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1,4%
αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα 
από τον τουρισμό για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Απριλίου 2015

€130,5 εκ.
τα έσοδα από τον τουρισμό τον 
μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

2,1%
η μείωση στον πληθωρισμό τον 
Ιούνιο του 2015 σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2014

Τ
ουλάχιστον όλο αυτό 
που γίνεται με την Ελ-
λάδα δίδει την ευκαιρία 
στο οικοδόμημα που 
ονομάζεται «Ευρωπαϊ-

κή Ένωση» να αναζητήσει τον χα-
μένο του εαυτό… Είναι κανόνας, όταν 
δοκιμάζονται οι σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, πολλά μπο-
ρούν να βγουν στη φόρα. Απωθημέ-
να, παράπονα, αποκαλύψεις και ό,τι 
άλλο μπορεί να πει κάποιος στα νεύ-
ρα του. Αυτά τα νεύρα δοκιμάστη-
καν και στη συζήτηση για την Ελλά-
δα στο Ευρωκοινοβούλιο, με τις από-
ψεις των πολιτικών ομάδων να γί-
νονται πάντα σε έντονο ύφος και με 
κάποιες τοποθετήσεις να ξεπερνούν 
ακόμα και το φράγμα του ακραίου. 
«Τhat’s democracy», θα έλεγε και ο 
αφηνιασμένος Φάρατζ, με το θλιβερά 
αντιευρωπαϊστικό του ύφος, το οποίο 
όμως πάντα κερδίζει τις εντυπώσεις. 
Και εδώ είναι το ερώτημα. Τι θέλουν 
οι Ευρωπαίοι από την Ένωση; Κι 
αν θέλουν όντως αυτή την Ένωση, η 
οποία σήμερα εν μέσω του ελληνι-
κού ζητήματος αναζητεί την ταυτότη-
τά της, τον προορισμό της, αλλά ακό-
μα και την ίδια της την αφετηρία, κα-
θώς δεν φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι λό-
γοι ενοποίησης όλων αυτών των χω-
ρών ήταν πολιτικοί ή οικονομικοί, 
όσα και αν ευαγγελίζονται οι «πατέ-
ρες» της. Πώς να πιστέψουμε τον Ντε 

Γκωλ και τον Κολ, που έλεγαν ότι η 
ΕΕ είναι σαφώς μια πολιτική ένωση, 
τη στιγμή που στη βάση ενός οικονο-
μικού ζητήματος η Ευρώπη, όπως 
έγραψε ο Νομπελίστας Κρούγκμαν, 
«προέβη σε μιαν άνευ προηγουμέ-
νου εκστρατεία εκφοβισμού των Ελ-
λήνων», με τη Μέρκελ να προασπί-
ζει ένα ευρω-εθνικισμό για να διαφυ-
λάξει προφανώς την κυριαρχία της;

Η πεποίθηση που δόθηκε τόσο 
από τη συζήτηση στο Στρασβούργο, 
όσο και από άλλες τοποθετήσεις είναι 
ότι οι δύο μεγαλύτεροι πόλοι έχουν 
άλλη οπτική: η Κεντροαριστερά θεω-
ρεί την ΕΕ μια πολιτική ένωση κρα-
τών, αλλά η Κεντροδεξιά τη βλέπει πε-
ρισσότερο σαν μια οικονομική ένωση. 
Σημαντική και η δήλωση μια μέρα 
πριν από τη συζήτηση στο Ευρωκοι-
νοβούλιο του επικεφαλής των Φιλε-
λευθέρων Γκι Φέρχοφσταντ, ο οποί-
ος, απευθυνόμενος από το ίδιο βήμα 
στους ηγέτες της Ευρώπης, είχε ρωτή-
σει: «Πώς είναι δυνατόν η ΕΕ, με ετή-
σιο εγχώριο προϊόν 15 τρισεκατομμυ-
ρίων ευρώ, να μην μπορεί να δώσει 
μια γενναία λύση στο ελληνικό χρέ-
ος ύψους μόλις 300 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ;», δηλαδή να διαφυλάξει όλα 
αυτά που με τόσους κόπους έκτισε. Τα 
προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης είναι πολλά και ορισμένα πολύ 
βαθιά. Η Ελλάδα «κατάφερε» να φέ-
ρει στην επιφάνεια αρκετά από αυτά…

p.gregoriou@simerini.com

Editorial  Παναγιώτης Γρηγορίου

Photo of the week   Καταχειροκροτήθηκε ο Γλέζος

Greece… μαδιάμ!

Συγκλονιστική ήταν η ομιλία του Μανώλη Γλέζου την Τετάρτη στο Ευρωκοινο-
βούλιο. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «η Ευρώπη είναι γέννημα της 
Ελλάδας. Δεν σας τη χαρίζουμε την Ευρώπη» και πρόσθεσε πως «ζητάμε να θρι-
αμβεύσει το δίκιο». Και συνέχισε αναφέροντας ότι υπάρχει διαφωνία απόψεων, 
αλλά εν θερμώ δεν θα υπάρξει λύση. Οι ευρωβουλευτές καταχειροκρότησαν τον 
κ. Γλέζο μετά την ομιλία του.

Editorial  Θέματα
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Έφορος Εταιρειών  Το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών ανήλθε
στο τέλος Ιουνίου του 2015 στις 252.728, από 252.218 που ήταν τον Μάϊο

32,5%
μείωση στον αριθμό των υποκατα-
στημάτων των κυπριακών τραπε-
ζών από το 2010

Α
ύξηση σε ετήσια βάση, 
που μπορεί να χαρακτη-
ριστεί σημαντική, σημεί-
ωσε τον Ιούνιο του 2015 
ο αριθμός των αιτήσεων 

για εγγραφή νέας εταιρείας, περιορίζο-
ντας σημαντικά τη μείωση που κατα-
γράφει ο αριθμός των αιτήσεων κατά το 
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίση-
μου Παραλήπτη, που δημοσιεύτηκαν, ο 
αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέ-
ας εταιρείας αυξήθηκε τον Ιούνιο του 
2015 κατά 19,6% (149 αιτήσεις), στις 
910, σε σχέση με 761 τον αντίστοιχο μή-
να του 2014. Αυτός είναι ο δεύτερος μή-
νας εντός του 2015, κατά τον οποίο κα-
ταγράφεται αύξηση στον αριθμό των αι-
τήσεων, σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βά-
ση, ο αριθμός των αιτήσεων σημείωσε 

τον Ιούνιο του 2015 αύξηση 4,95%, σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Το εξάμηνο
Επιπρόσθετα, το πρώτο εξάμηνο του 
2015 (Ιανουάριος - Ιούνιος), ο αριθμός 
των αιτήσεων ανήλθε στις 5.220, σε σύ-
γκριση με 5.435 την αντίστοιχη περίοδο 
του 2014, παρουσιάζοντας μείωση 4%. 
Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθ-
μός των αιτήσεων για έγκριση ονόματος 
ανήλθε τον Μάιο του 2015 στις 2.015, σε 
σύγκριση με 1.877 τον Μάιο του 2014. 
Το πρώτο πεντάμηνο του 2015 οι αιτή-
σεις ανήλθαν στις 9.455, σε σύγκριση με 
9.643 την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Νέες εγγραφές
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, το 
σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρει-

ών ανήλθε στο τέλος Ιουνίου του 2015 
στις 252.728, από 252.218 στο τέλος 
του προηγούμενου μήνα. Στο τέλος του 
2014, οι εγγεγραμμένες εταιρείες ανέρ-
χονταν στις 251.748. Οι νέες εγγραφές 
εταιρειών το πρώτο εξάμηνο του 2015 
ανήλθαν στις 5.091, από 4.156 στο τέ-
λος Μαΐου του τρέχοντος έτους. Σημει-
ώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2015 υπήρξε και διαγραφή εταιρειών 
για διάφορους λόγους. Οι νέες εγγραφές 
για ολόκληρο το 2014 είχαν ανέλθει στις 
11.169. Εξάλλου, οι νέες επιπρόσθετες 
εγγραφές που αφορούν αλλοδαπές εται-
ρείες ανήλθαν στις 30 το πρώτο εξάμη-
νο του 2015. Ολόκληρο το 2014 είχαν 
ανέλθει στις 83, από 77 το 2013. 

Μείωση και στις πτωχεύσεις
Εξάλλου, πολύ χαμηλότερος σε σχέση με 
πέρσι εξακολουθεί να παραμένει ο αριθ-

Αυξάνονται οι αιτήσεις για 
εγγραφή νέων εταιρειών
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1+4
καζίνα θα λειτουργήσουν στην Κύ-
προ. Το ένα θα είναι θέρετρο και 
τα άλλα  τέσσερα δορυφορικά 

13,3%
μείωση στον αριθμό των εργαζο-
μένων σε τράπεζες στην Κύπρο 
από το 2010

MetLife  

CIPA Awards 2015  

Cyprus Institute of Marketing   

Διαφορετική Ονομασία - Ίδια Αξιοπιστία

Διπλή Διάκριση της Μαρινόπουλος Α.Ε.

