
CNN: Μεγάλο
πλήγμα για το
ευρώ αποχώρηση
της Ελλάδας
Για μίαν ακόμη αφορά η ελληνική

οικονομία βρίσκεται στον πυρήνα

της κρίσης του ευρώ, γράφει σε

δημοσίευμα με τίτλο «Γιατί το 2015

μπορεί να είναι το έτος που η Ευ-

ρώπη θα αρχίσει να ξηλώνεται», ο

Ρόμπιν Όκλεϊ, πολιτικός συντάκτης

για την Ευρώπη του CNN. Σ 3

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΛΗΣΜΟΝΕΙ ΠΩΣ

ΚΑΠΟΤΕ ΤΗΣ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

Το πιο θλιβερό στην ευρωπαϊκή κρίση είναι η εμμονή

των ηγετών να παρουσιάζουν την πολιτική τους ως τη

μόνη δυνατή, γράφει σε άρθρο του στη  «Λιμπερασιόν»

ο Γάλλος οικονομολόγος Τομάς Πικετί, συγγραφέας

του βιβλίου «Το κεφάλαιο τον 21ον αιώνα», που έγινε

μπεστ σέλερ διεθνώς.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σε συνέντευξή του στο «Business Weekly», ο νέος Πρό-

εδρος της ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης τονίζει ότι «μακροοικο-

νομικά κινούμαστε προς την ορθή κατεύθυνση και οι ενδεί-

ξεις είναι θετικές. Σε επίπεδο όμως επιχειρήσεων και αγο-

ράς, δηλαδή της πραγματικής οικονομίας, η κατάσταση εί-

ναι δυστυχώς κάθε άλλο παρά θετική».
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«Χρειάζονται
επενδύσεις για 
να γίνει βιώσιμο
το χρέος»
Ο διευθυντής του ινστιτούτου Brue-

gel των Βρυξελλών, ο Γκούντραμ

Βολφ, θεωρεί ότι ο Ζαν-Κλοντ Γι-

ούνκερ πρέπει να πάρει τολμηρά

μέτρα για την τόνωση της ανάπτυ-

ξης και να εστιάσει σε ριψοκίνδυ-

νες επενδύσεις. Θεωρεί επίσης ότι

χρειάζονται απαραιτήτως μέτρα για

την τόνωση του πληθωρισμού -κυ-

ρίως μέσω της ΕΚΤ- διότι σε δια-

φορετική περίπτωση η διασφάλιση

της βιωσιμότητας του δημόσιου

χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα

είναι πολύ δύσκολη. Σ 14

weeklyBUSINESS

Π
αρά τη διατήρηση του πολύ αντα-

γωνιστικού Κυπριακού Ναυτιλιακού

Φορολογικού Συστήματος και της

Κυπριακής Σημαίας στην ονομαζό-

μενη «Άσπρη Λίστα» ποιοτικών Νηολογίων σε

σχέση με υψηλά επίπεδα ασφάλειας πλοίων,

παρατηρείται ποσοτική στασιμότητα. Ο Κυπρια-

κός Στόλος ουσιαστικά δεν έχει αυξηθεί εδώ

και αρκετά χρόνια, παρά τη διατήρηση του

πολύ ανταγωνιστικού Κυπριακού Ναυτιλιακού

Φορολογικού Συστήματος και της Κυπριακής

Σημαίας στην ονομαζόμενη «Άσπρη Λίστα»

ποιοτικών Νηολογίων, σε σχέση με υψηλά

επίπεδα ασφάλειας πλοίων.

Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους

παρατηρείται στασιμότητα στην ανάπτυξη της

ναυτιλίας, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή

του Κυπριακού  Ναυτιλιακού Επιμελητήριου

Θωμά Καζάκο. 

«Ως κύρια αιτία προβάλλεται η επιβολή του

τουρκικού εμπάργκο στα κυπριακά πλοία»,

τονίζει ο κ. Καζάκος. «Αν και σίγουρα η πα-

ράνομη αυτή εμπορική απαγόρευση θέτει το

Κυπριακό Νηολόγιο σε μειονεκτική θέση σε

σχέση με άλλα νηολόγια, το τι πρέπει να προ-

βληματίσει εξίσου σοβαρά τα πολιτειακά σώ-

ματα λήψεως αποφάσεων σε θέματα Ναυτι-

λίας (Κυβέρνηση και Βουλή των Αντιπροσώ-

πων), είναι το γεγονός ότι, όταν το τουρκικό

εμπάργκο πρωτοεφαρμόστηκε το 1987 από

τις τουρκικές ναυτιλιακές Αρχές, ο κυπρια-

κός στόλος όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά μέ-

χρι και πριν από μία περίπου δεκαετία είχε

σημαντική αύξηση σε αριθμό εγγεγραμμένων

πλοίων και μεταφορικής δύναμης των πλοί-

ων αυτών».

