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€100 εκ.
Ο επικεφαλής του ESM Κλάους 
Ρέγκλιγκ ανέφερε ότι μόλις ολο-
κληρωθεί η 6η επιθεώρηση από 
την Τρόικα, «είμαστε έτοιμοι να 
εκταμιεύσουμε 100 εκατομμύρια 
ευρώ για την Κύπρο».

$179,3 εκ.
Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Οι 
Γυναίκες του Αλγερίου», του 1955, 
έφθασε, μέσα σε 11 λεπτά, την τι-
μή των $179,3 εκ. σε δημοπρασία 
του Οίκου Κρίστις στη Νέα Υόρκη, 
σπάζοντας το ρεκόρ του τρίπτυχου 
του Φράνσις Μπέικον.

28%
Στα €368,6 εκατ. ανήλθε το πρώ-
το δίμηνο του τρέχοντος έτους το 
έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, πα-
ρουσιάζοντας μείωση 28% σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2014. 

€750 εκ.
Η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε 
την οφειλόμενη δόση της των 750 
εκατομμυρίων στο ΔΝΤ. Με αυτήν 
την καταβολή, η Ελλάδα ξεπληρώ-
νει τις οφειλές της προς το ΔΝΤ 
για τον τρέχοντα μήνα.

«Σ
τόχος παραμένει 
η ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης 
των επενδυτών 
και η αποκατά-

σταση της αξιοπιστίας στο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα, μέσω μιας απο-
τελεσματικής και ενισχυμένης επο-
πτείας. Η εικόνα της Κύπρου ως δι-
εθνούς χρηματοπιστωτικού κέντρου 
δέχθηκε ένα ισχυρότατο πλήγμα.

Αναγνωρίζουμε την αλληλεπί-
δραση που υπάρχει ανάμεσα στην 
εικόνα της Κύπρου και την εικόνα 
του τραπεζικού τομέα, και συνεπώς 
θα πρέπει να χαράξουμε στρατηγι-
κές επικοινωνίας και να καταβάλου-
με κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε 
να αναστραφεί το αρνητικό κλίμα και 
να διαμορφωθεί θετική εικόνα για 
το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Η 
επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών, η εισαγωγή της Τράπεζας 
Κύπρου στο ΧΑΚ και οι πρόσφατες 
αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονο-
μίας από τους διεθνείς οίκους αποτε-
λούν θετικό βήμα».

Τα πιο πάνω ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου, 
μιλώντας στην ημερίδα «Πώς επη-
ρέασε τη διεθνή εικόνα της Κύπρου 

η τραπεζική κρίση», που πραγματο-
ποιήθηκε στη Λευκωσία. Στην ημε-
ρίδα παρουσιάστηκε έρευνα του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
και του Advanced Media Institute, 
η οποία καταγράφει ότι ο τραπεζι-
κός τομέας της Κύπρου, από πηγή 
ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, μεταβάλλεται σε στίγμα για τη δι-
εθνή της εικόνα. Όλα τα πιο πάνω 
απαντούν εν μέρει στο ερώτημα που 
ακούγεται πολλές φορές από στόμα-
τα αγανακτισμένων πολιτών, «για-
τί πρέπει να ενισχύουμε τις τράπε-
ζες, ενώ υπάρχει κόσμος που πεινά». 
Το ότι υπάρχει κόσμος που πεινά εί-
ναι μια τραγική πραγματικότητα, την 
οποία το κράτος πρέπει να καταβά-
λει το άπαν των δυνάμεών του για να 
εξαλείψει.

Ωστόσο, αυτήν τη στιγμή, το πα-
γκόσμιο οικονομικό σύστημα δου-
λεύει με τράπεζες, οι οποίες αξιολο-
γούνται από διεθνείς οίκους. Εάν οι 
τράπεζες φέρουν καλά αποτελέσμα-
τα, η οικονομία θα κινηθεί θετικά. 
Αν όχι, θα κινηθεί αρνητικά. Αφού 
λοιπόν δεν μπορούμε να αλλάξου-
με το παγκόσμιο οικονομικό σύστη-
μα, ας αλλάξουμε όλα τα άλλα, ώστε 
και οι τράπεζες να πηγαίνουν καλά 
και ο κόσμος.

aggelodemoua@simerini.com

Editorial  Άγγελος Αγγελοδήμου

Photo of the week   Τα καλύτερα ξενοδοχεία της Μεσογείου 

Κράτος-Τράπεζες-Πολίτες 

Τα καλύτερα ξενοδοχεία της Μεσογείου βρίσκονται σε ελληνικά νησιά, αφού 
σύμφωνα με έρευνα, επτά στα δέκα πιο δημοφιλή ξενοδοχεία είναι στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΣΑμεντ, η Ίος διαθέτει τα 
καλύτερα ξενοδοχεία στη Μεσόγειο, τα οποία έλαβαν βαθμολογία 86,22%. Ακο-
λουθούν τα ξενοδοχεία στην Ύδρα με 86,11% και στη Φολέγανδρο με 85,03%. 
Στην τέταρτη θέση είναι το νησί Κάπρι της Ιταλίας με βαθμολογία 84,95% και 
ακολουθεί η Σαντορίνη με 84,66%, η Μύκονος με 84,38%, η Νάξος με 84,33%, 
η Πάρος με 84,31%, το Λίπαρι στην Ιταλία με 84,18% και η Μαδέρα της Πορτο-
γαλίας με 83,76%.
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Μ
εγάλο στοίχημα απο-
τελεί για την Κύπρο η 
ανάταξη της διεθνούς 
της εικόνας, η οποία 
δέχθηκε αρνητικό 

πλήγμα ως συνεπακόλουθο της αρνητι-
κής εικόνας του τραπεζικού τομέα κατά 
την περίοδο της κρίσης, όπως διαφάνηκε 
στην ημερίδα «Πώς επηρέασε τη διεθνή 
εικόνα της Κύπρου η τραπεζική κρίση», 
που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, 
με χορηγό επικοινωνίας το ΚΥΠΕ. Στην 
ημερίδα παρουσιάστηκε έρευνα του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και 
του Advanced Media Institute, η οποία 
καταγράφει ότι ο τραπεζικός τομέας της 
Κύπρου από πηγή ισχύος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας μεταβάλλεται σε στίγ-
μα για τη διεθνή της εικόνα, αφού η δια-
σύνδεση της εικόνας της Κύπρου με την 
εικόνα του τραπεζικού τομέα κατά την 
περίοδο κορύφωσης της κρίσης προκα-
λεί υψηλή δημοσιότητα της χώρας με αρ-
νητική ειδησεογραφική κάλυψη. Η έρευ-
να εξέτασε τη μεταβολή που επέφερε η 
τραπεζική κρίση του 2013 στην εικόνα 
του τραπεζικού τομέα της Κύπρου και 
κατ’ επέκταση στην εικόνα της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, μέσα από την ανάλυ-
ση, κατά τρόπο συστηματικό, του ειδησε-
ογραφικού περιεχομένου τεσσάρων δι-
κτύων παγκόσμιου βεληνεκούς -BBC, 
CNN, FOX και Al Jazeera- και την εξέ-
ταση συνολικά 1.716 ηλεκτρονικών άρ-
θρων που αφορούσαν την Κύπρο, από 
την 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2013.

Αύξηση και μείωση αρνητισμού
Σύμφωνα με την ερευνήτρια Αναστα-
σία Μηνά, ο τραπεζικός τομέας μετά την 
κορύφωση της κρίσης φαίνεται εγκλω-
βισμένος μέσα σε ένα έντονα αρνητικό 
πλαίσιο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, μετά την 
κορύφωση της κρίσης, δηλαδή τον Μάρ-
τιο του 2013, καθώς μειώνεται η ορατό-
τητα της Κύπρου στα διεθνή μέσα, μειώ-
νεται παράλληλα και η αρνητική της αξι-
ολόγηση. Συνήθως, η χαμηλή ορατότη-
τα με μειωμένη την αρνητική αξιολόγη-
ση σημαίνει πως επέρχεται η άμβλυνση 
της κρίσης για τη χώρα και κατ’ επέκταση 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να 
ξεκινήσει η επιδιόρθωση της εικόνας της, 
είπε η κ. Μηνά, σημειώνοντας όμως ότι 
δεν συμβαίνει το ίδιο και με την εικόνα 

του τραπεζικού τομέα, αφού καθώς μει-
ώνεται η ορατότητά του στα διεθνή μέσα, 
αυξάνεται η αρνητική του αξιολόγηση, 
κάτι που καθιστά τις διαδικασίες ανάτα-
ξης της εικόνας του ιδιαίτερα δύσκολες. 
«Μετά την περίοδο κορύφωσης της κρί-
σης, η ορατότητα της Κύπρου στα διεθνή 
μέσα μειώνεται και η εικόνα της είναι λι-
γότερο αρνητική από την προηγούμενη 
φάση. Η μείωση του αρνητισμού οφεί-
λεται στην αποσύνδεση της εικόνας της 
Κύπρου από την εικόνα του τραπεζικού 
της τομέα και στη συγκρότησή της με βά-
ση μια διαφορετική ειδησεογραφική θε-
ματολογία, όπως διάφορα ζητήματα πο-
λιτικής, πολιτιστικά θέματα, τον ρόλο της 
στην κρίση στη Συρία και θέματα αθλη-
τισμού. Η ορατότητα του τραπεζικού το-
μέα στα διεθνή μέσα είναι χαμηλή, η αξι-
ολόγησή του ωστόσο παραμένει ακραία 
αρνητική», σύμφωνα με την ερευνήτρια.

