
Η GAZPROM ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ
ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 ΣΕΛΙΔΑ 8B

www.simerini.com.cy
26.04.2015

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

 ΣΕΛΙΔΑ 3

ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ 

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 ΣΕΛΙΔΑ 6

Της Κυριακής... το ωράριο

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ «ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ»
ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ. ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ Η ΚΥΡΙΑΚΗ, 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΟΤΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ
 ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5

BusinessWeekly_1-8_inn.indd   1 25/04/15   17:50



2

Η 
Αρχή Ηλεκτρισμού και 
η General Electric έχουν 
προχωρήσει πρόσφατα 
σε επέκταση της συνερ-
γασίας που είχαν μέχρι 

σήμερα, όσον αφορά την παροχή και 
εγκατάσταση των νέων αεριοστροβίλων 
(gas turbines) στην περιοχή του Βασιλι-
κού, οι οποίες είναι σε θέση να λειτουρ-
γούν τόσο με πετρέλαιο όσο και με φυ-
σικό αέριο. Η ανανέωση της συμφωνίας 
επιτεύχθηκε για τα επόμενα 10 χρόνια.

Θετική εξέλιξη
Ο Ramon Paramio, Γενικός Διευθυ-
ντής Ευρώπης της GE (PGS), στον κλάδο 
υπηρεσιών παραγωγής ενέργειας και 
νερού μίλησε στην «Business Weekly» 
για τη συμφωνία αυτή, χαρακτηρίζοντάς 
την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Όπως είπε, 
η ΑΗΚ είναι ένας πολύ σημαντικός συ-
νεργάτης για την GE και η μέχρι σήμε-
ρα συνεργασία έχει αποβεί προς όφε-
λος και των δύο πλευρών. Από τη μια, η 

ΑΗΚ διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουρ-
γία και τη συντήρηση των νέων αυτών 
μηχανημάτων, ενώ από την άλλη η GE 
συνεχίζει να έχει στο πλευρό της ένα ση-
μαντικό συνεργάτη, όπως είναι η ΑΗΚ, 
ανέφερε.

Μιλώντας για την GE, ο Ramon 
Paramio εξήγησε ότι πρόκειται για μια 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκο-
σμίως στον συγκεκριμένο κλάδο, αφού 
δραστηριοποιείται σε 29 χώρες.  «Νιώ-
θουμε μεγάλη ευθύνη τόσο έναντι της 
ίδιας της εταιρείας, όσο και έναντι των 
πελατών μας», ανέφερε, σημειώνοντας 
ότι βρίσκεται κοντά στους πελάτες της, 
τόσο κατά την πώληση, όσο και μετά.

Κοντά στην ΑΗΚ το 2011
Όπως μας ανέφερε ο Ramon Paramio, 
η GE βρέθηκε στο πλευρό της ΑΗΚ το 
2011, όταν σημειώθηκε η έκρηξη στη 
ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης. Η 
GE επιδιόρθωσε τέσσερεις τουρμπίνες, 
οι οποίες παρήγαγαν το 52% της ενέρ-
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1,53%
Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών 
Υλικών για την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Μαρτίου 2015 σημείωσε μεί-
ωση της τάξης του 1,53% σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2014, όπως ανακοίνωσε η Στατι-
στική Υπηρεσία Κύπρου. 

2,2%
Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο 
εξωτερικό τον Μάρτιο 2015 ανήλ-
θαν στις 82.418 σε σύγκριση με 
80.656 τον  Μάρτιο 2014, σημειώ-
νοντας αύξηση 2,2%, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της Έρευνας Τα-
ξιδιωτών.

8,8%
Το υψηλότερο έλλειμμα (-8,8%) 
του γενικού προϋπολογισμού κατέ-
γραψε η Κύπρος μεταξύ των κρα-
τών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς της Eurostat, 
τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

3,83%
Κοντά στο χαμηλότερο σημείο 
όλων των εποχών υποχώρησαν οι 
αποδόσεις του δεκαετούς ομολό-
γου της Κύπρου, στον απόηχο της 
έγκρισης του πλαισίου αφερεγγυ-
ότητας. 

Έ
να ακόμη επεισόδιο 
στο σίριαλ που ονο-
μάζεται ωράριο κατα-
στημάτων διαδραμα-
τίστηκε την εβδομά-

δα που πέρασε. Σημείο αιχμής και 
αντιπαράθεσης η Κυριακή, με τους 
εμπλεκομένους να συμφωνούν μό-
νο στο ότι διαφωνούν.

Η πλευρά που υπερασπίζεται την 
κυριακάτικη εργασία (υπουργός Ερ-
γασίας, μεγαλέμποροι) υποστηρίζουν 
ότι προσφέρουν εργασία σε τουλά-
χιστον 7.000 συμπατριώτες μας. Η 
αντίπαλη πλευρά (μικροϊδιοκτήτες, 
συντεχνίες) αντιτείνει ότι αυξάνεται 
η part time εργασία με χαμηλούς 
μισθούς, μηδενικά ωφελήματα και 
προβλήματα στον κοινωνικό ιστό.

Ποιοι έχουν, τελικά, δίκαιο; Και 
οι δύο αλλά και κανένας. Γιατί; Δι-
ότι από τη μια, με τις ρυθμίσεις για 
εργασία και την Κυριακή, δίδεται η 
δυνατότητα σε ορισμένους άνεργους 
συμπατριώτες μας να εργαστούν και 
να έχουν εισόδημα. Από την άλλη, 
οι εργοδότες βρίσκουν πολύ φθηνό 
εργατικό δυναμικό και είναι σε θέ-
ση να αυξήσουν το τζίρο τους, αφού 
λειτουργούν εφτά ημέρες την εβδο-
μάδα. Το θέμα σε αυτήν την περί-

πτωση δεν είναι ποιος έχει δίκαιο 
και ποιος έχει άδικο. Το θέμα είναι 
να μπουν κάτω οι κανόνες του παι-
χνιδιού και το κράτος να διασφαλί-
σει ότι η μια ομάδα δεν εκμεταλλεύ-
εται την άλλη.

Εάν το κράτος θέσει ξεκάθαρα το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουρ-
γούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και δε-
σμευτεί ότι είναι σε θέση να ελέγχει 
τους κανόνες, τότε η ρύθμιση μπο-
ρεί να αποβεί προς όφελος όλων. Αν 
όμως συνεχίσει η υφιστάμενη κατά-
σταση όπου ο καθένας θα λειτουρ-
γεί βλέποντας το δικό του συμφέ-
ρον και όχι το ευρύτερο καλό (μέσα 
στο οποίο μπορούν όλοι να κερδί-
σουν), τότε το θέμα του ωραρίου δεν 
αναμένεται να λυθεί ποτέ, όπως δεν 
έχει λυθεί τόσα χρόνια που βρίσκε-
ται στην επικαιρότητα.

aggelodemoua@simerini.com

Editorial  Άγγελος Αγγελοδήμου

Photo of the week  Έπιασε δουλειά η Aiko Chihira

Ποτέ την Κυριακή;

Ένα θηλυκό ανθρωποειδές ρομπότ έκανε το ντεμπούτο του στην εργασία. Η εται-
ρεία Toshiba ανακοίνωσε ότι το ανθρωποειδές ρομπότ της «έπιασε δουλειά» στο 
γραφείο πληροφοριών ενός πολυτελούς πολυκαταστήματος στο Τόκιο και δίνει 
ηχητικές οδηγίες στους πελάτες. Το ρομπότ έχει γυναικεία εμφάνιση, ονομάζεται 
Aiko Chihira και μιλά μόνο γιαπωνέζικα.
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γειας του ενεργειακού σταθμού. Ταυτό-
χρονα, πρόσθεσε, η GE παρείχε άλλες 
πέντε τουρμπίνες σε διάφορα σημεία 
του νησιού, οι οποίες συνολικά απέ-
διδαν το 40% της παραγωγής της Κύ-
πρου. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Paramio, 
όλες οι τουρμπίνες, οι οποίες προήλθαν 
από την GE, είναι σε πλήρως λειτουργή-
σιμη κατάσταση.