Σύμφωνα με τον κ. Καζάκο, καθίσταται επι-

τακτική η ανάγκη ανάληψης ακόμη πιο διεκ-

δικητικής προσπάθειας άρσης του παράνο-

μου αυτού τουρκικού εμπάργκο είτε ως «Μέ-

τρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», σε σχέση

με τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού

προβλήματος, ή/και σαν μιας ανεξάρτητης

προσπάθειας εκτός του κυπριακού προβλή-

ματος (π.χ. σαν μέρος της διαδικασίας έντα-

ξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Σε αυτήν τη «Διπλωματική Σταυροφορία»

προς διάφορους διεθνείς και ευρωπαϊκούς

οργανισμούς, βάσει ενός ολοκληρωμένου

Σχεδίου Δράσης, θα πρέπει να εμπλακεί άμε-

σα και η Ναυτιλιακή Βιομηχανία, σε στενή

συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και

Συγκοινωνιών.

Σ 8 - 9

Η δημοκρατική νομιμοποίηση πρέπει να κατα-

στεί ο «υπ’ αριθμόν 1 στόχος» της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (Ε.Ε.) στην εποχή μετά την οι-

κονομική κρίση, δηλώνει η Ντανιέλα Σβάρ-

τσερ. Επικεφαλής σήμερα του «Προγράμμα-

τος για την Ευρώπη» στο German Marshall

Fund, η Σβάρτσερ σημειώνει ότι χρειάζεται

δημοσιονομική ένωση στην Ευρωζώνη, για

να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των οικο-

νομιών των κρατών-μελών. Όσο για τον αντι-

ευρωπαϊκό λαϊκισμό που αναπτύσσεται στην

Ευρώπη, η Γερμανίδα αναλύτρια εκτιμά ότι

δεν πρέπει να τους αφεθεί χώρος δράσης

και είναι ανάγκη να υπάρξει σύνδεση πολι-

τών και πολιτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σ 16

«Ευρωπαϊκός μηχανισμός για 
την αναδιάρθρωση του χρέους»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΣΒΑΡΤΣΕΡ

Διπλωματική σταυροφορία
για το τουρκικό εμπάργκο
Διπλωματική σταυροφορία
για το τουρκικό εμπάργκο
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Η Frou Frou εξαγόρασε τα  BAKANDYS
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Πώς αξιολογείτε την κατάσταση της
οικονομίας γενικά και τι προβλέπετε για
το 2015 και 2016;

 
 
  
      
      

 
  
  

     

       

 


      

  
   
  
    
     


   
Βασικά και πρακτικά, τι πρέπει να γίνει

για να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη;


 




     



  
 
  
 
     
    



 

 
  
    
      
     
    

 
 


 
   
 
      
     

 


Τι γίνεται με την απασχόληση;
 

    
        
 
 
 




       

      

       

    


 
     

      


 
Τι άλλο βλέπετε ότι χρειάζεται για να

πάμε καλά ως χώρα και να επανέλθουμε
στην ομαλότητα;
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Η Κυβέρνηση να εγγυηθεί την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας
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Τ
έτοιες μέρες πέρσι, προβήκαμε σε
ανασκόπηση του απερχόμενου
έτους σε σχέση με την Κυπριακή
Ναυτιλία.  Μετά από ανάλυση των

θετικών και αρνητικών στοιχείων τότε, κα-
ταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι “η Κυπριακή
Ναυτιλία παρέμενε ακόμη ένας από τους
πιο σημαντικούς αιμοδότες της Κυπριακής
Οικονομίας”, με χειροπιαστές προοπτικές
περαιτέρω ανάπτυξης για το 2014, εάν υλο-
ποιούνταν τα ακόλουθα αναγκαία διαρθρω-
τικά μέτρα:

•Χάραξη “Κρατικής Ναυτιλιακής Πολι-
τικής”.