Να κερδίσουμε το στοίχημα
της αξιοπιστίας
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος 
Χριστοδουλίδης, σε παρέμβασή του 
στην ημερίδα, είπε ότι οι εκτιμήσεις της 
έρευνας είναι ορθές και ότι η τραπεζι-

Ημερίδα   Η έρευνα εξέτασε τη μεταβολή 
που επέφερε η τραπεζική κρίση του 2013 στην 

εικόνα του τραπεζικού τομέα της Κύπρου και κατ’ 
επέκταση στην εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Μεγάλο 
στοίχημα η 

ανάταξη της 
διεθνούς 

εικόνας
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2%
Μείωση στην αξία των συναλλα-
γών με κάρτες σε ποσοστό 2% κα-
ταγράφηκε τόσο τον Απρίλιο, όσο 
και το τετράμηνο Ιανουαρίου-
Απριλίου, σύμφωνα με την JCC. 

750
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος 
Παύλος Ιωάννου ανέφερε ότι από 
τις 16 Φεβρουαρίου, έχουν ληφθεί 
40 παράπονα και εκκρεμούν οι αι-
τήσεις άλλων 20, ενώ παράλληλα 
αναμένει 750 παράπονα από επο-
πτικές Αρχές στην Κύπρο.

Eurobank Cyprus Ltd 
Συνέχεια στην κερδοφόρα πορεία
Η Eurobank Cyprus Ltd για το πρώ-
το τρίμηνο του 2015 διατήρησε: Ικα-
νοποιητική κερδοφορία, η οποία 
ανήλθε στα 8,1 εκατ. ευρώ μετά φό-
ρων. Ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) 
στο 28,4%, με βάση τα νέα κριτή-
ρια της Βασιλείας ΙΙΙ. Ισχυρή πλε-
ονάζουσα ρευστότητα, με τις κατα-
θέσεις να φτάνουν στα €3.148 εκ. 
και τον δείκτη δανείων προς κατα-
θέσεις να ανέρχεται στο 30%, εξαι-

ρουμένων των δανείων που εξασφα-
λίζονται με δέσμευση καταθέσεων. 
Χαμηλό δείκτη Μη Εξυπηρετούμε-
νων Δανείων (NPL ratio), με βάση 
τους νέους κανονισμούς της Ευρω-
παϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ), ο 
οποίος υπολογίζεται σε 6,1%, ποσο-
στό σημαντικά χαμηλότερο του μέ-
σου όρου του Κυπριακού Τραπεζι-
κού Συστήματος. Χαμηλή βάση κό-
στους λειτουργίας, με τον δείκτη κό-
στους προς έσοδα να φτάνει το 31%.
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Φώτος Φωτιάδης Διανομές Λτδ  

Η Belvedere κερνά,
ο James Bond ξαναπίνει βότκα
Η Belvedere, η βότκα πολυτελείας 
του Ομίλου LVMH, έχει εξασφαλί-
σει σημαντικό ρόλο στην επόμενη 
ταινία του James Bond, «Spectre». 
Με αφορμή τη γνωστή προτίμηση 
του Bond στη βότκα μαρτίνι, με την 
εμβληματική ατάκα «Shaken, not 
stirred» (χτυπημένο, όχι ανακατε-

μένο), η Belvedere γίνεται η επίση-
μη βότκα της ταινίας, η οποία ανα-
μένεται να προβληθεί τον ερχόμε-
νο Νοέμβριο από τη Sony Pictures 
Entertainment. Είναι αναμενόμενο,  
η άφιξη της Belvedere να ανεβάσει 
και πάλι το image του Bond σε ακό-
μη πιο υψηλά επίπεδα.

Cyfield Development  

Έργο στολίδι το Λύκειο Δασούπολης
Ένα λειτουργικό, σύγχρονο, ασφαλές 
σχολείο με ό,τι νεότερο έχει να επιδεί-
ξει η σχολική αρχιτεκτονική και δό-
μηση παρέδωσε για τις ανάγκες της 
κυπριακής εκπαίδευσης η Cyfield 
Development. Πρόκειται για το Λύ-
κειο Δασούπολης, Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία, τα εγκαί-
νια του οποίου τέλεσε στις 5 του Μάη 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης. Σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα, η εταιρεία κατάφερε να 
ανοικοδομήσει εξ υπαρχής ένα ετοι-
μόρροπο σχολικό κτίριο με πολλά 
προβλήματα, μετατρέποντας το σε κό-
σμημα για την κυπριακή σχολική αρ-
χιτεκτονική. Η συνολική δαπάνη του 
έργου ήταν 7.800.000 ευρώ.

Βάσσος Ηλιάδης Λτδ  

Κυκλοφορία της Κουμανδαρίας 
CENTURION Vintage 2000
Τα οινοποιεία ΕΤΚΟ ΛΤΔ και 
Olympus Wineries Ltd ανακοινώ-
νουν την κυκλοφορία στην αγορά 
της Κουμανδαρίας CENTURION 
Vintage 2000 μετά την εξάντλη-
ση των αποθεμάτων της πετυχημέ-
νης εσοδείας 1991. Η κουμανδαρία 
CENTURION Vintage 2000 είναι 
μια εξαίρετη κουμανδαρία παλαιω-
μένη σε δρύινα βαρέλια για 14 χρό-
νια και αποτελεί ένα γλυκόπιοτο επι-
δόρπιο κρασί με εξευγενισμένα αρώ-

ματα, ευχάριστη γεύση και δυνατή 
επίγευση. Απόδειξη της υψηλής ποι-
ότητας της κουμανδαρίας αυτής είναι 
η βράβευσή της με Μεγάλο Χρυσό 
Μετάλλιο στον πρόσφατο 8ο Διαγω-
νισμό Κυπριακού Οίνου 2015. Στον 
ίδιο διαγωνισμό η κουμανδαρία ST 
NICHOLAS εσοδείας 2010 επίσης 
βραβεύτηκε με Χρυσό Μετάλλιο. Η 
διανομή την κρασιών και της κουμαν-
δαρίας του Οινοποιείου πραγματο-
ποιείται από τη Βάσσος Ηλιάδης Λτδ.

Aristo Developers  

Θετικό το κλίμα από τη Ρωσία
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε άλλη μια συμμετοχή της εται-
ρείας Aristo Developers στην έκ-
θεση ακινήτων «Moscow Overseas 
Property & Investment Show». Σκο-
πός της διεθνούς επενδυτικής έκθε-
σης ήταν να δοθεί η ευκαιρία στις 
εταιρείες που συμμετείχαν να πα-
ρουσιάσουν ταυτόχρονα με τις επεν-
δυτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε 
επιλεγμένο κοινό υψηλού εισοδή-
ματος. Ενώ πολλοί είναι οι Ρώσοι 
που ήδη έχουν σημαντικές επεν-
δύσεις στο εξωτερικό, υπάρχει επί-

σης και μια νέα ομάδα Ρώσων δυ-
νητικών επενδυτών με σταδιακά αυ-
ξανόμενο διαθέσιμο εισόδημα, οι 
οποίοι ζητούν να ενημερωθούν και 
να εκπαιδευτούν ως προς τα πλε-
ονεκτήματα της αγοράς διεθνών 
επενδυτικών ευκαιριών.

