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Τι έτος και αυτό. Αυτός που κινεί τα νήµατα εκεί πάνω αρέσκεται να µας δοκιµάζει. Ας
θυµηθούµε πως ξεκίνησε το 2022 και πως ολοκληρώνεται. Χαιρόµασταν όλοι που βγαίναµε
σχεδόν αλώβητοι από την πανδηµική κρίση. Ουδείς µπορούσε να φανταστεί ότι εν έτει 2022

στην αυλή της Ευρώπης θα ξεσπάσει ένας πόλεµος. Κανόνια, τεθωρακισµένα, πύραυλοι, µη
επανδρωµένα αεροσκάφη απέκτησαν και πάλι την «τιµητική» τους στα µέσα ενηµέρωσης. Στο
ίδιο κάδρο φωτογραφίες χιλιάδων αµάχων – προσφύγων ή νεκρών – να ταράζουν τον πνευµατικό
µας ύπνο. Επιστροφή στη βαρβαρότητα…

Ποιος θα µπορούσε, επίσης, να ισχυριστεί ότι το 2022 θα ήταν η «χρονιά – δελτίο»;

Ξεκίνησε µε το Freedom pass – ως ωδή στην ελευθερία – για να οδηγηθούµε να βάζουµε
βενζίνη µε το δελτίο, ρεύµα µε το δελτίο και πάει λέγοντας. Τώρα αναµένουµε και το «market

pass» για να γεµίζουµε το καλάθι στα παντοπωλεία και στα super market. Ήταν αναγκαίες
ενέργειες; Μπορούσε η κυβέρνηση να πράξει αλλιώς;

Δεν πιστεύω στη διατηρησιµότητα των επιδοµατικών πολιτικών. Ωστόσο, δεν πρέπει να
παραγνωρίζουµε ότι ως έκτακτα µέτρα συνέβαλαν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Όσοι υποτιµούν τη σηµασία τους καλό είναι να µπορούν να αντιπροτείνουν και λύσεις µε
αντίστοιχο χρονικό και κοινωνικό αποτύπωµα. Την ίδια ώρα, όµως, πρέπει να συµφωνήσουµε ότι
τα «passes» δεν είναι πανάκεια. Είναι µόνον εύγεστες ασπιρίνες που δεν δίνουν απαντήσεις στα
δοµικά προβλήµατα της ανισότητας. Και υποχρέωση της πολιτικής είναι να δώσει…

Περαιτέρω, όσο θα µετρούµε το οικονοµικό κόστος των περιώνυµων «δελτίων» (περίπου ισόποσο
του κέρδους που είχαµε από το κούρεµα του δηµοσίου χρέους στο πλαίσιο του PSI) καλό είναι να
αντιληφθούµε τι συµβαίνει µε τον πληθωρισµό και την ακρίβεια. Για λόγους που, πλέον, µόνον
ο ιστορικός του µέλλοντος θα µπορέσει να αντιληφθεί, οι κεντρικοί τραπεζίτες αποφάσισαν
µια εµπροσθοβαρή και δυσθεώρητη αύξηση των επιτοκίων, η οποία αναµένεται να
συνεχιστεί και το 2023. Με τον τρόπο αυτό κοµπορρηµονούν ότι θα τιθασεύσουν τον
πληθωρισµό. Τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα τους διαψεύδουν, επιβεβαιώνοντας όσους
χτυπούσαν το καµπανάκι εγκαίρως.

Η παγκόσµια ύφεση είναι προ των πυλών. Ο πληθωρισµός που αντιµετωπίζουµε – σε
παγκόσµια κλίµακα – ουδεµία σχέση έχει µε τη «ζήτηση». Τούτη παραµένει σταθερή. Αντιθέτως,
η «προσφορά» είναι το πρόβληµα, καθώς τόσο λόγω της πανδηµικής κρίσης όσο και του
ρωσοοουκρανικού πολέµου δεν έχει αποκατασταθεί η οµαλότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Ούτε πρόκειται να οµαλοποιηθεί µε την αύξηση του κόστους του χρήµατος. Αντιθέτως, οι
επιλογές των κεντρικών τραπεζών θα οδηγήσουν σε νέα γενιά κόκκινων δανείων – τόσο στην
Ευρώπη όσο και στην Αµερική - καθώς εκτροχιάζονται οι προϋπολογισµοί επιχειρήσεων και
νοικοκυριών. Το 2023 προµηνύεται δύσκολο για την πραγµατική οικονοµία.