•Διορισμός Διευθυντή Τμήματος Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ).

•Προώθηση της Κυπριακής Ναυτιλίας
στο εξωτερικό.

•Υλοποίηση της απόφασης της Κυβέρ-
νησης για την αναβάθμιση της Ναυτιλιακής
Διοίκησης με τη δημιουργία θέσης “Υφυ-
πουργού Ναυτιλίας”.

Από την περσινή μας ανασκόπηση μέχρι
σήμερα, έχει παρέλθει ένας χρόνος.  Έχουν
επαληθευτεί οι περσινές μας εκτιμήσεις
και προβλέψεις για το 2014 τόσο για τη
Ναυτιλιακή Βιομηχανία, όσο και για τη
Ναυτιλιακή Διοίκηση/Νηολόγιο; Ας εξετά-
σουμε πρώτα εν συντομία, τι έχει επισυμβεί
στην Κυπριακή Ναυτιλία το 2014. 

θετικά Στοιχεία
•Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία διατήρησε

τη συνεισφορά της στην Κυπριακή Οικονομία
γι’ ακόμη μία χρονιά, γύρω στο 7% του

ΑΕΠ.  Αυτό το ψηλό ποσοστό οικονομικής
συνεισφοράς καθίσταται ακόμη πιο σημαν-
τικό, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, τα
τελευταία πέντε τουλάχιστον χρόνια, τα
ναύλα παραμένουν διεθνώς πολύ χαμηλά.
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, σε πολύ λίγες
άλλες ναυτιλιακά αναπτυγμένες χώρες, η
οικονομική συνεισφορά της εγχώριας Ναυ-
τιλιακής Βιομηχανίας φθάνει σε τέτοιο ψηλό
επίπεδο.

•Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία, επίσης, παρά
το σημαντικό “κούρεμα” καταθέσεων που
αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες στην Κύπρο
είχαν υποστεί σαν αποτέλεσμα της πρό-
σφατης τραπεζικής κρίσης, παραμένει πιστή
στην Κύπρο και το Κυπριακό Νηολόγιο,
στοιχείο που λειτουργεί σαν μία διαχρονική
“ψήφος εμπιστοσύνης” για την Κύπρο ως
ναυτιλιακό/ επιχειρηματικό κέντρο. Παρά
τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό που έχει
να αντιμετωπίσει καθημερινώς η εγχώρια

Ναυτιλία, συνεχίζει να απασχολεί γύρω στις
4500 υψηλά καταρτισμένους υπαλλήλους
και 55.000 ναυτικούς.

•Η Ναυτιλιακή Διοίκηση, δηλαδή το
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και το
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, κάτω από
την πολιτική καθοδήγηση του Υπουργού
Μάριου Δημητριάδη και σε συνεργασία με
το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, προέβη στην

α) Ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή Τμή-
ματος Εμπορικής Ναυτιλίας σε ένα μόνο
Αναπληρωτή Διευθυντή και όχι σε έξι δια-
φορετικά άτομα, όπως είχε συμβεί επί μη-

νιαίας βάσης, από τον Απρίλιο του 2012.
Η προσωρινή, έστω, αυτή ενέργεια, έχει
τουλάχιστον επιφέρει μία σχετική σταθε-
ρότητα στη διεύθυνση του τόσο σημαντικού
αυτού κυβερνητικού τμήματος και ειδικά
στις σχέσεις του με τη Ναυτιλιακή Βιομη-
χανία, μέσω και πιο τακτικών επαφών που
πραγματοποιήθηκαν.

β) Εκπόνηση Μελέτης, μέσω της οποίας
θα  γίνει σύγκριση μεταξύ της Κύπρου και
άλλων ανταγωνιστικών Νηολογίων και Ναυ-
τιλιακών Κέντρων διεθνώς. Η Μελέτη αυτή,
η οποία εκπονείται με την έμπρακτη στήριξη

ΚυπριαΚΗ ΝαυΤιλιαΚΗ ΒιομΗχαΝια

μπορεί και καλύτερα το 2015, 
ενδιαφέρεται όμως το κράτος;

Τι έγινε και τι μπορεί να γίνει ακόμα για να μπορέσει η Κύπρος να πάρει περισσότερα από μια σημαντική βιομηχανία