κή κρίση στην Κύπρο αναμφίβολα επη-
ρέασε τη γενικότερη εικόνα της χώρας 
μας διεθνώς. «Όντως ο τραπεζικός τομέ-
ας, ενώ ήταν πηγή ισχύος για τη χώρα 
γίνεται η Αχίλλειος πτέρνα», είπε ο Εκ-
πρόσωπος. Σημείωσε ότι εάν η Κύπρος 
κερδίσει το στοίχημα της αξιοπιστίας, θα 
κερδίσει το στοίχημα της επικοινωνια-
κής προβολής της ανάκαμψής της. «Σί-
γουρα πρόκειται για ένα τεράστιο επι-
κοινωνιακό στοίχημα», είπε. Ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης υπέδειξε ότι η πειστι-
κότητά μας εξαρτάται από το εάν έχουμε 
ή όχι απτά αποτελέσματα και πως η επι-
κοινωνία δεν μπορεί από μόνη της να 
κάνει θαύματα. «Η επικοινωνιακή πο-
λιτική δεν χαράζεται από το τίποτα, αλλά 
ακολουθεί απτά/χειροπιαστά αποτελέ-
σματα. Η επικοινωνιακή πολιτική και τα 
μηνύματά μας για να είναι πειστικά πρέ-
πει να είναι το συνεπακόλουθο απτών 
αποτελεσμάτων. Τα τελευταία δύο χρό-
νια, μέσα από μια συστηματική και συλ-
λογική προσπάθεια, θεωρώ ότι σε με-
γάλο βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί», είπε.

Ενισχύεται η εποπτεία
Στόχος παραμένει η ανάκτηση της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών και 
η αποκατάσταση της αξιοπιστίας στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέσω μιας 
αποτελεσματικής και ενισχυμένης επο-
πτείας, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογή-
ρου, η οποία είπε πως η εικόνα της Κύ-
πρου ως διεθνούς χρηματοπιστωτικού 
κέντρου δέχθηκε ένα ισχυρότατο πλήγ-
μα. «Αναγνωρίζουμε την αλληλεπίδρα-
ση που υπάρχει ανάμεσα στην εικόνα 
της Κύπρου και την εικόνα του τραπε-
ζικού τομέα, και συνεπώς θα πρέπει να 
χαράξουμε στρατηγικές επικοινωνίας 
και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια, ώστε να αναστραφεί το αρνη-
τικό κλίμα και να διαμορφωθεί θετική 
εικόνα για το κυπριακό τραπεζικό σύ-
στημα. Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών, η εισαγωγή της Τράπε-
ζας Κύπρου στο ΧΑΚ και οι πρόσφατες 
αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομί-
ας αποτελούν θετικό βήμα», ανέφερε η 
κ. Καλογήρου.

Αμιγώς επικοινωνιακές δράσεις
Την ανάγκη να υπάρξουν αμιγώς επι-
κοινωνιακές δράσεις και διαδικασίες 

αποδόμησης αρνητικών στερεοτύπων 
τόνισε ο Επίκουρος Καθηγητής Αθανά-
σιος Σαμαράς, σημειώνοντας ότι αυτό 
είναι μια συλλογική ευθύνη την οποία 
φέρουμε σαν κοινωνία. Η εικόνα ενός 
κράτους αποτελεί το σημαντικότερο άυ-
λο στοιχείο του, το οποίο έχει πάρα πο-
λύ σημαντικά υλικά αποτελέσματα, είπε 
ο κ. Σαμαράς, σύμφωνα με τον οποίο «οι 
εικόνες των κρατών αλλάζουν πάρα πο-
λύ δύσκολα». Όπως εξήγησε, η κρίση 
του τραπεζικού τομέα τον Μάρτιο του 
2013 μπορεί να παράγει μια πάρα πο-
λύ σκληρή και αρνητική προβαλλόμενη 
εικόνα, η οποία θα εγχαράξει στο μυαλό 
του καθενός ένα αρνητικό στερεότυπο, 
το οποίο θα καθοδηγεί τον τρόπο με τον 
οποίο θα αντιλαμβάνεται την Κύπρο και 
οτιδήποτε κυπριακό εφεξής. «Ακόμα κι 
αν λυθεί η πραγματικότητα, η εικόνα της 
κρίσης παραμένει χαραγμένη στα μυα-
λά των ανθρώπων, οι οποίοι αντιλήφθη-
καν την Κύπρο μέσα από την αρνητική 
δημοσιότητα. Και δεν μπορούμε να ζή-
σουμε με αυτό το πρόβλημα, πρέπει να 
το λύσουμε» είπε. «Πρέπει να διαχειρι-
στούμε συστηματικά την εικόνα, γιατί 
έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία», σημείωσε.

BusinessWeekly_1-8_inn.indd   3 14/05/2015   11:46 ΜΜ



4

www.simerini.com.cy

Κύριο θέμα  Κύπρος

BusinessWeekly
Κυριακή 17 Μαΐου 2015

Π
έραν των όσων στραβών 
και ανάποδων συμβαί-
νουν το τελευταίο διάστη-
μα στο νησί σε πολιτικο-
κοινωνικό πεδίο, την ίδια 

ώρα ρυθμίζονται ορισμένες εκκρεμότη-
τες, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν 
σε κάποιο βαθμό στη δημιουργία ενός 
καλύτερου και πιο ευνοϊκού περιβάλ-
λοντος για την ανάπτυξη της οικονομί-
ας. Ταυτόχρονα, θετική πορεία της οικο-
νομίας ανέδειξαν τα τελευταία στοιχεία 
της Eurostat, καθώς επίσης και η αξιο-
λόγηση της Τρόικας, η οποία ανοίγει τον 
δρόμο για την εκταμίευση ενός σημαντι-
κού ποσού.

Eurostat: Πρωτιά
σε ρυθμό ανάπτυξης
Τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε 
όλη την Ευρωζώνη, αλλά και σε όλη την 
Ε.Ε. (μαζί με τη Ρουμανία), παρουσία-
σε σε τριμηνιαία βάση (σύγκριση με το 
δ’ τρίμηνο του 2014) η κυπριακή οικο-
νομία το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Eurostat (διορθωμένα με επο-
χικές διακυμάνσεις), η κυπριακή οικο-
νομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,6%.

Με βάση τα στοιχεία, η τριμηνιαία 

επίδοση της παραγωγής της Ευρωζώ-
νης στηρίχθηκε κυρίως στις χώρες της 
λεγόμενης περιφέρειας, καθώς τη δεύ-
τερη μεγαλύτερη τριμηνιαία ανάπτυξη 
στην Ευρωζώνη παρουσίασε η Ισπανία 
με 0,9% και η Σλοβακία με 0,8%. Αντίθε-
τα οι χώρες του λεγόμενου πυρήνα της 
Ε.Ε., όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία 
κινήθηκαν σε υποτονικούς ρυθμούς, κα-
ταγράφοντας ανάπτυξη σε ποσοστό 0,3%, 
0,6% και 0,3% αντίστοιχα. Ο μέσος ρυθ-
μός ανάπτυξης της Ευρωζώνης σε τρι-
μηνιαία βάση διαμορφώθηκε στο 0,4%, 
όπως και της Ε.Ε. Σε επίπεδο Ε.Ε., η Κύ-
προς μοιράζεται την πρώτη θέση μαζί με 
τη Ρουμανία σε ανάπτυξη σε τριμηνιαία 
βάση. Σε ετήσια βάση τον μεγαλύτερο 
ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε η Σλοβακία 
με 2,9% με δεύτερη την Ισπανία με 2,6% 
και τρίτη την Ολλανδία με 2,4%. Ο μέσος 
ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της Ευρω-
ζώνης διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο στο 
1,0% και της Ε.Ε. στο 1,4%.

ΥΠΟΙΚ: Ανάπτυξη μετά
από 14 τρίμηνα ύφεσης
Ανάπτυξη μετά από 14 συνεχόμενα τρί-
μηνα συρρίκνωσης (γ’ τρίμηνο 2011) 
κατέγραψε το α’ τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους η κυπριακή οικονομία, σύμφωνα 

με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατι-
στικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο ρυθμός 
ανάπτυξης του ΑΕΠ για την περίοδο Ια-
νουαρίου - Μαρτίου διαμορφώθηκε στο 
0,4% σε ετήσια βάση, κάτι που ο Υπουρ-
γός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε 
δήλωσή του χαρακτήρισε «ως μια σημα-
ντική εξέλιξη, που επιβεβαιώνει τις θετι-
κές προοπτικές της κυπριακής οικονο-
μίας». «Μετά από 14 συνεχόμενα τρίμη-
να αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης, έχει 
καταγραφεί και έχει ανακοινωθεί από 
τη Στατιστική Υπηρεσία η επίτευξη θετι-
κού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ της τά-
ξης του 0,4% κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2015», προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης.

