
Ανάκαμψη το ‘15
βλέπει η Ελληνική
Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά πως η οι-
κονομία μπορεί να επιστρέψει σε θετι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης, επισημαίνον-
τας όμως ταυτόχρονα πως η συνολική
οικονομική δραστηριότητα, αν και βελ-
τιωμένη σε σχέση με το 2013, παρέμει-
νε αποδυναμωμένη κατά το 2014.
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ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΕΚΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, οι
οποίοι μπορούν εύκολα να μας βγάλουν από τον σωστό
δρόμο και να μας εμποδίσουν από το να επιστρέψουμε
στην πολυπόθητη ανάπτυξη.

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΡΩΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσε-
ων (CIPA), Χρήστος Μαυρέλης, σε συνέντευξή του στο πρα-
κτορείο RIA Novosti, μιλάει εφ’ όλης της ύλης για τις κυ-
προ-ρωσικές οικονομικές σχέσεις.
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Πιο αισιόδοξοι οι 
CEOs στην Κύπρο
Οι CEOs στην Κύπρο εμφανίζονται
φέτος σαφώς πιο αισιόδοξοι για
την προοπτική αύξησης των εσό-
δων των εταιρειών τους. Αυτό προ-
κύπτει από την 4η συνεχή τοπική
έρευνα που διεξήγε η PwC Κύπρου.
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Στη σκιά των εγγράφων που είδαν το φως
της δημοσιότητας σε σχέση με την περίοδο
πριν από το κούρεμα, πραγματοποιήθηκε προ
ημερών η συνεδρία της ΕΚΤ στη Λευκωσία.
Τα έγγραφα αυτά κατεδείκνυαν, με λίγα λό-
για, ότι τόσο το θέμα του κουρέματος κατα-
θέσεων όσο και η πώληση των θυγατρικών
των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα δεν
αποτελούσαν στην ουσία εξέλιξη της τελευ-
ταίας στιγμής, η οποία μας βρήκε απροετοί-
μαστους, αλλά σενάρια που είχαν συζητηθεί.
Μάλιστα, η κυπριακή πλευρά είχε την επιλο-
γή να βρει διαφορετικά του κουρέματος σε-
νάρια με αντίστοιχα ποσά και η ΕΚΤ παρου-
σιαζόταν πρόθυμη να τα δεχτεί, κάτι, όμως,
που η πλευρά μας δεν έκανε, σύμφωνα πάν-

τα με τα εν λόγω έγγραφα. Επί της συνε-
δρίας της ΕΚΤ τα μηνύματα που προέκυψαν
ήταν πάντως πιο ενθαρρυντικά για το μέλλον,
δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο
Ντράγκι, εκτίμησε ότι πριν από το 2016 η
χώρα μας είναι σε θέση να βρεθεί εκτός
Μνημονίου. Επισήμανε, ωστόσο, ότι δεν
υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό, καθώς
υπάρχουν προκλήσεις τόσο για την οικονο-
μία όσο και για τον τραπεζικό τομέα. Η Κυ-
βέρνηση της Κύπρου ελπίζει ότι θα επιστρέ-
ψει στις διεθνείς αγορές δανεισμού φέτος,
δήλωσε από την πλευρά του στο πρακτορείο
ειδήσεων Ρόιτερς ο Υπουργός Οικονομικών,
Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος επισήμανε ότι η
κυπριακή οικονομία έχει περισσότερα κοινά

με εκείνην της Ιρλανδίας παρά με εκείνην
της Ελλάδας. Ακόμη, ο Υπουργός Οικονομι-
κών επισήμανε ότι η χώρα μπορεί να μη
χρειαστεί σχεδόν 2 δισεκ. ευρώ που προορί-
ζονταν για την ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών και άλλες δαπάνες. Στο μεταξύ, οι λί-
γοι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων
που έχουν απομείνει στην Κύπρο αναμένεται
να αρθούν ώς το τέλος του 1ου τριμήνου του
2015, ανακοίνωσε η Διοικητής της Κεντρι-
κής Τράπεζας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, στο
πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου που πραγματο-
ποιήθηκε μετά τη συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας (ΕΚΤ), που έγινε στη Λευκωσία.
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Είναι πλέον γνωστό, ότι η 15 Central Park
West είναι η πιο «ισχυρή» πολυκατοικία στον
κόσμο και αυτό γιατί όλοι οι ένοικοι που διέ-
μειναν και διαμένουν σε αυτή, είναι οι περισσό-
τεροι τραπεζίτες, μεγιστάνες του επιχειρηματι-
κού χώρου, καθώς και ξένοι δισεκατομμυριού-
χοι. Η Goldman Sachs έχει μια σημαντική πα-