Παρά τη διατήρηση του πολύ αντα-

γωνιστικού Κυπριακού Ναυτιλια-

κού Φορολογικού Συστήματος και

της Κυπριακής Σημαίας στην ονο-

μαζόμενη “Άσπρη Λίστα” ποιοτι-

κών Νηολογίων σε σχέση με υψη-

λά επίπεδα ασφάλειας πλοίων, πα-

ρατηρείται ποσοτική στασιμότητα

Διεθνοποιημένη βιομηχανία
ΥπενθΥμΙζεταΙ, επίσης, ότι η ναυτι-

λία αποτελεί ίσως τη μόνη κατ’ εξοχήν

αμιγώς Διεθνοποιημένη Βιομηχανία

που διαθέτει η Κύπρος σήμερα και, η

οποία, εκ της φύσεώς της, δραστηριο-

ποιείται σε παγκόσμια βάση. Κάθε ναυ-

τιλιακά αναπτυγμένη χώρα, λοιπόν, για

να μπορεί να διατηρεί την “ελκυστικό-

τητά” της προς τις ναυτιλιακές εταιρεί-

ες που δραστηριοποιούνται εντός της

επικράτειάς της, χρειάζεται να ανταπο-

κρίνεται γρήγορα σε διεθνείς ναυτιλια-

κές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς

και άλλα εθνικά ανταγωνιστικά λει-

τουργικά πλαίσια.

πέραν του προβληματισμού για την πο-

λύχρονη “στασιμότητα” που παρουσιά-

ζεται στην αύξηση του Κυπριακού νηο-

λογίου, πρέπει επίσης να γίνει αναφο-

ρά και στην επιτακτική ανάγκη δημι-

ουργίας των σχετικών υποδομών στην

Κύπρο για την ανάπτυξη ενός πλήρους

φάσματος ναυτικής εκπαίδευσης, έτσι

ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες που δρα-

στηριοποιούνται στη χώρα μας να προ-

μηθεύονται κατάλληλα καταρτισμένο

και πιστοποιημένο προσωπικό, προσθέ-

τοντας με αυτόν τον τρόπο, στην ελκυ-

στικότητα της Κύπρου ως ναυτιλιακού

κέντρου. ταυτόχρονα, θα δημιουργη-

θούν και νέες θέσεις εργασίας μέσα

στα πλαίσια της “Γαλάζιας ανάπτυξης”

και της “Διευρυμένης θαλάσσιας πολι-

τικής” της ευρωπαϊκής Ένωσης.





  

     


   







     
      







    




     
   

 
 




 

 


Συμπεράσματα: Οι προοπτικές περαιτέρω 
ανάπτυξης  παραμένουν πολύ χειροπιαστές
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Ο
ύτε οι γεωπολιτικές κρίσεις, ούτε
η εξάπλωση του ιού έμπολα εμ-
πόδισαν τη θετική πορεία της
παγκόσμιας οικονομίας μέσα στο

2014. Τι προβλέπουν, όμως, οι ειδικοί για
τους οικονομικούς δείκτες του 2015;

Το «προβληματικό παιδί» της παγκόσμιας
οικονομίας θα παραμείνει η Ευρωζώνη. Σε
αυτήν την άποψη συγκλίνουν πολλοί οικο-
νομολόγοι, ανάμεσα στους οποίους και ο
Στέφαν Μπιλμάιερ, επικεφαλής οικονομο-
λόγος της DZ Bank. «Αναμένουμε ανάπτυξη
της τάξης του 0,8% για την Ευρωζώνη το
2015», ανέφερε στην DW o Στ. Μπιλμάιερ.
Ωστόσο, αυτήν τη φορά το βασικό πρόβλημα
δεν εστιάζεται στις χώρες του ευρωπαϊκού
νότου, όσο στις μεγάλες οικονομίες της
Ευρωζώνης.

«Για παράδειγμα, η κατάσταση στην
Ιταλία είναι σχεδόν δραματική. Η οικονομία
της βυθίζεται στην ύφεση», εκτιμά ο Ρόλαντ
Ντερν από το Ινστιτούτο RWI του Έσσεν.
Στη Γαλλία, προσθέτει ο Ντερν, το υψηλό
δημόσιο έλλειμμα είναι ιδιαίτερα προβλη-
ματικό, εκτιμώντας ότι η χώρα δεν μπορεί
να συνεχίσει για πολύ να οδεύει με τη ση-
μερινή οικονομική πολιτική.