Επισημαίνει, παράλληλα, πως «την 
ίδια ώρα, όμως, πρέπει να σημειωθεί 
πως έχουμε ακόμη δρόμο να διανύ-
σουμε. Η ανάκαμψη βρίσκεται στα αρ-
χικά στάδια και συνεπώς παραμένει εύ-
θραυστη. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται 
η συνέχιση της κοινής προσπάθειας για 
μεταρρύθμιση και εξυγίανση της οικο-
νομίας μας, μακριά από πρόωρους πα-
νηγυρισμούς, ούτε όμως με αρνητισμό, 
αλλά με αυτοπεποίθηση ότι θα τα κατα-
φέρουμε». Σε τριμηνιαία βάση (δ’ τρίμη-
νο 2014), το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθ-
μό στο 1,6%, ενώ μετά τη διόρθωση του 

ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις 
και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανά-
πτυξης υπολογίζεται στο +0,2%. Θετι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν 
οι τομείς του Εμπορίου, των Ξενοδοχεί-
ων και Εστιατορίων, Επικοινωνιών, Πα-
ροχής ηλεκτρικού ρεύματος, Εκπαίδευ-
σης, Υγείας καθώς επίσης οι Νομικές 
και Λογιστικές δραστηριότητες. Αρνητι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε 
ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας, 
Λατομεία, Βιομηχανία και Κατασκευές.

Τρόικα: Θετική αξιολόγηση
Ο αρμόδιος για τις οικονομικές και νο-
μισματικές υποθέσεις, Επίτροπος Πιέρ 
Μοσκοβισί, στη διάρκεια της καθιερω-
μένης συνέντευξης Τύπου μετά τη λήξη 
του Eurogroup, δήλωσε ότι η αποστο-
λή (σ.σ. της Τρόικας) στην Κύπρο ολο-
κλήρωσε το έργο της στα τέλη της περα-
σμένης εβδομάδας κι εκφράζει την ικα-
νοποίησή της για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί. Αυτή έγινε δυνατή, κατά τον 
Επίτροπο, μετά τη θέσπιση του νόμου 
για τους πλειστηριασμούς. Αναμένουμε 
την ολοκλήρωση της 6ης επιθεώρησης, 
κατέληξε ο Επίτροπος. Ο επικεφαλής 
του ESM, Κλάους Ρέγκλιγκ, πρόσθεσε 
από την πλευρά του ότι μόλις ολοκλη-

Εξελίξεις με θετικό ορίζοντα
Ανάπτυξη   Μετά από 14 συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης (γ’ τρίμηνο 2011), η οικονομία σημείωσε 

ανάπτυξη το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας
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ρωθεί η επιθεώρηση είμαστε έτοιμοι να 
εκταμιεύσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ.

Τιμές καυσίμων σε πραγματικό χρόνο
Πέραν των πιο πάνω, ανακοινώθηκαν 
ορισμένες αποφάσεις ή εξελίξεις που 
αναμένονται, οι οποίες ενδεχομένως να 
επηρεάσουν προς το θετικό την πορεία 
της κυπριακής οικονομίας.

Αναλυτικότερα, διάταγμα με το 
οποίο δίνεται περίπου ένας μήνας χρο-
νικό περιθώριο στα πρατήρια καυσίμων 
για την παροχή σε πραγματικό χρόνο 
(online), ακόμη και μέσω smart phones 
applications, έγκυρων -και έγκαιρα- τι-
μών των καυσίμων, υπέγραψε ο Υπουρ-
γός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης. 
Αυτό ανέφερε ο κ. Λακκοτρύπης, ύστε-
ρα από σύσκεψη με τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή για τις τιμές καυσίμων, στην 
οποία συμμετείχαν ο Παγκύπριος Σύν-
δεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια 
Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας 
Ζωής, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι 
έκλεισαν ταυτόχρονα και οι προσφορές 
για την πρόσληψη εξωτερικών συμβού-
λων, οι οποίοι θα βοηθήσουν το Υπουρ-
γείο να ασκεί πιο αποτελεσματικό έλεγ-
χο στις τιμές εισαγωγής των καυσίμων.

Σε δηλώσεις, μετά τη συνάντηση, κα-
τά την οποία υπήρξε ανταλλαγή απόψε-
ων και το Υπουργείο ενημέρωσε για τα 
μέτρα που είχαν συμφωνηθεί στην πρώ-
τη συνάντηση και για το πού έχει φθάσει 
η υλοποίησή τους, ο Υπουργός είπε ότι 
τα μέτρα χωρίζονται σε τρεις άξονες, που 
είναι η διαφάνεια (στις τιμές των καυσί-
μων), ο αποτελεσματικός έλεγχος των ει-
σαγωγών των καυσίμων που αφορά τις 
παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή και 
στις οποίες θέλουμε να συμμορφωθού-
με, και η βελτίωση του ανταγωνισμού 
τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανι-
κή αγορά.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λακκο-
τρύπης είπε ότι οι τιμές θα λαμβάνονται 
σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη στιγ-
μή που αλλάζει μια τιμή σε ένα πρατή-
ριο και όσες φορές και αν αλλάξει, προ-
σθέτοντας ότι οι τιμές θα είναι διαθέσι-
μες και από τις ιστοσελίδες αλλά και μέ-
σω smart phones applications. Εξήγη-
σε ότι τα smart phones applications θα 
μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση 
στον καταναλωτή ποιο είναι το πιο φθη-
νό πρατήριο στην περιοχή που βρίσκε-
ται τη δεδομένη στιγμή. «Με αυτόν τον 
τρόπο ενισχύουμε και τη διαφάνεια και 
τα εργαλεία στα χέρια των καταναλωτών 
για να μπορούν να κάνουν τις επιλο-
γές τους», πρόσθεσε. Ωστόσο, ο κ. Λακ-
κοτρύπης είπε ότι «αυτό δεν είναι αρ-
κετό αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί και 
ο τρόπος που ελέγχουμε τις εισαγωγές 
των καυσίμων και το σημαντικότερο να 
βελτιωθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού 
στην κυπριακή αγορά».

Εν αναμονή για άδεια
τρεις αεροπορικές
Την ελπίδα ότι οι αεροπορικές εταιρείες 
που θα αδειοδοτηθούν στην Κύπρο θα 
εργοδοτήσουν ντόπιο προσωπικό, εξέ-
φρασε ο Υπουργός Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων, Μάριος Δημη-
τριάδης, σημειώνοντας ότι αυτήν τη στιγ-
μή εκκρεμούν τρεις αιτήσεις στο Τμήμα 
Πολιτικής Αεροπορίας. Ο κ. Δημητρι-
άδης, ο οποίος απαντούσε σε ερώτηση 
για το θέμα στη Βουλή,  ανέφερε ότι εκ-
κρεμούν αυτήν τη στιγμή τρεις αιτήσεις 
στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για 
απόκτηση άδειας ντόπιου αερομεταφο-
ρέα. «Το Τμήμα εξετάζει αυτές τις αιτή-
σεις και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουν 
να εγκριθούν κάποιες από αυτές ώστε 
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να αυξηθεί η συνδεσιμότητα της χώρας 
μας», είπε. Πρόκειται για τις Cobalt Air, 
Tous Air και Orion.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι συ-
ναντήθηκε με μιαν από τις εταιρείες και 
πως το μοντέλο που προτείνουν «ουσι-
αστικά, είναι ένα μοντέλο, θα έλεγα, πιο 
κοντά στις εταιρείες χαμηλού κόστους».

Σε ερώτηση για το αν οι εταιρείες 
θα εργοδοτήσουν ντόπιο προσωπικό, ο 
κ. Δημητριάδης είπε ότι «σίγουρα δεν 
μπορούμε να βάλουμε ρήτρα για να ερ-
γοδοτήσουν ντόπιο προσωπικό, όμως 
αντιλαμβάνεστε ότι μια εταιρεία που θα 
έρθει στην Κύπρο, θα εργοδοτήσει ντό-
πιο προσωπικό».

Σε ερώτηση αν θα αναλάβουν δρο-
μολόγια που λειτουργούσαν οι Κυπρια-
κές Αερογραμμές, είπε ότι «λειτουργού-
με σε μια ελεύθερη αγορά, στην Κύπρο 
λειτουργούν περισσότερες από 40 αε-
ροπορικές εταιρείες». Ήδη, πρόσθεσε, 
«υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός σε όλα 
τα δρομολόγια». Ανέφερε ακόμη ότι το 
Υπουργείο προχωρεί «τάχιστα στην υλο-
ποίηση της πολιτικής των ανοιχτών αι-
θέρων, η οποία πιστεύουμε ότι θα συμ-
βάλει ουσιαστικά στην αύξηση της συν-
δεσιμότητας της χώρας μας».

