ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 28 Ιοσνίοσ 2010
Τατύτητα: 60 λ.τ.λ.
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 4΄ / 40΄
Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο δηαρείξηζεο δεκνζίνπ ρξένπο κεηαθέξνληαη απφ ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα ζην Τπνπξγείν / Οηθνλνκηθψλ / κεηά απφ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο. Σα λέα
δεδνκέλα ζα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη απφ / ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ελψ παξάιιεια
βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα ε ζνβαξή δηαθνξά πνπ ππάξρεη / αλάκεζα ζηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηφζν ζε πξαθηηθά , φζν θαη ζε επξχηεξα
ζέκαηα. |
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξηλ δχν ρξφληα, είρε απνθαζίζεη φηη ζα κεηέθεξε ζην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηε / δηαρείξηζε / ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, φρη φκσο θαη φιεο ηηο
απαηηνχκελεο εξγαζίεο. Όκσο κεηά απφ αίηεκα / ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πνπ
επηθαιείηαη ηφζν λνκηθνχο φζν θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην /
απνθάζηζε πξφζθαηα φηη ζα αιιάμνπλ νη ζρεηηθνί λφκνη θαη φηη ζα κεηαθεξζεί φιν ην
θάζκα ησλ εξγαζηψλ πνπ | ζρεηίδνληαη / κε ην δεκφζην ρξένο ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ.
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εθηφο απφ απηφ, / απαζρνιεί έληνλα ηειεπηαία θαη ε
θζίλνπζα πνξεία πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη άιια / πξνβιήκαηα
κηθξψλ εκπνξεπνκέλσλ ηα νπνία γίλνληαη εληνλφηεξα ππφ ην βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο. / Γηα ηε ζπγθξάηεζε απηήο ηεο αξλεηηθήο πνξείαο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
πξέπεη λα ιάβεη κέηξα ζηήξημεο, πξάγκα πνπ | απαηηεί / ηελ παξαρψξεζε δαλείσλ.
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηψξα ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη ηφζν / πξαθηηθά φζν θαη
ζεζκηθά ζέκαηα, ελψ ζα ήζειε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα λα ζπλερίζεη λα εθηειεί ηηο
πξαθηηθέο / εξγαζίεο / θαη ην ίδην λα θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζεζεί. Η απφθαζε φκσο ηνπ / Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν
ελψπηνλ πνιιψλ επζπλψλ ελφςεη θαη ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 29 Ιοσνίοσ 2010
Τατύτητα: 70 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 4΄ /50΄
Η εμαγγειία ησλ λέσλ ζθιεξψλ κέηξσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα βειηίσζε ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζηε ρψξα, / θαηάθεξε λα κεηψζεη ηελ αγσλία ζηηο αγνξέο.
Όκσο ζηειέρε ηεο αγνξάο πνπ ραηξέηεζαλ ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο, πξνεηδνπνηνχλ /
ηαπηφρξνλα / φηη νη θηλήζεηο ίζσο λα κελ είλαη αξθεηέο. Αλ ε Ειιάδα δελ αληηκεησπίζεη
ζσζηά ηνλ θίλδπλν ηεο θξίζεο, ε αγνξά / ζα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε άιιεο ρψξεο.
Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο θαη νη άιιεο ρψξεο ηεο Επξψπεο δελ είλαη βπζηζκέλεο ζηα ρξέε
θαη δελ έρνπλ | ηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο. Έρνπλ ειιείκκαηα ηφζν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπο φζν θαη ζην εκπφξην ηνπο. Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ Ειιάδα θαη ζε / απηέο ηηο
ρψξεο/ ειάρηζηε πνιηηηθή βνχιεζε ππάξρεη γηα κείσζε ησλ δαπαλψλ ή αχμεζε ησλ
θφξσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα εηθφλα παξφκνηα / κε ειάρηζηεο δηαθνξέο.
