
Σημάδια βελτίωσης 
βλέπει η Κομισιόν
Παρά το δυσμενές εξωτερικό περι-
βάλλον, η μακροοικονομική εικόνα
της Κύπρου παρουσιάζει σημάδια
βελτίωσης, αναφέρει στην εισαγωγι-
κή περίληψη της έκθεσής της η Κο-
μισιόν για την κυπριακή οικονομία
2015, που δόθηκε στη δημοσιότητα.
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ένα καίριο ερώτημα είναι γιατί μετά από τόσα χρόνια
σκληρών μέτρων λιτότητας, η Ελλάδα εξακολουθεί να
βρίσκεται αντιμέτωπη με τόσο υψηλά επίπεδα ανεργίας
και δημόσιου χρέους;

ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Την προειδοποίηση πως οι πολιτικές μείωσης του χρέους σε
συνδυασμό με τη μαζική λιτότητα παραπέμπουν σε ένα «φαύ-
λο κύκλο, που οδηγεί σε περισσότερο χρέος και ανεργία»,
απηύθυνε ο Νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος
Πισσαρίδης.
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Τουρισμός: Πρώτη
μείωση εσόδων
από το 2009
Την πρώτη μείωση, από το 2009,
που ανήλθε στα €59 εκατομμύρια,
παρουσίασαν τα έσοδα από τον
τουρισμό το 2014, σύμφωνα με τα
στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στα-
τιστική Υπηρεσία.

Σ 4

weeklyBUSINESS

Η μείωση των επιτοκίων από πλευράς τραπε-
ζών αποτελούσε ένα μεγάλο στοίχημα τόσο
για τις ίδιες τις τράπεζες, όσο και για τους κυ-
βερνώντες. Η επίτευξη του στόχου αυτού
οδηγεί αναπόφευκτα τις τράπεζες στον επόμε-
νο μεγάλο στόχο, που είναι η μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτός θα επιτευχ-
θεί, υποστηρίζουν οι τραπεζίτες, με την ψήφι-

ση του νόμου για τις εκποιήσεις. Εφόσον το
θέμα αυτό προχωρήσει προς επίλυση εντός
του 2015, τα δεδομένα θα διαμορφωθούν
προς το θετικότερο, υποστηρίζουν οι τραπεζί-
τες. Γι’ αυτό και παρά τις ζημιές που έχουν
ανακοινώσει προ ημερών για το 2014, εμφα-
νίζονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Τόσο ο
CEO της Τράπεζας Κύπρου όσο και της Ελλη-

νικής εμφανίστηκαν πεπεισμένοι ότι το 2015
θα είναι καλύτερο σε σχέση με το 2014, ση-
μειώνοντας πάντως ως κομβικό σημείο αυτό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Την ίδια
στιγμή, με αισιοδοξία αντικρίζει το μέλλον και
ο Συνεργατισμός, ο οποίος προχώρησε σε αι-
σθητή μείωση των επιτοκίων του.
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Δεν ήταν μόνο οι θηριωδίες των ναζί που
εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τη σύγχρο-
νη Γερμανία. Το ίδιο ισχύει και για την εμμο-
νή τους να συλλέγουν πολύτιμα έργα Τέχνης
«απαλλοτριώνοντάς» τα από τους νόμιμους
ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήταν στην πλειονό-
τητά τους Εβραίοι. Το γερμανικό κράτος θα
καθίσει, λοιπόν, εκ νέου στο σκαμνί και δη
ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου, μετά την
αγωγή που κατέθεσαν οι απόγονοι Εβραίων

συλλεκτών, διεκδικώντας την επιστροφή του
περιβόητου θησαυρού του Οίκου των Βελφ.
Πρόκειται για έναν μοναδικό μεσαιωνικό θη-
σαυρό αμύθητης αξίας, που περιλαμβάνει
σταυρούς με πολύτιμους λίθους και χρυσά
και ασημένια εκκλησιαστικά καλλιτεχνήματα.
Θεωρείται ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός θη-
σαυρός που ανήκει στο γερμανικό δημόσιο
και εκτίθεται συχνά σε γερμανικά μουσεία.
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Μάχη για εβραϊκό θησαυρό €260 εκ. που... άρπαξαν οι ναζί

ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΟΙΚΟ ΤΩΝ ΒΕΛΦ»

Ζημιές... με αισιοδοξία
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€59 εκ.
Την πρώτη μείωση, από το 2009, που
ανήλθε στα €59 εκατομμύρια, παρου-
σίασαν τα έσοδα από τον τουρισμό το
2014. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Δε-
κεμβρίου 2014 τα έσοδα από τον του-
ρισμό υπολογίζονται σε €2.023,4 εκα-
τομμύρια, σε σύγκριση με €2.082,4
εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

10,2%
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιο-
ποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, τον Ια-
νουάριο του 2015 οι εγγραφές ιδιωτι-
κών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν
κατά 10,2%, σε 1.729 τον Ιανουάριο
του 2015, σε σύγκριση με 1.569 τον
Ιανουάριο του 2014.

€200 εκ.
Δημοπρασία γραμματίων του δημοσί-
ου ύψους €200.000.000 με ημερο-
μηνία έκδοσης την 6η Μαρτίου 2015
και ημερομηνία λήξης την 5η Ιουνίου
2015, ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους. Η δημοπρα-
σία θα διεξαχθεί στις 3 Μαρτίου
2015, από τις 8:30 π.μ. μέχρι 11:30
π.μ.

18.209,19
Με νέο ρεκόρ όλων των εποχών
έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης. Ο βιομηχανικός
δείκτης Dow Jones κέρδισε 92,35 μο-
νάδες ή +0,51% και έκλεισε στις
18.209,19 μονάδες, σπάζοντας όλα
τα προηγούμενα ρεκόρ του.

Ηθελημένα ή άθελα μας, βρεθήκαμε να
παίζουμε στην πρώτη κατηγορία μαζί με
τα «θηρία». Με τις Ηνωμένες Πολιτείες
και τη Ρωσία.

Η Κυβέρνηση είχε στραφεί πρώτα για
βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού
εδώ και χρόνια η σημερινή κυβερνώσα πα-
ράταξη βλέπει κυρίως προς τη Δύση. Η
άφιξη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο νησί
και η δήλωσή του περί συμμάχων, είχε
εκτοξεύσει στα ύψη τις προσδοκίες μας,
όσον αφορά την άσκηση πιέσεων προς την
Τουρκία για επίλυση του κυπριακού προ-
βλήματος.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Σήμερα, στρεφό-
μαστε προς τη Ρωσία. Η συνάντηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας με Πούτιν και
Μεντβέντεφ είναι από μόνη της πολύ ση-
μαντική. Ακόμα μεγαλύτερης σημασίας οι
συμφωνίες που υπεγράφησαν.

Φυσικά, η Κύπρος δεν μπορεί και δεν
πρόκειται να επηρεάσει τις σχέσεις των
υπερδυνάμεων ΗΠΑ, Ρωσίας και Ε.Ε. Μή-
πως όμως πλέον -και εφόσον υπάρχει αυτή
η κινητικότητα- θα πρέπει να είμαστε διπλά
προσεκτικοί όσον αφορά τις κινήσεις μας
στη σκακιέρα της παγκόσμιας γεωπολιτικής
σκηνής;

Εφόσον η Ρωσία παρουσιάζεται πρόθυμη
να βοηθήσει την Κύπρο, γιατί να μην πα-
ραχωρήσουμε ανάλογες διευκολύνσεις προς
αυτή. Ωστόσο, ο Πούτιν ήδη διαμηνύει ότι
η Ρωσία έχει πλέον συμμάχους στην καρδιά
τής Ευρώπης. Αυτό είναι όντως κάτι που
θα μας βοηθήσει, δεδομένης της σχέσης
Ε.Ε. και Ρωσίας; Αν έχουμε συνυπολογίσει
τις παραμέτρους αυτές και μπορούμε να
στεκόμαστε δίπλα στους Ευρωπαίους εταί-
ρους μας ακόμα και υπό την ιδιότητα χώρας
συμμάχου της Ρωσίας, τότε καλώς. Αν αυτή
η συμμαχία - συνεργασία θα έχει κόστος
όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ε.Ε. -η
οποία παρεμπιπτόντως μάς έχει δανείσει
κάποια δις μαζί με το ΔΝΤ- τότε τα δεδομένα
αλλάζουν.

Πιο πάνω απλώς παρατίθενται κάποια
ερωτήματα και προβληματισμοί. Διότι από
τη στιγμή που η χώρα πραγματοποιεί επαφές
στην πρώτη κατηγορία, πρέπει οι κινήσεις
της, η στρατηγική και οι σχεδιασμοί της, να
είναι επίσης επιπέδου πρώτης κατηγορίας.
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Πάνω από €2 εκ.
πουλήθηκε 
το σπίτι του
στη Νορβηγία 
Την τεράστια έπαυλη, που έχει έκταση
περίπου 645 τ.μ, αποφάσισε να πωλή-
σει η οικογένεια του Γερμανού πρωτα-
θλητή της Formula 1, Μίκαελ Σούμα-
χερ. Το σπίτι ήταν η βάση για τις χειμε-
ρινές διακοπές της οικογένειας Σούμα-
χερ στη Νορβηγία και βρίσκεται στην
ορεινή πόλη Τρισίλ, βόρεια του Όσλο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετα-
νικού Τύπου η οικογένεια του 46χρο-
νου πρωταθλητή είχε αποφασίσει από
τις αρχές του χειμώνα να πωλήσει το
σπίτι και επόμενος στόχος της είναι να
κατασκευαστεί ένα δωμάτιο νοσοκο-
μείου στην κατοικία όπου διαμένουν
στην Ελβετία για την καλύτερη νοση-
λεία του Σούμαχερ.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Δήμαρχος
νοικιάζει το...
χωριό του
Ένας Ούγγρος δήμαρχος αποφά-
σισε να νοικιάσει... ολόκληρο το
χωριό και να παραχωρήσει προ-
σωρινά ακόμη και το αξίωμά του
σε όποιον το επιθυμεί, με την ελπί-
δα ότι η πόλη του θα μπει επιτέ-
λους στον χάρτη και θα αποκτήσει
κάποια έσοδα. Έναντι 210.000
φιορινιών (περίπου 700 ευρώ)
ημερησίως, οι “ενοικιαστές” θα
μπορούν να χρησιμοποιούν όλες
τις εγκαταστάσεις του γραφικού
αλλά σχεδόν έρημου από κατοί-
κους χωριού Μέγκιερ. Στο χω-
ριό, που απέχει 180 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά της Βουδαπέστης,
ζουν σήμερα μόνο 18 άνθρωποι. 

ΕΚΤ

Συνεδριάζει
στη Λευκωσία
στις 5 Μαρτίου 
Τη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη Λευκω-
σία την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, ανακοί-
νωσε επίσημα η Κεντρική Τράπεζα
Κύπρου (ΚΤΚ). «Μετά την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), για διοργάνωση δύο συναν-
τήσεών του ετησίως εκτός της
έδρας της ΕΚΤ, η συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ
στις 5 Μαρτίου 2015 θα πραγματο-
ποιηθεί στη Λευκωσία και θα φιλο-
ξενηθεί από την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου», αναφέρεται.
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Π
αρά το δυσμενές εξωτερικό πε-
ριβάλλον, η μακροοικονομική ει-
κόνα της Κύπρου παρουσιάζει
σημάδια βελτίωσης, αναφέρει

στην εισαγωγική περίληψη της έκθεσής της
η Κομισιόν για την κυπριακή οικονομία
2015, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η Κο-
μισιόν έδωσε επίσης στη δημοσιότητα τις
εκθέσεις της για τις οικονομίες όλων των
κρατών - μελών (πλην Ελλάδας), οι οποίες
συντάχθηκαν υπό το καθεστώς του Ευρω-
παϊκού Εξαμήνου 2015. Η Κομισιόν εκτιμά
ότι η δημοσιονομική προσαρμογή παραμένει
απαραίτητη και ότι, παρά την πρόοδο σε
ορισμένους τομείς, η συμμόρφωση με τους
όρους του προγράμματος σε ορισμένες δη-
μοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθ-
μίσεις καθυστερεί από το χρονοδιάγραμμα.

Χάνει δυναμική η ύφεση
Ειδικότερα, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξα-
μήνου 2015 για την Κύπρο αναφέρει ότι
παρότι το εξωτερικό περιβάλλον είναι δυ-
σμενές, η μακροοικονομική εικόνα της Κύ-
πρου δείχνει σημάδια σταθεροποίησης. Η
ύφεση χάνει σταδιακά δυναμική και το
πραγματικό ΑΕΠ έχει υποχωρήσει κατά
2,4%, δηλαδή σημαντικά ηπιότερα από το
5,4% του 2013. Παρότι η αντοχή στην ιδιω-
τική κατανάλωση συνεχίστηκε το 2014, οι
επενδύσεις, ιδιαίτερα στις κατασκευές, συ-
νέχισαν την προς τα κάτω προσαρμογή
τους. Παρά την πτώση στην οικονομική
δραστηριότητα, ο δείκτης της ανεργίας έχει
σταθεροποιηθεί κι έχει καταγραφεί στο
16,1% της εργατικής δύναμης κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2014.

Το 2015 και το 2016 η ανάπτυξη προβλέ-
πεται να ανακάμψει σταδιακά μόνον, καθώς
η ιδιωτική εσωτερική ζήτηση ενισχύεται
σταδιακά, υποστηριζόμενη από τις χαμη-
λότερες τιμές στην ενέργεια. Η εξωτερική
ζήτηση αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά

από την επιδείνωση της οικονομικής κα-
τάστασης στη Ρωσία. Οι αρνητικοί κίνδυνοι
παραμένουν, ωστόσο, αξιοσημείωτοι, κυρίως
λόγω μιας εν δυνάμει πιο εκτεταμένης πε-
ριόδου σφιχτής πιστωτικής παροχής και
μιας χειρότερης του αναμενόμενου επιδεί-
νωσης της οικονομικής κατάστασης στη
Ρωσία. Η δημοσιονομική προσαρμογή πα-
ραμένει απαραίτητη, γράφει η έκθεση της
Κομισιόν. Μέτρα για τη διευκόλυνση της
απασχόλησης και την άμβλυνση των αρνη-

τικών κοινωνικών συνεπειών της ανεργίας
έχουν εν μέρει εφαρμοσθεί, μολονότι με
αργό ρυθμό. Ωστόσο, κάποιες καθυστερήσεις
έχουν συσσωρευθεί από τον Νοέμβριο του
2014, κυρίως στη μεταρρύθμιση του συ-
στήματος υγείας, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη
διοίκηση των δημοσίων εσόδων και τη με-
ταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Σταθεροποίηση τραπεζών
Ο τραπεζικός τομέας έχει σταδιακά σταθε-

ροποιηθεί. Η έκβαση της Συνολικής Αποτί-
μησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ήταν θετική με μια μόνο τράπεζα να χρει-
άζεται επιπλέον κεφάλαιο που μπορεί να
καλυφθεί από ιδιωτικό κεφάλαιο. Ως απο-
τέλεσμα, οι εκροές καταθέσεων συνεχίζονται,
αλλά έχουν σταθεροποιηθεί. Οι έλεγχοι κε-
φαλαίων στις εσωτερικές συναλλαγές έχουν
καταργηθεί κι οι έλεγχοι στις εξωτερικές
συναλλαγές τώρα σταδιακά καταργούνται.

Η πλέον πιεστική πρόκληση 
Η πλέον πιεστική πρόκληση για την πορεία
προς τα εμπρός είναι να περιοριστεί το
υπερβολικά υψηλό επίπεδο των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα,
που θα είναι κλειδί για την αποκατάσταση
των τραπεζικών διαμεσολαβητικών λειτουρ-
γιών κι έτσι να υποστηριχθούν οι αναπτυ-
ξιακές επενδύσεις.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν
να αυξάνονται, φθάνοντας το 48,5% των
δανείων τον Σεπτέμβριο και το 49,7% τον
Νοέμβριο του 2014. Η αναδιάρθρωση αυτών
των δανείων από τις τράπεζες παραμένει
πολύ αργή. Δυο μέτρα-κλειδιά όσον αφορά
αυτό είναι η κανονική εφαρμογή του νόμου
για τις κατασχέσεις (που επιτρέπει στην
τράπεζα να πάρει τον έλεγχο ακινήτου που
έχει δοθεί ως εγγύηση) κι ένα σύγχρονο
πλαίσιο χρεοκοπίας για ιδιώτες κι επιχει-
ρήσεις. Αυτά τα δυο νομικά πλαίσια είναι
απαραίτητα ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα
και γι’ αυτούς που χρωστούν και για τους
δανειστές να συμφωνήσουν στην αναδιάρ-
θρωση χρεών. Ο νόμος για τις κατασχέσεις
έχει υιοθετηθεί, παρότι με καθυστέρηση,
καθυστερώντας έτσι την ολοκλήρωση της
πέμπτης έκθεσης (review), καθώς ήταν
ένα από τα προαπαιτούμενα για την ολο-
κλήρωση της έκθεσης. Ωστόσο, η Βουλή
των Αντιπροσώπων ανέβαλε περαιτέρω την
εφαρμογή του νόμου.

Έκθεση για την κυπριακή οικονομία το 2015

Σημάδια βελτίωσης βλέπει η Κομισιόν
Παρότι το εξωτερικό περιβάλλον είναι δυσμενές, η μακροοικονομική

εικόνα της Κύπρου δείχνει σημάδια σταθεροποίησης

ΡΩΣΙΑ

Τετραετής επέκταση εξόφλησης δανείου
Στο μεταξύ, την αναδιάρθρωση και επιμή-
κυνση του δανείου ύψους 2,5 δισ. ευρώ,
που είχε παραχωρήσει η Ρωσία στην Κύ-
προ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ρωσικής
Δούμας Σεργκέι Ναρίσκιν στον Κύπριο
Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Σύμφωνα με
όσα μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ, η ρωσική
Δούμα επικύρωσε απόφαση της ρωσικής
κυβέρνησης, κατόπιν αιτήματος της κυ-

πριακής, που προβλέπει τετραετή επέκτα-
ση της περιόδου εξόφλησης του δανείου
από το 2018 στο 2022. «Μπορείτε να μας
θεωρείτε ως τον πλέον αξιόπιστο εταίρο
σας στην Ε.Ε.» είπε ο Κύπριος Πρόεδρος,
απαντώντας στις ευχαριστίες του Προ-
έδρου της Δούμας για τη στάση που τήρη-
σε η Λευκωσία (Κυβέρνηση και Βουλή)
στην ουκρανική κρίση.

Δεκαεξασέλιδο αφιέρωμα στην Κύπρο με τίτλο
«Κύπρος: Στον δρόμο προς την ανάκαμψη»,
φιλοξένησε προ ημερών η εφημερίδα Times.
Το αφιέρωμα περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά
στα σημάδια ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας
ανά τομέα, ενώ περιλαμβάνει και τοποθετήσεις
της πολιτικής και οικονομικής ηγεσίας της
χώρας. Στο εισαγωγικό άρθρο τονίζεται ότι η
Κύπρος «γυρίζει σελίδα προς ένα φωτεινότερο,
ζωηρό μέλλον», σημειώνοντας ότι «η ήρεμη
στωικότητα του κυπριακού λαού έχει παίξει
σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη». Γίνεται,
μεταξύ άλλων, αναφορά στο «πνεύμα του ‘74»
που συνέβαλε στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Όπως σχολιάζεται σε ένα από τα δεκάδες
άρθρα του αφιερώματος, ο πόνος της δριμείας
ύφεσης απαλύνεται από την ανθεκτικότητα
του νησιού. Το «φάρμακο» της Τρόικας χα-
ρακτηρίζεται απαιτητικό και σκληρό, ωστόσο
τονίζεται πως οι οικονομικές προοπτικές
είναι πιο υγιείς. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται
μεταξύ άλλων στον ισχυρό τουριστικό τομέα,
το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον και τη
δύναμη του τομέα υπηρεσιών.

