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Το καλειδοσκόπιο
των προκλήσεων

Ιϋ1

Χρονιά
προκλήσεων προκλήσεων ουσιαστικών

και όχι ρητορικών σχημάτων

θα είναι το 2023 που ξεκινά ως
συνέχεια μιας περιόδου αναταράξεων Προκειμένου

να ρίξει φως στο πώς διαμορφώνεται
στην κατ ανάγκη πλέον προεκλογική

Ελλάδα το όλο σκηνικό ζητήσαμε από ανθρώπους

με ιδιαίτερη πείρα και/ή ρόλο στα
δημόσια πράγματα εκεί όπου συναντάται η

τεχνική γνώση με την πολιτική καταγραφή
να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα που θα
ζητήσουν απάντηση Προέκυψε η καλειδοσκοπική

εικόνα που ακολουθεί για τις προκλήσεις

του 2023 πριν και πέρα από εκλογικές

αναμετρήσεις και με φόντο πάντοτε
τις διεθνείς εξελίξεις

Καθώς η Οικονομική Επιθεώρηση έχει στη
βάση της την οικονομία τις προκλήσεις και
τις επιλογές στο οικονομικό πεδίο από εκεί
ξεκινήσαμε Προτάσσουμε την πρόκληση
της επίτευξης επενδυτικής βαθμίδας που
ευλόγως έχει προβληθεί ως εθνικός στόχος

εδώ επιστρατεύσαμε τον Μιχάλη Αργυρού

πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Οικονομικών

και τον Δημήτρη Λιάκο με διαδρομή
στον τραπεζικό κλάδο και εμπειρία υφυπουργού

στον προηγούμενο πρωθυπουργό να
βοηθήσουν στη στόχευση της συζήτησης
πέρα από συνθηματολογικές προσεγγίσεις

Βαρύτερο βέβαια είναι το ερώτημα ενόψει
των δομικού χαρακτήρα εξελίξεων που θα
φιλοξενήσει το 2023 θα είναι το πληθωρι¬

στικό φαινόμενο που βρίσκεται εν εξελίξει
ή η συγκράτηση της δημοσιονομικής ισορροπίας

η μεγαλύτερη πρόκληση Απευθυνθήκαμε
στον Βασίλη Ράπανο οοποίος προτού

βρεθεί στο πηδάλιο της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών είχε μακρά διαδρομή στη μελέτη
των δημοσίων οικονομικών και των ισορροπιών

της ελληνικής οικονομίας
Συνεχίζει να καταγράφεται ως μείζον πρόβλημα

για την οικονομία ή ακόμα και να βαραίνει

η σημασία του μετά τις πρόσφατες
επισημάνσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ο

κίνδυνος από τα κόκκινα δάνεια των προηγουμένων

φάσεων και της τωρινής κρίσης
Εδώ επιστρατεύσαμε τον Φώτη Κουρμούση
ο οποίος χειρίστηκε το θέμα ως ειδικός γραμματέας

Ιδιωτικού Χρέους ενώ τώρα βρίσκεται
στο ΔΣ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας δηλαδή κοντά στον σφυγμό
των τραπεζών

θέλοντας και μη η συζήτηση για τον πληθωρισμό

μεταφράζεται στις ανησυχίες των
νοικοκυριών για το αύριο και στον προβληματισμό

των επιχειρήσεων για την επίτευξη
ισορροπίας Εδώ τον λόγο παίρνει η Σοφία
Κουνενάκη-Εφραίμογλου από τον κόσμο
του εμπορίου Μην ξεχνούμε ότι την ελληνική

οικονομία δεν παύει να την κινεί η κατανάλωση

Με δεδομένη τη σχεδόν ολική επαναφορά
του τουρισμού μετά την καθίζηση των

ετών της πανδημίας του κορωνοϊού ο τουρισμός

ανέκτησε την ισχυρή του θέση στο

ελληνικό ΑΕΠ πόσο σταθερό θα είναι αυτό
το κεκτημένο Καταθέτει την προσέγγισή
της ως υφυπουργός Τουρισμού η Σοφία
Ζαχαράκη

Ασφαλώς και αιχμή του δόρατος για το
2023 θα συνεχίσει να είναι η αναταραχή
στον χώρο της ενέργειας ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού επίπεδο τιμών
ενεργειακό κόστος αλλά και συνέχιση ή μη
της ενεργειακής μετάβασης με τα μάτια στην
κλιματική αλλαγή Εδώ ο Σωκράτης Φάμελ
λος τοποθετείται με εφόδιο τις εμπειρίες του
ως πρώην αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος

