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Ε
νθαρρυντικά ακούγο-
νται τα νέα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσί-
ας τα οποία δείχνουν 
την καθοδική τάση που 

ακολουθούν οι δείκτες της ανεργί-
ας στην Κύπρο. Τα στοιχεία έδειξαν 
ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
ανέργων στο τέλος Αυγούστου του 
2015 έφτασε τα 40.988 πρόσωπα, 
από 42.1176 τον Ιούλιο του 2015 
και 45.583 τον Αύγουστο του 2014. 
Αξιοσημείωτο παράλληλα είναι το 
γεγονός ότι αυτός είναι και ο χαμη-
λότερος αριθμός ανέργων που κατα-
γράφεται από τον Μάρτιο του 2013, 
όταν η ανεργία βρισκόταν στις 41,1 
χιλ. άτομα. Ας κρατούμε μικρό κα-
λάθι. Το φθινόπωρο έχει ήδη φτά-
σει. Επαναφέροντας στη μνήμη το τι 
γινόταν προηγούμενες χρονιές φαί-
νεται ότι προς τις αρχές Οκτωβρίου 
θα αρχίσουν σιγά-σιγά να κλείνουν 
για τη χειμερινή περίοδο τα ξενο-
δοχεία, θα λιγοστέψουν οι πτήσεις, 
θα κλείσουν τα παραλιακά εστιατό-
ρια και οτιδήποτε άλλο υποστηρί-
ζει το πλούσιο αλλά δυστυχώς σύ-
ντομης διάρκειας τουριστικό πακέτο 
που προσφέρει η χώρα μας. Η επερ-
χόμενη σιγή που θα προκύψει σε 
ολόκληρες περιοχές, κυρίως στα πα-
ραλιακά του νησιού, θα «στείλει» στα 
σπίτια του χιλιάδες κόσμο άνεργο, 

όπως άλλωστε δείχνουν κάθε χρόνο 
τα στοιχεία της ίδιας υπηρεσίας. Μα-
ζί με αυτούς στις λίστες των ανέργων 
θα προστεθούν και οι νέοι πτυχιού-
χοι, οι πλείστοι εκ των οποίων επα-
ναπατρίζονται αυτό το διάστημα. Και 
εδώ είναι το αιώνιο στοίχημα που 
καλείται σήμερα να κερδίσει αυτή 
η Κυβέρνηση. Παρά τα όσα έγιναν 
για την επαναφορά της οικονομί-
ας στον σωστό δρόμο και την ανοδι-
κή πορεία που ακολουθούν οι δεί-
κτες, ο βραχνάς της ανεργίας συνε-
χίζει να επικρέμαται απειλητικά πά-
νω από την οικονομία. Η εργασία ή 
η ανεργία είναι ο πιο άμεσος δείκτης 
που «βιώνει» καθημερινά ο πολίτης. 
Ούτε το δημόσιο χρέος, ούτε το ύψος 
του ΑΕΠ, ούτε οι τιμές των κρατικών 
ομολόγων… Ο Μπιλ Κλίντον σε ομι-
λία του το 1994 είπε την αλήθεια: 
«το καλύτερο κοινωνικό πρόγραμ-
μα που μπορεί να εφαρμόσει μια 
κυβέρνηση είναι να βοηθήσει τους 
πολίτες να βρουν μια καλή δουλειά». 
Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου, 
κίνητρα σε νέες επιχειρήσεις και κί-
νητρα σε εργοδότες είναι μερικές 
από τις λύσεις που θα βοηθήσουν 
να εξομαλυνθεί το πρόβλημα. Παρά 
τις όσες επενδύσεις έγιναν και όσα 
προγράμματα εφαρμόστηκαν, οι 40 
χιλιάδες άνεργοι στην Κύπρο του 
2015 είναι πολλοί…

p.gregoriou@simerini.com
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Photo of the week  Πάλι κάτω η Κίνα…

Συνεχής νευρικότητα παρατηρήθηκε και αυτή την εβδομάδα στην κινεζική αγο-
ρά, καθώς μετά το δραματικό βύθισμα των δεικτών την προπερασμένη εβδομάδα 
ο δείκτης παρουσίασε και αυτή την εβδομάδα σκαμπανεβάσματα. Η φωτογραφία 
είναι από το Χρηματιστήριο του Πεκίνου την Τετάρτη, όπου οι μετοχές άνοιξαν με 
πτώση πάνω από 4%. 
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Α
πεγκλωβισμός περίπου 
80 χιλ. εγκλωβισμένων 
ιδιοκτητών ακινήτων 
από αφερέγγυους επιχει-
ρηματίες ανάπτυξης γης 

θα υπάρξει τους επόμενους μήνες. Ομό-
φωνα ψηφίστηκαν από την ολομέλεια 
της Βουλής το νομοσχέδιο και οι κανο-
νισμοί για τους εγκλωβισμένους αγορα-
στές ακινήτων, αφού υπερψηφίστηκαν 
οι τροπολογίες του ΔΗΚΟ και του ΔΗ-
ΣΥ. Τροπολογία των κομμάτων ΑΚΕΛ, 
ΕΔΕΚ και Οικολόγων καταψηφίστηκε 
με 25 ψήφους εναντίον από τους παρό-
ντες βουλευτές των κομμάτων ΔΗΣΥ 
και ΔΗΚΟ. Υπέρ της τροπολογίας συ-
γκεντρώθηκαν 24 ψήφοι των παρόντων 
βουλευτών των υπολοίπων κομμάτων.

Προαπαιτούμενη ενέργεια
Όπως αναφέρεται στην έκθεση των Κοι-
νοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομι-
κών και Εσωτερικών, που συζήτησαν το 
νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, η ψή-
φιση του προτεινόμενου νόμου αποτελεί 
προαπαιτούμενη ενέργεια (prior action) 
για υλοποίηση μνημονιακών υποχρε-
ώσεων της Δημοκρατίας ενόψει και της 
επερχόμενης αξιολόγησης της υλοποίη-
σης του προγράμματος, η οποία θα γίνει 
από την Τρόικα μέχρι την 5η Σεπτεμβρί-
ου 2015. Στην έκθεση αναφέρεται επί-
σης ότι οι δύο Επιτροπές, αφού έλαβαν 
υπ’ όψιν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, 
αποφάσισαν να διαμορφώσουν περαι-
τέρω το κείμενο του νομοσχεδίου, έτσι 
που μεταξύ άλλων η επιβάρυνση του 
αγοραστή για το ποσό των μεταβιβαστι-
κών τελών να προσαυξάνεται κατά πε-
νήντα τοις εκατόν (50%) στην περίπτω-
ση που ο αγοραστής αρνείται ή αμελεί ή 
παραλείψει να καταβάλει τα εν λόγω τέ-
λη εντός καθορισμένης προθεσμίας, αντί 

κατά εκατόν τοις εκατόν (100%).

Οι τροπολογίες
Η τροπολογία του ΔΗΣΥ, που υπερψη-
φίστηκε με 44 ψήφους υπέρ και 5 απο-
χές (ΕΔΕΚ - Περδίκης), διαλαμβάνει ότι 

δεν θα γίνεται μεταβίβαση επ’ ονόματι 
αγοραστή ο οποίος οφείλει φόρο ακίνη-
της ιδιοκτησίας στο κράτος, φορολογία 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε Δήμο ή Κοινό-
τητα και τέλη αποχετεύσεως. Η τροπο-
λογία του ΔΗΚΟ, που υπερψηφίστηκε 
ομόφωνα, δίνει τη δυνατότητα καταβο-

λής των μεταβιβαστικών τελών από τον 
αγοραστή σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις. 
Η τροπολογία του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ και 
των Οικολόγων, που καταψηφίστηκε, θα 
απαγόρευε μέχρι το 2017 την εκποίηση 
ακινήτων των οποίων ο αγοραστής κατέ-
βαλε τουλάχιστον το 80% του τιμήματος 
πώλησης, και αδυνατεί να καταβάλει το 
υπόλοιπο ποσό.

«Ασυδοσία και μπάχαλο»
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του 
ΑΚΕΛ Γιάννος Λαμάρης δήλωσε ότι το 
ΑΚΕΛ θα τοποθετηθεί θετικά τόσο στο 
νομοσχέδιο όσο και τους κανονισμούς, 
καθώς υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για 
προστασία της κύριας κατοικίας. Κατα-
λήξαμε στο συμπέρασμα ότι και αυτή η 
Κυβέρνηση μπορεί να υπερασπιστεί τα 
δικαιώματα των απλών ανθρώπων και 
όχι μόνο των επιχειρηματιών και των 
ντιβέλοπερς, είπε, και χαιρέτισε την κα-
τάθεση των νομοθετημάτων.
Ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος 
Περδίκης ανέφερε ότι στην αγορά ακι-

   

Η τροπολογία του ΔΗΚΟ,
που υπερψηφίστηκε ομόφωνα, 
δίνει τη δυνατότητα καταβολής 
των μεταβιβαστικών τελών 
από τον αγοραστή σε δώδεκα 
μηνιαίες δόσεις

134,4 εκ.
εκατομμύρια επιδείνωση 
παρουσιάζει το δημοσιονομικό 
ισοζύγιο τους πρώτους επτά 
μήνες του 2015 λόγω της 
μείωσης των εσόδων

2,7%
ή €98 εκ. η συνολική μείωση των 
δημόσιων εσόδων κατά τους 
πρώτους επτά μήνες του έτους, 
στα €3595,4 εκ. από €3693,5 εκ. 
το επτάμηνο του 2014

 22,4εκ.
εκατομμύρια η αύξηση που 
σημειώθηκε στα έσοδα Φπα

18,3εκ.
του αΕπ πρέπει να ανέλθει το 
πρωτογενές πλεόνασμα το 2015, 
σύμφωνα με τους στόχους του 
επικαιροποιημένου μνημονίου