οι ανησυχίες της Γερμανίας
Οι κακές επιδόσεις των μεγάλων χωρών

της Ευρωζώνης ανησυχούν εξίσου και τη
Γερμανία, κι αυτό επειδή επηρεάζουν τις
δικές της οικονομικές προοπτικές από τη
στιγμή που αποτελούν τους βασικούς εμ-
πορικούς εταίρους της. Σύμφωνα με την
Bundesbank, το γερμανικό ΑΕΠ αναμένεται
να αυξηθεί μόλις κατά 1%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντερν, το
γεγονός ότι και η Γερμανία, ως «ατμομη-
χανή» της Ευρωζώνης, αναμένεται να συ-

ναντήσει δυσκολίες οφείλεται εν μέρει και
στις εσωτερικές πολιτικές επιλογές της,
κυρίως στην απροθυμία για γενναίες διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ο Γερμανός οι-
κονομολόγος ασκεί κριτική και στο νέο
πλαίσιο συνταξιοδότησης,  εκτιμώντας ότι
η Γερμανία μετά δυσκολίας μπορεί να
στηρίξει ένα γενναιόδωρο σύστημα συν-
τάξεων με νεότερους συνταξιούχους, λαμ-
βάνοντας μάλιστα υπόψη την αύξηση του
προσδόκιμου ζωής.

ςτο επίκεντρο το ενεργειακό
Σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές

της Γερμανίας τίθεται όμως και ένα άλλο
ζήτημα: το μεγάλο κόστος της ενεργειακής

μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές. Αυτή
συνεπάγεται πρόσθετες επιβαρύνσεις για
τους καταναλωτές και, παρά το γεγονός
ότι αποτελεί έναν απόλυτα θεμιτό στόχο,
λειτουργεί ανασταλτικά για την ανταγωνι-
στικότητα σε διεθνές επίπεδο, εκτιμά ο
Στέφαν Μπιλμάιερ.

Στις ΗΠΑ, από την άλλη, οι επενδύσεις
στη μέθοδο παραγωγής φυσικού αερίου
μέσω fracking έχουν οδηγήσει στη μείωση
των ενεργειακών τιμών, δίνοντας ώθηση
την επανεκκίνηση της εγχώριας βιομηχανικής
παραγωγής. Σύμφωνα με τον ειδικό της
DZ Bank, η αμερικανική οικονομία ανα-
μένεται να παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης
3% από το 2015 και μετά. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα πολλές εταιρείες με έδρα στην
Ασία να επιστρέφουν πλέον στις ΗΠΑ,
λόγω των ευνοϊκών για τον ανταγωνισμό
συνθηκών.

Κίνα και λ. Αμερική
προβληματίζουν. Η Ινδία προχωρεί

Για την Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου, οι ειδικοί εκτιμούν
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί γύρω
στο 7%. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο

που έχει σημειώσει η χώρα από το 1990,
αν και θεωρείται ακόμη υψηλό. Οι ελαφρώς
μειωμένοι οικονομικοί δείκτες στην Κίνα
οφείλονται εν πολλοίς και στις προσπάθειες
της κινεζικής κυβέρνησης για μια πιο βιώ-
σιμη ανάπτυξη.

Το ενδιαφέρον της στρέφεται πλέον στα-
διακά στην τόνωση της εσωτερικής κατα-
νάλωσης και όχι αποκλειστικά στον εξαγωγικό
τομέα. Ωστόσο ο Μπιλμάιερ εκτιμά ότι
ακόμη κι αν επέλθουν κάποιες αναταράξεις
στην κινεζική οικονομία, η χώρα είναι σε
θέση να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία χάρη
στα μεγάλα νομισματικά της αποθέματα.

Κι αν η κινεζική οικονομία φέτος φαίνεται
κάπως στάσιμη, η Ινδία σημειώνει αλματώδη
πρόοδο. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο ρυθμός
ανάπτυξης στη δεύτερη πολυπληθέστερη
χώρα του κόσμου αναμένεται να αγγίξει το
6,6%. Βέβαια ο Ρόλαντ Ντερν εκτιμά πως
τα μεγέθη αυτά ίσως να μην ανταποκρίνονται
απόλυτα στην πραγματικότητα, αφού η
Ινδία είναι μία από τις χώρες με τα σημαν-
τικότερα διαρθρωτικά προβλήματα στον
κόσμο.