και Ενέργειας και νυν επικεφαλής του
ίδιου τομέα από τη θέση της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης

Αν έως εδώ η στόχευση ήταν κυρίως οικονομική

ένα τεύχος για τις προκλήσεις της
νέας χρονιάς θα φάνταζε ελλιπές αν δεν

φιλοξενούσε

στις σελίδες του κι έναν τομέα που
παίζει όσο κι αν δεν προσεγγίζεται συνήθως
έτσι στη δημόσια συζήτηση καθοριστικό
ρόλο την εκπαίδευση Έναν τομέα όπου το
κοινωνικό συναντάται με το οικονομικό και
οι επιλογές εξωστρέφειας αποκτούν ιδιαίτερη
σημασία σε μια χώρα όπου το άνοιγμα προς
τον μεγάλο κόσμο ήταν ανέκαθεν αυθόρμητη

επιλογή των ανθρώπων της Καταθέτει μια
προσέγγιση η Νίκη Κεραμέως ως υπουργός
Παιδείας

Σε μια αποτίμηση των εξελίξεων στο
μέτωπο της Ουκρανίας επιχειρώντας μια
απάντηση στο ερώτημα πώς τελειώνει ο

πόλεμος κλήθηκε ο Γιώργος Παγουλάτος
υπό την ιδιότητα προπαντός του γενικού
διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ που βρίσκεται σε
συνεχή μελετητική προσπάθεια γύρω από τα
συγκεκριμένα θέματα

Και φθάνουμε στο τέλος της καλειδοσκοπικής

αυτής παρουσίασης εκεί όπου βρίσκεται
και η βαρύτερη πρόκληση αν δεν ισορροπήσει

η δύσκολη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας οι
υπόλοιπες επιλογές θα μένουν εν πολλοίς
εκκρεμείς Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δέχθηκε
να καταθέσει την άποψή του σχετικά με το
αν βλέπει στον ορίζοντα σύγκρουση ή συνεννόηση

Πέρα από ψευδαισθήσεις Ο.Ε
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ι s JL LP 2023

— Τι πρέπει να γίνει το
2023 ώστε να ανακτηθεί η
επενδυτική βαθμίδα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
Πρόεδρος Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου
Οικονομικών

1

j
Μ ανάκτηση της επεν

Γ I Ιδυτικής βαθμίδας
BT^^c αποτελεί στόχο ύψιστης

σημασίας για την ελληνι
κή οικονομία Πέρα από

την προφανή επωφελή
επίδρασή της στο επι

ί τόκιο νέου δανεισμού
του δημοσίου θα συνεισφέρει

σημαντικά στη μείωση του επιτοκίου
δανεισμού του ελληνικού ιδιωτικού τομέα και
θα εμπεδώσει ακόμα περισσότερο τη μεγάλη
πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα μας στο
πεδίο της αξιοπιστίας της οικονομικής της
πολιτικής και της διακυβέρνησης γενικότερα

Από το 2021 ο στόχος που έχει τεθεί δημόσια

από την ελληνική κυβέρνηση είναι η ανάκτηση

της επενδυτικής βαθμίδας εντός του
2023 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών

ετών μέσα σε περιβάλλον πρωτόγνωρης
διεθνούς αβεβαιότητας η Ελλάδα κατάφερε
έντεκα συνολικά αναβαθμίσεις από διεθνείς
οίκους αξιολόγησης Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται

ένα σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική

βαθμίδα
Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι

οίκοι αξιολόγησης για την πιστωτική αξιολόγηση

των χωρών διαφέρουν ανά οίκο Όμως
από ευρήματα εκτεταμένης ακαδημαϊκής
έρευνας προκύπτει ότι οι βασικές μεταβλητές
που καθορίζουν την αξιολόγηση αυτή είναι ο

ρυθμός ανάπτυξης το ύψος και η δυναμική
του δημοσίου χρέους η επίτευξη δημοσιονομικών

στόχων το ύψος των κόκκινων δανείων
και η γενικότερη κατάσταση του τραπεζικού
συστήματος καθώς επίσης και η διεθνής
ανταγωνιστικότητα

Σε όλα τα παραπάνω η Ελλάδα σημειώνει
και αναμένεται να συνεχίσει να σημειώνει
ισχυρή και σταθερή πρόοδο Αυτό αποτυπώνεται