Πρόσληψη του Μάριου Χαραλαμπίδη

Η MetLife διεξάγει εργασίες στην 
Κύπρο κάτω από την επωνυμία 
MetLife Alico και βρίσκεται διαχρο-
νικά στην αιχμή της πρωτοπορίας 
στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, 
παρέχοντας Ασφαλιστικά Προγράμ-
ματα Ζωής, Συνταξιοδοτικά, Ατυχη-
μάτων και Υγείας καθώς και Ομα-
δικά, από το 1955. Η MetLife Alico, 
μετονομάζεται τώρα σε MetLife και 
συνεχίζει με την ίδια αξιοπιστία και 
σταθερότητα, βαδίζοντας στην ίδια 
πορεία που ακολουθεί εδώ και 60 
χρόνια στην Κύπρο. Η MetLife Inc. 
μέσω των θυγατρικών και των συν-

δεδεμένων εταιρειών της, αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστι-
κές εταιρείες Ζωής στον κόσμο. Ιδρύ-
θηκε το 1868 και αποτελεί έναν πα-
γκόσμιο ηγέτη στην παροχή ασφαλι-
στικών προγραμμάτων Ζωής, Σύντα-
ξης, Ομαδικής Ασφάλισης Προσω-
πικού και Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
Εξυπηρετεί περίπου 100.000.000 
ασφαλισμένους σε σχεδόν 50 χώρες 
και κατέχει κορυφαίες θέσεις στις 
αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, 
της Ιαπωνίας, της Λατινικής Αμερι-
κής, της Ασίας, της Ευρώπης και της 
Μέσης Ανατολής. 

Με δύο σημαντικά βραβεία, τιμή-
θηκε στη φετινή απονομή των 
«CIPA International Investment 
Awards», η Μαρινόπουλος Α.Ε. 
για την Carrefour Κύπρου και τα 
Starbucks Κύπρου. Η βράβευση αυ-
τή έρχεται να επικυρώσει τη δυνα-
μική δραστηριοποίηση της Μαρι-
νόπουλος στην Κύπρο αλλά και τη 
συμβολή της στην επιχειρηματική 
ζωή της χώρας. Τα CIPA Awards, 
που τελούν υπό την αιγίδα του Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Νίκου Αναστασιάδη, διοργανώθη-
καν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
από το περιοδικό Gold Magazine, 
την IMH και τη Cyprus Investment 
Promotion Agency (CIPA), την 1η 
Ιουλίου 2015. Μέσω της δραστη-
ριοποίησης της Carrefour Κύπρου 
τα τελευταία 10 χρόνια, η Μαρινό-
πουλος Α.Ε. αναπτύσσει μία καίρι-
ας σημασίας παρουσία στην Κύπρο, 
στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες 

καθώς και την εθνική οικονομία. Η 
Carrefour Κύπρου, η οποία λειτουρ-
γεί 18 καταστήματα, αποτελεί, σήμε-
ρα, τον μεγαλύτερο όμιλο λιανικού 
εμπορίου, έχοντας στο δυναμικό της 
περισσότερους από 1.170 εργαζομέ-
νους. Αντίστοιχα, με μια πορεία που 
ξεκίνησε το 2003, τα Starbucks Κύ-
πρου έχουν αποσπάσει μεγάλο με-
ρίδιο της αγοράς του καφέ, με συ-
νολικά εννέα καταστήματα, σε όλες 
τις πόλεις της Κύπρου. Η εταιρεία, 
η οποία κατέχει ηγετική θέση στον 
κλάδο, εξυπηρετεί σε εβδομαδιαία 
βάση πάνω από 30.000 καταναλω-
τές, προσφέροντάς τους υψηλής ποι-
ότητας καφέ και «χτίζοντας» μια σχέ-
ση εμπιστοσύνης μαζί τους. Η 100% 
ελληνική εταιρεία Μαρινόπουλος 
Α.Ε. είναι αποκλειστική δικαιοδόχος 
των σημάτων Carrefour σε Ελλάδα, 
Κύπρο και Βαλκάνια, με περισσότε-
ρα από 1.070 καταστήματα στο δί-
κτυό της. 

Editorial  Θέματα
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Το CIM ανακοινώνει ότι στα πλαίσια 
της συνεχούς αναβάθμισης των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών και με σκο-
πό τη διατήρηση της ποιοτικής τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέ-
χει τα τελευταία 37 χρόνια, έχει προ-
χωρήσει σε πρόσληψη του κ. Μά-
ριου Χαραλαμπίδη σαν Director 
of Human Resources & Student 
Affairs. Ο Μάριος Χαραλαμπί-
δης κατέχει BSc (hons) Accounting 
& Finance και MSc Business 
Management από το University of 
East Anglia, Norwich, UK. Είναι επί-
σης πιστοποιημένος Λειτουργός Ερ-
γασιακών Σχέσεων από την Ομο-
σπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) Κύπρου. Ο Μάριος Χαραλα-
μπίδης, που ήταν επί σειρά ετών Δι-
ευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Μάρκετινγκ στη SERANO, συνε-

χίζει την καριέρα του στο CIM ανα-
λαμβάνοντας καθήκοντα ως Director 
of Human Resources & Student 
Affairs. Ο κ. Χαραλαμπίδης, μετά 
από μια άκρως επιτυχημένη επαγ-
γελματική πορεία σε διάφορους ορ-
γανισμούς, και πολυετή εμπειρία σε 
διευθυντικές θέσεις στους τομείς τό-
σο του ανθρώπινου δυναμικού όσο 
και του μάρκετινγκ, έχει μετακινη-
θεί σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμε-
νο οργανισμό, πρωτοπόρο στον το-
μέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
το Cyprus Institute of Marketing, 
The Cyprus Business School. Η δι-
ευθυντική ομάδα του CIM υπόσχε-
ται τη συνέχιση της ποιοτικής εκπαί-
δευσης και ανάδειξης των ηγετών 
του αύριο, καθώς και την προαγωγή 
της Κύπρου ως Διεθνές Εκπαιδευτι-
κό Κέντρο.  

Έφορος Εταιρειών  Το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών ανήλθε
στο τέλος Ιουνίου του 2015 στις 252.728, από 252.218 που ήταν τον Μάϊο

Νέα προγράμματα κατάρτισης ανέργων 
ετοιμάζονται από την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), από τα 
οποία θα μπορούν να επωφεληθούν πε-
ρίπου 400 άνεργοι. Τα προγράμματα θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου Σχε-
δίου της ΑνΑΔ «Προγράμματα Κατάρτι-
σης Ανέργων»,  που τέθηκε σε λειτουρ-
γία την 1η Φεβρουαρίου, με σκοπό την 
παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε ανέρ-
γους για απόκτηση, εμπλουτισμό ή και 
αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτή-
των τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που 
παρατηρούνται στην αγορά εργασίας. Ο 
Αναπληρωτής Διευθυντής Υπηρεσιών 
Κατάρτισης της ΑνΑΔ, Πανίκος Λασέτ-
τας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι στον προϋπο-
λογισμό της ΑνΑΔ για το 2016 περιλαμ-
βάνεται κονδύλι €1 εκ. για την εφαρμογή 
του εν λόγω Σχεδίου για 400 συμμετέχο-
ντες, οι οποίοι θα λαμβάνουν επίδομα, το 
ύψος του οποίου δεν έχει ακόμα καθορι-
στεί. Όπως είπε, στο πλαίσιο του Σχεδίου 
θα εφαρμοστεί αριθμός προγραμμάτων, 
με κάποια από αυτά να αφορούν κατάρ-
τιση σε ειδικότητα, και άλλα στην από-
κτηση περισσότερων δεξιοτήτων, προ-
κειμένου οι άνεργοι να ενταχθούν στην 
απασχόληση. Το φθινόπωρο αναμένεται 
να γίνει η προκήρυξη διαγωνισμού και 
η σύναψη δημόσιας σύμβασης με Κέ-
ντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
για την εφαρμογή των προγραμμάτων. 
Θα ακολουθήσει η εξεύρεση και επιλο-
γή συμμετεχόντων, η εφαρμογή των προ-
γραμμάτων κατάρτισης, η εξεύρεση και 
επιλογή επιχειρήσεων και οργανισμών 
για την παροχή εργασιακής εμπειρίας 
και πρακτικής κατάρτισης, σε προγράμ-
ματα όπου θα υπάρχει και ενδοεπιχει-
ρησιακό μέρος, ενώ οι πληρωμές υπο-
λογίζεται να γίνουν το 2016. Εξάλλου, το 
Υπουργείο Εργασίας έλαβε 114 αιτήσεις 
από 77 εργοδότες του λιανικού εμπορί-
ου, κατά τη δεύτερη προκήρυξη του Σχε-
δίου Παροχής Κινήτρων για την Εργοδό-
τηση Ανέργων σε μικρές επιχειρήσεις του 
Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1-4 
άτομα, συνολικού προϋπολογισμού €8 
εκ. Οι περισσότερες αιτήσεις που λήφθη-
καν ήταν από επιχειρήσεις που ασχολού-
νται με είδη ένδυσης, από μη ειδικευμένα 
καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφι-
μα, ποτά ή καπνό, καθώς επίσης από κα-
ταστήματα φωτιστικών και άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης και καταστήματα υπο-
δημάτων και δερμάτινων ειδών. Οι 114 
άνεργοι που εντάχθηκαν στο Σχέδιο θα 
πρέπει να απασχοληθούν συνεχώς για 
τουλάχιστον δέκα μήνες με επιχορήγηση, 
ενώ ο εργοδότης έχει την υποχρέωση για 
διατήρηση της εργοδότησης του απασχο-
λουμένου για δύο πρόσθετους μήνες χω-
ρίς επιχορήγηση (συνολική απαίτηση για 
εργοδότηση 12 μήνες). Η χορηγία που θα 
παρέχεται στους εργοδότες θα είναι ύψους 
60% του μισθολογικού κόστους του εργο-
δοτουμένου, με ανώτατο όριο τις €6.000.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔ  