ρουσία στο κτίριο, όπως και κάποιοι ισχυροί
hedge funds managers. Όπως συμβαίνει
στους περισσότερους πολυτελείς πύργους της
Νέας Υόρκης, πολλοί από τους ιδιοκτήτες της
15 Central Park West αγόρασαν αυτά τα δια-
μερίσματα κάτω από άκρα μυστικότητα.
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Η πολυκατοικία των Κροίσων

15 CENTRAL PARK WEST

Κομβικό το 2015 - Εκτός
Μνημονίου πριν το 2016
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0,34%
Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Σε-
πτέμβριο του 2003 κινήθηκε την Πέμ-
πτη το ευρώ έναντι του δολαρίου. Το
ευρωπαϊκό νόμισμα υποχώρησε σε πο-
σοστό 0,34% και διαμορφώνεται στα
1,1043 δολάρια.

30%
Ενώ η γρίβνα κατρακυλάει, ο πληθω-
ρισμός εκτοξεύεται, η Κεντρική Τρά-
πεζα της Ουκρανίας αναγκάστηκε σε
αλματώδη αύξηση των επιτοκίων.
Πλέον, το βασικό επιτόκιο διαμορφώ-
νεται σε 30%, από 19,5%. Η χώρα
βρίσκεται πλέον στα όρια της χρεοκο-
πίας.

€200 εκ.
Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων
ύψους €200 εκ. διέθεσε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, λή-
φθηκαν προσφορές ύψους €321,7
εκ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές
συνολικής ονομαστικής αξίας €200
εκ.

€1,2 εκ.
Σε συμφωνία κατέληξαν έξι, από τις
οκτώ, υποθέσεις χρηματοοικονομι-
κών διαφορών που ολοκλήρωσε το
γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επι-
τρόπου σε σχέση με αναδιάρθρωση
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
(ΜΕΔ), οι οποίες αφορούν ποσό δα-
νείων, ύψους €1,2 εκ.

Την ώρα που η Διαχειρίστρια της πρώην
Λαϊκής Τράπεζας παραιτείται από τη θέση
της, εκτοξεύοντας βολές κατά αποφάσεων
της Κεντρικής Τράπεζας. Την ώρα που ο
νέος Πρόεδρος της ΕΔΕΚ αποκαλύπτει ση-
μείωμα της ΕΚΤ, στο οποίο αναφέρεται ότι
υπήρχε επιλογή να αποφύγουμε το κούρεμα,
σε περίπτωση που προτείναμε μέτρα αντί-
στοιχης αξίας. Τη στιγμή που προκύπτουν
νέες περιπτώσεις ενδεχόμενων σκανδάλων
στο αποχετευτικό της Λευκωσίας, μετά τα
όσα είδαμε στην Πάφο. Τη στιγμή που Κυ-
βέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν
να διαφωνούν με έντονο τρόπο για τις εκ-
ποιήσεις. Τη στιγμή που προκύπτει ότι στο
55% έχει εκτοξευθεί σήμερα το ποσοστό της
αδήλωτης εργασίας που αφορά κοινοτικούς
εργάτες, ενώ για τους Ε/Κ το ποσοστό αυτό
φθάνει στο 17%, προκύπτουν τα πιο κάτω:
•Την εκτίμηση ότι η Κύπρος μπορεί να
εξέλθει του μνημονίου πριν από το 2016,
εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγ-
κι. Σε ομιλία του στο δείπνο που παρέθεσε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε
ότι το πρόγραμμα έχει φέρει πολύ καλά
αποτελέσματα, τονίζοντας ότι τα αποτελέ-
σματα είναι ακόμη καλύτερα απ’ ό,τι είχαμε
προβλέψει πριν από δύο χρόνια.
•Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά πως η οικο-
νομία μπορεί να επιστρέψει σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης το 2015. Το Τμήμα Οι-
κονομικών Μελετών της Ελληνικής Τράπεζας
αποδίδει τις θετικές εξελίξεις, στη σχετικά
βελτιωμένη εικόνα συγκεκριμένων δεικτών
της πραγματικής οικονομίας, γεγονός που
καταδεικνύει τις μεγάλες αντοχές της. 
•Οι CEOs στην Κύπρο εμφανίζονται φέτος
σαφώς πιο αισιόδοξοι για την προοπτική
αύξησης των εσόδων των εταιρειών τους.
Αυτό προκύπτει από την 4η συνεχή τοπική
έρευνα που διεξήγε η PwC Κύπρου στο
πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας για τους
CEOs που πραγματοποιείται ετησίως, τα
τελευταία 18 χρόνια. Σύμφωνα με την έρευ-
να, το σχετικό ποσοστό έχει αυξηθεί σε
39% σε σύγκριση με 26% που καταγράφηκε
πέρυσι. Το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως
διαμορφώθηκε φέτος στο 37%, ενώ στην
Ευρωζώνη στο 30%.