σε βασικούς δείκτες αγοράς όπως το
ελληνικό σπρεντ που σήμερα βρίσκεται πολύ
χαμηλότερα από το 2018 και στα ασφάλιστρα
κινδύνου CDS που στην περίπτωση της Ελ¬

λάδας μειώνονται τους τελευταίους μήνες
Με βάση τα παραπάνω ακόμα και υπό τις

σημερινές δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες
εφόσον η Ελλάδα συνεχίσει την ίδια οικονομική

πολιτική που εφαρμόζει τα τελευταία τρία
χρόνια ο αρχικός στόχος που τέθηκε το 2021

δηλαδή η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

εντός του 2023 παραμένει εφικτός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΑΚΟΣ
Πρώην υφυπουργός στον πρωθυπουργό

αναβάθμιση της Ελ

Ιλάδας στην επενδυτική

βαθμίδα θα αποτελέσει

βασικό στόχο της
οικονομικής πολιτικής
για το 2023 Οφείλουμε

να σημειώσουμε ότι
αρκετοί δεν συνειδητοποιούν

την αξία μιας
τέτοιας εξέλιξης Σε συμβολικό επίπεδο θα
επισφραγίσει την επιστροφή της χώρας στα
ευρωπαϊκά standards και θα στοιχειοθετήσει
το τέλος μιας μακράς επίπονης και επώδυνης
προσπάθειας σημαντικότατων θυσιών από

την ελληνική κοινωνία Σε ένα πιο ουσιαστικό
επίπεδο θα προκαλέσει την ενίσχυση του

ενδιαφέροντος για το σύνολο των ελληνικών
assets καθώς με βάση το καταστατικό αρκετών

και σημαντικών διεθνών επενδυτικών
σχημάτων η μη ύπαρξη επενδυτικής βαθμίδας

καθιστά απαγορευτική την τοποθέτηση-ε
πένδυση στη χώρα

Προκειμένου για την επίτευξη αυτού του
στόχου πρέπει να ισχύσουν κάποιες προϋποθέσεις

πρώτον η άσκηση της δημοσιονομικής

πολιτικής να δημιουργεί τις προϋποθέσεις

επίτευξης σταθερών πρωτογενών
πλεονασμάτων που θα αποτελέσουν τη
συνεισφορά της χώρας στην αποκλιμάκωση
του δημόσιου χρέους δεύτερον η καταγραφή

διατηρήσιμων θετικών ρυθμών ανάπτυξης

καθιστώντας ως απαραίτητα συστατικά
την ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού
προτύπου την προώθηση των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων και την πολλαπλασιαστική
απορρόφηση του συνόλου των ευρωπαϊκών
κονδυλίων τρίτον η περαιτέρω ενίσχυση της
ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών
και η μείωση των επισφαλών δανείων Απαραίτητη

είναι επίσης και η πολιτική σταθερότητα

χωρίς φυσικά οι οίκοι αξιολόγησης να
υπεισέρχονται στη σύνθεση του μελλοντικού

κυβερνητικού σχήματος αλλά στη δέσμευση
του πολιτικού προσωπικού στην επίτευξη των
επιμέρους στόχων

Για την οικονομική πολιτική αποτελεί πρόκληση

η εύρεση της ισορροπίας μεταξύ της
επίτευξης του βασικού στόχου της επενδυτικής

βαθμίδας και των επιμέρους παραμέτρων

και η διατήρηση ενός ικανοποιητικού
επιπέδου κοινωνικής συνοχής

— Τι ανησυχεί περισσότερο
ενόψει του 2023 Ενδεχόμενη
αδυναμία τιθάσευσης του
πληθωρισμού ή πιθανή
δημοσιονομική ανισορροπία

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΑΝΟΣ
Πρόεδρος του ΔΣ της Alpha Bank και
πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών

ηΙνεα ενεργειακή
Ικρίση βρήκε τη

χώρα μας σε μία φάση
μετα-πανδημικής ευφορίας

με ισχυροποίηση
της κατανάλωσης και

k εντυπωσιακή ανάκαμψηΛΒ I της τουριστικής κίνησης
Σ ένα ευμετάβλητο περιβάλλον

οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις
και η ανάγκη λήψης δημοσιονομικών μέτρων
συνιστούν δύο σημαντικούς κινδύνους που
αλληλεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό Ο πληθωρισμός

του 2022 είναι κατά βάση πληθωρισμός

κόστους που συνδέεται με τις τιμές
ενέργειας και τροφίμων Η δυναμική του
όμως επηρεάζεται και από χαρακτηριστικά
όπως η ισχυρή συνιστώσα πληθωρισμού
ζήτησης η δημοσιονομική επέκταση και τα
αποτελέσματα διάχυσης των πληθωριστικών
πιέσεων σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες
μέσω των προσδοκιών που σχηματίζουν οι
οικονομικές μονάδες