Επωφελούνται
400 άνεργοι

μός των νομικών και φυσικών προσώ-
πων που πτώχευσαν το 2015, σύμφω-
να με τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών. 
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εταιρειών 
που πτώχευσαν (διατάγματα εκκαθάρι-
σης) ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2015 
στις 73. Το 2014 ο αριθμός των εταιρειών 
που οδηγήθηκαν σε πτώχευση είχε ανέλ-
θει στις 163. Επίσης, σημαντικά χαμηλό-
τερος σε σχέση με πέρσι είναι ο αριθμός 
των ατόμων που πτώχευσαν (διατάγμα-
τα παραλαβής) το πρώτο εξάμηνο του 
2015. Οι πτωχεύσαντες ανήλθαν μόλις 
στους 29, ενώ για ολόκληρο το 2014 εί-
χαν ανέλθει στα 126 άτομα. Τέλος, ο αριθ-
μός των εκούσιων εκκαθαρίσεων, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εφό-
ρου Εταιρειών, ανήλθε το πρώτο εξάμη-
νο του 2015 στις 775. Το 2014 ο αριθμός 
των εκούσιων εκκαθαρίσεων είχε ανέλ-
θει στις 1.674.
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Οικονομία 
Τα στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα αυτή

την εβδομάδα η
Κεντρική Τράπεζα

και αφορούν άνοδο των
μη εξυπηρετούμενων 

δανείων προβληματίζουν, 
καθώς οι τράπεζες έχουν 

κάνει προβλέψεις μόνο για 
το ένα τρίτο από αυτά

Τ
ο μελανό σημείο της οικο-
νομίας, τα Μη Εξυπηρετού-
μενα Δάνεια (ΜΕΔ), συνε-
χίζουν να προβληματίζουν 
τον χρηματοπιστωτικό το-

μέα, καθώς αποτελούν σκόπελο για την 
ανάπτυξη. Τα στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα η Κε-
ντρική Τράπεζα και δείχνουν άνοδο των 
ΜΕΔ σαφώς και προβληματίζουν, κα-
θώς οι τράπεζες έχουν κάνει προβλέ-
ψεις μόνο για το ένα τρίτο από αυτά, με 
τα υπόλοιπα να παραμένουν μετέωρα. 
Άλλωστε, στην πρόσφατή του εκτίμηση 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 
ήταν ξεκάθαρο. Παρά το ότι τα οικονομι-
κά και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα 
στην Κύπρο ήταν καλύτερα από τα ανα-
μενόμενα, τόνισε ότι η αντιμετώπιση του 
υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετου-
μένων δανείων εξακολουθεί να αποτε-
λεί επείγουσα προτεραιότητα για τη δι-
ατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθε-
ρότητας του τραπεζικού μας συστήματος. 

 
Διάψευση προσδοκιών
Τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπε-
ζας διαψεύδουν τις προσδοκίες για βελ-
τίωση της κατάστασης που παρουσιά-
ζουν οι τραπεζικοί ισολογισμοί. Από τη 
μια τα ΜΕΔ αυξάνονται και από την άλ-
λη οι τράπεζες αδυνατούν να κάνουν 
επαρκείς προβλέψεις για κάλυψΗ πι-
θανών ζημιών από την παραχώρησή 
τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ΜΕΔ 
ανήλθαν στο τέλος Απριλίου 2015 στα 
€27,75 δισ. από €27,59 δισ. τέλος Μαρ-
τίου του 2015. Παρουσιάζουν αύξηση 
€0,5 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2014, 
όταν είχαν περιοριστεί στα €27,3 δισ. 

Αναδιάρθρωση μόνο 21,88%
Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις εγχώρι-
ες εργασίες των τραπεζών και των συ-
νεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα 
ΜΕΔ ανήλθαν στο 46,82% του συνόλου 
των €59,3 δισ. Τον Μάρτιο του 2015 εί-
χαν περιοριστεί στο 46,09% του συνό-
λου των €59,9 δισ. Από το σύνολο των 
€27,75 δισ. που υπάρχουν στο σύστη-
μα, λήφθηκαν μέτρα για αναδιάρθρω-
ση μόνο του 21,88% των δανείων. Στα 
νοικοκυριά το σύνολο των ΜΕΔ ανέρ-
χεται στο 54,37% από το σύνολο δανεί-
ων €23,4 δισ., δηλαδή €12,7 δισ. Μόνο 
για το 23,46% λήφθηκαν μέτρα για ανα-
διάρθρωση. Οι συσσωρευμένες ζημιές 
απομείωσης ανέρχονται σε €4,2 δισ., 
αποτελώντας το 33,1% των συνολικών 
ΜΕΔ των νοικοκυριών. 

56,76% ΜΕΔ στις επιχειρήσεις
Στις επιχειρήσεις το σύνολο των ΜΕΔ 
ανέρχεται στο 56,76% από το σύνολο 

δανείων €24,5 δισ., δηλαδή €13,9 δισ. 
Για ποσοστό 28,27% λήφθηκαν μέτρα 
για μείωση των δανείων. Οι συσσωρευ-
μένες ζημιές απομείωσης ανέρχονται 
σε €4,4 δισ. Οι συσσωρευμένες ζημιές 
απομείωσης για τα ΜΕΔ που βρίσκο-
νται στους ισολογισμούς των τραπεζών 
του συστήματος ανέρχονται σε €9 δισ. 
ή 32,4% του συνόλου των ΜΕΔ που 
υπάρχουν στο σύστημα. 

ΔΝΤ: «Θα χάσουν το 50%»
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, για να φθάσουν στα αντίστοιχα 
επίπεδα που υπάρχουν στην Ευρώπη, 
οι τράπεζες πρέπει να αναγνωρίσουν 
ότι θα χάσουν κοντά στο 50% των ΜΕΔ. 
Στα συνολικά δάνεια των €59,9 δισ. πε-

ριλαμβάνονται δάνεια €11 δισ. σε κρα-
τικούς φορείς και άλλους χρηματοοικο-
νομικούς οργανισμούς που έχουν πολύ 
χαμηλότερα επίπεδα ΜΕΔ, με αποτέλε-
σμα το συνολικό ποσοστό να περιορίζε-
ται στο 46,82%. 

Οι ενέργειες των τραπεζών
Οι τράπεζες προσπαθούν να προχωρή-
σουν σε νέες αναδιαρθρώσεις, όπου βέ-
βαια αυτό είναι εφικτό, ώστε να απαλ-
λαγούν από τον βραχνά των ΜΕΔ, τα 
οποία παραχωρούνταν χωρίς εξασφα-
λίσεις την περίοδο της οικονομικής ευ-
μάρειας. Τα υψηλά ποσοστά των ΜΕΔ 
επιδεινώνουν το δανειακό χαρτοφυλά-
κιο, με τις τράπεζες να προχωρούν σε 
πρόσθετη απομείωση των στοιχείων 
ενεργητικού και της δίκαιης αξίας τους, 
εκτιμώντας ότι πολλά από τα δάνεια δεν 
θα εξυπηρετηθούν ποτέ. Σαφώς, για τις 
τράπεζες οι εκποιήσεις κατοικιών δεν 
είναι αυτοσκοπός. Προσδοκούν να στη-
ρίξουν τους πελάτες τους, ώστε να επα-
νέλθουν σε βιωσιμότητα, εάν και εφό-
σον κρίνουν πως μπορούν να σωθούν 
και να αποπληρώσουν τα χρέη τους. 