Στην τελική ευθεία η συζήτηση 
νομοσχεδίου για καζίνο
Συνεχίστηκε στην κοινή συνεδρία των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εμπορί-
ου και Βιομηχανίας και Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, η συζήτηση του 
νομοσχεδίου για τη δημιουργία καζί-
νου στην Κύπρο, η οποία εισήλθε στην 
τελική ευθεία και το Ν/σ αναμένεται να 
κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια 
την Πέμπτη, 21 του μηνός. Η συζήτη-
ση έγινε στην παρουσία του Υπουργού 
Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
Γιώργου Λακκοτρύπη, ο οποίος άκου-
σε τους διάφορους προβληματισμούς 
και επιφυλάξεις που εξέφρασαν τα μέ-
λη των δύο επιτροπών. Σημειώνεται ότι 
το Υπουργείο Ενέργειας κατέθεσε στις 
29 Απριλίου στις αρμόδιες κοινοβου-
λευτικές επιτροπές το τελικό προσχέ-
διο του νομοσχεδίου για το καζίνο, εν-
σωματώνοντας τις αλλαγές που συζητή-
θηκαν κατά την τελευταία συνεδρία στη 
Βουλή. Ο κ. Λακκοτρύπης είπε ότι μέσα 
στα έγγραφα του διαγωνισμού που κα-
τέθεσε το Υπουργείο αναφέρεται ότι «ο 
πρωταρχικός στόχος της κυβερνητικής 
πολιτικής και του νομοσχεδίου είναι να 
ελέγξει, να περιορίσει και να ρυθμίσει 
αυστηρά τη δραστηριότητα του καζίνου 
στην Κύπρο και καταπολεμήσει την πα-
ράνομη δραστηριότητα».

Ποινικοποιείται
η δημιουργία πυραμίδων
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 
προωθεί τροποποίηση του ποινικού κώ-
δικα, με την οποία θα επιβάλλονται αυ-
στηρές ποινές φυλάκισης και χρηματικά 
πρόστιμα σε όλους όσοι συμμετέχουν σε 
πυραμίδες. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
της Επιτροπής Νομικών, Ρίκκος Μαπ-
πουρίδης, που προήδρευσε της συνε-
δρίας κατά τη συζήτηση της σχετικής 
τροποποίησης του ποινικού κώδικα, δή-
λωσε μετά τη συνεδρία ότι συμφωνίες 
που γίνονται στο πλαίσιο «πυραμίδα» θα 
θεωρούνται άκυρες, πέρα από τις ποινές 
που θα αποφασιστούν.

Είπε πως πρόκειται για εταιρείες ή 
πρόσωπα που επινοούν δομές για δρα-
στηριότητες, εγγραφή συνδρομητών και 
προώθηση συνδρομητών ή μελών με 
όφελος του πρώτου από τους επόμε-
νους με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
πυραμίδα. Πρόσθεσε ότι πριν από το τέ-
λος του μήνα θα λυθεί η στρέβλωση που 

παρατηρείται στην κυπριακή κοινωνία.
Είπε ότι όποιος προωθεί σχέδιο ένα-

ντι της προσέλκυσης συνδρομητών ή 
συμμετεχόντων σε αυτό με ανταλλάγμα-
τα που θα είναι χαμηλότερα της υπηρε-
σίας που προσφέρεται, θα είναι ένοχος 
ποινικού αδικήματος. Εξήγησε ότι αρμό-
διο Σώμα για τη διερεύνηση των αδικη-
μάτων που σχετίζονται με τις πυραμίδες 
θα είναι η Μονάδα Οικονομικού Εγκλή-
ματος της Αστυνομίας. Πρόσθεσε ότι υι-
οθετείται με κάποιες τροποποιήσεις το 
ιρλανδικό νομικό πλαίσιο.

Ο κ. Μαππουρίδης είπε ότι τα θέμα-
τα των πυραμίδων σε αστικές αγωγές 
εμπίπτουν στον νόμο για την κατανα-
λωτική πίστη. Ανέφερε ότι υπήρξαν πε-
ριπτώσεις και είχαμε αθωώσεις επειδή 
υπάρχει κενό στον ποινικό κώδικα ενώ 
υπήρξαν και καταδίκες. Απαντώντας σε 
ερώτηση, ανέφερε επίσης ότι ποινικά 
υπόλογος θα είναι αυτός που οργανώ-
νει, συμμετέχει και παροτρύνει, δηλα-
δή όλη η δομή της πυραμίδας. Συνεχί-
ζοντας, ανέφερε ότι οι επιπτώσεις από 
τη λειτουργία πυραμιδικών σχημάτων 
είναι διαχρονικές και σημείωσε ότι πρέ-
πει να αποτραπεί η περαιτέρω ανάπτυ-
ξή τους επειδή χάθηκαν πολλά χρήμα-
τα. «Δεν θέλουμε να φθάσουμε στο ση-
μείο της Αλβανίας», συνέχισε και ανέ-
φερε πως η Αστυνομία δεν θα πρέπει να 
αφήνει το φαινόμενο να εξελίσσεται στα 
30 με 40 άτομα. Είπε πως ακόμα και εάν 
η κορυφή της πυραμίδας εδρεύει εκτός 
Κύπρου, θα υπάρχει το αδίκημα που δι-
απράττεται στην Κύπρο.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δα-
μιανού είπε ότι, σύμφωνα με τη νομο-
θετική ρύθμιση του φαινομένου χρη-
ματοοικονομικών πυραμίδων, θα οδη-
γούνται ενώπιον της δικαιοσύνης οι 
εγκέφαλοι της πυραμίδας, αλλά και 
όσοι νουθετούν άλλους πολίτες ώστε 
να μπουν στην πυραμίδα. «Ουσιαστικά 
μέσα από την απόδειξη του γεγονότος 
ότι υπάρχει συλλογική και οργανωμένη 
προσπάθεια προώθησης ως συνδρομη-
τών πολιτών με κάποια ανταλλάγματα, 
τα οποία στις πλείστες των περιπτώσε-
ων δεν είναι πραγματικά ή δεν είναι νό-
μιμα ή ικανοποιητικά θα δημιουργείται 
ποινικό αδίκημα», είπε. Ανέφερε ότι «το 
τι είναι νόμιμο αντάλλαγμα είναι ζήτημα 
που θα καθοριστεί από τον νόμο, αλλά 
και θα κριθεί από τα δικαστήρια», για να 
προσθέσει πως «είναι καθήκον μας να 
νομοθετήσουμε όσο πιο αυστηρά μπο-
ρούμε για να παταχθεί αυτό το φαινόμε-
νο, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζει πά-
ρα πολλούς ανυποψίαστους πολίτες». Σε 
ό,τι αφορά τις ποινές της νομοθεσίας, εί-
πε πως «όλοι όσοι προτείνουν και προ-
τείνονται και υπάρχει μια μετακύλιση 
υπό τη μορφή αλυσίδας της πυραμίδας 
θα υπόκεινται στις πρόνοιες της νομο-
θεσίας», συμπληρώνοντας ότι «ο στόχος 
είναι να εντοπίζεται σε πρώτα στάδια, για 
να μην υπάρχει αυτή η μαζική ανάγκη 
για ποινικές διώξεις».

   

Η ανάκαμψη βρίσκεται
στα αρχικά στάδια
και συνεπώς παραμένει 
εύθραυστη.
Για τον λόγο αυτό,
επιβάλλεται η συνέχιση
της κοινής προσπάθειας
για μεταρρύθμιση
και εξυγίανση
της οικονομίας μας
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Π
αράπονα ακόμη και από 
υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαμένουν στο εξω-
τερικό, εναντίον χρημα-
τοοικονομικών και άλ-

λων εταιρειών στην Κύπρο, λαμβάνει ο 
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύ-
λος Ιωάννου, όπως ανέφερε ο ίδιος στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομι-
κών, η οποία συζήτησε τον Προϋπολο-
γισμό για το 2015 του Ενιαίου Φορέα 
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρη-
ματοοικονομικής Φύσης, που προβλέ-
πει αύξηση κατά 143% στα έσοδα και 
21% στις δαπάνες. Ο κ. Ιωάννου είπε 
ότι από τις 16 Φεβρουαρίου που ξεκί-
νησε να λαμβάνει παράπονα, έχουν λη-
φθεί 40 και εκκρεμούν οι αιτήσεις άλ-
λων 20, ενώ παράλληλα αναμένει 750 
παράπονα από εποπτικές Αρχές στην 
Κύπρο, κυρίως κατά ΚΕΠΕΥ. Επίσης, ο 
κ. Ιωάννου ανακοίνωσε ότι έρχονται στο 
γραφείο του παράπονα από το εξωτερι-
κό, από χώρες όπως οι Κίνα, Ιαπωνία, 
Ιταλία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, επιση-
μαίνοντας ότι «είμαστε υποχρεωμένοι 
να εξετάζουμε παράπονα από υπηκό-
ους τρίτων χωρών που διαμένουν στο 
εξωτερικό εναντίον χρηματοοικονομι-
κών εταιρειών στην Κύπρο». Σημείωσε 
ότι αναμένει επίσης σημαντικό αριθμό 
παραπόνων, που ίσως πλησιάζουν τα 
1.000, από τον ομόλογό του, του Ηνω-
μένου Βασιλείου.