Ο δημοσιονομικός κίνδυνος φαίνεται πως
είναι επίσης διαχειρίσιμος Το πρωτογενές
δημοσιονομικό έλλειμμα το 2022 είναι χαμηλότερο

από ό,τι αναμενόταν αρχικά και παρά
τη σημαντική στήριξη προς τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις καθώς σημαντικό μέρος των
δημοσιονομικών μέτρων χρηματοδοτήθηκε
μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
Το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται μάλι
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στα να γίνει το 2023 πλεονασματικό μετά
από τρία χρόνια υψηλών ελλειμμάτων Είναι
καίριας σημασίας λοιπόν τα δημοσιονομικά
μέτρα να είναι στοχευμένα στα αποκλειστικά
ευάλωτα νοικοκυριά

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε
ότι τόσο ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός όσο
και η πιθανή δημοσιονομική ανισορροπία πρέπει

να μας απασχολούν εξίσου αφού και τα
δύο αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την οικονομική

μεγέθυνση την οικονομική ευστάθεια
της χώρας και μπορεί να έχουν δυσανάλογα
αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των
πιο ευάλωτων νοικοκυριών

— Θα μείνει το 2023 στη μνήμη
ως το έτος της νέας γενιάς
κόκκινων δανείων

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Τα μη εξυπηρετούμε
ννα δάνεια των τραπεζών

βρίσκονταν σε καθοδική

πορεία ήδη από
το 2017 αλλά ειδικά από
το 2020 εξαιτίας κυρίως

του προγράμματος
ΗΡΑΚΛΗΣ στο πλαίσιο

του οποίου το Κράτος εγγυήθηκε

για την πώληση τους σε επενδυτικά
ταμεία funds

Τότε παράλληλα ξεκίνησε και η πανδημία
του κορωνοϊού και σταμάτησαν διεθνώς οι
περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες
Αμέσως εκπονήθηκαν εκτιμήσεις για αύξηση
των κόκκινων δανείων κατά 5-10 δισ ευρώ
Τελικά όμως αυτές οι εκτιμήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν

Ευτυχώς
Αυτό ήταν αποτέλεσμα πολλαπλών μέτρων

πρόληψης όπως η αναστολή πληρωμής η

επιδότηση δανείων προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ
κ.τ.λ καθώς και της συνέπειας των πολιτών
που πλήρωναν κανονικά τις υποχρεώσεις
τους παρότι εν μέσω μιας πρωτόγνωρης
κοινωνικής κατάστασης

Σήμερα βρισκόμαστε 3 χρόνια μετά και πάλι
εν μέσω μιας ιδιόμορφης κατάστασης άγνωστης

σε ανθρώπους της γενιάς μου καθώς
και μικρότερων ηλικιακά δηλ μιας σύνθετης
κρίσης ενεργειακής πληθωριστικής και γεω¬

πολιτικής με τον πόλεμο στην Ουκρανία
Προφανώς και οι εκτιμήσεις θα κάνουν

λόγο αντίστοιχα για αύξηση των κόκκινων
δανείων και είναι εύλογες οι ανησυχίες

Είμαι όμως αισιόδοξος ότι δεν θα πραγματοποιηθούν

και πάλι εφόσον φυσικά ληφθούν
αντίστοιχα μέτρα στήριξης δηλ παροχής
διευκολύνσεων από τις τράπεζες όπως το
πρόσφατα ανακοινωθέν Ταμείο Στήριξης για
την 1η κατοικία καθώς και χρηματοδότησης
από το Κράτος όπως οι επιδοτήσεις για το
κόστος ενέργειας

Για την καλή υγεία της οικονομίας είναι
απαραίτητο να έχουμε υγιείς τράπεζες και
συνεπώς μικρό απόθεμα κόκκινων δανείων

Δεν θα πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι παρότι

τα εν λόγω δάνεια έφυγαν από τις τράπεζες

δεν εξαφανίστηκαν αλλά παραμένουν
ως βάρος ύψους 100 δισεκατ ευρώ στα νοικοκυριά

και επιχειρήσεις Η λύση εκεί είναι να
ρυθμιστούν με κατάλληλο τρόπο όπως μέσω
του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κώδικα
Δεοντολογίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων
καθώς και της πλήρους διαγραφής όλων των
οφειλών με την παροχή 2ης ευκαιρίας