Με την έλευση του ΦΑ…
Σε ερώτηση κατά πόσο τα μηχανήμα-
τα αυτά, τα οποία η εταιρεία προμήθευ-
σε στην ΑΗΚ, θα είναι σε θέση να αντα-
ποκριθούν πλήρως με την έλευση του 
φυσικού αερίου, ο κ. Paramio απάντη-
σε θετικά, σημειώνοντας παράλληλα ότι 
όλες οι μηχανές είναι πλήρως έτοιμες 
από τώρα. Ερωτηθείς κατά πόσο ανα-
μένει ότι αυτό θα βοηθήσει στη μείω-
ση των τιμών ενέργειας στο νησί, ο κ. 
Paramio ανέφερε ότι με σωστή αξιοποί-
ηση, το φυσικό αέριο είναι φθηνότερο 
από το πετρέλαιο.

BusinessWeekly
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189.988
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρ-
τίου 2015 οι αφίξεις τουριστών 
στο νησί ανήλθαν σε 189.988 σε 
σύγκριση με 163.436 την αντίστοι-
χη περίοδο του 2014, σημειώνο-
ντας αύξηση 16,2%, σύμφωνα με 
τη Στατιστική Υπηρεσία.

2%
Ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντ. 
Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η οικονομία 
της χώρας πιθανόν να συρρικνωθεί 
κατά 2% τους πρώτους τρεις μήνες 
του χρόνου, λόγω των πιέσεων που 
έχουν επιφέρει οι κυρώσεις και των 
χαμηλών τιμών πετρελαίου.

$1,4 δις
Η Αργεντινή εξέδωσε την Τετάρτη 
9ετή ομόλογα ύψους 1,4 δις δο-
λαρίων στην πρώτη επιστροφή της 
στις αγορές μετά τη χρεοκοπία του 
2001. Η διάθεση υπερκαλύφθηκε 
σχεδόν τρεις φορές.

€1,5 δις
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
αύξησε το ανώτατο όριο για την 
παροχή επείγουσας παροχής ρευ-
στότητας (ELA) που μπορούν να 
αντλήσουν οι ελληνικές τράπεζες 
από την Κεντρική Τράπεζα της χώ-
ρας κατά περίπου €1,5 δις.

Κυπριακή Οικονομία  

Πώς θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη
Αισιόδοξος για την προοπτική οικο-
νομικής ανάκαμψης της Κύπρου εμ-
φανίστηκε ο καθηγητής Οικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μιχαήλ Σ. 
Μιχαήλ, σε διάλεξή του στο Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο για την ομογένεια του 
Λονδίνου. Τίτλος της έβδομης διάλε-
ξης για την ομογένεια ήταν: «Κύπρος: 
Από την οικονομική κρίση στον δρό-
μο της οικονομικής ανάπτυξης». Στον 
δρόμο αυτό, επισήμανε ο κ. Μιχα-
ήλ, η Κύπρος διαθέτει ορισμένα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα, ειδικότερα 
το υψηλό ποσοστό ανθρώπων με πα-
νεπιστημιακές σπουδές, τη  στρατηγι-
κή θέση για εργασίες στη Μέση Ανα-
τολή και τη Βόρεια Αφρική, την πολι-
τική και οικονομική σταθερότητα, τις 
καλές υποδομές, τους σχετικά καλούς 
θεσμούς, τις ευνοϊκές κλιματολογικές 
συνθήκες και την καλή ποιότητα ζω-
ής. «Με τις κατάλληλες πολιτικές που 
θα βελτιώσουν κάποιες από τις αδυ-
ναμίες που έχει και θα ενισχύσουν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματά της, οι μα-
κροχρόνιες οικονομικές προοπτικές 
της Κύπρου είναι πολύ καλές», είπε.

Τι ευθύνεται για την κρίση
Συνοψίζοντας τους παράγοντες που 
ευθύνονται για την οικονομική κρίση 
στάθηκε στην πολύ μεγάλη αύξηση 
των τιμών των ακινήτων, στη ραγδαία 
και αλόγιστη επέκταση των  κυπρια-
κών τραπεζών στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό, και στην ανεπαρκή προ-
σπάθεια από την Κεντρική Τράπεζα 
για περιορισμό της αύξησης στις τι-
μές των ακινήτων. Όσον αφορά την 
επιδείνωση της κρίσης από το 2012, 
ο κ. Μιχαήλ την απέδωσε στο πρότε-
ρο κούρεμα του ελληνικού δημόσιου 
χρέους, τη μη έγκαιρη λήψη μέτρων 
από την κυβέρνηση, τη σημαντική 
καθυστέρηση στη σύναψη συμφωνί-
ας με την Τρόικα και το κούρεμα των 
καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013.

Σήμερα, σημείωσε ο κ. Μιχαήλ, 
η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει 
σημαντικά προβλήματα όπως πολύ 
υψηλή ανεργία, μείωση εισοδημά-
των, μεγάλο ιδιωτικό χρέος, πολύ με-
γάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, συνεχή και μεγάλη μείω-
ση των επενδύσεων. Πρόσθεσε δε 
ότι η πορεία της κυπριακής οικονο-
μίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 
από την πορεία των κυπριακών τρα-
πεζών, οι οποίες αντιμετωπίζουν επί-
σης σοβαρά προβλήματα.

Η οικονομία το 2015
Για το 2015 είπε ότι η κυπριακή οικο-
νομία αναμένεται να σταθεροποιηθεί 
με ρυθμό ανάπτυξης 0,0%-0,5%. Ως 
προς τους παράγοντες που θα επηρε-
άσουν θετικά την οικονομία, επισήμα-
νε τη μείωση των επιτοκίων, την υπο-
τίμηση του ευρώ έναντι της στερλίνας 
και του δολαρίου και την ισχυρή ανά-
πτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αρνη-
τικά θα επηρεαστεί από την ουκρανι-
κή κρίση, τη μεγάλη ύφεση στη Ρω-
σία και την υποτίμηση του ρουβλιού, 
την υποτονική ανάπτυξη στην Ευρω-
ζώνη και από το μεγάλο ιδιωτικό χρέ-
ος και τα πολλά μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια. Στάθηκε ιδιαίτερα στη μείω-
ση των επενδύσεων κατά τα τελευ-
ταία έτη. Όπως είπε, για να εξέλθει 
η κυπριακή οικονομία από την κρί-
ση, πρέπει να γίνουν επενδύσεις και 
επειδή τα νοικοκυριά και οι επιχειρή-
σεις της Κύπρου είναι υπερδανεισμέ-
να, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προ-
σέλκυση ξένων επενδύσεων. Η κυ-
βέρνηση μπορεί να βοηθήσει προς 
αυτήν την κατεύθυνση με την επίτευ-
ξη και διαφύλαξη κλίματος οικονομι-
κής και πολιτικής σταθερότητας, την 
υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλα-
γών εντός των χρονοδιαγραμμάτων, 
την παροχή κινήτρων για αύξηση των 
δραστηριοτήτων με υψηλή προστιθέ-
μενη αξία, π.χ. νομικές, λογιστικές, ια-
τρικές, εκπαιδευτικές και εμπορικές 
υπηρεσίες καθώς και μικρές μονά-
δες υψηλής τεχνολογίας, τη μείωση 
της γραφειοκρατίας, τον εκσυγχρονι-
σμό και αύξηση της παραγωγικότη-
τας του δημόσιου τομέα, τη βελτίωση 
της λειτουργίας των θεσμών, και τη 
βελτίωση των υποδομών. Για τη διε-
τία 2016-17, συμπλήρωσε ο κ. Μιχα-
ήλ, αναμένεται ένας μέτριος ρυθμός 
ανάπτυξης της τάξεως του 1%-2%.
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Στο πλευρό
της AHK η GE

Ο Europe General Manager (Power Generation Services)
της General Electric αναφέρθηκε στη νέα συμφωνία

που υπογράφτηκε με την Αρχή Ηλεκτρισμού
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Έ
να ακόμη επεισόδιο 
στο σίριαλ που ονομά-
ζεται ωράριο καταστη-
μάτων διαδραματίστηκε 
την εβδομάδα που πέ-

ρασε. Σημείο αιχμής και αντιπαράθεσης 
η Κυριακή, με τους εμπλεκομένους να 
συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν. Η 
πλευρά που υπερασπίζεται την κυρια-
κάτικη εργασία (Υπουργός Εργασίας, 
μεγαλέμποροι) υποστηρίζουν ότι προ-
σφέρουν εργασία σε τουλάχιστον 7.000 
συμπατριώτες μας. Η αντίπαλη πλευ-
ρά (μικροϊδιοκτήτες, συντεχνίες) αντιτεί-
νει ότι αυξάνεται η part time εργασία με 
χαμηλούς μισθούς, μηδενικά ωφελήμα-
τα και προβλήματα στον κοινωνικό ιστό.