Διακανονισμοί και διαμεσολαβήσεις
Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, απορρί-
φθηκαν 2 παράπονα, ενώ έγιναν 2 πολύ 
σημαντικοί φιλικοί διακανονισμοί υπό 
την εποπτεία του Χρηματοοικονομικού 
Επιτρόπου. Ανέφερε ότι ο πρώτος δια-
κανονισμός αφορούσε απαίτηση τρά-
πεζας για καταβολή 72.000 ελβετικών 
φράγκων και τελικά τα δύο μέρη κατέ-
ληξαν συναινετικά στο ποσό των 40.000 
ελβετικών φράγκων. Ο δεύτερος διακα-
νονισμός αφορούσε οφειλές 35.000 ευ-
ρώ φυσικού προσώπου σε τράπεζα που 
θα οδηγούσε το συγκεκριμένο άτομο 
σε πτώχευση με αποτέλεσμα να βρεθεί 
συγγενικό πρόσωπο του χρεώστη και 
να καταβάλει ποσό 21.000 ευρώ και να 
κλείσει το θέμα. Αναφορικά με τις διαμε-
σολαβήσεις, είπε ότι από τις 60 αιτήσεις 
που δέχθηκε, οι 2 έχουν αποσυρθεί, οι 
5 απορρίφθηκαν, οι 36 ανατέθηκαν σε 
λειτουργό του γραφείου του Επιτρόπου 
και οι υπόλοιπες εξετάζονται. Από τις 36 
διαμεσολαβήσεις, σύμφωνα με τον κ. 
Ιωάννου, οι 19 πέτυχαν, οι 4 απέτυχαν 
και οι 13 βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εργοδότηση μαθηματικών
Επιπλέον, ο Χρηματοοικονομικός Επί-
τροπος ανέφερε ότι το γραφείο του ερ-
γοδοτεί 13 άτομα από τον δημόσιο το-
μέα και 8 άτομα τα οποία προσέλαβε ο 
Φορέας και σημείωσε ότι υπάρχει κον-
δύλι για αγορά υπηρεσιών γιατί αναμέ-
νουμε, όπως είπε, αύξηση συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας παραπόνων που σχε-
τίζονται με συγκεκριμένες ΚΕΠΕΥ και 
έτσι θα υπάρξει ανάγκη για εργοδότη-
ση ατόμων με εξειδικευμένες γνώσεις. 
Σημείωσε ότι θα υπάρξει ανάγκη ερ-
γοδότησης και μαθηματικών για επε-

ξεργασία κάποιων μαθηματικών μοντέ-
λων, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για τη 
μέχρι στιγμή συνεργασία των τραπεζών, 
οι οποίες, όπως είπε, αναζητούν τις ανα-
διαρθρώσεις.

Προϋπολογισμός 2015
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για 
το 2015, με βάση τα προβλεπόμενα 
έσοδα και τις προβλεπόμενες δαπάνες 
προκύπτει ταμειακό έλλειμμα της τά-
ξης του €178.140, το οποίο θα καλυ-
φθεί από ισόποσα ταμειακά διαθέσι-
μα. Ειδικότερα, προβλέπονται έσοδα 

ύψους €321.114 σε σύγκριση με έσο-
δα €132.339 το 2014, με τις δαπάνες 
να προβλέπονται να ανέλθουν για το 
τρέχον έτος στις €499.254 σε σχέση 
με €412.420 το 2014, παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 21%. Σημειώνε-
ται ότι τα έσοδα του Φορέα προέρχονται 
από διάφορες εισφορές (τραπεζών, αιτη-
τών), επιβαρύνσεις και άλλα έσοδα. 

Οι αποδοχές προσωπικού περι-
λαμβανομένων και των συνεισφορών 
στα διάφορα ταμεία ανέρχονται στα 
€210.777, σε σύγκριση με δαπάνες 
ύψους €186.920 το 2014, παρουσιάζο-
ντας αύξηση της τάξης του 12,8%.

Οι λειτουργικές δαπάνες οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα έξοδα λειτουργίας 
γραφείου, συνέδρια και άλλα γεγονό-
τα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ανέρ-
χονται στα €262.684 σε σύγκριση με 
€184.500 το 2014, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση της τάξης του 42,4%. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται στην αύξηση του προ-
σωπικού καθώς και της εγκατάστασης 
του Φορέα σε νέο κτίριο.

Οι Αναπτυξιακές δαπάνες που πε-
ριλαμβάνουν κυρίως αγορά μηχανο-
γραφικού εξοπλισμού και λογισμικά, 

ανέρχονται σε €20.350 σε σύγκριση με 
€36.000 το 2014, παρουσιάζοντας μεί-
ωση της τάξης του 43,5% λόγω της αγο-
ράς μεγάλου μέρους του εξοπλισμού 
του Φορέα το 2014. Οι μη προβλεπόμε-
νες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχε-
ται στα €5.443 σε σύγκριση με €5.000 
το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 8,9%.

Σύγχρονο πλαίσιο αφερεγγυότητας
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είπε 
ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πραγμα-
τικά σύγχρονο πλαίσιο αφερεγγυότητας, 
«το οποίο και μόνο επειδή υπάρχει, επι-
δρά στη συμπεριφορά των τραπεζών κα-
τά τρόπο εξαιρετικά ευνοϊκό σε ό,τι αφο-
ρά τη διαχείριση διαφόρων προβλημά-
των των δανειοληπτών». Ο ίδιος είπε ότι 
συναντά καθημερινά «τη συναινετική 
και εποικοδομητική στάση των τραπε-
ζών τόσο σε ό,τι αφορά τις διαμεσολα-
βήσεις όσο και σε ό,τι αφορά τα θέμα-
τα αντιμετώπισης παραπόνων πολιτών».

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι λαμβάνει κα-
θημερινά μεγάλο αριθμό παραπόνων 
από διάφορες χώρες του εξωτερικού 
που αφορούν συγκεκριμένη κατηγο-

ρία χρηματοοικονομικών επιχειρήσε-
ων, κάτι το οποίο καθιστά το έργο του 
αρκετά περίπλοκο, διότι το υπόβαθρο 
αυτών των παραπόνων είναι εξαιρετικά 
τεχνικό, ενώ υπάρχει δυσκολία και εξαι-
τίας της ανάγκης επικοινωνίας με άτομα 
που βρίσκονται στο εξωτερικό, για πα-
ράδειγμα στις Κίνα, Ουγγαρία, Πολω-
νία, Ισπανία. 

Άγνοια πολιτών
Την ίδια ώρα, ο κ. Ιωάννου αναφέρθη-
κε στη διαπίστωση ότι υπάρχει άγνοια 
των πολιτών σε ό,τι αφορά τα δικαιώμα-
τά τους και είπε ότι είναι μέσα στις προ-
τεραιότητες της Υπηρεσίας η ετοιμασία 
σχετικού εγχειριδίου. «Έχουμε διαπι-
στώσει πράγματι ότι υπάρχει άγνοια και 
είναι απαραίτητο να ενημερωθεί ο κό-
σμος σωστά, πρώτα-πρώτα να μη δημι-
ουργούνται και υπερβολικές προσδοκί-
ες από διάφορες καταστάσεις» είπε. Ο 
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος σημεί-
ωσε ότι έχει τεράστια σημασία η στήριξη 
που παρέχεται στον θεσμό του Επιτρό-
που, τόσο από τα κόμματα όσο και από 
την Κυβέρνηση αλλά και το Υπουργείο 
Οικονομικών.