Πακετοποίηση και τιτλοποίηση
Παράλληλα, η πακετοποίηση ή πώληση 

δανείων που αποτελεί προαπαιτούμε-
νο από την Τρόικα για την επόμενη δό-
ση αναμένεται να βοηθήσει τις τράπεζες, 
οι οποίες θα απελευθερώσουν τους λο-
γαριασμούς τους από τα ΜΕΔ. Αν και η 
πακετοποίηση δεν διαφοροποιεί ουσια-
στικά τα δεδομένα για τους δανειολήπτες 
ΜΕΔ, καθώς το δάνειο αλλάζει μόνο ιδι-
οκτήτη, σαφώς οι ανησυχίες των πολι-
τών για άσκηση περισσότερης πίεσης 
από τους επενδυτές, που θα αγοράσουν 
τα πακετοποιημένα δάνεια, είναι δικαι-
ολογημένες. Επιπρόσθετα, στο τραπέζι 
αυτή τη στιγμή υπάρχει και η τιτλοποίη-
ση, η οποία θα βοηθήσει τις τράπεζες να 
ξεφορτωθούν από τα χαρτοφυλάκιά τους 
τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Με 
αυτή την πρακτική η τράπεζα θα εκδίδει 
ομόλογο (τίτλο), το οποίο αντιστοιχεί στις 
απαιτήσεις που έχει σε σχέση με δάνεια 
που έχει χορηγήσει. Με λίγα λόγια, οι 
δανειολήπτες, εφόσον τα δάνειά τους τιτ-
λοποιηθούν, δεν θα χρωστάνε πια στην 
τράπεζα, αλλά στην εταιρεία που εξα-
γόρασε το ομόλογο που αντιστοιχεί στα 
δάνειά τους. 

Οι δανειολήπτες
Από την πλευρά τους οι δανειολήπτες 
καθυστερούν, περιμένουν και προσπα-

θούν να κερδίσουν χρόνο και δεν προ-
χωρούν σε αναδιάρθρωση των δικών 
τους δανείων, ενώ άλλοι δυσκολεύονται 
σε μεγάλο βαθμό να καταβάλουν τη δό-
ση, ακόμη κι αν έγινε αναδιάρθρωση. 
Μεγάλοι δανειολήπτες, που πλήρω-
σαν μεγάλο μέρος από το χρέος τους, 
πιέζουν για διαγραφή του υπόλοιπου, 
ενώ παράλληλα κάνουν συμφωνίες για 
αναδιάρθρωση. Το ενδεχόμενο εκποι-
ήσεων είναι πλέον ανοικτό για μεγαλο-
οφειλέτες των οποίων τα δάνεια δεν εί-
ναι βιώσιμα. 

Προσπαθεί ο Συνεργατισμός
Ο Συνεργατισμός κάνει ό,τι περνά από 
το δικό του χέρι για να αντιμετωπίσει το 
σοβαρό πρόβλημα των ΜΕΔ, το οποίο 
αποτελεί «παγκόσμια κακή πρωτιά», 
ανέφερε την εβδομάδα που μας πέρα-
σε ο Πρόεδρος της Επιτροπείας της Συ-
νεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Νι-
κόλας Χατζηγιάννης, ο οποίος θεωρεί 
πως απαιτείται μια εθνική στρατηγι-
κή για επίλυσή του. Σε χαιρετισμό του 
στο 1ο διεθνές συνέδριο του Συνεργα-
τισμού στην Κύπρο, που οργάνωσε την 
Τρίτη στη Λεμεσό η Κεντρική Συνεργα-
τική Τράπεζα με θέμα «Coops for you, 
Bringing People Together», ο κ. Χατζη-

   
Η πακετοποίηση ή πώληση 
δανείων που αποτελεί 
προαπαιτούμενο από την Τρόικα 
για την επόμενη δόση αναμένεται 
να βοηθήσει τις τράπεζες, οι 
οποίες θα απελευθερώσουν τους 
λογαριασμούς τους από τα ΜΕΔ

Σκόπελος για την ανάπτυξη
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
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γιάννης ανέφερε ότι «ο Συνεργατισμός 
σήμερα έχει 3,5 δισεκατομμύρια ρευ-
στότητα, εργοδοτεί 2.700 άτομα, έχει το 
μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στον 
τόπο, 256 στον αριθμό, έχει έναν υγιή 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, γύρω 
στο 13,5% και έχει 1,3 δισ. ευρώ κεφά-
λαια», προσθέτοντας ότι την ίδια ώρα, 
«έχει ένα τεράστιο ποσοστό ΜΕΔ, ένα 
ποσοστό το οποίο για την Κύπρο την 
ίδια αποτελεί παγκόσμια κακή πρω-
τιά». Είναι ένα πρόβλημα, συνέχισε, για 
το οποίο δεν υπάρχει κάποια μαγική 
συνταγή για επίλυσή του, αλλά χρειά-
ζεται χρόνος, αποτελεσματικότητα, με-
γαλύτερη προσπάθεια για να αντιμε-
τωπιστεί και την ίδια στιγμή χρειάζεται 
μια εθνική στρατηγική. «Εμείς ως Συ-
νεργατισμός κάνουμε ό,τι περνά από 
το δικό μας χέρι για να αντιμετωπίσου-
με σε στρατηγικό επίπεδο αυτό το πολύ 
σοβαρό θέμα», συμπλήρωσε. Διαμή-
νυσε παράλληλα ότι ο Συνεργατισμός 
είναι ένα σημαντικό κοινωνικό στοι-
χείο ενεργητικού, το οποίο έχει αναδει-
χθεί μέσα από μια ιστορία 150 ετών και 
πάνω στον οποίο «χρειάζεται να στηρι-
χθούμε, έτσι ώστε να περάσουμε ένα 
σημαντικό μήνυμα προς τους Θεσμούς, 

προς την Ευρωζώνη, προς το νέο επο-
πτικό πλαίσιο, ένα μήνυμα που να έχει 
σχέση με την αναλογικότητα, αφού βλέ-
πουμε να διαμορφώνεται μια κατάστα-
ση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, 
στην οποίαν επικρατεί η θεωρία του 
ενός μεγέθους που ταιριάζει σε όλες τις 
περιπτώσεις».

«Εποπτικό τσουνάμι»
Κάνοντας αναφορά σε «εποπτικό τσου-
νάμι», ο κ. Χατζηγιάννης υπέδειξε πως 
μόνο η συμμόρφωση με τις νέες επο-
πτικές απαιτήσεις στοιχίζει στον Συνερ-
γατισμό γύρω στα 10 εκατομμύρια ευ-
ρώ τον χρόνο, υποδεικνύοντας ότι «συμ-
φωνούμε και υπερθεματίζουμε την ανά-
γκη της διαφάνειας, της ορθολογιστικής 
λειτουργικότητας, χρειάζεται όμως να 
επέλθει μια ισορροπία ιδιαίτερα για τα 
μικρά και μακρινά μέλη αυτής της με-
γάλης οικογένειας». Εξάλλου, ο Πρόε-
δρος της Επιτροπείας της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε ότι ο Συ-
νεργατισμός σήμερα, επίσης, έχει ξεκα-
θαρίσει ξανά το όραμα και την αποστο-
λή του και παραμένει συνυφασμένος με 
τα συμφέροντα και το μέλλον του απλού 
πολίτη στην Κύπρο. «Ο Συνεργατισμός 

ξέρει πως όσο στηρίζει με τον τρόπο λει-
τουργίας του τον απλό πολίτη, τη μικρή 
επιχείρηση, με αυτόν τρόπο προσθέ-
τει αξία σε αυτή τη σχέση και την ίδια 
στιγμή προσθέτει μακροπρόθεσμη αξία 
στον ίδιο τον Συνεργατισμό», είπε και 
πρόσθεσε ότι«προχωρήσαμε και επα-
νατοποθετήσαμε τα σημαντικά θέματα 
στο τραπεζιτικό σύστημα, οδηγήσαμε σε 
μια σημαντική μείωση επιτοκίων, για-
τί ακριβώς πιστεύουμε πως αυτό χρει-
άζεται ο τόπος και τα οικονομικά των 
απλών ανθρώπων αυτή τη στιγμή, προ-
χωρήσαμε ακριβώς στον καθορισμό του 
μοντέλου τραπεζιτικής (ηθική τραπεζιτι-
κή) που εμείς ως Συνεργατισμός όχι μό-
νο θέλουμε αλλά οφείλουμε να πραγμα-
τοποιήσουμε».

«Ζόμπι τράπεζες»
Το θέμα με τα προβληματικά δάνεια 
απασχολεί και το Δημοσιονομικό Συμ-
βούλιο, με τον Πρόεδρό του, Δημήτρη 
Γεωργιάδη, σε πρόσφατες δηλώσεις του 
να αναφέρει ότι «εάν δεν λυθεί το πρό-
βλημα των ΜΕΔ θα καταλήξουμε να 
έχουμε ζόμπι τράπεζες», χαιρετίζοντας 
την προσπάθεια που γίνεται για σωστές 
αναδιαρθρώσεις.