Ακίνητα  Η Βουλή 
ψήφισε τον νόμο που θα 
επιτρέψει σε 80 χιλιάδες 
εγκλωβισμένους 
ιδιοκτήτες ακινήτων να 
πάρουν σύντομα τίτλο 
ιδιοκτησίας

Απεγκλωβισμένοι και με τη βούλα
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Cyprus Institute of Marketing 

Πρόσληψη Δρος Αδάμου
Βλίττη ως Academic Director
Το CIM ανακοινώνει ότι στο πλαί-
σιο της συνεχούς αναβάθμισης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
με σκοπό τη διατήρηση της ποι-
οτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης που παρέχει τα τελευταία 37 
χρόνια, έχει προχωρήσει σε πρό-
σληψη του Δρος Αδάμου Βλίττη 
ως Academic Director, στη Λεμε-
σό. Ο Δρ Βλίττης ανέλαβε επίση-
μα καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρί-
ου 2015. Ο Δρ Αδάμος Βλίττης κα-
τέχει BΑ Business Administration 
(with concentration in Accounting) 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Msc Finance (with Distinction) 
από το Imperial College και PhD 
Accounting από το University of 
Florida, USA. Από το 2013 κατέ-
χει επίσης τον τίτλο του Associate 
Fellow of the Higher Education 
Academy (AFHEA). Ο Δρ Βλίττης, 
μετά από μιαν άκρως επιτυχημέ-
νη ακαδημαϊκή πορεία σε διάφο-
ρα Πανεπιστήμια, έχει μετακινηθεί 
σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο 
οργανισμό, πρωτοπόρο στον τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 
Cyprus Institute of Marketing, The 
Cyprus BusinessSchool.

PowerStar 

Βελτιστοποίηση και ρύθμιση ενεργού τάσης
Όταν αναφερόμαστε στην υγιεινή δι-
ατροφή, το λιγότερο είναι περισσότε-
ρο. Tο ίδιο ισχύει και για το εναλλασ-
σόμενο ρεύμα (AC) τάσης στις διάφο-
ρες κτιριακές εγκαταστάσεις. Με τη 
χρήση της τεχνολογίας, βελτιστοποίη-
σης και ρύθμισης της ενεργού τάσης 
(voltage optimization), σε συνδυασμό 
με την επιτήρηση της τάσης στα φορ-
τία μιας κτιριακής εγκατάστασης, μπο-
ρεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, καλύτερη προστασία του εξοπλι-
σμού και κατ’ επέκτασιν εξοικονόμηση 
χρημάτων. Σήμερα η ηλεκτρική παρο-
χή στην Κύπρο, σύμφωνα με τα πρότυ-
πα, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 230V 
±10%, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία όλου του ηλεκτρικού εξο-
πλισμού, ο οποίος πρέπει να φέρει σή-
μανση «CE» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ιστορικά, οι παροχεις ηλεκτρικής ενέρ-
γειας χρησιμοποιούν πιο υψηλή τάση 
(240V) για λόγους ασφάλειας, συντήρη-
σης και κερδοφορίας, αφού αυξάνεται η 
κατανάλωση ενέργειας. Οι καταναλωτές 
με υψηλότερη τάση επιβαρύνονται με 
υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος 
και ταχύτερη φθορά των ηλεκτρικών 
τους συσκευών. Οι παροχείς ηλεκτρι-
κής ενέργειας σήμερα έχουν να αντι-
μετωπίσουν ένα δυναμικό τοπίο λει-
τουργίας που δεν είχε προβλεφθεί όταν 
τα ηλεκτρικά δίκτυα είχαν σχεδιαστεί. 
Ένα θέμα που απασχολεί πολλούς μη-
χανικούς είναι η εφαρμογή της τεχνο-
λογίας (VO) σε κινητήρες. Επιπρόσθε-
το όφελος της εφαρμογής της τεχνολο-

γίας βελτιστοποίησης και ρύθμισης της 
ενεργού τάσης (voltage optimization) 
είναι η μείωση του φαινομένου αιχμι-
κών τάσεων (voltage spikes) κατά τη δι-
άρκεια κλεισίματος ή διακοπής της λει-
τουργίας των εγκαταστάσεων, όπου συ-
χνά εμφανίζεται υψηλή μέγιστη ζήτηση 
τάσης. Η εμφάνιση των αιχμικών τάσε-
ων μπορεί να προκαλέσει  σοβαρές ζη-
μίες σε ηλεκτρικά φορτία ή και να κατα-
στρέψει VFDs. Με την εγκατάσταση συ-
στημάτων τεχνολογίας (VO), αυτές οι ζη-
μιές μειώνονται δραστικά. Οι αρμονικές 
διαταραχές είναι ένα άλλο πρόβλημα 
που προκύπτει στα ηλεκτρικά δίκτυα 
που συνεχώς αυξάνεται, λόγω της αυ-
ξανόμενης χρήσης ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας και λόγω αύξησης της 
χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
στα κτίρια. Η τεχνολογία βελτιστοποί-
ησης και ρύθμισης της ενεργού τάσης 
(voltage optimization) βοηθά και στην 
εξάλειψη των αρμονικών διαταραχών. 
Μέσω της τεχνολογίας βελτιστοποίησης 
και ρύθμισης ενεργού τάσης (voltage 
optimization) εξοικονομείται ενέργεια, 
αφού χρησιμοποιείται λιγότερη ενέρ-
γεια για να εξυπηρετηθεί το ίδιο αίτημα, 
με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση kwh/
kVA, ως εκ τούτου λιγότερες εκπομπές 
διοξιδίου του άνθρακα (CO2) στο στά-
διο της παραγωγής και μεταφοράς της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, ένα 
άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνο-
λογίας είναι ο σύντομος χρόνος εφαρ-
μογής και σχετική ευκολία στην εγκα-
τάσταση σε σχέση με άλλες εφαρμογές.   

Θέματα  Μικρά νέα
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ΚRYPTO SECURITY 

Υπηρεσίες στο Αεροδρόμιο
Sheremetyevo της Μόσχας
Η εταιρεία KRYPTO SECURITY ξε-
περνάει τα σύνορα της Κύπρου και 
παρέχει τις υπηρεσίες της στο Διε-
θνές Αεροδρόμιο Sheremetyevo της 
Μόσχας. Πιο συγκεκριμένα, η εται-
ρεία ανέλαβε την αναβάθμιση του 
Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρα-
σης IP HD CCTV System της εται-
ρείας SSP Russia The Food Travel 
Experts, με το προηγμένο προϊόν 
της KRYPTO SECURITY από την 
εταιρεία AVIGILON Canada. Το Δι-
εθνές Αεροδρόμιο Sheremetyevo εί-
ναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα αε-

ροδρόμια της Μόσχας. Είναι το δεύ-
τερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της 
Ρωσίας και εξυπηρετεί σε ετήσια 
βάση πέραν των 29 εκατομμυρίων 
επιβατών. Η επιλογή της KRYPTO 
SECURITY, για την υλοποίηση ενός 
τεραστίας σημασίας έργου, σε έναν 
από τους πιο νευραλγικούς χώρους 
ασφαλείας, όπως είναι ένα αεροδρό-
μιο τέτοιας εμβέλειας, επισφραγί-
ζει την αξιοπιστία και ανώτερη ποι-
ότητα των υπηρεσιών της. Τώρα, 
όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο 
εξωτερικό.

μεταβιβαστικά τέλη μέχρι το τέλος του 
2016, προσθέτοντας πως θα υπάρχει 
έκπτωση 10% για όσους πληρώσουν 
συντομότερα. Αναφερόμενος στην τρο-
πολογία του ΑΚΕΛ, είπε πως δεν πρέπει 
να διακινδυνεύσουμε να τιναχθεί  στον 
αέρα η νομοθεσία, αν η τροπολογία έχει 
συνταγματικά προβλήματα. Διερωτήθη-
κε, ακόμα, γιατί αυτοί που πλήρωσαν το 
80% και έχουν τις δουλειές τους, να μην 
πληρώσουν.

ΕΥΡΩΚΟ: «Έκθεση 
Κύπρου στο εξωτερικό»
Ο βουλευτής του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης 
Συλλούρης είπε πως οι εγκλωβισμέ-
νοι αγοραστές ήταν παλιό ζήτημα και 
υπήρχε πριν από την κρίση και αποτε-
λεί έναν από τους λόγους έκθεσης της 
Κύπρου στο εξωτερικό στην αγορά ακι-
νήτων. Ανέφερε πως η Τρόικα δεν έθε-
σε ως προϋπόθεση την προστασία των 
εγκλωβισμένων αγοραστών, αλλά τέ-
θηκε ως προαπαιτούμενο από κόμματα 
για να ψηφιστούν τα πέντε νομοσχέδια 

για τις εκποιήσεις.  

Το πρόβλημα της ρευστότητας
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπα-
δόπουλος ανέφερε πως ο στόχος είναι 
να προστατευτούν αυτοί που τήρησαν τις 
υποχρεώσεις τους και τώρα είναι εγκλω-
βισμένοι. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του 
κόμματός του, είπε ότι διαλαμβάνει να κα-
ταβάλλονται τα μεταβιβαστικά με δόσεις, 
καθώς υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. 
Πρόσθεσε ότι το ΔΗΚΟ υποστηρίζει την 
τροπολογία ΔΗΣΥ, για να μη μείνουν εκτε-
θειμένοι οι Δήμοι και τα αποχετευτικά, δι-
ευκρινίζοντας ότι μιλούμε για τις υποχρε-
ώσεις του αγοραστή και όχι του πωλητή.