ΠτΔ: Αποφασιστικότητα…
Το αφιέρωμα φιλοξενεί και δηλώσεις του
Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Ανα-

στασιάδη, ο οποίος λέει πως η αποφασιστι-
κότητα να εφαρμοστούν οι σκληροί όροι της
συμφωνίας με την Τρόικα μετά την κρίση
του Μαρτίου του 2013 έχει βάλει την Κύπρο
στο μονοπάτι της ανάκαμψης. Αναφερόμενος
στον πρώτο πυλώνα του προγράμματος προ-
σαρμογής, την αναδιάρθρωση, ανακεφαλαι-
οποίηση και ενισχυμένη επιτήρηση του τρα-
πεζικού συστήματος, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης χαρακτηρίζει «αξιοσημείωτη» την
πρόοδο που έχει σημειωθεί. Σημειώνει ότι
έχουν σταδιακά αρθεί σχεδόν πλήρως οι κε-
φαλαιακοί έλεγχοι που είχαν επιβληθεί.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα του

προγράμματος, αυτόν της δημοσιονομικής
προσαρμογής, ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας τονίζει την εξαρχής αποφα-
σιστικότητα της Κυβέρνησής του να κάνει
ό,τι ήταν αναγκαίο για να έρθουν τα δημόσια
οικονομικά σε μια πορεία διόρθωσης. Τέλος,
όσον αφορά τον πυλώνα των μεταρρυθμίσεων
στον δημόσιο τομέα, στην υγεία και στο
κράτος πρόνοιας, καθώς επίσης και τις
προοπτικές ιδιωτικοποιήσεων, ο κ. Ανα-
στασιάδης σημειώνει: «Μέσω τέτοιων με-
ταρρυθμίσεων θα κτίσουμε τα θεμέλια ενός
πολυδιάστατου και περισσότερο βιώσιμου
οικονομικού μοντέλου για την Κύπρο».

Αφιέρωμα στην Κύπρο που «ανακάμπτει» 
TIMES
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Τ
ην πρώτη μείωση, από το 2009,
που ανήλθε στα €59 εκατομμύρια,
παρουσίασαν τα έσοδα από τον
τουρισμό το 2014, σύμφωνα με τα

στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική
Υπηρεσία. Ειδικότερα, για την περίοδο Ια-
νουαρίου - Δεκεμβρίου 2014, τα έσοδα από
τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.023,4
εκατομμύρια, σε σύγκριση με €2.082,4 εκ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημει-
ώνοντας μείωση 2,8%. Αυτή είναι η πρώτη
μείωση που καταγράφουν τα έσοδα από το
2009, όταν είχαν μειωθεί κατά 16,7%, σε
σχέση με το 2008.

Μετά το 2009, τα έσοδα από τον τουρισμό
ακολούθησαν ανοδική πορεία, με το 2010
να αυξάνονται κατά 3,8%, το 2011 κατά
12,9%, το 2012 κατά 10,2% και το 2013 κατά
8%. Σημειώνεται ότι το 2014 οι αφίξεις του-
ριστών είχαν καταγράψει αύξηση 1,5%, σε
σχέση με το 2013. Εξάλλου, με βάση τα
αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα
έσοδα από τον τουρισμό τον  Δεκέμβριο
του 2014 ανήλθαν σε €43,7 εκατομμύρια,
σε σύγκριση με €37,6 εκ. τον αντίστοιχο
μήνα του 2013, σημειώνοντας αύξηση 16,1%.

Κατά κεφαλήν και
ημερήσια δαπάνη τουριστών
Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση
διάρκεια παραμονής των τουριστών τον
Δεκέμβριο του 2014 αυξήθηκε στις 12,2 μέ-

ρες, σε σύγκριση με 11,3 μέρες τον Δεκέμβριο
του 2013. Η συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη
αυξήθηκε στα €767,9, σε σύγκριση με
€686,3 τον Δεκέμβριο του 2013. Η συνολική
κατά ημέρα δαπάνη επίσης αυξήθηκε στα
€63,2, από €60,7. Επιπλέον, κατά χώρα
συνήθους διαμονής, τη μεγαλύτερη μέση
διάρκεια παραμονής παρουσίασαν τον Δε-
κέμβριο του 2014 οι τουρίστες από την Φιν-

λανδία με 40,1 ημέρες και ακολούθησαν οι
τουρίστες από τη Σουηδία με 31,0 μέρες
και από τη Νορβηγία με 26,1 μέρες. Την
υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη παρου-
σίασαν οι τουρίστες από τις ΗΠΑ με €1.422,5
και ακολούθησαν οι τουρίστες από τη Σουη-
δία με €1.061,7 και από την Ολλανδία με
€1.037,7. Τη μικρότερη κατά κεφαλήν δα-
πάνη παρουσίασαν οι τουρίστες από το

Βέλγιο με €400,1, από την Ελλάδα με
€415,0 και από τη  Δανία με €482,5.
Τη μεγαλύτερη κατά ημέρα δαπάνη κα-

τέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2014 οι του-
ρίστες από το Ισραήλ με €155,8, από την
Ολλανδία με €100,0 και από τη Γαλλία με
€94,4, ενώ τη μικρότερη κατά ημέρα δαπάνη
παρουσίασαν οι τουρίστες από τη Φινλανδία
με €25,2, από τη Σουηδία με €34,2 και από
την Ελλάδα με €34,8. 

Επαφές στη Μόσχα 
Παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις που δέ-
χεται η ρωσική αγορά ταξιδιών, οι εταίροι
της Κύπρου φαίνεται να παραμένουν αφο-
σιωμένοι στο νησί ως τουριστικό προορισμό,
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από τις
επαφές του Υπουργού Τουρισμού στη Μό-
σχα. Ο Υπουργός Τουρισμού, Γιώργος Λακ-
κοτρύπης, ο οποίος συνόδευσε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στη
Μόσχα, είχε συναντήσεις με την αεροπορική
εταιρεία Transaero και την εταιρεία τουρι-
στικής ανάπτυξης BiblioGlobus.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι συναν-

τήσεις, οι οποίες έγιναν μετά από αίτημα
των δύο εταιρειών, ήταν εποικοδομητικές.
Οι συναντήσεις έδειξαν ότι οι κύριοι τουρι-
στικοί εταίροι της Κύπρου παραμένουν
αφοσιωμένοι στο νησί ως τουριστικό προ-
ορισμό. Παραμένει να ξεκαθαρίσει ακόμη
η κατάσταση όσον αφορά την τουριστική
κίνηση αυτό το καλοκαίρι. Αυτήν τη στιγμή,
οι πτήσεις της Transaero παραμένουν πε-
ρίπου κατά 35% μειωμένες για το 2015 σε
σχέση με το 2014. Όσον αφορά τη Biblio-
Globus, κατά τη συνάντηση με τον κ. Λακ-
κοτρύπη, φέρονται να επέδειξαν το ειλικρινές
ενδιαφέρον τους για την κυπριακή αγορά.
Η εταιρεία χειρίζεται περίπου το 80% των
κρατήσεων Ρώσων τουριστών στην Κύπρο.

Ανησυχητικά στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία

Τουρισμός: Πρώτη μείωση
εσόδων από το 2009

Μετά το 2009, τα έσοδα από τον τουρισμό ακολούθησαν ανοδική πορεία, με το 2010
να αυξάνονται κατά 3,8%, το 2011 κατά 12,9%, το 2012 κατά 10,2% και το 2013 κατά 8%

Τα έσοδα από τον τουρισμό 
τον Δεκέμβριο του 2014 
ανήλθαν σε €43,7 εκ., σε 
σύγκριση με €37,6 εκ. τον 
αντίστοιχο μήνα του 2013, 

σημειώνοντας αύξηση 16,1%

Με το θέμα της εποχικότητας και του χειμε-
ρινού τουρισμού ασχολήθηκε το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με τον οίκο PwC  και τον επαρχιακό Σύνδεσμο
Ξενοδόχων Πάφου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν
από μέρους των διοργανωτών ο κ. Ανδρέας
Δημητριάδης, πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου και
ο κ. Θέμης Φιλιππίδης, πρόεδρος της τοπικής
επιτροπής Πάφου του ΠΑΣΥΞΕ. Ο πρόεδρος
του ΕΒΕ Πάφου σημείωσε, σύμφωνα με γρα-
πτή ανακοίνωση, ότι η εποχικότητα αποτελεί
ένα από τα σοβαρά προβλήματα  που αντι-
μετωπίζει ο τομέας  του τουρισμού στην Κύ-
προ, με τη χειμερινή περίοδο να ελκύει ένα
πολύ μικρό ποσοστό τουριστών σε σύγκριση
με τη θερινή περίοδο.

ΚΟΤ: Σειρά μέτρων
Ο εκ των εισηγητών κ. Άγγελος Λοΐζου,
πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΟΤ,  αναφέρθηκε
στη διευρυνόμενη τα τελευταία χρόνια επο-
χικότητα και τη διαδοχική συρρίκνωση των
τουριστικών αφίξεων κατά τους χειμερινούς
μήνες από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο, τονί-
ζοντας ότι η μείωση αγγίζει το 42%. 
Ο κ. Λοΐζου αναφέρθηκε στις προτάσεις

- εισηγήσεις του ΚΟΤ για μείωση λειτουρ-
γικών εξόδων τουριστικών επιχειρήσεων
κατά τη χειμερινή περίοδο, μείωση των
τελών προς δημόσιους οργανισμούς κοινής
ωφελείας, την ανάγκη για αναπροσαρμογή
του τρόπου υπολογισμού του φόρου ακίνητης
ιδιοκτησίας για ξενοδοχειακές μονάδες,
την αναθεώρηση του συστήματος αναστολής
εργασίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία,
την αξιοποίηση του χρόνου αναστολής ερ-
γασιών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, την
ετοιμασία προγραμμάτων πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων και ψυχαγωγίας και τη βελτίωση
αισθητικής εμφάνισης τουριστικών περιοχών
σε νευραλγικούς τομείς καθαριότητας, εξυ-
γίανσης και αναβάθμισης περιβάλλοντος.

ΠΑΣΥΞΕ: Τέρμα στο καρκίνωμα
της γραφειοκρατίας
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διαβάστηκε  ει-
σήγηση του  προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ, κ.
Χάρη Λοϊζίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στα
κύρια προβλήματα της εποχικότητας όπως
αυτά αντικατοπτρίζονται μέσα από το τρί-
πτυχο «Υπολειτουργία των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων με το 50% των μονάδων να
κλείνουν για περίοδο πέντε περίπου χειμε-

ρινών μηνών, αδρανοποίηση σχεδόν του
1/3 του έμψυχου δυναμικού της ξενοδοχει-
ακής  βιομηχανίας  κατά την χειμερινή πε-
ρίοδο με όλες τις συνεπακόλουθες κοινω-
νικο-οικονομικές αρνητικές επιπτώσεις και
εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν
κύριες τουριστικές περιοχές, γεγονός  που
λειτουργεί αποτρεπτικά/δυσφημιστικά για
τους λιγοστούς τουρίστες». 
Ο ΠΑΣΥΞΕ, ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, ειση-

γείται τη λήψη μέτρων από πλευράς Κράτους,
ανάμεσα στα οποία η επαρκής υποστήριξη
μέσω των απαραίτητων κονδυλίων προς τον
ΚΟΤ για στοχευμένες εκστρατείες διαφήμισης
και προβολής, βελτίωση της προσβασιμότητας
με συμφωνίες/κίνητρα προς τις αεροπορικές
εταιρείες και την Hermes Airports και κα-
τανομή των Διαρθρωτικών Κονδυλίων με
βάση τη συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ.
Ακόμα, συνέχισε, να τεθεί τέρμα στο καρκί-
νωμα της γραφειοκρατίας και να δοθούν κί-
νητρα  με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας, αποβάλλοντας από τους ώμους
της βιομηχανίας τα δυσβάστακτα βαρίδια
που της επιβάλλονται μέσω των αυξημένων
φορολογιών, τελών και άλλων χρεώσεων
καθώς και μια σειρά από άλλα μέτρα που θα

συμβάλουν ουσιαστικά στην απάμβλυνση
του προβλήματος της εποχικότητας.

PWC: Ισχυρά πλεονεκτήματα
Στο πλαίσιο της διάλεξης, ο κ. Πέτρος Πε-
τράκης - συνέταιρος, υπεύθυνος υπηρεσιών
τουριστικών επιχειρήσεων PwC Κύπρου,
παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας για
την εποχικότητα και τον χειμερινό τουρισμό.
Η έρευνα ανάμεσα σε άλλα κατέδειξε -όπως
είπε-  πως υπάρχει δυνατότητα συλλογικής
δράσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, πως
είναι σημαντική η συνεισφορά των τοπικών
Αρχών και οργανωμένων επιχειρηματικών
φορέων. Επίσης κατέδειξε την ανάγκη  βελ-
τίωσης του τομέα των μεταφορών και της
προσβασιμότητας σε τουριστικές και όχι
μόνο περιοχές. Μέσα από την έρευνα  δια-
πιστώνεται ότι η Κύπρος έχει ισχυρά αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα. Το ήπιο κλίμα
θεωρείται βασικό κίνητρο επίσκεψης στην
Κύπρο κατά τους χειμερινούς μήνες και
αυτό περιλαμβάνεται στα θετικά σημεία της
έρευνας, όπως επίσης και η δυνατότητα
εμπλουτισμού με ειδικές μορφές τουρισμού
και ιδιαίτερα τον πολιτιστικό τουρισμό και
τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

Εποχικότητα και χειμερινός τουρισμός
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
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Ενεργό συμμετοχή Ε.Ε. στις συμφωνίες για προμήθεια Φ.Α. προωθεί η Κομισιόν 

Προς Ενεργειακή Ένωση
Στόχος, η ενεργειακή ενοποίηση και η μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια

της Ε.Ε., όπως ξεκαθαρίζεται στο σχετικό έγγραφο στρατηγικής

Ε
νεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις
των κρατών μελών με τρίτες χώρες
για προμήθεια φυσικού αερίου,

προωθεί η Κομισιόν με νέα νομοθεσία εντός
του 2016, σύμφωνα με το πακέτο για την
Ενεργειακή Ένωση που παρουσίασε ο Αν-
τιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος Επί-
τροπος για την Ενεργειακή Ένωση, Μάρος
Σέφκοβιτς. Στόχος η ενεργειακή ενοποίηση
και η μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια της
Ε.Ε., όπως ξεκαθαρίζεται στο σχετικό έγ-
γραφο στρατηγικής.

Όπως αναφέρεται, οι συμφωνίες των
κρατών-μελών θα πρέπει να συμμορφώνονται
πλήρως με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και να
είναι πιο διαφανείς. «Στο μέλλον, η Επιτροπή
θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τη
διαπραγμάτευση των διακυβερνητικών συμ-
φωνιών από ένα πρώιμο στάδιο, για καλύτερη
εκ των προτέρων εκτίμηση της συμβατότητάς
τους με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς
και διασφάλιση των κριτηρίων ασφάλειας
του εφοδιασμού. Η συμμετοχή της Επι-
τροπής στις διαπραγματεύσεις με τρίτες
χώρες, και η δημιουργία τυποποιημένων
ρητρών για τις συμφωνίες, θα μπορούσε
επίσης να λειτουργήσει αποτρεπτικά για
αδικαιολόγητη πίεση», αναφέρεται. Η Επι-
τροπή προτείνει αναθεώρηση της Απόφασης
σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες
εντός του 2016 για να διασφαλιστεί ότι θα
μιλά με μια φωνή στις διαπραγματεύσεις
με τρίτες χώρες. Η Επιτροπή προτείνει,
επίσης, να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη
διαφάνεια των συμβάσεων προμήθειας φυ-
σικού αερίου που ενδέχεται να έχουν αντί-
κτυπο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε.,
με παράλληλη διασφάλιση του απορρήτου
των ευαίσθητων πληροφοριών. Αναφέρεται,
επίσης, ότι η Ε.Ε. πρέπει να διαφοροποιήσει
τους τρόπους προμήθειας του φυσικού αε-
ρίου, ώστε να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες
διακοπές στον εφοδιασμό.

Πακέτο για φυσικό αέριο
Η Επιτροπή θα προτείνει μέσα στο 2015-2016
ένα πακέτο για το φυσικό αέριο, που θα ανα-
θεωρεί την ισχύουσα ασφάλεια ανεφοδιασμού,
θα εκπονήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική
για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και
την αποθήκευσή του, και θα συνεργαστεί με
τα κράτη μέλη για να αναπτυχθεί πρόσβαση
σε εναλλακτικούς προμηθευτές, περιλαμβα-
νομένου του Νότιου Αγωγού, της Μεσογείου
και της Αλγερίας, προκειμένου να μειώσει
τις υφιστάμενες εξαρτήσεις από μεμονωμένους
προμηθευτές.
Αναφέροντας ότι η σωστή υποδομή απο-

τελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, με την εν-
σωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και την ασφάλεια του εφοδιασμού, η
Επιτροπή σημειώνει ότι θα υποστηρίξει την
υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής,
ιδιαίτερα των έργων κοινού ενδιαφέροντος,
από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα. Η
στρατηγική για την ενεργειακή ένωση προ-

βλέπει επανασχεδιασμό της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, ώστε να είναι πιο δια-
συνδεδεμένη, πιο ανανεώσιμη και πιο ευέ-
λικτη. Θα δίνεται επίσης μεγαλύτερη βα-
ρύτητα στην ενεργειακή απόδοση: ουσια-
στική επανεξέταση της ενεργειακής από-
δοσης και αντιμετώπισή της ως μιας πηγής
ενέργειας ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται
με θεμιτούς όρους τη δυναμικότητα παρα-
γωγής. Στόχος η μετάβαση σε μια κοινωνία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και προώθηση
του ηγετικού ρόλου της Ε.Ε. στον τομέα
της τεχνολογίας, μέσα από την ανάπτυξη
της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας νέας γενιάς, και παράλληλη επέκταση
των εξαγωγών και της παγκόσμιας αντα-
γωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών.
«Για πολύ καιρό, η ενέργεια δεν συμπερι-
λαμβανόταν στις θεμελιώδεις ελευθερίες
της Ένωσης. Τα τρέχοντα γεγονότα δείχνουν
ποιο είναι το διακύβευμα: Πολλοί Ευρωπαίοι
φοβούνται ότι δεν θα διαθέτουν την ενέργεια
που απαιτείται για να θερμάνουν τα σπίτια

τους. Στόχος μας είναι μια Ευρώπη, όπου
αναπτύσσεται κοινή δράση με μακροπρό-
θεσμη προοπτική. Η ενέργεια που είναι ο
στυλοβάτης της οικονομίας μας θέλω να
είναι ανθεκτική, αξιόπιστη, ασφαλής, ολοένα
πιο ανανεώσιμη και βιώσιμη», ανέφερε ο
Πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ.

