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Έ
νας ιδιαίτερα ανησυ-
χητικός βρυχηθμός 
του «κινέζικου δρά-
κου» συντάραξε τις 
προηγούμενες ημέ-

ρες την παγκόσμια οικονομία. Ο πυ-
ρετός εξαπλώθηκε πρώτα στις ασι-
ατικές αγορές, προκαλώντας ζημιές 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων και 
έπειτα ακολούθησαν αλυσιδωτά οι 
υπόλοιπες από τη Ρωσία έως την 
Κολομβία, δημιουργώντας για άλλη 
μια φορά ένα ιδιόμορφο «φαινόμε-
νο πεταλούδας», το οποίο έδειξε ξε-
κάθαρα πόσο σφιχταγκαλιασμένες 
είναι μεταξύ τους οι διεθνείς αγορές. 
Μάλιστα, στην υψηλότερή του κο-
ρύφωση το εν λόγω σίριαλ έμοιαζε 
να εκτραχύνεται τόσο πολύ, με διά-
φορους κινδυνολόγους να μιλούν 
για νέο οικονομικό κραχ. «Και εγώ 
τι φταίω;», είναι μια εύλογη ερώτη-
ση που μπορεί να απευθύνει ο κάθε 
πολίτης του κόσμου, που απέχει κυ-
ριολεκτικά χιλιάδες χιλιόμετρα από 
το Πεκίνο και μεταφορικά έτη φωτός 
από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγο-
ρές. Μα εδώ δεν πλήρωναν τα ενυ-
πόθηκα δάνειά τους οι απολυμένοι 
στο Ντιτρόιτ το 2008, με αποτέλεσμα 
το 2013 η Κύπρος με τη σειρά της να 
πληρώνει και αυτή μέρος του… μαρ-
μάρου με κούρεμα καταθέσεων και 
όλα τα άλλα συνεπακόλουθα που ζή-
σαμε και ζούμε μέχρι σήμερα. Άρα, 
ακόμα και αν δεν φταίμε (ίσως) θα 

πληρώσουμε! Μπορεί βραχυπρό-
θεσμα τα αποτελέσματα για τη χώρα 
μας να μοιάζουν θετικά, γιατί σε τέ-
τοιες περιπτώσεις τα κρατικά ομόλο-
γα αποτελούν καλή λύση για επένδυ-
ση και η ενίσχυση του ευρώ έναντι 
άλλων νομισμάτων να μοιάζει ευχά-
ριστη είδηση, όμως μακροπρόθεσμα 
οι συνέπειες δεν θα είναι τόσο ομα-
λές. Η εξήγηση που δόθηκε σε αυ-
τό το ανώμαλο σκαμπανέβασμα των 
αγορών, που από την Πέμπτη φαί-
νεται να εξομαλύνεται, είναι η «διόρ-
θωση» της αγοράς. Δηλαδή οι δεί-
κτες στο κινέζικο χρηματιστήριο λό-
γω του επενδυτικού ενδιαφέροντος 
που προέκυψε το τελευταίο διάστημα 
από τη μεσαία τάξη, που μεταφράζε-
ται σε αστυνομικούς, ταξιτζήδες, μι-
κρομεσαίους επιχειρηματίες, ακόμα 
και χομπίστες φοιτητές, φούσκωσαν 
τις αξίες σε υπερμεγέθη βαθμό και 
λόγω κάποιων πωλήσεων ξεκίνη-
σαν την απότομη πτώση. Η αλήθεια 
είναι ότι οι φωτιές που εξαπολύει ο 
«κινέζικος δράκος» είναι πολύ πιο 
καυτές από ό,τι ανέμενε η Δύση, ενώ 
το ξεφούσκωμα της θυελλώδους κι-
νέζικης ανάπτυξης που συντελείται 
τα τελευταία 15 χρόνια ενδεχομέ-
νως να έρθει πιο γρήγορα από ό,τι 
θα προέβλεπαν οι διεθνείς αγορές. 
Το θέμα είναι πόσο ομαλά θα έρθει 
αυτό το ξεφούσκωμα. Τα γεγονότα 
της εβδομάδας δεν επιτρέπουν κα-
μία αισιοδοξία.  

p.gregoriou@simerini.com
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Photo of the week  «Βούλιαξαν» οι αγορές

Σεισμικές δονήσεις προκλήθηκαν την εβδομάδα αυτή στις αγορές, λόγω της πτώ-
σης των δεικτών στην Κίνα. Στη φωτογραφία χρηματιστής στο Βιετνάμ βλέπει 
τους δείκτες του Χρηματιστηρίου του Ανόι, το οποίο την Τετάρτη υπέφερε τη με-
γαλύτερη πτώση του τελευταίου ενάμισι έτους. 
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A
λματώδη άνοδο παρου-
σίασε τον Αύγουστο το οι-
κονομικό κλίμα στην Κύ-
προ. Αιτία, η βελτίωση 
που καταγράφηκε στον 

τομέα των υπηρεσιών αλλά και στην κα-
ταναλωτική πίστη. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη το Κέ-
ντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, το οικονομι-
κό κλίμα τον όγδοο μήνα του 2015 αυ-

ξήθηκε κατά 6,6 μονάδες, ανεβαίνοντας 
στις 106,9 μονάδες από 100,3 μονάδες 
που βρισκόταν τον Ιούλιο. Πάντως, ιδι-
αίτερο χαρακτηριστικό του δείκτη για 
το 2015 είναι οι συχνές αυξομειώσεις, 
οι οποίες «φωτογραφίζουν» τις οικονο-
μικές εξελίξεις στην Κύπρο, στην Ελλά-
δα και γενικά σε όλο τον κόσμο. Σημει-
ώνεται ότι τον Ιούλιο το οικονομικό κλί-
μα υποχώρησε κατά 3,9 ποσοστιαίες 
μονάδες, απόρροια των εξελίξεων στην 
Ελλάδα και του κινδύνου που υπήρξε 
για έξοδο της χώρας από την Ευρωζώ-
νη, η οποία επέφερε κινδύνους και για 
τη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΚΟΕ, αν 
και από τον Μάιο του 2014 ο δείκτης 
κινείται ελαφρώς πάνω από τον μακρο-
χρόνιο μέσο όρο του (δηλ. 100 μονά-
δες), παρουσιάζει πιο έντονες αυξομει-
ώσεις το 2015 συγκριτικά με το 2014, 
προδιαγράφοντας το σημείο καμπής της 

οικονομίας από την ύφεση στην αύξη-
ση του ΑΕΠ. 

Τα νοικοκυριά
Αιτία της αύξησης τον Αύγουστο είναι η 
ενδυνάμωση της οικονομικής εμπιστο-
σύνης στις υπηρεσίες και μεταξύ των 
καταναλωτών, που αποτελούν διαχρο-
νικά τις δύο συνιστώσες του δείκτη με 
τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος στις υπηρε-
σίες και ανάμεσα στους καταναλωτές 
τον Αύγουστο, συγκριτικά με τον περα-
σμένο μήνα, προέρχεται από πιο αισιό-

δοξες απαντήσεις, τόσο για την τρέχου-
σα όσο και για τη μελλοντική κατάστα-
ση των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών 
και της κυπριακής οικονομίας γενικότε-
ρα. Οι αξιολογήσεις των καταναλωτών 
για την οικονομική κατάσταση της Κύ-
πρου και των νοικοκυριών τους κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες ήταν λιγότε-
ρο αρνητικές, συγκριτικά με τον Ιούλιο. 
Οι απαντήσεις για την οικονομική κα-
τάσταση των νοικοκυριών της Κύπρου 
τους επόμενους 12 μήνες καταγράφη-
καν πιο αισιόδοξες σε σχέση με τον πε-
ρασμένο μήνα. Επιπλέον, τον Αύγουστο 

   

Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων 
για τη δραστηριότητα στο 
λιανικό εμπόριο το επόμενο 
τρίμηνο σημείωσαν βελτίωση

€627 εκ.
μικρότερο αναμένεται να είναι το 
δημοσιονομικό έλλειμμα το 2015

105%
του αΕπ θα είναι το δημόσιο 
χρέος, έναντι 108,4% 
που προβλεπόταν στον 
προϋπολογισμό του 2015

 -1,4%
αναμένεται να είναι ο πληθωρισμός 
το 2015

16%
εκτιμάται ότι θα είναι η ανεργία 
μέχρι το τέλος του 2015

KOE  Αιτία της 
ανοδικής πορείας του 
δείκτη, η βελτίωση που 
καταγράφηκε στον 
τομέα των υπηρεσιών 
αλλά και στην 
καταναλωτική πίστη

Βελτιώνεται το    οικονομικό κλίμα
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WorldVentures 

Ξανά στη λίστα Inc. 5000 με τις Ταχύτερα 
Αναπτυσσόμενες Επιχειρήσεις
Η WorldVentures™, η κορυφαία 
εταιρεία απευθείας πωλήσεων πακέ-
των διακοπών, κατετάγη στο No. 915 
στην 34η ετήσια λίστα Inc. 5000, του 
περιοδικού «Inc», μία αποκλειστική 
λίστα των ταχύτερα αναπτυσσόμενων 
ιδιωτικών εταιρειών της Αμερικής. Η 
κατάταξη της WorldVentures βασίζε-
ται στην ανάπτυξη του 491% τα τελευ-
ταία τρία χρόνια. Η λίστα αντιπροσω-
πεύει έναν από τους πιο σημαντικούς 
τομείς της οικονομίας -  τους ανεξάρ-
τητους επιχειρηματίες της Αμερι-
κής. Εταιρείες όπως οι Yelp, Pandora, 
Timberland, Dell, Domino’s Pizza, 
LinkedIn, Zillow και πολλές άλλες δι-
ακεκριμένες επιχειρήσεις, απέκτη-
σαν προβολή ως μέλη της Inc. 5000. 
«Είναι τιμή μας να συμπεριλαμβα-
νόμαστε για άλλη μια φορά στη λί-