ε αληίζεζε κε ηελ Επξψπε, ε Ακεξηθή θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε δηαθνξά ζην ζέκα ηεο
θξίζεο θαζψο / πξαγκαηνπνηεί / αξγά θαη ζηαζεξά βήκαηα γηα αλάθακςε. Η νηθνλνκία
ηεο παξνπζηάδεη βειηησκέλε εηθφλα, κε ηνλ αξηζκφ | ησλ εξγαδνκέλσλ / λα δηαγξάθεηαη
απφ ην επίδνκα αλεξγίαο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα λα απμάλεηαη. Ο ζπλδπαζκφο δε
απμεκέλεο / παξαγσγηθφηεηαο / θαη κεησκέλνπ θφζηνπο εληζρχεη ηα εηαηξηθά θέξδε. Κάηη
ηέηνην βέβαηα δελ ηζρχεη ζηηο ρψξεο ηεο Επξψπεο / φπνπ ε αλεξγία αλέξρεηαη ζε πνιχ
ςειά πνζνζηά. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη εδψ, φπσο ην πάγσκα ησλ κηζζψλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ / αμησκαηνχρσλ / θαη ε κείσζε ησλ κηζζψλ ηνπ δεκνζίνπ κπνξεί λα
ιχλνπλ ην πξφβιεκα κφλν πξνζσξηλά φρη θαη καθξνπξφζεζκα. | Δελ εμνθινχληαη ηα
ρξέε κφλν κε ην πάγσκα ησλ κηζζψλ. Σν θιεηδί βξίζθεηαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ζηελ
νπνία ζηεξίδεηαη θαη ε / αλάπηπμε / ηεο νηθνλνκίαο.
Η παξαγσγηθφηεηα ήηαλ θαη ζα είλαη ην κφλν κέζν γηα κηα νηθνλνκία ζηαζεξή πνπ λα
κπνξεί λα / ζεθψλεη ην βάξνο θάζε νηθνλνκηθήο θξίζεο ή θάκςεο ζηελ νηθνλνκία.
Πξνβιήκαηα ηα νπνία ιχλνληαη κε πξνζσξηλά κέηξα δελ αγγίδνπλ / ην θαθφ ζηε ξίδα ηνπ
κε απνηέιεζκα απηά λα επαλέξρνληαη ίζσο θαη ζε ρεηξφηεξε κνξθή, φπσο θαη ε θξίζε
πνπ καο ηαιαηπσξεί.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 1 Ιοσλίοσ 2010
Τατύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄+ 2΄/ 80΄
Κείμενο β΄ ( 2΄ )
Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ αξέζθνληαη λα κηινχλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Πην ιίγνη φκσο είλαη εθείλνη / πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ
πξάμε εθείλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ζε ιφγηα. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη θαη νη
δηθηάηνξεο κηινχλ γηα δεκνθξαηία θαη δεκνθξαηηθή / δηαθπβέξλεζε.
Έλα άιιν πιήγκα θαηά ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε απεξηφξηζηε θαηάρξεζε ζηελ εμάζθεζε
εμνπζηψλ ηεο δεκνθξαηίαο κε / απνθνξχθσκα ηε ρξέσζε ηεο δεκνθξαηίαο κε παξάλνκεο
ή παξεμεγεκέλεο ελέξγεηεο. Η ειαζηηθφηεηα πνπ επηδεηθλχεηαη ζηελ εξκελεία | λφκσλ
θαη θαηλνηνκηψλ ζην φλνκα ηεο δεκνθξαηίαο θαηαληά ελίνηε ζηελ πηνζέηεζε κέρξη θαη
παξαλφκσλ ελεξγεηψλ, πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ. /
Εθείλν πνπ κεηξά ζε θαηαζηάζεηο ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο είλαη ηα έξγα θαη φρη ηα
ιφγηα. Άιιν είλαη λα ηζρπξίδεζαη φηη είζαη δεκνθξαηηθφο / θαη ζέβεζαη ηε δεκνθξαηία
θαη άιιν, ηειείσο δηαθνξεηηθφ, λα ζπκπεξηθέξεζαη θαη λα πνιηηεχεζαη δεκνθξαηηθά.