Το πιο φιλόδοξο σχέδιο
Ως το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο στον
τομέα της ενέργειας από την εποχή της
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα χαρακτήρισε
την Ενεργειακή Ένωση ο κ. Σέφκοβιτς.

«Ένα σχέδιο που θα ενώσει 28 ευρωπαϊκές
αγορές ενέργειας σε μία Ενεργειακή Ένωση,
θα μειώσει τις εξαρτήσεις της Ευρώπης
στον τομέα της ενέργειας και θα εξασφαλίσει
ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τους επεν-
δυτές, το οποίο χρειάζονται για να δημι-
ουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη»,
ανέφερε. Ο επίτροπος Δράσης για το Κλίμα
και Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, ανέ-
φερε ότι θα υπάρξει επικέντρωση στη δη-
μιουργία της κοινής αγοράς ενέργειας, την
εξοικονόμηση περισσότερης ενέργειας, την
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού
μας εφοδιασμού.

«Μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων,
δεν θα χάσουμε ακόμα μια ευκαιρία να δη-
μιουργήσουμε μια ενεργειακή ένωση. Η
Επιτροπή Γιούνκερ υλοποιεί τις ουσιαστικές
δεσμεύσεις της», είπε. Η Ε.Ε. αποτελεί τον
μεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας στον κόσμο,
καθώς εισάγει το 53% της ενέργειάς της, με
ετήσιο κόστος 400 δισ. ευρώ περίπου.
Δώδεκα κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν πληρούν

τον κατώτατο στόχο διασύνδεσης της Ε.Ε.:
να είναι δηλαδή δυνατή η διασυνοριακή
διάθεση τουλάχιστον του 10% της εγκατε-
στημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγω-
γής. Η Ε.Ε. προσδιόρισε 137 έργα ηλεκτρικής
ενέργειας, από τα οποία τα 35 αφορούν τη
διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέρ-
γειας: αν υλοποιηθούν τα εν λόγω έργα, τα
κράτη μέλη θα μπορούσαν να μειωθούν
από 12 σε 2.  Εάν υπήρχε ένα κατάλληλα
διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας,
οι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικο-
νομούν έως και 40 δισ. ευρώ τον  χρόνο.
Έξι κράτη μέλη εξαρτώνται από έναν και
μοναδικό εξωτερικό προμηθευτή για όλες
τις εισαγωγές αερίου.

Η Ε.Ε. πρέπει να
διαφοροποιήσει 

τους τρόπους προμήθειας 
του φυσικού αερίου, ώστε να 
αντιμετωπίσει ενδεχόμενες
διακοπές στον εφοδιασμό

Η ετοιμασία προσχεδίου από την Ε.Ε., το
οποίο προνοεί ότι οι συμφωνίες χωρών-
μελών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες για ενερ-
γειακά θέματα θα πρέπει να έχουν την κα-
τηγορηματική συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής πριν από την υπογραφή τους,
διαφαίνεται ότι θα επηρεάσει άμεσα και
την Κύπρο, η οποία προωθεί ενεργειακές
συμφωνίες με τις γείτονες χώρες, αναφέρει
σε ανακοίνωσή του το Μεσογειακό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων.
Όπως αναφέρει, παρόλο που η Ε.Ε. δι-

καιολογεί την πρότασή της ως προσπάθεια
που αποσκοπεί «στο να προλάβει ανεπιθύμητες
πιέσεις ή στρεβλώσεις της αγοράς, ως απο-
τέλεσμα διακρατικών συμφωνιών με χώρες
που δεν τηρούν τους κανόνες της Ε.Ε.», εν-
τούτοις η μέχρι σήμερα εμπειρία για τον
τρόπο που ενεργούν οι «ισχυρές» χώρες της

Ε.Ε.  «επιβάλλει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικοί και να μελετήσουμε σε βάθος τις
πιθανές επιπτώσεις στο κράτος μας».

«Η εν λόγω απόφαση ουσιαστικά περιο-
ρίζει ακόμα περισσότερο την κυριαρχία των
κρατών-μελών, περιορίζοντας τη δυνατότητα
σύναψης ελευθέρων συμφωνιών από τα
“μικρά” κυρίως κράτη της Ε.Ε., αφήνοντας
όμως ανενόχλητες τις ισχυρές βιομηχανικές
χώρες της, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει
ήδη την ενεργειακή τους ασφάλεια. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι η Γερμανία,
η οποία πλέον τροφοδοτείται κατευθείαν
από τη Ρωσία με κοινό αγωγό (North
Stream) και η οποία θα επωφεληθεί άμεσα
από την εν λόγω απόφαση καθότι μελλοντικά
θα μπορεί να απαγορεύει (μέσω της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής) οποιαδήποτε ενεργειακή
συμφωνία των υπολοίπων κρατών μελών

και να διαδραματίσει η ίδια τον διαμετα-
κομιστή Φ.Α. από τη Ρωσία προς την υπό-
λοιπη Ευρώπη», αναφέρεται. Γίνεται άμεσα
αντιληπτό ότι καταργείται η ελεύθερη αγορά
και ότι η χώρα που θα ελέγχει τη ροή Φ.Α.
προς την Ευρώπη θα κυριαρχήσει και εντός
αλλά και εκτός Ε.Ε., αφού θα έχει το συγ-
κριτικό πλεονέκτημα να ρυθμίζει το κόστος
της ενέργειας, αναφέρει το Ινστιτούτο.
Καταλήγοντας, σημειώνει ότι ένας εξαι-

ρετικά μεγάλος κίνδυνος για την Κύπρο θα
είναι η πιθανότητα οι «σκιώδεις συμμαχίες»
των Βρυξελλών να απαγορεύσουν την εκμε-
τάλλευση του Φ.Α. της κυπριακής ΑΟΖ επι-
καλούμενες την υπό μελέτη πρόταση, εξα-
σκώντας έτσι πιέσεις για προώθηση των
συμφερόντων της Τουρκίας, την οποία θα
χαρακτηρίσουν ως χώρα που «ικανοποιεί τις
ευρωπαϊκές απαιτήσεις» στα θέματα Φ.Α.

Προειδοποιεί για σχέδια Ε.Ε. για φυσικό αέριο 
ΜΙΤΥ
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Την προειδοποίηση πως οι πολιτικές μεί-
ωσης του χρέους σε συνδυασμό με τη
μαζική λιτότητα παραπέμπουν σε ένα
«φαύλο κύκλο, που οδηγεί σε περισσότερο
χρέος και ανεργία» απηύθυνε ο νομπελί-
στας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσα-
ρίδης. Σε διάλεξη που παραχώρησε στο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο για την Ομογένεια
του Λονδίνου, ο κ. Πισσαρίδης ανέφερε
πως η ευρωπαϊκή κρίση ξεκίνησε ως κρίση
του χρέους, ωστόσο οι πολιτικές για τη
μείωση του δημόσιου χρέους αποκάλυψαν
τις αδυναμίες των ευρωπαϊκών αγορών
εργασίας. Ενδεικτικά τόνισε πως τα συν-
δυασμένα προγράμματα μείωσης του χρέ-
ους και της οικονομικής αναδιάρθρωσης
απέτυχαν και η μαζική δημοσιονομική
λιτότητα ενισχύθηκε από τις μειώσεις των
πραγματικών μισθών και των συντάξεων,
που συνοδεύτηκαν από μείωση των κρα-
τικών δαπανών και αυξήσεις φόρων και
οι απαιτήσεις της Τρόικας για περισσότερες
περικοπές δαπανών, για τη μείωση του
χρέους. «Δυστυχώς στην Ελλάδα και στην
Ευρωζώνη βλέπουμε ένα φαύλο κύκλο
που οδηγεί σε περισσότερο χρέος και
ανεργία», πρόσθεσε.

Περισσότερος πληθωρισμός
Ο ίδιος υποστήριξε πως η ΕΚΤ πρέπει να

δημιουργήσει περισσότερο πληθωρισμό, να
υποτιμηθεί το ευρώ και να μειώσει το πραγ-
ματικό βάρος του χρέους. «Χρειαζόμαστε
περισσότερες επενδύσεις για να σπάσει το
αδιέξοδο, προσωρινή αναστολή της δημο-
σιονομικής λιτότητας, μέτρα αναδιάρθρωσης
του χρέους γιατί  η αποπληρωμή του χρέους

σε ύφεση είναι ένα μεγάλο βάρος», είπε.

Ζοφερό το μέλλον αν…
Ο κ. Πισσαρίδης τόνισε ότι ο καθορισμός
των συναλλαγματικών ισοτιμιών με το ενιαίο
νόμισμα και την κοινή νομισματική πολιτική
απαιτεί στενότερη πολιτική συνεργασία,

αν όχι πλήρη ένωση. «Απαιτείται πολιτική
βούληση για να βοηθήσουμε ο ένας τον
άλλο για ένα καλύτερο μέλλον της Ευρώπης
και των χωρών της Ευρωζώνης, να συνερ-
γαστούν όλοι για αποκατάσταση της ισορ-
ροπίας για μια καλύτερη οικονομική απόδοση
και ανάπτυξη. Αν δεν το πράξουμε, το
μέλλον της Ευρωζώνης και της ΕΕ θα είναι
ζοφερό», προειδοποίησε.

Άκαμπτες οι αγορές εργασίας
Ο κ. Πισσαρίδης παρατήρησε πως οι ευ-
ρωπαϊκές αγορές εργασίας έχουν γίνει
άκαμπτες. Όπως είπε, πρόσφατες έρευνες
έχουν δείξει ότι το κεφάλαιο δεν κινείται
από  πλούσιες χώρες σε φτωχές, με τα
ποσοστά απόδοσης, λόγου χάρη στη Γερ-
μανία να είναι υψηλότερα από ό,τι στην
Ελλάδα, διότι υπάρχει μεγαλύτερη βιο-
μηχανία για να εγγυηθεί την ασφάλεια
των νέων επενδύσεων, η παραγωγικότητα
είναι υψηλότερη και υπάρχει μεγαλύτερη
ζήτηση. Τέλος, εστίασε στο ότι οι κύριες
παροχές κεφαλαίου στις χώρες της περι-
φέρειας γίνονται από τα θεσμικά όργανα,
όπως είναι η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων. «Πρόκειται για μια αξιέπαινη και
πολύ χρήσιμη για την ανάκαμψη, αλλά
προσφέρει πολύ λίγα για να αποκατασταθεί
η ισορροπία», συμπλήρωσε.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ

Απέτυχε η μείωση χρέους και η οικονομική αναδιάρθρωση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

Οι ΑΠΕ δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης 
Την πεποίθηση ότι σε χώρες όπως η Κύπρος,
που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ει-
σαγωγές ενέργειας, οι Ανανεώσιμες Πηγές
μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του
κόστους εισαγωγών καυσίμων, στην ενίσχυση
του εμπορικού ισοζυγίου και στη δημιουργία
ευκαιριών απασχόλησης εξέφρασε ο Υπουρ-
γός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης εγ-
καινιάζοντας το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «Φα-
έθων» του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ενίσχυση ανταγωνισμού
Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι ΑΠΕ μπορούν,
επίσης, να αυξήσουν τον ανταγωνισμό στην
αγορά ως μια εναλλακτική πηγή ηλεκτρικής
ενέργειας και να βοηθήσουν στη διαφορο-
ποίηση του ενεργειακού μείγματος, βελ-
τιώνοντας έτσι την ασφάλεια του εφοδιασμού,
εξηγώντας πως είναι γι’ αυτούς ακριβώς
τους λόγους που η Κυβέρνηση, σε συνεργασία
με τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (IRENA), έχει προχωρήσει
στην εκπόνηση οδικού χάρτη για την ανά-
πτυξη ΑΠΕ στο νησί, στον οποίο εξετάστηκαν
διάφορα σενάρια για το ενεργειακό μείγμα
της Κύπρου. «Ο οδικός χάρτης έλαβε, πα-
ράλληλα, υπ’ όψιν και εξέτασε θέματα όπως
η αποθήκευση ενέργειας, η ηλεκτρική δια-
σύνδεση της Κύπρου με άλλες χώρες, η
έλευση φυσικού αερίου και η χρήση ηλε-
κτρικών οχημάτων» υπέδειξε.

Επιπρόσθετα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης
υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Ενέργειας,
στοχεύοντας στην ανάπτυξη επενδυτικών
πρωτοβουλιών για πράσινη επιχειρηματικό-
τητα, θέσπισε από το 2004 κανόνες, με
τους οποίους παραχωρούνται οικονομικά κί-
νητρα για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές
και Εξοικονόμηση Ενέργειας από εθνικούς
πόρους, προχωρώντας, επίσης, από το 2010,
στον καταρτισμό Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για την περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ, το
οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αναθε-
ώρηση. Όπως συμπλήρωσε, το αναθεωρημένο
Εθνικό Σχέδιο Δράσης αναμένεται να υιοθε-
τηθεί με την ολοκλήρωση της μελέτης για

την ευστάθεια και αξιοπιστία του συστήματος
που διενεργείται από το Joint Research
Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εξασφάλιση €52 εκ.
Σημείωσε επίσης ότι το 2014, το Υπουργείο
κατάφερε να εξασφαλίσει πόρους από τα
διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την περίοδο 2014-2020 συνολικού ύψους
€52 εκ., με σκοπό την υλοποίηση έργων
και σχεδίων χορηγιών που αφορούν στην
Εξοικονόμηση Ενέργειας και στη χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημόσια
κτήρια, κατοικίες και επιχειρήσεις. «Η πο-
λιτική αυτή του Κράτους, καθώς και οι
πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, συνέ-
βαλαν στην αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ
στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας
της χώρας μας» είπε, επισημαίνοντας ότι,
σήμερα, η εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων
ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή ανέρχεται σε
61 μεγαβάτ από φωτοβολταϊκά συστήματα,
147 μεγαβάτ από αιολικά πάρκα και 10,4

μεγαβάτ από αξιοποίηση βιομάζας, με τη
συνεισφορά των συστημάτων αυτών στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
να ανέρχεται στο 8,7% για το 2014, υπερ-
καλύπτοντας έτσι τον ενδιάμεσο στόχο που
είχε τεθεί για τη χώρα μας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, για μερίδιο ΑΠΕ 7,45% για
τη διετία 2015-2016.

Πολλές προκλήσεις
Ανέφερε ακολούθως ότι ο τομέας της ενέρ-
γειας στην Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα
πολλές προκλήσεις και πως παρόλη την
πρόσφατη ύφεση στις τιμές ηλεκτρισμού,
λόγω της μείωσης στις διεθνείς τιμές αργού
πετρελαίου, το κόστος της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα μας παραμένει μεταξύ των
υψηλότερων στην Ευρώπη, κυρίως λόγω
της εξάρτησης από τις εισαγωγές καυσίμου
που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπαρα-
γωγή, αλλά και της έλλειψης αποτελεσματικού
ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού.

«Αν και η διαδικασία για την απελευθέ-

ρωση της αγοράς έχει αρχίσει πριν από
δέκα και πλέον χρόνια, η Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου (ΑΗΚ) εξακολουθεί να κατέχει το
100% της προμήθειας και το 91% της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας» πρόσθεσε,
εξηγώντας πως για τον λόγο αυτό, το Υπουρ-
γείο Ενέργειας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας Κύπρου προχωρούν με αποφασιστικά
βήματα προς την αναδιοργάνωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως εξήγησε αυτά τα βήματα περιλαμ-
βάνουν την ανεξαρτητοποίηση του Διαχει-
ριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, τον
λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισμό της
ΑΗΚ, με τον οποίο θα διασφαλίζεται η δια-
φάνεια σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις κάθε
επιχειρησιακής μονάδας, καθώς και ότι δεν
θα υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις
μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων, την
τροποποίηση των υφιστάμενων Κανόνων
Αγοράς Ηλεκτρισμού, ούτως ώστε να δοθεί
πραγματική ευκαιρία σε ανεξάρτητους πα-
ραγωγούς και προμηθευτές να ενταχθούν
και να ανταγωνιστούν στην αγορά ηλεκτρι-
σμού, αλλά και στις ΑΠΕ να συναγωνίζονται
επί ίσοις όροις με τις συμβατικές τεχνολογίες
παραγωγής ηλεκτρισμού. Περιλαμβάνουν
επίσης τη διενέργεια μελέτης για εκτίμηση
του αντίκτυπου των προτεινόμενων από
την ΡΑΕΚ τροποποιήσεων στους Κανόνες
Αγοράς Ηλεκτρισμού στις τιμές ηλεκτρισμού,
στη ρευστότητα των προτεινόμενων σταδίων
αγοράς, δηλαδή την προθεσμιακή και την
προημερήσια αγορά, στην ικανότητα των
ΑΠΕ να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με
τη συμβατική παραγωγή, αλλά και κατά
πόσον το διαμορφούμενο περιβάλλον θα
αποτελεί πόλο έλξης για διενέργεια νέων
επενδύσεων, τη σταδιακή εξάλειψη των κα-
θεστώτων στήριξης για τις ΑΠΕ, πολιτική η
οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις κατευ-
θυντήριες γραμμές της ΕΕ για το θέμα και
τέλος τη διενέργεια μελέτης, για την οποία
έχει προκηρύξει διαγωνισμό ο Έφορος Απο-
κρατικοποιήσεων για τον καθορισμό του
βέλτιστου τρόπου λειτουργίας της ΑΗΚ.
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Διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών

Μέτρα για απλοποίηση - επίσπευση 
της αδειοδότησης των αναπτύξεων 

Τα μέτρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, που αφορούν την τροποποίηση
της νομοθεσίας και των κανονισμών, την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, διαδικασιών

και μεθόδων, και την εκπαίδευση του προσωπικού και την αλλαγή νοοτροπίας

Τ
η διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο
Εσωτερικών, ως Αρμόδιο Υπουργείο
για τις πολεοδομικές και οικοδομικές
Αρχές, λαμβάνει διάφορα μέτρα για

απλοποίηση των διαδικασιών και επίσπευση
της αδειοδότησης των διαφόρων έργων, αν-
τιλαμβανόμενο τη μεγάλη σημασία που έχει
για την οικονομία η έγκαιρη αδειοδότηση
των αναπτύξεων, εξέφρασε ο Γενικός Διευ-
θυντής του Υπουργείου Κωνσταντίνος Νι-
κολαΐδης. Σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση
με θέμα «Γραφειοκρατία - Κωλυσιεργία στην
Αειφόρο Ανάπτυξη;», ο κ. Νικολαΐδης είπε

ότι τα μέτρα αυτά, διαχωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες, που αφορούν την τροποποίηση
της νομοθεσίας και των κανονισμών, την
εισαγωγή νέας τεχνολογίας, διαδικασιών και
μεθόδων, και την εκπαίδευση του προσωπικού
και την αλλαγή νοοτροπίας.

Πρώτη κατηγορία
Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία μέτρων,
ο κ. Νικολαΐδης είπε ότι έχουν προωθηθεί
διάφορες προτάσεις για τροποποίηση της
Νομοθεσίας, των Κανονισμών και των Δια-
ταγμάτων, προσθέτοντας ότι με ορισμένες
τροποποιήσεις αυξάνονται οι αναπτύξεις για
τις οποίες δεν απαιτείται η εξασφάλιση πο-
λεοδομικής άδειας και κατά συνέπεια κα-
ταργείται ένα στάδιο αδειοδότησης για μεγάλο
αριθμό αιτήσεων. Ανάφερε επίσης ότι εκ-

κρεμούν για ψήφιση διάφορα νομοθετήματα,
όπως είναι, μεταξύ άλλων, η ανάληψη
ευθύνης εκ μέρους των μελετητών, η τρο-
ποποίηση του άρθρου 43 που αφορά τη σύ-
ναψη συμφωνίας μεταξύ της πολεοδομικής
Αρχής και των αιτητών και η απλοποίηση
της διαδικασίας διαχωρισμού τεμαχίων.