«Κάνουμε το αυτονόητο»
Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Νίκος Νικο-
λαΐδης είπε ότι γίνεται ένα καλό βήμα 
μπροστά. Πρόσθεσε πως δεν σηκώνει 
πανηγυρισμούς, καθώς κάνουμε το αυ-
τονόητο. Ανέφερε ότι τα νομοθετήματα 
έχουν την καθαρότητα του στόχου για 
προστασία του αγοραστή.

νήτων επικρατούσε «ασυδοσία και μπά-
χαλο», και ότι οι μόνοι που ξύπνησαν 
και κατήγγειλαν είναι οι ξένοι, αναφέ-
ροντας ότι υπάρχουν σχετικές αποφά-
σεις του Κοινοβουλίου της Βρετανίας 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
το μπάχαλο. Ο κ. Περδίκης διατύπωσε, 
επίσης, τη θέση ότι με την τροπολογία 
του ΔΗΣΥ, υπάρχει ο κίνδυνος να δη-
μιουργήσει δυσκολία να αποφασίσει 
κάποιος ποιος έχει την ευθύνη να πλη-
ρώσει τις επιβαρύνσεις σε φορολογίες, 
προσθέτοντας ότι αυτή θα περιπλέξει 
την κατάσταση.

Αβέρωφ: «Δύο πόδια 
σ’ ένα παπούτσι»
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νε-
οφύτου είπε πως η πολιτεία κάνει αυ-
τό που έπρεπε να κάνει από δεκαετίες. 
«Χρειαζόταν η Τρόικα να βάλει τα δύο 
μας πόδια σ’ ένα παπούτσι», συνέχισε, 
αναφέροντας ότι υπάρχει μια σημαντική 
τροπολογία του ΔΗΚΟ, που βοηθά τους 
αγοραστές να πληρώσουν με δόσεις τα 

16,3%
το ύψος της ανεργίας στην κύπρο 
τον ίούλιο 

1,5%
του αΕπ πρέπει να ανέλθει το 
πρωτογενές πλεόνασμα το 2015, 
σύμφωνα με τους στόχους του 
επικαιροποιημένου μνημονίου

Απεγκλωβισμένοι και με τη βούλα
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Σ
ε εντατικό αγώνα δρόμου, 
ώστε να συμμαζέψουν το 
ύψος των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων (ΜΕΔ) τους 
έχουν επιδοθεί οι τρεις με-

γαλύτερες τράπεζες. Το νέο καμπανάκι 
ήχησε μετά τα εξαμηνιαία αποτελέσμα-
τα που ανακοίνωσαν η Τράπεζα Κύ-
πρου, ο Συνεργατισμός και η Ελληνική 
Τράπεζα, καθώς διεφάνη ότι τα ΜΕΔ ξε-
περνούν το 60% των δανείων. Δηλαδή, 
έξι στα δέκα δάνεια παρουσιάζουν κα-
θυστερήσεις -αρκετά εκ των οποίων πο-
λύ σημαντικές- στην αποπληρωμή τους 
πέραν των 90 ημερών. Είναι σαφές ότι 
το θέμα αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκά-
θι» που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα, παρά το γεγονός ότι μέχρι και σήμε-
ρα έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό 
οι αναδιαρθρώσεις. Για τον λόγο αυτόν, 
τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα καταβάλλουν συνεχείς προσπάθει-
ες για αναδιάρθρωση των «κόκκινων» 
δανείων, με στόχο από τη μια τη δραστι-
κή μείωσή τους, αλλά και για είσπραξη 
οφειλών από την άλλη. Στόχος των τρα-
πεζών, όπως φαίνεται από τις κινήσεις 
τους, είναι να μην προβούν σε εκποιή-
σεις ενυπόθηκων ακινήτων. Πάντως, τα 
πράγματα στο μέτωπο των μη εξυπηρε-
τουμένων ενδεχομένως να γίνουν πιο 
μπερδεμένα, καθώς με την επερχόμε-
νη ψήφιση του νόμου, που θα επιτρέπει 
στις τράπεζες να πωλήσουν τα δάνεια 
αυτά σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων 
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς αυτό 
αποτελεί απαίτηση της Τρόικας. 

640 αναδιαρθρώσεις τον Αύγουστο
Ο Συνεργατισμός παρουσίασε κέρδη 
46,7% σε σχέση με πέρυσι. Στον Συνερ-
γατισμό, σύμφωνα με τα οικονομικά απο-
τελέσματα για το α’ εξάμηνο, τα δάνεια σε 
καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών εί-
ναι αυξημένα κατά 126 εκατομμύρια ευ-
ρώ, σε σχέση με το τέλος του προηγού-
μενου έτους και ανέρχονται σε 6,83 δις ή 
52,8%. Εξαιρουμένης της αύξησης που 
προκύπτει λόγω τόκων, τα δάνεια σε κα-
θυστέρηση πέραν των 90 ημερών πα-
ρουσιάζουν μείωση 122 εκ., σε σχέση με 
το τέλος του προηγούμενου έτους. Ο δεί-
κτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
ως ποσοστό των μεικτών χορηγήσεων 
διαμορφώθηκε στο 58,4%, σε σχέση με 
57,4% και 55,8% στο τέλος του προηγού-
μενου τριμήνου και του προηγούμενου 

έτους αντίστοιχα. Παρατηρείται, δηλαδή, 
επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης του 
δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγή-
σεων. Όπως πληροφορείται το «BW», ο 
τομέας αναδιαρθρώσεων έχει υλοποιή-
σει για τον μήνα Αύγουστο 640 αναδιαρ-
θρώσεις δανείων, συνολικού ύψους €60 
εκ. Την ίδια στιγμή ετοιμάζεται στρατηγι-
κό σχέδιο διάρκειας ενός έτους, που θα 
καλύπτει το φάσμα παρακολούθησης και 
διαχείρισης των ΜΕΔ. 

74% επιτυχία
Σημειώνεται ότι τα κριτήρια χαρακτη-
ρισμού και αποχαρακτηρισμού ως μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της 
Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τρα-
πεζών συνεπάγονται σημαντική χρονική 
υστέρηση στη σταθεροποίηση και βελ-
τίωση τού εν λόγω δείκτη. Όπως ανα-
φέρει ο Συνεργατισμός, για την περίο-
δο που καλύπτει την 1/1/2015 μέχρι 
30/6/2015 η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων 
έχει υλοποιήσει 3.200 αναδιαρθρώσεις 
ύψους 365 εκ. ευρώ και έχει προχωρή-
σει στη διενέργεια της πρώτης εκστρα-

τείας τυποποιημένων λύσεων αναδιαρ-
θρώσεων για 8.000 πελάτες που πλη-
ρούν συγκεκριμένα κριτήρια, συνολικού 
ποσού 120 εκ. ευρώ, σε μία προσπάθεια 
διευκόλυνσης της διαδικασίας αναδιάρ-
θρωσης. Το ποσοστό επιτυχίας των ανα-
διαρθρώσεων του ΣΠΤ του τελευταί-
ου έτους, δηλαδή χορηγήσεις οι οποίες 
αναδιαρθρώθηκαν και τηρείται το νέο 

πρόγραμμα αποπληρωμής, ανέρχεται 
σε 74%. Σημειώνεται ότι από την ημε-
ρομηνία εφαρμογής της σχετικής οδηγί-
ας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(ΚΤΚ), αναφορικά με τη διαχείριση των 
χορηγήσεων σε καθυστέρηση, έχει ήδη 
αναδιαρθρωθεί ποσό 2,2 δις ευρώ, το 
οποίο ανέρχεται στο 17% του συνολι-
κού χαρτοφυλακίου του ΣΠΤ. Το ποσο-
στό αυτό θα πρέπει να ερμηνευθεί υπό 

το φως του χαμηλού μέσου υπολοίπου 
ανά δάνειο, λόγω του μοντέλου λιανικής 
τραπεζικής του Συνεργατισμού.

Το σχέδιο του Συνεργατισμού
Αναφορικά με τα ΜΕΔ στον Συνεργα-
τισμό, ο Πρόεδρος της Επιτροπείας της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νι-
κόλας Χατζηγιάννης ανέφερε πως ο Ορ-
γανισμός θα θέσει σε εφαρμογή εντός 
Σεπτεμβρίου ένα πρωτοποριακό στρα-
τηγικό 12μηνο σχέδιο, που θα καλύ-
πτει το πλήρες φάσμα διαχείρισης των 
ΜΕΔ και γενικά του ενεργητικού. Προς 
τον σκοπό αυτό, σημείωσε, έχει επιλεγεί 
μεγάλος αμερικανικός οίκος για να υπο-
στηρίξει την εφαρμογή του σχεδίου και 
να μεταφέρει βέλτιστες πρακτικές και δι-
εθνή τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα, ανέφε-
ρε πως άρχισε ήδη η εισαγωγή της νέ-
ας τεχνολογίας για εφαρμογή του στρα-
τηγικού αυτού σχεδίου. Επίσης, ανακοί-
νωσε ότι από τις αρχές του έτους μέχρι 
τέλος Αυγούστου ο Συνεργατισμός έχει 
υλοποιήσει 6.500 αναδιαρθρώσεις συ-
νολικού ποσού περίπου 550 εκ. ευρώ, 
καθώς έχει επιταχυνθεί σημαντικά κατά 
τους τελευταίους μήνες, όπως τόνισε, «ο 

ρυθμός αναδιάρθρωσης δανείων. Υπο-
λογίζουμε ότι μέχρι τέλους του έτους θα 
έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις ύψους γύ-
ρω στα 900 εκ. ευρώ», πρόσθεσε ο Πρό-
εδρος του Συνεργατισμού. Σε σχέση με 
το στρατηγικό σχέδιο, ο κ. Χατζηγιάννης 
ανέφερε πως θα περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, τη διαχείριση του προϋπολογι-
σμού απώλειας, την εφαρμογή διαφό-
ρων στρατηγικών αναδιαρθρώσεων και 
την πρόληψη δημιουργίας νέων ΜΕΔ 
και την εξωτερική ανάθεση μη τραπεζι-
κών εργασιών για θέματα μεγαλύτερης 
αποδοτικότητας και επίσπευσης. 