Οι κυβερνητικές προτάσεις
Οι διαφωνίες για το θέμα της ρύθμισης 
του ωραρίου των καταστημάτων μετα-
φέρθηκαν στη Βουλή, όπου η Επιτροπή 
Εργασίας άρχισε τη συζήτηση των κανο-
νισμών και του τροποποιητικού νομο-
σχεδίου για τη ρύθμιση των όρων απα-
σχόλησης των υπαλλήλων, που κατέθε-
σε η Κυβέρνηση, παρουσία της αρμόδι-
ας Υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως οι κα-
νονισμοί προνοούν ώστε τα γενικά κα-
ταστήματα να είναι ανοιχτά σε Λευκω-
σία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο από τη 
Δευτέρα μέχρι το Σάββατο, από τις 5π.μ. 
μέχρι τις 10μ.μ. και την Κυριακή από τις 
11π.μ. μέχρι της 7μ.μ., ενώ στην ελεύθε-
ρη Αμμόχωστο να είναι ανοιχτά από τη 
Δευτέρα μέχρι το Σάββατο από τις 5π.μ. 
μέχρι τις 11μ.μ. και την Κυριακή από τις 
730π.μ. μέχρι τις 11μ.μ. Επιπρόσθετα, 
βάσει των Κανονισμών, όλα τα καταστή-
ματα θα πρέπει να κλείνουν τη Μεγάλη 
Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, την 
24η και την 31η Δεκεμβρίου, όχι αργό-
τερα από τις 6μ.μ. Η Υπουργός τόνισε ότι 
οι κανονισμοί δεν είναι υποχρεωτικοί 
για κανένα γενικό κατάστημα και επα-
φίεται στον κάθε καταστηματάρχη αν θα 
είναι ανοιχτός την Κυριακή. Όσον αφο-
ρά τους όρους απασχόλησης των υπαλ-
λήλων, η Υπουργός είπε ότι το σχετικό 
νομοσχέδιο έχει νόημα αν τα γενικά κα-
ταστήματα δύνανται να είναι ανοιχτά την 
Κυριακή, διότι ρυθμίζει τους όρους απα-
σχόλησης των εργαζομένων και τα δι-
καιώματά τους σε αυτήν την περίπτωση.

Εάν καταστηματάρχης επιλέξει το γε-
νικό του κατάστημα να είναι ανοιχτό επτά 
ημέρες την εβδομάδα, τότε είναι υποχρε-
ωμένος να παραχωρεί σε κάθε υπάλλη-
λο δύο 24ωρες περιόδους ανάπαυσης ή 
μία 48ωρη περίοδο ανά εβδομάδα. Όσα 
γενικά καταστήματα επιλέξουν να μην 
είναι ανοιχτά την Κυριακή, πάντοτε υπό 
την προϋπόθεση ότι η Βουλή θα εγκρίνει 
το μέτρο αυτό, συνεχίζουν να έχουν την 
υποχρέωση να παρέχουν τρία ελεύθερα 
πρωινά ή απογεύματα και μία 24ωρη 
περίοδο ανάπαυσης. Σε όσους υπαλλή-
λους εργάζονται πέραν των τεσσάρων 
ημερών την εβδομάδα, θα πρέπει να πα-
ρέχεται υποχρεωτικά μία 24ωρη περίο-

δος ανάπαυσης κάθε δεύτερη Κυριακή, 
δηλαδή, ο υπάλληλος μόνο δύο Κυρια-
κές το μήνα μπορεί να εργάζεται.

Οποιοσδήποτε υπάλληλος που σή-
μερα δεν εργάζεται Κυριακή, μπορεί να 
αρνηθεί να εργαστεί τη μέρα αυτή εάν 
αυτό του ζητηθεί εφόσον ψηφιστεί το μέ-
τρο. Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι το δικαί-
ωμα αυτό των εργαζομένων θα διασφα-
λιστεί, σημειώνοντας πως έχουν γίνει 
2500 επιθεωρήσεις και έχουν προσα-
χθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης εργοδό-
τες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων. Επιπλέον προστίθεται η 
Κυριακή του Πάσχα ως αργία επί πλη-
ρωμή, που μέχρι σήμερα δεν καθορι-
ζόταν στον Νόμο και εισάγεται πρόνοια 
ώστε τα καταστήματα να λειτουργούν τη 
2α Ιανουαρίου και να παραμένουν κλει-
στά την Κυριακή του Πάσχα. Όπως ανέ-
φερε η Υπουργός, οποιοσδήποτε εργά-
ζεται την Κυριακή που θα είναι η εβδο-
μαδιαία ανάπαυσή του θα πρέπει να 
αποζημιώνεται 1:2. Η Υπουργός είπε ότι 
δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης με τη νο-
μοθεσία, καθώς τόσο οι κανονισμοί όσο 
και το νομοσχέδιο προτού κατατεθούν 
στη Βουλή έχουν περάσει από τον νομο-
τεχνικό έλεγχο της Νομικής Υπηρεσίας. 
Επίσης απέρριψε τη θέση ότι αγνοήθηκε 
η Βουλή, σημειώνοντας πως “με βάση 
την απόφαση της Βουλής προχωρήσα-
με στην κατάθεση κανονισμών με περι-
εχόμενο το οποίο έχει δικαίωμα η εκτε-
λεστική εξουσία να το ορίσει και να το 
φέρει ενώπιον της Βουλής”. “Στόχος μας 
ως Κυβέρνηση είναι να διασφαλίσου-

με ότι όσοι μπόρεσαν να βρουν εργασία 
μέσα στις τόσο δύσκολες συνθήκες που 
περνά ο τόπος, να διατηρήσουν την ερ-
γασία τους”, σημείωσε η κ. Αιμιλιανίδου.

Σε δηλώσεις της, η Υπουργός είπε 
ότι η πρόταση της Κυβέρνησης βοηθά 
στην αντιμετώπιση της ανεργίας, προ-
σθέτοντας πως έχουν προσληφθεί πέ-
ραν των 7 χιλιάδων προσώπων που δεν 
είχαν εισόδημα και το μέτρο έχει αγκα-
λιαστεί από τον καταναλωτή. Επιπλέον 
σημείωσε ότι για πρώτη φορά κατατίθε-
ται τροποποιητικό νομοσχέδιο που δια-
σφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων και ότι επί χρόνια εργάζονταν υπάλ-
ληλοι στα καταστήματα που ήταν ανοι-
χτά την Κυριακή χωρίς να υπάρχει δι-
ασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Απα-
ντώντας σε ερώτηση, η Υπουργός είπε 
ότι “πιστεύω ότι θα χάσουν πολλοί εργα-
ζόμενοι οι οποίοι βρήκαν δουλειά λόγω 
ακριβώς της επέκτασης των ωρών εργα-
σίας, περιλαμβανομένης και της Κυρια-

κής”, προσθέτοντας πως “το αποτέλεσμα 
είναι πρόδηλο”. “Η θέση της κυβέρνη-
σης είναι ότι η επέκταση των ωρών ερ-
γασίας όπως έχει διαμορφωθεί και με 
την πρόταση που έχουμε καταθέσει δι-
ασφαλίζει επιπρόσθετες ώρες εργασίας 
αυτών που σήμερα απασχολούνται στα 
γενικά καταστήματα”, σημείωσε.

Διαφοροποίηση για κρεοπωλεία
Στο τροποποιητικό νομοσχέδιο που κα-
τέθεσε η Κυβέρνηση υπάρχει πρόνοια 
για δημιουργία νέας κατηγορίας ειδι-
κού καταστήματος για τα κρεοπωλεία, 
ώστε αυτά να μπορούν την Κυριακή να 
ανοίγουν από τις 7.30π.μ., αντί 11π.μ. 
που ισχύει σήμερα, διότι, σύμφωνα με 
την Υπουργό, υπήρξαν πολλά επιχειρή-
ματα ότι οι καταναλωτές θέλουν να προ-
μηθεύονται το κρέας τους νωρίτερα. Η κ. 
Αιμιλιανίδου είπε ότι ο λόγος που έγι-
νε αυτή η διαφοροποίηση ήταν επειδή 
“ήταν άδικο για τα κρεοπωλεία να ανοί-

γουν στις 11 και θέλαμε να τους δώσου-
με το δικαίωμα να ανοίγουν πιο νωρίς”.