— Πόσο αντέχουν τα
νοικοκυριά την ακρίβεια Πόσο
αντέχουν οι επιχειρήσεις το
υψηλότερο κόστος εργασίας

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ-ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών

Ειδικά
στην Ελλάδα

τα νοικοκυριά δυσκολεύονται

να αντεπεξέλθουν

στο αυξημένο
κόστος ζωής καθώς
προέρχονται από μία
δεκαετία διαδοχικών

κρίσεων Γι αυτό η κυβέρνηση λαμβάνει δημοσιονομικά

μέτρα στήριξης όπως οι επιδοτήσεις

στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού
ρεύματος και η χορήγηση του επιδόματος
θέρμανσης Επίσης μέτρα όπως το καλάθι
του νοικοκυριού έχουν στόχο να μετριάσουν
τον αντίκτυπο της πληθωριστικής κρίσης Οι
εκτιμήσεις θέλουν τον πληθωρισμό να υποχωρεί

αισθητά το 2023 και σε συνδυασμό με
τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της
οικονομίας ενδεχομένως επέλθει μία κάποια

ισορροπία από το 2024
Οι επιχειρήσεις πριν ασχοληθούν με το

αυξημένο εργασιακό κόστος καλούνται να
αντιμετωπίσουν την τρομακτική αύξηση του
ενεργειακού κόστους που πλήττει τόσο την
παραγωγή όσο και τις μεταφορές Όσο για
το κόστος εργασίας είναι ιδιαίτερα θετικό
ότι την τελευταία διετία το μη μισθολογικό
κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 3,7 για
να διαμορφωθεί το 2021 στο 36,7 Πρόκειται

για τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στις
χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ η οποία συνέβαλε
σημαντικά στη ραγδαία μείωση της ανεργίας
Επίσης το 2023 αναμένεται να εφαρμοστούν
επιπρόσθετα μέτρα όπως η μονιμοποίηση της
μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά
3 που αφορά 2 εκατομμύρια μισθωτούς και

τους εργοδότες τους
Συνολικά η κρίση της ακρίβειας δεν θα μας

αφήσει τόσο εύκολα καθώς όπως μας δείχνει
η εμπειρία από προηγούμενες παρόμοιες κρίσεις

η πτώση των τιμών είτε αργεί να έρθει
είτε έρχεται μετά από ύφεση Σε κάθε περίπτωση

η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών
εντάσεων και των τιμών της ενέργειας είναι
απαραίτητη για να δούμε τα πρώτα σημάδια
βελτίωσης του κλίματος από το νέο έτος
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— Σε μια χρονιά που, ελέω
ακρίβειας, σε Ευρώπη και Η ΠΑ
αναμένεται να περιοριστούν οι
δαπάνες για τουρισμό, πώς θα
καταφέρουμε να συνεχιστεί η
ανάκαμψη;

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Υφυπουργός Τουρισμού

V

'άνοντας τον απολο-
*.γισμό της τουριστικής 

χρονιάς που κλείνει,
το συμπέρασμα είναι
σαφές. Σε μία χρονιά
πολιορκίας από τις συνέπειες 

της διεθνούς παν-

δημικής κρίσης, και τις
νέες παγκόσμιες κρίσεις

(ενέργεια, πληθωρισμός, ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία), η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει
κάθε προσδοκία στην τουριστική της ανάκαμψη. 

Τα έσοδά μας φτάνουν, και κάποιους μήνες 

μάλιστα ξεπερνούν, τα επίπεδα του 2019,

τη χρονιά-ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού.
Πρόκειται για μία εθνικής σημασίας επιτυχία, 

που επιτεύχθηκε με σχέδιο, επιμονή και
συνέργειες όλων των ανθρώπων του τουρισμού, 

και ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
Όμως δεν χωρά καμία επανάπαυση. Η νέα
χρονιά ξεκινά με δεδομένες προκλήσεις, χωρίς 

να αποκλείονται και νέες. Πρέπει να είμαστε 

προετοιμασμένοι να περιφρουρήσουμε τη
θετική δυναμική αυτής της χρονιάς, χωρίς να
μας πτοούν οι δυσκολίες. Και έχουμε συγκεκριμένους 

λόγους για να αισιοδοξούμε.
Η χώρα μας, τόσο το 2021 όσο και το 2022,

ξεπέρασε, και μάλιστα κατά πολύ, τις εκτιμήσεις 

για την ανάπτυξη, αλλά και τον μέσο όρο
της EE. Τα θεμελιώδη στοιχεία της οικονομίας 

βελτιώνονται, με καταλυτικό τον ρόλο του
τουρισμού. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει σε αυτόν 

τον δρόμο της δραστικής βελτίωσης του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με λιγότερη
γραφειοκρατία, λιγότερους φόρους, ταχύτερη 

υλοποίηση των επενδύσεων, και στον
τουρισμό.