Αύξηση 2% στους λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού ρεύματος αυτό τον μήνα, 
λόγω αύξησης στο κόστος των καυ-
σίμων διεθνώς, αναμένει η ΡΑΕΚ, 
όπως δήλωσε ο πρόεδρός της Γιώρ-
γος Σιαμμάς ύστερα από συνάντηση 
που είχε την Τετάρτη με τον ΓΓ του 
ΑΚΕΛ στα γραφεία του κόμματος. 
Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαί-
σιο ενημέρωσης όλων των κομμά-
των μετά τη λήψη σημαντικών απο-

φάσεων εκ μέρους της Αρχής, στον 
τομέα της ενέργειας του τόπου. Ο κ. 
Κυπριανού είπε ότι επειδή πλησιά-
ζει η ολοκλήρωση της λήξης της θη-
τείας της παρούσας Αρχής, τέλος του 
Γενάρη, επιθυμεί να συγχαρεί τα μέ-
λη της Αρχής γιατί, όλα αυτά τα χρό-
νια που βρίσκονται εκεί, έχουν επιτε-
λέσει ένα πάρα πολύ σημαντικό και 
αξιόλογο έργο με υπευθυνότητα σο-
βαρότητα και δεοντολογία. 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Κύπρου σε ανακοίνωσή του 
εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια 
και αγανάκτησή του για τις συνε-
χείς καταστροφικές ενέργειες που 
συντελούνται με την ανοχή, ή λό-
γω της αναποτελεσματικότητας των 
μηχανισμών επιβολής ελέγχου του 
Κράτους, οι οποίες πλήττουν ανεπα-
νόρθωτα τον φυσικό πλούτο και το 
περιβάλλον της χώρας μας και μας 
εκθέτουν διεθνώς. «Η περίπτωση 
των παράνομων οικοδομικών ερ-
γασιών σε ζώνη προστασίας της πα-
ραλίας στον Άγιο Τύχωνα, την οποία 
καυτηρίασε πρόσφατα με ανακοί-
νωσή του το ΕΤΕΚ, δυστυχώς δεν 
αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό», 
αναφέρει η ανακοίνωση. Οι παρά-
νομες επεμβάσεις σε παραλίες της 

Κύπρου όπως είναι η περίπτωση 
ισοπέδωσης των αμμόλοφων στην 
Πόλη Χρυσοχούς σε παραλία που 
εμπίπτει σε προστατευόμενη Ζώνη 
(Δίκτυο Natura 2000), καθώς επί-
σης και σε παραλίες της Ορόκλινης 
αλλά και στην παραλία «Fig Tree» 
στο Παραλίμνι, είναι μερικά χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα αυθαίρε-
των ενεργειών που καταδεικνύουν 
πως το σύστημα ελέγχου και επιβο-
λής τάξης στα περιβαλλοντικά και 
πολεοδομικά πράγματα του τόπου 
μας νοσεί, προστίθεται. Το Επιμελη-
τήριο κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου και καλεί τα αρμόδια Υπουργεία 
να αναλογιστούν το χρέος και την ευ-
θύνη τους και να αναλάβουν δράση 
τερματισμού και αποτροπής παρό-
μοιων φαινομένων. 

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατί-
ας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, «φρενά-
ρει» την πρόθεση της AdHoc Επιτρο-
πής της Βουλής να προσλάβει εμπει-
ρογνώμονες για διερεύνηση των αι-
τιών που συνέργησαν στην κατάρ-
ρευση των Κυπριακών Αερογραμ-
μών. Η Επιτροπή, που συνήλθε την 
Τετάρτη, διαπίστωσε μετά και από 
σχετική επιστολή του Γενικού Ελε-
γκτή ότι το κόστος πρόσληψης εμπει-
ρογνωμόνων θα είναι πολύ υψηλό. 

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει 
την έρευνα για την ολοκλήρωση του 
πορίσματος, το οποίο θα αποστείλει 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
στον Γενικό Εισαγγελέα, οι οποίοι 
θα κρίνουν κατά πόσον θα προχω-
ρήσουν στον διορισμό Ερευνητικής 
Επιτροπής. Όπως ανέφερε ο Γενικός 
Ελεγκτής, η πρόσληψη ενός ξένου 
Οίκου Εμπειρογνωμόνων, μπορεί να 
κοστίσει μέχρι και €5 εκ. με ένα κό-
στος περίπου €3 χιλ. την ημέρα. 

Ηλεκτρικό ρεύμα  

ΕΤΕΚ  

Κυπριακές Αερογραμμές  

Τραπεζικός τομέας  

Αύξηση στους λογαριασμούς

Ανησυχίες για το περιβάλλον 

«Στοπ» από Ελεγκτή στη Βουλή

Συρρικνώνεται
Μεγάλη μείωση παρουσιάζει τα τε-
λευταία χρόνια ο τραπεζικός τομέας 
τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κύπρο, 
όπως διαφαίνεται από νέα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας. Όσον αφορά τη χώρα μας 
σαφώς και το κούρεμα του Μαρ-
τίου του 2013 επηρέασε σε μεγά-
λο βαθμό την κατάσταση.  Σύμφω-
να με τα επίσημα στοιχεία ο αριθμός 
των υποκαταστημάτων των κυπρι-
ακών τραπεζών παρουσιάζει μείω-
ση 32,5% από το 2010, στα 615 
από 911. Η μείωση οφείλεται στην 
απορρόφηση της Λαϊκής από την 
Τράπεζα Κύπρου και στη γενικό-
τερη προσπάθεια εξορθολογισμού 
του λειτουργικού κόστους. Μείω-
ση παρουσιάζεται και σε άλλες χώ-
ρες της περιφέρειας. Στην Ελλάδα 
η μείωση ανέρχεται στο 32,9%, στη 
Λετονία στο 45,7% και στην Ισπανία 

στο 25,9%. Στην Ιρλανδία η μείωση 
στον αριθμό των υποκαταστημάτων 
των τραπεζών φτάνει το 14,5%.  Στην 
Ευρωζώνη η μείωση ανέρχεται στο 
12,6% και στην ΕΕ στο 12%. Πέραν 
των υποκαταστημάτων, μείωση πα-
ρουσιάζει και ο αριθμός των τραπε-
ζικών υπαλλήλων. Στην Κύπρο οι 
εργαζόμενοι σε τράπεζες μειώθηκαν 
το 2014 στις 10.956 από 12.643 το 
2010, σημειώνοντας μείωση 13,3%.  
Ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλή-
λων στην Ευρωζώνη παρουσιάζει 
μείωση 6,9% από το 2010, πέφτο-
ντας στα 2.019.563 από 2.169.006. 
Στην ΕΕ ο αριθμός των τραπεζικών 
υπαλλήλων μειώθηκε κατά 7,2% 
στα 2.889.320 από 3.114.791. Τη 
μεγαλύτερη μείωση παρουσία-
σε ο αριθμός των υπαλλήλων στην 
Ελλάδα (-28%) και ακολούθησε 
η Ισπανία, η Δανία και Ιρλανδία. 

Σκόπελος για την ανάπτυξη
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Θέμα  Ελλάδα
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Μ
έσα σε μόλις πέντε 
μήνες απέκτησε τό-
σους ένθερμους υπο-
στηρικτές, όσους και 
θερμούς πολέμιους... 

Ανατρεπτικός, ειλικρινής, αντισυμβατι-
κός και γνήσια προκλητικός, ο Γιάνης 
Βαρουφάκης δεν είναι από τους υπουρ-
γούς Οικονομικών που μπορούν εύκο-
λα να ξεχαστούν, ακόμη κι αν η παρα-
μονή του στο πιο νευραλγικό υπουργείο 
της κυβέρνησης δεν έφτασε ούτε τους 
έξι μήνες. Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Γ. 
Βαρουφάκης ανήκει σε εκείνη την κα-
τηγορία των ανθρώπων, που είτε τους 
λατρεύεις είτε τους απεχθάνεσαι, αλλά 
σίγουρα δεν μπορείς να τους αγνοήσεις.

Ο ρόλος των social media
Ο Γιάνης με το ένα «ν», ο οικονομολό-
γος - σταρ, κατόρθωσε να ταράξει πολύ 
εύκολα και πολύ γρήγορα τα νερά της 
συντηρητικής Ευρώπης. Χωρίς να στα-
ματά να εκπλήσσει τους πάντες, ο Γ. Βα-
ρουφάκης ανακοίνωσε την παραίτησή 
του από τη θέση του υπουργού Οικονο-
μικών, όπως ακριβώς είχε ανακοινώσει 
και τον διορισμό του: Μέσω του προ-
σωπικού του blog και του λογαριασμού 
του στο Twitter, για να ακολουθήσουν 
στη συνέχεια οι επίσημες ανακοινώσεις. 
Τα social media αποτελούν άλλωστε μια 
από τις μεγάλες αγάπες του Γ. Βαρουφά-
κη, που διψά για επικοινωνία με τους 
συνανθρώπους του.