Οι θέσεις των κομμάτων
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας 
και βουλευτής ΑΚΕΛ, Αντρέας Φακο-
ντής, μιλώντας εκ μέρους του ΑΚΕΛ, εί-
πε ότι πρέπει να καθοριστεί, ως ισχύει 
και στον νόμο, χειμερινή και καλοκαι-
ρινή περίοδος και τον  χειμώνα τα κατα-
στήματα την Κυριακή να είναι κλειστά, 
ενώ για το καλοκαίρι θα πρέπει να κα-
θοριστούν οι τουριστικές περιοχές στις 
οποίες θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.

“Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος 
ότι στην περιοχή Αγίας Νάπας και Πρω-
ταρά, ακόμα και στην Πάφο, ο αριθμός 
των τουριστών (τον χειμώνα) είναι τέτοιος 
που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλή-
ματα αν είναι κλειστά την Κυριακή”, εί-
πε. “Είναι ανεπίτρεπτο να εργάζονται κά-
ποιοι επτά ημέρες την εβδομάδα, δεκα-
οκτώ ώρες την ημέρα, για δώδεκα μή-
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νες. Είναι απάνθρωπο, δημιουργεί σοβα-
ρά προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, 
αλλά προβλήματα και στην οικογένεια”, 
ανέφερε, συμπληρώνοντας πως “θα επι-
διώξουμε να ράψουμε ένα κουστούμι 
που θα μπορούν να φορέσουν όλοι ή 
τουλάχιστον η πλειοψηφία αυτών”. 

ΔΗΣΥ
“Η πρόταση κινείται απόλυτα προς τη 
σωστή κατεύθυνση”, σημείωσε ο βου-
λευτής ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής. Όπως ανέ-
φερε, η πρόταση “υπηρετεί το καλώς 
νοούμενο συμφέρον των εργαζομένων, 
αφού για πρώτη φορά θεσμοθετούνται 
τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδιαί-
τερα όσων θα καλούνται να εργαστούν 
υπερωριακά”. Επίσης είπε ότι μέσα από 
την πρόταση διατυπώνονται συγκεκριμέ-
νες εισηγήσεις για την εξυπηρέτηση του 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και 
των τουριστών, κατά τρόπον που να δη-
μιουργεί επωφελείς συνθήκες για την 
οικονομία. Τόνισε ότι θα πρέπει “να γί-
νει μια συνεκτίμηση, πριν καταλήξου-
με στην τελική μας θέση, της σημερινής 
πραγματικότητας, που λέει ότι 7.700 Ελ-
ληνοκύπριοι έχουν εργοδοτηθεί από την 
1/7/2013 που ίσχυσαν τα διατάγματα, 

συν 2.200 κοινοτικοί που μας δίνουν 10 
χιλιάδες θέσεις εργασίας”.

ΔΗΚΟ
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βό-
τσης είπε ότι “η πρόταση της Κυβέρνη-
σης δεν είναι προς την κατεύθυνση που 
να μας ικανοποιεί” και “επιβεβαιώνει με 
κανονισμούς αυτό που είχε κάνει με τα 
διατάγματα”. Ο κ. Βότσης είπε ότι την Κυ-
ριακή τα γενικά καταστήματα θα πρέπει 
να είναι κλειστά, πρόσθεσε ωστόσο ότι 
“δεν θα πρέπει να ξαναμπούμε στη δι-
αδικασία των τουριστικών ζωνών, όπου 
στην ίδια πόλη μια περιοχή είχε τουρι-
στικά δικαιώματα και διαφορετικό ωρά-
ριο, ενώ μια άλλη περιοχή δεν είχε αυ-
τό το δικαίωμα” κι αυτό “δημιουργούσε 
αθέμιτο ανταγωνισμό”. Υπέδειξε δε ότι το 
να χρησιμοποιείται το επιχείρημα ότι θα 
απολυθούν εργαζόμενοι ή να εκβιάζο-
νται και να πιέζονται εργαζόμενοι ότι θα 
χάσουν τη δουλειά τους  “δεν είναι δόκι-
μο” και τόνισε ότι “εμείς θα κάνουμε ό,τι 
περνά από το χέρι μας για να διασφαλι-
στούν τα δικαιώματα των εργαζομένων”.

ΕΔΕΚ
Η βουλευτής ΕΔΕΚ Ρούλα Μαυρονικό-

λα χαρακτήρισε το ζήτημα “καυτό” και 
είπε ότι είναι “δύσκολο το εγχείρημα να 
ράψουμε ένα κοστούμι το οποίο θα μπο-
ρέσουν να φορέσουν όλοι”, καθώς υπάρ-
χουν “συγκρουόμενα συμφέροντα”. Εί-
πε δε ότι οι κανονισμοί που έφερε η Κυ-
βέρνηση “είναι απλώς τα διατάγματα τα 
οποία έγιναν κανονισμοί κι έχουν κα-
τατεθεί”. “Εμείς θεωρούμε ότι χωρίς την 
Κυριακή ήδη έχουμε ένα σκληρό ωρά-
ριο για τους εργαζομένους”, ανέφερε και 
διερωτήθηκε “εάν οι οκτώ ώρες που θα 
παραμείνουν ανοικτά τα καταστήματα 
και την Κυριακή θα εξασφαλίζουν την 
εργασία των 7.000 νεοπροσληφθέντων 
ή αν είναι προπέτασμα καπνού και εκ-
βιασμός. Θεωρούμε ότι με τις επιπλέον 
ώρες που θα εργάζονται τα καταστήματα 
μπορούν να καλύψουν αυτούς τους ερ-
γαζομένους και να μην έχουμε οποιεσ-
δήποτε απολύσεις”, είπε. “Δεν πρόκει-
ται να δεχθούμε απολύσεις με τη λογική 
ότι αν κλείσουν τα καταστήματα την Κυ-
ριακή θα απολυθούν υπάλληλοι”, τόνισε.

Οικολόγοι
Από πλευράς Οικολόγων ο Πρόεδρος 
του Κινήματος Γιώργος Περδίκης είπε 
πως “διαφωνούμε με την επταήμερη 

λειτουργία των καταστημάτων καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου και σε όλη την 
επικράτεια”. Ανέφερε δε ότι όσα ακού-
γονται “εμπεριέχουν σημαντικό στοιχείο 
υπερβολής”, εκφράζοντας την εκτίμηση 
ότι “δεν έγιναν τόσες πολλές προσλήψεις 
νέου προσωπικού στον τομέα του λιανι-
κού εμπορίου και ούτε πρόκειται να δη-
μιουργηθεί ένα τόσο μεγάλο πρόβλη-
μα απολύσεων αν αφαιρεθεί η Κυριακή 
από το πρόγραμμα λειτουργίας των με-
γάλων καταστημάτων”.

Εργοδότες και συντεχνίες
Η πρόταση της Κυβέρνησης για άνοιγ-
μα των καταστημάτων τις Κυριακές αλλά 
με κάποιες μικρές αλλαγές βρίσκει σύμ-
φωνες τις μεγάλες επιχειρήσεις, το ΚΕ-
ΒΕ, την ΟΕΒ, τον ΚΟΤ, τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου, τις υπε-
ραγορές, τις φρουταρίες, την τουριστική 
βιομηχανική εταιρεία Αμμοχώστου και 

τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.
Την αντίθεσή τους εξέφρασαν οι συ-

ντεχνίες, ο σύνδεσμος περιπτερούχων, η 
ΠΟΒΕΚ, οι αρτοποιοί και οι κρεοπώλες. 
Ο Γ.Γ. της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης 
είπε ότι το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης 
“διευκολύνει την αύξηση της ημιαπα-
σχόλησης” και εξήγησε ότι με την εισή-
γηση της Κυβέρνησης οι εργαζόμενοι 
που θα εργάζονται τετραήμερο χάνουν 
τα εργασιακά δικαιώματα που διασφα-
λίζονται στο νομοσχέδιο.

Ο κ. Κουρσάρης είπε ότι οι κανονι-
σμοί είναι “photocopy των διαταγμά-
των”, προσθέτοντας πως η Κυβέρνηση 
“δεν έχει ακούσει τις φωνές των χιλιά-
δων μικρομεσαίων, ούτε και την πλειο-
ψηφία της Βουλής και επιδιώκει να μο-
νιμοποιήσει τη φιλελευθεροποίηση του 
ωραρίου, εξυπηρετώντας μια δεκάδα 
πολυκαταστημάτων και κλείνοντας τα 
ώτα στην κραυγή αγωνίας και στα πα-
ραδείγματα κλεισίματος εκατοντάδων 
επιχειρήσεων”. Η ΠΟΒΕΚ, είπε, ζητά να 
υπάρχουν ωράρια λειτουργίας των κα-
ταστημάτων με βάση τη νομοθεσία και 
αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη 
την Κύπρο. Σημείωσε ακόμα ότι “η ισο-
πεδωτική προσέγγιση της Κυριακής, ή 
όλα κλειστά ή όλα ανοιχτά, εμάς μας βρί-
σκει κάθετα αντίθετους”.