Δελ ζα είκαζηε έμσ απφ ηελ / πξαγκαηηθφηεηα αλ ππνζηεξίμνπκε φηη ηα πην κεγάια θαη
πην απνηξφπαηα εγθιήκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο έγηλαλ γηα ηε δεκνθξαηία.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 1 Ιοσλίοσ 2010
Τατύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄+ 2΄ / 80΄
Κείμενο α΄ ( 3΄ )
Σελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ απνθάζηζε ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
ζε έθηαθηε ζπλεδξία ηνπ. Όπσο αλέθεξε ν θπβεξλεηηθφο / εθπξφζσπνο, έρεη θαηαηεζεί
έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηε κείσζε ησλ
δαπαλψλ. Όπσο θαίλεηαη έρεη / ηεζεί ν ζηφρνο γηα ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε. Σα κέηξα
κάιηζηα βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο θπβέξλεζεο θαη έρνπλ αξρίζεη λα πινπνηνχληαη.
Ο Πξφεδξνο ηεο / Δεκνθξαηίαο εκπηζηεχεηαη πιήξσο ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη γηα
απηφ ππάξρεη πιήξεο θαη αγαζηή ζπλεξγαζία καδί ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε | ηεο
θξίζεο./ Η θππξηαθή νηθνλνκία, είλαη αλνηθηή νηθνλνκία θαη εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ απφ ηηο εμειίμεηο θαη ζηελ Επξψπε θαη ζε / άιιεο ζεκαληηθέο ρψξεο κε ηηο νπνίεο
έρνπκε ζρέζεηο, φπσο είλαη ε Ρσζία θαη ε Αγγιία.
Η θππξηαθή θπβέξλεζε είρε πξνλνήζεη ηε κείσζε / ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη επηπξφζζεηα απνθάζηζε ζήκεξα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπο.
Ωο πξψην κέηξν ζεσξείηαη θαη ε κείσζε ησλ / πξνζιήςεσλ. Με απηφ ην κέηξν
κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θξαηηθή κεραλή. Όζνλ αθνξά ζηε
κηζζνδνζία ησλ δεκνζίσλ | ππαιιήισλ, / κφλν θήκεο ππάξρνπλ. Μηα άιιε ζεκαληηθή
ηνκή ηεο θπβέξλεζεο, είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ε νπνία πιεγψλεη εδψ
θαη / πνιιά ρξφληα ηελ θππξηαθή θνηλσλία. Εδψ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην ζέκα
ηεο θνξνιφγεζεο ησλ αθηλήησλ φπνπ ν δηάινγνο ζπλερίδεηαη κε / εληαηηθνχο ξπζκνχο.
Η πην ζσζηή νδφο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ πνιηηηθψλ είλαη ν δηάινγνο. Η
θπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή / ηεο ρψξαο γηα αληηκεηψπηζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη ζθνπφ λα επηκεξίζεη επζχλεο αλάινγα κε ηη κπνξεί λα δψζεη
θαζέλαο απφ εκάο.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 28 Ιοσνίοσ 2010
Τατύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο: β΄ ( 2 ΄)
Θα ήζεια πνιχ λα αιιάμσ ηνλ θφζκν. Θα ήζεια λα δσ κηα θνηλσλία ζηελ νπνία λα κελ
ππάξρεη βία θαη θαηαπίεζε. Καη δελ ελλνψ βέβαηα ηε ζσκαηηθή βία / φηαλ αλαθέξνκαη ζε
απηά ηα ζέκαηα. Ελλνψ θαη ηε ςπρνινγηθή βία πνπ ίζσο λα είλαη θαη ε ρεηξφηεξε. Κάζε
κέξα γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο βίαο πνπ κπνξεί γηα / θάπνηνπο / λα είλαη κηα απιή
ζπκπεξηθνξά, πνπ φκσο αλνίγεη πιεγέο θαη αθήλεη πνιιαπιά ηξαχκαηα λα αηκνξξαγνχλ.
Καηαζηάζεηο πνπ πεξλνχλ ηηο πιείζηεο θνξέο απαξαηήξεηεο. Ίζσο / γηαηί δελ ζίγνπλ
εκάο αιιά θάπνηνπο άιινπο. Μαο αξθεί πνπ δελ είκαζηε ζχκαηα εκείο ή ε νηθνγέλεηά
καο. Ξερλνχκε φκσο πσο έηζη δηακνξθψλεηαη κηα θνηλσλία ζηελ | νπνία ζα θιεζνχκε λα
δήζνπκε κεζαχξην εκείο θαη ηα παηδηά καο. Ξερλνχκε πσο έλα έγθιεκα κπνξεί λα κελ
ζθνηψλεη κφλν ζπγθεθξηκέλα άηνκα αιιά θαη ηηο ςπρέο φισλ καο. / θνηψλεη κηα
θνηλσλία νιφθιεξε. Καη αθφκα ρεηξφηεξα, ζθνηψλεη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο.