Η Τράπεζα Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου παρουσίασε κέρ-
δη €73 εκ., από €60 εκ. που παρουσί-
αζε πέρυσι. Τα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια (ΜΕΔ), με βάση την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), μειώθηκαν κα-
τά 366 εκ. ευρώ (2% τριμηνιαία μείωση) 
και ανήλθαν σε 14,8 δις στις 30 Ιουνί-
ου 2015 και αντιπροσωπεύουν το 62% 
των συνολικών δανείων (σε σύγκριση με 
63% το προηγούμενο τρίμηνο). Το πο-
σοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις 
ανήλθε σε 36% στις 30 Ιουνίου 2015, 

ΜΕΔ  Τράπεζα Κύπρου, 
Συνεργατισμός και 
Ελληνική Τράπεζα 
έπεσαν με τα μούτρα 
στις αναδιαρθρώσεις 
δανείων, σε μια 
προσπάθεια 
αντιμετώπισης 
του προβλήματος 
είσπραξης οφειλών, 
αλλά και αποφυγής των 
εκποιήσεων

Εντατικοποιούνται
οι αναδιαρθρώσεις

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

   
Ο τομέας αναδιαρθρώσεων του 
Συνεργατισμού έχει υλοποιήσει 
για τον μήνα Αύγουστο 640 
αναδιαρθρώσεις δανείων, 
συνολικού ύψους €60 εκ.
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Δανειστικά επιτόκια 

Ανεργία 

Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

Συνεχίζουν να μειώνονται

Παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Επιδεινώνεται

Πτωτική πορεία ακολουθούν από 
τον Μάρτιο του 2015 τα δανειστι-
κά επιτόκια στην Κύπρο, στηρίζο-
ντας έτσι τις προοπτικές ανάκαμ-
ψης της οικονομίας. Μετά την πα-
ρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας 
για μείωση των καταθετικών επιτο-
κίων στις 16 Φεβρουαρίου 2015, 
τα δανειστικά επιτόκια άρχισαν να 
υποχωρούν, παραμένοντας ωστόσο 
στο ρετιρέ της Ευρωζώνης. Σύμφω-
να με νέα στοιχεία που δημοσίευ-
σε αυτήν την εβδομάδα η Ευρωπα-

ϊκή Κεντρική Τράπεζα, το μέσο επι-
τόκιο νέων επιχειρηματικών δανεί-
ων στην Κύπρο μειώθηκε τον Ιού-
λιο 2015 στο 5,10%, από 5,15% τον 
Ιούνιο και 6% τον Ιούλιο του 2014. 
Από τον Φεβρουάριο του 2015 τα 
επιτόκια επιχειρηματικών δανείων 
παρουσιάζουν μείωση 69 ποσοστι-
αίων μονάδων. Παρά τη μείωση, 
παραμένουν στο ρετιρέ της Ευρω-
ζώνης. Στην Ευρωζώνη το επιτόκιο 
για επιχειρηματικά δάνεια μειώθη-
κε στο 2,76% από 2,81% τον Ιούνιο.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η 
ανεργία στην Κύπρο, βάσει των 
στοιχείων που ανακοίνωσε η Ευ-
ρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, κα-
ταδεικνύοντας ότι η βελτίωση στην 
αγορά εργασίας αναμένεται να πά-
ρει χρόνο. Σύμφωνα με τη Eurostat, 
το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο 
αυξήθηκε τον Ιούλιο στο 16,3%, 
από 16,2% τον Ιούνιο και 16,4% 
τον Ιούλιο του 2014. Το ποσοστό εί-
ναι το τρίτο πιο υψηλό ποσοστό στην 
ΕΕ μετά την Ελλάδα και την Ισπα-
νία. Στην Ελλάδα η ανεργία ανέρχε-
ται στο 25% (Μάιος 2015) και στην 
Ισπανία στο 22,2%. Στην Κροατία 

το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 
15,1%, στην Πορτογαλία στο 12,1% 
και στην Ιταλία στο 12%. Σύμφω-
να με τα στοιχεία, ο αριθμός των 
ανέργων στην Κύπρο ανήλθε στις 
70 χιλ. τον έβδομο μήνα του 2015, 
όσο ήταν και τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο 
του 2014 ανέρχονταν στις 71 χιλ. Το 
ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους 
νέους (κάτω των 25 ετών) φθάνει 
το 31,9%. Στους άντρες το ποσοστό 
ανεργίας φθάνει στο 16,2% και των 
γυναικών στο 16,4%. Όσον αφορά 
την ανεργία στην ΕΕ και Ευρωζώνη, 
παρουσιάζει μείωση μετά από μή-
νες σταθεροποίησης. 

Επιδείνωση €134,4 εκ. παρουσιά-
ζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο τους 
πρώτους επτά μήνες του 2015, λό-
γω της μείωσης των εσόδων. Σύμ-
φωνα με νέα στοιχεία του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, το επτάμηνο του 
2015 το δημοσιονομικό έλλειμμα 
ανήλθε στα €68,8 εκ. ή 0,40% του 
ΑΕΠ έναντι πλεονάσματος €65,6 
εκ. ή 0,37% του ΑΕΠ πέρυσι. Τα συ-
νολικά δημόσια έσοδα μειώθηκαν 
κατά 2,7% ή €98 εκ. τους πρώτους 
επτά μήνες του έτους στα €3595,4 
εκ., από €3693,5 εκ. το επτάμηνο 
του 2014. Η μείωση αποδίδεται εν 
μέρει και στο χαμηλότερο μέρισμα 
που παραχώρησε φέτος η Κεντρι-
κή, στα €133 εκ. από €189 εκ. πέ-
ρυσι. Μείωση €72,8 εκ. σημειώθη-
κε στους άμεσους φόρους και €54,9 
εκ. στα φορολογικά έσοδα. Μειω-
μένα κατά €43,1 εκ. ήταν και τα μη 
φορολογικά έσοδα. Αντίθετα, αύξη-
ση €22,4 εκ. σημειώθηκε στα έσοδα 

ΦΠΑ. Αύξηση €18,3 εκ. σημειώθη-
κε και στις συνεισφορές στο ΤΚΑ. 
Όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, 
τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονο-
μικών δείχνουν σταθεροποίηση. Δι-
αμορφώθηκαν στα €3707 εκ., από 
€3708,7 εκ. πέρυσι. 
Η μεγαλύτερη αύξηση που έφθα-
σε το 6,4% ή €50,7 εκ. σημειώθηκε 
στις τρέχουσες μεταβιβάσεις, φθά-
νοντας τα €845,1 εκ., από €794,4 
εκ. Οι δαπάνες για εξυπηρέτηση 
του χρέους παρουσίασαν σταθερο-
ποίηση στα €347 εκ.  Αντίθετα, οι 
πληρωμές του ΤΚΑ ήταν μειωμένες 
κατά €41,7 εκ., ενώ μείωση €17,3 
εκ. σημειώθηκε και στις δαπάνες 
για μισθούς. Μικρή μείωση παρου-
σιάστηκε και στις δαπάνες για αγο-
ρά αγαθών. Το πρωτογενές πλεό-
νασμα, δηλαδή το πλεόνασμα χωρίς 
το κόστος εξυπηρέτησης του χρέ-
ους, μειώθηκε στα €277,9 εκ., από 
€412,4 εκ. 

σε σύγκριση με 35% στις 31 Μαρτίου 
2015. Από την περαιτέρω ανάλυση των 
στοιχείων και βάσει των όσων ανακοίνω-
σε η Τράπεζα, μέχρι το τέλος του πρώ-
του εξαμήνου αναδιαρθρώθηκαν δάνεια 
ύψους εννέα δις ευρώ. Βάσει αναλύσεων, 
υψηλότεροι ρυθμοί αναδιάρθρωσης πα-
ρουσιάζονται στα εταιρικά δάνεια με πο-
σοστό 41% (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015) 
και ακολουθούν οι αναδιαρθρώσεις των 
στεγαστικών δανείων, που ανήλθαν στο 
39% από το 35% τον Μάρτιο 2015. Το 
ποσοστό των δανείων των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων που αναδιαρθρώθη-
καν ανέρχεται στο 36%, ενώ χαμηλότερο 
ποσοστό καταγράφεται στις αναδιαρθρώ-
σεις καταναλωτικών δανείων (24%). Η εν 
λόγω κατηγορία δανείων αντιστοιχεί σε 
μικρότερα ποσά σε σχέση με τις υπόλοι-
πες κατηγορίες, όπως τα στεγαστικά ή τα 
δάνεια επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει το 
Συγκρότημα, περίπου το 39% των δανεί-
ων που αναδιαρθρώθηκαν δεν παρου-
σιάζουν καθυστερήσεις μετά την αναδι-
άρθρωσή τους. Μάλιστα, ενθαρρυντικά 
είναι τα δεδομένα σε σχέση με τις ανα-
διαρθρώσεις που επιτεύχθηκαν μετά το 
τέλος Μαρτίου, αφού τα εν λόγω δάνεια 

σε ποσοστό της τάξης του 70% εξυπη-
ρετούνται.