Δημιουργική ασάφεια
Ενδεικτικό είναι και το χαμόγελο με 
το οποίο προσερχόταν κάθε μέρα στο 

υπουργείο Οικονομικών, προσπαθώ-
ντας να κρύψει το συννεφιασμένο ύφος 
του μετά από κάθε νέα εμπλοκή που 
εμφανιζόταν στη διαπραγμάτευση με 
τους δανειστές. Ο υπέρμαχος της δημι-
ουργικής ασάφειας έστρεψε πάνω του 
όλα τα φώτα των διεθνών ΜΜΕ για την 
αντισυμβατική στάση του, ενώ έκανε 
όλους τους Ευρωπαίους ομολόγους του 
να εκλιπαρούν για λίγη... δημιουργική 
σαφήνεια. Ήξερε ότι προκαλούσε με κά-
θε δήλωσή του κι όμως συνέχιζε να 
το κάνει, έχοντας πλήρη επίγνωση της 
εκρηκτικής κατάστασης που δημιουρ-
γούσε κάθε φορά στο πέρασμά του! Ο Γ. 
Βαρουφάκης θα μείνει στην ιστορία ως 
ένας από τους πιο πολυσυζητημένους 
υπουργούς Οικονομικών, όχι για έναν 
αλλά για αμέτρητους λόγους... Η ανάγκη 
του να ξεχωρίζει, εμφανής και αδιαμφι-
σβήτητη: Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει 
την επιμονή του να γράφει το όνομά του 
με ένα και όχι με δύο «ν».
 
Το διάσημο «ουάου»
Ο Γ. Βαρουφάκης ήταν ο υπουργός Οι-
κονομικών που δήλωσε... ουάου (!) τον 
περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο πρόε-
δρος του Eurogroup, Γ. Ντάισελμπλουμ, 
τον κατηγόρησε ότι με τις δηλώσεις του 
«μόλις είχε σκοτώσει την Τρόικα». Εί-
ναι ο ίδιος άνθρωπος που στο πρώτο 
Eurogroup στο οποίο συμμετείχε -επί-
σης τον Φεβρουάριο- κι ενώ η Ελλάδα 
βρισκόταν ήδη στο κατώφλι της πιστω-
τικής ασφυξίας, δήλωνε πως τα... χρή-
ματα δεν είναι το παν! Είναι ο ίδιος άν-
θρωπος που διέψευδε τον εαυτό του συ-
νεχώς, καθώς τη μια μέρα δήλωνε πως 

η Ελλάδα δεν επιθυμεί τη δόση από το 
πρόγραμμα και την επόμενη μέρα προ-
χωρούσε σε αναδίπλωση, λέγοντας πως 
δεν είχε ποτέ δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν 
επιθυμεί εκταμίευση της δόσης!

Διέψευσε τον εαυτό του!
Είναι επίσης ο ίδιος άνθρωπος που κα-
τέβαινε στις πορείες για να διαμαρτυρη-
θεί ενάντια στη λιτότητα, αν και κατείχε 
το νευραλγικό πόστο του υπουργού Οι-
κονομικών. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που 
εθεάθη μετά το δραματικό Eurogroup 
της Ρίγας να τριγυρίζει μόνος του στους 
δρόμους της πόλης, την ώρα που οι 
υπόλοιποι υπουργοί Οικονομικών γευ-
μάτιζαν μαζί! Είναι ο ίδιος άνθρωπος 
που την 1η Απριλίου ευχόταν... καλή 
Πρωταπριλιά, μέσω άρθρου με τίτλο «Η 
Ελλάδα θα υιοθετήσει το Bitcoin, αν δεν 
υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup». Εί-
ναι ο ίδιος άνθρωπος που στα τέλη Μα-
ΐου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επι-
βολής μικρού τέλους στις αναλήψεις με-
τρητών, για να το διαψεύσει πριν καν 
περάσουν δύο ώρες και εν μέσω μπα-
ράζ αντιδράσεων. Είναι ο ίδιος άνθρω-
πος που στο δραματικό Eurogroup της 
περασμένης εβδομάδας βρέθηκε εκτός 
της συνεδρίασης (!), με τους Ευρωπαί-
ους ομολόγους του να συνεχίζουν χω-
ρίς εκείνον! Είναι ο ίδιος άνθρωπος που 
δήλωσε πριν από μερικά 24ωρα πως 
«Είναι ανάρμοστο να στηθώ στην ου-
ρά του ΑΤΜ για 60 ευρώ!», παρά το γε-
γονός πως η Ελλάδα βρίσκεται σε κα-
θεστώς τραπεζικής αργίας εδώ και μια 
εβδομάδα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που 
πριν από λίγες ημέρες έριξε τη βόμβα 

για την υιοθέτηση παράλληλου νομί-
σματος... για να δηλώσει στη συνέχεια 
πως μιλούσε σε καθαρά ανύποπτο χρό-
νο και σε θεωρητική πάντα βάση! Είναι 
ο ίδιος άνθρωπος που διέψευσε τον εαυ-
τό του, ακόμη και σε ό,τι αφορά την πα-
ραίτησή του, αφού είχε δηλώσει πως θα 
παραιτηθεί με επικράτηση του ναι στο 
δημοψήφισμα!

Ανακουφίστηκε
Πάντως, δεν έχασε καιρό και σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε μετά την πα-
ραίτησή του στο βρετανικό τηλεοπτι-
κό δίκτυο «Sky News» αποκάλυψε πό-
σο ανακουφισμένος νιώθει που έφυγε 
από πάνω του το βάρος του Υπουργεί-
ου Οικονομικών. Αρχικά ο δημοσιο-
γράφος τον πίεσε να απαντήσει σε ερώ-
τηση, αν πιστεύει ότι «θυσιάστηκε» για 
χάρη των διαπραγματεύσεων και ο τέ-
ως Υπουργός Οικονομικών αποκρίθηκε 
πως «Έτσι είναι η πολιτική. Δεν υπάρ-
χουν αμνοί προς θυσία», ενώ, ανασκευ-
άζοντας, ο δημοσιογράφος ρώτησε αν 
έπρεπε να θυσιαστεί για χάρη της ενότη-
τας της κυβέρνησης, με τον κ. Βαρουφά-
κη να του απαντά: «Εσείς το είπατε. Δεν 
θα σχολιάσω» Στη συνέχεια ο Γιάνης 
Βαρουφάκης ερωτήθηκε αν νιώθει ανα-
κουφισμένος από την παραίτησή του και 
έδωσε την απάντηση: «Είναι πάντα ανα-
κούφιση να ξεφορτώνεσαι ένα Υπουρ-
γείο Οικονομικών. Είναι ένα πολύ με-
γάλο βάρος στη συνείδηση κάποιου και 
στην ψυχή του».

«Το άλας της γης»
Στη συνέχεια επενέβη μια ακόμα δημο-

σιογράφος, που τον ρώτησε γιατί έπρεπε 
να παραιτηθεί, με τον κ. Βαρουφάκη να 
την καλεί να κάνει εκείνη την ερμηνεία 
που τη βολεύει, γιατί «η πράξη της ερ-
μηνείας είναι το άλας της γης». Μετά το 
κλίμα άλλαξε, με τον δημοσιογράφο του 
«Sky News» να του απευθύνει ερώτηση 
σχετικά με τις μελλοντικές του κινήσεις. 
«Θα ξεκουραστώ για μια μέρα και μετά 
θα αρχίσω να δουλεύω ξανά», είπε ο κ. 
Βαρουφάκης, συμπληρώνοντας πως εί-
ναι εκλεγμένο μέλος μιας κυβέρνησης 
αποφασισμένης να πετύχει.

#ΜinisterofAwesome
Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Βα-
ρουφάκη, ο εκδοτικός του οίκος, Zed 
Books, έστειλε mail, στο οποίο τον χα-
ρακτήρισε «τον πιο cool, χαρισμα-
τικό και ιδιοφυή υπουργό Οικονο-
μικών που έχει υπάρξει ποτέ». Μά-
λιστα, δημιούργησε και hashtag 
#MinisterofAwesome! O διευθυντής 
επικοινωνίας των εκδόσεων Zed Books, 
Jonathan Maunder, είπε στην «Wall 
Street Journal» ότι δεν αισθάνεται πως 
υπάρχει κάτι λάθος στην, κάπως υπερ-
βολική, γλώσσα που χρησιμοποίησε στο 
mail για να αναφερθεί στον κ. Βαρουφά-
κη. «Δεν υπάρχει τίποτα (στο mail) που 
να με κάνει να ντρέπομαι», είπε χαρα-
κτηριστικά ο Maunder. «Υπάρχει, απλά, 
τεράστιο ενδιαφέρον για το άτομό του». 
Είπε επίσης πως το συγκεκριμένο mail 
ήταν «απολύτως συνηθισμένο και κά-
τι το φυσιολογικό», ως κίνηση εκ μέ-
ρους του ίδιου και του οίκου που εκ-
προσωπεί.

