, ο Μακρόν καλείται να
κάνει περισσότερα, ειδικά μετά την απώλεια της
κοινοβουλευτικής του πλειοψηφίας στις εκλογές.
Την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να παρουσιάσει έναν αναθεωρημένο προϋπολογισμό του 2022 που θα περιλαμβάνει άλλα 25
δισεκατομμύρια ευρώ για την παράταση των υφιστάμενων μέτρων και την προσθήκη νέων, όπως
οι ενισχύσεις στις συντάξεις.
Παρά αυτές τις προσπάθειες, ωστόσο, ο πληθωρισμός έχει ήδη βλάψει
την εμπιστοσύνη και έχει υποβαθμίσει την οικονομική δυναμική. Ξεχωριστά στοιχεία την Πέμπτη έδειξαν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες τον
Μάιο αυξήθηκαν κατά 0,7% από τον Απρίλιο, μετά από πέντε συνεχείς
μήνες πτώσης.

Αντρέα Ένρια: Πιθανό το σενάριο της ύφεσης στην ΕΕ

O

Αντρέα Ένρια, επικεφαλής της τραπεζικής
εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καλεί τις τράπεζες της ευρωζώνης
να συμπεριλάβουν στις προβλέψεις τους
ένα πιθανό «εμπάργκο φυσικού αερίου» ή
ένα «σενάριο ύφεσης».
«Πρόκειται να ζητήσουμε από τις τράπεζες να υπολογίσουν εκ νέου τις κεφαλαιακές τους ανάγκες σε ένα πιο ζοφερό
σενάριο, που ενδεχομένως περιλαμβάνει
εμπάργκο φυσικού αερίου ή ένα σενάριο
ύφεσης, και να το χρησιμοποιήσουν στη
διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων
τους στο μέλλον», είπε ο Ένρια, κατά τη
διάρκεια ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Η πιθανότητα ύφεσης τους επόμενους
μήνες στην Ευρώπη δεν είναι πλέον εντελώς επιστημονική φαντασία, όπως παραδέχεται και η ΕΚΤ, με αποτέλεσμα να ετοιμάζεται να ζητήσει από τις τράπεζες της
ευρωζώνης να λάβουν υπόψη τους τον
κίνδυνο ύφεσης στις προβλέψεις τους.
Ο Ένρια αναφέρθηκε επίσης στον άλλο
σημαντικό κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη: την
άνοδο των επιτοκίων που αναμένεται
από την ΕΚΤ. Ο επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα εξήγησε ότι η αύξηση των επιτοκίων είναι θεωρητικά ωφέλιμη για τα
πιστωτικά ιδρύματα, αλλά μια ξαφνική
και άτακτη αύξηση του κόστους της πίστωσης θα αποτελούσε πιθανό κίνδυνο,
ειδικά για τους υπερχρεωμένους πελάτες.

Για την καταπολέμηση του πληθωρισμού,
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες τον
Ιούλιο, για πρώτη φορά μετά από δέκα
χρόνια προσαρμογής της νομισματικής
πολιτικής.
Η ΕΚΤ συνεχίζει να αναμένει σχετικά
ισχυρή οικονομική ανάπτυξη φέτος και
το επόμενο έτος. Στην τελευταία της πρόβλεψη για τις 9 Ιουνίου, η πρόεδρος της
ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι αναμένει ανάπτυξη 2,8% το 2022 και 2,1%
το 2023. Ωστόσο, η ΕΚΤ θα λάβει υπόψη

μια πιθανή επιδείνωση του οικονομικού
περιβάλλοντος, σε ένα πλαίσιο πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία. Η ΕΚΤ δεν αποκλείει τη διακοπή της προμήθειας ρωσικού
φυσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη, με
φόντο τη συνέχιση ή ακόμα και την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.
Αυτό θα οδηγήσει την ευρωζώνη σε ύφεση το 2023, στο πιο σκοτεινό σενάριο. Η
ΕΚΤ θέλει οι τράπεζες να ενσωματώσουν
αυτές τις αρνητικές προοπτικές στις προβλέψεις τους.

ΙΣΠΑΝΊΑ: ΕΚΤΊΝΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΎ ΣΤΟ 10%
Ο πληθωρισμός στην Ισπανία εκτινάχθηκε απροσδόκητα σε επίπεδα ρεκόρ, παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες να τον περιορίσει, σηματοδοτώντας έτσι μια εντεινόμενη πίεση των τιμών καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ετοιμάζεται να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη
φορά εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Υποκινούμενες από το υψηλότερο κόστος των τροφίμων και
της ενέργειας, οι τιμές καταναλωτή εκτινάχθηκαν 10%
σε σχέση με ένα χρόνο πριν τον Ιούνιο, ανακοίνωσε η
στατιστική υπηρεσία INE. Η άνοδος έρχεται μετά το
ποσοστό 8,5% τον Μάιο. Η απόδοση του γερμανικού
διετούς ομολόγου, το οποίο είναι πιο ευαίσθητο στις
αλλαγές στο κόστος δανεισμού, υποχώρησε, υποχωρώντας κατά μία μονάδα βάσης στο 0,95% μετά από υποχώρηση έως και 11 μονάδες βάσης.
Τα ισπανικά στοιχεία θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα προοίμιο για τα
στοιχεία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου, με της Γερμανίας
και τη Γαλλία. Η ίδια η ευρωζώνη θα ανακοινώσει αριθμούς την Παρα-

σκευή. Ο δείκτης υποκείμενων τιμών της Ισπανίας που αφαιρεί τα ευμετάβλητα είδη επιταχύνθηκε στο 5,5% -- το μεγαλύτερο από το 1993. Εν
μέσω της εκτίναξης των τιμών, οι ισπανικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
πλήττονται, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την INE (Instituto Nacional de Estadística), της
οποίας ο επικεφαλής θα παραιτηθεί μετά από μήνες
κριτικής που το γραφείο του υπερεκτιμά συνεχώς τα
κέρδη των τιμών. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ
ενέτεινε τις προσπάθειες για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, περιορίζοντας την τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αν και αυτό το μέτρο αποδείχθηκε λιγότερο επωφελές από
το προβλεπόμενο. Η κυβέρνησή του έχει επίσης ανακοινώσει επιπλέον 9
δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικές ελαφρύνσεις και άμεση βοήθεια
που ο Σάντσεθ εκτιμά ότι θα μειώσει 3,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον
πληθωρισμό το 2022.
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Τράπεζα Αγγλίας: Περιθώριο για πιο
επιθετικές ενέργειες για τον πληθωρισμό