στα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις», δήλωσε ο συνιδρυτής 
και Διευθύνων Οραματιστής Σύμ-
βουλος της WorldVentures Wayne 
Nugent. «Έχουμε εκτοξευθεί από το 
νούμερο 2333, που βρισκόμασταν 
πέρυσι, στο νούμερο 915 φέτος και 
ένατοι στην κατάταξη των κορυφαί-
ων ταξιδιωτικών εταιρειών. Είναι ένα 
μεγάλο επίτευγμα για την εταιρική 
μας ομάδα και για τους Ανεξάρτη-
τους Αντιπροσώπους σε όλο τον κό-
σμο, οι οποίοι έχουν εργαστεί τόσο 
σκληρά για αυτά τα αποτελέσματα».  
Η λίστα Inc. 5000 του 2015, που πα-
ρουσιάστηκε online στο Inc.com εί-
ναι η πιο ανταγωνιστική στην ιστο-
ρία της. Η αναγνώριση αυτή έρχεται 
σε μια περίοδο τεράστιας ανάπτυξης 
της WorldVentures. 

Αμερικανικός Σύνδεσμος Πολιτικών Συμβούλων 

Associate Member o Νίκος Αντωνιάδης
Στις 20 Αυγούστου 2015, ο Νίκος 
Αντωνιάδης, Σύμβουλος Πολιτικού 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας πιστο-
ποιήθηκε από τον Αμερικανικό Σύν-
δεσμο Πολιτικών Συμβούλων (AAPC) 
ως Associate Member. To AAPC εί-
ναι ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος 
σύνδεσμος Πολιτικών Συμβούλων 
στον κόσμο, με μέλη Πολιτικούς από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ακαδημαϊ-
κούς σε θέματα Πολιτικής και επαγ-

γελματίες με ειδικότητα σε θέματα 
Πολιτικής Επικοινωνίας, Πολιτικού 
Μάρκετινγκ και Πολιτικών Εκστρα-
τειών. Το AAPC συνδέει όλα τα μέλη 
του μέσα από Παναμερικανικά Συνέ-
δρια, Σεμινάρια και προσωπικές επα-
φές, με απώτερο στόχο τη συνεχή βελ-
τίωση της πολιτικής παιδείας και κατ’ 
επέκταση της ανάπτυξης των κομμά-
των αλλά και των ίδιων των πολιτικών 
και υποψήφιων πολιτικών.

Θέματα  Μικρά νέα
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Cyfield Development 

Καινούργιο έργο στη Δασούπολη
Σε μια από τις ωραιότερες και πε-
ριζήτητες οικιστικές περιοχές της 
Λευκωσίας, στη γωνία των οδών 
Βούλγαρη & Αναξαγόρα στη Δα-
σούπολη, βρίσκεται η νέα πολυκα-
τοικία της Cyfield, η City Home 83. 
Η ποιότητα, η προσεγμένη εργασία, 
το γούστο και γενικά το στίγμα της 
Cyfield Development, στοιχεία που 
την έχουν καθιερώσει στη συνείδη-
ση των Κυπρίων και όχι μόνο, απο-
τυπώνονται και στη συγκεκριμένη 
πολυκατοικία. Είναι μια μοντέρνα 
τετραώροφη πολυκατοικία με οκτώ 
μόνο ευρύχωρα διαμερίσματα, δύο 
σε κάθε όροφο. Τα διαμερίσματα, 
τέσσερα των τριών και τέσσερα των 
δύο υπνοδωματίων, είναι εντελώς 
ανεξάρτητα και έχουν σχεδιαστεί για 
να ικανοποιούν όλες τις σημερινές 
ανάγκες των ενοίκων τους. Ο νότι-
ος προσανατολισμός τους εξασφα-
λίζει όμορφο φως τη μέρα και άνε-
τες βραδιές στα σαλόνια και τις με-
γάλες καλυμμένες βεράντες, με θέα 
το πράσινο της περιοχής. Οι χώροι 
στάθμευσης και οι αποθήκες έχουν 
μεταφερθεί στο υπόγειο για περισ-
σότερη ασφάλεια και για τη δημι-
ουργία μιας πιο άνετης και εντυπω-
σιακής εισόδου και κήπου στο ισό-
γειο.  Όλα τα διαμερίσματα διαθέ-
τουν μεγάλη καλυμμένη βεράντα με 
γυάλινα στηθαία, ευρύχωρη σαλο-
τραπεζαρία, άνετα υπνοδωμάτια, μο-
ντέρνα κουζίνα και χώρους υγιεινής. 
Η τοποθεσία της είναι επίσης εξαιρε-

τική, σε ήσυχο δρόμο κοντά σε σχο-
λεία, υπηρεσίες, πάρκα, εμπορικά 
κέντρα και πολύ κοντά στις κύριες 
οδικές αρτηρίες της Λευκωσίας. Στη 
δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η 
Cyfield Development συνεχίζει την 
πορεία της, προσφέροντας στον κά-
θε αγοραστή λύσεις για ανθρώπινη, 
ζεστή ιδιοκατοίκηση με την αξιοπι-
στία για έγκαιρη παράδοση, τη σι-
γουριά της έκδοσης καθαρού τίτλου 
και σε σωστές τιμές. Για πληροφορί-
ες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέ-
φωνο 8000-5757.

προτίθενται να μειώσουν τέτοιες αγορές 
τους επόμενους 12 μήνες. Σε σχέση με 
τον Ιούλιο, λιγότεροι καταναλωτές χαρα-
κτηρίζουν την τρέχουσα περίοδο ως ακα-
τάλληλη για αποταμίευση, ενώ παρουσι-
άζονται ενδείξεις λιγότερο αρνητικής στά-
σης προς την αποταμίευση. 

Κατασκευές και λιανικό
Επιπρόσθετα, στις κατασκευές οι προο-
πτικές απασχόλησης αξιολογήθηκαν λι-
γότερο δυσμενώς από τις επιχειρήσεις 
τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, 
διαμορφώνοντας ένα λιγότερο αρνητικό 

κλίμα.  Το επιχειρηματικό κλίμα στο λια-
νικό εμπόριο και τη μεταποίηση επιδει-
νώθηκε τον Αύγουστο. Η υποχώρηση 
της οικονομικής εμπιστοσύνης στο λια-
νικό εμπόριο συνδέεται με μειωμένες 
πωλήσεις το τελευταίο τρίμηνο. Ωστό-
σο, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για 
τη δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο 
το επόμενο τρίμηνο σημείωσαν βελτί-
ωση. Η οριακή μείωση του δείκτη εμπι-
στοσύνης στη μεταποίηση συνδέεται με 
μειωμένες τρέχουσες παραγγελίες, αλλά 
και με δυσμενέστερες εκτιμήσεις για την 
παραγωγή το επόμενο τρίμηνο.

μικρότερο ποσοστό ερωτηθέντων ανα-
μένει αύξηση στον αριθμό των ανέργων 
τους επόμενους 12 μήνες. 

Προς τα κάτω οι τιμές
Συγκριτικά με τον Ιούλιο, περισσότεροι 
καταναλωτές παρατήρησαν σταθερές ή 
μειωμένες τιμές τον τελευταίο χρόνο και 
ταυτόχρονα περισσότεροι αναμένουν ότι 
οι τιμές στους επόμενους 12 μήνες θα 
μείνουν αμετάβλητες ή θα μειωθούν. Τον 
Αύγουστο λιγότεροι καταναλωτές θεω-
ρούν την τρέχουσα περίοδο ως ακατάλ-
ληλη για μεγάλες αγορές και λιγότεροι 

3,9%
η άνοδος του δείκτη όγκου κύκλου 
εργασιών λιανικού εμπορίου τον 
ίούνιο του 2015, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2014

2.352
ήταν οι πωλήσεις των SUVs 
στην κύπρο μέχρι τον ίούλιο, 
παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε 
σχέση με πέρσι

Βελτιώνεται το    οικονομικό κλίμα

BusinessWeekly_1-8_inn.indd   3 28/08/15   23:59



4

www.simerini.com.cy

Κύριο θέμα  Διεθνή
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Ε
πενδυτές και κυβερνήσεις 
σε όλο τον κόσμο περιμέ-
νουν ανήσυχοι το αυριανό 
άνοιγμα των αγορών, μα-
ζεύοντας ό,τι απέμεινε, με τις 

πληγές που προκάλεσαν οι εξελίξεις αυ-
τής της εβδομάδας να μην έχουν επου-
λώσει. Η πτώση που ξεκίνησε από τα τέ-
λη της περασμένης εβδομάδας και εντά-
θηκε τη Δευτέρα στις παγκόσμιες χρη-
ματιστηριακές αγορές προκάλεσε σοκ 
σε όλο τον κόσμο. Η συντριβή των αγο-
ρών ξεκίνησε λόγω των ειδήσεων σχετι-
κά με την ανακοπή του τρελού ρυθμού 
ανάπτυξης που ακολουθεί από τις αρχές 
της νέας χιλιετίας η κινεζική οικονομία. 
Η κινεζική Κεντρική Τράπεζα δεν προ-
χώρησε στη λήψη μέτρων μέσα στο πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο και οι αγορές 
αντέδρασαν ανάλογα. Τα θολά νερά που 
προκαλούσε η σύγχυση για τις προθέ-
σεις της κινέζικης κυβέρνησης για στή-
ριξη της αγοράς δεν επέτρεπαν στους 
δείκτες να ανηφορίσουν. Άλλωστε η μυ-
στικότητα που περιβάλλει την κινεζική 
πολιτική δεν είναι κάτι το πρωτοφανές. 
Τελικά η κυβέρνηση δεχόμενη πιέσεις 
τόσο από το εσωτερικό όσο και από το 
εξωτερικό της Κίνας προχώρησε σε πα-
ραχώρηση ρευστότητας στο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα, και σε μείωση του 
βασικού επιτοκίου δανεισμού, κι έτσι οι 
αγορές σιγά-σιγά φαίνεται να βρίσκουν 
τον δρόμο τους.