Παράλληλα όμως ήδη σχεδιάζουμε και το
μέλλον του ελληνικού τουρισμού, πάνω στο
τρίπτυχο ποιότητα - ισορροπία - βιωσιμότητα. 

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δίνουμε έμφαση 

στις εναλλακτικές και θεματικές μορφές
τουρισμού. Μορφές όπως η γαστρονομία και
ο οινοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο καταδυτικός, 

ο αλιευτικός, ο ορεινός και ο χειμερινός

τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και, βεβαίως,
ο πολιτιστικός και θρησκευτικός, είναι στις
προτεραιότητές μας για τη νέα χρονιά μέσω
των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και

στοχευμένων δράσεων, που μπορούν και να
διευρύνουν την απήχηση του προϊόντος μας,
αλλά και να το θωρακίσουν έναντι κρίσεων,
αυξάνοντας τη διαφοροποίησή του. Τα πρώτα
δείγματα από την έκθεση Λονδίνου, τις προ-
κρατήσεις, αλλά και το συμβόλαια που ήδη
έγιναν, αφήνουν περιθώρια συγκρατημένης
αισιοδοξίας και για το 2023, παρά το δύσκολο

περιβάλλον της ενεργειακής κρίσης και των
πληθωριστικών τάσεων, κυρίως στην Ευρώπη.

Το μέλλον, και στον τουρισμό, είναι γεμάτο
προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Γι' αυτό, χτίζοντας 

πάνω στο φετινό θετικό αποτέλεσμα,
σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ήδη τα βήματα
για τις ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες του αύριο.

— Πώς προχωρά η ενεργειακή
μετάβαση το 2023 χωρίς το
καύσιμο-γέφυρα;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ,
Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
ΣΥΡΙΖΑ

ο:il ΑΠΕ, με ισχυρές
"υποδομές, δίκτυα,

αποθήκευση, και με
εξοικονόμηση ενέργειας,
αποτελούν το ενεργειακό 

μέλλον της χώρας
μας, αλλά και του πλανήτη.

Η επιλογή του φυσικού αερίου ως καυσίμου
που θα αντικαθιστούσε τον άνθρακα σε μια
πορεία σταδιακής απανθρακοποίησης, χωρίς
να λαμβάνεται μάλιστα υπόψη ο παράγοντας
της ενεργειακής ασφάλειας, αποτέλεσε μια
λανθασμένη επιλογή, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε εθνικό επίπεδο.

Η επιλογή Μητσοτάκη να προσδέσει περαιτέρω 

τη χώρα στο ορυκτό, εισαγόμενο, και
πανάκριβο πλέον φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή, 

πίσω από τον ωραίο τίτλο «απο-

λιγνιτοποίηση», κόστισε πολύ ακριβά στους
καταναλωτές στην Ελλάδα, ενώ μας έφερε
στα όρια της ενεργειακής ανασφάλειας. Παρά
τα μεγάλα λόγια, η επιλογή αυτή παραμένει
εφόσον, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
2022, το φυσικό αέριο κάλυψε το 35,4% της
ηλεκτροπαραγωγής.

Η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου 

με υγροποιημένο φυσικό αέριο, αποτελεί 

μία πολύ ακριβή και προσωρινή λύση, που
δεν δίνει απαντήσεις μεσο-μακροπρόθεσμα
και σίγουρα δεν είναι κλιματικά βιώσιμη. Οι
επενδύσεις οφείλουν να κατευθυνθούν σε
δίκτυα, σε κίνητρα για ενίσχυση της αυτοπα-
ραγωγής και των ενεργειακών κοινοτήτων και
στην αποθήκευση, που καθυστερούν εδώ και

καιρό, προκειμένου να επιταχυνθεί η αύξηση
του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας.
Το διακύβευμα της υφιστάμενης ενεργειακής 

κρίσης είναι το δικαίωμα πρόσβασης
στο αγαθό της ενέργειας για τα νοικοκυριά
και τις παραγωγικές δυνάμεις. Συνεπώς, οι
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές θα πρέπει
να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε καθαρή
ενέργεια σε προσιτές τιμές για όλους, και παράλληλα 

να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξουν 

εκπτώσεις έναντι των κλιματικών μας
στόχων, που είναι και ο μόνος δρόμος για ένα
βιώσιμο μέλλον.