Φτάνουν παράπονα από την Κίνα…
Παύλος Ιωάννου   Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είπε ότι από τις 16 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε να λαμβάνει παράπονα
έχουν ληφθεί 40 και εκκρεμούν οι αιτήσεις άλλων 20, ενώ παράλληλα αναμένει 750 παράπονα από εποπτικές Αρχές στην Κύπρο

   

Υπάρχει ένα σύγχρονο πλαίσιο 
αφερεγγυότητας το οποίο και 
μόνο  επειδή υπάρχει, επιδρά 
στη συμπεριφορά των 
τραπεζών κατά τρόπο 
εξαιρετικά ευνοϊκό  σε ό,τι 
αφορά τη διαχείριση διαφόρων 
προβλημάτων
των δανειοληπτών 

BusinessWeekly_1-8_inn.indd   6 14/05/2015   11:46 ΜΜ



7

www.simerini.com.cy

Θέμα  Ανάλυση

BusinessWeekly
Κυριακή 17 Μαΐου 2015

Αποβάλετε το άγχος στην εργασία
Ανάλυση   Σήμερα, η αβεβαιότητα για το μέλλον προσθέτει ακόμη περισσότερο άγχος,

με συνέπεια τη μειωμένη απόδοση και φυσικά τη μη ικανοποίηση του πελάτη

Α
ν μιλήσουμε σήμερα σε 
άτομα που εργάζονται 
στον τομέα της εξυπηρέ-
τησης θα δούμε πως το 
άγχος είναι περισσότερο 

από προηγουμένως. Ανέκαθεν ένα άτο-
μο που εργάζεται στην πρώτη γραμμή 
και εξυπηρετεί πελάτες έχει άγχος. Σή-
μερα, η αβεβαιότητα για το μέλλον προ-
σθέτει ακόμη περισσότερο, με συνέπεια 
τη μειωμένη απόδοση και φυσικά τη μη 
ικανοποίηση του πελάτη.

Νιώθετε έντονη κόπωση στη δουλειά 
ακόμα και το πρωινό πριν καν κάνετε 
οτιδήποτε; Μήπως θυμώνετε εύκολα 
και νιώθετε την ανάγκη να κατακρίνετε 
τους συναδέλφους και τους πελάτες σας; 
Αν έχετε αυτά και παρόμοια συμπτώμα-
τα άγχους, τα οποία συνεχίζουν και κατά 
την περίοδο που είστε εκτός δουλειάς, 
τότε θα πρέπει να δράσετε άμεσα. Αν 
από την άλλη τα συμπτώματα αυτά γί-
νονται ολοένα και πιο έντονα τότε ίσως 
υποφέρετε από το σύνδρομο εργασια-
κής εξουθένωσης (Burn out).

Σύνδρομο Burn Out
Το σύνδρομο αυτό έχει μελετηθεί 
από διάφορους κατά καιρούς. Η Arlie 
Hochschild  ήταν από τις πρώτες ερευ-
νήτριες στον τομέα της κοινωνιολογίας 
που ανέπτυξε τις διάφορες θεωρίες γύ-
ρω από το θέμα αυτό. Η άμεση συσχέ-
τιση εργασιακής εξουθένωσης και απο-

δοτικότητας έχει πολλές φορές αποδει-
χτεί. Στη σημερινή εποχή της αντιμετώ-
πισης διαφόρων προκλήσεων αλλά και 
εξάσκησης πίεσης από πολλούς παρά-
γοντες, το στρες γίνεται πλέον καθημε-
ρινό κομμάτι της ζωής μας. Αν όμως το 
απλό στρες έχει γίνει μια ανυπόφορη 
κατάσταση τότε χρειάζεται σίγουρα αντι-
μετώπιση και από το ίδιο το άτομο αλ-
λά και από τους συναδέλφους και ανω-
τέρους.

Ποιοι είναι οι λόγοι;
Οι λόγοι για να δημιουργηθεί μια τέτοια 
κατάσταση είναι πολλοί. Αρχικά, ένας 
από τους λόγους είναι το να κάνεις μια 
εργασία την οποία δεν αγαπάς ή μέσα 
στην οποία δεν βρίσκεις πάθος. Με τα 
σημερινά δεδομένα όλο και αυξάνονται 
οι πιθανότητες κάποιος να εργαστεί σε 
έναν τομέα ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα αλλά μπορεί να του επιφέρει 
περισσότερη ασφάλεια.

Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας 
μπορεί επίσης να οδηγήσει σε άγχος και 
σε μεγαλύτερο βαθμό οδηγεί στο σύν-
δρομο εργασιακής εξουθένωσης.

Παράλληλα, οι άσχημες σχέσεις μέ-
σα στον χώρο εργασίας, οι διαπληκτι-
σμοί και το αίσθημα της αδικίας είναι 
επίσης κάποιοι από τους λόγους.

Σημαντικό σημείο αναφοράς για το 
θέμα αυτό είναι επίσης και η έλλειψη 
αναγνώρισης και σεβασμού από τους 
υπολοίπους στον χώρο εργασίας. Αν η 
προσπάθεια και η σημασία που δίνεται 
στην εργασία δεν αναγνωρίζονται τότε 
είναι πολύ πιθανό να βιώσει κάποιος το 
έντονο αίσθημα του άγχους.

Αντιμετωπίζεται;
Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση εί-
ναι θετική αν και δεν εξαρτάται μόνο από 
το ίδιο το άτομο που έχει οδηγηθεί στην 
εξουθένωση. Κατ’ αρχήν για να αντιμε-
τωπιστεί ένα πρόβλημα θα πρέπει πρώ-
τα να αναγνωριστεί ότι υπάρχει. Ακού-
γεται τόσο απλό αλλά δεν είναι τόσο εύ-
κολο. Πολλές φορές κρύβουμε τα πραγ-
ματικά μας συναισθήματα. Άλλες φορές 
βλέπουμε πως ένα άτομο αντιμετωπίζει 
ένα πρόβλημα στον χώρο εργασίας αλλά 
το αποφεύγουμε με την ελπίδα ότι θα ξε-
περαστεί. Θα πρέπει είτε σαν εργοδότες 
είτε σαν συνάδελφοι να κάνουμε γνωστό 
ένα τέτοιο θέμα αν νιώσουμε ότι συμβαί-
νει. Αν μόνο ένα άτομο έχει παρουσιάσει 
συμπτώματα εξουθένωσης τότε θα πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο 
περιστατικό. Αν όμως το πρόβλημα πα-
ρουσιάζεται σε περισσότερα άτομα μέσα 
σε μια εταιρεία τότε ίσως είναι κάτι που 
η ίδια η εταιρεία θα πρέπει να λάβει σο-
βαρά υπόψη. Το σύνδρομο της εξουθέ-
νωσης μπορεί να αναγνωριστεί αν ξαφ-
νικά έχουν αυξηθεί οι άδειες ασθενείας, 
έχει πέσει η αποδοτικότητα των υπαλλή-
λων ή τα άτομα δεν εργάζονται με το ίδιο 
πάθος που είχαν παλιά. Συνήθως οι εται-
ρείες παραβλέπουν τα περιστατικά αυτά. 
Σε μετέπειτα στάδιο όμως το πιο πιθανό 
επηρεάζουν άμεσα, οπότε θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται.

Ακολουθήστε τα πιο κάτω
• Αρχικά, αναγνωρίστε ποιοι είναι οι πα-
ράγοντες που έχουν οδηγήσει στην εξουθέ-
νωση. Το να αναγνωρίσεις ένα πρόβλημα 
είναι το αρχικό και πιο σημαντικό στάδιο 

επίλυσής του. Μιλήστε με θετικό τόνο και 
πραγματικό ενδιαφέρον με τα άτομα για το 
θέμα αυτό και δώστε τους να καταλάβουν 
ότι θέλετε να το αντιμετωπίσετε.
• Αν το πρόβλημα το αντιμετωπίζετε εσείς 
προσωπικά ανοιχτείτε και μιλήστε γι’ αυ-
τό με κάποιον συνάδελφο ή προϊστάμενο. 
Ψάξτε μαζί μια λύση.
• Αλλάξτε τον τρόπο επικοινωνίας και 
προσπαθήστε μαζί με τα διάφορα προ-
βλήματα να παρουσιάσετε και τις λύσεις 
τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγ-
γελματικό επίπεδο.
• Οργανώστε τον χρόνο σας τόσο προ-
σωπικά όσο και σαν εταιρεία ούτως ώστε 
να αποφεύγονται στον μέγιστο βαθμό οι 
έντονοι ρυθμοί.
•  Οι ικανότητες, οι γνώσεις και η ειδί-
κευση κάθε εργαζομένου θα πρέπει να 
ταιριάζουν όσο γίνεται περισσότερο με 
τις ανάγκες της εργασίας του. Με τις κα-
τάλληλες γνώσεις ο καθένας νιώθει πιο 
έτοιμος να αντιμετωπίζει δύσκολες κατα-
στάσεις και αποφεύγεται το άγχος.
• Κάντε μια έρευνα όσον αφορά τα συ-
στήματά σας και βρείτε τρόπους να τα 
κάνετε ακόμη πιο λειτουργικά.

Μπορεί να σας φαίνεται λογικό να 
υπάρχει άγχος μέσα στον χώρο εργα-
σίας και τα πιο πάνω να μη σας έχουν 
πείσει να κάνετε κάτι σύντομα. Αναλο-
γιστείτε όμως ότι το άγχος μπορεί να 
μειώσει κατά πολύ τα εισοδήματα μιας 
εταιρείας μέσα από απώλεια παραγω-
γικότητας και άδειες ασθενείας. Το άγ-
χος….. κοστίζει.