Κορυφαία προτεραιότητα
Όπως επισημαίνει η Τράπεζα, η αντι-
μετώπιση των προβληματικών δανεί-
ων του Συγκροτήματος αποτελεί κορυ-
φαία προτεραιότητα και είναι υψίστης 
σημασίας ζήτημα για τη Διεύθυνση της 
Τράπεζας. «Η Διεύθυνση Αναδιάρθρω-
σης και Ανάκτησης Χρεών (ΔΑΑΧ) κά-
νει πρόοδο στη διαχείριση του προβλη-
ματικού της δανειακού χαρτοφυλακίου, 
παρ’ όλην την απουσία των κατάλληλων 
νομοθετικών εργαλείων. Μετά την πρό-
σφατη υιοθέτηση του νομοθετικού πλαι-
σίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγ-
γυότητα, και εφόσον δεν υπάρξουν μη 
αναμενόμενα προβλήματα στην εφαρ-
μογή των νομοθετικών αυτών πλαισίων 
και σχετικών κανονισμών, η ΔΑΑΧ ανα-
μένεται ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα 
στην αντιμετώπιση των προβληματικών 
δανείων. Όσο πιο σύντομα οι κυπριακές 
τράπεζες αντιμετωπίσουν το υψηλό επί-
πεδο των προβληματικών δανείων, τόσο 
πιο γρήγορα θα είναι σε θέση να συμ-
βάλουν στην ανάκαμψη της κυπριακής 

οικονομίας, μέσω της χρηματοδότησης 
φερέγγυων νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων. Οι προβλέψεις γι’ απομείωση δα-
νείων θα επηρεάζονται από το ποσοστό 
αθέτησης υποχρεώσεων των δανειολη-
πτών και από τυχόν περαιτέρω μείωση 
στην αξία των εξασφαλίσεων», επιση-
μαίνεται περαιτέρω.

Τρία στα πέντε 
Η Ελληνική Τράπεζα παρουσίασε το 
εξάμηνο οριακά κέρδη €0,5 εκ. από 
€95 εκ. που ήταν η ζημιά πέρυσι. Σε ό,τι 
αφορά την Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα 
με τα εξαμηνιαία αποτελέσματα του Ομί-
λου, οι μικτές χορηγήσεις μέχρι το τέλος 
Ιουνίου ανήλθαν στα 4,4 δις ευρώ, με τα 
επίπεδα των ΜΕΔ να παραμένουν σε 
πολύ υψηλά επίπεδα. Όπως ανακοίνω-
σε ο Δείκτης των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 61%, 
ενώ ο Δείκτης των συνολικών προβλέ-
ψεων ήταν στο 46%. Για τον λόγο αυτόν, 
η ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση και 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, 
το οποίο συνήλθε την περασμένη Δευ-
τέρα, θεωρούν ύψιστης σημασίας τη δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων και τη βελτίωση της ποιότητας του 
δανειακού χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο 
αυτό, προχωρεί σε αποφασιστικές ενέρ-
γειες για την αντιμετώπισή τους, συμπε-
ριλαμβανομένων διακανονισμών χρεών 
με ακίνητη περιουσία. Για τη διαχείριση 
των ΜΕΔ σημειώνεται πως ο Ανώτατος 
Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής 
Τράπεζας Bert Pijls ανέφερε πως, «κα-
τά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, 
είδαμε να εφαρμόζονται οι νέες νομο-
θεσίες αναφορικά με τις εκποιήσεις και 
την αφερεγγυότητα. Η Ελληνική Τράπε-
ζα έχει πλήρη επίγνωση της κοινωνικής 
της ευθύνης και στόχος μας δεν είναι να 
ασκήσουμε τα νέα μας νομικά δικαιώ-
ματα κατά των ευάλωτων ομάδων της 
κοινωνίας. Ωστόσο, όσον αφορά πελά-
τες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα απο-
πληρωμής των χρεών τους αλλά είναι 
απρόθυμοι να πληρώσουν, θα εφαρμό-
σουμε τη νέα νομοθεσία και θα το πρά-
ξουμε ταχύτατα. Είναι αυτονόητο ότι θα 
προτιμούσαμε να καταλήξουμε σε λύση 
μέσω μιας συναινετικής αναδιάρθρω-
σης, όμως θα στραφούμε στον νόμο εάν 
ο πελάτης δεν είναι πρόθυμος να συνερ-
γαστεί», πρόσθεσε, τονίζοντας παράλλη-
λα την ανάγκη ψήφισης νομοθεσίας για 
πώληση δανείων.

Εντατικοποιούνται
οι αναδιαρθρώσεις
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Π
άντα en alerte! Φουριό-
ζα αλλ’ άκρως ενημερω-
μένη. Οργισμένη αλλά 
τεκμηριωμένη. Απογοη-
τευμένη πλειστάκις αλλά 

προσγειωμένη. Συχνά θυμωμένη με αν-
θρωπάρια και μίζερους, αλλά ψυχούλα 
και ανώτερος άνθρωπος. Προπάντων, 
γνώστρια γεγονότων και ανθρώπων. Κυ-
ρίως και πάνω απ’ όλα υψηλού επιπέ-
δου απαιτητική επαγγελματίας, που σέ-
βεται τα γεγονότα, τα καταγράφει με αντι-
κειμενικότητα, τα αναλύει με επιστημο-
σύνη και τα παραθέτει στον αναγνώστη 
ξεκάθαρα. Δεν μασά τα λόγια της. Δηλ. 
μια δοκιμασμένη και μάχιμη ερευνή-
τρια, ικανή, άξια και ίσως από τους λί-
γους καταξιωμένους συναδέλφους στην 
οικονομική δημοσιογραφία. Αυτή εί-
ναι η Χρύσω Αντωνιάδου, για την οποία 
ήθελα από καιρό να γράψω για το βι-
βλίο της, που κυκλοφόρησε πριν από 
ένα σχεδόν χρόνο. Τίτλος του: «Εσύ, πού 
ήσουνα στην κρίση;» (φυλλίς εκδοτική) 
και όπως γίνεται αντιληπτό, αναφέρεται 
στην οικονομική κρίση, που ως λαίλαπα 
σάρωσε τον τόπο και τους ανθρώπους. 
Σκεφτόμουνα αν θα έπρεπε να παρου-
σιάσω το βιβλίο της, για τρεις λόγους. 
Πρώτον, ήταν άριστη φοιτήτριά μου στο 
Κολέγιο ΚΕΣ, όπου σπούδασε Δημοσιο-
γραφία. Δεύτερον, ήταν εκλεκτή και πο-
λύ αγαπητή συνάδελφος για πολλά χρό-
νια στη «Σημερινή». Θεωρώ ότι έβαλα 
ένα μικρό λιθαράκι στο κτίσιμό της ως 
οικονομικού δημοσιογράφου. Έβαλα τη 

μαγιά, την καθοδήγηση, τις συμβουλές. 
Εκείνη έβαλε τη θέληση, τις ικανότητες, 
την αξιοσύνη, τον ενθουσιασμό -που τη 
χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα- τη γνώση, 
την επιμονή, τη συνέπεια, την ακεραι-
ότητα και το πείσμα, και ιδού το αποτέ-
λεσμα. Τρίτον, είναι πάντα λίγο δύσκο-
λο να μιλάς για έναν συνάδελφο, ιδιαί-
τερα όταν πρόκειται για πολύ αγαπητό, 
αλλ’ άξιο να φέρει τον τίτλο του μάχιμου 
και ερευνητή, αναλυτή οικονομικού δη-
μοσιογράφου.

 
Η κρίση ως ευκαιρία
Το βιβλίο της Χρύσως δεν είναι μόνο 
αναφορά στην κρίση. Για την ακρίβεια, 
με αφορμή την οικονομική κρίση, κρί-
νει σκληρά τους ηγήτορες, αναλύει κα-
ταστάσεις, τέμνει τη σαθρή οικονομι-
κή και, κυρίως, κοινωνική και πολιτική 
πραγματικότητα με το αιχμηρό νυστέ-
ρι της κριτικής, συχνά της οργής, στιγ-
ματίζει τα λαμόγια και τους κλέφτες που 
προκάλεσαν τόσα δεινά στον τόπο και σε 
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Η Χρύσω 
υποφέρει από την «αρρώστια» μερικών 
από εμάς. «Από παιδί», γράφει, «το όνει-
ρο της ζωής μου ήταν να αλλάξω τον κό-
σμο, γι’ αυτό και έγινα δημοσιογράφος. 
Ποτέ καθοδηγούμενη από το προσωπι-
κό συμφέρον πίστευα λανθασμένα ότι 
μπορούσα, τουλάχιστον, να βάλω ένα μι-
κρό λιθαράκι για την αλλαγή του. Ονει-
ροπόλα και ακτιβίστρια, γεννημένη ίσως 
σε λάθος εποχή…». Και προσθέτει: 

«Με το χέρι στην καρδιά, η κρίση 
για μένα, όπως είμαι σίγουρη και για 
άλλους, ήταν η ευκαιρία της ζωής μου. 
Μια απότομη προσγείωση για να κατα-
λάβω, επιτέλους, ότι οφείλουμε να φτά-
σουμε ακόμη και εκεί που δεν μπορού-
με. Να ζήσουμε μια ζωή που μετριέται 

με τις αναπνοές και τις στιγμές που περ-
νούν από μπροστά μας σαν τον παλιό 
καλό κινηματογράφο και ορίζουν την 
πορεία μας. Στιγμές που δεν καταφέρ-
νουμε, δεν προλαβαίνουμε ή δεν ξέρου-
με να απολαμβάνουμε». Οι περισσότε-
ροι γνωρίζουν τη Χρύσω ως οικονομική 
δημοσιογράφο και αναλύτρια από τα χι-
λιάδες ρεπορτάζ, έρευνες και αναλύσεις 
στη «Σ». Άλλοι τη γνώρισαν ως σύμβου-
λο επαγγελματικού προσανατολισμού 
ή καριέρας ή σύμβουλο Τύπου ή για το 
Life Coaching. Τα τελευταία μερικά χρό-
νια οι αναγνώστες της Κυριακάτικης «Σ» 

τη γνωρίζουν και από μιαν άλλη, εξίσου 
σημαντική και πληθωρική σκοπιά, εκεί-
νην του χρονογράφου.