O

διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας
Άντριου Μπέιλι δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «έχουν την
επιλογή» να ενεργήσουν πιο δυναμικά
για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό
εάν υπάρχουν επίμονες ενδείξεις ότι
οι αυξήσεις των τιμών συνεχίζουν να
αποτελούν πρόβλημα.
Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενίσχυσης του επιτοκίου αναφοράς κατά 50
μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση, λέγοντας ότι η απόφαση απέχει
ακόμη έναν μήνα.
«Θα υπάρξουν περιστάσεις στις οποίες
θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα»,
είπε ο Μπέιλι σε μια συζήτηση στην
Σίντρα της Πορτογαλίας που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
«Δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο
βέβαια όσον αφορά την επόμενη συνάντηση. Αλλά είναι στο τραπέζι.».
Ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα πλήξει τη Βρετανία σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας ενεργειακής
κρίσης, προειδοποίησε ο διοικητής της
Τράπεζας της Αγγλίας (Bank of England,
BoE). Πιθανόν θα αποδυναμωθεί νωρίτερα και πιο έντονα από άλλες ως
αποτέλεσμα του σοκ των ενεργειακών
τιμών που αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες.
Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω
στη Βρετανία από την «διαρθρωτική
κληρονομιά» της COVID-19 στην αγορά
εργασίας, καθώς οι εταιρείες πασχίζουν να αντιμετωπίσουν έλλειψη εργαζομένων.
«Δυστυχώς θα υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση του πληθωρισμού της Βρετανίας αργότερα φέτος επειδή αυτό είναι
προϊόν του τρόπου με τον οποίο το
ανώτατο όριο τιμών ενέργειας αλληλεπιδρά με τις ενεργειακές τιμές που
έχουμε παρατηρήσει τους λίγους τελευταίους μήνες», δήλωσε ο Άντριου
Μπέιλι.
«Νομίζω ότι η οικονομία της Βρετανίας πιθανόν αποδυναμώνεται μάλλον
νωρίτερα και κάπως περισσότερο από
άλλες» σημείωσε.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλί-
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Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει μέχρι στιγμής
προβεί σε αύξηση των επιτοκίων πέντε
φορές από τον Δεκέμβριο
ας πρόσθεσε ότι στα πιο
πρόσφατα
στοιχεία
που είναι διαθέσιμα
είδε μια μετατόπιση στα αίτια
του
υψηλού
πληθωρισμού
από τις υψηλές
τιμές αγαθών,
οι προμήθειες
των
οποίων
βρίσκονταν σε
έλλειψη
μετά
την πανδημία του
νέου κορονοϊού,
σε αγαθά και υπηρεσίες που πλήττονται
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, η Τράπεζα της Αγγλίας χρειάζεται την επιλογή αυξήσεων των επιτοκίων κατά μισή μονάδα.
«Θα υπάρξουν περιστάσεις κατά τις
οποίες θα χρειαστεί να κάνουμε περισσότερα. Δεν έχουμε ακόμη φτάσει

εκεί όσον αφορά την
επόμενη συνάντηση.
Ακόμη
απέχουμε
ένα μήνα, αλλά
αυτό βρίσκεται
στο
τραπέζι.
Ωστόσο
δεν
θα πρέπει να
υποθέτετε ότι
είναι το μόνο
πράγμα που
βρίσκεται στο
τραπέζι -αυτό
είναι το κεντρικό
σημείο», πρόσθεσε.
«Το βασικό θέμα για
μας είναι να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στον στόχο
μας και αυτό είναι που θα κάνουμε»,
υπογράμμισε ο Μπέιλι.
Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει μέχρι στιγμής προβεί σε αύξηση των επιτοκίων
πέντε φορές από τον Δεκέμβριο.
naftemporiki.gr με πληροφορίες από
Bloomberg, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπάιντεν: Αναμένει «περαιτέρω βήματα»
από τη Σαουδική Αραβία για το πετρέλαιο

Ο

Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες αυξήσεις
στην προσφορά πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, μετά από μια σημαντική συνάντηση με τους ηγέτες της χώρας.
Το ταξίδι του Μπάιντεν δεν κατέληξε σε
άμεση δέσμευση για αύξηση της παραγωγής, αλλά αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν βέβαιοι ότι το Ριάντ θα οδηγήσει τον
ΟΠΕΚ+ σε μια συμφωνία για σταδιακή αύξηση της προσφοράς.
«Κάνω ό,τι μπορώ για να αυξήσω την προσφορά για τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής, κάτι που αναμένω να συμβεί»,
είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους.
«Οι Σαουδάραβες συμμερίζονται αυτόν
τον επείγοντα χαρακτήρα. Και με βάση
τις συζητήσεις μας σήμερα, αναμένω ότι
θα δούμε περαιτέρω βήματα τις επόμενες
εβδομάδες», πρόσθεσε.
Η συνάντηση του Μπάιντεν με τον βασιλιά
Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ και τον γιο του,
πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στο λιμάνι της Τζέντα έρχεται σε μια
κρίσιμη στιγμή για τον Μπάιντεν, ο οποίος
«στριμωγμένος» από τις υψηλές τιμές των
καυσίμων αναγκάστηκε να «ξεχάσει» την
υπόσχεσή του να απομονώσει το Ριάντ
για τη δολοφονία του αρθρογράφου της
Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι το 2018.
Η βενζίνη παραμένει κοντά σε επίπεδα
ρεκόρ των 5 δολαρίων το γαλόνι στις

ΗΠΑ, πυροδοτώντας τη δυσαρέσκεια μεταξύ των Αμερικανών, την ώρα μάλιστα
που πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές.
Οι Αμερικανοί καταναλωτές μπορεί να αισθανθούν τα αποτελέσματα στα πρατήρια
από την επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία σε
«δύο εβδομάδες», πρόσθεσε.
Ωστόσο, ένας Σαουδάραβας αξιωματούχος
επανέλαβε τη θέση του βασιλείου για την
παραγωγή μετά τη συνάντηση, λέγοντας
ότι θα αποφασιστεί με βάση τη ζήτηση.
«Το πετρέλαιο δεν είναι πολιτικό όπλο»,
δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντέλ αλ
Τζουμπέιρ. Όπως είπε, η Σαουδική Αραβία
αύξησε την παραγωγή σε διάφορες περιόδους φέτος με βάση τη ζήτηση και θα
συνεχίσει να επαναξιολογεί την κατάσταση. «Αν πείτε υποσχεθήκαμε περισσότερο
πετρέλαιο σημαίνει ότι βλέπουμε έλλειψη
πετρελαίου», πρόσθεσε. «Αν δούμε έλλειψη
πετρελαίου, θα παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο».

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ εμφανίστηκαν ευχαριστημένες με τις αυξήσεις της παραγωγής
που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τους Σαουδάραβες και άλλα μέλη του ΟΠΕΚ+ για
αυτόν και τον επόμενο μήνα. «Η Σαουδική
Αραβία έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την
εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου για διαρκή οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός
Οίκος. «Αυτά τα βήματα και τα περαιτέρω
βήματα που αναμένουμε τις επόμενες
εβδομάδες έχουν και θα βοηθήσουν στη
σταθεροποίηση των αγορών σημαντικά».
Ωστόσο, οποιεσδήποτε περαιτέρω αυξήσεις αναμένεται να είναι μέτριες, καθώς τα
κράτη του Περσικού Κόλπου επιλέγουν να
διατηρήσουν την εναπομένουσα πλεονάζουσα χωρητικότητά τους εν μέσω διαταραχών στον εφοδιασμό.
Σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης
συμφωνίας του ΟΠΕΚ+, η παραγωγή της
Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να φτάσει
σχεδόν τα 11 εκατομμύρια βαρέλια την
ημέρα τον επόμενο μήνα, ένα επίπεδο που
σπάνια διατήρησε τις δεκαετίες της ως εξαγωγέας αργού. Οποιεσδήποτε περαιτέρω
αυξήσεις θα δοκιμάσουν τη μέγιστη βιώσιμη δυναμικότητα του βασιλείου, την οποία
ο κρατικός γίγαντας Saudi Aramco τοποθετεί στα 12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
naftemporiki.gr με πληροφορίες από
Bloomberg

H ΚΊΝΑ ΑΓΟΡΆΖΕΙ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ
ΡΩΣΙΚΟΎ ΆΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΤΙΜΉ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ
Οι πωλήσεις ρωσικού άνθρακα στην Κίνα
αυξάνονται συνεχώς παρά το γεγονός οι
συνολικές κινεζικές εισαγωγές του καυσίμου έχουν μειωθεί. Αυτό αποκαλύπτουν στοιχεία του S&P Global Market
Intelligence.
Οι παραδόσεις ρωσικού άνθρακα στην
Κίνα έκανα άλμα 55% στα 6,2 εκατ. τόνους τις πρώτες 28 ημέρες του Ιουνίου
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τον Μάιο είχαν αυξηθεί 20% σε
ετήσια βάση, στα 5,5 εκατ. τόνους. Τα
στατιστικά έδειξαν ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου η παραγωγή άνθρακα της
Κίνας αυξήθηκε κατά 10,4% σε ετήσια