BSc, MSc, PhD (cand.)
Λέκτορας / Σύμβουλος σε θέματα 

Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΙΜΙΛΛΙΔΟΥ-
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Ρωσία  Η πρόσκληση έγινε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών της, Σεργκέι Στρότσακ.
Η καινούργια τράπεζα «αναμένεται να ανταγωνιστεί την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

Τ
ους εκπροσώπους των ελ-
ληνικών τραπεζών ενημέ-
ρωσε ο Αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης, Γιάννης Δρα-
γασάκης, για την πρόθεση, 

όπως είπε, της κυβέρνησης να διερευ-
νήσει τις δυνατότητες συμμετοχής της 
Ελλάδας στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα των BRICS (New Development Bank) 
μετά τη σχετική πρόταση που υποβλή-
θηκε προς την Ελλάδα, από ρωσικής 
πλευράς. Για το θέμα αυτό, δηλαδή τη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων συμμε-
τοχής, για την οποία ζήτησε και τη γνώ-
μη των μελών του ΔΣ της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών, (ΕΕΤ), ο κ. Δραγα-
σάκης είπε ότι η κυβέρνηση όρισε ήδη 
ως υπεύθυνο τον Παναγιώτη Ρουμελιώ-
τη, οικονομολόγο, τραπεζικό, και πρώ-
ην εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Δεν έχει 
γνωστοποιηθεί ώς τώρα ποια είναι η 
στάση της ΕΕΤ απέναντι σε αυτό το ενδε-
χόμενο. BRICS είναι τα λατινικά αρχικά 
των χωρών Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, 
και Νότιος Αφρική.

«Η Ελλάδα ενδιαφέρεται…»
Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, η Ρωσία, διά του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
της, Σεργκέι Στρότσακ, απηύθυνε πρό-
σκληση στην Ελλάδα να γίνει το 6ο μέ-
λος της αναπτυξιακής αυτής τράπεζας. 
Η πρόσκληση έγινε μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας του κ. Στρότσακ με τον κ. 
Τσίπρα, ο οποίος, όπως ανέφεραν κύ-
κλοι του Μεγάρου Μαξίμου, ευχαρίστη-
σε τον Ρώσο υπουργό και του είπε ότι «η 

Ελλάδα ενδιαφέρεται». Σύμφωνα με το 
«Russia Today», η καινούργια τράπεζα 
«αναμένεται να ανταγωνιστεί τους δύο θε-
σμικούς φορείς του δυτικού κόσμου, την 
Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο». Η Νέα Αναπτυξιακή 
Τράπεζα θα χρηματοδοτεί έργα και προ-
γράμματα υποδομής στις χώρες BRICS 
αλλά και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώ-
ρες. Η λειτουργία της αναμένεται να αρ-
χίσει προς τα τέλη του 2015, και τα κε-
ντρικά της γραφεία θα είναι στη Σαγκάη.

Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επίσης, ο κ. Δραγασάκης ενημέρωσε 
τους εκπροσώπους της ΕΕΤ και για τον 
στόχο της κυβέρνησης να προχωρή-
σει στη σύσταση Εθνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας. Ακόμα, κυβέρνηση και τρα-
πεζίτες συμφώνησαν να ετοιμάσουν από 
κοινού, εντός 30 ημερών, ένα σχέδιο για 
την ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλα-
γών στην Ελλάδα και τον δραστικό πε-
ριορισμό της κυκλοφορίας του φυσικού 
χρήματος. Αυτό το σχέδιο, που χαρακτη-
ρίστηκε και ως «στρατηγικής σημασίας», 
συζητήθηκε στα πλαίσια συνάντησης 
μεταξύ του Αντιπροέδρου της κυβέρνη-
σης, Γιάννη Δραγασάκη, και των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλη-
νικής Ένωσης Τραπεζών, (ΕΕΤ), όπου 
ετέθησαν επί τάπητος η ρευστότητα του 
τραπεζικού τομέα, η συμβολή των τρα-
πεζών στην καταπολέμηση της φοροδι-
αφυγής και η βελτίωση της εισπραξιμό-
τητας των δημόσιων εσόδων, καθώς και 
η πιο αποδοτική αξιοποίηση αναπτυξι-
ακών δράσεων.

Η Αθήνα σκέφτεται να γίνει μέλος των BRICS

«Ίσως οι σκληροπυρηνικοί της Αθήνας 
να έχουν δίκιο. Η ιστορία δείχνει ότι το 
να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ δεν ση-
μαίνει ότι η καταστροφή θα ήταν αναπό-
φευκτη», ισχυρίζεται ο Άνταμ Σλέιτερ, 
επικεφαλής οικονομολόγος της Oxford 
Economics Ltd, σύμφωνα με δημοσίευ-
μα του Bloomberg. Περισσότερες από 
70 χώρες και περιοχές έχουν εγκαταλεί-
ψει νομισματικές ενώσεις από το 1945 
και μόνο μία μικρή πλειοψηφία στη συ-
νέχεια υπέστη μεγάλες απώλειες ανέφε-
ρε ο Σλέιτερ σε πρόσφατη μελέτη του. 
Οι περισσότερες από αυτές, όπως στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία, μπορούν να απο-

δοθούν σε άλλες αιτίες, όπως ο εμφύλιος 
πόλεμος. Παρότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα 
μπορούσε να κατρακυλήσει κατά περί-
που 10%, η πτώση θα μπορούσε να είναι 
περιορισμένη και η οικονομία μπορεί να 
έχει πλεονεκτήματα, τα οποία αν και δεν 
θα είναι ιδιαίτερα εμφανή ωστόσο θα 
επιτρέψουν μία αξιοπρεπή ανάκαμψη, 
αναφέρει το Bloomberg. «Το πιο πιθανό 
αποτέλεσμα, αν φύγει, είναι ότι θα υπάρ-
ξει σημαντική αρχική μείωση στο ΑΕΠ, 
αλλά οι αποδείξεις από το παρελθόν δεί-
χνουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει ισχυ-
ρή ανάκαμψη», ανέφερε ο Σλέιτερ. «Πολ-
λά εξαρτώνται από το πώς θα γίνει η δια-

χείριση της μετάβασης».
Η Τσεχοσλοβακία, για παράδειγ-

μα, διέλυσε τη νομισματική της ένωση 
το 1993 μέσα σε διάστημα μόλις πέντε 
εβδομάδων. Η παραγωγή της Σλοβακί-
ας έπεσε λιγότερο από 4% εκείνη τη χρο-
νιά και μέχρι το 1995 ήταν 10% υψηλό-

τερη σε σύγκριση με 1992. Οι υπολογι-
σμοί του Σλέιτερ δείχνουν ότι στις οικο-
νομίες που αλλάζουν νομισματική ένω-
ση, η μέση αύξηση της ανάπτυξης είναι 
2,7% τη χρονιά της διάλυσης και 3,2% 
την επόμενη χρονιά σε σύγκριση με μία 
χρονιά πριν από το γεγονός. Συνολικά, 
η ανάπτυξη ήταν θετική, περίπου, στα 
δύο τρίτα των κρατών που βγήκαν από 
νομισματικές ενώσεις και αρνητική στο 
ένα τρίτο, για τη χρονιά που συνέβη το 
συγκεκριμένο γεγονός. Πολύ αρνητικά 
αποτελέσματα με την παραγωγή να μει-
ώνεται κατά 20% ή περισσότερο υπήρ-
ξαν στο 8% των περιπτώσεων. Η Λετονία 

υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες, μετά 
από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 
Το Ομάν είχε τα καλύτερα αποτελέσματα. 
«Πώς θα τα πήγαινε η Ελλάδα;» διερωτά-
ται το Bloomberg και δίνει την απάντηση: 
«Ο Σλέιτερ υπολογίζει ότι θα μπορούσε 
να επωφεληθεί, καθώς μία ασθενέστερη 
συναλλαγματική ισοτιμία τονώνει τις εξα-
γωγές και οι νομισματικές συνθήκες χα-
λαρώνουν. Χρεοκοπώντας, η κυβέρνηση 
επίσης θα μπορούσε να βρει δημοσιο-
νομικά περιθώρια για την ανακεφαλαιο-
ποίηση των τραπεζών. Μόλις το σοκ από 
το Grexit θα περνούσε, το χρηματιστήριο 
θα μπορούσε να καλπάσει. 

70 χώρες έφυγαν από νομισματικές ενώσεις
Ελληνική Οικονομία  
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