Μαθήματα ζωής
Το βιβλίο της Χρύσως περιέχει περισ-
σότερα τέτοια κείμενα και όχι οικονο-
μικές αναλύσεις, όπως ίσως ο τίτλος να 
υποβάλλει σε όσους θελήσουν να το δια-
βάσουν. Η Χρύσω μπήκε στο οικονομι-
κό ρεπορτάζ και ρίχτηκε από την αρχή 
στα βαθιά. Αδιανόητο, τότε, μια γυναίκα 
να ασχολείται με ένα κατ’ εξοχήν υπό εκ-
κόλαψη είδος ανδροκρατούμενης οικο-
νομικής δημοσιογραφίας. Όπως ομολο-
γεί, «η μάχιμη δημοσιογραφία μου έδω-
σε, μέσα στη σκληρότητά της, ανεκτίμητα 

μαθήματα ζωής και επιβίωσης, αλλά και 
την ευκαιρία να μάθω τον κόσμο μου». 
Κι έμαθε, αφού τον γνώρισε σε όλες τις 
εκφάνσεις του, ιδιαίτερα στις πιο στυ-
γνές, ωμές και αδίστακτες, με όλους τους 
μπαγαπόντηδες, τους κλέφτες των προσ-
δοκιών και τους απατεώνες των ελπίδων 
ενός κόσμου, που κτίστηκε κυριολεκτι-
κά πάνω σε κινούμενη άμμο. 

«Φτιάξαμε μια οικονομία ψεύτι-
κη, παραφουσκώσαμε τον χρηματοπι-
στωτικό τομέα, επενδύαμε μονάχα στις 
υπηρεσίες», επισημαίνει. «Κι όμως τώ-
ρα βλέπουμε τα πάντα να καταρρέουν 
ως χάρτινοι πύργοι. Κι εμείς, θεατές. 
Ας σκεφτούμε τα λάθη μας κι ας ανα-
λάβουμε ο καθένας το μερίδιο της ευ-
θύνης μας (…). Ας δώσουμε μιαν αχτίδα 
ελπίδας στον τόπο, στα νέα παιδιά. Είμαι 
αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε». Αυ-
τή η αισιοδοξία περνά, όμως, μέσα από 
την κάθαρση. «Αν είχα τη δύναμη να 
επιστρέψω πίσω, θα σφράγιζα όλες τις 
πόρτες, ακόμη και την πιο μικρή τρύπα 
της κλειδαριάς, σε όλους εκείνους που 
κατασπάραξαν σαν όρνεα το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα, σκότωσαν την οι-
κονομία και εξόντωσαν την ανάπτυξη. 
Αν μπορούσα, θα έστηνα λαϊκά δικα-
στήρια και θα έστελλα στο εκτελεστικό 
απόσπασμα όσους ‘κούρεψαν’ τα όνει-
ρα των παιδιών, των νέων, των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων».

Ευαίσθητη γυναίκα
Θα νόμιζε κανείς πως η Χρύσω είναι 
απλώς μια μάχιμη δημοσιογράφος στο 
πολύ απαιτητικό οικονομικό ρεπορτάζ, 
που σχεδόν καθημερινά ασχολείται με 
τα όρνεα της οικονομίας. Όχι, πίσω από 
την οικονομία κρύβεται μια πάρα πο-
λύ ευαίσθητη γυναίκα, που ομολογεί 

πως χαίρεται με τα μικρά και ασήμα-
ντα επειδή, απλώς, τόσα χρόνια δεν είχε 
τον χρόνο να τα δει και να τα απολαύσει 
όπως, ας πούμε, να πιει έναν καφέ στα 
«Τρία Φανάρια», πίσω από την εκκλη-
σία της Φανερωμένης και να ρεμβάσει. 
Μέσα από τις γραμμές του οικονομικού 
ρεπορτάζ ξεπροβάλλει μια άλλη Χρύ-
σω, που είδε και γνώρισε ανθρώπους, 
πράξεις και έργα, παραλείψεις και οι-
κονομικά εγκλήματα, και τώρα φιλοσο-
φεί τη ζωή. Και εύχεται με έκδηλη νο-
σταλγία: «Μακάρι να μπορούσα να ζή-
σω περισσότερη τρέλα στη ζωή μου. Να 
ερωτεύομαι χωρίς να φοβάμαι τα ‘μην’ 
και τα ‘όχι’, τα ‘πρέπει’ και τα ‘επιβάλλε-
ται’, να λέω φωναχτά ‘σ’ αγαπώ’, να είμαι 
ο εαυτός μου».

Όσοι γνωρίζουν τη Χρύσω μας, εί-
ναι σταθερά ο εαυτός της. Πάντα μάχιμη, 
αεικίνητη, ανήσυχη, πλήρως και σε βά-
θος ενήμερη, αναλυτική, αποκαλυπτική 
στα ρεπορτάζ της, αλλ’ ευαίσθητη στους 
ανθρώπους και στους φίλους, στον πόνο 
και στην αλληλεγγύη. Μέσα από τις σε-
λίδες του βιβλίου αποκαλύπτεται μια άλ-
λη Χρύσω, που ομολογεί πως αν ήταν η 
τελευταία μέρα της ζωής, «θα έφτιαχνα 
τη ζωή μου από την αρχή. Θα γινόμουν 
συγγραφέας και θα γύριζα τον κόσμο, 
ίσως και ψυχολόγος για να σκαλίζω τις 
ψυχές των ανθρώπων ή ακόμη και μα-
έστρος μιας συμφωνικής ορχήστρας». 

Ευτυχώς για εμάς και για τη δημο-
σιογραφία, αναδείχθηκε σε μίαν από τις 
καλύτερες, ίσως, πιο αξιόπιστες, έμπει-
ρες, έμπυρες, σοβαρές και μάχιμες δη-
μοσιογράφους στο οικονομικό ρεπορ-
τάζ. Τιμά το επάγγελμα και όλους όσοι 
ακόμα πιστεύουμε ότι η δημοσιογρα-
φία είναι μια βιομηχανία ιδεών και όχι… 
μπισκότων. 

   
«αν μπορούσα, θα έστηνα λαϊκά 
δικαστήρια και θα έστελλα στο 
εκτελεστικό απόσπασμα όσους 
‘κούρεψαν’ τα όνειρα των παιδιών, 
των νέων, των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων»

«Εσύ, πού ήσουνα στην κρίση;»
Χρύσω Αντωνιάδου  «Φτιάξαμε μια οικονομία ψεύτικη, παραφουσκώσαμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα,
επενδύαμε μονάχα στις υπηρεσίες. Κι όμως τώρα βλέπουμε τα πάντα να καταρρέουν ως χάρτινοι πύργοι.
Κι εμείς, θεατές. Ας σκεφτούμε τα λάθη μας κι ας αναλάβουμε ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης μας».

σΑΒΒΑσ ιΑκωΒιδΗσ
s.iacovides@cytanet.com.cy
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Δ
εν υπάρχει σχεδόν καμία 
περίπτωση η οικονομία της 
Κίνας να αναπτύσσεται με 
τους ρυθμούς που δηλώ-
νει η κυβέρνηση. Επί σειρά 

ετών, οι εμπειρογνώμονες υποπτεύο-
νται ότι η Κίνα «μαγειρεύει» τα επίσημα 
στοιχεία για την οικονομία της. Αλλά δεν 
χρειάζεται κανείς διδακτορικό στη στατι-
στική για να το καταλάβει αυτή τη φορά. 
Απλώς ρίξτε μια ματιά σε αυτό που κά-
νει η κυβέρνηση της Κίνας τον τελευ-
ταίο καιρό: μια υποτίμηση-έκπληξη του 
γουάν, σε μια προσπάθεια να τονώσει τις 
εξαγωγές, στήριξη των αγορών της μέσω 
αγοράς μετοχών, μεγάλες δαπάνες και 
μείωση των επιτοκίων, σε μια προσπά-
θεια να τονώσει την οικονομία της.

Ισχυρισμοί
Η Κίνα δεν θα έπρεπε να προβαίνει σε 

αυτές τις ενέργειες, αν η χώρα είχε πραγ-
ματικά ρυθμό ανάπτυξης 7%, σύμφωνα 
με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία. «Η 
Κίνα μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη ύφε-
ση στον κόσμο, αλλά θα εξακολουθούσε 
να ισχυρίζεται ότι έχει ανάπτυξη 7%», λέ-
ει ο Γκόρντον Τσανγκ, ειδικός σε θέματα 
της Κίνας και συγγραφέας του βιβλίου 
«The Coming Collapse of China».

Βασικός αγοραστής
Τα χρηματιστήρια παγκοσμίως καταρ-
ρέουν, επειδή οι επενδυτές φοβούνται 
ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία 
στον κόσμο θα συμπαρασύρει και άλ-
λες χώρες μαζί της. Η Κίνα είναι βασικός 
αγοραστής εμπορευμάτων, όπως πετρε-
λαίου και χαλκού. Όταν δεν αγοράζει τις 
ίδιες ποσότητες, χώρες όπως η Αυστρα-
λία, ο Καναδάς και η Βραζιλία που εξά-
γουν αυτά τα εμπορεύματα, πλήττονται. 

Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δε γνω-
ρίζει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, 
ώστε να προσαρμόσει ανάλογα τις προσ-
δοκίες του. Εξάλλου, υπάρχει μεγάλη δι-
αφορά ανάλογα με το εάν η Κίνα βρίσκε-
ται σε σημαντική επιβράδυνση (π.χ. 2% 
ανάπτυξη) αντί για ελαφρά επιβράδυνση 
(5-6% ανάπτυξη).