Δεύτερη κατηγορία
Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία μέτρων,
ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΣ είπε ότι
για αιτήσεις που υποβάλλονται συμπληρω-
μένες (με όλες τις απαιτούμενες διαβου-
λεύσεις), μελετώνται και χορηγούνται οι
πολεοδομικές άδειες σε τρεις μήνες, ενώ
για αιτήσεις που υποβάλλονται με τον θεσμό
του αυτοελέγχου χορηγούνται οι άδειες σε
30 εργάσιμες ημέρες. Είπε ακόμη ότι στο

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως άρχισε
η ανάπτυξη ολοκληρωμένου μηχανογρα-
φημένου συστήματος και το έργο αναμένεται
να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια και πρόσθεσε
ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
συμμετέχει σε Πρόγραμμα που διενεργεί
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού (Μέσω PWC) για σύγκριση επιδόσεων
(Benchmarking), απλούστευση διαδικασιών,
εκσυγχρονισμό/κωδικοποίηση θεσμικού
πλαισίου και προετοιμασία για εφαρμογή
ISO και αναμένεται εντός του επόμενου
μήνα ο έλεγχος για πιστοποίηση ISO: 9001-
2008. Ανέφερε επίσης ότι άρχισε να εφαρ-
μόζεται πιλοτικά και επί εθελοντικής βάσης
νέο σύστημα διαβουλεύσεων από τον Νο-
έμβριο του 2013, που αποσκοπεί στην υπο-
βολή αιτήσεων με συμπληρωμένες όλες τις

απαιτούμενες διαβουλεύσεις, ενώ έχει συ-
σταθεί ειδική ομάδα για μελέτη μεγάλων
αναπτύξεων. Είπε ακόμη ότι ανάλογα με
τις ανάγκες του Τμήματος και ανάλογα με
το διαθέσιμο προσωπικό, επιδιώκεται η
ενίσχυση του Τομέα Ελέγχου της Ανάπτυξης
για την επίσπευση έκδοσης Πολεοδομικών
Αδειών. 

Τρίτη κατηγορία
Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία μέτρων,
ο κ. Νικολαΐδης είπε ότι «γίνεται συνεχής
επιμόρφωση του προσωπικού με σκοπό την
αλλαγή νοοτροπίας, έτσι ώστε οι υπάλληλοι
να αντιμετωπίζουν τους αιτητές σε ένα πιο
φιλικό περιβάλλον με σκοπό την επίλυση
προβλημάτων και όχι την αντιπαράθεση
μεταξύ τους».

Η υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών
έργων θα είναι καταλύτης για την επανεκ-
κίνηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας
στην Κύπρο, εκτιμούν η ηγεσία του Συνδέ-
σμου Μεγάλων Αναπτύξεων και ο Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’. Σύμφωνα
με ανακοίνωση του Συνδέσμου Μεγάλων
Αναπτύξεων, κατά τη συνάντηση των δύο
πλευρών στην Αρχιεπισκοπή, αναφέρθηκε
ότι η υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών
έργων θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην
κυπριακή κοινωνία, όπως νέες θέσεις ερ-
γασίας, εισροή φορολογικών εσόδων στα
ταμεία του κράτους, επενδυτικές ευκαιρίες
και αναπτυξιακό όφελος για την ευρύτερη
οικονομία της χώρας. Αντάλλαξαν επίσης
απόψεις αναφορικά με την απλοποίηση και
επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται
για την υλοποίηση των έργων, καθώς και
για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει
ο ιδιωτικός τομέας στην Κύπρο.
Ως προς την επένδυση στη Γεροσκήπου,

αναφέρεται ότι το μοντέλο που υιοθετείται
στις διαδικασίες αδειοδότησης μπορεί να
αφήσει πίσω του ένα θετικό προηγούμενο
ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών
που συνδέονται με μεγάλες αναπτύξεις και
τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Προστί-

θεται ότι σύμφωνα με τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου, Ανδρέα Δημητριάδη, η συνάν-
τηση ήταν «χρήσιμη και εποικοδομητική»,
με κοινή, διαπίστωση ότι «η υλοποίηση
των μεγάλων αναπτυξιακών έργων θα δώσει
ώθηση στην αναπτυξιακή δραστηριότητα».
Πρόσθεσε ότι «επιβάλλεται να ξεπεραστούν
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που δια-
χρονικά αποτελούσαν τροχοπέδη στην ανά-
πτυξη». Ο κ. Δημητριάδης κατέληξε, λέ-
γοντας ότι «ο Σύνδεσμος Μεγάλων Ανα-
πτύξεων επιδιώκει στενή συνεργασία με
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην
κοινή προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη
και επιστροφή στην ευημερία».

Καταλύτης για οικονομία τα μεγάλα έργα
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ 

Επιβραδύνθηκε η μείωση τιμών
κατοικιών το 4ο τρίμηνο 2014

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Το Υπουργείο αντιλαμβάνεται
τη μεγάλη σημασία που έχει για 

την οικονομία η έγκαιρη 
αδειοδότηση των αναπτύξεων,

ανέφερε ο Γ.Δ. Κων. Νικολαΐδης 

Επιβράδυνση της μείωσης των τιμών κα-
τοικιών παρατηρήθηκε κατά το 4ο τρίμηνο
του 2014, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών
Κατοικιών που καταρτίζει η Κεντρική Τρά-
πεζα (ΚΤ) της Κύπρου και ο οποίος ωστόσο
υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από
το 2006. Σύμφωνα με την ΚΤ, «η επιβρα-
δυνόμενη μείωση των τιμών οδήγησε τον
γενικό δείκτη τιμών κατοικιών περίπου
στα επίπεδα τιμών που υπήρχαν το 2006,
χρόνο κατά τον οποίο ξεκίνησε η υπερ-
βάλλουσα ζήτηση για οικιστικά δάνεια».
Σε ετήσια βάση, οι τιμές κατοικιών κα-

τέγραψαν μείωση κατά 8,2% το τέταρτο
τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με 8,9% το
προηγούμενο τρίμηνο. Οι τιμές οικιών μει-
ώθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση και οι
τιμές διαμερισμάτων κατά 8,6%, έναντι
ετήσιων μειώσεων της τάξης του 7,9% και
10%, αντίστοιχα, το τρίτο τρίμηνο του 2014.
Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών κατοι-
κιών (οικίες και διαμερίσματα) κατέγραψε
μείωση κατά 1,8% το τέταρτο τρίμηνο του
2014. Οι τιμές οικιών και διαμερισμάτων
κατέγραψαν τριμηνιαία μείωση 2,1% και
1,5%, αντίστοιχα. Όλες οι επαρχίες, πλην

της Αμμοχώστου, κατέγραψαν μικρότερη
ετήσια μείωση σε σύγκριση με το προηγού-
μενο τρίμηνο. Ο γενικός δείκτης τιμών κα-
τοικιών (οικίες και διαμερίσματα) σημείωσε
τη μεγαλύτερη τριμηνιαία μείωση στην
επαρχία Αμμοχώστου (2,6%) και τη μικρότερη
μείωση στην επαρχία Πάφου (0,6%). Τρι-
μηνιαίες μειώσεις στον γενικό δείκτη τιμών
κατέγραψαν και οι επαρχίες Λευκωσίας
(2,1%), Λεμεσού (2%) και Λάρνακας (1%). Η
μεγαλύτερη ετήσια μείωση στον γενικό
δείκτη τιμών κατοικιών σημειώθηκε στην
επαρχία Αμμοχώστου (10,4%) ενώ η μικρό-
τερη στην επαρχία Πάφου (3,7%). Ετήσιες
μειώσεις στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών
καταγράφηκαν και στις επαρχίες Λευκωσίας
(8,2%), Λεμεσού (7,5%) και Λάρνακας (7,75%).
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η
μείωση των επιτοκίων από πλευ-
ράς τραπεζών αποτελούσε ένα
μεγάλο στοίχημα τόσο για τις
ίδιες τις τράπεζες, όσο και για

τους κυβερνώντες. Η επίτευξη του στόχου
αυτού οδηγεί αναπόφευκτα τις τράπεζες
στον επόμενο μεγάλο στόχο, που είναι η
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Αυτός θα επιτευχθεί, υποστηρίζουν οι τρα-
πεζίτες, με την ψήφιση του νόμου για τις
εκποιήσεις. Εφόσον το θέμα αυτό προχω-
ρήσει προς επίλυση εντός του 2015, τα δε-
δομένα θα διαμορφωθούν προς το θετικό-
τερο, υποστηρίζουν οι τραπεζίτες. Γι’ αυτό
και παρά τις ζημιές που έχουν ανακοινώσει
προ ημερών για το 2014, εμφανίζονται αι-
σιόδοξοι για το μέλλον. 

Τόσο ο CEO της Τράπεζας Κύπρου όσο
και της Ελληνικής εμφανίστηκαν πεπεισμένοι
ότι το 2015 θα είναι καλύτερο σε σχέση με
το 2014, σημειώνοντας πάντως ως κομβικό
σημείο, αυτό των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων. Την ίδια στιγμή, με αισιοδοξία αν-
τικρίζει το μέλλον και ο Συνεργατισμός, ο
οποίος προχώρησε σε αισθητή μείωση των
επιτοκίων του.

Νέες μειώσεις επιτοκίων
στον Συνεργατισμό 
Νέες μειώσεις στα δανειστικά του επιτόκια
ανακοίνωσε ο Συνεργατισμός, με στόχο,
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
τη σύγκλιση με τα δανειστικά επιτόκια της
Ευρωζώνης. Όπως αναφέρεται, σε συνεδρία
της η Επιτροπεία της Συνεργατικής Κεντρικής
Τράπεζας αξιολόγησε την πρόσφατη από-
φαση της ΚΤ για αποκλιμάκωση των κατα-
θετικών επιτοκίων κατά 1%, με στόχο την

ελάφρυνση των δανειοληπτών. «Αφού λή-
φθηκε υπ’ όψιν η κατάσταση που επικρατεί
στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η ανάγκη
που προκύπτει για μείωση του κόστους
χρήματος στην κυπριακή οικονομία, η Επι-
τροπεία σημείωσε ότι αποτελεί στρατηγική
επιλογή του Συνεργατισμού να επιδιωχθεί
σύγκλιση των επιτοκίων της Κύπρου με
αυτά της Ευρωζώνης». Προς αυτήν την
κατεύθυνση αποφάσισε αποκλιμάκωση των
δανειστικών επιτοκίων στα εξυπηρετούμενα
δάνεια ως ακολούθως:

1. Στεγαστικά δάνεια περαιτέρω μείωση 1%
(σύνολο 2%) στο επιτόκιο με ελάχιστο το
2,75%.
2. Επιχειρηματικά δάνεια μείωση 2% στο
επιτόκιο με ελάχιστο το 3%.
3. Καταναλωτικά δάνεια μείωση 1% στο
επιτόκιο με ελάχιστο το 4%.
4. Φοιτητικά δάνεια περαιτέρω μείωση 0,5%
(από 4,50%) και προσαρμογή του επιτοκίου
στο 4%.
5. Αγροτικά δάνεια περαιτέρω μείωση 0,5%
(από 4,75%) και προσαρμογή του επιτοκίου
στο 4,25%.

Συνδυάζοντας τις μειώσεις με τις πρό-
σφατες εξαγγελίες του Συνεργατισμού για
μειώσεις στα Φοιτητικά, Αγροτικά και Στε-
γαστικά Δάνεια, το μέσο επιτόκιο του Συ-

νεργατισμού ανά σκοπό δανείου προσαρ-
μόζεται ως ακολούθως:
1. Στεγαστικά δάνεια, μέσο επιτόκιο 3,51%.
2. Επιχειρηματικά δάνεια, μέσο επιτόκιο
4,25%.
3. Καταναλωτικά δάνεια, μέσο επιτόκιο
5,37%.

Οι πιο πάνω μειώσεις αφορούν όλα ανε-
ξαιρέτως τα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα
δάνεια του Συνεργατισμού και τίθενται σε
ισχύ από 1η Μαρτίου 2015 χωρίς διακρίσεις
σε σχέση με το επιτόκιο βάσης (π.χ. Euribor,
ECB Rate, Βασικό Επιτόκιο του Συνεργατι-
σμού). Οι μειώσεις αυτές επηρεάζουν
132.000 δανειολήπτες με συνολικά δάνεια
ύψους €5,7 δισ. και αναμένεται να προ-
σφέρουν στους δανειολήπτες ετήσια ελά-
φρυνση περίπου €90 εκ. ή €450 εκ. στην
5ετία. Για τους μη εξυπηρετούμενους δα-
νειολήπτες ισχύουν οι πιο πάνω μειώσεις
ως ακολούθως:
1. 50% της ελάφρυνσης αμέσως μετά την
υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης.
2. 50% της ελάφρυνσης εφόσον τηρούνται
οι όροι της αναδιάρθρωσης για περίοδο 6
μηνών.

Απαγόρευση πώλησης δανείων
από πιστωτικό ίδρυμα 
Συναφώς, επισημαίνεται ότι η Ολομέλεια
της Βουλής ενέκρινε πρόταση νόμου για
αναστολή μέχρι τις 19 Μαρτίου του 2015
της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
16Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυ-
μάτων νόμου, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα
πώλησης, εκχώρησης, διάθεσης δανειακού
χαρτοφυλακίου από Πιστωτικό Ίδρυμα και/ή
δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις

πιστωτικής διευκόλυνσης. Υπέρ της πρό-
τασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από κοι-
νού από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΚΣ
ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ και Συμμαχία Πολιτών,
τάχθηκαν 27 βουλευτές, εναντίον 20, ενώ
τρεις τήρησαν αποχή. Οι διατάξεις του άρ-
θρου 16Α του περί Εργασιών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων νόμου θα συζητηθούν την ερ-
χόμενη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Οικονομικών. 

Το άρθρο 16Α του περί Εργασιών Πιστω-
τικών Ιδρυμάτων νόμου απαγορεύει σε Πι-
στωτικό Ίδρυμα, το οποίο συστάθηκε στη
Δημοκρατία, να πωλεί, να εκχωρεί ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο να διαθέτει το
σύνολο ή μέρος του δανειακού του χαρτο-
φυλακίου και/ή των δικαιωμάτων που απορ-
ρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκό-
λυνσης, όπως αυτές ορίζονται στον περί
ελευθεροποίησης του επιτοκίου και συναφών
θεμάτων νόμο εκτός εάν:
α) Η πώληση, η εκχώρηση ή η διάθεση γί-
νεται σε ΠΙ που είναι αδειοδοτημένο στη
Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και αφού προ-
ηγουμένως εξασφαλίστεί η γραπτή έγκριση
της Κεντρικής Τράπεζας.
β) Η πώληση, εκχώρηση ή διάθεση έχει ως
αντιπαροχή ποσό ίσο με το αρχικό κεφάλαιο
πλέον τόκους, όπως ορίζεται στη σχετική
σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης κατά
την ημερομηνία πώλησης, εκχώρησης ή
διάθεσης, ανάλογα με την περίπτωση.
γ) Η πιστωτική διευκόλυνση παραχωρείται για
χρήση εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
δ) Η πώληση, η εκχώρηση ή η διάθεση
είναι το αποτέλεσμα εκτέλεσης εξασφάλισης
περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, εκτέ-
λεσης εγγύησης ή άλλου ανάλογου μέσου.

Ζημιές... με αισιοδοξία
Παρά το γεγονός ότι οι δυο τράπεζες (Κύπρου και Ελληνική) ανακοίνωσαν ζημιές
για το 2014, εντούτοις, οι ηγεσίες τους εξέφρασαν αισιοδοξία για το μέλλον

Το θέμα των μη
εξυπηρετούμενων

δανείων αποτελεί το επόμενο
μεγάλο στοίχημα για τις ηγεσίες
των δυο κυπριακών τραπεζών
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Με ζημιές €119 εκ. έκλεισε το 2014 η Ελληνική
Τράπεζα, ενώ το τέταρτο τρίμηνο παρουσίασε
καθαρή κερδοφορία. Σύμφωνα με τα προ-
καταρκτικά αποτελέσματα, τα οποία ανα-
κοίνωσε ο Όμιλος, ο δείκτης Κύριων Βασικών
Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε το 2014 στο 13,5%
και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 15%,
στοιχεία που «καταδεικνύουν τη μεγάλη εμ-
πιστοσύνη, της οποίας τυγχάνει η Τράπεζα
από τους μετόχους και καταθέτες της».
Τα λειτουργικά κέρδη της Τράπεζας
πριν από τις προβλέψεις ανήλθαν
στα €158 εκ., καταγράφοντας
αύξηση 22% σε σύγκριση με
το 2013. Αξιοσημείωτη, σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση,
ήταν η εξέλιξη του τέταρτου
τριμήνου του 2014, καθώς έκλει-
σε με καθαρό κέρδος. Σε τροχιά
σταθεροποίησης εισήλθαν τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία
διαμορφώθηκαν στο 56,6% ενώ ο δείκτης
κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων
από προβλέψεις ανήλθε στο 47,5%. Το έτος
έκλεισε με ζημιές €119 εκ. Πρωταρχικοί
στόχοι της Τράπεζας για το 2015 είναι η
αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων και η επέκταση του
δανειακού της χαρτοφυλακίου. «Με την
άνετη ρευστότητα που διαθέτει η Ελληνική
Τράπεζα προτίθεται να διαδραματίσει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της πραγ-
ματικής οικονομίας, χρηματοδοτώντας με
νέες πιστωτικές διευκολύνσεις υγιείς επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά», καταλήγει η
ανακοίνωση.

Ενθουσιασμένος ο Bert Pijls
Ενθουσιασμένος για τις προοπτικές της Ελ-
ληνικής Τράπεζας δήλωσε ότι είναι ο Ανώ-
τατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Bert
Pijls, σημειώνοντας ότι αν και το 2014 ήταν
δύσκολο έτος, εντούτοις η τράπεζα τελείωσε
τον χρόνο με δυνατή νότα. Εξέφρασε επίσης
την πεποίθηση ότι το 2015 θα είναι μια
πολύ καλύτερη χρονιά απ’ ό,τι το 2014, αν

και το περιβάλλον παραμένει δύσκολο,
όπως σημείωσε. Μιλώντας σε διά-
σκεψη Τύπου μετά την παρου-
σίαση των προκαταρκτικών
αποτελεσμάτων της Ελληνι-
κής Τράπεζας για το 2014, ο
κ. Pijls είπε ότι αν και τα
τελευταία δύο χρόνια ήταν
δύσκολα για την Κύπρο, η
Ελληνική Τράπεζα έκανε με-

γάλη πρόοδο και είναι ενθαρρυ-
μένος από το γεγονός ότι ο χρόνος

πέρυσι έκλεισε θετικά.
Ανέφερε ότι τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια

είναι τώρα υπό έλεγχον, αυξήθηκαν οι κα-
ταθέσεις κατά 15% για το 2014 ενώ πρόσφατα,
σε έρευνα για την Ελληνική Τράπεζα, απο-
δείχθηκε ότι είναι πρώτη στην εξυπηρέτηση
πελατών τόσο στα επιχειρηματικά, εμπορικά
και λιανικά τμήματα. Αυτό είναι ενθαρρυν-
τικό, διότι είναι ζωτικής σημασίας ότι αρχί-
ζουμε το 2015 με μια θετική δυναμική.
Έχουμε καλό κεφάλαιο, δεν έχουμε υποστεί
bail-in ή bail-out, έχουμε ρευστότητα και,
ως εκ τούτου, έχουμε την ευκαιρία να ανα-
πτυχθούμε. Είπε ότι εντολή του είναι να
διαχειριστεί τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια

και την ανάπτυξη. Για τις αναδιαρθρώσεις,
είπε ότι ενδιαφέρεται για την εξεύρεση
βιώσιμων λύσεων για τους πελάτες, έτσι
ώστε οι πελάτες και οι επιχειρήσεις μπορούν
να επιβιώσουν και να στηριχθεί η κυπριακή
οικονομία. Στόχος, είπε, είναι οι αποφάσεις
για τις αιτήσεις αναδιαρθρώσεων να λαμ-
βάνονται σε μία ημέρα, ώστε να μπορούν
οι πελάτες να εξυπηρετούνται τάχιστα.