ΠΗΓΕΣ: news247.gr, huffingtonpost, AΠΕ

Ο αμφιλεγόμενος ξέγνοιαστος καβαλάρης 
Γιάνης Βαρουφάκης  Μέσα σε πέντε μήνες ο τέως Υπουργός Οικονομικών της ελληνικής κυβέρνησης
έστρεψε τα φώτα πάνω του, προκαλώντας άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές εντυπώσεις
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Οικονομία  Αναλύσεις

Ξ
επερνώντας τους σοβαρούς 
κινδύνους, η κυπριακή οι-
κονομία βρίσκεται πλέον σε 
τροχιά σταθεροποίησης και 
ανάκαμψης. Ο στόχος για 

επάνοδο στην ανάπτυξη θα επιτευχθεί 
με την υλοποίηση πολιτικών και με-
ταρρυθμίσεων, που θα επικεντρώνονται 
στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των 
διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονο-
μία και στο κράτος και θα οδηγούν στη 
θεμελίωση μιας σύγχρονης, παραγωγι-
κής, ανταγωνιστικής οικονομίας. Είναι 
προφανές ότι για να δοθεί ώθηση στην 
οικονομία μας θα πρέπει να εξευρεθούν 
κεφάλαια. Συνεπώς το κράτος πρέπει 
να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προ-
σέλκυση επενδύσεων με τη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών και προϋ-
ποθέσεων. Οι διεθνείς εταιρείες και οι 
επενδυτές θέλουν αδειοδοτημένα, ώρι-
μα και βιώσιμα έργα με υψηλή επικερ-
δότητα, θέλουν φιλικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον και διαφανείς και γρήγορες 
διαδικασίες. 

Έντονος ανταγωνισμός
Ο ανταγωνισμός διεθνώς είναι έντονος 
και πρέπει επιτέλους να συνειδητοποι-
ήσουμε πως δεν έχουμε την πολυτέ-

λεια να απομακρύνουμε επενδυτές, ούτε 
να βάζουμε εμπόδια στην αναπτυξιακή 
προοπτική της χώρας. Επιβάλλεται να 
απαλλαγούμε από τις γραφειοκρατικές 
δυσλειτουργίες, τις καθυστερήσεις και 
τους επαχθείς όρους, υιοθετώντας ένα 
μοντέρνο και ευέλικτο ρυθμιστικό πλαί-
σιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των επενδυτών. 

Επενδυτικό ρίσκο
Οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής για 
τη δημιουργία δύο στρατηγικών χρήσε-
ων στις μεγάλες ενιαίες αναπτύξεις (αντί 
μίας) και η πολύπλοκη, χρονοβόρα και 
δαπανηρή διαδικασία έγκρισης της ανά-

πτυξης δημιουργούν ένα περιβάλλον, 
που αποτελεί βασικό ανασταλτικό παρά-
γοντα για την ανάληψη επενδυτικού ρί-
σκου από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικό-
τερα από τους ξένους επενδυτές. Η στρα-
τηγική του κράτους θα πρέπει να εστιάζει 
λιγότερο στην κατανάλωση και περισσό-
τερο στην παραγωγή και την εξωστρέ-
φεια: σε νέες επενδύσεις, στην ανάπτυξη 
διεθνώς εμπορεύσιμων και ανταγωνιστι-
κών αγαθών και υπηρεσιών, στην καινο-
τομία και στην αξιοποίηση των συγκριτι-
κών πλεονεκτημάτων της Κύπρου.

Σωστή κατεύθυνση
Οι στρατηγικές μεταρρυθμίσεις που προ-

ωθεί η Κυβέρνηση και η φορολογική 
μεταρρύθμιση που εξήγγειλε πρόσφα-
τα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυν-
ση. Το στοίχημα της μεταρρύθμισης του 
κράτους μπορεί να κερδηθεί, εάν όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς επιδείξουν ειλι-
κρινή διάθεση για αλλαγή και εργαστούν 
με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα 
μακριά από κομματικές και μικροπολι-
τικές σκοπιμότητες. Αδιαμφισβήτητα μό-
νο με ανάπτυξη θα μπορέσουμε να αντι-
μετωπίσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις 
της ύφεσης των τελευταίων χρόνων και 
η ανάπτυξη θα προέλθει μέσα από την 
κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, με 
πρωτοβουλίες είτε Κύπριων επιχειρημα-

τιών είτε ξένων επενδυτών, είτε μέσω της 
συνεργασίας των δύο. Αν απέδειξε κάτι η 
παρούσα συγκυρία, είναι ότι ο δημόσιος 
τομέας δεν είναι σε θέση να φέρει ανά-
πτυξη, δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος 
του. Ο ρόλος του είναι να εξυπηρετεί τη 
χώρα και την κοινωνία και να συμβάλλει 
στη μείωση των εμποδίων που πλήττουν 
την επιχειρηματικότητα. 

25 μεγάλα έργα
Η αδειοδότηση και υλοποίηση των 25 
μεγάλων αναπτυξιακών έργων που 
προωθούνται από τα μέλη του Συνδέ-
σμου Μεγάλων Αναπτύξεων (συνολι-
κής αξίας πέραν των 8 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ) θα πρέπει ν’ αποτελεί βασι-
κότατο στοιχείο στην προσπάθεια αντι-
μετώπισης της οικονομικής κρίσης που 
πλήττει τον τόπο. Τα έργα αυτά μπορούν 
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ξένων 
επενδυτών με άμεσες θετικές επιπτώ-
σεις στην αναζωογόνηση της οικονομί-
ας και την αγορά εργασίας. Γνωρίζουμε, 
όμως, πολύ καλά ότι κανένας επενδυ-
τής δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει την 
επένδυσή του σε μια χώρα όπου οι δια-
δικασίες προσκρούουν σε ένα πολύπλο-
κο και αδιαφανές πλαίσιο λειτουργίας. 
Ξεπερνώντας γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά τα σοβαρά αυτά εμπόδια, η επανεκ-
κίνηση της κυπριακής οικονομίας μπο-
ρεί να γίνει πραγματικότητα.  

Πρόεδρος Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων

BusinessWeekly
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της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
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Η επιλογή σπουδών αποτελεί κορυφαία 
διαδικασία στη ζωή των παιδιών, καθώς 
με αυτή τους την απόφαση επιλέγουν 
ταυτόχρονα το είδος της ζωής αλλά και το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθούν 
για τη συνέχεια της ενήλικής τους ζω-
ής. Το πιο πάνω βρίσκεται στον πυρήνα 
της σκέψης και των δραστηριοτήτων μας 
εδώ και 6 χρόνια, κατά τα οποία δραστη-
ριοποιούμαστε με επιτυχία στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών επαγγελματι-
κής συμβουλευτικής. Σε αυτή τη μικρή 
σχετικά χρονική περίοδο νιώθουμε μεγά-
λη ικανοποίηση, γιατί η εταιρεία μας έχει 
καταφέρει να περάσει το σημαντικό αυτό 
μήνυμα με επιτυχία στον κόσμο της Κύ-
πρου, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη 
του και αυτό αποδεικνύεται από το σημα-
ντικό μερίδιο που έχει καταφέρει να απο-
κτήσει στον τομέα της ιδιωτικής συμβου-
λευτικής για μετέπειτα σπουδές.

Πρωτοπόρος 
Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, η 

μεγάλη γκάμα υπηρεσιών που προσφέ-
ρει, αλλά κυρίως η ποιοτική εξυπηρέτη-
ση και ο επαγγελματισμός αποτελούν τα 
κορυφαία χαρακτηριστικά, που έχουν 
καταστήσει την UNILINK πρωτοπόρο 
στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η εμπι-
στοσύνη των μαθητών και των γονέων 
τους προς τη UNILINK αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι το 75% των μαθητών 
της προέρχονται από συστάσεις προη-
γούμενων μας πελατών.

Επιτυχία εκθέσεων
Μεγάλη συνεισφορά σ’ αυτό έχει η τερά-
στια επιτυχία των εκπαιδευτικών εκθέ-
σεων, τις οποίες διοργανώνει η εταιρεία 
μας και στις οποίες παρευρίσκονται σει-
ρά πανεπιστημίων και καθηγητών του 
εξωτερικού, όπως επίσης και το κοινω-
νικό έργο που η UNILINK επιτελεί. Μέ-
ρος αυτού του κοινωνικού έργου είναι 
οι βραβεύσεις αριστούχων απόφοιτων 
Λυκείων, η στήριξη σε διάφορους Συν-
δέσμους Γονέων με δωρεάν υπηρεσίες, 
καθώς επίσης και οι διάφορες χορηγίες 
σε συνδέσμους και άλλα ιδρύματα.

Oι προσφερόμενες υπηρεσίες
Στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, που προσφέρουμε με από-

λυτη συνέπεια 
και αποτελεσμα-
τικότητα, συμπερι-
λαμβάνονται
τ’ ακόλουθα:
•η καθοδήγηση για σωστή επιλογή μα-
θημάτων λυκείου
•η βοήθεια στην επιλογή κλάδου σπου-
δών
•τα εξεταζόμενα μαθήματα για πρόσβα-
ση σε πανεπιστήμια
•τα τεστ προσωπικών ενδιαφερόντων
•οι δωρεάν εγγραφές σε ιδιωτικά πανε-
πιστήμια της Κύπρου
•η βοήθεια για εγγραφή σε πανεπιστή-
μια του Ηνωμένου Βασιλείου και τα κρι-
τήρια εισδοχής
•η εξασφάλιση φοιτητικής διαμονής
•η ενημέρωση και οι αιτήσεις για φοι-
τητικά δάνεια από τις κυβερνήσεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου
•η ενημέρωση εξόδων σπουδών και 
πολλές άλλες εξατομικευμένες υπηρε-
σίες, ανάλογα με την κάθε περίπτωση 
ενδιαφερομένου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστή-
σω όλους τους μαθητές και γονείς για 
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα 
αυτά τα χρόνια.