Όηαλ ηα δηάθνξα εγθιήκαηα δελ ηηκσξνχληαη φπσο ζα έπξεπε θαη δελ επηβάιινληαη / νη
πξέπνπζεο πνηλέο, δίδνληαη θαη ηα αλάινγα καζήκαηα ζηνπο λένπο καο. Όηη κπνξνχλ
λα θεξδίδνπλ απηφ πνπ ζέινπλ κε παξάλνκεο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο. Σν εχθνιν θέξδνο
γίλεηαη / ην κνλαδηθφ κέζν πνπ νδεγεί πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ.
Η ηζηνξία φκσο κηαο θνηλσλίαο δελ γξάθεηαη κε ζεσξία νχηε κε φζα ίζσο ππφζρνληαη
φινη.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 28 Ιοσνίοσ 2010
Τατύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Γιάρκεαι Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄+ 2΄ / 90΄
Κείμενο: α΄ ( 3΄)
Έλα απφ ηα πην ζνβαξά , αλ φρη ην πην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο είλαη
νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξφιν πνπ νη / πνιίηεο
θαίλεηαη λα κελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, εληνχηνηο ε
δεκνζηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο επί / ηεο
νηθνλνκίαο / ηεο ρψξαο θαίλεηαη λα έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνλ θφζκν.
Ο θφζκνο ελνριείηαη θαη αλεζπρεί κε ην άθνπζκα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επεζψξεπζε ε
νηθνλνκηθή θξίζε. / Πην ζνβαξφ απφ απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ην πξφβιεκα ηεο
αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. Παξφιν πνπ ην πξφβιεκα ζα απνδίδεηαη απφ
πνιινχο ζηε κεγάιε | αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ, δελ παχεη εληνχηνηο λα
είλαη άθξσο αλεζπρεηηθφ γηα ηνλ θφζκν θαη γηα ηελ θπβέξλεζε.
Ο απμεκέλνο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ είλαη ην / απνηέιεζκα / πεξηνξηζκνχ ησλ
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο είλαη νη
θαηαζθεπέο θαη ν ηνπξηζκφο, κε ηηο επξχηεξεο επηπηψζεηο / ηνπο ζε άιινπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Σν κεγάιν πξφβιεκα ηεο θπβέξλεζεο είλαη ν πεξηνξηζκφο
ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ κπνξεί λα / επηηεπρζεί κφλν κε εηδηθά
πξνγξάκκαηα απφ ηε κηα, γηα ηελ ελζάξξπλζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη απφ ηελ
άιιε κε ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ | ψζηε λα κε βξεζνχκε εθηεζεηκέλνη ζηηο
απαηηήζεηο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Επξσπατθήο έλσζεο. Άιιν
πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηελ θπβέξλεζε, ρσξίο λα / κπνξεί λα ην αγλνήζεη, είλαη ε
θξηηηθή πνπ αζθείηαη γηα ηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Εθείλν πνπ
αλακέλεηαη είλαη ε ζηάζε πνπ ζα ηεξήζεη / ε θπβέξλεζε ζηηο πξνηάζεηο εηζεγήζεηο ηεο
αληηπνιίηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ζηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ
ζα πάξεη γηα ηελ εμπγίαλζε / ηεο νηθνλνκίαο.