Αρκούν οι παρεμβάσεις;
Νωπές είναι οι μνήμες όταν πριν από 
κάποιες εβδομάδες το κινεζικό χρηματι-
στήριο απειλήθηκε με «κραχ», λόγω των 
εξελίξεων στην Ελλάδα, και τότε κρίθηκε 
αναγκαία η παρέμβαση της κυβέρνη-
σης, που απαγόρευσε την πώληση με-
γάλων πακέτων μετοχών για έξι μήνες, 
ώστε να... αποκατασταθεί η τάξη. Τέτοιες 
παρεμβάσεις όμως, σύμφωνα με ανα-
λυτές, δεν αρκούν για να θεραπεύσουν 
τη δομική αστάθεια της παγκόσμιας οι-
κονομίας, καθώς καταρρίπτεται με δρα-
ματικό τρόπο η θεωρία ότι η ανερχό-
μενη κινεζική μεσαία τάξη θα μπορού-
σε να παίξει τον ρόλο της καταναλωτι-
κής «ατμομηχανής» για την ανάκαμψη 
ολόκληρου του κόσμου μετά την κρίση 
του 2008. Το κινεζικό καθεστώς ξόδεψε 
από τις αρχές του νέου αιώνα γύρω στα 
2 τρισεκατομμύρια δολάρια από τα τε-
ράστια εμπορικά πλεονάσματα της Κί-
νας, αγοράζοντας αμερικανικά και άλλα 

ομόλογα. Με αυτήν την κίνηση στην ου-
σία χρηματοδότησε εμμέσως τις εξαγω-
γές της προς τις ΗΠΑ και τις άλλες δυ-
τικές χώρες. Όμως τελικά το μόνο που 
όπως φαίνεται κατάφερε ήταν να πα-
ρατείνει τεχνητά για μερικά χρόνια τούς 
αφύσικα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξής 
της. Μπορεί σιγά-σιγά οι παγκόσμιες 
αγορές να ηρέμησαν προς το τέλος της 
εβδομάδας, αλλά η σύγχυση και οι μνή-
μες τις κινδυνολογίας για το τι θα μπο-
ρούσε να συμβεί παραμένουν χαραγμέ-
νες στο μυαλό των επενδυτών. Και εδώ 
εγείρεται το τεράστιο ερώτημα. Τι γίνε-
ται σε τέτοιες περιπτώσεις; Χρειάζεται ο 
κρατικός παρεμβατισμός ή οι κυβερνή-
σεις θα πρέπει να αφήνουν τις αγορές 
να… τα βρίσκουν από μόνες τους; 

Περιορισμός φιλοδοξιών
Υπολογίζεται ότι η κινεζική κυβέρνηση 
πληρώνει τώρα το τίμημα για την προγε-
νέστερη επιλογή της να τονώνει τεχνητά 
τις μετοχές. Η Κεντρική Τράπεζα της Κί-
νας εκτιμάται ότι δαπανά 40 δισ. δολά-
ρια τον μήνα για να εμποδίσει το γουάν 
να υποχωρήσει περαιτέρω και να απο-
τρέψει μ’ αυτόν τον τρόπο τη φυγή κεφα-
λαίων. Οι Αρχές επιπλέον φέρονται να 
εξετάζουν το ενδεχόμενο ν’ αντλήσουν 
επιπλέον 161 δισ. δολάρια μέσω ομο-
λόγων για να χρηματοδοτήσουν νέα έρ-

γα υποδομής. Κάποια από αυτά μπορεί 
κάλλιστα να έχουν νόημα, αλλά το γεγο-
νός ότι η διαχείριση του προγράμματος 
βρίσκεται στα χέρια του Πεκίνου εγεί-
ρει αμφιβολίες. Τι πρέπει να γίνει; Σύμ-
φωνα με το Bloomberg η κυβέρνηση θα 
πρέπει να συνεχίσει ν’ αποσύρεται στα-
διακά από τον ρόλο του ρυθμιστή της οι-
κονομίας - και όσο θα το κάνει, θα πρέ-
πει να είναι πιο διαφανής και πιο πειστι-
κή ως προς τη δέσμευσή της για μεταρ-
ρυθμίσεις. «Οι Κινέζοι ηγέτες -το ίδιο και 
οι επικριτές τους- πρέπει να δηλώσουν 
ρητά πως οι εκπληκτικοί ρυθμοί ανά-
πτυξης του παρελθόντος έχουν φύγει 
ανεπιστρεπτί και να επικεντρωθούν αντ’ 
αυτού στη σταθερότητα με πιο μετριοπα-
θείς, ρεαλιστικές φιλοδοξίες. Το Πεκίνο 
θα πρέπει ν’ αγωνιστεί για τη διαφάνεια 
στα στοιχεία -την απαραίτητη προϋπό-
θεση της εμπιστοσύνης των αγορών. Και 
οι αρχηγοί των κομμάτων θα πρέπει να 
αποδεχτούν τις ρευστοποιήσεις στις με-
τοχές, τις χρεοκοπίες των αδύναμων εται-
ρειών και άλλα συνηθισμένα γεγονότα 
των οικονομιών αγοράς, ως σημάδια οι-
κονομικής ωριμότητας. Μια πιο ευθύς 
συμπεριφορά θα χάριζε στην Κίνα λίγη 
από την καλή πίστη των αγορών, όταν η 
κυβέρνηση θα χρειαζόταν πραγματικά 
να παρέμβει. Οι Κινέζοι ηγέτες πρέπει 
να θυμούνται ότι το νόμισμα που έχει τη 

μεγαλύτερη σημασία είναι η αξιοπιστία 
τους», αναφέρει το Bloomberg.

«Μαύρη Δευτέρα»
Το αρνητικό ράλι στο χρηματιστήριο της 
Κίνας επιταχύνθηκε τη Δευτέρα και οι 
ρευστοποιήσεις κλιμακώθηκαν σε όλη 
την Ασία. Το Λονδίνο είδε τις μετοχές 
του να διολισθαίνουν και η Wall Street 
κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει άλλη μία δύ-
σκολη μέρα. Οι απώλειες για την εβδο-
μάδα συνοδεύτηκαν από ακόμα μεγα-
λύτερες απώλειες αλλού, συμπεριλαμ-
βανομένων των νομισμάτων των ανα-
δυόμενων αγορών και του πετρελαίου. 
Τη «Μαύρη Δευτέρα» το χρηματιστή-
ριο της Φρανκφούρτης κατέγραφε απώ-
λειες 3,1% και εκινείτο κάτω από το όριο 
των 10.000 μονάδων, στις 9,797,7 μο-
νάδες, για πρώτη φορά από τον Ιανου-
άριο. Το ρωσικό νόμισμα υποχώρησε 
στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει βρε-
θεί φέτος, με την ισοτιμία του έναντι του 
ευρώ να ξεπερνά το συμβολικό όριο των 
80 ρουβλίων και την ισοτιμία του έναντι 
του δολαρίου να διαμορφώνεται πάνω 
από τα 70 ρούβλια, ενώ ο χρηματιστηρι-
ακός δείκτης RTS κατέγραφε πτώση πά-
νω από 4% στην έναρξη των συναλλα-
γών, στον απόηχο της κατάρρευσης των 
ασιατικών αγορών. Εν τω μεταξύ, το ευ-
ρώ ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο 

εξαμήνου, καθώς οι επενδυτές αγόραζαν 
το κοινό νόμισμα, ενώ τα ασιατικά νομί-
σματα έχασαν την ελκυστικότητά τους 
μετά και την υποτίμηση του γουάν από 
την Κίνα. Την Τρίτη η αβεβαιότητα εξα-
κολουθούσε να κυριαρχεί στις ασιατικές 
αγορές, αλλά πολλές τοπικές αγορές πέ-
ρασαν από τις απώλειες σε μικρά κέρδη 
για πρώτη φορά εδώ και μέρες. Τα ευ-
ρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν με άνο-
δο, και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά 
τη δραματική υποχώρηση της Δευτέρας, 
οι τιμές των μετοχών ανέκαμπταν. «Οι 
επενδυτές είναι τρομοκρατημένοι και 
δεν τολμούν πλέον ν’ αγοράσουν, επειδή 
δεν ξέρουν σε ποιο βαθμό θα βυθιστεί η 
αγορά», δήλωνε ο Ζανγκ Σουν, αναλυτής 
της εταιρείας Citic Securities.