Να διατηρηθεί η Κυριακή
ζήτησαν εργαζόμενοι
Δεκάδες εργαζόμενοι σε καταστήματα 
και υπεραγορές, που βρέθηκαν έξω από 
τη Βουλή την ώρα που συνεδρίαζε η 
Επιτροπή Εργασίας, με πανό και συνθή-
ματα απαίτησαν να συνεχιστεί η λειτουρ-
γία των καταστημάτων τις Κυριακές. Υπό 
τα δρακόντεια μέτρα της Αστυνομίας, Κύ-
πριοι και ξένοι εργαζόμενοι, μέλη της 
Κίνησης Νεοπροσληφθέντων Λιανικού 
Εμπορίου, έκλεισαν τον δρόμο μπροστά 
από τη Βουλή μέχρι τις 11π.μ. περίπου, 
σε μια ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρί-
ας, κατά την οποία εξέφρασαν ανησυχία 
για τις θέσεις εργασίας τους, υποδεικνύ-
οντας ότι έχουν ανάγκη και τα 500 ευρώ 
που λαμβάνουν και ότι αν κλείσουν τα 
καταστήματα, θα αντιμετωπίσουν πρό-
βλημα επιβίωσης. 

Αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι των €350
Κατά 1000 άτομα μειώθηκε η απασχό-
ληση την περίοδο που εφαρμόστηκαν 
τα διατάγματα για την επιμήκυνση των 
ωραρίων εργασίας και άνοιγμα των κα-
ταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με 
στοιχεία τα οποία έδωσε η Στατιστική 
Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με-
τά από απαίτηση της επιτροπής εργασί-
ας της Βουλής και αφορούν στο λιανι-
κό εμπόριο. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι 
των €350 αυξήθηκαν 100%, οι εργαζό-
μενοι με εισοδήματα από €350 μέχρι 
€500 έχουν αυξηθεί κατά 50%, οι εργα-
ζόμενοι με εισοδήματα από €500 μέχρι 
€800 αυξήθηκαν κατά 2% και οι εργα-
ζόμενοι από €800 και άνω, μειώθηκαν 
κατά 5000.

Της Κυριακής... το ωράριο
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Ο 
Συνεργατισμός έχει τα κε-
φάλαια και τη ρευστότη-
τα για να προχωρήσει πά-
νω σε υγιείς χρηματοδο-
τήσεις και να βοηθήσει 

στην επόμενη μέρα της κυπριακής οι-
κονομίας, τόνισε ο Πρόεδρος της Συνερ-
γατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ), Νι-
κόλας Χατζηγιάννης, εκφράζοντας πα-
ράλληλα αισιοδοξία σε σχέση με “κά-
ποια καλύτερα αποτελέσματα” στο θέμα 
των αναδιαρθρώσεων των δανείων. “Ο 
Συνεργατισμός έχει τα κεφάλαια και τη 
ρευστότητα για να προχωρήσει πάνω σε 
υγιείς χρηματοδοτήσεις και στον επιχει-
ρηματικό κόσμο για να στηρίξει τις επι-
χειρήσεις και να βοηθήσει στην επόμε-
νη μέρα της κυπριακής οικονομίας”, τό-
νισε ο κ. Χατζηγιάννης σε δηλώσεις πριν 
από τη συνάντηση που είχε στα γραφεία 
της ΟΕΒ με τον Πρόεδρο και μέλη του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Στη συνάντηση 
συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής 
της ΣΚΤ, Μάριος Κληρίδης.

Η μείωση των επιτοκίων
Ο Συνεργατισμός έχει δημιουργήσει ένα 
πλαίσιο με τις πρόσφατες ριζικές μειώ-
σεις των επιτοκίων που οδηγεί σε σύ-
γκλιση με τα ευρωπαϊκά επιτόκια, ση-
μείωσε ο κ. Χατζηγιάννης. Είπε ακόμη 
ότι ο Συνεργατισμός έχει πολύ σημαντι-
κό ρόλο να διαδραματίσει στην κυπρια-
κή οικονομία και βρίσκεται σε μια καλή 
βάση. Ο κ. Χατζηγιάννης, αφού εξέφρα-
σε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να είναι 
ανταγωνιστικές, είπε ότι ο Συνεργατι-
σμός με τις μειώσεις των επιτοκίων θέ-

τει στη διάθεση των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων το εργαλείο του ανταγωνιστι-
κού επιτοκίου, ώστε να γίνουν και νέες 
βιώσιμες χρηματοδοτήσεις που τις χρει-
άζεται ο τόπος και αναδιαρθρώσεις κα-
θώς υπάρχει και το πρόβλημα των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων.

Συνεργασία με ΟΕΒ
Ο Πρόεδρος της ΣΚΤ αναφέρθηκε στην 
ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο 
συνεργασίας με την ΟΕΒ γιατί, όπως 
εξήγησε, “είναι συλλογική η προσπά-
θεια για να δούμε την επόμενη καλύ-
τερη ημέρα”. Σε σχέση με τις αναδιαρ-
θρώσεις, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι αυ-
τές έχουν επιταχυνθεί και “έχουμε πάρει 
τολμηρές αποφάσεις”, προσθέτοντας ότι 
“βλέπουμε κάποια καλύτερα αποτελέ-
σματα και είμαστε αισιόδοξοι”. Αναφέρ-
θηκε στην ανάγκη να υπάρχει πνεύμα 
συνεργασίας, διαφάνειας και αποτελε-
σματικότητας μεταξύ του Συνεργατισμού 
και των δανειοληπτών, διότι το πρόβλη-
μα είναι κοινό. Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ 
Χρίστος Μιχαηλίδης είπε ότι στόχος της 
συνάντησης είναι “να ενημερωθούμε 
πού βρίσκεται σήμερα ο Συνεργατισμός, 
ποιες είναι οι δυνατότητες δανειοδότη-
σης των επιχειρήσεων, αν υπάρχουν 
κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη και ποιες άλλες κοινές ενέργειες να 
γίνουν για να βοηθήσουμε τον τόπο και 
την επανεκκίνηση της οικονομίας”.

Νέα προϊόντα λιανικής τραπεζικής
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Χατζηγιάν-
νης είπε ότι σύντομα ο Συνεργατισμός θα 

εξαγγείλει νέα προϊόντα λιανικής τραπε-
ζικής, ενώ σε σχέση με τις επιχειρήσεις 
είπε ότι δεν είναι θέμα προϊόντων γιατί η 
κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ιδιαι-
τερότητες. “Είναι ανοικτές οι πόρτες του 
Συνεργατισμού και εμείς κτίζουμε μεγα-
λύτερη τεχνογνωσία σε θέματα  επιχει-
ρηματικής τραπεζικής”, πρόσθεσε.

Από τα αλώνια στα σαλόνια
Εξάλλου, μιλώντας ενώπιον των μελών 
του ΔΣ της ΟΕΒ, ο κ. Χατζηγιάννης είπε 
ότι στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Εποπτι-
κού Μηχανισμού, υπάρχει αυστηρότε-
ρη και περισσότερη εποπτεία, ενώ εξε-
τάζουν συνεχώς κατά πόσον είναι αρκε-
τή η κεφαλαιακή επάρκεια του Συνερ-
γατισμού, παρά το γεγονός ότι ανέρχεται 
στο υψηλό 14% και στο παρελθόν ανερ-
χόταν στο 8%.

Παρά το γεγονός ότι είμαστε μι-
κρή χώρα και μικρά χρηματοπιστωτι-
κά ιδρύματα, μας έχουν θέσει τις ίδιες 
απαιτήσεις που έχουν για τις γερμανικές 
τράπεζες, είπε, σημειώνοντας ότι ιδιαίτε-
ρα υψηλό είναι και το κόστος αυξημένης 
εποπτείας που καταβάλλει ο Συνεργατι-
σμός και το οποίο ανέρχεται γύρω στα 
5 με 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα 
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν κάπου αλλού.