Αλεμάξηεηα απφ ηηο αληηδξάζεηο ή ηελ θξηηηθή, εθείλν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη
πξέπεη λα ηπγράλεη πνιιήο πξνζνρήο είλαη ε απνθπγή ησλ κέηξσλ.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 29 Ιοσνίοσ 2010
Τατύτητα: 100 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο: β΄ ( 2 ΄)
Έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά, άιινη ζε κεγάιε θαη άιινη ζε
πην κηθξή έθηαζε, είλαη ην πξφβιεκα ηεο ηξνραίαο θίλεζεο. Με ηνλ φξν ηξνραία θίλεζε,
ελλννχκε / ηε ζπλερή δηαθίλεζε ηνπ θφζκνπ ζηνπο δξφκνπο, ή κε κηα ιέμε ηελ
θπθινθνξία. Απηή ε θπθινθνξία, κε ηα πνιιά θαη δχζθνια πξνβιήκαηα πνπ
ηαιαηπσξεί φινπο κηθξνχο θαη κεγάινπο, πινχζηνπο θαη / θησρνχο, / άληξεο θαη
γπλαίθεο, πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Σν πην κεγάιν πξφβιεκα πνπ
δεκηνπξγεί ζηνλ άλζξσπν απηή ε αηέιεησηε θαζεκεξηλή ηαιαηπσξία ζηνπο δξφκνπο
είλαη ην άγρνο. /
Σν άγρνο απνηειεί βαζηθή αηηία γηα πνιιέο θαη ζνβαξέο αζζέλεηεο. Με βάζε απηά ηα
δεδνκέλα ππνβάιιεηαη ην αθφινπζν εξψηεκα. Ση πξέπεη, αιιά θπξίσο ηη κπνξεί λα γίλεη |
γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ζνβαξνχ γηα φινπο καο πξνβιήκαηνο.
Η πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη παξά ηηο ζνβαξέο πξνζπάζεηεο θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη ην πξφβιεκα παξακέλεη. / Απινχζηαηα γηαηί ηα δεδνκέλα ηνπ
πξνβιήκαηνο, ν αξηζκφο ησλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ απμάλεηαη κε πνιχ πην κεγάιν
ξπζκφ απφ ηελ αχμεζε θαη βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ / είλαη / νη δξφκνη θαη νη
ρψξνη ζηάζκεπζεο.
Πξέπεη βέβαηα λα πνχκε φηη ε ζνβαξφηεηα θαη ζηαδηαθή επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο
νθείιεηαη θαη ζηνλ παξάγνληα άλζξσπνο, ζε φινπο εκάο πνπ / επηκέλνπκε λα κελ
πεξπαηνχκε θαη ρξεζηκνπνηνχκε παληνχ ην απηνθίλεην.
Όινη δνχκε ην πξφβιεκα, φινη ππνθέξνπκε, παξακέλνπκε φκσο φπσο πάληα θαη επίκνλα
πάξα πνιχ αδηφξζσηνη.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 29 Ιοσνίοσ 2010
Τατύτητα: 100 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄ + 2΄ 100΄
Κείμενο: α΄ ( 3΄ )
Άιιαμαλ νη θαηαλαισηέο. Η αιιαγή ζηηο επηρεηξήζεηο πξνέξρεηαη απφ ηελ πεγή ηνπ
θαηαλαισηή. ηα ηξφθηκα θαη ζηα θάξκαθα ε δήηεζε είλαη αλειαζηηθή. Άξα φιεο νη
ππεξαγνξέο / επεξεάζηεθαλ κελ, αιιά φρη ζεκαληηθά, νξηαθά. Μηα εηαηξεία ε νπνία
ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη πνπ έρεη έλα γεξφ νηθνλνκηθφ ηκήκα σο βάζε, κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη / ηελ θξίζε κε ηε κείσζε εθείλσλ ησλ εμφδσλ ηα νπνία έθαλε ρσξίο λα
ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο.
Εθείλν πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη είλαη πφζν άιιαμε ην θαιάζη ηεο / νηθνθπξάο,
είηε ζε πνζφηεηα, είηε ζε πνηφηεηα. Είλαη αιήζεηα φηη απηφ έρεη κεησζεί ζε πνζφηεηα.
Δε ράζεθαλ φκσο πειάηεο. Είλαη απιά πην πξνζεθηηθνί. Αγνξάδνπλ επίζεο πην | θζελά
πξντφληα. Έηζη δφζεθε ζηνλ θαηαλαισηή πην θζελή επηινγή ζε φιεο ηηο ππεξαγνξέο.