Ανατροπή στο τέλος
Την Τετάρτη, τη στιγμή που όλοι θεω-
ρούσαν ότι τα δύσκολα πέρασαν, η προ-
σπάθεια αντίδρασης των ασιατικών χρη-
ματιστηρίων παρέμεινε ημιτελής, με τους 
δείκτες τους να κινούνται με έντονη μετα-
βλητότητα και εναλλαγές προσήμων, ιδι-
αίτερα στην Κίνα. Παρά το ότι κινούταν 
ανοδικά ενδοσυνεδριακά, τα τελευταία 
10 λεπτά της συνεδρίασης τόσο η Σαν-
γκάη «γύρισε» πτωτικά πάνω από 1,5%, 
όσο και το Χονγκ-Κονγκ που έκλεισε κι 
αυτό με μικρές απώλειες. Οι αγορές στην 

Κίνα  Αλυσιδωτές 
αναταράξεις στην 
παγκόσμια οικονομία 
προκάλεσε η κάθετη 
πτώση της κινέζικης 
αγοράς, ενώ αβέβαιο 
προμηνύεται το μέλλον, 
καθώς οι μηχανισμοί 
για αντιμετώπιση αυτών 
των κρίσεων είναι 
ανεπαρκείς

           «Κίτρινος πυρετός»
                        στην παγκόσμια οικονομία
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Καταθέσεις 

Δημοσιονομικό έλλειμμα 

Πωλήσεις αυτοκινήτων 

Καταγράφουν αύξηση τον Ιούλιο

Αναμένεται μικρότερο κατά €627 εκ.

Ανακάμπτει η αγορά, «πετούν» τα SUVs

Αύξηση κατέγραψαν τον Ιούλιο οι 
καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, μετά από έξι μήνες μείω-
σης, αποτυπώνοντας τη βελτίωση του 
χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος 
και τις επιδράσεις των εξελίξεων στην 
Ελλάδα. Σύμφωνα με νέα στοιχεία της 
ΚΤ, προσαρμοσμένα ως προς τις συ-
ναλλαγματικές ισοτιμίες, οι καταθέ-
σεις αυξήθηκαν κατά €238 εκ. έναντι 
μείωσης €398,3 εκ. τον Ιούνιο. Χω-
ρίς να ληφθεί υπόψη η συναλλαγμα-

τική ισοτιμία, οι καταθέσεις αυξήθη-
καν κατά €400,4 εκ. τον έβδομο μή-
να του 2015 έναντι μείωσης €617,4 
εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι συνο-
λικές καταθέσεις στο χρηματοπιστω-
τικό σύστημα ανήλθαν στα €46,18 
δισ. από €45,78 δισ. τον Ιούνιο του 
2015 και €46,57 δισ. τον περσινό 
Ιούλιο. Οι καταθέσεις μειώθηκαν κα-
τά 4,6% σε ετήσια βάση, έναντι μεί-
ωσης 5,5% τον Ιούνιο του 2015 και 
μείωσης 4,6% τον Ιούλιο του 2014. 

Μικρότερο κατά €627 εκ. αναμέ-
νεται να είναι το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα το 2015, λόγω της βελτίω-
σης του μακροοικονομικού περι-
βάλλοντος και των περσινών δημο-
σιονομικών επιδόσεων. Σύμφωνα 
με την εξαμηνιαία έκθεση δημοσι-
ονομικής πολιτικής, το δημοσιονο-
μικό έλλειμμα για το 2015 αναμένε-
ται να κυμανθεί στο 0,7% του ΑΕΠ 
ή €130 εκ., έναντι 4,8% ή €757 
εκ. που αναμενόταν κατά την πέ-
μπτη αξιολόγηση του μακροοικο-
νομικού προγράμματος προσαρμο-
γής τον Ιούλιο του 2014. Επίσης σε 
αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις 
για ελλειμματικό πρωτογενές ισοζύ-

γιο ύψους €210,6 εκ. για το 2015, 
εκτιμάται τώρα ότι θα προκύψει δη-
μοσιονομικό πλεόνασμα €334,4 εκ. 
Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογε-
νές πλεόνασμα εκτιμάται να είναι 
της τάξης του 1,9%. Το δημόσιο χρέ-
ος αναμένεται να ανέλθει στο 105% 
του ΑΕΠ (€18 δισ.) έναντι 108,4%, 
που προβλεπόταν στον προϋπολο-
γισμό του 2015. Η θετική αναθεώ-
ρηση για τις εκτιμήσεις των δημόσι-
ων οικονομικών το 2015 αντανακλά 
τόσο τα βελτιωμένα δημοσιονομικά 
αποτελέσματα κατά το 2014 σε σχέ-
ση με τις αρχικές προβλέψεις, όσο 
και την πρόσφατη θετική πορεία της 
οικονομίας. 

Τα sport utility vehicles (SUVs) κερ-
δίζουν έδαφος στην κρίση, παρου-
σιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση 
πωλήσεων κατά τη φετινή περίοδο, 
σε βάρος άλλων κατηγοριών οχη-
μάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Συνδέσμου εισαγωγέων αυτοκινή-
των και του Τμήματος Μεταφορών 
για το πρώτο επτάμηνο του 2015, η 
αγορά επιβατικών οχημάτων ανα-
κάμπτει τα τελευταία δύο χρόνια, με 
τις πωλήσεις να καταγράφουν διψή-
φιο αριθμό αύξησης μετά από αρκε-
τά χρόνια μείωσης. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, τους πρώτους επτά μήνες 
του 2015, οι πωλήσεις του Nissan 
Qashqai ανήλθαν στα 350 από 228 
πέρσι, με το μερίδιο αγοράς του να 
ανέρχεται στο 13,2% από 10,4%. Οι 
πωλήσεις του Volvo XC60 ανήλθαν 
στις 167 από 176 πέρσι και του KIA 
Sportage στις 150 από 158. Σημαντι-
κές πωλήσεις έγιναν και για το SUV 

Kuga της Ford, φθάνοντας στις 136 
από 40 πέρσι, ενώ οι πωλήσεις για το 
Toyota RAV-4 ανήλθαν σε 132 από 
115.  Σημαντικές ήταν και οι πωλή-
σεις για οχήματα όπως το Nissan 
Juke, Hyundai IX35, Land Rover-
Rangerover Evoque, Renault Captur 
και Volkswagen Tiguan.  Συνολικά 
πωλήθηκαν 2352 SUVs, με αύξηση 
21% σε σχέση με πέρσι. Γύρω στα 4 
στα 10 νέα επιβατικά οχήματα που 
πωλήθηκαν στην Κύπρο το πρώτο 
επτάμηνο του 2015 ήταν SUVs. Στα 
hatchback, που αποτελούν το 43% 
των συνολικών πωλήσεων νέων επι-
βατικών οχημάτων, οι πωλήσεις του 
KIA Rio αυξήθηκαν κατά 190,2% 
σε σχέση με πέρσι στα 383 οχήμα-
τα από 132 την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Ιουλίου 2014. Το μερίδιο αγοράς 
του KIA Rio στα αυτοκίνητα της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας ανήλθε στο 
15,1% από 5,6%. 

υπόλοιπη, ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ει-
ρηνικού έμειναν τελικά με θετικά πρό-
σημα. Μετά και την άκαρπη προσπά-
θεια αντίδρασης των κινεζικών αγορών 
την Τετάρτη, η Λαϊκή Τράπεζα της Κί-
νας ανακοίνωσε ότι «ρίχνει» άλλα 140 
δισ. γουάν στην οικονομία, η τρίτη προ-
σπάθεια να ελέγξει το sell off στις αγο-
ρές και το κινεζικό νόμισμα, μετά τις ανη-
συχίες για την επιβράδυνση της κινεζι-
κής οικονομίας. Την Πέμπτη μικρά κέρ-
δη κατέγραψαν οι αγορές στην Ασία, ενώ 
οι επενδυτές παρέμεναν επιφυλακτικοί 
για το κατά πόσο η παρέμβαση της Λαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας ήταν 
ικανή ώστε να σταθεροποιήσει μια και 
καλή την κατάσταση. Σύμφωνα με τον 
Mohamed A. El-Erian επικεφαλής οικο-
νομικό σύμβουλο της Allianz και Πρόε-
δρο του Συμβουλίου Παγκόσμιας Ανά-
πτυξης του Barack Obama, ο κύκλος αυ-
τού του sell off θα φτάσει στο τέλος του 
όταν οι τιμές υποχωρήσουν τόσο, ώστε 
να δημιουργήσουν πολύ ελκυστικές ευ-
καιρίες για τα κεφάλαια προς επένδυση 
που βρίσκονται στο περιθώριο. 

Καθησυχαστικός ο Γεωργιάδης
Η κυπριακή κυβέρνηση δεν ανησυχεί 
για την αβεβαιότητα στις αγορές. Μάλι-
στα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης 
Γεωργιάδης χαρακτήρισε «θετική επί-

πτωση για τα κρατικά ομόλογα», εξηγώ-
ντας ότι «όταν υπάρχει αστάθεια διεθνώς 
στα χρηματιστήρια, η επιλογή των κρατι-
κών ομολόγων θεωρείται ασφαλής», πα-
ρατήρησε και πρόσθεσε ότι τα ομόλογα 
αποτελούν καταφύγιο για τους διεθνείς 
επενδυτές και αυτό είναι που θα επηρέ-
αζε τη χώρα μας». Επεσήμανε ότι λόγω 
των εξελίξεων και της αβεβαιότητας στις 
διεθνείς χρηματαγορές, τα κρατικά ομό-
λογα καθίστανται ελκυστικότερη επιλο-
γή και το πιο πιθανόν, σημείωσε, είναι 
να προκύψει κάποιο όφελος για την Κύ-
προ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονο-
μικών η κατάσταση παρακολουθείται, 
εκφράζοντας την ελπίδα ότι για λόγους 
ευρύτερης οικονομικής σταθερότητας 
θα τερματιστεί αυτή η περίοδος αστάθει-
ας. Σε σχέση με ενδεχόμενες ανησυχίες 
στο κυπριακό χρηματιστήριο, ο κ. Γεωρ-
γιάδης ανέφερε ότι είναι ένα πολύ μικρό 
χρηματιστήριο χωρίς βάθος και χωρίς 
συμμετοχή διεθνών εταιρειών και δεν 
επηρεάζεται. Ερωτηθείς κατά πόσο οι δι-
εθνείς εξελίξεις θα επηρεάσουν την έξο-
δο της Κύπρου στις αγορές και πιθανούς 
ξένους επενδυτές, ο κ. Γεωργιάδης απά-
ντησε αρνητικά. 