βάση στα 1,81 δισ. τόνους, ενώ οι συνολικές εισαγωγές της μειώθηκαν κατά 96
εκατ. τόνους ή 13,6%.
«Παρά τη χαμηλότερη ζήτηση και την
υψηλότερη παραγωγή άνθρακα, η Κίνα
αγοράζει σημαντικά υψηλότερες ποσότητες ρωσικού άνθρακα από τον Μάιο του
2022» δήλωσε στο CNBC o Πρανέι Σούκλα της S&P Global Market Intelligence.
«Αυτό γιατί η Ρωσία προσφέρει μεγάλες
εκπτώσεις σε σχέση με τις υφιστάμενες
διεθνείς τιμές» συμπλήρωσε.
Η Ρωσία είναι μεγάλος παραγωγός και
εξαγωγέας άνθρακα. Αλλά μετά την εισβολή της στην Ουκρανία αναγκάζεται

να πουλάει άνθρακα σε μεγάλη πτώση,
αφού μία σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ιαπωνία, έχουν απαγορεύσει τις
εισαγωγές του ρωσικού ορυκτού.
naftemporiki.gr
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Ελβετία: Σε
υψηλό 29 ετών
ο πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός στην Ελβετία επιταχύνθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των
τελευταίων σχεδόν τριών δεκαετιών,
αγγίζοντας το 3,4% τον Ιούνιο.
Ο ρυθμός αυξάνεται από 2,9% τον
Μάιο και πολύ πάνω από τον στόχο
2% της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας. Με βάση το εναρμονισμένο μέτρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν στο
3,2%, έναντι 8,6% στη γύρω ζώνη
του ευρώ. Ο πόλεμος της Ρωσίας
στην Ουκρανία ήταν ένας «σημαντικός παράγοντας» στην επιτάχυνση
των τιμών στην Ελβετία, όπως και τα
επίμονα σημεία συμφόρησης στην
εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με
την SNB. Η εξέλιξη έρχεται δύο εβδομάδες αφότου η κεντρική τράπεζα
απροσδόκητα αύξησε τα επιτόκια νομισματικής πολιτικής της στο -0,25%
προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων. Ο επικεφαλής της
SNB, Τόμας Τζόρνταν, δήλωσε τότε
ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν υψηλές και οι αξιωματούχοι
μπορεί να χρειαστεί να αυξηθούν
ξανά. Η πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας τον Ιούνιο για τον πληθωρισμό
είναι 2,8% φέτος, 1,9% το 2023 και
1,6% το 2024.

Τουρκία: Κοντά στο 80%
ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

Σ

το 78,6% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Μάιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα
πέρσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τον Μάιο ο
δείκτης τιμών καταναλωτή είχε ανέλθει στο
73,5%. Πρόκειται για την ταχύτερη αύξηση
από το 1998, την οποία επηρέσασαν σημαντικά η ανορθόδοξη νομισματική πολιτική
του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντίκτυπος του πολέμου στην
Ουκρανία. Παρόλα αυτά ο πληθωρισμός
επιταχύνθηκε λιγότερο από ό,τι προέβλεπαν οι οικονομολόγοι. Η μέση εκτίμηση σε
έρευνα του Bloomberg, για παράδειγμα, ήταν
79,95%. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 4,95%.
Ο Ερντογάν, ο οποίος απορρίπτει την ευρέως
αποδεκτή άποψη μεταξύ των οικονομολόγων ότι η αύξηση των επιτοκίων περιορίζει

τον πληθωρισμό, πίεσε την κεντρική τράπεζα
της Τουρκίας να διατηρήσει το βασικό της
επιτόκιο πολύ κάτω από το επίπεδο του πληθωρισμού. Ως αποτέλεσμα, η λίρα έχει χάσει
το 48% της αξίας της έναντι του δολαρίου
τους τελευταίους 12 μήνες. Η βουτιά του νομίσματος ήταν ο κύριος μοχλός των αυξήσεων των τιμών σε μια χώρα που εξαρτάται από
τις εισαγωγές, ιδιαίτερα την ενέργεια.
Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την αύξηση της τιμής της ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων στον απόηχο της εισβολής του
Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην
Ουκρανία. Τα τελευταία στοιχεία για τον
πληθωρισμό έρχονται λίγες μέρες αφότου οι
τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα αύξηση 30% στον κατώτατο μισθό, η οποία ήρθε έξι μήνες μετά την αύξηση
του βασικού μισθού κατά 50%.

ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΤΩΝ BRICS ΘΈΛΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΊ ΤΟ ΙΡΆΝ
Το Ιράν κατέθεσε αίτηση για να γίνει μέλος της ομάδας των μεγαλύτερων αναδυόμενων
οικονομιών, η οποία είναι γνωστή ως BRICS, όπως δήλωσε, ένας Ιρανός αξιωματούχος.
Η ένταξη του Ιράν στην ομάδα των BRICS (από τα αρχικά των χωρών Βραζιλία, Ρωσία,
Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), «θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προστιθέμενης
αξίας για τις δύο πλευρές», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ξεχωριστά ότι η Αργεντινή έχει καταθέσει αίτηση για να ενταχθεί στην ίδια
ομάδα χωρών. Ο πρόεδρος της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντες, ο οποίος βρίσκεται
στην Ευρώπη, έχει τις τελευταίες ημέρες αναφερθεί στην επιθυμία του για την ένταξη
της χώρας του στην ομάδας των BRICS. «Την ώρα που ο Λευκός Οίκος σκεφτόταν τι
άλλο να καταστρέψει στον κόσμο, η Αργεντινή και το Ιράν κατέθεσαν αιτήσεις για να
ενταχθούν στους BRICS¬, έγραψε η Ζαχάροβα στο Telegram. Η Ρωσία επιδιώκει εδώ
και καιρό να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ασία, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή, αλλά έχει εντατικοποιήσει πρόσφατα τις προσπάθειές της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες
χώρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters
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Πάουελ: Η αμερικανική οικονομία παραμένει
ισχυρή, μπορούμε να αποφύγουμε μια ύφεση

O

πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ
Πάουελ, δήλωσε ότι η οικονομία των
ΗΠΑ βρίσκεται σε «καλή και ισχυρή κατάσταση» και η κεντρική τράπεζα μπορεί
να φέρει τον πληθωρισμό στο 2% διατηρώντας παράλληλα μια σταθερή αγορά
εργασίας, παρόλο που αυτό το
έργο έχει γίνει πιο δύσκολο
τους τελευταίους μήνες.
Δεσμεύθηκε
επίσης
να διασφαλίσει ότι οι
γρήγορες αυξήσεις
των τιμών δεν θα
παγιωθούν, λέγοντας
ότι «δεν θα επιτρέψουμε τη μετάβαση
από ένα περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού».
«Ελπίζουμε ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει θετική», είπε ο Πάουελ κατά τη διάρκεια συζήτησης την Τετάρτη κατά τη
διάρκεια του ετήσιου φόρουμ πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη
Σίντρα της Πορτογαλίας. Τα οικονομικά
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
είναι επίσης σε καλή κατάσταση και «συνολικά η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται
σε καλή θέση για να αντέξει αυστηρότερη νομισματική πολιτική».
Η αύξηση των επιτοκίων χωρίς πυροδότηση ύφεσης «είναι ο στόχος μας και πι-