Το 2023 φέρνει στην επικαιρότητα έννοιες που θέλαµε να ξεχάσουµε. «Κίνδυνος χώρας»
(country risk) και «πολιτικός κίνδυνος» (political risk) άρχισαν να αναµηρυκάζονται εκ νέου.

Οι πολιτικές δυνάµεις σε τούτη τη χώρα «αξιωµατικά» θεωρούν εωσφορική σύλληψη κάθε έννοια
κυβερνητικής συνεργασίας. Προσπαθούν να επιβιώσουν πείθοντας την εκλογική πελατεία τους
ότι οι διαφορές τους είναι αβυσσαλέες, τη στιγµή που είναι αδύνατο να διαγνωστούν δια …

γυµνού οφθαλµού. Όποιος διαβάσει τα κυβερνητικά προγράµµατα του 2019 µε δυσκολία θα
διακρίνει κοµβικές διαφορές. Για τις επερχόµενες εκλογές ακόµη «δεν ανακάλυψαν» τις
προγραµµατικές διαφορές τους. Με όλα αυτά, στα όµµατα κάθε τρίτου νουνεχή παρατηρητή, ο
πολιτικός κίνδυνος παραµένει υπαρκτός, καθόσον δεν είναι βέβαιο πως θα διαµορφωθούν οι
µετεκλογικές πολιτικές συνθήκες.

Δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε και ότι η υπόθεση των υποκλοπών θα εξακολουθήσει να
ταλανίζει τη σηµερινή κυβέρνηση, ιδίως από τη στιγµή που η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης
θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Πολιτικός κίνδυνος στην πράξη, όµως, σηµαίνει διακράτηση επενδύσεων, αναβολή
σηµαντικών αποφάσεων και αδυναµία συγκρότησης ενός συνεκτικού σχεδίου για την
επόµενη ηµέρα. Έχουµε αυτήν την πολυτέλεια;

Το 2023 δεν θα µας εκπλήξει ευχάριστα στους τοµείς της Υγείας και της Δικαιοσύνης. Θα
συνεχίσουµε να µιλάµε για τις χιλιάδες ακάλυπτες οργανικές θέσεις, την έλλειψη υποδοµών και
εξειδικευµένων στελεχών. Ειδικά η Δικαιοσύνη θα ταλαιπωρηθεί και από τις διαδοχικές εκλογές
(πιθανότατα δύο ίσως και τρεις σε εθνικό - κοινοβουλευτικό επίπεδο και µια φορά σε
αυτοδιοικητικό). Ψηφιοποιήσαµε χιλιάδες υπηρεσίες, αλλά όχι τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι
εκλογές. Συνεπώς, τα δικαστήρια πάλι θα διακόψουν τη λειτουργία τους και δικαστές και
δικηγόροι θα «κολυµπάνε» στη χαρτοµάζα των «ψηφοδελτίων – σεντόνια» και των εκλογικών
βιβλίων (σε αντίτυπα που ουδείς θα διαβάσει). Οι δίκες θα αναβληθούν ξανά. Μια χώρα που
αδυνατεί να συµφωνήσει στον τρόπο ποιοτικού ελέγχου των αποφάσεων διαµαρτύρεται για την
καθυστέρηση, που η ίδια πολλάκις (και θεσµικά, όπως στο ανωτέρω παράδειγµα) προκαλεί.

Το 2023 θα οργανώσουµε τις εκλογές µε τον ίδιο περίπου τρόπο που πράτταµε και το 1926

(ευτυχώς εγκαταλείψαµε οριστικά το «σφαιρίδιο» του 1865, µολονότι πλείστοι εξ ηµών
συνεχίζουν να ρίχνουν το ψηφοδέλτιο στην κάλπη «δαγκωτό» …).