Αγρότης: «Διόρθωση»
«Οι αγορές στηρίζονται σε πολύ μεγά-
λο βαθμό στην ψυχολογία», δήλωσε ο 

Οικονομολόγος Σταύρος Αγρότης στο 
BW. Σχολιάζοντας τη «Μαύρη Δευτέ-
ρα» στις διεθνείς αγορές, που ξεκίνησε 
από την Ασία, ανέφερε ότι «αυτό που 
έγινε τη Δευτέρα στην Κίνα δεν ήταν 
τίποτε άλλο παρά μια διόρθωση, μετά 
από μια μεγάλη άνοδο που έφτασε το 
60%. Η πτώση των τιμών στην κινεζική 
αγορά δεν μπορεί να θεωρείται μη ανα-
μενόμενη, αφού το τελευταίο χρονικό 
διάστημα είχαν ανεβεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό και άρα μια διόρθωση ήταν εκ 
των ων ουκ άνευ. Ακόμα όμως και μετά 
τη διόρθωση, οι τιμές βρίσκονται σε λο-
γικά επίπεδα, το ίδιο και η αγορά, δεδο-
μένου ότι η ανάπτυξη στη χώρα θα συ-
νεχίσει να έχει θετικό ρυθμό», σημείω-
σε ο κ. Αγρότης.

Επενδυτικό ενδιαφέρον
Όσον αφορά την Κύπρο και το κατά πό-
σο μπορεί να επηρεασθεί από νέα τέτοια 
ξαφνιάσματα, όπως το προχθεσινό, μας 
είπε ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας εί-
ναι πολύ μικρός, ενώ ίσως υπάρξει και 
κάποια θετική αντανάκλαση. «Ο συνδυ-
ασμός της μείωσης της ανάπτυξης και 
της πτώσης της αξίας του γουάν προκα-
λεί αναπόφευκτα ένταση του ανταγωνι-
σμού στην ίδια την Κίνα και κατά συνέ-
πεια πτώση των τιμών. Αυτό σημαίνει 
ότι τα κινεζικά προϊόντα θα πωλούνται 
σε χαμηλότερες τιμές, γεγονός που ευνο-
εί μικρές, μη εξαγωγικές χώρες, όπως η 
δική μας», ανέφερε ο κ. Αγρότης. Όσον 
αφορά τις ευκαιρίες της Κύπρου, ως πι-
θανό προορισμό για επενδυτές, σημείω-
σε ότι η χώρα μας παρουσιάζει επενδυ-
τικό ενδιαφέρον ούτως ή άλλως, αφού 
με την οικονομική κρίση οι τιμές αρχι-
κά διορθώθηκαν και μετά μειώθηκαν, 
με αποτέλεσμα να είναι ελκυστικές για 
επενδυτικές δραστηριότητες ξένων. «Το 
είδαμε άλλωστε να συμβαίνει πρόσφα-
τα με εμπορικά κέντρα. Θα πρέπει να 
σημειώσω ότι τα ξένα επενδυτικά τα-
μεία βλέπουν, πέραν των ευκαιριών σε 
τομείς του ενδιαφέροντός τους, και τις 
αποδόσεις που θα έχουν από μια επέν-
δυση. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να 
έβλεπαν ταυτόχρονα ένα εμπορικό κέ-
ντρο στη Ρουμανία κι ένα στην Κύπρο, 
όμως προτίμησαν τη χώρα μας διότι οι 
τεχνικές αναλύσεις έδειξαν πως οι απο-
δόσεις εδώ ήταν ευνοϊκότερες. Αυτή εί-
ναι άλλωστε η δουλειά τους. Να επενδύ-
ουν με σκοπό το κέρδος», επεσήμανε ο 
κ. Αγρότης. 

           «Κίτρινος πυρετός»
                        στην παγκόσμια οικονομία
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Ω
ς «χαμένη ευκαιρία» χα-
ρακτήρισε ενδεχόμενη 
απόρριψη από τη Βου-
λή του νομοσχεδίου που 
θα ανοίξει τον δρόμο για 

ιδιωτικοποίηση της CYTA ο Υπουρ-
γός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. 
Ο κ. Γεωργιάδης, μετά τη συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία έδω-
σε το «πράσινο φως» για προώθηση του 
επίμαχου νομοσχεδίου που θα κατα-
στήσει τη CYTA εταιρεία ιδιωτικού δι-
καίου, με αποκλειστικό μέτοχο το κρά-
τος, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση 
με κύριους αποδέκτες τους διαφωνού-
ντες με την ιδιωτικοποίηση του οργα-
νισμού. «Θα είναι μία χαμένη ευκαιρία, 
τόσο για τη Cyta όσο και για την οικονο-
μία του τόπου», υποστήριξε ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, στην περίπτωση που 
δεν αποκρατικοποιηθεί ο οργανισμός. Η 
έγκριση του νομοσχεδίου αποτελεί ένα 
από τα προαπαιτούμενα για εκταμίευση 
της επόμενης δόσης του προγράμμα-
τος.  Μέχρι στιγμής, όπως διαφαίνεται, 
το ΑΚΕΛ απορρίπτει εντελώς την απο-
κρατικοποίηση, ενώ το ΔΗΚΟ, όπως 
και άλλα κόμματα, φαίνεται να επιδιώ-
κουν να παραμείνει η πλειοψηφία της 
νέας εταιρείας στο κράτος. Ήδη οι αντι-
δράσεις, κυρίως από πλευράς συντεχνι-
ών των εργαζομένων στον ημικρατικό 
οργανισμό, έχουν ξεκινήσει και αυτές 
αναμένεται να κορυφωθούν το επόμενο 
διάστημα, με τη συζήτηση του νομοσχε-
δίου στη Βουλή. 

«Εκσυγχρονισμός» 
Ο Υπουργός Οικονομικών ανέλυσε επι-
σταμένα το σκεπτικό του για τη CYTA. 
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι πρόκει-
ται για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, 
το οποίο εκσυγχρονίζει τη CYTA και θα 
της επιτρέψει να λειτουργήσει με όρους 
ευελιξίας και να είναι σε θέση να αντε-
πεξέλθει καλύτερα στον ανταγωνισμό, 
να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά σε 
έναν ιδιαίτερα εξεζητημένο τομέα, όπως 
αυτός των τηλεπικοινωνιών. Και αυτό το 
πετυχαίνουμε με την ίδρυση εταιρείας, η 
οποία ως οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, 
αντί ως προέκταση του δημοσίου τομέα, 
θα έχει αυξημένη ευελιξία, σημείωσε, 
διαβεβαιώνοντας παράλληλα για τη δι-
ασφάλιση των δικαιωμάτων των εργα-
ζομένων στη CYTA. «Οι μισθοί, οι συ-
ντάξεις, οι προοπτικές ανέλιξης, η μονι-
μότητα είναι απολύτως διασφαλισμένα», 
υπογράμμισε. Πρόσθεσε πως την ίδια 
ώρα με αυτήν τη ρύθμιση, «εάν εγκρι-
θεί από τη Βουλή, θα μπορέσουμε να δι-
ερευνήσουμε το ενδεχόμενο συμμετο-
χής στρατηγικού συνεργάτη-επενδυτή 
σε αυτήν την εταιρεία. Δηλαδή να μην 
είναι, όπως θα είναι στο αρχικό στάδιο, 
αποκλειστικά κρατική η εταιρεία αλλά 
σε ένα κατοπινό στάδιο, το οποίο τοπο-
θετείται σε 12 περίπου μήνες από σήμε-
ρα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσέλ-
κυσης ενός στρατηγικού συνεργάτη, που 
θα επενδύσει στον οργανισμό και στην 
οικονομία, θα φέρει σύγχρονη και απο-
τελεσματική διοίκηση, συνέργειες σε πε-
ριφερειακό πιθανώς επίπεδο, με τρό-
πο που να διαφυλάσσει την αξία και την 
προοπτική του οργανισμού», ανέφερε.