στεύουμε ότι υπάρχουν τρόποι για να το
πετύχουμε αυτό», είπε ο Πάουελ, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που έκανε αυτόν
τον μήνα αφότου η Fed στις 15 Ιουνίου
αύξησε τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης, τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και τρεις
δεκαετίες. Ο Πάουελ έχει επισημάνει ότι μια άλλη κίνηση αυτού του μεγέθους
-- ή μια αύξηση κατά
50 μονάδες βάσης -θα είναι στο τραπέζι
όταν συναντηθούν
ξανά τα μέλη της Fed
στα τέλη Ιουλίου.
Επανέλαβε την Τετάρτη
ότι η Fed αυξάνει τα επιτόκια «γρήγορα» και στοχεύει
να μεταβεί «σε περιοριστικό έδαφος
αρκετά γρήγορα», αναφερόμενος στο ότι
έχει το κόστος δανεισμού σε επίπεδα
που θα περιορίζουν αντί να τονώνουν
την οικονομική ανάπτυξη.
Ο Πάουελ και οι συνάδελφοί του στη Fed
έχουν κινηθεί επιθετικά για να καταπολεμήσουν τον πιο υψηλό πληθωρισμό των
τελευταίων 40 ετών εν μέσω κριτικής ότι
άφησαν τη νομισματική πολιτική πολύ
χαλαρή για πάρα πολύ καιρό, καθώς η
οικονομία ανέκαμψε από τον Covid-19.
Αύξησαν τα επιτόκια κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες φέτος και οι αξιωματούχοι

προβλέπουν περίπου 1,75 μονάδες περαιτέρω σωρευτικής σύσφιξης το 2022.
Η στροφή σε υψηλότερα επιτόκια έχει
συγκλονίσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η
πολιτική της Fed μπορεί να προκαλέσει
ύφεση. Περίπου το ένα τρίτο των οικονομολόγων προβλέπουν μια ύφεση στις
ΗΠΑ ως πιθανή τα επόμενα δύο χρόνια,
το 21% βλέποντας κάποιο χρόνο με πιθανή μηδενική ή αρνητική ανάπτυξη
και οι υπόλοιποι αναζητούν τη Fed να
επιτύχει μια ήπια προσγείωση συνεχούς
ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού,
σύμφωνα με έρευνα στις αρχές αυτού
του μήνα.
Ο Πάουελ μίλησε σε πάνελ με την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και τον
διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας,
Άντριου Μπέιλι. Και οι τρεις κεντρικοί
τραπεζίτες προσπαθούν να μειώσουν
τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει γίνει παγκόσμιο πρόβλημα που επιδεινώνεται
από τις διαταραχές της εφοδιαστικής
αλυσίδας που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19 καθώς και από την άνοδο
των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από
Bloomberg

MOODY’S: Η ΡΩΣΊΑ ΚΉΡΥΞΕ
ΣΤΆΣΗ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΤΗΣ ΧΡΈΟΣ
Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s θεωρεί πλέον πως η Ρωσική Ομοσπονδία κήρυξε
στάση πληρωμών ως προς το εξωτερικό δημόσιο χρέος της. Ο οίκος εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι κατέληξε
στην κρίση αυτή διότι η Μόσχα δεν αποπλήρωσε τόκους δυο κρατικών ομολόγων, μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος τριάντα ημερών τη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία βρέθηκε σε αδυναμία πληρωμής σε ομόλογα ξένου νομίσματος καθώς το βράδυ της Κυριακής έληξε η περίοδος χάριτος για περίπου 100 εκατ. δολάρια
από τις καθυστερημένες πληρωμές ομολόγων, που έχουν μπλοκαριστεί λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν
ως αντίποινα για την εισβολή στην Ουκρανία. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι τα χρήματα στάλθηκαν στην Euroclear,
μια τράπεζα που στη συνέχεια θα διανείμει την πληρωμή στους επενδυτές. Αλλά αυτή η πληρωμή έχει μπλοκάρει εκεί, σύμφωνα με το Bloomberg
News, και οι πιστωτές δεν την έχουν λάβει. Τα χρήματα δεν καταβλήθηκαν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, δηλαδή το
βράδυ της Κυριακής, και έτσι πλέον θεωρείται χρεοκοπία (defeault). Το defeault της Ρωσίας προς το παρόν θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ως μια συμβολική εξέλιξη που έχει ελάχιστη σημασία για τους Ρώσους. Επομένως η κήρυξη στάσης πληρωμών δεν οφείλεται σε έλλειψη ρευστού του ρωσικού
κράτους –τα ταμεία της Μόσχας είναι γεμάτα, χάρη στις υψηλές τιμές της ενέργειας– αλλά σε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση
πληρωμών, λόγω των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεσή τους. Η Μόσχα έχει κάνει κανονικά τις πληρωμές και το γεγονός πως εμποδίζονται εξαιτίας των κυρώσεων της Δύσης «δεν είναι δικό μας πρόβλημα», έκρινε χθες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ,
σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ. Για τη ρωσική κυβέρνηση, πρόκειται για «τεχνητή» στάση πληρωμών.
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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΔΙΕΘΝΩΣ

Τα νέα εργοστάσια της Tesla
«χάνουν δισεκατομμύρια»
λέει ο Elon Musk

ΒP: Απέκτησε μερίδιο 40%
σε τεράστιο project πράσινου
υδρογόνου και ΑΠΕ
Στην εξαγορά μεριδίου 40,5% στο Asian Renewable Energy Hub,
ένα τεράστιο project ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αυστραλία, που θα αναπτυχθεί σε περιοχή 6.500 τετραγωνικών μέτρων,
συμφώνησε να προχωρήσει η BP. Ο βρετανικός κολοσσός πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι θα είναι ο διαχειριστής
του έργου, το οποίο, όπως είπε, «έχει τη δυναμική να γίνει ένα από
κορυφαία hubs ανανεώσιμων πηγών και πράσινου υδρογόνου
στον πλανήτη». Το project έχει ως στόχο να παράγει 26 γιγαβάτ
ηλιακής και αιολικής ενέργειας, προκειμένου να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε τοπικούς πελάτες στη Δυτική Αυστραλία. Όσον
αφορά στο υδρογόνο και την αμμωνία θα χρησιμοποιούνται στην
Αυστραλία, αλλά θα γίνονται και εξαγωγές. Σε πλήρη ανάπτυξη θα
έχει τη δυνατότητα να παράγει 1,6 εκατ. τόνους πράσινου υδρογόνου ή 9 εκατ. τόνους αμμωνίας ετησίως, σύμφωνα με την BP. H ΒP
θα αναλάβει την διαχείριση του project από την 1η Ιουλίου - εφόσον λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.
naftemporiki.gr

O Elon Musk είχε μεγάλη υπερηφάνεια και
υψηλές προσδοκίες από
τα νέα εργοστάσια της
Tesla στη Γερμανία και
τις ΗΠΑ, καθώς ήταν
αναγκαία για την αύξηση παραγωγής και παραδόσεων. Ωστόσο τα επίμονα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι μεγάλες ελλείψεις μπαταριών θέτουν
σοβαρότατα εμπόδια στη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα
να «χάνουν δισεκατομμύρια» όπως ο ίδιος είπε σε συνέντευξή του στο Tesla Owners of Sillicon Valley.
«Τα εργοστάσια τόσο στο Βερολίνο όσο και στο Όστιν είναι γιγαντιαίοι φούρνοι καύσης χρημάτων αυτή τη στιγμή.
Ακούμε έναν γιγάντιο βρυχηθμό, που είναι ο ήχος του χρήματος στις φλόγες» ανέφερε. «Χάνουν πραγματικά δισεκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τόνοι δαπανών και εξαιρετικά περιορισμένη παραγωγή» εξήγησε.
Ο Μασκ σημείωσε μάλιστα πως τα λεγόμενα gigafactories
παλεύουν για τα επίπεδα της παραγωγής τους από την
πρώτη στιγμή που άνοιξαν στις αρχές της προηγούμενης
χρονιάς. Το εργοστάσιο στο Όστιν του Τέξας προς το παρόν παράγει «μικροσκοπικό» αριθμό αυτοκινήτων, εν μέρει
επειδή οι μπαταρίες και άλλα εξαρτήματα έχουν κολλήσει
σε ένα κινεζικό λιμάνι με κανέναν να μην είναι σε θέση
να τα μετακινήσει. Το lockdown στη Σαγκάη αποδείχθηκε
«πολύ πολύ δύσκολο» για την Tesla, τόνισε.