Επιβράδυνση
Ιδού τι σημαίνει 2%
αντί για 5% ανάπτυξη:
1. Μεγάλη επιβράδυνση. Ο Τσανγκ 
λέει ότι ανεπίσημα στο Πεκίνο μιλάνε 
για ανάπτυξη 2%. Δεν εκπλήσσεται. Τα 
επίσημα οικονομικά στοιχεία δεν είναι 
καλά και υπάρχουν μεγάλες μειώσεις 
σε όλους τους δείκτες, από την παραγω-
γή χάλυβα και τις μεταφορές μέχρι την 
κατανάλωση ηλεκτρισμού. Ο μεταποι-
ητικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος 

- ο δείκτης εμπιστοσύνης βρίσκεται στο 
χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 
ετών. «Πολλά στοιχεία είναι πραγματικά 
άσχημα», λέει ο Τσανγκ.

Παρότι ο Τσανγκ αναγνωρίζει ότι η 
Κίνα λαμβάνει διάφορα μέτρα τόνωσης 
της οικονομίας, ανησυχεί ότι μεγάλο μέ-
ρος της ανάπτυξης στηρίζεται από την 
αύξηση του δανεισμού από τους κατα-
ναλωτές, τις επιχειρήσεις, τις τοπικές κυ-
βερνήσεις και τις εταιρείες ακινήτων. 
Υπολογίζει ότι το πραγματικό ΑΕΠ πρέ-
πει να εμφανίζει ανάπτυξη 1% με 2%.

«Υπερβολικά σενάρια»
2. Είναι μια μικρή επιβράδυνση. Άλ-
λοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα σενά-
ρια περί «ανώμαλης προσγείωσης» της 
Κίνας είναι υπερβολικά. «Δεν βρισκό-
μαστε στο 2009», λέει ο Ντέρεκ Σίζορς 
του America Enterprise Institute. Εκτι-

μά ότι το ΑΕΠ αναπτύσσεται με ρυθμό 
περίπου 4,5%. Η παγκόσμια εταιρεία 
προβλέψεων Capital Economics έχει 
κατά το παρελθόν συγκρουστεί με την 
κυβέρνηση της Κίνας για την ακρίβεια 
των στοιχείων της. Η εταιρεία εκτιμά ότι 
ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 5% έως 6%.

Καλύπτει το έδαφος
Η οικονομία της Κίνας είχε σαφώς χει-
ρότερες επιδόσεις από το πρώτο εξάμη-
νο, αλλά μπορεί να καλύψει το έδαφος 
στο δεύτερο εξάμηνο, αν αποδώσουν τα 
μέτρα τόνωσης. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι 
οι οικονομικές συνθήκες βελτιώνονται», 
λέει ο Μαρκ Ουίλιαμς, επικεφαλής οι-
κονομολόγος στην Capital Economics. 
Υπενθυμίζει ότι ένας ρυθμός ανάπτυξης 
5%-6% δεν είναι στην πραγματικότητα 
τόσο άσχημος, όπως κυκλοφορεί.

ΠΗΓΗ: FortuneGreece

Ο 
Αμερικανός οικονομο-
λόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, 
ο οποίος είχε βραβευθεί 
με Νόμπελ Οικονομικών 
Επιστημών, εξέφρασε την 

ανησυχία του σε μια συνέντευξη που 
παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, 
πως η γαλλική κυβέρνηση έχει υπο-
στεί μια «μορφή εκφοβισμού» από τη 
Γερμανία σε ό,τι αφορά την οικονομι-
κή της πολιτική, ενώ παράλληλα κάλε-
σε την Αριστερά, στην Ευρώπη όπως 
και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής, να αναλάβει δράση για να σταματή-
σει η αύξηση των ανισοτήτων. «Υπάρχει 
μια μορφή εκφοβισμού», έκρινε ο οικο-
νομολόγος, ένας από τους σημαντικότε-
ρους επικριτές των πολιτικών λιτότητας 
σε διεθνές επίπεδο, μαζί με τον συμπα-
τριώτη του Πολ Κρούγκμαν και τον Γάλ-
λο Τομά Πικετί, αναφερόμενος στη γερ-
μανική επιρροή στην οικονομική πολι-
τική που ασκεί η κυβέρνηση του Προέ-
δρου Φρανσουά Ολάντ.

Ο Βαρουφάκης
Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του πρώ-
ην υπουργού Οικονομικών της Ελλά-
δας Γιάνη Βαρουφάκη, σύμφωνα με τον 
οποίο η γερμανική αδιαλλαξία έναντι 
της Ελλάδας είχε στόχο να εκφοβίσει τη 
Γαλλία και να την πείσει να ακολουθή-
σει την οδό των πολιτικών λιτότητας, ο 
πολύ προβεβλημένος στα μέσα ενημέ-
ρωσης Αμερικανός οικονομολόγος απά-
ντησε: «το πιστεύω». «Η κυβέρνηση της 
κεντροαριστεράς στη Γαλλία δεν μπόρε-
σε να ορθώσει το ανάστημά της έναντι 
της Γερμανίας» όσον αφορά την κατεύ-
θυνση της δημοσιονομικής της πολιτι-
κής, ή στην ελληνική κρίση, υποστήρι-
ξε ο πρώην επικεφαλής οικονομολό-

γος της Παγκόσμιας Τράπεζας και σύμ-
βουλος του άλλοτε προέδρου των ΗΠΑ 
Μπιλ Κλίντον.

Κίνδυνος
Για τον Στίγκλιτς, ο οποίος βρίσκεται στο 
Παρίσι για την προώθηση της γαλλικής 
έκδοσης του τελευταίου του βιβλίου για 
τις ανισότητες («Το μεγάλο χάσμα», γαλλ. 
έκδ. Les Liens qui Libèrent), η Γαλλία 
«είναι από όλα τα έθνη του κόσμου εκεί-
νη που αγκάλιασε περισσότερο την έν-
νοια της ισότητας», αλλά διατρέχει πλέ-
ον «αληθινό κίνδυνο», να δει την ψαλί-
δα των ανισοτήτων να ανοίγει, λόγω των 
δημοσιονομικών της επιλογών. Ο Αμε-

ρικανός οικονομολόγος, που είχε λάβει 
το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 
2001 μαζί με άλλους δύο ερευνητές για 
το έργο τους όσον αφορά τις ασυμμετρί-
ες της πληροφόρησης στις αγορές, επέ-
κρινε στη συνέντευξή του τόσο τις πολι-
τικές λιτότητας και περιστολής των δη-
μοσίων δαπανών, όσο και την «αληθινά 
ηλίθια ιδέα πως η μείωση των φόρων 
για τις επιχειρήσεις τονώνει την οικο-
νομία», εκτιμώντας ότι αυτή η «πολιτική 
της προσφοράς», που είχε εφαρμόσει ο 
Ρόναλντ Ρίγκαν στις ΗΠΑ τη δεκαετία 
του 1980, είναι πλέον σήμερα «εντελώς 
απαξιωμένη». «Δεν αποτελεί πια καν θέ-
μα συζήτησης για τους οικονομολόγους, 

παρά μόνο για τους Γερμανούς και ορι-
σμένους στη Γαλλία», δήλωσε.

Απογοήτευση
Η μείωση των επιβαρύνσεων και των 
φόρων για τις επιχειρήσεις βρίσκεται 
στην καρδιά του Συμφώνου Ευθύνης 
και Αλληλεγγύης που προωθεί ο Πρό-
εδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ. 
«Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρώπη επι-
λέγει αυτόν τον δρόμο σήμερα», σχολί-
ασε ο Στίγκλιτς, για τον οποίο οι εκλογές 
στη Γαλλία και στη Γερμανία το 2017 
δεν αναμένεται να μεταβάλουν ουσια-
στικά τα δεδομένα. Ο Τζόζεφ Στίγκλιτς, 
πάντως, είπε ότι «ελπίζει» σε μιαν αλλα-

γή στην Ισπανία, όπου οι εκλογές ανα-
μένεται να διεξαχθούν πριν από το τέ-
λος του έτους, εν μέσω μιας ανάκαμψης 
της οικονομίας που όμως, όπως υπο-
στήριξε, αποτελεί αυταπάτη: η ανερ-
γία στη χώρα αυτή παραμένει ιδιαίτε-
ρα υψηλή. Ο Στίγκλιτς δεν έκρυψε την 
απογοήτευσή του για τις πολιτικές που 
άσκησαν αριστερές και κεντροαριστε-
ρές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια 
στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Τα τελευ-
ταία «20 χρόνια, οι σοσιαλδημοκράτες 
δεν πιστεύουν» στις προοδευτικές πο-
λιτικές, είπε αναφερόμενος στον Βρε-
τανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, τον 
Γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέ-
ντερ, αλλά και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 
Μπαράκ Ομπάμα: «όλοι τους υποστή-
ριξαν τις τράπεζες, την απορρύθμιση, τις 
συμφωνίες για το εμπόριο που έβλαψαν 
τους εργαζομένους», υπογράμμισε. Αν 
και ο Ομπάμα μετατράπηκε, κατά τον 
Στίγκλιτς, σε «όμηρο των μεγάλων πο-
λυεθνικών», ο Αμερικανός οικονομο-
λόγος θα ήθελε να πιστεύει ότι τα πράγ-
ματα θα αλλάξουν, εάν κερδίσει τις προ-
εδρικές εκλογές του 2016 ένας ή μία 
υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος. Ερωτηθείς για την κατάσταση στην 
Κίνα, όπου οι σπασμοί της οικονομίας 
προκάλεσαν παγωμένο ιδρώτα στις δι-
εθνείς αγορές, ο Τζόζεφ Στίγκλιτς είπε 
ότι δεν πρέπει να «δραματοποιείται τό-
σο» η κατάσταση. «Το καλό νέο είναι ότι 
πλέον συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη να 
ρυθμιστούν οι κεφαλαιαγορές» στην Κί-
να, επισήμανε ο Στίγκλιτς. Κατά τα άλλα, 
το Πεκίνο «έχει περίπου τέσσερα τρισε-
κατομμύρια δολάρια σε συναλλαγμα-
τικά αποθέματα. Αυτό του δίνει τα μέ-
σα για να υποστηρίξει την ανάπτυξη», 
έκρινε ο ίδιος.