Στις διεθνείς σχέσεις όσο και εάν φοβόµαστε τον εξ ανατολών γείτονά µας, µέχρι το καλοκαίρι
που είναι προγραµµατισµένες και οι δικές τους εκλογές, δύσκολα θα υπάρξει ουσιαστική
αναταραχή. Λεκτικά πυροτεχνήµατα και κουτσαβακισµοί θα µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και
στις δύο πλευρές του Αιγαίου, καθώς άπαντες θα απευθύνονται στο γείτονα … για να ακουστούν
στα εθνικά τους ακροατήρια. Μετά το καλοκαίρι, όµως, ουδείς µπορεί να είναι βέβαιος, τη
στιγµή που όλα εξαρτώνται από τα εκλογικά αποτελέσµατα στις εκλογές Ελλάδας και
Τουρκίας.

Αντιθέτως, το Κόσσοβο και το Ιράν αναµένεται να µας απασχολήσουν το 2023. Το δεύτερο
γιατί επιζητεί φέτος να γίνει πυρηνική δύναµη, ενώ στη βόρεια γειτονιά µας παρατηρείται
«αδυναµία συνεννόησης».

Και ο ρωσικός παράγοντας σφόδρα επιθυµεί ένα δεύτερο µέτωπο, ακόµη πιο κοντά στην
καρδιά της Ευρώπης. Το ρόλο του αντιπροσώπου στον πόλεµο (proxy war) εµφανίζονται
πρόθυµοι να παίξουν οι Σέρβοι, θέτοντας σε κίνδυνο τη βαλκανική γειτονιά µας.

Η µεγαλύτερη ελπίδα µας για το 2023; Να προχωρήσουν οι θεαµατικές κατακτήσεις στις νέες
τεχνολογίες, στην ιατρική, τη γενετική και τη βιολογία. Μην λησµονούµε ότι µέσα στο 2022

αποκωδικοποιήθηκε, για πρώτη φορά, το πλήρες ανθρώπινο γονιδίωµα. Οι επιστήµονες µας
υπόσχονται νέες θεραπείες ακόµη και ανίατων, σήµερα, ασθενειών. Επίσης, στο πλαίσιο της
ενεργειακής µετάβασης, το 2023 αναµένεται να είναι έτος σταθµός – σε νοµοθετικό και
οικονοµικό επίπεδο παγκοσµίως - για τη χρήση του υδρογόνου, ενώ ειδικά στη χώρα µας
ευελπιστούµε να ανακαλύψουµε αξιοποιήσιµα κοιτάσµατα φυσικού αερίου, νοτιοδυτικά της
Κρήτης.

Άλλη µια χρονιά µε προσδοκίες και προκλήσεις σε συλλογικό και ατοµικό επίπεδο. Καλή χρονιά,

µε υγεία για όλους!
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Ma compétence en plus

Εύα Καϊλή: Η απάντηση για τα

«εκατομμύρια σε λογαριασμούς

του Παναμά»

Μουντιάλ: Η απάντηση του

διαιτητή για το αμφιλεγόμενο

γκολ της Αργεντινής στον τελικό

Βασίλειος Κωστέτσος:

Υποψήφιος βουλευτής στις

εκλογές (βίντεο)

Devenez un professionnel de la

retouche photo avec Photoshop.

macompetenceplus.com

Ρεκόρ: Πάνω από 1 δισ. ώρες

προβολής η σειρά του Netflix

για τον serial killer Τζέφρι…

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα»:

Μηνύουν την Paramount για τη

γυμνή σκηνή της ταινίας του…

Μητσοτάκης για απόφαση του

Eurogroup: Πιστοποιεί την

πρόοδο του τόπου

Combien coûte une crémation

en 2022 ? Les prix pourraient

vous surprendre

Services de crémation | Liens de...

Besoin de plus d'informations

sur le métier de conseiller

immobilier indépendant ?

Capifrance

Ces voitures dureront plus de

250 000 Km. La vôtre est-elle sur

la liste ?

loansocieties

Σκούπα ρομπότ διέρρευσε

προσωπικές στιγμές γυναίκας,

φωτογραφίες κατέληξαν στο…

Cabines de croisière invendues :

Les prix de dernière minute pour

les personnes âgées pourraient...

Croisières | Liens de recherch...

Εγγραφείτε και
ενημερωθείτε σε βάθος
Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και
απόψεις καθηµερινά στο e-mail σας.

address@email.gr ΕΓΓΡΑΦΗ
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