Ανέφερε, ακόμα, ότι όταν ο νόμος για τις
εκποιήσεις εγκριθεί τελικά, θα υπάρξει όφελος
στις αναδιαρθρώσεις. Το κύριο πλεονέκτημα
του νόμου είναι ότι θα φέρει τους πελάτες
στο τραπέζι για εξεύρεση βιώσιμων αναδιαρ-
θρώσεων για τους πελάτες, εξήγησε. Συνολικά,
το 25% των αιτήσεων των μη εξυπηρετούμενων
δανείων για αναδιάρθρωση έχουν εγκριθεί,
το 30% είναι υπό εξέταση, το 10% έχουν
απορριφθεί και για το 5% των περιπτώσεων
οι πελάτες έχουν βρει μια λύση. Έτσι, έχουμε
αναθεωρήσει περίπου το 70%, είπε. Χωρίς
τον σωστό νόμο για τις εκποιήσεις σε εφαρ-
μογή, δεν ξέρω αν η Κύπρος ή πότε η Κύπρος
θα ανακάμψει, πρόσθεσε ο κ. Pijls. Αναφε-
ρόμενος στο Σχέδιο Χρηματοδότησης για κυ-
πριακές επιχειρήσεις με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων, είπε ότι από τα 70 εκα-
τομμύρια που είναι διαθέσιμα, ήδη έχουν
γίνει αιτήσεις για 54 εκατομμύρια και αυτό
είναι μόλις λίγες βδομάδες μετά την εφαρμογή
του. Ο κ. Pijls ανέφερε ότι η Ελληνική
Τράπεζα έχει ήδη ανακοινώσει μείωση κατά
1% στο βασικό επιτόκιο τόσο των εξυπηρε-
τούμενων όσο και των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, αλλά και μείωση κατά 1% του επι-
τοκίου όλων των πιστωτικών καρτών.

Με ζημιές 119 εκ. έκλεισε το 2014 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με ζημιές €256 εκ. μετά τη φορολογία
έκλεισε το 2014 για την Τράπεζα Κύπρου,
με βάση τα προκαταρκτικά οικονομικά
αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από
την Τράπεζα. Οι ζημιές μετά τη φορολογία
που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τρά-
πεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2014
ανήλθαν σε €332 εκ. Ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Τράπεζας Κύπρου Τζον Πάτρικ
Χούρικαν δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια
του τέταρτου τριμήνου του 2014, η Τράπεζα
σημείωσε περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη
των στρατηγικών της στόχων. Ο κ. Χού-
ρικαν είπε ότι με τον δείκτη κεφαλαίου
κοινών μετοχών κατηγορίας 1 να ανέρχεται
στο 14% κατά την 31η Δεκεμβρίου, η Τρά-
πεζα διαθέτει ικανοποιητικά κεφάλαια ως
προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταθετική βάση
της Τράπεζας σταθεροποιείται και η χρη-
ματοδοτική της δομή ομαλοποιείται με
σταθερό ρυθμό, ενώ σημείωσε ότι κατά
το τελευταίο τρίμηνο του 2014, η Τράπεζα
είχε πελατειακές εισροές οι οποίες συνε-
χίζονται και το 2015, παρά την πλήρη
αποδέσμευση των καταθέσεων, οι οποίες
είχαν δεσμευτεί βάσει των διαταγμάτων
ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, νω-
ρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν. Είπε επίσης
ότι οι αναδιαρθρώσεις δανείων σε βιώσιμες
επιχειρήσεις και ιδιώτες προχωρούν ικα-
νοποιητικά.
Τα αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοί-
νωσε η Τράπεζα, τα δάνεια σε καθυστέρηση
πέραν των 90 ημερών ανήλθαν στο τέλος
του 2014 στα €12,6 δισ., αντιπροσωπεύοντας
το 53% του συνόλου των δανείων. Τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανήλθαν σε
€14,9 δισ., ποσοστό δηλαδή 63% του συνόλου
των δανείων. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου
2014 τα ΜΕΔ υπολογίζονταν με βάση την
οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

και ανέρχονταν κατά την ημερομηνία αυτή
στα €14,7 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 60%
του συνόλου των δανείων. Σημειώνεται ότι
η Τράπεζα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύ-
τερος δανειστής στην Κύπρο, με το μερίδιο
αγοράς επί των δανείων να ανέρχεται στα
τέλη του προηγούμενου έτους στο 38,8%.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, τα δάνεια και
οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα €23,8
δισ. και €13,2 δισ. αντίστοιχα, και ο δείκτης
δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο
142% από 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου
του 2014 οι καταθέσεις του Συγκροτήματος
στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €71 εκ., που
αποτελεί την πρώτη τριμηνιαία αύξηση
μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013.

Ο δανεισμός από το ευρωσύστημα ανήλθε
στα €8,3 δισ στις 31 Δεκεμβρίου του 2014,
εκ των οποίων τα €7,4 δισ από τον Μηχανισμό
Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) και
€880 εκ. από την ΕΚΤ, ενώ μετά τις 31 Δε-
κεμβρίου του 2014 η χρηματοδότηση από

τον ELA και την ΕΚΤ μειώθηκε περαιτέρω
κατά €200 εκ. και €50 εκ. αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της
απομόχλευσής της, κατά τη διάρκεια
του 2014, η Τράπεζα πώλησε τις
εργασίες της στην Ουκρανία,
την επένδυση στη ρουμανική
Banca Transilvania, δάνεια
πελατών στη Σερβία, περιου-
σιακά στοιχεία στη Ρουμανία
και το μεγαλύτερο μέρος του
δανειακού χαρτοφυλακίου στο
Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο απο-
κτήθηκε από τη Λαϊκή Τράπεζα. Η
Τράπεζα προχωρεί με τη διαδικασία πώλησης
των εργασιών της στη Ρωσία και σε ενέργειες
μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου και
του χαρτοφυλακίου ακινήτων στη Ρουμανία,
ενώ συνεχίζει τις προσπάθειες για διάθεση
ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Δραστηριότητες στο εξωτερικό
Ειδικότερα, οι εναπομείνασες μη-κύριες

δραστηριότητες στο εξωτερικό έχουν ως
ακολούθως:

Ελλάδα:Η καθαρή έκθεση αποτελείται
από (α) καθαρά στοιχεία που ανα-
γνωρίζονται στον ισολογισμό
ύψους €97 εκατ. (εξαιρουμέ-
νων των ακινήτων από εκ-
ποιήσεις) (β) 600 περίπου
ακίνητα από εκποιήσεις με
λογιστική αξία €179 εκατ.
και (γ) εκτός ισολογισμού
στοιχεία ύψους €185 εκατ.
Ρουμανία: Η συνολική καθαρή

έκθεση ανέρχεται σε €520 εκατ.
Ρωσία: Ενόψει της συνεχιζόμενης οικο-

νομικής ύφεσης από τα μέσα του Δεκεμβρίου
του 2014, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε
επισκόπηση των εργασιών της και έχει αυ-
ξήσει το επίπεδο των προβλέψεων για το
δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά περιου-
σιακά στοιχεία στη χώρα, ενέργεια που μει-
ώνει σημαντικά την έκθεση του Συγκροτή-
ματος στη χώρα αυτή σε €163 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ζημιές €256 εκ. το 2014 
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«Ρ
ιφιφί» στις τράπεζες για
στοιχεία φορολογουμένων
που μπορεί να αποκαλύ-
ψουν κρυφά εισοδήματα,

σχεδιάζει για φέτος η Εφορία. Παράλληλα
η Γενική Γραμματεία Δημοσίων  Εσόδων
“κτίζει” τον φορολογικό Big Brother,
δηλαδή το νέο Περιουσιολόγιο, με βάση το
οποίο η Κυβέρνηση υπολογίζει να φορολο-
γήσει την πραγματική περιουσία και να
καταργήσει τα τεκμήρια.
Με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το

2015, το οποίο ανακοίνωσε η Γενική Γραμ-
ματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Κατερίνα
Σαββαΐδου, το Μητρώο Τραπεζικών Λογα-
ριασμών δεν θα παρακολουθεί πλέον μόνον
τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών

αλλά επεκτείνεται και σε συναλλαγές δα-
νειακών προϊόντων. Στόχος της ΓΓΔΕ είναι
έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 οι ελεγκτές της
Εφορίας να έχουν πρόσβαση σε όλες τις
δανειακές συναλλαγές και έως τις 31 Δε-
κεμβρίου 2015 και σε όλα τα χρηματιστηριακά
προϊόντα των φορολογουμένων.

Μηνιαίοι στόχοι
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ θέτει,
μήνα προς μήνα, το πρόγραμμα δεκάδων
φορολογικών αλλαγών που θα ζήσουμε
μέσα στο 2014. Έως το τέλος του έτους
ενεργοποιείται και το Μητρώο των Off
Shore εταιρειών, ενώ θα ενεργοποιηθούν
αυτοματοποιημένα συστήματα ειδοποίησης
(μέσω email ή τηλεφώνου) των φορολογικών
υποχρεώσεων διαχείρισης και είσπραξης
οφειλών. Μέσα στη χρονιά πρέπει να ολο-

κληρωθούν:
•Τουλάχιστον 160 έρευνες υποθέσεων φο-
ροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και 40 υπο-
θέσεων ΦΠΑ με στόχο την αύξηση κατά
400% των εσόδων από τη διενέργεια τέτοιων
ελέγχων σε σχέση με το 2014.
•400 πλήρεις και 500 μερικοί έλεγχοι  σε
μεγάλες επιχειρήσεις. Το Κέντρο Ελέγχου
Μεγάλων Επιχειρήσεων έχει στόχο να βε-
βαιώσει έσοδα τουλάχιστον 2,925 δισ. ευρώ
φέτος.
•900 έλεγχοι φορολογουμένων μεγάλου
πλούτου στους οποίους περιλαμβάνονται
υποθέσεις φορολογουμένων με εμβάσματα,
μεγάλη ακίνητη περιουσία, off shore και
άλλοι «μεγάλοι» οι οποίοι βρίσκονται στη
ζώνη υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής.
•2.000 έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου από
τις Δ.Ο.Υ.

•15.000 έλεγχοι πρόληψης από τις Δ.Ο.Υ
σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παρα-
βατικότητα.
•5.000 προληπτικοί έλεγχοι από την Υπη-
ρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων
Εσόδων με διαφορές προς καταλογισμό
τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγ-

χου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου)
στόχο έχει να βεβαιώσει φόρους αυξημένους
κατά 30% σε σχέση με το 2014, δηλαδή πε-
ρισσότερα από 325 εκατ. ευρώ με στόχο να
εισπράξει επιπλέον 77 εκατ. ευρώ από τους
πλούσιους Έλληνες.

Στο στόχαστρο του Εισαγγελέα
Στο μεταξύ, οι ελληνικές εισαγγελικές Αρχές
διέταξαν τους εφοριακούς που ελέγχουν
τους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου,

να εξετάσουν ενδελεχώς τις περιπτώσεις
49 προσώπων που απέστειλαν εμβάσματα
στο εξωτερικό πριν από το 2012 και φέρεται
να έχουν υποπέσει στο αδίκημα της φορο-
διαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομη δραστηριότητα. Και αυτό
ενώ ήδη έχουν δημευτεί περιουσιακά στοιχεία
17 προσώπων στην Ελλάδα για φοροδιαφυγή.
Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία
Εσόδων, ήδη έχουν ειδοποιηθεί 26 φορο-
λογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν
στοιχεία, ενώ με βάση τις πρώτες ενδείξεις
και ύστερα από σχετικά ενημερωτικά ση-
μειώματα του Κέντρου Ελέγχου Φορολο-
γουμένων Μεγάλου Πλούτου, ο Εισαγγελέας
Οικονομικού Εγκλήματος έχει μέχρι σήμερα
εκδώσει δέκα επτά (17) διατάξεις δέσμευσης
περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων
φυσικών προσώπων.

Για να αποκαλύψει κρυμμένα εισοδήματα

Έφοδος της Εφορίας στις τράπεζες 
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα «σαρώσει»

τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και χρηματιστηριακά προϊόντα

Με ομόφωνη, τελεσίδικη απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ) του Κράτους,
προχωράει οριστικά και αμετάκλητα η δια-
δικασία του διαγωνισμού για την αξιοποίηση
της έκτασης του Ελληνικού, όπου βρισκόταν
το παλαιό Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας,
με πλειοδότη την εταιρεία «Hellinikon Glo-
bal I.S.A.» και εγγυητή αυτής την «Lamda
Development». Το ΕΣ απέρριψε αίτηση
αναθεώρησης από την Περιφέρεια Αττικής
και εκπροσώπων πολιτών από τοπικές ορ-
γανώσεις της περιοχής, που δεν επιθυμούν
να αξιοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς,
ενώ άλλοι φορείς έχουν αντιδράσει ισχυρι-
ζόμενοι ότι το τελικό τίμημα των περίπου
915 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο έφτασε
η προσφορά της ως άνω εταιρείας είναι
«εξαιρετικά χαμηλό». Οι αιτούντες ζητούσαν
την αναίρεση της απόφασης του 6ου Τμή-
ματος του Ε.Σ.  που έκρινε νόμιμο τον
διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ελλη-
νικού, με πλειοδότη τη Lamda Develop-
ment. Όπως κρίθηκε τώρα από τους ανώ-
τατους δικαστές, η Περιφέρεια Αττικής δεν
θεμελιώνει άμεσα σπουδαίο έννομο συμ-
φέρον να προσφύγει ενώπιον της Δικαιο-
σύνης και να ζητά την ανάκληση της δικα-
στικής απόφασης που επέτρεψε να προχω-
ρήσει ο επίμαχος διαγωνισμός.
Η συνολική έκταση τού προς αξιοποίηση

Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού
όπως θα λέγεται, είναι 6000 στρέμματα.
Τα 2/3 αυτής της έκτασης, περίπου 4300
στρέμματα, προβλέπεται να καλύπτονται
από χώρους πρασίνου και άλλους ελεύθερους
χώρους.
Λέγεται ότι θα είναι το μεγαλύτερο αστικό

παράκτιο πάρκο της Ευρώπης, στο οποίο
θα συνδυάζεται ένα ευρύ φάσμα χρήσεων
και λειτουργιών όπως τουρισμός, αναψυχή,

κατοικία, κέντρα και θερμοκοιτίδες επι-
χειρήσεων, εμπορικές λειτουργίες, διοίκηση
και γραφεία, πολιτισμός, αθλητισμός και
άλλες περιβαλλοντικές υποδομές. Συγκριτικά
με άλλα πάρκα, η έκταση του νέου πάρκου
θα ισούται με περίπου ενάμιση Hyde Park
Λονδίνου ή με ενάμιση Central Park Νέας
Υόρκης. Εννοείται ότι το πάρκο αυτό θα
είναι προσβάσιμο και ανοικτό σε όλους
τους πολίτες.

Ενεργοποιείται
μητρώο off Shore
καθώς και έλεγχοι 
900 πολύ πλούσιων

Τελεσίδικα προχωρεί το πάρκο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Έφυγαν πάνω από €12 δις
από ελληνικές τράπεζες 
Με απώλειες 12,24 δισεκατομμυρίων ευρώ
έκλεισε ο Ιανουάριος όσον αφορά το υπό-
λοιπο των καταθέσεων σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της
Ελλάδας (ΤτΕ). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα εκτιμά ότι η πολιτική αβεβαιότητα
στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τη  διεξα-
γωγή πρόωρων εκλογών τον πρώτο μήνα
του 2015, συνετέλεσαν σε αυτήν την εκροή
άνω των 12 δις ευρώ από τις ελληνικές
τράπεζες. Το Δεκέμβριο οι εκροές είχαν
φτάσει τα 5 δισ. ευρώ περίπου. Έτσι,
λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το
υπόλοιπο στις τράπεζες για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, μειώθηκε πλέον στα 148
δισεκατομμύρια ευρώ από τα 160 δισ. που
ήταν τον Δεκέμβριο του 2014 και 164 δισ.
τον Νοέμβριο. Οι μεγαλύτερες απώλειες
προκλήθηκαν από τα νοικοκυριά και ειδικά
τις προθεσμιακές καταθέσεις. Οι καταθέσεις
των νοικοκυριών διαμορφώθηκαν στα 125
δισεκατομμύρια ευρώ από 134,23 δισ. ευρώ
τον Δεκέμβριο. Το υπόλοιπο των προθε-
σμιακών καταθέσεων μειώθηκε από τα
81,46 στα 72,93 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πάντως, μιλώντας στο Reuters, υψηλό-
βαθμος Έλληνας τραπεζίτης ανέφερε ότι
τις τελευταίες μέρες επέστρεψαν στις τρά-
πεζες 850 εκατομμύρια, μετά την παράταση
της δανειακής σύμβασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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Ν
έο γύρο στις αμερικανοαραβικές
αεροπορικές αψιμαχίες με αφορ-
μή τις κρατικές επιδοτήσεις εγ-
καινίασαν τρεις κορυφαίες αμε-

ρικανικές εταιρείες. Οι American Airlines,
United και Delta εξαπέλυσαν πυρά κατά
των Etihad, Qatar Airways και Emirates,
τις οποίες κατηγορούν ότι λαμβάνουν επι-
χορηγήσεις από τις κυβερνήσεις του Περ-
σικού Κόλπου με τρόπο καταχρηστικό. Οι
τρεις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες
παρουσίασαν τα αποτελέσματα έρευνας
που διήρκεσε ενάμιση έτος, σύμφωνα με
τα οποία οι τρεις αραβικές εταιρείες εισέ-

πραξαν την τελευταία δεκαετία κρατικές
επιδοτήσεις που φθάνουν συνολικά τα 42,3
δισ. δολάρια. «Πρόκειται για την προκλη-
τικότερη παραβίαση των κανόνων του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού στα αεροπορικά χρο-
νικά, καθώς αφορά επιδοτήσεις υψηλότερες
από εκείνες που αλληλοκατηγορούνται ότι
λαμβάνουν οι δύο μεγαλύτεροι αεροδια-
στημικοί όμιλοι στον κόσμο, η Airbus και
η Boeing», δήλωσε στη «Figaro» στέλεχος
της αμερικανικής αεροπορικής βιομηχανίας
που δεν κατονομάζεται.