ΤΗΝ ABN AMRO ΕΝΔΙΑΦΈΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΆΣΕΙ Η BNP PARIBAS
Η BNP Paribas έχει εκφράσει ενδιαφέρον για μια πιθανή εξαγορά της ABN Amro Bank, της ολλανδικής κρατικής εταιρείας. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας επικοινώνησε πρόσφατα για συνάντηση με την ολλανδική κυβέρνηση και συζήτησε το ενδιαφέρον της για μια συναλλαγή, είπαν οι
άνθρωποι, αναφέρει το Bloomberg. Η BNP προσελκύεται από το λιανικό και εταιρικό franchise
της ABN Amro και την ευκαιρία να επεκταθεί στη Βόρεια Ευρώπη. Η μετοχή της ABN Amro εκτινάχθηκε στα ύψη στο Άμστερνταμ, κερδίζοντας έως και 18,4% και διαπραγματεύτηκε άνοδο άνω του
12% στα 11,55. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 10% φέτος, δίνοντας στην τράπεζα αγοραία
αξία 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (11,45 δισεκατομμύρια δολάρια). Η ολλανδική κυβέρνηση δεν
εξετάζει σοβαρά το ενδιαφέρον προς το παρόν και η επαφή της BNP δεν έχει προχωρήσει σε
λεπτομερείς διαπραγματεύσεις. Το κράτος μπορεί να προτιμήσει να πουλήσει περαιτέρω μετοχές στην αγορά, κάτι που θα του επέτρεπε να
συγκεντρώσει χρήματα ενώ θα διατηρήσει κάποιο έλεγχο. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις ευρωπαϊκών τραπεζών ήταν σπάνιες την τελευταία
δεκαετία, καθώς τα αρνητικά επιτόκια επιβάρυναν τα αποτελέσματα και τα στελέχη περίμεναν την πρόοδο σε μια τραπεζική ένωση στο μπλοκ.
Μια πρόσφατη ώθηση για αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων που έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό για μια ενιαία αγορά για τις τράπεζες
και η αύξηση των επιτοκίων ενισχύουν τις προοπτικές για τη σύναψη συναλλαγών, αν και έχουν προκύψει άλλα εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης
της πιθανότητας ύφεσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλες τράπεζες έχουν επίσης προσεγγίσει την ολλανδική κυβέρνηση για να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για την ABN Amro, είπε ένα άτομο. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα καταλήξουν σε επίσημες προσφορές, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές. Οι εκπρόσωποι της BNP και της ABN Amro αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
naftemporiki.gr
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Κατάρ: Eni και TotalEnergies στην ανάπτυξη του
μεγαλύτερου πεδίου φυσικού αερίου στον κόσμο
Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον ιταλικό ενεργειακό κολοσσό Eni ως δεύτερο
ξένο εταίρο, μετά τη γαλλική TotalEnergies,
για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου πεδίου
φυσικού αερίου στον κόσμο. "Είμαι στην
ευχάριστη θέση (...) να ανακοινώσω πως η
Eni επελέγη ως εταίρος σε αυτό το μοναδικό στρατηγικό σχέδιο" στον κόσμο, δήλωσε
ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ και διευθύνων σύμβουλος της Qatar Energy (QE),
Σάαντ Σερίντα Αλ-Κάαμπι, σε συνέντευξη
Τύπου στην Ντόχα.
Στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας με τον κολοσσό των υδρογονανθράκων του Κατάρ, η
Eni παίρνει ένα μερίδιο λίγο πάνω από το
3% του σχεδίου North Field East (NFE), αξίας άνω των 28 δισεκ. δολαρίων και που έχει
σκοπό την αύξηση κατά 60% της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
της χώρας του Κόλπου μέχρι το 2027.
Το μερίδιο της TotalEnergies, η συμφωνία
της οποίας έως το 2054 με την QE ανακοινώθηκε στις 12 Ιουνίου, θα είναι η πιο σημαντική, στο 6,25%, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Πατρίκ Πουγιανέ.
Η πιο σημαντική συμφωνία της γαλλικής
εταιρίας με το Κατάρ συνεισφέρει στο να
αντισταθμισθεί η αποχώρησή της από τη
Ρωσία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Μια τρίτη υπογραφή αναμένεται να ανακοινωθεί σε συνέντευξη Τύπου που θα

δοθεί αύριο, Δευτέρα, έπειτα από συνομιλίες που ξεκίνησαν το 2019. Η συμμετοχή
ξένων εταιριών αναμένεται να φθάσει περίπου το 25%. Το σχέδιο North Field East
(NFE), όπου η παραγωγή αναμένεται να
ξεκινήσει το 2026, προβλέπει την επέκταση
του εξωχώριου πεδίου Βόρειο Πεδίο, του
μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου
στον κόσμο που το Κατάρ μοιράζεται με
το Ιράν. Το Βόρειο Πεδίο αντιπροσωπεύει
περίπου το 10% των γνωστών αποθεμάτων
φυσικού αερίου στον κόσμο, σύμφωνα με
την QE. Εκτείνεται κάτω από τη θάλασσα
μέχρι την ιρανική επικράτεια, όπου οι προσπάθειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας για
να εκμεταλλευθεί το μερίδιό της από το

κοίτασμα αυτό παρεμποδίζονται από τις
διεθνείς κυρώσεις.
Το Κατάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, μαζί με τις
Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, και
"η λιγότερο ακριβή πηγή εφοδιασμού αυτή
την ώρα", διευκρινίζει ο Ντάνιελ Τόλεμαν,
αναλυτής του γραφείου Wood Mackenzie.
Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι εισαγωγείς LNG σπεύδουν να εξασφαλίσουν
εναλλακτικές προς το ρωσικό αέριο.
Η Eni ανακοίνωσε, πως η Gazprom παρέδωσε μόνο το 50% του αερίου που της είχε
ζητήσει ο ιταλικός ενεργειακός κολοσσός.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

ΙΟΎΝΙΟΣ: «ΆΛΜΑ» ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΏΝ ΓΙΑ RYANAIR ΚΑΙ WIZZ AIR
«Εκτίναξη» της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε τον Ιούνιο για δύο
low cost αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, σε μια ένδειξη ότι η
ταξιδιωτική βιομηχανία ανακάμπτει από την πανδημία του νέου κορωνοϊού. Ειδικότερα, η Ryanair ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ετησίως
ο αριθμός των επιβατών που μετέφερε τον Ιούνιο τριπλασιάστηκε,
σε 15,9 εκατ. Ο συντελεστής πληρότητας πτήσεων (load factor)- μέτρο των διαθέσιμων θέσεων που έχει πουλήσει – αυξήθηκε κατά 23
ποσοστιαίες μονάδες, στο 95%. Σύμφωνα με τον αερομεταφορέα, καταγράφεται μια σταθερή αύξηση στον αριθμό των επιβατών και στον
συντελεστή πληρότητας πτήσεων από την αρχή του έτους. Παράλληλα, αύξηση σημειώθηκε επίσης στον αριθμό των επιβατών στην
ανταγωνιστική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air, η οποία ανέφερε ότι μετέφερε 4,34 εκατ. επιβάτες τον Ιούνιο, καταγράφοντας αύξηση 180% από έτος σε έτος. Ο αερομεταφορέας δήλωσε επίσης ότι τα αεροσκάφη του ήταν πληρέστερα από ό,τι πριν
από ένα χρόνο, με μέσο συντελεστή πληρότητας πτήσεων 86%, από 64% τον Ιούνιο του 2021.
Η αύξηση στον αριθμό των επιβατών έρχεται καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να μειώσουν τη χωρητικότητά
τους λόγω ελλείψεων προσωπικού, καταλήγοντας σε ταξιδιωτικό χάος με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.
Να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε ότι οι τιμές των εισιτηρίων
στην Ευρώπη θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα μετακυλήσουν στους καταναλωτές το υψηλότερο
κόστος πετρελαίου, το αυξημένο κόστος προσωπικού και τα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
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ΜΑΡΊΝΑ ΑΓΊΑΣ ΝΆΠΑΣ:
Ένας ολοκληρωμένος κόσμος διαβίωσης,
διασκέδασης, ψυχαγωγίας και νέων θέσεων εργασίας!