— Είναι το 2023 η αφετηρία μια
εποχής εξωστρέφειας για τα
ελληνικά ΑΕΙ;

ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ,
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

ο:^δρόμος προς την
"ενισχυμένη εξωστρέφεια 

και διεθνοποίηση 

των πανεπιστημίων
μας ξεκίνησε πριν από

τριάμισι χρόνια. Προκειμένου 

να δώσουμε
περισσότερη αυτονομία 

στα ΑΕΙ μας, θεσπίσαμε νέο νομοθετικό
πλαίσιο, το οποίο τους εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

ελευθερία ως προς την ανάπτυξη ενός
ευρύτερου φάσματος συνεργασιών, όπως διπλά, 

κοινά πτυχία, ξενόγλωσσα προπτυχιακά
προγράμματα σπουδών, θερινά προγράμματα 

κ.ά., ενώ εξασφαλίσαμε πάνω από 80 εκατομμύρια 

ευρώ για δράσεις διεθνοποίησης και

την προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών και

ερευνητών.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ήδη λειτουργούν

στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
της Αθήνας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

της Θεσσαλονίκης αγγλόφωνα προπτυχιακά 

προγράμματα με τη συμμετοχή φοιτητών
από το εξωτερικό και μεγάλη ζήτηση, επιπλέ-
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ον των πολλών ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών
προγραμμάτων Πλέον οι προσπάθειες μας
αποδίδουν καρπούς καθώς αναπτύσσονται
ολοένα και περισσότερες νέες συνεργασίες
με κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard
και το Yale ενώ παράλληλα το Columbia ανακοίνωσε

την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης

στην Αθήνα
Το 2023 τα πανεπιστήμιά μας θα είναι

ακόμα πιο ενισχυμένα Με την υλοποίηση
του νέου θεσμικού πλαισίου με 1.850 νέες
θέσεις μελών ΔΕΠ από το 2019 αλλά και με
αυξημένους οικονομικούς πόρους καθώς
επιχορηγήθηκαν εκτάκτως με 31,5 εκ ευρώ
πλέον της τακτικής τους επιχορήγησης που

ανέρχεται σε 236 εκ ευρώ αυξημένη κατά
25 σε σχέοη με την αντίστοιχη του 2019

με νέο νομικό πλαίσιο που τους εξασφαλίζει
περισσότερες δυνατότητες νέο μοντέλο διοίκησης

ενισχυμένη αξιοκρατία διαφάνεια
εξωστρέφεια

Το 2023 εύχομαι και πιστεύω ότι θα είναι
χρονιά περαιτέρω εδραίωσης των πανεπιστημίων

μας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη
μεταξύ των πιο φημισμένων ιδρυμάτων του
κόσμου Γιατί αυτή είναι θέση που τους αξίζει
αυτή είναι η θέση για την οποία προσπαθούμε

— Τι μπορεί να κάνει η διεθνής
κοινότητα ώστε να τελειώσει
ο πόλεμος στην Ουκρανία το
2023

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ
Γενικός διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

οιρθώς η Δύση αμέ
σως μετά την 24η

Φεβρουαρίου προσφέρει

απεριόριστη στήριξη
στην Ουκρανία οικονομική

στρατιωτική και
βαριές κυρώσεις στο
καθεστώς Πούτιν Η

πολεμική βοήθεια στην
κυβέρνηση Ζελένσκι κατέστησε δυνατή τη
σθεναρή αντίσταση της Ουκρανίας στην
παράνομη ρωσική εισβολή και τις όποιες
τακτικές ουκρανικές επιτυχίες στο πεδίο
της μάχης Όμως η παράταση του πολέμου
έχει καταστροφικό κόστος για την Ουκρανία
σε ανθρώπινες ζωές υλικές καταστροφές
ναρκοθέτηση εδαφών που τορπιλίζουν την
επόμενη μέρα Οι δυο αντίπαλοι στρατοί είναι
κλειδωμένοι σε μια ισορροπία που επιτρέπει

και στις δυο πλευρές να προσδοκούν τη νίκη
το ακριβές περιεχόμενο της οποίας δεν

είναι σαφές Είναι επίσης εξαιρετικά πιθανό
ο χρόνος να ευνοεί περισσότερο τον Πούτιν
αυταρχικό καθεστώς και πολεμική οικονομία