Στο στόχαστρο οι ανταγωνιστές
της Μ. Ανατολής
Οι Αμερικανικοί και εν γένει οι δυτικοί αε-
ρομεταφορείς έχουν βάλει εδώ και καιρό
στο στόχαστρο τούς ανταγωνιστές τους που
εδρεύουν στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι τα

τελευταία χρόνια αυξάνουν διαρκώς τα μερίδιά
τους στην παγκόσμια αεροπορική αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλο-ολ-
λανδικής Air France-KLM Ζαν-Σιρίλ Σπινετά
έχει απευθύνει επανειλημμένως κατηγορίες
κατά των υπό κρατικό έλεγχο αερομεταφο-
ρέων των χωρών του Περσικού για κατα-
χρηστική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την
έρευνα που παρήγγειλαν οι AA, United
και Delta, η εδρεύουσα στα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα Etihad κατέχει τα πρωτεία
της κρατικής χρηματοδότησης, έχοντας
λάβει 18 δισ. δολάρια την περίοδο 2004-
2014. Πολύ κοντά βρίσκεται και η Qatar
Airways, η οποία έχει λάβει την περίοδο
αυτή επιδοτήσεις 17,5 δισ. δολ., ενώ η
εδρεύουσα Emirates έχει λάβει «μόνο» 6,8

δισ. δολ.

Επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους
Οι επιδοτήσεις που έχουν λάβει και εξακο-
λουθούν να λαμβάνουν οι εν λόγω εταιρείες
γίνονται, κατά τους ερευνητές, με διάφορους
τρόπους: με άτοκα δάνεια, με προπληρωμές
των μετόχων ή με προμήθειες εξοπλισμού
δίχως παραστατικά. Για παράδειγμα, σύμ-
φωνα με στοιχεία που συνέλεξαν οι αμερι-
κανικές εταιρείες από τρίτα κράτη, όπως
τη Σιγκαπούρη, την Ιρλανδία και τη Βρε-
τανία, από τα 17,5 δισ. δολ. που έλαβε η
Qatar Airways τα 6,8 δισ. δολ. αφορούν
τόκους δανείων που έλαβε από την κυβέρ-
νηση ή κρατικές τράπεζες του Κατάρ, τους
οποίους ουδέποτε κατέβαλε. «Παρά τα δι-

σεκατομμύρια της κρατικής βοήθειας που
έχει εισπράξει, η Qatar Airways ουδέποτε
υπήρξε κερδοφόρα κατά τα 18 χρόνια της
λειτουργίας της», υποστήριξε στη «Figaro»
Αμερικανός αεροπορικός μάνατζερ. Ίσως
δεν θα έπρεπε να εκπλήσσεται τόσο ο μά-
νατζερ, ούτε να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά
τους οι αμερικανικές εταιρείες. Διότι ο
ζωντανός θρύλος των επενδύσεων Γουόρεν
Μπάφετ έχει αποφανθεί ότι ο παγκόσμιος
αεροπορικός κλάδος είναι από δημιουργίας
του ζημιογόνος. Αν συνυπολογίσει, δηλαδή,
κάποιος τα κέρδη και τις ζημιές όλων των
αεροπορικών εταιρειών που έχουν εκτελέσει
ή εκτελούν ακόμη εμπορικές πτήσεις τα
τελευταία 100 χρόνια, θα διαπιστώσει ότι
το ισοζύγιο του κλάδου είναι αρνητικό.

Στην ολοκλήρωση διακρατικής συμφωνίας
μεταξύ της Ιορδανίας και του Ισραήλ για
τη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης και
την κατασκευή αγωγού που θα συνδέει την
Ερυθρά με τη Νεκρά Θάλασσα, προχώρησαν
οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Το κόστος
ανέρχεται σε 900 εκατ. δολάρια και τελεί
υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Το εργοστάσιο αφαλάτωσης θα στηθεί στο
λιμάνι της Ιορδανίας Άκαμπα, στην Ερυθρά
Θάλασσα και η παραγωγή θα καλύπτει και
τις δύο χώρες.

Η άλμη, η οποία είναι ένα υποπροϊόν
της όλης διαδικασίας, θα μεταφέρεται
βόρεια σε απόσταση 180 χιλιομέτρων, με
τον αγωγό που θα κατασκευαστεί και θα
καταλήγει στη Νεκρά Θάλασσα. Το εργο-
στάσιο αφαλάτωσης είναι προγραμματισμένο
να παράγει περίπου 80 εκατομμύρια κυβικά
μέτρα ετησίως. Το Ισραήλ θ’ αγοράζει στο
κόστος παραγωγής μέχρι και το 50%. Το
υπόλοιπο θα παραμένει στην Άκαμπα.

Μέσω του αγωγού, θα αντλούνται ετησίως
περίπου 300 εκατομμύρια κυβικά νερό,

από την Ερυθρά Θάλασσα, στη Νεκρά Θά-
λασσα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη, με επέκταση
των εγκαταστάσεων, η άντληση να αγγίξει
ακόμη και τα δύο δισεκατομμύρια κυβικά
ετησίως. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το
Ισραήλ δεσμεύθηκε να απελευθερώσει επι-
πλέον 50 εκατομμύρια νερό από τη θάλασσα
της Γαλιλαίας, πέραν του επιμερισμού που
έχει οριστεί από τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ
των δύο χωρών που υπεγράφη το 1994. Το
έργο θα προσφέρει πόσιμο νερό μεγάλες
περιοχές των δύο χωρών, οι οποίες αντιμε-
τώπιζαν έντονο πρόβλημα.

«Deal» $900 εκατ. για έργα
στην Ερυθρά και τη Νεκρά Θάλασσα

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ

AA, United και Delta κατηγορούν τις Etihad, Qatar Airways και Emirates

Αμερικανοαραβικές αερομαχίες
για τις επιδοτήσεις

Οι τρεις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες παρουσίασαν τα αποτελέσματα έρευνας
που διήρκεσε ενάμισι έτος, σύμφωνα με τα οποία οι τρεις αραβικές εταιρείες εισέπραξαν
την τελευταία δεκαετία κρατικές επιδοτήσεις που φθάνουν συνολικά τα 42,3 δισ. δολάρια

Ο ζωντανός θρύλος
των επενδύσεων Γουόρεν 
Μπάφετ έχει αποφανθεί ότι 
ο παγκόσμιος αεροπορικός 

κλάδος είναι από 
δημιουργίας του ζημιογόνος

Η Βρετανία πώλησε ποσοστό 1,0% του
μετοχικού κεφαλαίου του διασωθέντα από
το κράτος τραπεζικού ομίλου Lloyds, ει-
σπράττοντας 500 εκατομμύρια στερλίνες
(€677.000.000), στο πλαίσιο της υλοποί-
ησης των κυβερνητικών σχεδίων για επι-
στροφή της τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα,
ανακοίνωσε η βρετανική Κυβέρνηση.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Βρε-
τανίας ανακοίνωσε ότι η πώληση μείωσε
το μερίδιο της Κυβέρνησης στο μετοχικό
κεφάλαιο της τράπεζας από 24,9%, σε
κάτω από 24%. Η Βρετανία εξακολουθεί
να κατέχει ένα μεγάλο μερίδιο στη Lloyds
μετά τη διάσωση της τράπεζας με χρήματα
των φορολογουμένων, ύψους 20 δισεκα-
τομμυρίων στερλινών το 2008, στην έναρξη
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ο
Υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν
ανακοίνωσε σχέδιο έξι μηνών τον περα-
σμένο  Δεκέμβριο για μείωση του κρατικού
μεριδίου στην τράπεζα. «Είμαι στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα ότι
το σχέδιο που εφάρμοσα από τον Δεκέμβριο

άντλησε ένα επιπλέον ποσό 500 εκατομ-
μυρίων ευρώ για τον φορολογούμενο μέχρι
στιγμής», δήλωσε τη Δευτέρα ο κ.
Όσμπορν. Αρχικά, η κυβέρνηση είχε απο-
κτήσει μερίδιο 39% της Lloyds και έχει
μέχρι στιγμής αντλήσει 8,0 δισ. στερλίνες
από τις σταδιακές πωλήσεις του μεριδίου
που κατέχει στην τράπεζα.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Εισέπραξε 500 εκ. στερλίνες 
μέσω πώλησης 1% της Lloyds
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ΣΥΝEΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝAΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΘEΣΕΙΣ 

5th ICT SUMMIT & EXHIBITION
06 Μαρτίου 2015
Το συνέδριο ενημερώνει τα στελέχη των κυπριακών
επιχειρήσεων για τον σημαντικό ρόλο της τεχνολο-
γίας και της πληροφορικής στον οργανισμό τους. Το
συνέδριο δίνει εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα,
μεταξύ άλλων, για αξιοποίηση της τεχνολογίας, αύ-
ξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας.
Αναλύει θέματα, όπως, cloud computing, e-com-
merce κτλ. Παράλληλα με το συνέδριο, εταιρείες
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών εκθέτουν προ-
ϊόντα και υπηρεσίες που ενισχύουν τις επιχειρήσεις
και βοηθούν στην ανοικοδόμησή τους.

Hilton Park

2nd BRAND CONGRESS
27 Μαρτίου 2015
O Martin Lindstrom, ο γκουρού του marketing
διεθνώς, βάζει την Κύπρο στη γεμάτη ατζέντα
του, για να μας δείξει τον τρόπο να κάνουμε
«check in» στον ανθρώπινο τρόπο σκέψης. Στό-
χος του συνεδρίου είναι οι συμμετέχοντες να
μάθουν πώς οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις
αισθήσεις τους όταν διαλέγουν προϊόντα ή επι-
λέγουν υπηρεσίες. Ο γκουρού του branding,
Martin Lindstrom, θα αποκαλύψει όλα εκείνα
τα στοιχεία που συνθέτουν τις μάρκες που μας
εμπνέουν, μας συγκινούν και μας συναρπάζουν.
Ο Martin ίδρυσε την πρώτη του διαφημιστική
εταιρεία σε ηλικία 12 ετών, ενώ παράλληλα ερ-
γαζόταν στο τμήμα σχεδιασμού της Lego. Η κα-
ριέρα του εξελίχθηκε ταχύτατα και σήμερα είναι
σύμβουλος πολλών εταιρειών σε όλον τον κό-
σμο. Θεωρείται από τους γκουρού του μάρκε-
τινγκ διεθνώς. Είναι, μεταξύ άλλων, συγγραφέ-
ας του βιβλίου Βuyology.

Royal Hall Nicosia

THE CIM SUMMIT 2015
28 Μαρτίου 2015
Το CIM Summit 2015 στοχεύει να ενημερώσει
τις κυπριακές επιχειρήσεις για τις πιο πρόσφα-
τες εξελίξεις στον τομέα του μάρκετινγκ και του
μάνατζμεντ. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί/ομιλη-
τές από το εξωτερικό έρχονται στην Κύπρο για
να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να αναλύ-
σουν με τα στελέχη -παραθέτοντας στοιχεία και
παραδείγματα- πόσο σημαντικό κομμάτι της επι-
χείρησης αποτελεί το digital μάρκετινγκ κτλ.

BOCY Headquarters (Ayia Paraskevi)

CYPRUS INTERNATIONAL
TAX CONFERENCE
08 Μαΐου 2015
Το συνέδριο αποτελεί το σημείο αναφοράς για
τον τομέα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών,
καθότι αναλύει τα φορολογικά δεδομένα τόσο
της Κύπρου όσο και του εξωτερικού και πώς
επηρεάζεται ο κλάδος από αυτά. Αναλύει θέματα
διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, φορολογικά
συστήματα, σχέδια δράσης, όπως η διάβρωση
της φορολογικής βάσης και η μεταφορά κερ-
δών, φορολογικές προκλήσεις σε σχέση με την
ψηφιακή οικονομία και άλλα. Το συνέδριο απευ-
θύνεται σε ελεγκτικούς οίκους, δικηγορικά γρα-
φεία, fiduciary services firms, τράπεζες, οικονο-
μικούς οργανισμούς και κυβερνητικά τμήματα.

OIL AND GAS CONFERENCE
14 Μαΐου 2015
Το συνέδριο αποτελεί τη μοναδική πύλη ενημέ-
ρωσης για τα θέματα των ενεργειακών εξελίξε-
ων. Επικεντρώνεται στις τρέχουσες ενεργειακές
εξελίξεις σε παγκόσμια βάση και στόχος του εί-
ναι να παρουσιάσει τον νέο ενεργειακό χάρτη,
καθώς και καινούργια στοιχεία που προκύπτουν
από την ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας. Οι
παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν
άμεσα την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου και έχουν αντίκτυπο στις οικονομίες
των κρατών της περιοχής και συνεπώς στην ίδια
την κυπριακή οικονομία. 

Agenda

Π
ερισσότερα από 163 εκ. ευρώ
προβλέπονται για την Κύπρο
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυ-

ναμικό και Κοινωνική Συνοχή», που ενέκρινε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της Κομισιόν, το πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει στόχο να επενδύσει
στην προώθηση της απασχόλησης, των δε-
ξιοτήτων, της κοινωνικής ένταξης και στον
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
Περίπου 130 εκ. ευρώ χορηγούνται από το
ΕΚΤ και άλλα 11,5 εκ. ευρώ από την πρω-
τοβουλία για την απασχόληση των νέων.

Κατά της υψηλής ανεργίας
Όπως δήλωσε η Marianne Thyssen, Επί-
τροπος για θέματα απασχόλησης, κοι-

νωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κι-
νητικότητας εργατικού δυναμικού, το
πρόγραμμα θα βοηθήσει την Κύπρο να
αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως τα υψηλά

ποσοστά ανεργίας, ιδίως των νέων, και
η κοινωνική ένταξη. «Είμαι πεπεισμένη
ότι το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει
καλύτερες ευκαιρίες για χιλιάδες πολίτες,

συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των
εθνικών στόχων για την απασχόληση και
τη μείωση της φτώχιας στο πλαίσιο της
στρατηγικής “Ευρώπη 2020“», είπε.

Οι προτεραιότητες
Πιο αναλυτικά, οι προτεραιότητες του
προγράμματος περιλαμβάνουν τη βελ-
τίωση των ευκαιριών απασχόλησης, που
αποτελεί περίπου το 53% της χρηματο-
δότησης, με επίκεντρο τις ευάλωτες ομά-
δες. Το 20% του προϋπολογισμού εξάλλου
στοχεύει στην καταπολέμηση της φτώχιας
και την κοινωνική ένταξη και το 20%
στη βελτίωση της επαγγελματικής και
τεχνικής εκπαίδευσης. Τέλος, το 4% του
προϋπολογισμού προορίζεται για τη βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητας της δη-
μόσιας διοίκησης.

Το πρώτο εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο συ-
νεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανε-
πιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανε-
πιστημίου Κύπρου θα προσφερθεί από τον
Σεπτέμβριο 2015, με τίτλο «MSc International
Hospitality and Tourism Management».
Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό σε διεθνές
επίπεδο πρόγραμμα σπουδών, με γλώσσα
διδασκαλίας την αγγλική, το οποίο έχει ως
στόχο να προσφέρει την ευκαιρία σε άτομα
που προέρχονται από πολλά και διαφορετικά
επιστημονικά/ακαδημαϊκά πεδία να εισέλ-
θουν στον συναρπαστικό και πολλά υπο-
σχόμενο επαγγελματικό τομέα του τουρισμού.
Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα προσφέρεται
σε επαγγελματίες που βρίσκονται ήδη στη
βιομηχανία και επιθυμούν να αναβαθμίσουν
τις γνώσεις τους, επιδιώκοντας επαγγελ-
ματική ανέλιξη σε διευθυντικές θέσεις. Η
φοίτηση στο πρόγραμμα μπορεί να είναι σε
πλήρη ή μερική βάση και τα συνολικά δί-
δακτρα ανέρχονται σε €5.400. Η περίοδος
υποβολής αιτήσεων είναι από τις 26 Φε-

βρουαρίου μέχρι τις 23 Απριλίου 2015. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρό-
γραμμα και την υποβολή αιτήσεων στο
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/pro-
grspoudon/iht/desc. 

Το πρώτο αυτό διαπανεπιστημιακό με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο
μεγάλο βήμα των δύο δημόσιων πανεπι-
στημίων της Κύπρου προς την κατεύθυνση
της ανάπτυξης σημαντικών κοινών εκπαι-
δευτικών πρωτοβουλιών, που δημιουργούν
εξαιρετικές προοπτικές για την κυπριακή
πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η συντε-

ταγμένη αξιοποίηση όλων των δυνάμεων,
ακαδημαϊκών, τεχνολογικών και οικονο-
μικών, των κυπριακών πανεπιστημίων
μπορεί να αποφέρει τέτοιες συνέργειες
που να μεγιστοποιούν τις δυνατότητες της
Κύπρου σε περιφερειακό και διεθνές επί-
πεδο. Ο διάλογος για τον σχεδιασμό και
τη λειτουργία κοινών προγραμμάτων σπου-
δών μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Ανοικτού Πανεπι-
στημίου Κύπρου ξεκίνησε πριν από δύο
περίπου χρόνια και σύντομα τα δύο πανε-
πιστήμια θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν
και νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας.

Πρώτο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα
ΤΕΠΑΚ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εγκρίθηκαν €163 εκ. για ενίσχυση 
της απασχόλησης στην Κύπρο 

Το πρόγραμμα έχει στόχο 
να επενδύσει στην προώθηση 
της απασχόλησης, των

δεξιοτήτων, 
της κοινωνικής ένταξης και 
στον εκσυγχρονισμό 
της δημόσιας διοίκησης



13ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑBUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

p.gregoriou@simerini.com

Το Magic είναι μια νέα και
πολύ ενδιαφέρουσα υπηρε-
σία από μια νέα startup εται-
ρεία στις ΗΠΑ, η οποία υπό-
σχεται ότι μπορεί να φέρει
στον χρήστη οτιδήποτε ζητή-
σει, αρκεί να είναι νόμιμο. Η
υπηρεσία λειτουργεί με την
αποστολή γραπτών μηνυμά-
των (SMS) από τον χρήστη,
με την παραλαβή και επεξερ-
γασία τους να γίνεται άμεσα από υπαλλήλους της εταιρείας
επί 24ωρής και καθημερινής βάσης. O χρήστης μπορεί να
ζητήσει ό,τι του κατέβει όπως αεροπορικά εισιτήρια, φαγη-
τό, λουλούδια, ψώνια κ.λπ. και ο υπάλληλος τον ενημερώ-
νει επίσης με γραπτό μήνυμα σχετικά με το κόστος και την
ώρα παραλαβής. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ
και δέχεται για πληρωμή ακόμη και Bitcoins. Με δεδομένο
ότι η έδρα της Plus Labs, Inc. βρίσκεται στο Mountan View
της California, αν αποδειχθεί επιτυχημένη τότε ίσως τη δού-
με πολύ σύντομα στα χέρια της Google.