Το ίδιο ισχύει και για τις μεγάλες οικο-
νομίες της Λατινικής Αμερικής, τη Βραζιλία
και την Αργεντινή. Σύμφωνα με τον Ρ.
Ντερν, η Βραζιλία παρουσιάζει μεγάλες
ελλείψεις στις δημόσιες υποδομές, ενώ η
Αργεντινή είναι αντιμέτωπη με σοβαρά δη-
μοσιονομικά προβλήματα. Το γεγονός μά-
λιστα ότι πολλές χώρες της Λ. Αμερικής
βασίζονται στις εξαγωγές πρώτων υλών
αποτελεί έναν επιπρόσθετο παράγοντα ανη-
συχίας, αφού οι τιμές τους αναμένεται να
έχουν καθοδική πορεία. Συνεπώς η Λ. Αμε-
ρική θα αποτελέσει εστία έντονου προβλη-
ματισμού μέσα στο 2015.

ΠΗΓΗ: in.gr

Tι φέρνει το 2015 
H Ευρωζώνη παραμένει το προβληματικό παιδί της διεθνούς οικονομίας

Η κατάσταση στην Ιταλία είναι σχεδόν δραματική, στη Γαλλία το έλλειμμα είναι 
ιδιαίτερα προβληματικό και το γερμανικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 1% 

Η συνεχίζομενη πτώση 

στην τιμή του πετρελαίου

αναμένεται να προκαλέσει

νέους κλυδωνισμούς 

και στον προϋπολογισμό 

της Ρωσίας

Σε μεγαλύτερη ύφεση η Ρωσία
ΤΕλος, η συνεχιζόμενη πτώση στην
τιμή του πετρελαίου αναμένεται να
προκαλέσει νέους κλυδωνισμούς και
στον προϋπολογισμό της Ρωσίας, ενώ
σύμφωνα με τον Ντιλμάιερ, η χώρα εί-
ναι πιθανό να βυθιστεί σε μεγαλύτερη
ύφεση, εξαιτίας και των οικονομικών
κυρώσεων από τη Δύση. Βέβαια ο

Ντερν σημειώνει ότι γενικότερα η
πτώση στην τιμή των ορυκτών καυσί-
μων, αν και σε πολλές χώρες που
εξάγουν ενέργεια προκαλεί απώλειες,
μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για
τις χώρες που εισάγουν, όπως τη Γερ-
μανία, δίνοντας περαιτέρω ώθηση
στην ανάπτυξη.
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Σε κλοιό ύφεσης 
Ουκρανία - Ρωσία

   
 
     


    


  


 
 




    
    
   
    
 

  
 

Πάνω από 15 εκ. δολάρια 
τα κέρδη από την «Interview»
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Αιτήσεις για Σχέδιο Χορηγιών 
για Επιχειρηματική Καινοτομία
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- Η Ε.Ε. και η Ευρωζώνη μοιάζουν

σαν να βρίσκονται σε ακινησία. Δεν δια-
φαίνεται κάποιος μείζων κίνδυνος στον
ορίζοντα, ούτε όμως κάποια ουσιαστική
αλλαγή. Τι θα πρέπει να αναμένουμε εν-
τός του 2015, ώστε να εμφανιστεί μια
αναζωογονημένη Ευρώπη;




  
   



    
   
       



     





- Οι πρόσφατες εξελίξεις με τους προ-
ϋπολογισμούς της Γαλλίας και της Ιταλίας
έδειξαν γι’ ακόμη μία φορά ότι στην Ευ-
ρωζώνη μάλλον ισχύει ο κανόνας των
«δυο μέτρων και δυο σταθμών». Πώς
επηρεάζει αυτό την αξιοπιστία των νέων
μηχανισμών δημοσιονομικής πειθαρχίας
που έχουν υιοθετηθεί;





    

 
     



     

    



- Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται να ανα-

μένουν από την ΕΚΤ την ανάληψη των
απαιτούμενων πρωτοβουλιών για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που αν-