Ο κ. Χατζηγιάννης παραδέχθηκε ότι 
στο παρελθόν δεν υπήρχε εποπτεία στα 
συνεργατικά ιδρύματα και “βρεθήκα-
με μέσα σε ένα διάστημα 12 μηνών από 
τα αλώνια στα σαλόνια της Φρανκφούρ-
της” και έγινε η εποπτεία μιας επαρ-
χιακής συνεργατικής ίδια με αυτή της 

Deutsche Bank. Αναφέρθηκε, επίσης, 
μεταξύ άλλων, στην ανάγκη απομόχλευ-
σης καθώς ο ιδιωτικός δανεισμός ανέρ-
χεται περίπου σε τέσσερις φορές το κυ-
πριακό ΑΕΠ και έκανε λόγο για υπεύ-
θυνη στρατηγική δανεισμού, ενώ  πα-
ραδέχθηκε ότι υπάρχει μια ευθυνοφο-
βία στο προσωπικό του Συνεργατισμού, 
που δεν γνωρίζει πού οφείλεται και εξέ-
φρασε την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας 
και εκπαίδευσης.

Πρόσκληση ΟΕΒ προς τα
18 συνεργατικά ιδρύματα
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχά-
λης Πήλικος, αφού σημείωσε ότι η ΣΚΤ 
ήταν πάντα μέλος της ΟΕΒ, ζήτησε από 
τους επικεφαλής της ΣΚΤ να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο τα 18 Συνεργατικά Ιδρύ-
ματα να γίνουν μέλη της ΟΕΒ, με την κα-
ταβολή και μιας “πολύ συγκαταβατικής 
συνδρομής”. Η σχέση θα βοηθήσει πά-
ρα πολύ και εμάς και εσάς και τον επι-
χειρηματία, ανέφερε, προσθέτοντας ότι 
στην ΟΕΒ “υπάρχει μια συσσωρευμένη 
εμπειρία και είμαστε έτοιμοι να την δώ-
σουμε όποτε την χρειαστείτε”. Επιπλέον, 
ο κ. Πήλικος αναφέρθηκε σε χρονοβό-
ρες διαδικασίες που υπάρχουν για εξυ-
πηρέτηση του επιχειρηματία και σε ευ-
θυνοφοβία που επικρατεί σε κάποιους 
υπαλλήλους του Συνεργατισμού όπως 
και σε κάποιους υπαλλήλους των τρα-
πεζών. “Υποβάλλεις μια (επιχειρηματι-
κή) ιδέα στον Συνεργατισμό και μπορεί 
να περάσουν μήνες και να μην ακούσεις 
τίποτε”, τη στιγμή που “όλοι μιλάμε για 
την πολυπόθητη ανάπτυξη”, ανέφερε.

Ο Συνεργατισμός έχει τα κεφάλαια
να βοηθήσει την οικονομία
Νικόλας Χατζηγιάννης  Ο Πρόεδρος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ)
είπε ότι σύντομα ο Συνεργατισμός θα εξαγγείλει νέα προϊόντα λιανικής τραπεζικής
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Η 
αγορά των συγχωνεύσεων 
και εξαγορών - Mergers & 
Acquisitions (M&A) - ανα-
μένεται να αναπτυχθεί πε-
ραιτέρω, καθώς το 56% 

των εταιρειών παγκοσμίως προτίθενται 
να προχωρήσουν σε απόκτηση νέων πε-
ριουσιακών στοιχείων τους επόμενους 
12 μήνες, σύμφωνα με το 12° Global 
Capital Confidence Barometer της ΕΥ. 
Πρόκειται για μία έρευνα που διενεργεί-
ται δύο φορές τον χρόνο και στην οποία 
συμμετέχουν περισσότεροι από 1.600 
εκτελεστικοί διευθυντές από εταιρείες σε 
54 χώρες ανά τον κόσμο. Το 56% που 
δεικνύει η έρευνα, αποτελεί το υψηλό-
τερο ποσοστό επενδυτικής διάθεσης γι’ 
απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχεί-
ων που καταγράφηκε την τελευταία πε-
νταετία. Το Βαρόμετρο εντοπίζει ότι η δι-
εθνής αγορά ήδη επιδεικνύει μία δυνα-
μική προς την επίτευξη νέων συμφωνι-
ών, έχοντας θέσει τις βάσεις για να φτά-
σει σε νέα υψηλά επίπεδα. Με την αξία 
των συμφωνιών ανά το παγκόσμιο να 
καταγράφει άνοδο 13% το 2014, η πε-
ραιτέρω ανάκαμψη του κλάδου συγχω-
νεύσεων και εξαγορών πρέπει να θεω-
ρείται σίγουρη, αφού το 47% των εται-
ρειών που συμμετείχαν προτίθενται να 
ολοκληρώσουν περισσότερες συμφωνί-
ες τον επόμενο χρόνο απ’ ό,τι τους τελευ-
ταίους 12 μήνες. 

Ήδη, οι συμφωνίες που είναι υπό με-
λέτην είναι κατά 19% αυξημένες σε σχέ-
ση με πριν από 12 μήνες, υπογραμμί-
ζοντας τις προθέσεις των εταιρειών. Η 
έρευνα κατέδειξε, επίσης, πως οι εται-
ρείες που ήδη εξετάζουν πολλές πιθανές 
εξαγορές στοχεύουν να αυξήσουν τους 
πιθανούς στόχους τον επόμενο χρόνο. 
Σημειώνεται, επίσης, πως 78% των εται-
ρειών έχουν αλλάξει τη στρατηγική τους 
στον τομέα  συγχωνεύσεων και εξαγο-
ρών, ένεκα της αυξημένης δραστηριό-
τητας στον κλάδο το 2014. Αυτό υποδη-
λώνει πως οι συμφωνίες μεγάλου μεγέ-
θους μεταξύ εταιρειών με υψηλή ανα-
γνωρισιμότητα έχουν πυροδοτήσει την 
αύξηση της δραστηριότητας σε όλο το 
εύρος της συγκεκριμένης αγοράς. Σχε-
δόν όλοι (98%) οι συμμετέχοντες ανα-
μένουν ότι η αγορά θα βελτιωθεί ή θα 
παραμείνει στα ίδια ισχυρά επίπεδα τον 
επόμενο χρόνο.      

Η Global Vice Chair της ΕΥ, στον το-
μέα των Χρηματοοικονομικών Συμβου-
λευτικών Υπηρεσιών Pip McCrostie, 
σχολίασε: «Η διάθεση για συμφωνίες 
βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο πενταετί-
ας. Το Βαρόμετρο αποκαλύπτει τρεις λό-
γους για τους οποίους παρατηρείται αυ-
τή η ραγδαία άνοδος στην πρόθεση των 
εταιρειών για νέες εξαγορές και συγ-
χωνεύσεις. Πρώτον, λόγω της απόκλι-

σης των οικονομικών τους δεδομένων, 
που προέρχεται κυρίως από τις διακυ-
μάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων 
και του συναλλάγματος. Το γεγονός αυ-
τό επιταχύνει τις διασυνοριακές πράξεις. 
Δεύτερον, το φαινόμενο του καινοτόμου 
ανταγωνισμού (disruptive innovation) 
οδηγεί σε μη οργανική αναπτυξιακή 
στρατηγική των εταιρειών σε όλων των 
ειδών επιχειρηματικές κινήσεις. Τρίτον, 
πλέον είναι ορατός ο αντίκτυπος από 
την εισδοχή νέων παικτών για συγχω-
νεύσεις και εξαγορές, αλλά και από την 
επιστροφή κάποιων εταιρειών μετά από 
ένα χρονικό διάστημα απουσίας».  