Ό

σοι παρευρέθηκαν στην τελετή εγκαινίων,
αναμφίβολα υποστηρίζουν ότι: Η Μαρίνα
Αγίας Νάπας είναι πολλά περισσότερα από
ένα μέρος για να δένουν σκάφη. Πέρα από
τις άρτιες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που
παρέχονται στα σκάφη που ελλιμενίζονται
(και για τις οποίες είναι ήδη γνωστή στους
ναυτιλιακούς κύκλους) η Μαρίνα είναι ένα
οικοσύστημα όπου μπορείς να ζεις το απόλυτο παραθαλάσσιο lifestyle, να εργάζεσαι και
να ψυχαγωγείσαι με μία ή περισσότερες από
τις επιλογές για καφέ, ποτό, φαγητό ή ακόμα
και για να παρακολουθήσεις μια εκδήλωση
στο επιβλητικό Event Center. Δηλαδή αποτελεί έναν ολοκληρωμένο κόσμο διαβίωσης,
διασκέδασης, ψυχαγωγίας και νέων θέσεων
εργασίας!
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο
Αναστασιάδη, ο οποίος κατά την προσέλευση
του εξέφρασε το θαυμασμό του για τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, ενώ η παρουσία του τόνισε
τη σημαντικότητα του έργου στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και όχι μόνο. Τα εγκαίνια
τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Διευθύνοντος
Συμβούλου της Μαρίνας, κ. Σταύρου Καραμοντάνη και του προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Naguib Sawiris, στην παρουσία
εκλεκτών προσκεκλημένων.
Νωρίτερα, κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Καραμοντάνης ανέφερε πως “νιώθει ιδιαίτερη
χαρά, ικανοποίηση και συνάμα ευγνωμοσύνη
που το έργο που οραματίστηκε ο πατέρας
του, Γεράσιμος Καραμοντάνης, σήμερα γυρίζει σελίδα”.
“Σίγουρα αναγκαστήκαμε να αναθεωρήσουμε
τα χρονοδιαγράμματά μας” τόνισε ο CEO της
Μαρίνας Αγίας Νάπας “όμως με σκληρή δουλειά, επιμονή και θέληση, φτάσαμε εδώ σήμερα να εγκαινιάζουμε ένα έργο που όμοιό του
δεν έχει αναπτυχθεί ξανά στο νησί. Ένα αυτόνομο οικοσύστημα διαβίωσης, διασκέδασης,
ψυχαγωγίας αλλά και νέων θέσεων εργασίας
που έδωσε ήδη πνοή στην περιοχή και θα συνεχίσει να το κάνει σε ετήσια βάση. Είμαστε
πολύ περήφανοι για ό,τι έχουμε πετύχει έως
τώρα όμως για ένα να είστε σίγουροι:
Μια νέα σελίδα ξεκινάει για τη Μαρίνα Αγίας
Νάπας και αυτή είναι ακόμα η αρχή!” Στη συνέχεια ο κ. Καραμοντάνης αναφέρθηκε στην
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πρόοδο των έργων, συγκεκριμένα για τον
ανατολικό πύργο που αναμένεται να παραδοθεί αρχές της άνοιξης του 2023 και την πρόοδο στην κατασκευή των πολυτελών κατοικιών
με την εντυπωσιακή παραθαλάσσια έπαυλη 6,
να έχει παραδοθεί ήδη στην ιδιοκτήτριά της.
Εντυπωσιασμένος από την πορεία του έργου
και τα όσα έχει δει έως τώρα, δήλωσε από
την πλευρά του ο κ. Sawiris, τονίζοντας πως
“η Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι η πιο εντυπωσιακή απ’ όλες τις επενδύσεις του μέχρι τώρα”
και ότι ‘νιώθει τυχερός και ευλογημένος που
συμβάλλει στην υλοποίηση ενός τόσο μεγαλειώδους έργου που θα αλλάξει ριζικά το τοπίο στη ΝΑ Μεσόγειο ανεβάζοντας τον πήχη
των παρεχόμενων υπηρεσιών”. “Και όχι μόνο
αυτό” πρόσθεσε “όταν ολοκληρωθεί, θα είναι
ένα κόσμημα όχι μόνο της Αγίας Νάπας αλλά
και ολόκληρου του νησιού, ένα έργο που θα
αναζωογονήσει την τοπική κοινωνία και θα
συμβάλλει τα μέγιστα και στην εθνική οικονομία”.
Διεθνής προορισμός με εξαιρετικές ευκαιρίες
επένδυσης σε ακίνητα, φανταστική θέα και
σύγχρονες εγκαταστάσεις ελλιμενισμού σκαφών, η Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι το απόλυτο
θέρετρο για ένα συναρπαστικό lifestyle. Ήδη,
το λιμενικό κομμάτι λειτουργεί παρέχοντας

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Την ίδια ώρα,
προχωρά η κατασκευή του οικιστικού μέρους
της Μαρίνας.
Τεράστια είναι τα οφέλη για τον τόπο από
την ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου.
Η Μαρίνα αναμένεται ότι θα συμβάλει στην
προσέλκυση υψηλού επιπέδου τουριστών
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πρόκειται, μάλιστα, για την μοναδική μαρίνα στην
Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές
πρότυπο ISO-13687-1 όσον αφορά στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την
ταχεία υποστήριξη και εξυπηρέτηση σκαφών
και επισκεπτών σε όλους τους τομείς με σύγχρονες και έξυπνες υπηρεσίες ενώ πρόσφατα
βραβεύτηκε με τη Γαλάζια Σημαία.
Επιπρόσθετα, διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπορική ζώνη (4.000+ τ.μ.) στην ελεύθερη επαρχία
Αμμοχώστου. Φιλοξενεί μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια τόσο στην Αγία Νάπα όσο και
στην Κύπρο, όπως τα L ‘Atelier Robuchon, Le
Deli & Le Sundeck Robuchon, τα οποία αποτελούν και τη ναυαρχίδα των χώρων εστίασης
της εμπορικής ζώνης.
Η ολοκλήρωση του έργου θα αναβαθμίσει
ουσιαστικά τόσο τον ναυτικό όσο και τον παραθεριστικό τουρισμό της περιοχής και της
Κύπρου γενικότερα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ:
Η Eurolife δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σ