Πώς να καταλάβεις μετά αν αυτή η χώρα
πάει μπροστά ή πίσω;
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ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ

«Τρολάρισμα» για την
πρόταση Βαρουφάκη
Το ρηξικέλευθο μέτρο για την αύξηση
των εσόδων από τον ΦΠΑ που προβλέ-
πει την «επιστράτευση» κάθε πολίτη για
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
και το οποίο περιλαμβάνεται στην 11σέ-
λιδη επιστολή Βαρουφάκη προς τον Γε-
ρούν Ντάισελμπλουμ ανέδειξαν ως πρώ-
το τους θέμα οι «Financial Times» στην
ιστοσελίδα τους. 
Εξάλλου, λίγα λεπτά μετά τη διαρροή της
επιστολής Βαρουφάκη ήταν... αρκετά για
να ξεκινήσει ένα απίστευτο «τρολάρισμα»
από ξένα μέσα. Πολλοί ήταν εκείνοι που
άρχισαν να σχολιάζουν την πρόταση αυτή
με τον δημοσιογράφο της «Wall Street Jo-
urnal», Σάιμον Νίξον, να ασκεί σφοδρότα-
τη κριτική. Ο Νίξον μίλησε για «ξεκαρδιστι-
κό σχέδιο» της Ελλάδας με «καλωδιωμέ-
νους τουρίστες που θα χρησιμοποιούν μη-
χανήματα που θα παρέχει η ΕΕ».

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Ρεκόρ πώλησης
πίνακα $300 εκ.
Έναντι 300 εκατομμυρίων δολα-
ρίων πωλήθηκε ο περίφημος πίνα-
κας «Πότε θα παντρευτείς;» του Γάλ-
λου μετα-ιμπρεσιονιστή ζωγράφου
Πολ Γκογκέν, καταρρίπτοντας κάθε
προηγούμενο για την πώληση έργου
τέχνης. Αγοραστής, σύμφωνα με
τους «New York Times», είναι μια
ομάδα κρατικών μουσείων του Κα-
τάρ. Πωλητής ήταν ένας Ελβετός
συλλέκτης. Το ποσό των 300 εκατ.
δολαρίων «κατέρριψε» το προηγού-
μενο γνωστό ρεκόρ για ιδιωτική
αγοραπωλησία, που καταγράφηκε
πριν από τρία χρόνια, όταν πάλι το
Κατάρ αγόρασε έναντι περίπου 250
εκατομμυρίων δολαρίων το έργο
«Οι Χαρτοπαίχτες», του Πολ Σεζάν.

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

Οι 10 πιο ακριβές 
πόλεις στον κόσμο
Το κόστος ζωής είναι συχνά αυτό στο οποίο δί-
νουμε προτεραιότητα πριν αποφασίσουμε να με-
τακομίσουμε. Ο περισσότερος κόσμος αναζητά
πόλεις όπου τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης εί-
ναι σε λογικές και προσιτές τιμές. Οι πιο ακρι-
βές πόλεις στον κόσμο είναι ως επί το πλείστον
στην Ασία και τη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με
έρευνα του Economist Intelligence Unit. Η Σιγ-
καπούρη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, εν
μέρει λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών σε
είδη ένδυσης και μεταφοράς. Η έκθεση αναφέ-
ρει ότι το κόστος μεταφοράς της Σιγκαπούρης
είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο από ό,τι
στη Νέα Υόρκη. 10. Σεούλ, Νότια Κορέα. 9.
Χονγκ Κονγκ. 8. Κοπεγχάγη, Δανία. 7. Γενεύη,
Ελβετία. 6. Μελβούρνη, Αυστραλία. 5. Σύδνεϋ,
Αυστραλία. 4. Ζυρίχη, Ελβετία. 3. Όσλο, Νορ-
βηγία 2. Παρίσι, Γαλλία. 1. Σιγκαπούρη.
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Η
Ελληνική Τράπεζα εκτιμά πως η
οικονομία μπορεί να επιστρέψει
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης,
επισημαίνοντας όμως ταυτόχρονα