Γενικός Διευθυντής UNILINK

Η σημαντικότητα της επιλογής
των σπουδών στη ζωή των παιδιών

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ανάπτυξη μέσα από τον ιδιωτικό τομέα
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GoPro Ηero4 Session  

Who Deleted Me on Facebook  

Μικρότερη και ελαφρύτερη

Δείτε ποιος σας έχει διαγράψει!

H GoPro παρουσιάζει επίσημα την 
Hero4 Session, μια συρρικνωμένη 
στο μισό έκδοση των Hero4 Black/
Silver με 40% ελαφρύτερη και αδιά-
βροχη κατασκευή (10m) που δεν χρει-
άζεται ξεχωριστή θήκη, ενώ είναι συμ-
βατή με τα mounts που έχουν κατα-
στήσει τις κάμερες της εταιρείας τόσο 
δημοφιλείς. Προφανώς έχουν αφαι-
ρεθεί τα διάφορα κουμπιά διαχείρι-
σης και η οθόνη LCD, και η GoPro 
Hero4 Session διαθέτει απλώς ένα 
κουμπί κλείστρου για τη λήψη φωτο-
γραφιών και video (αποθήκευση σε 
microSD έως 64GB). Να σημειωθεί 
ότι η κάμερα προσανατολίζεται αυτό-
ματα έτσι ώστε ο χρήστης να την κρα-
τά υπό οποιαδήποτε γωνία. Θα κυ-
κλοφορήσει σήμερα, 12 Ιουλίου, σε 
τιμή €429.99 και το πακέτο περιλαμ-
βάνει τα Low-Profile Frame, Standard 
Frame (για συμβατότητα με τα κλασικά 
GoPro mounts) και Ball Joint Buckle.

•Λήψη video Full HD 1080p/60fps, 
1440/30fps
•Λήψη φωτογραφιών 8MP
•10fps burst mode
•microSD (έως 64GB), microUSB
•WiFi, Bluetooth (επικοινωνία με 
smartphone μέσω GoPro App)
•Dual μικρόφωνο
•Μπαταρία 1030mAh (αυτονομία 
90-120 λεπτά λήψη video)
•Βάρος 74gr

Οι χρήστες θα έχουν συναντήσει 
αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια 
διάφορα scam που υπόσχονται ότι 
μπορούν να εμφανίσουν ποιοι πα-
ρακολουθούν το προφίλ τους στο 
Facebook και ποιοι τους έχουν δι-
αγράψει από φίλο τους, αλλά αυτήν 
τη φορά φαίνεται ότι κάποιος κα-
τάφερε να επιτύχει τουλάχιστον το 
δεύτερο (τις διαγραφές) ή τουλάχι-
στον έτσι ισχυρίζεται. Πρόκειται για 
την εφαρμογή “Who Deleted Me 
on Facebook” του προγραμματιστή 
Anthony Kuske, η οποία είναι διαθέ-
σιμη δωρεάν για συσκευές Android, 
iOS και ως extension για τον Chrome 
browser. Μετά την εγκατάσταση της 
εφαρμογής, ο χρήστης καλείται να 

συνδέσει τον λογαριασμό Facebook 
για να εμφανιστεί ο αριθμός των φί-
λων του. Επιλέγοντας “View Friend 
List” θα του μεταφερθεί σε ένα άλλο 
μενού με διάφορες λίστες, στις οποί-
ες περιλαμβάνονται τα New, Deleted 
You, You Deleted, Deactivated και 
Current. Σύμφωνα με τον δημιουρ-
γό, η εφαρμογή ξεκινά την επισή-
μανση των διαγραφών (μαζί με την 
ημερομηνία) από τη στιγμή που γί-
νει η εγκατάσταση και έπειτα, άρα δεν 
θα σας εμφανίσει φίλους και πρώην 
φίλους από το παρελθόν. Επιπλέον, 
υπάρχει σύστημα ειδοποιήσεων που 
σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο 
για οποιαδήποτε ενέργεια στις προα-
ναφερθείσες λίστες.

Δραματικές ώρες σε αρκετούς τομείς 
της ελληνικής οικονομίας, ανάμεσά τους 
οι εταιρείες διαμεταφοράς και logistics, 
οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο 
εξαιτίας της τραπεζικής αργίας και των 
προβλημάτων ρευστότητας στην αγορά, 
αλλά και ο τουρισμός με δεκάδες αερο-
πορικές να μη δέχονται πληρωμές με 
πίστωση από ελληνικά τουριστικά γρα-
φεία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα την 
Τρίτης η νεοσύστατη αεροπορική εται-
ρεία που δημιούργησαν ομογενείς από 

τον Καναδά, SKY Greece, ενημέρωσε το 
επιβατικό κοινό ότι δεν θα πραγματοποι-
ηθεί η προγραμματισμένη για τις 7 Ιου-
λίου πτήση από Αθήνα προς Νέα Υόρκη 
και αντιστρόφως. Σύμφωνα με τη διοίκη-
ση της εταιρείας, αιτία είναι οι συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί μετά την επι-
βολή του capital control. Συγκεκριμένα, 
εξαιτίας του capital control, η εταιρεία 
δεν μπόρεσε να αποδεσμεύσει κεφάλαια 
που ήταν απαραίτητα για την πληρωμή 
καυσίμων (70 τόνοι), catering, κλπ. Πα-

ράλληλα ζοφερή είναι η κατάσταση στον 
χώρο των ελληνικών ταξιδιωτικών πρα-
κτορείων. Σκέψεις για προσωρινή παύ-
ση κάνουν εταιρείες που ασχολούνται με 
πώληση ταξιδιωτικών πακέτων στο δια-
δίκτυο, ενώ την ίδια κατάσταση αντιμε-
τωπίζουν και οι περισσότεροι συνάδελ-
φοί τους που δραστηριοποιούνται εκτός 
διαδικτύου και δεν αποκλείεται να επα-
ναληφθεί το πρόσφατο ντόμινο των ρω-
σικών τουριστικών πρακτορείων, αυτήν 
τη φορά σε ελληνικό έδαφος.

Σε χαμηλό ενάμισι έτους υποχώρη-
σαν την Τετάρτη οι ασιατικές μετοχές, 
ενώ το γεν έκανε ράλι, με τις κινεζικές 
μετοχές να κάνουν «βουτιά» μετά την 
ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής 
κεφαλαιαγοράς ότι η πτώση στις μετο-
χές της δεύτερης μεγαλύτερης οικονο-
μίας του κόσμου βρισκόταν στα πρό-
θυρα του «πανικού», καθώς οι επεν-
δυτές αγνοούσαν τα μέτρα στήριξης 
που ανακοίνωσε το Πεκίνο. Πάνω από 
1.300 μετοχές, ή το 45% της αγοράς, 
ανέστειλαν τις διαπραγματεύσεις τους 
σε μια προσπάθεια να προστατευτούν 
από την πτώση. Εν τω μεταξύ, η διεύ-
θυνση κρατικών assets της Κίνας εί-
πε στις εταιρείες που ανήκουν στην 
κεντρική κυβέρνηση να μην πωλούν 
τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της 
«ασυνήθιστης μεταβλητότητας της αγο-
ράς». Η διεύθυνση είπε επίσης σε 112 
κρατικούς κολοσσούς να αγοράσουν 
περισσότερες μετοχές στις εισηγμένες 
που ελέγχουν προκειμένου να σταθε-
ροποιηθούν οι τιμές των μετοχών. Η 
αξία των κινεζικών μετοχών έχει κατα-
γράψει πτώση περίπου 30% από τα μέ-
σα Ιουνίου, με ορισμένους επενδυτές 

να φοβούνται πως οι αναταραχές στην 
κινεζική αγορά θα αποσταθεροποιή-
σουν την πραγματική οικονομία -θε-
ωρώντας μάλιστα πως πλέον αυτό εί-
ναι μεγαλύτερος κίνδυνος και από την 
κρίση στην Ευρωζώνη. Την ίδια ημέρα 

με σημαντικές απώλειες ξεκίνησαν οι 
αμερικανικοί δείκτες, αποτυπώνοντας 
τις ανησυχίες της αγοράς για τις επι-
πτώσεις που μπορεί να έχει η έντονη 
διόρθωση των κινεζικών μετοχών στην 
παγκόσμια οικονομία.

Προβλήματα ελληνικής οικονομίας  

Ασιατικές αγορές  

Παρέλυσαν logistics, διαμεταφορές, τουρισμός

«Βούλιαξαν» σε χαμηλό ενάμισι έτους
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