το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της σύγχρονης εποχής η υιοθέτηση πρακτικών
διαχείρισης κινδύνων αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών. Σήμερα, οι ραγδαίες αλλαγές
που βιώνουμε και η αβεβαιότητα που
επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία,
αυξάνουν τις απαιτήσεις στις επιχειρήσεις που έχουν ενώπιον τους πολλαπλές
και σημαντικές προκλήσεις.
Στις μέρες μας, οι απειλές που μπορεί να
πλήξουν μια επιχείρηση είναι σύνθετες
και δεν είναι μόνο οικονομικής φύσης.
Η Eurolife έχει την τεχνογνωσία και μπορεί να εντοπίζει τους κινδύνους που
απειλούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ) και με ολοκληρωμένη προσέγγιση
διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων, να
αναλύει τις ανάγκες τους και να προτείνει λύσεις σε σημαντικά θέματα, όπως
αυτό της επιχειρηματικής συνέχισης
μέσα από ομαλή διαδοχή ή την ασφάλιση των ανθρώπων-κλειδιά της επιχείρησης.
Η Eurolife, έχοντας τις γνώσεις και τα
εξειδικευμένα εργαλεία, είναι σε θέση
να αναλύει σε βάθος τα δεδομένα και
να αξιολογεί τις ανάγκες κάθε επιχείρησης με το «Business Needs Tool», ένα
καινοτόμο εργαλείο ανάλυσης ασφαλίσιμων κινδύνων των επιχειρήσεων που
παρουσιάζεται για πρώτη φορά, από τη
μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της
χώρας.
Το εξειδικευμένο εργαλείο έχει τη δυνατότητα να σταθμίζει τις ασφαλιστικές
ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα από
επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών
και ερωτηματολογίων αξιολόγησης
ασφαλίσιμων κινδύνων και συνυπολογίζοντας άλλους σημαντικούς δείκτες
αξιολόγησης της επιχείρησης προβαίνει
σε ιεράρχηση και ποσοτικοποίηση των
κινδύνων, αξιολογώντας παράλληλα το
συνολικό προφίλ επιχειρηματικού κινδύνου ανάλογα με τα δεδομένα κάθε
επιχείρησης, παρέχοντας με αυτό τον
τρόπο ένα σημαντικό βοήθημα για τον
κάθε επιχειρηματία.
Στη διαδικασία αυτή, η πλήρως καταρτισμένη ομάδα Ασφαλιστικών Συμβούλων
της Eurolife αξιολογεί τα οικονομικά δεδομένα κάθε επιχείρησης: ισολογισμό,

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ
Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος της Eurolife που χρησιμοποιεί το εργαλείο, μέσα από μια
σειρά ερωτήσεων προς τα στελέχη της επιχείρησης, καταλήγει σε ένα σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων και στην ετοιμασία εμπεριστατωμένης μελέτης
που παραδίδεται στον επιχειρηματία και αποτελεί σημαντικό εγχειρίδιο για να:
1. Γνωρίζει την επίδραση και τις συνέπειες των κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν
την επιχείρησή του
2. Πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για σωστή διαχείρισή τους, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
3. Σχεδιάσει το κατάλληλο πλάνο ασφάλισης και να προβαίνει ανά τακτά διαστήματα
σε αναθεώρησή του, αναλόγως των απαιτήσεων και των νέων αναγκών που παρουσιάζονται
Η Eurolife είναι δίπλα σε κάθε ΜμΕ της Κύπρου, με στόχο να παρέχει όλα τα εργαλεία
που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, την ομαλή διαδοχή και μετάβαση στη νέα γενιά. Την ίδια στιγμή, δίνει λύσεις για τη διατήρηση της οικονομικής
ισορροπίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας ενέργειες
που εξασφαλίζουν τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης, τη διαφύλαξη των θέσεων
εργασίας και την αύξηση της αξίας της.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Eurolife, στο 80008880.
κερδοφορία, ύψος δανεισμού, ανάλυση
κύκλου εργασιών, βασικούς οικονομικούς δείκτες, εκτιμώμενη αξία επιχείρησης και προοπτικές ανάπτυξής της.
Ταυτόχρονα, σταθμίζεται το νομικό

πλαίσιο/εταιρικό δίκαιο και το φορολογικό πλαίσιο που διέπει εταιρείες, διευθυντές/μέτοχους/ιδιοκτήτες/κληρονόμους και τις κοινωνικές παροχές υγείας
και σύνταξης.
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ΑΓΟΡΑ

Συνέδριο FMW: Σπουδές στην ιατρική επιδιώκουν
οι περισσότεροι υποψήφιοι νέοι φοιτητές

H

ιατρική βρίσκεται στην πρώτη θέση προτίμησης των 5.202 υποψηφίων για εξασφάλιση θέσης στα Πανεπιστήμια το 2022.
Αυτό προκύπτει από στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Online Conference που διοργάνωσε η εταιρεία FMW Financial Media Way, με
θέμα «Πανεπιστήμια και Κλάδοι Σπουδών».
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Conference, η
Επιθεωρήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας κα Ελένη Παπαστεφάνου, ανάφερε ότι οι υποψήφιοι για πρόσβαση στα δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας ανέρχονται φέτος σε 5.202, έναντι 5,559
το 2021 και 5.465 το 2020. Από τους φετινούς
υποψήφιους, όπως διευκρίνισε, οι 4.844 είναι
τελειόφοιτοι, οι 437 στοχεύουν στις Στρατιωτικές Σχολές και οι 540 αιτήθηκαν διευκολύνσεων. Αναφερόμενη στις σχολές που δήλωσαν ότι
προτιμούν οι υποψήφιοι, είπε ότι πρώτη είναι
η ιατρική (597) και ακολουθούν οι σχολές λογιστικής και χρηματοοικονομικών (454), ψυχολογίας (377), πληροφορικής (333) και νομικής
(191). Στη δική της παρέμβαση η Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης και Προϊστάμενη Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής
Αγωγής (ΥΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ. Ειρήνη Ροδοσθένους
είπε ότι η υπηρεσία της καταβάλλει τεράστιες
προσπάθειες για ενημέρωση των υποψηφίων
φοιτητών για τους κλάδους σπουδών και τον
επαγγελματικό προσανατολισμό τους.
Ακόμα ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται μια

μεγάλη έρευνα για τη σύνδεση της πανεπιστημιακής μόρφωσης με την αγορά εργασίας.
Από την πλευρά του ο Συντονιστής του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο
του ΤΕΠΑΚ κ. Γιώργος Κόκου ανάφερε ότι οι
φοιτητές πριν επιλέξουν τον κλάδο σπουδών
τους θα πρέπει να κατανοήσουν το ταλέντο
τους, τις δεξιότητες τους και τα ζητώ τους ως
μελλοντικοί εργαζόμενοι. Το ΤΕΠΑΚ, όπως είπε,
διαθέτει 31 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κλάδους σπουδών που καλύπτουν όλες
τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη καθιέρωσης
της αγγλικής γλώσσας στους περισσότερους
κλάδους σπουδών, ώστε να προσελκύσουμε κι
άλλους ξένους φοιτητές και να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο οι Κύπριοι φοιτητές.
Μέσα από τη συζήτηση που έγινε εξήχθησαν

τα εξής συμπεράσματα:
• Το οικονομικό περιβάλλον είναι ρευστό και
αυτό θα επηρεάσει τη ζήτηση στα επαγγέλματα του μέλλοντος.
• Υποψήφιοι φοιτητές και γονείς πρέπει να
μελετήσουν καλά όλα τα δεδομένα πριν
επιλέξουν κλάδο σπουδών.
• Οι νέοι κλάδοι σπουδών, όπως η πληροφορική, η υγεία, τα παραϊατρικά επαγγέλματα,
κλπ., κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις
των νέων φοιτητών.
• Βασικό κριτήριο για εργοδότηση νέων επιστημόνων δεν είναι μόνο το πτυχίο τους,
αλλά η κρίση, η εργατικότητα και οι δεξιότητες τους.
Συντονιστής του Conference ήταν ο Διευθύνων
Σύμβουλος της FMW Financial Media Way, δημοσιογράφος κ. Ιωσήφ Ιωσήφ.