Διασφάλιση δικαιωμάτων
Απαντώντας σε ερωτήσεις για το θέμα 
των εργαζομένων στη CYTA, ο Υπουρ-
γός Οικονομικών υπογράμμισε πως 
«δεν περιλαμβάνεται στους στόχους και 
τις επιδιώξεις μας η υπονόμευση των δι-
καιωμάτων και του καθεστώτος των ερ-
γαζομένων, και γι’ αυτό με τον πιο από-
λυτο και ξεκάθαρο τρόπο και με νομοθε-
τικές ρυθμίσεις το διασφαλίζουμε αυτό. 
Σε κάθε περίπτωση και σε όλα τα στά-
δια, το καθεστώς και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων είναι διασφαλισμένα», δια-
βεβαίωσε. Πρώτ’ απ’ όλα, πρόσθεσε, «σε 
αυτό το πρώτο στάδιο της ίδρυσης κρα-
τικής εταιρείας δεν θα υπάρξει καμία 
μεταβολή. Αλλά και στο κατοπινό στάδιο 
της ενδεχόμενης συμμετοχής στρατηγι-
κού συνεργάτη έχει συζητηθεί και έχει 
εγκριθεί μια πρόταση που προσφέρει 
προς τους εργαζόμενους διασφαλίσεις 
και επιλογές. Και όπως έχουμε συμφω-
νήσει, και αυτά τα νομοσχέδια που θα 
ρυθμίζουν τα εργασιακά και για το κα-
τοπινό στάδιο θα είναι έτοιμα τις αμέσως 
επόμενες βδομάδες, ούτως ώστε συνο-
λικά οι νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι 
ενώπιον της Βουλής», ανέφερε.

«Όχι μόνο για την Τρόικα»
Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε πως «δεν 
μπορεί να παραμείνει η CYTA ο τελευ-

ταίος τηλεπικοινωνιακός οργανισμός σε 
ολόκληρη την Ευρώπη που να λειτουρ-
γεί ως προέκταση του κράτους». Ερω-
τηθείς τι σημαίνει πρακτικά αν αυτά τα 
νομοσχέδια δεν περάσουν από τη Βου-
λή, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «θα είναι 
μια χαμένη ευκαιρία για τη CYTA και 
για την οικονομία μας. Και δεν είναι τό-
σο ζήτημα ικανοποίησης των απαιτήσε-
ων της Τρόικας, αλλά είναι κυρίως η συ-
νειδητοποίηση ότι δεν μπορεί στην Κύ-
προ κάποια πράγματα να λειτουργούν 
με τους ρυθμούς, τις διαδικασίες και τις 
δομές των περασμένων δεκαετιών».

Σύγχρονο management
Επεσήμανε πως «θα είναι μια μεγάλη 
απώλεια, εάν για λόγους δογματικής άρ-
νησης δεν επιτρέψουμε την προώθηση 
αυτών των μεταρρυθμίσεων», σημειώ-
νοντας πως «αυτό που σήμερα προτεί-

νουμε δεν είναι την αποκρατικοποίηση, 
αλλά την ίδρυση μιας ιδιωτικού δικαί-
ου εταιρείας, που θα ανήκει αποκλει-
στικά στο κράτος, και η οποία έστω και 
στη μορφή της κρατικής ιδιοκτησίας, 
θα είναι σε θέση να λειτουργήσει πολύ 
πιο αποτελεσματικά, απ’ ό,τι σήμερα λει-
τουργεί ο δημόσιος οργανισμός». Είπε 
πως αυτό ήταν ένα αίτημα διαχρονικό 
«που το υλοποιούμε, αλλά με ευθύτητα 
η Κυβέρνηση προσθέτει πως παραμέ-
νει στόχος και το επόμενο βήμα, δηλα-
δή της προσέλκυσης ενός στρατηγικού 
συνεργάτη που θα επενδύσει και θα εκ-
συγχρονίσει, και θα φέρει το σύγχρονο 
management σε αυτόν τον οργανισμό».

«Θα βοηθήσει»
Ερωτηθείς για το θέμα των τιμών και τις 
επιπτώσεις στους καταναλωτές, ο κ. Γε-
ωργιάδης επεσήμανε πως «εμείς θεω-
ρούμε ότι ο ανταγωνισμός και η αποτε-
λεσματικότητα που θα φέρει σίγουρα η 
λειτουργία με όρους ιδιωτικού τομέα θα 
βοηθήσει, θα συμβάλει και στην εξυπη-
ρέτηση των αναγκών και των καταναλω-
τών». Πρόσθεσε πως ο τομέας των τηλε-
πικοινωνιών ρυθμίζεται από ανεξάρτητη 
ρυθμιστική Αρχή, η οποία είναι υπεύ-
θυνη για τον έλεγχο και τον καθορισμό 
και των τιμών, αλλά και της διασφάλισης 
των όρων του ανταγωνισμού.

Μετακίνηση προσωπικού
Ερωτηθείς αν θα υπάρξει κόστος από 
την απορρόφηση υπαλλήλων της CYTA 
στον δημόσιο τομέα, ο κ. Γεωργιάδης 
ανέφερε πως δεν τίθεται ζήτημα κό-
στους, επειδή και σήμερα οι εργαζόμε-
νοι είναι εργαζόμενοι του δημόσιου το-
μέα. «Αν πληρώνονται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρ-
νησης ή αν πληρώνονται από τον προ-
ϋπολογισμό ενός αποκλειστικά κρατι-
κού οργανισμού δεν αναιρεί το γεγονός 
πως είναι εργαζόμενοι του δημοσίου και 
πληρώνονται από το δημόσιο», επεσή-
μανε. Σημείωσε πως είναι στις βασικές 
επιδιώξεις της Κυβέρνησης η ενίσχυ-
ση της δυνατότητας μετακίνησης εργα-
ζομένων όχι μόνο της CYTA, αλλά ολό-
κληρου του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα, από υπηρεσίες ή οργανισμούς που 
έχουν πλεόνασμα εργαζομένων εκεί 
που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Αυτή 
είναι μια ρύθμιση που είναι στα τελικά 
στάδια της προετοιμασίας της, θα αφο-
ρά όχι μόνο τη CYTA, αλλά το σύνολο 
των δημοσίων οργανισμών του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα, ανέφερε, σημειώ-
νοντας πως δεν είναι λογικό και ορθό να 
συνεχιστεί η διαχρονική πρακτική εκεί 
που υπάρχουν ανάγκες να γίνονται προ-
σλήψεις, τη στιγμή που μπορεί να υπάρ-
χει διαθέσιμο προσωπικό σε άλλες υπη-
ρεσίες ή σε άλλους δημόσιους οργανι-
σμούς. Είπε πως με αυτήν τη ρύθμιση 
θα διασφαλίζεται μεταξύ άλλων πως κα-
νένας δεν πρόκειται να μείνει εκτεθειμέ-
νος, κανένας δεν θα δει τον μισθό του να 
μειώνεται, κανένας δεν θα δει τα συντα-
ξιοδοτικά του ωφελήματα να διακυβεύο-
νται, κανένας δεν θα χάσει τη μονιμότητα 
ή την προοπτική ανέλιξής του.

«Καμία αλλαγή στα εργασιακά»
Ερωτηθείς, αν το εργασιακό καθεστώς 
των υπαλλήλων που θα ακολουθήσουν 
τη νέα εταιρεία θα είναι το ίδιο, ο κ. Γεωρ-
γιάδης απάντησε καταφατικά, σημειώνο-
ντας πως «δεν θα υπάρξει καμιά μεταβο-
λή για κανέναν: οι μισθοί, οι συντάξεις, οι 
προοπτικές ανέλιξης, η μονιμότητα εί-
ναι απολύτως διασφαλισμένα». Πρόσθε-
σε πως σε αυτήν τη φάση και αφού με-
σολαβήσουν μεταβατικές περίοδοι, θα 
ισχύσουν τα όσα περιλαμβάνονται στην 
πρόταση που η Κυβέρνηση από σήμε-
ρα επισήμως καταθέτει προς την πλευ-
ρά των εργαζομένων της CYTA, εκφρά-
ζοντας την ετοιμότητα «και να τη νομοθε-
τήσουμε έγκαιρα αλλά και περαιτέρω να 
τη συζητήσουμε, με στόχο όλες οι πτυχές 
να συμφωνηθούν, να συμπληρωθούν, με 
τρόπο που να ικανοποιεί όλες τις εύλο-
γες ανάγκες και ανησυχίες των εργαζο-
μένων». Υπογράμμισε ακόμη πως «θέ-
λουμε να φέρουμε στον τόπο μας ξένες 
επενδύσεις, θέλουμε να ενισχύσουμε την 
ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότη-
τα σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας μας, 
όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, όπως εί-
ναι τα λιμάνια» και πως «δεν περιλαμ-
βάνεται στους στόχους και τις επιδιώξεις 
μας η υπονόμευση των δικαιωμάτων και 
του καθεστώτος των εργαζομένων, και γι’ 
αυτό με τον πιο απόλυτο και ξεκάθαρο 
τρόπο και με νομοθετικές ρυθμίσεις το 
διασφαλίζουμε αυτό».

   

«Δεν περιλαμβάνεται στους 
στόχους και τις επιδιώξεις μας η 
υπονόμευση των δικαιωμάτων 
και του καθεστώτος των 
εργαζομένων και γι’ αυτό, με 
τον πιο απόλυτο και ξεκάθαρο 
τρόπο και με νομοθετικές 
ρυθμίσεις το διασφαλίζουμε»

Μηνύματα με σαφείς αποδέκτες
Χάρης Γεωργιάδης  Ο Υπουργός Οικονομικών άνοιξε τα χαρτιά του όσον αφορά
νομοσχέδιο για τη CYTΑ και χαρακτήρισε «χαμένη ευκαιρία», αν η Βουλή το απορρίψει
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Η 
Ευρωζώνη έχει ένα γερ-
μανικό πρόβλημα. Οι 
πολιτικές της Γερμανί-
ας που καθιστούν ζήτου-
λες τους γείτονές της και 

η γενικότερη αντιμετώπιση της κρίσης, 
στην οποία ηγήθηκε η χώρα, αποδείχτη-
καν καταστροφικές. Επτά χρόνια μετά το 
ξέσπασμα της κρίσης, η οικονομία της 
Ευρωζώνης βρίσκεται σε χειρότερη κα-
τάσταση απ’ όσο η οικονομία της Ευρώ-
πης στη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης 
της δεκαετίας του 1930. Οι προσπάθειες 
της γερμανικής κυβέρνησης να συντρί-
ψουν την Ελλάδα και να την αναγκάσουν 
να εγκαταλείψει το κοινό νόμισμα απο-
σταθεροποίησαν τη νομισματική ένωση. 
Όσο η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκε-
λα Μέρκελ συνεχίζει να καταχράται την 
κυρίαρχη θέση της ως βασικού πιστωτή 
για να προάγει τα στενά της συμφέροντα, 
η Ευρωζώνη δεν μπορεί να ευημερήσει 
- και ίσως να μην επιβιώσει.