Δραστηριότητα και στην Κύπρο
Σημαντική δραστηριότητα στον τομέα 
των εξαγορών και συγχωνεύσεων ανα-
μένεται και στην Κύπρο. Όπως σχολιά-
ζει ο επικεφαλής του Τμήματος Χρημα-
τοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπη-
ρεσιών της ΕΥ Κύπρου Στέλιος Δημη-
τρίου, ενώ παραδοσιακά οι Κύπριοι επι-
χειρηματίες επέμεναν στην οργανική 
ανάπτυξη, προσπαθώντας να κρατήσουν 
τον έλεγχο όσων είχαν κτίσει, εντούτοις 
η αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος, λόγω της οικονομικής κρίσης, 
ωθεί τα πράγματα προς διαφορετική 
κατεύθυνση. «Έχουμε ήδη παρατηρή-
σει στην Κύπρο κάποια δραστηριότητα. 
Έχουμε δει ομίλους εταιρειών που κρα-
τούσαν μέχρι σήμερα γερά τα επιχειρη-
ματικά ηνία στην οικογένεια να ανοίγο-
νται σε συνεργασίες. Μέσα στα επόμενα 
χρόνια, θα υπάρξει σημαντική δραστη-
ριότητα εξαγορών ή και συγχωνεύσεων. 
Η οικονομική ύφεση που έχει επηρεά-
σει από την πιο μεγάλη μέχρι την πιο μι-
κρή επιχείρηση στην Κύπρο άλλαξε νο-
οτροπίες. Σε πολλές περιπτώσεις δεν θα 
υπάρχουν άλλες επιλογές».

Εκτόξευση οικονομικής εμπιστοσύνης 
Η εμπιστοσύνη στην παγκόσμια οικονο-
μία βελτιώνεται σημαντικά, με 83% των 
εκτελεστικών στελεχών να δηλώνουν αι-
σιόδοξοι σε σύγκριση με ποσοστό 53% 
πριν από έξι μήνες. Το πιο πάνω ποσο-
στό αποτελεί σημαντική ένδειξη και των 
προθέσεων για νέες συμφωνίες. Αντί-
στοιχες ενδείξεις εκπέμπει και η αισιο-
δοξία τους για εταιρικό κέρδος, η οποία 
αυξήθηκε στο 72% σε σύγκριση με 65% 
12 μήνες προηγουμένως. Επιπρόσθετα, 
η δραστηριότητα στον τομέα  συγχωνεύ-
σεων και εξαγορών ευνοείται από τις βα-
σικές αρχές που διέπουν τέτοιου είδους 
συμφωνίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 
78% όσων συμμετείχαν στην έρευνα θε-
ωρούν πως τα δεδομένα σε σχέση με 
την απόκλιση των εκτιμήσεων μεταξύ 
δύο πλευρών (valuation gap) δεν θα δι-
αφοροποιηθούν τους επόμενους 12 μή-

νες. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) των 
συμμετεχόντων είναι αισιόδοξοι και για 
τη διαθεσιμότητα πίστωσης για σκοπούς 
κάποιας εξαγοράς.   

Από την άλλη, 37% των στελεχών θε-
ωρούν την πολιτική αστάθεια σε παγκό-
σμιο και περιφερειακό επίπεδο ως το με-
γαλύτερο ρίσκο για τις επιχειρήσεις τους. 
Η πρόσφατη αβεβαιότητα που παρατη-
ρείται στα εμπορεύματα και στο συνάλ-

λαγμα θεωρείται από το 35% των εται-
ρειών ως ακόμα ένα σημαντικό ρίσκο. 
Κάποιοι, πάντως, δεν το εκλαμβάνουν ως 
ρίσκο αλλά ως ευκαιρία για να προχω-
ρήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

Οι ανεπτυγμένες αγορές οδηγούν
τις διασυνοριακές συναλλαγές
Οι διασυνοριακές συμφωνίες φαίνεται 
πως θα βρεθούν στο επίκεντρο του νέου 
κύματος συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
με 84% των εκτελεστικών να αναζητούν 
επενδυτικές ευκαιρίες πέραν των δικών 
τους συνόρων. Το 54% επικεντρώνουν τη 
στρατηγική τους σε διασυνοριακές συμ-
φωνίες αλλά σε εγγύς περιοχές, ενώ το 
30% επικεντρώνονται σε πιο μακρινές 
περιοχές. Μόνο το 16% σχεδιάζουν συμ-
φωνίες στην εγχώρια αγορά. Οι εταιρείες, 
σύμφωνα με το Βαρόμετρο, στοχεύουν να 
επενδύσουν το διαθέσιμο για εξαγορές 
κεφάλαιό τους σε ανεπτυγμένες αγορές, 
αφού προσβλέπουν σε ανάπτυξη των ερ-
γασιών τους στο εγγύς μέλλον. Το ενδια-
φέρον για αναπτυσσόμενες αγορές προ-
βλέπεται να παραμείνει υποτονικό, αφού 
το 65% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 
σχεδιάζουν να επενδύσουν λιγότερο από 
το 10% του διαθέσιμου κεφαλαίου τους 
για εξαγορές σε τέτοιες περιοχές.

Σύμφωνα με το Βαρόμετρο, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες, η Γερμανία και η Αυστραλία εί-
ναι οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί για 
επενδυτές. Στην αντίπερα όχθη, προβλέ-
πεται πως οι περισσότεροι αγοραστές 
θα προέλθουν από τις ΗΠΑ, τη Νότια 
Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, 
τη Γερμανία και την Ιαπωνία. «Η Δυτι-
κή Ευρώπη θα αποτελέσει έναν ιδιαί-
τερα ελκυστικό προορισμό για συγχω-
νεύσεις και εξαγορές, με το ενδιαφέρον 
να προέρχεται κυρίως από Ιαπωνία, Κί-

να και Ηνωμένες Πολιτείες», σημειώ-
νει η P. McCrostie. «Η προτιθέμενη ένε-
ση ρευστότητας 1,1 τρις ευρώ μέσω του 
προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
θα ενισχύσει την πτωτική πίεση στο ευ-
ρώ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και κάποια 
πρόσφατα θετικά οικονομικά δεδομένα, 
θεωρώ ότι περιουσιακά στοιχεία εντός 
της Ευρωζώνης θα καταστούν ακόμα 
πιο ελκυστικά». 

Επικέντρωση στην καινοτομία
Εκτός από είσοδο σε νέες γεωγραφικές 
περιοχές, αρκετοί διευθυντές μελετούν 
το ενδεχόμενο να εισέλθουν και σε νέ-
ους τομείς. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) 
από αυτούς που σχεδιάζουν να προχω-
ρήσουν σε συμφωνίες, ψάχνουν για και-
νοτόμες επενδύσεις. Συγκεκριμένα, επι-
κεντρώνονται σε εξαγορές που θα τους 
δώσουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 
το πεδίο δράσης τους σε μία νέα βιομη-
χανία του τομέα που δραστηριοποιού-
νται. «Ο καινοτόμος ανταγωνισμός και 
η σταδιακή φθορά παραδοσιακών το-
μέων δραστηριότητας έχει ως αποτέ-
λεσμα πολλές εταιρείες να αναμένουν 
μελλοντικές προκλήσεις στα επιχειρη-
ματικά τους μοντέλα. Οι εξαγορές θε-
ωρούνται ως ένα από τα βασικά εργα-
λεία, ώστε να ανταποκριθούν στις προ-
κλήσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα. Σε τέ-
τοιο βαθμό μάλιστα, που συχνά εξαγο-
ράζουν αυτόν που θεωρούν πως θα εί-
ναι ο μελλοντικός τους ανταγωνιστής», 
τονίζει η McCrostie. «Η αναζήτηση για 
καινοτομία, νέα πνευματική ιδιοκτησία 
και νέα brands θα αποτελέσει για πολ-
λές εταιρείες οδηγό για νέες συμφωνίες, 
τόσο εντός του τομέα δραστηριοποίησής 
τους όσο και σε νέους τομείς». Οι τομείς 
που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος για εξαγορές εί-
ναι η τεχνολογία, η αυτοκινητοβιομηχα-
νία, τα καταναλωτικά προϊόντα, βιομηχα-
νίες με διαφοροποιημένα προϊόντα και 
οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η 
έρευνα εισηγείται πως οι περισσότερες 
συμφωνίες για το 2015 θα προέλθουν 
από νέους αγοραστές. Νέοι παίκτες αλ-
λά και εταιρείες που έμειναν στο περι-
θώριο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
κάμψης που παρατηρήθηκε στον τομέα 
συγχωνεύσεων και εξαγορών, πλέον κα-
λοβλέπουν την είσοδό τους στην αγορά. 
Προβλέπεται πως οι νέοι παίκτες θα επι-
κεντρώσουν το ενδιαφέρον τους σε με-
σαίου μεγέθους συμφωνίες, με 77% να 
δηλώνουν πως σχεδιάζουν συμφωνίες 
αξίας χαμηλότερης των $250εκ. Ωστό-
σο, ο αριθμός όσων αναζητούν εξαγο-
ρές μεταξύ $250 εκ. και $1 δις σημείωσε 
ραγδαία αύξηση της τάξης του 50% τους 
τελευταίους έξι μήνες.