τιμετωπίζει η Ευρωζώνη. Ωστόσο, οι
εσωτερικές διαβουλεύσεις στην ΕΚΤ δεί-
χνουν ότι υπάρχει αντίσταση σε τολμη-
ρότερα μέτρα, όπως η ποσοτική χαλά-
ρωση. Θα επαρκούσαν τέτοιου είδους
μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης
και της ζήτησης;

       







      




     

     

     


     
   
      
     
    







 
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε

πρόσφατα το σχέδιό της για τις στρατη-
γικές επενδύσεις. Είναι επαρκές κατά
την άποψή σας; Και σε ποιους τομείς
πρέπει να δοθεί έμφαση;



    


    






 






     









 



- Η Γερμανία παραμένει διστακτική
στην τόνωση των δαπανών και στην
ανάληψη του «ηγεμονικού ρόλου» που
δικαιολογείται από την ισχύ της. Τα
εθνικά σχέδια για την τόνωση των επεν-
δύσεων ακούγονται πολύ ταπεινά και η

εξωτερική της πολιτική δεν είναι ακόμη
συνεκτική. Συμμερίζεστε την άποψη ότι
η γερμανική κυβέρνηση δεν κατανοεί
την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ δημο-
σιονομικής πειθαρχίας και δημοσίων
επενδύσεων; Επίσης, πιστεύετε ότι το
Βερολίνο αποφεύγει τις «διεθνείς ευθύ-
νες» του, όπως ορισμένοι επισημαίνουν;
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Εισφορά της BP Eastern Mediterranean 
στην Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

 

     

  



   



 





     
  
     







     


    
   








    



    
    




    
 




   
 


      


Τα κάλαντα φτάνουν νέα ύψη, η ΕasyJet
επιτυγχάνει ρεκόρ GUINNESS

Ολοκληρώθηκε ο
διαγωνισμός «Αντλήστε τύχη»
της ΟΠΑΠ Κύπρου
     
     
       
     
       
      
       
    
    
     
      
      
    
     
    
      
  

Α Παγκύπριο βραβείο στον
διαγωνισμό S-FACTOR 
στη Σχολή ΦΟΡΟΥΜ με
τον μαθητή Πούννα Σταύρο
    
      
     
     
    
      

      
      
      
     
      
    
       
     
      
     
      
       
      
     
        
      
      
   

    
  
   
   
     
     
    
    
   
  

     
   
   

  
     
    
   
    
      
     

   
     
     
    
   


   

 


Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στο Στρατηγικό ELIH MED
    
     
    
   
    
   
   
    

   
    
    
    

    
     
  
   
     
   
   
    
     
  
   

    

     
   
   
    
   

    

    
     
      
   
  

   
    
    
     
  
    
      

     

     
    
    

Το πιο αγαπημένο βραβείο κερδίζει
το εστιατόριο Wagamama! 






 
  

    
 
 

   
 


 
     
    

    

- Σήμερα στην Ευρώπη φαίνεται να
κυριαρχεί στασιμότητα, ύστερα από τέσ-
σερα χρόνια γεμάτα από θεσμικές αλλα-
γές. Κανένα όραμα δεν έχει φανεί. Σας
ανησυχεί αυτή η εξέλιξη;

  
     
 


 


     
     

     
    

   


 


    
     


 
 

   


  




- Οι πρόσφατες εξελίξεις με τους προ-

ϋπολογισμούς της Ιταλίας και της Γαλλίας
έδειξαν για άλλη μια φορά τα «δύο μέτρα
και δύο σταθμά», υπό τα οποία λειτουργεί
η Ευρωζώνη. Πλήττει ό,τι έγινε τους
μηχανισμούς δημοσιονομικής πειθαρ-
χίας;


    




 


    

  

  

    






    
  






  






- Έχετε αναφερθεί εκτενώς στην ανάγ-
κη το Βερολίνο να τονώσει την εσωτερική
ζήτηση και να αυξήσει τις δαπάνες για
επενδύσεις, ώστε να βοηθήσει στην ανά-
καμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστό-

σο φαίνεται ότι η Γερμανία έχει,
διακριτικά, παραχωρήσει

αυτό το έργο στην ΕΚΤ...
   


  
   

 
 


    







 
      
 









   

    






- Είστε ικανοποιημένη από το πακέτο

στρατηγικών επενδύσεων που ανακοί-
νωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ;
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