Eξάγει αποπληθωρισμό
Το τεράστιο πλεόνασμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας 
αποτελεί τόσο αιτία της κρίσης της Ευ-
ρωζώνης όσο και εμπόδιο στην επίλυσή 
της. Πριν από την κρίση, τροφοδοτούσε 
τον κακό δανεισμό των γερμανικών τρα-
πεζών προς τη Νότια Ευρώπη και την 
Ιρλανδία. Τώρα, που το ετήσιο πλεόνα-
σμα της Γερμανίας - το οποίο αυξήθηκε 
στα 233 δισ. ευρώ πλησιάζοντας το 8% 

του ΑΕΠ - δεν ανακυκλώνεται πλέον στη 
Νότια Ευρώπη, η μειωμένη εγχώρια ζή-
τηση της χώρας εξάγει τον αποπληθω-
ρισμό, βαθαίνοντας τα δεινά της κρίσης 
χρέους της Ευρωζώνης.

Η παρωδία των δηλώσεων
Το εξωτερικό πλεόνασμα της Γερμανί-
ας δεν είναι αποδεκτό από τους κανόνες 
της Ευρωζώνης. Αλλά, βασιζόμενη στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση της 
Μέρκελ έλαβε το ok. Αυτό αποτελεί πα-
ρωδία των δηλώσεών της ότι προασπίζε-
ται την Ευρωζώνη ως μια συλλογικότητα 
που βασίζεται σε κανόνες. Στην πραγμα-
τικότητα, η Γερμανία παραβαίνει τους κα-
νόνες με ατιμωρησία, τους αλλάζει ώστε 
να ταιριάζουν στις ανάγκες της ή ακόμη 
και τους επινοεί κατά βούληση. Πράγ-
ματι, ακόμη και όταν πιέζει άλλες χώρες 
για μεταρρυθμίσεις, η Γερμανία αγνοεί 
τις συστάσεις της Επιτροπής. Ως όρο του 
νέου δανειακού προγράμματος, η Γερμα-
νία πιέζει την Ελλάδα να αυξήσει την ηλι-
κία συνταξιοδότησης - ενώ μειώνει τη δι-
κή της. Επιμένει τα ελληνικά μαγαζιά να 
ανοίγουν τις Κυριακές, αν και τα γερμανι-
κά δεν το κάνουν. Ο κορπορατισμός εξο-
λοθρεύεται αλλού, αλλά προστατεύεται 
εντός Γερμανίας.

Αθέτησε τον κανόνα
Εκτός από το ότι αρνείται να προσαρ-
μόσει την οικονομία της, η Γερμανία 
έσπρωξε τα κόστη της κρίσης στους άλ-
λους. Για να διασώσει τις τράπεζες της 
χώρας από τις κακές τους δανειακές 
αποφάσεις, η Μέρκελ αθέτησε τον κανό-
να της «μη διάσωσης» της συνθήκης του 
Μάαστριχτ και ανάγκασε τους Ευρωπαί-

ους φορολογουμένους να δανείσουν σε 
μια αφερέγγυα Ελλάδα. Παρομοίως, δά-
νεια από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώ-
νης προς την Ιρλανδία, την Πορτογαλία 
και την Ισπανία πρωτίστως έσωσαν τις 
αφερέγγυες τοπικές τράπεζες - και συ-
νεπώς τους Γερμανούς πιστωτές τους.

Δημοσιονομικός ζουρλομανδύας
Κάνοντας τα πράγματα χειρότερα, σε 
αντάλλαγμα με αυτά τα δάνεια, η Μέρκελ 
απέκτησε πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στους 
προϋπολογισμούς των κρατών όλης της 
Ευρωζώνης, μέσω ενός δημοσιονομικού 
ζουρλομανδύα που περιορίζει τη ζήτηση 
και τη δημοκρατία. Η επιρροή της Γερ-
μανίας είχε ως αποτέλεσμα μια τραπεζι-
κή ένωση της Ευρωζώνης, που είναι γε-
μάτη τρύπες και εφαρμόζεται μη συμμε-
τρικά. Οι Sparkassen της χώρας - τρά-
πεζες με συλλογικό ισολογισμό 1 τρισ. 
ευρώ - είναι εκτός του εποπτικού ελέγ-
χου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, ενώ οι ελάχιστα κεφαλαιοποιημένες 
υπερτράπεζες, όπως η Deutsche Bank, 
απέκτησαν την απίστευτη βεβαίωση ότι 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 

Υποταγή
Ένας κανόνας της Ευρωζώνης που θεω-
ρείται ιερός είναι το αμετάκλητο της ιδιό-
τητας του μέλους. Δεν υπάρχει πρόβλεψη 
για έξοδο, διότι η νομισματική ένωση θε-
ωρείται ένα βήμα προς την πολιτική ένω-
ση και διαφορετικά θα εκφυλιζόταν σε 
ένα επικίνδυνα άκαμπτο και ασταθές κα-
θεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισο-
τιμίας. Η Γερμανία όχι μόνο καταπάτησε 
αυτόν τον κανόνα αλλά και ο Υπουργός 
Οικονομικών της Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 

πρόσφατα επινόησε έναν καινούργιο: ότι 
η ελάφρυνση του χρέους είναι απαγο-
ρευμένη στην Ευρωζώνη - προκειμένου 
να δικαιολογήσει την εξωφρενική του συ-
μπεριφορά προς την Ελλάδα. Ως αποτέλε-
σμα, η ιδιότητα μέλους της Ελλάδας στην 
Ευρωζώνη - και κατ’ επέκταση εκείνη 
όλων των μελών - εξαρτάται σήμερα από 
την υποταγή στη γερμανική κυβέρνηση. 
Είναι σαν οι ΗΠΑ μονομερώς να αποφά-
σιζαν ότι η αρχή της συλλογικής άμυνας 
του ΝΑΤΟ θα εξαρτιόταν πλέον από ό,τι 
υπαγορεύει η αμερικανική κυβέρνηση.

Υπεράσπιση οραμάτων
Η Ευρωζώνη απεγνωσμένα χρειάζεται 
εναλλακτικές λύσεις προς τη μονόπλευ-
ρη «Ομοφωνία του Βερολίνου», στην 
οποία τα συμφέροντα των πιστωτών έρ-
χονται πρώτα και η Γερμανία κυριαρχεί 
οποιουδήποτε άλλου. Ο μερκελισμός 
προκαλεί οικονομική στασιμότητα, πολι-
τική πόλωση και απειλητικό εθνικισμό. 
Η Γαλλία, η Ιταλία και οι Ευρωπαίοι 
όλων των πολιτικών αποχρώσεων οφεί-
λουν να υπερασπιστούν άλλα οράματα 
για το πώς πρέπει να είναι η Ευρωζώνη. 

Ευρύτερο ομοσπονδιακό σύστημα
Μια επιλογή θα ήταν ένα ευρύτερο ομο-
σπονδιακό σύστημα. Κοινοί πολιτικοί θε-
σμοί, που να λογοδοτούν στους ψηφοφό-
ρους σε όλη την Ευρωζώνη, θα παρείχαν 
ένα δημοκρατικό δημοσιονομικό αντίβα-
ρο στην ΕΚΤ και θα βοηθούσαν να περι-
οριστεί η γερμανική ισχύς. Αλλά η αυξα-
νόμενη εχθρότητα μεταξύ των κρατών-με-
λών της Ευρωζώνης και η διάβρωση της 
υποστήριξης της ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης, τόσο στις πιστώτριες όσο και στις 

χρεωμένες χώρες, καθιστούν το ευρύτερο 
ομοσπονδιακό σύστημα ανέφικτο - και πι-
θανώς ακόμη και επικίνδυνο. Μια καλύ-
τερη επιλογή θα ήταν να κινηθούμε προς 
μια πιο ευέλικτη Ευρωζώνη, στην οποία 
οι εκλεγμένοι εθνικοί αντιπρόσωποι θα 
έχουν μεγαλύτερο λόγο. Με την αποκα-
τάσταση του κανόνα της μη διάσωσης, οι 
κυβερνήσεις θα είχαν περισσότερο χώρο 
να επιδιώξουν αντικυκλικές πολιτικές και 
να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες 
προτεραιότητες των ψηφοφόρων.