ΑΝΑΛΥΣΗ EY: ΠΟΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Στο ζενίθ η διάθεση για νέα deals
Mergers & Acquisitions (M&A)  Οι συμφωνίες που βρίσκονται υπό μελέτην αυξήθηκαν κατά 19 %. Ταυτόχρονα,
το 73 % των εταιρειών που θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές στοχεύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις

   

Σύμφωνα με το Βαρόμετρο, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, 
οι Ηνωμένες Πολιτείες,
η Γερμανία και η Αυστραλία 
είναι οι πέντε κορυφαίοι 
προορισμοί για επενδυτές
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Κομισιόν εναντίον Gazprom
Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας κατηγορείται για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης,
στην παροχή φυσικού αερίου σε κοινοτικές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης

«Δ
ήλωση αντίρρησης» 
-που ισοδυναμεί με 
κατηγορητήριο- απέ-
στειλε η Κομισιόν 
στον ρωσικό ενεργει-

ακό γίγαντα Gazprom, με την οποία η 
εταιρεία κατηγορείται για κατάχρηση 
της δεσπόζουσας θέσης της στην παρο-
χή φυσικού αερίου σε κοινοτικές χώ-
ρες της κεντρικής και ανατολικής Ευ-
ρώπης. Όπως ανακοίνωσε μετά τη σύ-
γκληση του κολεγίου των Επιτρόπων η 
αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος 
Μαργκαρέτε Βεστάγκερ, διαπιστώθηκε 
ότι στα συμβόλαια που έχει συνάψει η 
Gazprom οι χώρες δεσμεύονται να μην 
επανεξάγουν το φυσικό αέριο σε άλλες 
κοινοτικές χώρες, ενώ ισχύουν αδικαι-
ολόγητα υψηλές τιμές λόγω κακής χρή-
σης της διασύνδεσης με την τιμή του πε-
τρελαίου. 

Επιπλέον, περιλαμβάνονται μη σχε-
τιζόμενες δεσμεύσεις όσον αφορά την 
υποδομή φυσικού αερίου κ.ά. Σύμφω-
να με την Επίτροπο, η Gazprom έχει στη 
διάθεσή της 12 εβδομάδες για να απα-
ντήσει στο κατηγορητήριο. Αν η εται-
ρεία κριθεί ένοχη, ενδέχεται να της επι-
βληθούν πρόστιμα ισοδύναμα με μέχρι 
και 10% των συνολικών πωλήσεών της, 
τα οποία σύμφωνα με τα πιο πρόσφα-
τα διαθέσιμα στοιχεία το 2013 ανήλθαν 
σε 93 δισ. ευρώ. Οι χώρες που αφορά 
η έρευνα είναι οι Λιθουανία, Εσθονία, 
Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία, 
Σλοβακία και Πολωνία. Η ίδια, διευκρί-
νισε πως από τις οκτώ χώρες στις οποί-
ες έγινε διερεύνηση των επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων της Gazprom, δι-
απιστώθηκε ότι οι πέντε υφίστανται άδι-
κη τιμολόγηση. Απαντώντας σε ερωτή-
σεις για το κατά πόσον η υπόθεση έχει 
πολιτικό χαρακτήρα - δεδομένου ότι η 
Gazprom ανήκει στο ρωσικό κράτος - κι 

αν το θέμα εμπλέκεται στην εξωτερική 
πολιτική, η κ. Βεστάγκερ είπε πως όσον 
αφορά  την Κομισιόν πρόκειται για μια 
εταιρεία κρατικής ιδιοκτησίας, που δρα-
στηριοποιείται στην Ε.Ε.

Απαράδεκτες οι κατηγορίες της Ε.Ε.
Οι κατηγορίες της Ε.Ε. εναντίον της 
Gazprom αποτελούν μιαν απαράδε-
κτη απόπειρα αναδρομικής εφαρμογής 
των τελευταίων κανόνων ενέργειας του 
μπλοκ σε συμβόλαια που έγιναν παλαι-
ότερα, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξω-
τερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Όπως μεταδί-
δει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σε 
συνέντευξή του με τρεις ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, ζητήθηκε από τον κ. Λαβρόφ 
να σχολιάσει την υπόθεση. «Όλα τα συμ-
βόλαια που η Gazprom υπέγραψε με 
τους εταίρους της και βρίσκονται σε ισχύ 
τώρα, υπογράφηκαν με πλήρη σεβασμό 
στο νομοθετικό ισχύον πλαίσιο της Ε.Ε. 
εκείνη την εποχή», ανέφερε. Πρόσθεσε 
ότι «μετά την υιοθέτηση από την Ε.Ε. του 
λεγόμενου τρίτου ενεργειακού πακέτου 
έχουν υπάρξει απόπειρες και συνεχίζο-
νται τώρα, να εφαρμοστούν εκ των υστέ-
ρων, αναδρομικά αυτές οι απαιτήσεις 
και σε παλιά συμβόλαια». Αυτό, είπε, 
«είναι παντελώς απαράδεκτο».

Η Μόσχα ελπίζει σε συμβιβασμό
Πάντως, το Κρεμλίνο τόνισε πως ελπί-
ζει σε έναν συμβιβασμό με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για την υπόθεση της 
ρωσικής κρατικής εταιρείας ενέργειας 
Gazprom, προσθέτοντας πως η Ρωσία 
και η εταιρεία θα υπερασπίσουν τα συμ-
φέροντά τους. «Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί 
ένας συμβιβασμός», δήλωσε σε δημοσι-
ογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλί-
νου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Αναμένουμε μιαν 
απολύτως αμερόληπτη στάση έναντι της 
εταιρείας Gazprom». 

Η Αργεντινή εξέδωσε την Τετάρτη 9ετή 
ομόλογα ύψους 1,4 δις δολαρίων στην 
πρώτη επιστροφή της στις αγορές με-
τά τη χρεοκοπία του 2001. Η δημοπρα-
σία έγινε με ομόλογα εγχώριου δικαί-
ου σε ευρώ (ομόλογα BONAR) με άμε-
ση πώληση, χωρίς αναδόχους, προκει-
μένου να παρακάμψει απόφαση αμερι-
κανικού δικαστηρίου, που μπλοκάρει 

την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Η 
διάθεση υπερκαλύφθηκε σχεδόν τρεις 
φορές, αφού το  ΥΠΟΙΚ της Αργεντινής 
έλαβε προσφορές για 1,9 δις από τα 0,5 
δις που στόχευε αρχικά με μέση από-
δοση 8,96%. Η πώληση πραγματοποι-
ήθηκε παρά το ότι δύο μεγάλα ταμεία 
αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) 
της Νέας Υόρκης, το NML Capital και 

το Aurelius Capital Management, κα-
θώς και μια άλλη μικρή μερίδα επεν-
δυτών είχαν αποκλείσει την Αργεντι-
νή από τις διεθνείς αγορές με απόφαση 
δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, μέχρις 
ότου η χώρα αποπληρώσει ολόκληρη 
την αξία των ομολόγων που κατείχαν 
πριν την χρεοκοπία της Αργεντινής το 
2001. Τα ταμεία αυτά δεν συμμετείχαν 

στην αναδιάρθρωση του χρέους ύψους 
100 δις δολαρίων όταν η χώρα χρεοκό-
πησε. «Η πράξη αυτή έδειξε ότι δεν εί-
ναι αναγκαίο να υποθηκεύσεις το μέλ-
λον της χώρας πληρώνοντας τα αρπα-
κτικά ταμεία προκειμένου να εξασφαλί-
σεις δολάρια», δήλωσε στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο Twitter, ο Αργεντι-
νός Υπουργός Οικονομικών Άξελ Κίσι-

λοφ. «Οι αναλυτές έλεγαν ότι “η αγορά” 
μάς ζητούσε να πληρώσουμε 1,8 δις δο-
λάρια στους γύπες, σε κάθε περίπτωση 
η αγορά έδωσε ένα καθαρό σήμα για το 
αντίθετο, δεν φοβάται τους γύπες», ανέ-
φερε σε άλλο «τιτίβισμά» του ο Κίσιλοφ. 
Πάντως η NML Capital υπέδειξε ότι 
μπορεί να ζητήσει δικαστική συνδρομή 
κατά της έκδοσης αυτής.

Επέστρεψε στις αγορές μετά τη χρεοκοπία του 2001 η Αργεντινή
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