ΜΑGIC

Πραγματοποίηση
ευχών μέσω SMS

Σε μια προσπά-
θεια να τονώσει
το ενδιαφέρον
του κοινού για
την υπηρεσία
Google Play
Music, η Goo-
gle ανακοίνωσε
ότι στο εξής ο
κάθε χρήστης
θα έχει τη δυνα-
τότητα να αποθηκεύσει δωρεάν 50.000 τραγούδια στον λο-
γαριασμό του, ανεξάρτητα αν έχουν συνδρομή στις υπηρε-
σίες Google Music All Access ή YouTube Music Key. Αυτό
σημαίνει ότι μπορείς να ανεβάσεις τα τραγούδια σου από
τον υπολογιστή σου στο cloud της Google και να έχεις πρό-
σβαση σε αυτά από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συ-
σκευή (υπολογιστή, smartphone, tablet, Chromecast) χω-
ρίς καμία υποχρέωση, και φυσικά μπορείς να τα κατεβά-
ζεις σε οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, Android, iOS)
για να ακούς offline.

GOOGLE PLAY MUSIC

Δωρεάν αποθήκευση 50
χιλιάδων τραγουδιών

Τα εντυπωσιακά επιτεύγ-
ματα στον χώρο της ιατρικής
συνεχίζονται με τις τρεις
πρώτες επιτυχείς επεμβάσεις
«βιονικής ανακατασκευής»
άνω άκρων που διενεργή-
θηκαν από τον Δρα Oskar
Aszmann, o οποίος αντι-
κατέστησε τα σοβαρά τραυ-
ματισμένα χέρια των ασθε-
νών του με βιονικά, χρησι-
μοποιώντας νεύρα και μύες
από τα κάτω άκρα. Για να ξεκινήσει η «βιονική ανακατασκευή»,
οι τρεις ασθενείς έπρεπε πρώτα να συμφωνήσουν για να ακρωτη-
ριαστούν τα τραυματισμένα άκρα τους. Τώρα, οι ασθενείς μπορούν
να πραγματοποιήσουν βασικές κινήσεις όπως να πιάσουν μια
μπάλα, να σηκώσουν και να κρατήσουν ένα αντικείμενο ή
διπλώσουν ένα ρούχο. Όπως δηλώνει ο Milorad Marinkovic, ο
οποίος είχε αχρηστεύσει το δεξί του χέρι μετά από ατύχημα με
μοτοσυκλέτα πριν από 10 χρόνια, το βιονικό χέρι τού έχει δώσει
τη δυνατότητα να παίζει άνετα με τα παιδιά του. Είναι προφανές
ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και οι ερευνητές θα συ-
νεχίσουν να αναζητούν τρόπους μετάφρασης των εγκεφαλικών
σημάτων σε φυσιολογικές κινήσεις. Για την ιστορία να σημειωθεί
ότι η επέμβαση και το βιονικό χέρι κοστίζουν €30.000.

BIONIKH ANAKATAΣΚΕΥΗ

Μεγάλο βήμα της ιατρικής

Η Rovio σημείωσε τρομακτική επιτυχία με το franchise του Angry Birds αλλά βλέπει ότι το ενδιαφέρον του κοινού έχει αρχίσει
να εξασθενεί. Aυτή τη φορά δοκιμάζει τις δυνάμεις της σε ένα χώρο όπου βασιλεύει η King με τα Candy Crush Saga και Farm
Heroes Saga. Το νέο παιχνίδι ονομάζεται Jolly Jam, έχει δημιουργηθεί από τη Magic Tavern και διανέμεται από τη Rovio για συ-
σκευές Android και iOS.

Δύο χρόνια μετά την κυκλο-
φορία του πρώτου της smart-
watch, η Pebble επιστρέφει
για να σπάσει κάθε ρεκόρ
στο Kickstarter με το Pebble
Time. Πρόκειται για το νέο
smartwatch της εταιρείας,
που διαθέτει έγχρωμη οθόνη
τεχνολογίας e-paper και υπό-
σχεται αυτονομία μίας εβδο-
μάδας με μία φόρτιση, ενώ
το περιβάλλον του έχει τη
μορφή χρονολογίου για να εμφανίζει στον χρήστη τα σημαντικότερα
γεγονότα της ημέρας. Επίσης, είναι 20% λεπτότερο από το original
Pebble, αδιάβροχο και συμβατό με συσκευές Android 4.0+ και iOS
8+. Το Pebble Time έγινε το πιο γρήγορα χρηματοδοτημένο project
στο Kickstarter όλων των εποχών, καθώς ξεπέρασε το $1 εκατ.
μέσα σε 34 λεπτά (ο στόχος ήταν $500.000) και τις προηγούμενες
ημέρες είχε ξεπεράσει τα $8.1 εκατ. με συμμετοχή περισσότερων
από 38.000 backers! Σκεφτείτε ότι απομένουν ακόμη 25 ημέρες…
Να σημειωθεί ότι οι πρώτοι 10.000 backers θα λάβουν το Pebble
Time σε τιμή $159, οι επόμενοι 30.000 σε τιμή $179 και όταν κυ-
κλοφορήσει στο εμπόριο θα κοστίζει $199.

PEBBLE TIME

Σπάζει κάθε ρεκόρ
στο Kickstarter

Πέρασαν 10 χρόνια από τότε που κατοχυρώθηκε
το domain YouTube.com από τους ιδρυτές
του (Φεβρουάριος 2005) και μέσα στα χρόνια
που ακολούθησαν η υπηρεσία έγινε συνώνυμο
της παρακολούθησης video στο διαδίκτυο, με
περισσότερους από 1 δις viewers σε όλο τον
κόσμο. Θα περίμενε κανείς ότι η Google κερ-
δίζει σημαντικό μέρος των εσόδων της από το
YouTube, ωστόσο, μια αναφορά της Wall
Street Journal κάνει λόγο για μηδενικά καθαρά
κέρδη από την υπηρεσία, παρότι ο ετήσιος
τζίρος υπολογίζεται στα $4 δις. Σε ό,τι αφορά
τις διαφημίσεις, αυτές αναλογούν μόλις στο
6% των συνολικών πωλήσεων της Google. Το
πρόβλημα αποδίδεται στο γεγονός ότι οι πε-
ρισσότεροι χρήστες παρακολουθούν τα videos
μέσα από shared links στο Facebook ή από
embedded videos σε blogs και ιστοσελίδες,
σε αντίθεση με τα videos των Facebook και
Twitter που παρακολουθώνται με επίσκεψη
στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να παρέχουν ακριβέστερα στατιστικά στοιχεία
στους διαφημιστές για να τους προτιμήσουν
σε σύγκριση με το YouTube. Η Google προ-
σπαθεί να γυρίσει την κατάσταση πληρώνοντας
διάφορα bonus σε δημιουργούς, για να παρέ-
χουν πρωτότυπο και αποκλειστικό υλικό, αλλά
μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες
επειδή τους δεσμεύει σε μία υπηρεσία. 

ΥΟUTUBE

Κλείνει 10 χρόνια ζωής

JOLLY JAM
O αντίζηλος του

Candy Crush

Μόλις λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του
LG Watch Urbane, η εταιρεία προχωρά στην
ανακοίνωση μιας νέας έκδοσής του, που δια-
τηρεί μεν την ίδια premium εμφάνιση, αλλά
προσφέρει σίγουρα περισσότερα. Κατ’ αρχάς,
είναι το πρώτο smartwatch στον κόσμο με
ενσωματωμένη κεραία 4G LTE και λειτουργικό
σύστημα webOS. Σύμφωνα με την εταιρεία,
το LG Watch Urbane LTE θα προσφέρει τη
δυνατότητα mobile πληρωμών χωρίς να απαι-
τείται διασύνδεση με το smartphone, χάρις
στο NFC chip, ενώ οι χρήστες θα έχουν τη δυ-
νατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλή-
σεων 4G VoLTE. Πληροφορίες σχετικά με την
τιμή και την ημερομηνία κυκλοφορίας ανα-
μένονται στο επερχόμενο MWC 2015.

•Οθόνη 1.3“ P-OLED (320 x 320, 245ppi)
•Επεξεργαστής quad-core Qualcomm Snap-
dragon 400 1.2GHz
•Μνήμη RAM 1GB
•Αποθηκευτικός χώρος 4GB
•WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 LE, NFC,
4G LTE
•Λειτουργικό σύστημα webOS
•Μπαταρία 700mAh
•Ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο
•Κατασκευή πιστοποιημένη στο πρωτόκολλο
IP67 (αντοχή σε σκόνη και νερό)

Ανανεωμένη έκδοση
LG WATCH URBANE LTE



14 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΑΝΑΛΥΣΗ BUSINESS

Κ
ατά τη διάρκεια του περασμένου
μήνα, η ελληνική κρίση κυριάρ-
χησε ως κύρια είδηση στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης στην Ευ-

ρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μέσα από τις πολυάριθμες συζητήσεις και
αναλύσεις έχουν εγερθεί μια σειρά από εύ-
λογα ερωτήματα, που αφορούσαν τα όσα
βίωσε η Ελλάδα κατά τα τελευταία πέντε
χρόνια με τα προγράμματα προσαρμογής
που συμφώνησε με την Τρόικα και τα Μνη-
μόνια Συναντίληψης με τις πρόνοιές τους.

Τα καίρια ερωτήματα
Ένα καίριο ερώτημα είναι γιατί μετά από
τόσα χρόνια σκληρών μέτρων λιτότητας, η
Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη
με τόσο υψηλά επίπεδα ανεργίας και δημόσιου
χρέους; Είναι όντως η δομή του ίδιου του
προγράμματος το πρόβλημα ή μήπως ευθύ-
νεται η μη επιτυχημένη εφαρμογή του από
την ελληνική κυβέρνηση; Θα μπορούσε η
λύση να είναι ένα άλλο πρόγραμμα που απο-
μακρύνει όλα τα μέτρα λιτότητας; Αλλά τότε
πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η δημοσιο-
νομική εξυγίανση χωρίς μέτρα λιτότητας;
Από την άλλη, υπάρχουν και τα προηγούμενα
της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Γιατί
και οι δύο αυτές χώρες μπόρεσαν να βγουν
από τα δικά τους οικονομικά προγράμματα
προσαρμογής σε εύθετο χρόνο και να είναι

τώρα σε θέση να χρηματοδοτήσουν τις
ανάγκες τους από τις χρηματοπιστωτικές
αγορές σε εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια; Ήταν
σε θέση να υλοποιήσουν το πρόγραμμα με
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή μήπως
τα δικά τους προγράμματα διαπνέονταν από
μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και η
κατάστασή τους ήταν πολύ πιο διαφορετική,
ώστε να είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση με
την περίπτωση της Ελλάδας; Είναι πολλά
και ενδιαφέροντα τα ερωτήματα που έχουν
εγερθεί στα οποία, ομολογουμένως, δεν
υπάρχουν εύκολες απαντήσεις.

Η περίπτωση της Ιρλανδίας
Η Ιρλανδία είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο
του 2010 σε ένα Πρόγραμμα Οικονομικής
Προσαρμογής (Mνημόνιο Συναντίληψης)
με τους δανειστές της, που ήταν η Ευρω-
παϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο και άλλες χώρες με συνεισφορές πάνω
σε διμερή βάση, για ένα χρηματοδοτικό
πακέτο ύψους 85 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ο σκοπός του προγράμματος αυτού, όπως
και παρόμοια προγράμματα προς άλλες χώ-
ρες, ήταν τρισχιδής: 
α) Αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα
β) Δημοσιονομική προσαρμογή
γ) Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα
καθιστούσαν την οικονομία πιο ανταγωνι-
στική και θα οδηγούσαν σε συνεχή, βιώσιμη
ανάπτυξη.

Πριν από το έτος 2010, η Ιρλανδία υπέ-
φερε από τις συνέπειες μιας τραπεζικής
κρίσης, που οφειλόταν στη φούσκα των
ακινήτων, η οποία όταν έσπασε οδήγησε
σε ύφεση, σε αυξημένα επίπεδα ανεργίας
και σε αυξανόμενο χρέος. Η κυβέρνηση
προχώρησε στη δημιουργία ενός ενιαίου
Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Περιου-
σιακών Στοιχείων, γνωστού ως NAMA (Na-
tional Asset Management Agency), για
να αναλάβει τα προβληματικά δάνεια. Μετά

από μια περίοδο τριών δύσκολων χρόνων,
η Ιρλανδία ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρό-
γραμμά της, αφού είχε ικανοποιήσει πολλούς
από τους όρους του, και βρίσκεται τώρα
στον δρόμο της ανάκαμψης. Τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία μει-
ώνεται σταδιακά και βρίσκεται στο επίπεδο
του 10.5% (Ιανουάριος 2015) από το ψηλότερο
του 15.1% που βρισκόταν στις αρχές του
2012. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας
επίσης ανακάμπτει, με τις προβλέψεις να
μιλούν για αύξηση του πραγματικού Ακα-
θάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στο
4.6% και 3.6% για το 2014 και το 2015, αν-
τίστοιχα. Επιπλέον, τα δημοσιονομικά ελ-
λείμματα ακολουθούν σταδιακά πορεία προς
τα κάτω στο 3.8% του ΑΕΠ το 2014, από
5.7% που ήταν το 2013. Ως αποτέλεσμα, η
χώρα είναι πλέον σε θέση να δανείζεται
από τις χρηματαγορές σε εξαιρετικά χαμηλά
επιτόκια, γεγονός που αποτελεί σημάδι ότι
ο κίνδυνος είναι μειωμένος. Φυσικά, αυτό
έχει να κάνει και με το περιβάλλον χαμηλών
επιτοκίων που επικρατεί σε όλο τον κόσμο.
Το τελευταίο επιτόκιο που έχει καταγραφεί
για τις αποδόσεις των ομολόγων του δημο-
σίου διάρκειας 10 ετών, που χρησιμοποιείται
ως δείκτης, είναι στο 1.05% για τις 24 Φε-
βρουαρίου 2015. 

Η περίπτωση της Πορτογαλίας
Η Πορτογαλία, από δικής της πλευράς,
συμφώνησε σε ένα Πρόγραμμα Οικονομικής
Προσαρμογής με την Τρόικα τον Μάιο του
2011 για ένα οικονομικό πακέτο ύψους 78
δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ, ο σκοπός
του προγράμματος ήταν τρισχιδής και πα-
ρόμοιος με άλλες περιπτώσεις. Πριν από
το 2011, η χώρα αντιμετώπιζε προβλήματα
με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, υπερβολικά
δημοσιονομικά ελλείμματα και υψηλό δη-
μόσιο χρέος. Μετά από μια περίοδο τριών
ετών, η χώρα εξήλθε από το πρόγραμμα

τον Ιούνιο του 2014. Η αύξηση του πραγ-
ματικού ΑΕΠ είναι τώρα στο 0.9% (για το
2014), το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι
γύρω στο 4.8% για το 2014, ενώ ο στόχος
της κυβέρνησης της χώρας είναι το έλλειμμα
να υποχωρήσει στο 2.7% για το 2015. Το
επίπεδο της ανεργίας μειώθηκε στο 13.5%
το τέταρτο τρίμηνο του 2014, κάτω από το
ψηλότερο ποσοστό του 17.5% που ήταν
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, και το
δημόσιο χρέος, αν και εξακολουθεί να είναι
υψηλό (στο 128% του ΑΕΠ στο τέλος του
2013), αναμένεται και αυτό να μειωθεί και
να συνεχίσει την πτωτική του πορεία. Ως
αποτέλεσμα, η χώρα τώρα χρηματοδοτεί
τις ανάγκες της από τις χρηματοπιστωτικές
αγορές και η απόδοση των κρατικών ομο-
λόγων διάρκειας 10 ετών που αποτελούν
δείκτη, κυμαίνεται γύρω στο 2.2% (Φε-
βρουάριος 2015). Έτσι, από τα λίγα συνοπτικά
αλλά περιεκτικά στοιχεία που παρατέθηκαν,
το συμπέρασμά μου είναι ότι, παρόλο που
κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, τα προ-
γράμματα που εφαρμόστηκαν και υλοποι-
ήθηκαν από τις πιο πάνω δύο χώρες, τις
βοήθησαν να αποκαταστήσουν κάποια εμ-
πιστοσύνη στην οικονομία τους, η οποία
θα τις οδηγήσει σε μελλοντική βιώσιμη
ανάπτυξη.

Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής στην κάθε περίπτωση

Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και
η περίπτωση της Ελλάδας

Ένα καίριο ερώτημα είναι γιατί ύστερα από τόσα χρόνια σκληρών μέτρων λιτότητας, η Ελλάδα
εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τόσο υψηλά επίπεδα ανεργίας και δημόσιου χρέους

Παρόλο που κάθε περίπτωση 
είναι διαφορετική, τα
προγράμματα που

εφαρμόστηκαν από τις δύο
χώρες τις βοήθησαν να

αποκαταστήσουν 
κάποια εμπιστοσύνη στην

οικονομία τους

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Αναπληρωτής

Καθηγητής
Χρηματοοικονομι-

κών στο CIIM
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Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του γιόρτασε
το καφεκοπτείο της Coffee Island στην Στρα-
τηγού Τιμάγια, στη Λάρνακα. Το καφεκο-
πτείο, που μέσα σε ένα χρόνο απέκτησε πι-
στούς θαμώνες, υποδέχτηκε τον κόσμο με
γιορταστική διακόσμηση, ανεβαστική μουσική
και -φυσικά- κεράσματα. Ο εορτασμός των
πρώτων γενεθλίων του καφεκοπτείου ξεκίνησε
με ευχάριστες εκπλήξεις για τους πιστούς
θαμώνες, τους περαστικούς αλλά και τις

γνωστές προσωπικότητες από τον επιχειρη-
ματικό και καλλιτεχνικό χώρο που κατέκλυσαν
το αγαπημένο στέκι. Ο ιδιοκτήτης του κα-
φεκοπτείου, Χαράλαμπος Σαμίρ, δεν παρέ-
λειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο που «στήριξε
από την πρώτη στιγμή την προσπάθειά μας
αλλά και το προσωπικό που δίνει καθημερινά
τον καλύτερό του εαυτό και έχει συμβάλει
καθοριστικά στο να καταστεί το καφεκοπτείο
αγαπημένο στέκι της περιοχής».

Η DHL Express Kύπρου στηρίζει το έργο
με τίτλο «Αφουγκράσου», το οποίο προ-
βάλλει την κυπριακή άυλη παράδοση,
όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από την
τέχνη του σμιλιού, και συγκεκριμένα
ενός ιδιαίτερου χειροποίητου μαξιλαριού
διά χειρός της εικαστικού Κατερίνας Ξε-
νοφώντος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα
το οποίο έχει στόχο να αφυπνίσει τις
νέες γενιές για τα άυλα στοιχεία της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς, τα στοιχεία
που -αν και δεν μπορούμε να αγγίξου-
με- περνούν από γενιά σε γενιά και αφο-
ρούν τα ήθη και τα έθιμα, τις εκφράσεις,
τις δεξιότητες, τις τέχνες και τη γνώση
των ανθρώπων ενός τόπου. Το έργο
«Αφουγκράσου» εξετάζει μέσα από μια
διαδραστική εμπειρία την εκτεταμένη
χρήση της δαντέλας καθώς και άλλων
παραδοσιακών στοιχείων, προωθώντας
την εναρμόνιση των τεχνικών αυτών στο
σύγχρονο μεταβαλλόμενο κοινωνικό πε-
ριβάλλον της Κύπρου, έτσι ώστε η νέα
γενιά να είναι σε θέση να τις αξιοποιήσει
με τον δικό της τρόπο και να τις παρα-
δώσει στην επόμενη.