Σα κελχκαηα πνπ ιακβάλνληαη έρνπλ δείμεη φηη ε ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ έρεη /
αιιάμεη. Οη λέεο γεληέο πνπ έξρνληαη ζα έρνπλ πάληα ζην κπαιφ ηνπο ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπο. Απηφ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο είλαη κηα πγηήο θαηάζηαζε. Δελ είλαη θαθφ κηα
νηθνγέλεηα λα / βαδίδεη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Είλαη θαηξφο ν θαηαλαισηήο λα
πξνζέμεη πνχ μνδεχεη ηα ρξήκαηά ηνπ θαη λα έρεη θαιχηεξε επίδνζε.
Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε / δηαθήκηζε έρεη κεησζεί δξαζηηθά παξφιν πνπ
ζηελ πξάμε νη θαηαλαισηέο δελ ην ληψζνπλ. Φαίλεηαη φκσο πσο ηα έμνδα γηα
δηαθεκίζεηο έρνπλ κεησζεί ζε πξντφληα πνπ είλαη άκεζεο αλάγθεο. | ηα ηξφθηκα γηα
παξάδεηγκα δε ρξεηάδεηαη θαζφινπ δηαθήκηζε. Σν θαιάζη ηεο νηθνθπξάο είλαη
πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ θαηαλαισηή. Οη επηρεηξεκαηίεο επηθεληξψλνπλ αιινχ ηελ /
πξνζνρή ηνπο. ε απηά πνπ θάλνπλ ηε δσή πην άλεηε θαη ζε εηζαγσγηθά πην εχθνιε γηα
λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο αιιά θαη γηα λα θεξδίζνπλ ζε βάξνο άιισλ αηφκσλ.
Η θνηλσλία φκσο / ζε κεγάιν πνζνζηφ, ελψ απνδέρεηαη ηελ πξνζπάζεηα γηα κηα πην
άλεηε δσή, δελ απνδέρεηαη θαη απνξξίπηεη ηα πξντφληα πνπ είλαη πνιχ αθξηβά. Η
νηθνλνκηθή θξίζε δε ιεηηνπξγεί / ππέξ κηαο θαηαλάισζεο ρσξίο φξηα. Αο κελ μερλνχκε
θαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ην νπνίν φζν πάεη κεγαιψλεη. Απηφ πεξηνξίδεη αθφκα ηελ
θαηαλάισζε ζε κεγάιν βαζκφ.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 1 Ιοσλίοσ 2010
Τατύτητα: 110 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄+ 2΄ / 110΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄ )
Η εθπαίδεπζε, πην ζσζηά ε παηδεία, απνηειεί έλαλ άθξσο δσηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο,
πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο κηαο ρψξαο, θάζε ρψξαο. Απηή ε
δηαπίζησζε είλαη αξθεηή απφ / κφλε ηεο / γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο
πνπ πξέπεη λα απνδίδεηαη φρη κφλν απφ ηηο θπβεξλήζεηο, αιιά θαη ηνπο δηάθνξνπο
παξάγνληεο θαη πην γεληθά απφ ην ιαφ θάζε ρψξαο. Πέξαλ άιισλ / πιενλεθηεκάησλ, /
νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ, πνπ πξνζθέξεη ε ζσζηή παηδεία
ζε κηα ρψξα, ζε κηα θνηλσλία, επηβάιιεηαη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά, ζηελ θαιιηέξγεηα/
θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο.
Η κεγάιε ζεκαζία ηεο παηδείαο, πέξαλ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζσζηψλ αλζξψπσλ θαη ησλ
δεκνθξαηηθψλ, λνκνηαγψλ πνιηηψλ, είλαη ν | δεκηνπξγηθφο, ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηνπ
παξφληνο κε ην παξειζφλ θαη ηνπ παξφληνο κε ην κέιινλ.