με μεγάλες δεξαμενές πληθυσμού παρά
τους γενναία αγωνιζόμενους Ουκρανούς που

υφίστανται την ανθρωπιστική καταστροφή
του βομβαρδισμού των αστικών υποδομών
τους υπό συνθήκες ουκρανικού χειμώνα
Παράλληλα με τη συνέχιση του εξοπλισμού
της Ουκρανίας η διεθνής κοινότητα πρέπει
να ενεργοποιήσει μια πολυμερή διπλωματική

πρωτοβουλία διαμεσολάβησης για τον
τερματισμό του πολέμου Είναι θετικό ότι τα
στρατηγικά συμφέροντα σειράς χωρών που

συμπεριλαμβάνουν δυτικές χώρες αλλά και

την Κίνα συγκλίνουν πλέον προς την κατεύθυνση

αυτή Ο τερματισμός του πολέμου
είναι πιθανότερος μέσα από μια εκεχειρία διαρκείας

παρά από μια συνθήκη ειρήνης που
θα ήταν πολιτικά δυσχερής με επιστροφή
στην προ της 24ης Φεβρουαρίου κατάσταση

Προϋπόθεση είναι η παροχή πολυμερών
εγγυήσεων ασφάλειας της Ουκρανίας με
τη δεσμευτική υπογραφή των ισχυρότερων
κρατών μελών του NATO Παράλληλα όμως
πρέπει να δοθούν αντίστοιχες πολυμερείς
εγγυήσεις ασφάλειας προς τη Ρωσία προκειμένου

να καταστεί συμμέτοχος της νέας
αρχιτεκτονικής όπως έχει προτείνει ο Πρόεδρος

Μακρόν

— Είναι πιθανότερο το 2023 να
αποδειχθεί έτος σύγκρουσης ή
συνεννόησης με την Τουρκία

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
υπουργός Εξωτερικών πρώην υπουργός
Εθνικής Άμυνας

Το
2023 πιθανολογώ

και ελπίζω ότι θα
αποδειχθεί έτος μέσα
στο οποίο θα γίνουν ιδίως

μετά τις εκλογές που
θα διεξαχθούν και στις
δύο χώρες βήματα επαφής

και διαλόγου ανάμεσα

στην Ελλάδα και την Τουρκία
Αυτό δεν σημαίνει ότι η ρητορική της έντασης

θα εξαφανιστεί ως διά μαγείας Σημαίνει
όμως ότι η δική μας στρατηγική ψυχραιμία
μπορεί να αρχίσει να αποδίδει καρπούς Με
τον όρο στρατηγική ψυχραιμία εννοώ τον

συνδυασμό αφενός μεν διπλωματικής και
στρατιωτικής αυτοπεποίθησης αφετέρου δε
κατανόησης και αξιοποίησης των διεθνών και

περιφερειακών συσχετισμών
Η Ελλάδα ως χώρα-μέλος της EE και του

NATO και στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ
προφανώς προτιμά μια Τουρκία που παρά τις
ιδιαιτερότητες και τις τριβές παραμένει εντός
δυτικού πλαισίου Η ίδια άλλωστε η Τουρκία
γνωρίζει ότι αυτός είναι όρος για τη διατήρηση

της εθνικής συνοχής της
Εντός δυτικού πλαισίου παρά τον εξαι

ρετισμό που πάντα διεκδικεί η Τουρκία η

συνεννόηση εντέλει με την Ελλάδα είναι μια
ορθολογική επιλογή γι αυτήν Επιλογή που της
επιτρέπει να στρέψει την προσοχή της στις
πραγματικές προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει

Αυτό που φαίνεται αδύνατο ή πάντως εξαιρετικά

δύσκολο δηλαδή μια συμφωνία για
την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο
πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου είναι εφικτό και
σε διμερές και σε περιφερειακό επίπεδο και

μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για το
κλίμα μεταξύ των δύο χωρών

Προφανώς δεν έχω ψευδαισθήσεις Η ιστορική

καχυποψία καθιστά τα πάντα εύθραυστα
και αργά αλλά από την άλλη πλευρά η ίδια
ιστορική εμπειρία δείχνει ότι και οι δύο χώρες
δεν θέλησαν ποτέ ακόμα και τις πιο κρίσιμες
και δύσκολες στιγμές του τελευταίου μισού αιώνα

να διαρρήξουν οριστικά το κοινό πλαίσιο
εντός του οποίου κινούνται
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