Τι συμβαίνει στην Κίνα;

Στίγκλιτς: «Οι Γερμανοί κάνουν bullying 
στους Γάλλους σε ό,τι αφορά την οικονομία»

Ρυθμός ανάπτυξης   Εμπειρογνώμονες υποπτεύονται ότι η κινεζική κυβέρνηση «μαγειρεύει» τα επίσημα στοιχεία

Ανησυχίες του Νομπελίστα Οικονομολόγου για την κατάσταση στην Ευρώπη
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Με αφορμή, πιθανότατα, την πρό-
σφατη αναδιοργάνωση της εταιρείας 
κάτω από την ομπρέλα της Alphabet, 
η Google είναι δεδομένο ότι θα προ-
χωρήσει σε αλλαγές και η πρώτη 
που βλέπουμε σήμερα αφορά το logo 
της. Η αλλαγή δεν είναι συγκλονιστι-
κή, άλλωστε παρατηρούμε μόνο δι-
αφορά στη γραμματοσειρά, ωστόσο, 
η επίσημη θέση της Google είναι λί-
γο πιο διαφωτιστική: «Γιατί κάνουμε 
αυτήν την αλλαγή; Μια φορά κι έναν 
καιρό, η Google ήταν ένας προορι-
σμός που επισκεπτόσασταν από μια 
συσκευή, το desktop PC. Στις μέρες 
μας, οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με 
τα προϊόντα της Google μέσω πολ-

λών διαφορετικών συσκευών, εφαρ-
μογών και πλατφορμών, συχνά μέσα 
στην ίδια ημέρα. Η προσδοκία σας εί-
ναι ότι θα σας βοηθήσει οποτεδήπο-
τε και οπουδήποτε βρίσκεστε, είτε μι-
λάμε για κινητό τηλέφωνο, τηλεόρα-
ση, ρολόι, αυτοκίνητο ή desktop. Σή-
μερα παρουσιάζουμε ένα νέο λογό-
τυπο για να προσδιορίσουμε μια οι-
κογένεια που αντικατοπτρίζει αυτήν 
την πραγματικότητα, ακόμα και στις 
μικρότερες οθόνες. Όπως βλέπετε, 
το logo και το brand της Google έχει 
αναβαθμιστεί για έναν κόσμο άπει-
ρων συσκευών και διαφορετικών 
τρόπων αλληλεπίδρασης (όπως άγ-
γιγμα, πληκτρολόγηση και ομιλία)».

Τεχνολογία  Διεθνή

BusinessWeekly
κυριακή 6 σεπτεμβρίου 2015

Google  

Κριστίν Λαγκάρντ  

Άλλαξε το logo της

Το νέο gaming tablet της εταιρείας
Ηχηρή η παρουσία της Acer στην 
IFA Berlin 2015, η οποία αποκά-
λυψε επίσημα μεταξύ άλλων και 
το gaming tablet που γνωρίσαμε 
πριν από μερικές ημέρες. Το Acer 
Predator 8 GT-810 ξεχωρίζει για 
τον φουτουριστικό σχεδιασμό, τα 4 
εμπρόσθια ηχεία stereo και τους αι-
σθητήρες απτικής ανάδρασης τεχνο-
λογίας TacSense για να νιώθεις το 
παιχνίδι. Θα κυκλοφορήσει στις 6 
Νοεμβρίου σε τιμή €349 και στο πα-
κέτο συμπεριλαμβάνεται το Asphalt 
8 μαζί με 320.000 in-game credits.

•Οθόνη 8” Full HD IPS (1920 x 
1200)
•Επεξεργαστής Intel Atom X7
•Επεξεργαστής γραφικών Intel HD
•Μνήμη RAM 2GB
•Αποθηκευτικός χώρος 64GB (επέ-
κταση με microSD έως 128GB)
•Κάμερα 5MP
•Εμπρόσθια κάμερα 2MP
•WiFi 802.11a, Bluetooth
•Λειτουργικό σύστημα Android 5.1 
Lollipop
•Πάχος 8.7mm
•Βάρος 350gr

Σταδιακή ανάκαμψη των τιμών πετρε-
λαίου τον επόμενο χρόνο προβλέπουν 
αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα 
του Reuters, καθώς η αύξηση της προ-
σφοράς επιβραδύνεται και ανακάμπτει 
η ζήτηση. Η τιμή του μπρεντ πιθανώς 
να διαμορφωθεί στα 62,30 δολάρια το 
βαρέλι το 2016, από τα περίπου 57,60 
δολάρια που έχει διαμορφωθεί κατά 
μέσον όρο φέτος, σύμφωνα με τη μηνι-
αία δημοσκόπηση στην οποία συμμε-
τείχαν 30 αναλυτές. Η τιμή του αμερι-
κανικού αργού αναμένεται να διαμορ-
φωθεί κατά μέσον όρο στα 57,00 δο-
λάρια το βαρέλι τον επόμενο χρόνο. Οι 
εκτιμήσεις είναι χαμηλότερες από τις 
προβλέψεις των αναλυτών στην αντί-
στοιχη έρευνα που είχε γίνει στα τέλη 
Ιουλίου. Οι διεθνείς αγορές πετρελαί-
ου έχουν υποχωρήσει κατά το ένα τρί-
το από τον περασμένο Μάιο και συνε-
χίζουν να είναι πολύ κάτω από το ήμι-
συ της αξίας που είχαν πριν από ένα 
χρόνο, χάρη στην υπερβάλλουσα προ-
σφορά καυσίμων και την ασθενική ζή-
τηση. Οι ανησυχίες για την κινεζική οι-
κονομία ενέτειναν τις απώλειες αυτές 
τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αναλυτές, 
ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι πολύ χα-

μηλότερες τιμές πετρελαίου τους τε-
λευταίους μήνες τροφοδότησαν τη ζή-
τηση για καύσιμα σε πολλές περιοχές 
του πλανήτη, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και 
τη Μέση Ανατολή, ενώ έχει αρχίσει 
να επιβραδύνεται η αύξηση της παρα-
γωγής πετρελαίου. Αυτό θα βοηθήσει 

να ισορροπήσει η αγορά και αναμένε-
ται να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές 
τους επόμενους μήνες, υποστηρίζουν 
οι αναλυτές. Για το 2015, η έρευνα του 
Reuters προβλέπει η τιμή του μπρεντ 
να διαμορφωθεί στα 57,40 δολάρια 
το βαρέλι.

«Καμπανάκι» για την αστάθεια που πα-
ρατηρείται τελευταία στις παγκόσμιες 
χρηματαγορές έκρουσε η επικεφαλής 
του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, σημειώνο-
ντας πως κάτι τέτοιο δείχνει πόσο γρή-
γορα οι κίνδυνοι μπορούν να διαχυθούν 
από τη μία οικονομία στην άλλη. Όπως 
είπε, αυτό που φάνηκε τις τελευταίες 
εβδομάδες είναι «πόσο πολύ η Ασία βρί-
σκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας οι-
κονομίας και πόσο πολύ η αναταραχή 
σε μίαν αγορά στην Ασία μπορεί να δια-
χυθεί στον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε η 
Κριστίν Λαγκάρντ σε διάσκεψη που δι-
εξάγεται στην πρωτεύουσα της Ινδονη-
σίας. Υπενθυμίζεται ότι στα χρηματιστή-
ρια παγκοσμίως και στα νομίσματα πολ-
λών αναδυόμενων οικονομιών έχουν 
καταγραφεί μεγάλες διακυμάνσεις, με-
τά την απόφαση που έλαβε η Κίνα τον 
περασμένο μήνα να υποτιμήσει το νό-
μισμά της. Η Λαγκάρντ, που βρίσκεται 
στην Τζακάρτα, ανέφερε πως η παγκό-
σμια οικονομία αντιμετωπίζει αντίθετους 
ανέμους από την αναπροσαρμογή της 
Κίνας, την αργή ανάπτυξη της Ιαπωνί-
ας, την πτώση των τιμών των εμπορευ-
μάτων και την αβεβαιότητα όσον αφο-
ρά την αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. 
Κατά την επικεφαλής του ΔΝΤ, οι πολι-
τικές πρέπει να προσαρμόζονται σε κά-
θε χώρα, όμως κυρίως θα πρέπει να πε-

ριλαμβάνουν την ενίσχυση της άμυνας 
με μία συνετή δημοσιονομική πολιτική, 
τη χαλιναγώγηση της υπερβολικής πι-
στωτικής επέκτασης, την ευθυγράμμιση 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών ώστε 
να απορροφούν τους κλυδωνισμούς, τη 

διατήρηση κατάλληλων αποθεμάτων ξέ-
νου συναλλάγματος και την ενίσχυση της 
ρύθμισης. Η διευθύντρια του ΔΝΤ συμ-
μετέχει σε μία διάσκεψη στην Ινδονησία 
για το μέλλον της χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης.

Τιμή πετρελαίου 

Acer Predator 8 GT-810  

Aναλυτές προβλέπουν αύξηση της προσφοράς

«Καμπανάκι» για διάχυση κινδύνων από την αστάθεια των αγορών

BusinessWeekly_1-8_inn.indd   8 04/09/15   23:18