Η ΕΥΚ ΕΝΗΜΈΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΈΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΌΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ
Συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κα. Αννίτα Δημητρίου είχε αντιπροσωπεία της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ). Την ΕΥΚ εκπροσώπησαν η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Τούλα Ονουφρίου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Γιώτα Λάμπρου και ο εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή κ. Δημήτρης Φεσσάς. Κατά τη
συνάντηση, η αντιπροσωπεία της ΕΥΚ παρουσίασε στην Πρόεδρο της Βουλής τον ρόλο και
τις αρμοδιότητες της Εταιρείας, καθώς και τον τρόπο που συμβάλλει στην προώθηση των
δραστηριοτήτων στην ΑΟΖ της Κύπρου. Επίσης, έγινε ανάλυση των νέων αρμοδιοτήτων που
έχει πρόσφατα αναλάβει η ΕΥΚ για την υποστήριξη της πολιτικής για την Πράσινη Οικονομία
και των δράσεων που θα αναλάβει η Εταιρεία, μεταξύ άλλων για τη μελέτη του δυναμικού για
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα, με την Πρόεδρο της Βουλής συζητήθηκαν οι
τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και πώς αυτές επηρεάζουν θετικά τις προοπτικές για τα κυπριακά κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η πρόεδρος της ΕΥΚ, κα. Τούλα Ονουφρίου,
δήλωσε μετά την συνάντηση με την κα. Αννίτα Δημητρίου τα εξής: “Η ΕΥΚ είναι στη διάθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων, των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών για να παρέχει τεχνοκρατική ενημέρωση στα θέματα αρμοδιότητάς της. Με την καθοδήγηση της Πρόεδρου της Βουλής θα επιδιώξουμε την
αναβάθμιση αυτής της τεχνοκρατικής ενημέρωσης, αλλά και στο να λαμβάνουμε οποιαδήποτε εισήγηση σχετικά με τον τομέα μας”. Από την πλευρά
της, η Πρόεδρος της Βουλής κα Δημητρίου εξήρε τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΥΚ με την εμπειρογνωμοσύνη της και τη σημαντική συμβολή της στην
επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης στον τομέα υδρογονανθράκων, αλλά και προς την ενεργειακή μετάβαση.
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Τη συνέχιση και αναβάθμιση της συνεργασίας
με τη Βουλή συζήτησε το Δ.Σ. του ΚΥΠΕ
με την Αννίτα Δημητρίου

T

ην πορεία αλλά και αναβάθμιση της μεταξύ τους συνεργασίας ανασκόπησαν
και συζήτησαν το Διοικητικό Συμβούλιο
του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων
(ΚΥΠΕ) και η Πρόεδρος της Βουλή των
Αντιπροσώπων, σε συνάντηση μεταξύ
του Δ.Σ. του ΚΥΠΕ και της Αννίτας Δημητρίου.
Οι δύο πλευρές εξέφρασαν ικανοποίηση
για τη συνεργασία τους και συζήτησαν
την προοπτική διοργάνωσης συνεδρίων
και ημερίδων με θεματολογία που απασχολεί εξίσου τη Βουλή και το ΚΥΠΕ,
όπως είναι το φαινόμενο της διασποράς ψευδών ειδήσεων, θέματα ισότητας
των φύλων, ενεργειακά ζητήματα κ.α. Η
κ. Δημητρίου τόνισε ότι το ΚΥΠΕ είναι
ένας πολύτιμος συνεργάτης για τη Βουλή. Από πλευράς του ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος
του ΔΣ Ιωσήφ Ιωσήφ τόνισε τη σημασία
που δίνει το ΚΥΠΕ στην κάλυψη των κοινοβουλευτικών εργασιών και ανέλυσε τη
στρατηγική απόφαση του Πρακτορείου
να λειτουργήσει ως κόμβος αλληλεπί-

δρασης μεταξύ γειτονικών χωρών της
περιοχής.
Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι
ο ρόλος του ΚΥΠΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η κοινοβουλευτική είδηση μεταφέρεται τις πλείστες φορές
μέσα από την κάλυψη που προσφέρει το
Πρακτορείο στις εργασίες του Σώματος.
Σημείωσε, δε, ότι παραμένει ανοιχτή σε
προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόσθεσε
ότι θα εξεταστεί η πρόταση του ΚΥΠΕ για
κινηματογράφηση και ανάρτηση στο διαδίκτυο των δηλώσεων των Βουλευτών,
μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.
Από πλευράς του ΚΥΠΕ τέθηκε και το
ζήτημα της καλύτερης κατανομής των
συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών μέσα στην εβδομάδα, ώστε
να εξασφαλίζεται η καλύτερη και πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών τους. Η
κ. Δημητρίου σημείωσε ότι γίνονται προσπάθειες για καλύτερη διαχείριση του

χρόνου, ώστε να μην ξεπερνά κατά πολύ
η διάρκεια των συνεδριάσεων ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Εξήγησε, όμως, ότι
οι συνεδριάσεις συγκεντρώνονται αναγκαστικά σε συγκεκριμένες ημέρες, ώστε
οι Βουλευτές να έχουν την ευκαιρία να
συναντούν και ακούνε τους πολίτες και
οργανωμένα σύνολα στις επαρχίες που
εκπροσωπούν.
Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών για την περαιτέρω συνεργασία των
δύο πλευρών, αναμένεται να ακολουθήσει νέα συνάντηση σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ώστε να καταγραφούν τα σημεία
της μεταξύ τους επαφής.
Στη συνάντηση παρόντες ήταν και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΚΥΠΕ Γιώργος Φράγκος,
τα μέλη του ΔΣ Ελέγκω Φραγκουλίδου,
Γιάννης Αντωνίου , Χάρης Νικολαϊδης
καθώς και ο Αναπληρωτής Διευθυντής
και Αρχισυντάκτης του Πρακτορείου
Γιώργος Χριστοδουλίδης. Από πλευράς
Βουλής παρούσα ήταν και η Γενική Διευθύντρια Τασούλα Ιερωνυμίδου.

nomisma ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 /

89

Η διασφάλιση
χρηματοδότησης
του συγκεκριμένου
ερευνητικού
προγράμματος,
αποδεικνύει τον
διαχρονικό στόχο της
Πετρολίνα να πρωτοπορεί
συνεχώς, επενδύοντας
σε νέες τεχνολογίες
που παρέχουν στον
καταναλωτή ανώτερης
ποιότητας καύσιμα

Η Πετρολίνα πρωτοπορεί και επενδύει σε νέες
τεχνολογίες με την συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας

Η

πρόταση έργου της Πετρολίνα κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 250
προτάσεις, με στόχο την ανάπτυξη
εξελιγμένου τεχνολογικού προϊόντος
για τη διασφάλιση της ποιότητας των
καυσίμων. Στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων RESTART 20162020 του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, επιλέχθηκε η πρόταση έργου
ENTERPRISES/0521/0058, στην οποία
η Πετρολίνα συμμετέχει ως βασικός
εταίρος, έχοντας στο επίκεντρο την
ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογικών
προϊόντων διασφάλισης ποιότητας
καυσίμων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πρωτότυπο και καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο εδράζεται στις αρχές της
προστασίας του περιβάλλοντος και της
βιωσιμότητας.
Η διασφάλιση ποιότητας καυσίμων βασίζεται κυρίως στην νάνο-τεχνολογία
και στο πλαίσιο του έργου, η Πετρολίνα
συνεργάζεται με την εταιρεία AmaDema
(www.amdmcomposites.com), η οποία
εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την
παρασκευή προηγμένων σύνθετων υλικών και κατασκευών. Η πρόταση έργου

της Πετρολίνα κατάφερε να ξεχωρίσει
ανάμεσα σε 250 προτάσεις, από τις
οποίες επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση περίπου το 8 με 10% των προτάσεων, που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη
βαθμολογία.
Η διασφάλιση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος, αποδεικνύει τον διαχρονικό στόχο

της Πετρολίνα να πρωτοπορεί συνεχώς,
επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες που
παρέχουν στον καταναλωτή ανώτερης
ποιότητας καύσιμα.
Η Πετρολίνα συμμετέχει σε δύο επιπλέον ερευνητικά προγράμματα (Horizon
Funding European Commission) για ενεργειακές κοινότητες και δομικούς υπερπυκνωτές (Structural Supercapacitors).
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