Θα ήηαλ ζνβαξή παξάιεηςε, κηα θαη αλαθεξφκαζηε ζηελ παηδεία, λα κελ πνχκε θαη δπν
ιφγηα γηα ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν ηεο / παηδείαο / ζηελ παηξίδα καο. Η παηδεία είλαη γηα
ηνλ θφζκν καο θαη πην εηδηθά γηα ηελ εζληθή καο ππφζεζε, ην νμππγφλν ηεο δσήο καο κηα
θαη απνηειεί ην θχξην θαη ην κνλαδηθφ εηξεληθφ φπιν πνπ δηαζέηνπκε / ζηνλ αγψλα καο
γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θαηνρήο. Η πνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ είλαη
ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Κχπξν, ιφγσ θπξίσο θαη ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηεο. Απηφο
είλαη, πέξαλ ηεο / πθηζηάκελεο θαηνρήο, έλαο αθφκε ιφγνο, κηα αθφκε ζνβαξή
ππνρξέσζε θαη επζχλε ηεο παηδείαο θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ζνβαξή ππνρξέσζε θαη
ηεο εθάζηνηε ππάξρνπζαο θπβέξλεζεο.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 1 Ιοσλίοσ 2010
Τατύτητα: 110 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄ + 2΄ / 110΄
Κείμενο: α΄ ( 3΄)
Σα πξάγκαηα είλαη δχζθνια. Απφ ηε κηα ε εθηίλαμε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ δεκνζίνπ
ρξένπο επηβάιιεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη ν
θίλδπλνο λα παξζνχλ κέηξα πνπ ζα δξάζνπλ / αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
θαη ζα θαζπζηεξήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Τπάξρεη βέβαηα ε άπνςε ηα κέηξα
αληηκεηψπηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο λα αλαβιεζνχλ κέρξη πνπ ε / νηθνλνκία λα
αλαπηπρζεί. Μέηξα κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο δεκνζίνπ ρξένπο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε
απηή, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φηαλ ε νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη θαη φρη φηαλ βξίζθεηαη
ζε χθεζε. /
ε έλα ζνβαξφ θαη ππεχζπλν θξάηνο ηα πξάγκαηα έηζη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ. Σν
θξάηνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα δηαηεξεί πιενλάζκαηα ηνπο θαινχο θαηξνχο ψζηε λα
κπνξεί λα ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία φηαλ ν | ηξνρφο γπξίζεη. Δπζηπρψο ζηελ Κχπξν απηφ
δελ έγηλε φηαλ ε νηθνλνκία πήγαηλε θαιά, κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ζήκεξα ζε δεηλή
ζέζε. Η Κχπξνο βέβαηα δελ είλαη ε κφλε ρψξα πνπ δελ ρεηξίζηεθε / ζσζηά ηα
δεκνζηνλνκηθά ηεο, φκσο απηφ δελ πξέπεη λα απνηειεί δηθαηνινγία. Εδψ πνπ θηάζακε,
δελ έρνπκε δπζηπρψο ηελ πνιπηέιεηα λα πεξηκέλνπκε λα πάξνπκε κέηξα φηαλ ε
νηθνλνκία ζα / είλαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο.
Είλαη ζεκαληηθφ ε Κχπξνο λα ζηείιεη ην κήλπκα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε, φηη δηαζέηεη
ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ δεκνζίνπ /
ρξένπο ηεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη ρσξίο λα ζπζηαζηεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Θα
ήηαλ ιάζνο λα κεησζνχλ νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ή λα εηζαρζνχλ λέεο
θνξνινγίεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ | εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ ζα θέξνπλ απνηέιεζκα ζε βάζνο ρξφλνπ.
Δχν κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ είλαη ε θαηάξγεζε ησλ απηφκαησλ / απμήζεσλ
ζηνπο κηζζνχο θαη ε κείσζε ησλ θιηκάθσλ ζε φζνπο αξρίδνπλ λα εξγάδνληαη ηψξα. Η
κφληκε θαηάξγεζε ησλ απηφκαησλ απμήζεσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ην κέηξν
ησλ κεδεληθψλ γεληθψλ / απμήζεσλ / πνπ ζπδεηείηαη ζήκεξα θαη ην νπνίν είλαη
πξνζσξηλφ. Η κείσζε ησλ θιηκάθσλ ζε φζνπο αξρίδνπλ ηψξα λα εξγάδνληαη είλαη πνιχ
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αλψδπλεο θαη ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ / θξαηηθνχ κηζζνινγίνπ.
Σα πην πάλσ κέηξα δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αθνχ ζα έρνπλ
ειάρηζην άκεζν αληίθηππν, ελψ κειινληηθά ζα έρνπλ επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηνπο
θαηαλαισηέο.