Άθλιος γάμος
Για να γίνει αυτό το σύστημα αξιόπιστο, 
θα εδημιουργείτο ένας μηχανισμός για 
την αναδιάρθρωση του χρέους των αφε-
ρέγγυων κρατών. Αυτός, σε συνδυασμό 
με τη μεταρρύθμιση των κανόνων που 
αφορούν την κεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών, θα έδινε τη δυνατότητα στις αγο-
ρές, και όχι στη Γερμανία, να χαλιναγω-
γήσουν έναν πραγματικά υπερβολικό 
δανεισμό. Ιδανικά, θα μπορούσε να δο-
θεί στην ΕΚΤ η εντολή να ενεργεί ως δα-
νειστής έσχατης ανάγκης για φερέγγυες 
κυβερνήσεις χωρίς ρευστότητα. Αυτές οι 
αλλαγές θα είχαν ευρύτερη υποστήριξη 
- και θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα 
της Γερμανίας. Τα μέλη της Ευρωζώνης 
είναι παγιδευμένα σε έναν άθλιο γάμο, 
στον οποίο κυριαρχεί η Γερμανία. Αλλά ο 
φόβος δεν είναι αρκετός για να κρατήσει 
μια σχέση. Αν η Μέρκελ δεν έρθει στα 
συγκαλά της, θα τον καταστρέψει τελικά.

*Πρώην σύμβουλος για οικονομικά ζητήματα 
του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

του London School of Economics - ΠΗΓΗ: 
ΗeliosPlus

Το γερμανικό πρόβλημα της Ευρωζώνης 

PHILIPPE LEGRAIN*
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Μεγάλη υστέρηση παρουσίασαν 
τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα 
στο 7μηνο έναντι του στόχου, με το 
«άνοιγμα» να διαμορφώνεται στα 
3,46 δισεκατομμύρια ευρώ. Η υστέ-
ρηση αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν 
βεβαιώθηκε ο φόρος εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων 
αλλά και στο ότι δεν ξεκίνησε ακό-
μη η καταβολή του ΕΝΦΙΑ. Ωστό-
σο, ο προβληματισμός για την πο-
ρεία εσόδων είναι μεγάλος καθώς, εν 
μέσω ύφεσης, προεκλογικής περιό-
δου και capital controls, οι φορολο-
γούμενοι καλούνται να πληρώσουν 
στους πέντε μήνες που υπολείπονται 
μέχρι το τέλος του έτους περισσότε-
ρους φόρους απ’ όσους κατέβαλαν 
στο 7μηνο. Να σημειωθεί βέβαια ότι 

η υστέρηση των 3,46 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ υπολογίζεται έναντι του 
στόχου που είχε τεθεί με τον προϋ-
πολογισμό του 2015, όπως ψηφίστη-
κε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο στό-
χος έχει ήδη αναθεωρηθεί καθώς ο 
νέος στόχος, όπως συμφωνήθηκε με 
τους δανειστές, προβλέπει πρωτογε-
νές έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ και όχι 
πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ. Το ύψος 
των καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθε σε 26.874 
εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 3.942 εκ. ευρώ ή 12,8 %  ένα-
ντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του 
τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 24.839 εκ. ευρώ, μειωμένα κα-
τά 4.097 εκ. ευρώ ή 14,2 % έναντι 
του στόχου.

Τεχνολογία  Διεθνή

BusinessWeekly
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Φορολογικά έσοδα  

Capital Controls  

«Τρύπα» 3,46 δισ. ευρώ το επτάμηνο

Πάνω από 75 εκ. downloads σε 4 εβδομάδες
Συνεχίζεται η υιοθέτηση των 
Windows 10 από τους χρήστες με 
ταχύτατους ρυθμούς, καθώς, με-
τά την εντυπωσιακή εκκίνηση των 
14 εκ. εγκαταστάσεων στο πρώτο 
24ωρο, πλέον έχουμε ξεπεράσει τα 
75 εκ. μετά από 4 εβδομάδες κυκλο-
φορίας. Καταλαβαίνει κανείς πόσο 
γρήγορα κινούνται οι χρήστες αρ-
κεί να αναλογιστεί ότι το αντίστοιχο 
νούμερο των Windows 8 ήταν 40 
εκ. και έφτασαν τα 100 εκ. μετά από 
6 μήνες. Σε αυτό βοηθά, φυσικά, το 

γεγονός ότι τα Windows 10 μοιρά-
ζονται δωρεάν στους κατόχους υπο-
λογιστών με Windows 7/8/8.1, αλ-
λά και οι πολύ θετικές κριτικές που 
έχουν λάβει μέχρι στιγμής. Να ση-
μειωθεί, επίσης, ότι τα Windows 10 
χρησιμοποιούνται από περισσότε-
ρα από 90.000 διαφορετικά μοντέ-
λα PC / tablet σε 192 χώρες, ενώ 
το Windows Store έχει σημειώσει 
6 φορές περισσότερα downloads 
ανά συσκευή σε σύγκριση με τα 
Windows 8.

Νέα στοιχεία για το Apple Car φέρνει 
στη δημοσιότητα αποκλειστικό ρεπορ-
τάζ του «Guardian». Το ηλεκτρικό αυτό-
οδηγούμενο αυτοκίνητο της Apple, που 
κατασκευάζεται στη Silicon Valley, είναι 
έτοιμο για τις πρώτες του δοκιμές, που 
θα πραγματοποιηθούν σε πρώην ναυ-
τική βάση έκτασης 2.100 στρεμμάτων 
στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Τον 
Μάιο στελέχη της Apple που εργάζονται 
στο μυστικό project Titan συναντήθη-
καν με εκπροσώπους του GoMentum 
Station, μίας πρώην ναυτικής βάσης με 
έκταση 2.100 στρεμμάτων η οποία έχει 
διαμορφωθεί ώστε να φιλοξενεί δοκι-
μές αυτό-οδηγούμενων οχημάτων κάτω 
από συνθήκες άκρας μυστικότητας. Το 
GoMentum Station αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη βάση αυτό-οδηγούμενων οχημά-

των στον κόσμο, με τις Mercedes-Benz 
και Honda να έχουν ήδη εκτελέσει τις 
δικές τους μυστικές δοκιμές επάνω στη 
νέα αυτή κατηγορία οχημάτων που κα-
τά πολλούς αποτελούν το μέλλον της αυ-
τοκίνησης. Η ανάπτυξη του Apple Car 

φαίνεται λοιπόν πως προχωράει με γορ-
γούς ρυθμούς και το project Titan δεν 
αποτελεί απλώς μία άσκηση επί χάρτου 
για την Apple. Δεν αποκλείεται να δού-
με το Apple Car πολύ συντομότερα απ’ 
όσο αρχικά πιστεύαμε.

Σε μια εποχή όπου μπορεί κανείς να 
προμηθευτεί entry-level smartphone με 
μεγάλη οθόνη σε τιμές μικρότερες των 
€100, η Microsoft επιμένει στη δημι-
ουργία υπερ-προσιτών feature phones 
που προσφέρουν πρόσβαση στο διαδί-
κτυο και σε βασικές υπηρεσίες. Η νέα 
πρόταση της εταιρείας είναι το Nokia 
222, διαθέσιμο σε single και dualSIM 
έκδοση, το οποίο έρχεται με προεγκα-
τεστημένο Opera Mini Browser, μη-
χανή αναζήτησης Bing Search, MSN 
Weather, Facebook, Messenger, 

Twitter και GroupMe (by Skype). Ισχυ-
ρό ατού της συσκευής είναι η μεγάλη 
αυτονομία (29 ημέρες αναμονή για την 
singleSIM έκδοση και 21 ημέρες για 
την dualSIM), ενώ οι χρήστες θα βρουν 
χρήσιμα τα ενσωματωμένα FM radio 
tuner και MP3 player. Θα κυκλοφορή-
σει τον Σεπτέμβριο σε τιμή $37 μαζί με 
ένα δωρεάν παιχνίδι κάθε μήνα από την 
Gameloft (τίτλοι όπως Assassin’s Creed 
Brotherhood και Midnight Pool), χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται φόροι και λοι-
πές κρατήσεις.

Τη βεβαιότητα ότι γίνονται διαρκώς βή-
ματα για τη χαλάρωση των περιορισμών 
στην κίνηση των τραπεζικών κεφαλαίων 
(capital controls), εξέφρασε ο Υπουργός 
Οικονομίας της ελληνικής κυβέρνησης 
Γιώργος Σταθάκης, στο πλαίσιο συνέ-
ντευξης Τύπου που παραχώρησε. Μά-
λιστα, ο κ. Σταθάκης εκτίμησε ότι «πο-
λύ σύντομα» οι περιορισμοί θα αρθούν 
πλήρως. Αναφερθείς στα κόκκινα δά-
νεια, ο αρμόδιος Υπουργός διαβεβαίω-
σε ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Θε-
σμούς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ 
διευκρίνισε ότι το εν λόγω θέμα βρίσκε-
ται σε συνάρτηση με τη διαδικασία ανα-
κεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Πα-
ράλληλα, εξήρε το γεγονός ότι απετρά-
πη τόσο ο κίνδυνος πλειστηριασμού της 
πρώτης κατοικίας, όσο και η διαχείριση 
των εταιρικών δανείων από παράλληλο 
τραπεζικό σύστημα. Σχετικά με το ΕΣ-
ΠΑ, ο κ. Σταθάκης ξεκαθάρισε ότι από 
την 1η Αυγούστου παρατηρείται πολύ 
υψηλή απορρόφηση, η οποία δεν πρέ-

πει να ανακοπεί λόγω των εκλογών. Ο 
αρμόδιος Υπουργός αναφέρθηκε και 
στο ζήτημα των περιφερειακών αερο-

δρομίων, επισημαίνοντας ότι η συμφω-
νία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον 
Μάρτιο του 2016.
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