DHL EXPRESS KΥΠΡΟΥ

Στηρίζει το έργο
«Αφουγκράσου»

O Όμιλος Δ. Ζαβός συμμετείχε στο «Cy-
prus Investors Summit 2015» με δικό
του εκθεσιακό περίπτερο. Η διεθνούς
εμβέλειας σύνοδος έγινε για πρώτη φορά
στην Κύπρο, τελούσε υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας και διοργα-
νώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό
Προώθησης Επενδύσεων (CIPA). Πέραν
των 40 επενδυτών είχαν την ευκαιρία να
δουν τις παρουσιάσεις των δύο μεγάλων
έργων ανάπτυξης με τα οποία συμμετείχε
ο όμιλος Δ. Ζαβός και αυτά δεν ήταν
άλλα από το Zavos Pavilion Business
Center και το βραβευμένο οικιστικό έργο
Del Mar. Τις παρουσιάσεις πραγματο-
ποίησαν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου,
ενώ στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι
επενδυτές είχαν 45 λεπτά στη διάθεσή
τους για να αντλήσουν περισσότερες πλη-
ροφορίες σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Δ. ΖΑΒΟΣ

Συμμετοχή στο «Cyprus
Investors Summit 2015»

Street party για τα πρώτα γενέθλια του καφεκοπτείου στη Στρατηγού Τιμάγια

COFFEE ISLAND

Το νέο ημερολόγιο του
11800 για τα έτη 2015 και
2016 έχει διανεμηθεί δωρεάν
σε πάνω από 100.000 ιδιώ-
τες, δημόσιες υπηρεσίες
και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Περιλαμβάνει πληροφορίες

όπως εορτές και χρήσιμα
τηλέφωνα. Εάν δεν το έχετε
λάβει, μπορείτε να επισκε-
φτείτε ένα από τα κέντρα
εξυπηρέτησης PrimeTel και
να το ζητήσετε ή τηλεφω-
νήστε στο 133.

Ένα επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα
πραγματεύεται η διάλεξη που διορ-
γανώνει το Πρόγραμμα ΜΒΑ του
Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνερ-
γασία με την Εταιρεία C.A. Papa-
ellinas Ltd, αύριο Δευτέρα, 2 Μαρ-
τίου, στις 18:00, στην Αίθουσα
Διαλέξεων Β108, Κτίριο Συμβουλί-
ου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λε-
βέντης», στην Πανεπιστημιούπολη.
Τίτλος της διάλεξης: «”Εθισμένοι”
στην Ταχύτητα: Πώς ο εθισμός
στην αλλαγή παραπλανεί τις Εται-
ρείες και διαβρώνει τη βιωσιμότη-
τα», με ομιλήτρια τη βραβευμένη

ακαδημαϊκό Δρα Tima Bansal.
Στη διάλεξή της, η οποία θα

δοθεί στην αγγλική γλώσσα, η Δρ
Bansal πραγματεύεται το αν οι
εταιρείες και η κοινωνία επωφε-
λούνται από τις συνεχείς και επι-
ταχυνόμενες αλλαγές της τεχνολο-
γίας, των προϊόντων και των αγο-
ρών. Με βάση την ακαδημαϊκή
έρευνα και πρακτικά παραδείγματα,
αποδεικνύει ότι «η υπερβολική τα-
χύτητα» όχι μόνο υπονομεύει τα
οργανωτικά κέρδη, αλλά έχει και
σημαντικές κοινωνικές και περι-
βαλλοντικές συνέπειες. 

Ανάρπαστο το νέο
ημερολόγιο του 11800

PRIMETEL

Διάλεξη Προγράμματος ΜΒΑ
με Πανεπιστήμιο Κύπρου

C.A. PAPAELLINAS LTD

Ένα ανανεωμένο, καινοτόμο και σύγχρονο
πρόγραμμα Internet Banking της 1bank
έθεσε σε εφαρμογή η Τράπεζα Κύπρου από
τις 17 Φεβρουαρίου 2015. Η μετάβαση στη
νέα αναβαθμισμένη υπηρεσία έγινε χωρίς
κανένα απολύτως πρόβλημα, παρά την τε-

ράστια αύξηση των συνδρομητών που επι-
σκέφτηκαν την υπηρεσία τις τελευταίες
μέρες. Με τον επανασχεδιασμό του Internet
Banking και την προσθήκη νέων εργαλείων,
ο συνδρομητής απολαμβάνει γρήγορη πρό-
σβαση σε σημαντικές λειτουργίες της Υπη-

ρεσίας και τη δυνατότητα καθορισμού «φι-
λικής ονομασίας» των λογαριασμών του.
Σημαντική καινοτομία είναι η δυνατότητα
που παρέχεται στον συνδρομητή να έχει
λεπτομερή ανάλυση χρήσης των καρτών
του το τελευταίο εξάμηνο. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ανανεωμένο Internet Banking της 1bank

Η Etihad Airways,  ο εθνικός αερομε-
ταφορέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων, εγκαινίασε το νέο δρομολόγιο
που συνδέει με καθημερινές πτήσεις το
Άμπου Ντάμπι με την Καλκούτα, η
οποία αποτελεί και τον 11ο προορισμό
της εταιρείας στην Ινδία και τον 15ο σε
συνεργασία με την Jet Airways. Ο
Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Etihad
Airways, Peter Baumgartner, δήλωσε:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την προ-
σθήκη της Καλκούτα στο δίκτυό μας,
μια οικονομική δύναμη και πρώτο προ-
ορισμό της Etihad Airways στη βορει-
οανατολική Ινδία. Αυτή η νέα προσθήκη
θα βοηθήσει στην κάλυψη της συνεχώς
αυξανόμενης ζήτησης των επιβατών που
θέλουν να πετάξουν μεταξύ Δυτικής

Βεγγάλης και Μέσης Ανατολής, Ευρώπης
και Βόρειας Αμερικής μέσω της έδρας
μας, το Άμπου Ντάμπι».

ETIHAD AIRWAYS

Νέα σύνδεση Άμπου Ντάμπι - Καλκούτα

Η Supernova Consulting Ltd έχει πιστο-
ποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001:2008
Σύστημα Διατήρησης Ποιότητας (από τον
Δεκέμβριο του 2014), επιβεβαιώνοντας
γι’ ακόμη μια φορά ότι παραμένει πιστή
στη δέσμευσή της για συνεχή παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους
πελάτες της. Το ISO 9001:2008, ένα από
τα πιο ευρέως διαδεδομένα συστήματα
ποιότητας, είναι σχεδιασμένο για να βοηθά
τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν την

προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. «Η
πιστοποίηση ISO 9001 δεν ήταν το κίνητρο
για να επενδύσουμε και να υλοποιήσουμε
το σύστημα αυτό στον οργανισμό μας. Ο
κύριος μας σκοπός ήταν η βελτιστοποίηση
της ποιότητας και σταθερότητας των υπη-
ρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες
μας», ανέφερε ο κ. Κυριάκος Στυλιανίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος της Supernova
Consulting.

SUPERNOVA CONSULTING LTD 

Πιστοποίηση με ISO 9001:2008

Η εταιρεία Aristo Developers είναι στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το «Ve-
nus Rock», το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο
και πιο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό έργο
γκολφ στην Κύπρο και ένα από τα μεγαλύ-
τερα στην Ευρώπη, προσέλκυσε το ενδια-
φέρον ενός σημαντικού αριθμού επενδυτών
που παρευρέθηκαν πρόσφατα στο Investors
Summit. To συνέδριο πραγματοποιήθηκε
στη Λεμεσό και οργανώθηκε από τον Κυ-
πριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύ-
σεων (CIPA). Οι εταιρείες, που αντιπρο-
σώπευαν τα δεκαοκτώ συμμετέχοντα έργα
στο συνέδριο, είχαν ίσες ευκαιρίες για να
παρουσιάσουν στους επενδυτές το προφίλ
της εταιρείας τους και τα σημαντικά τους
έργα μέσα από μια σύντομη παρουσίαση.
Με το Venus Rock -ένα έργο ορόσημο στο
συνέδριο- η Aristo Developers επισφράγισε
τη μακρόχρονη ιστορία της για καινοτόμα
έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής,
δημιουργώντας εξαιρετικό ενδιαφέρον για
πιθανή επιχειρηματική συνεργασία.

ARISTO DEVELOPERS

Συμμετοχή στο
Investors Summit

Με 16 συνο-
λικά βραβεία
έφυγαν από
την 87η τε-
λετή απονο-
μή των Βρα-
βείων Όσκαρ
ταινίες που
εξασφάλισαν
αποκλειστικά για τους συνδρομητές τους
και θα μεταδώσουν σε Α’ προβολή τα
κανάλια Novacinema, ένα χρόνο πριν
από οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Ανάμεσά
τους και ο κυρίαρχος «Birdman», που
απέσπασε, μεταξύ άλλων, το Όσκαρ κα-
λύτερης ταινίας, όπως και οι ταινίες «The
Grand Budapest Hotel», «Whiplash»,
«American Sniper», «The Imitation
Game», «Interstellar», «Selma» και «Big
Hero 6». Η τελετή απονομής, η οποία
προβλήθηκε για ακόμα μια χρονιά από
τα κινηματογραφικά κανάλια της Nova
Cyprus, θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση
σήμερα Κυριακή, 1ηΜαρτίου, στις 18:10,
μέσα από την οθόνη των καναλιών No-
vacinema 1 και Novacinema 1 HD. Η
μεγάλη κινηματογραφική γιορτή τουHol-
lywood είναι επίσης διαθέσιμη μέσω της
υπηρεσίας Nova On Demand.

NOVACINEMA

Σάρωσαν στα Όσκαρ



Δ
εν ήταν μόνο οι θηριωδίες των
ναζί που εξακολουθούν να «στοι-
χειώνουν» τη σύγχρονη Γερμανία.
Το ίδιο ισχύει και για την εμμονή

τους να συλλέγουν πολύτιμα έργα Τέχνης
«απαλλοτριώνοντάς» τα από τους νόμιμους
ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήταν στην πλει-
ονότητά τους Εβραίοι.

Στο σκαμνί για τον «Οίκο των Βελφ»
Το γερμανικό κράτος θα καθίσει, λοιπόν,
εκ νέου στο σκαμνί και δη ενώπιον αμερι-
κανικού δικαστηρίου μετά την αγωγή που
κατέθεσαν οι απόγονοι Εβραίων συλλεκτών,
διεκδικώντας την επιστροφή του περιβόητου
θησαυρού του Οίκου των Βελφ.

Πρόκειται για έναν μοναδικό μεσαιωνικό
θησαυρό αμύθητης αξίας, που περιλαμβάνει
σταυρούς με πολύτιμους λίθους και χρυσά
και ασημένια εκκλησιαστικά καλλιτεχνήματα.
Θεωρείται ο μεγαλύτερος εκκλησια-
στικός θησαυρός που ανήκει
στο γερμανικό Δημόσιο και
εκτίθεται συχνά σε γερμα-
νικά μουσεία.

Αγωγή στα €260 εκ.
Η αξία του υπολογίζεται
από τους ειδικούς στα 180
- 200 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ οι ενάγοντες στην αγω-
γή τους ανεβάζουν το ποσόν
στα 260 εκατομμύρια ευρώ.
Οι απόγονοι των συλλεκτών κα-
τέθεσαν την αγωγή σε δικαστήριο της
Βοστώνης εναντίον του γερμανικού Δημοσίου
και του Ιδρύματος Πρωσικής Κληρονομιάς,
το οποίο έχει στην κατοχή του τον θησαυρό
σε μια κλιμάκωση της διαμάχης για την
πολύτιμη συλλογή, η οποία διαρκεί πολλά
χρόνια. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι
πρόγονοί τους δεν είχαν άλλη επιλογή παρά
να πουλήσουν τον θησαυρό στην κυβέρνηση
των Ναζί το 1935 έναντι πολύ χαμηλού τι-

μήματος.

Ο αντίλογος
Αντιθέτως, η γερμανική πλευρά

υποστηρίζει ότι οι συλλέκτες δεν
υποχρεώθηκαν να πουλήσουν τη συλλογή

και υπογραμμίζουν ότι εκείνη την περίοδο
ο θησαυρός δεν βρισκόταν καν στη Γερμανία.
Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι τόσο απλά.
Είναι ακόμη νωπή η ανάμνηση του θησαυρού
1.500 έργων τέχνης που βρέθηκαν στο δια-
μέρισμα του Κορνήλιου Γκούρλιτ, γιου του
γνωστού συλλέκτη των Ναζί - μια ανακάλυψη
την οποία οι Αρχές της Βαυαρίας είχαν
κρατήσει μυστική επί δύο χρόνια. Έκτοτε,

η Γερμανία δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει
σε διαφανείς και αποδοτικές διαδικασίες
αποζημιώσεων και συνέστησε ειδική επι-
τροπή, γνωστή ως επιτροπή Λίμπαχ, η
οποία θα εξέδιδε μια μη δεσμευτική εκτίμηση
για το ποιος είναι τελικά ο νόμιμος ιδιοκτήτης
του θησαυρού του Οίκου των Βελφ.

Η συλλογή δωρίστηκε
στον Αδόλφο Χίτλερ
Πριν από ένα χρόνο, η επιτροπή αυτή κα-
τέληξε στο ότι η αγορά του θησαυρού του
Βελφ το 1935 ήταν νόμιμη ως ειδική περί-
πτωση και κρίθηκε ότι καταβλήθηκε δίκαιο
τίμημα για την αγορά του. Συγκεκριμένα,

οι Εβραίοι συλλέκτες είχαν αγοράσει τον
θησαυρό έναντι 7,5 εκατομμυρίων μάρκων
και τους κατεβλήθησαν 4,25 εκατ. μάρκα,
ενώ στη συνέχεια η πολύτιμη συλλογή δω-
ρίστηκε στον Αδόλφο Χίτλερ, όπως πολλά
από τα έργα τέχνης που είχαν κατασχεθεί
ή αγοραστεί σε εξευτελιστικές τιμές. Οι
απόγονοι των συλλεκτών δεν αναγνωρίζουν
το πόρισμα της επιτροπής Λίμπαχ και
μάλιστα τονίζουν ότι πρόσφατα σταμάτησε
ακόμη και να μεταφράζει τις αποφάσεις
της στα Αγγλικά, γεγονός που δυσχεραίνει
τους διεκδικητές κειμηλίων, τα οποία ήρθαν
στην κατοχή του γερμανικού κράτους την
περίοδο της παντοδυναμίας των Ναζί.
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Μάχη για εβραϊκό θησαυρό 
€260 εκ. που... άρπαξαν οι Ναζί

Η πολύτιμη
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στον Αδόλφο Χίτλερ,

όπως πολλά από τα

έργα τέχνης που

είχαν κατασχεθεί

ή αγοραστεί

σε εξευτελιστικές

τιμές

Σε κυκλοφορία θα τεθεί στις 25 Νοεμβρίου
2015 το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ,
το οποίο παρουσιάστηκε την Τρίτη από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Όπως
ανακοινώθηκε, η μακρά περίοδος εννέα
μηνών που θα μεσολαβήσει έως την κυ-
κλοφορία του, θα επιτρέψει στους κατα-
σκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας τρα-
πεζογραμματίων, στους φορείς που δια-
χειρίζονται μετρητά και σε άλλους ενδια-
φερόμενους φορείς να προετοιμαστούν για
το νέο τραπεζογραμμάτιο. Σήμερα, 338
εκατομμύρια πολίτες σε 19 χώρες μοιράζονται
τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία έχουν
συνολική ονομαστική αξία 1.000 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Mario Draghi, παρουσίασε επισήμως το
νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ στις
εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη
και ανακοίνωσε ότι αυτό θα τεθεί σε κυ-
κλοφορία στις 25 Νοεμβρίου 2015.

Χαρακτηριστικό ασφαλείας
Το νέο τραπεζογραμμάτιο περιλαμβάνει
ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό ασφαλείας,
το «παράθυρο με προσωπογραφία» στο ολό-
γραμμα. Όταν το τραπεζογραμμάτιο πα-
ρατηρείται στο φως, το παράθυρο γίνεται

διαφανές και αποκαλύπτει μια προσωπο-
γραφία της Ευρώπης, μιας μορφής της μυ-
θολογίας, η οποία είναι ορατή και στις δύο
όψεις του τραπεζογραμματίου. Όπως και
τα νέα τραπεζογραμμάτια των 5 και των 10
ευρώ, το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20
ευρώ περιλαμβάνει επίσης έναν «αριθμό
με βαθυπράσινο χρώμα» και μια προσωπο-
γραφία της Ευρώπης στο υδατογράφημα.

«Το παράθυρο με προσωπογραφία απο-
τελεί πραγματική καινοτομία στην τεχνολογία
παραγωγής τραπεζογραμματίων» δήλωσε
ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Mario Draghi. «Είναι
το αποτέλεσμα εργασιών του Ευρωσυστή-
ματος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα

τραπεζογραμμάτια ευρώ εξακολουθούν να
είναι ανθεκτικά έναντι της παραχάραξης.
Έτσι, θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη που τρέ-
φουν 338 εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη
Ζώνη του ευρώ για τα τραπεζογραμμάτιά
τους».

Η σειρά Ευρώπη
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ
είναι το τρίτο τραπεζογραμμάτιο της σειράς
«Ευρώπη», η οποία αντικαθιστά σταδιακά
την αρχική σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ
που τέθηκε σε κυκλοφορία το 2002. Το
τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ της νέας
σειράς τέθηκε σε κυκλοφορία τον Μάιο
του 2013 και το τραπεζογραμμάτιο των 10
ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2014. Μετά το
τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ, το οποίο
παρουσιάστηκε επισήμως χθες, θα ακο-
λουθήσουν τα επόμενα έτη τα νέα τραπε-
ζογραμμάτια των 50, των 100, των 200
και των 500 ευρώ.

Τα 20 ευρώ είναι η ονομαστική αξία των
τραπεζογραμματίων ευρώ που χρησιμοποι-
είται συχνότερα. Το τραπεζογραμμάτιο των
20 ευρώ διατίθεται ευρέως από τις αυτόματες
ταμειολογιστικές μηχανές (ATM), γίνεται
αποδεκτό από πολλά μηχανήματα πώλησης

και έκδοσης εισιτηρίων και υποβάλλεται
συχνά σε έλεγχο για τη γνησιότητά του στα
ταμεία εμπορικών καταστημάτων με τη
χρήση ειδικής συσκευής.

Προκειμένου να στηρίξουν τους κατα-
σκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας τρα-
πεζογραμματίων και τους λοιπούς φορείς
στην προετοιμασία τους για την εισαγωγή
των νέων τραπεζογραμματίων των 20 ευρώ
προτού αυτά τεθούν σε κυκλοφορία, η ΕΚΤ
και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευ-
ρωσυστήματος παρείχαν σχετικές πληρο-
φορίες και διέθεσαν εκ των προτέρων τα
νέα τραπεζογραμμάτια για τη διενέργεια
ελέγχων και την προσαρμογή των μηχανη-
μάτων.

Ένα πρόγραμμα συνεργασίας -παρόμοιο
με το πρόγραμμα που λειτούργησε για το
νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ το
2013, με περισσότερους από 300 συνεργάτες
σε ολόκληρη την Ευρώπη- θα παρέχει πρό-
σθετες πληροφορίες με σκοπό να διευκολύνει
την έγκαιρη προετοιμασία των κατασκευα-
στών εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζο-
γραμματίων και συσκευών εξακρίβωσης
της γνησιότητας σε ολόκληρη τη Ζώνη του
ευρώ για την εισαγωγή του νέου τραπεζο-
γραμματίου στις 25 Νοεμβρίου 2015.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ
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