πως η συνολική οικονομική δραστηριότητα,
αν και βελτιωμένη σε σχέση με το 2013,
παρέμεινε αποδυναμωμένη κατά το 2014.
Ο ρυθμός ανάπτυξης για ολόκληρο το έτος
έχει διαμορφωθεί στο -2,3%. Η καλύτερη
από την αναμενόμενη πορεία της οικονομίας
μέχρι σήμερα και οι προοπτικές γι’ ανάκαμψη
που διαμορφώνονται, δημιουργούν ένα θε-
τικό κλίμα, δίνοντάς της ώθηση. Το Τμήμα
Οικονομικών Μελετών της Ελληνικής Τρά-
πεζας αποδίδει τις θετικές εξελίξεις, στη

σχετικά βελτιωμένη εικόνα συγκεκριμένων
δεικτών της πραγματικής οικονομίας, γεγονός
που καταδεικνύει τις μεγάλες αντοχές της.
Η καλύτερη από την αναμενόμενη εξέλιξη
της οικονομίας, σε συνδυασμό με την
πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στην ανα-
διάρθρωση του τραπεζικού τομέα, επέτρε-
ψαν, μέσα σ’ ένα κλίμα βελτιωμένης εμπι-
στοσύνης, σημαντική πρόοδο στην άρση
των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίων.
Η επιτυχής επιστροφή της Κύπρου στις διε-
θνείς αγορές, αλλά και η μέχρι σήμερα ικα-
νοποιητική εφαρμογή του Προγράμματος
Δημοσιονομικής Προσαρμογής, που είχε
ως αποτέλεσμα την επίτευξη των δημοσιο-
νομικών στόχων με σημαντικά περιθώρια,
οδήγησε στις αναβαθμίσεις των αξιολογήσεων
της Κύπρου από τους διεθνείς οίκους πι-
στοληπτικής αξιολόγησης.

Υπό κατάλληλες προϋποθέσεις…
Στην Οικονομική Επισκόπησή του, το Τμήμα
Οικονομικών Μελετών για το τέταρτο τρίμηνο
του έτους, εκτιμά πως η οικονομία θα ανα-

κάμψει κατά το 2015 κάτω από τις κατάλληλες
προϋποθέσεις και με τις σωστές κινήσεις
και πρωτοβουλίες. Θεωρεί, ωστόσο, πως η
καθυστέρηση στην εφαρμογή των διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων που καθορίζονται
στο Μνημόνιο Συναντίληψης, οι συζητήσεις
για έξοδο από αυτό πριν την ολοκλήρωση
του Οικονομικού Προγράμματος και οι αρ-
νητικές προοπτικές της ρωσικής οικονομίας,
επενεργούν αρνητικά στην προσπάθεια  για
επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Όπως τονίζεται, η ανάκαμψη της οικονομίας
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διόρθωση
των στρεβλώσεων που έχει καταδείξει η οι-
κονομική κρίση και από τη  δημιουργία ενός
αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου, πάνω

στο οποίο θα βασιστεί η επανάκτηση της εμ-
πιστοσύνης της κυπριακής κοινωνίας και των
ξένων επενδυτών. Η υλοποίηση των θεσμικών
και των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί
σημαντικό πυλώνα για τη βελτίωση του επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος και την προώθηση
των επενδύσεων.

Το Τμήμα Οικονομικών Μελετών θεωρεί
πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον
δημόσιο τομέα και η ολοκλήρωση των ανα-
διαρθρώσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων αποτελούν αναγκαίες ενέργειες για
την έξοδο από την κρίση. Σημειώνει, επίσης,
ότι η πιστή και άμεση συνέχιση της εφαρ-
μογής του Οικονομικού Προγράμματος της
Κύπρου αποτελεί τη βάση για την επανά-

κτηση της εμπιστοσύνης της κυπριακής
κοινωνίας και των ξένων επενδυτών όσον
αφορά στις προοπτικές που προσφέρει το
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Όχι σε χαλάρωση προσπαθειών
Παρά τις θετικές προοπτικές, το Τμήμα
θεωρεί πως η καλύτερη δημοσιονομική επί-
δοση της αναμενόμενης δεν σηματοδοτεί
τη χαλάρωση των προσπαθειών για τη με-
ταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, αλλά ούτε
και πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για
την εφαρμογή επεκτατικής δημοσιονομικής
πολιτικής, με σκοπό την αντιμετώπιση της
κρίσης Στην ανάλυσή της, η Υπηρεσία Οι-
κονομικών Μελετών της Τράπεζας, ανα-
φέρεται στην επιτυχή ολοκλήρωση της συ-
νολικής αξιολόγηση της ποιότητας του ενερ-
γητικού και της κεφαλαιακής επάρκειας,
υπό ακραίες καταστάσεις, τεσσάρων κυ-
πριακών συστημικών τραπεζών. Υπογραμ-
μίζεται, επίσης, ότι τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης καταδεικνύουν πως το κυπριακό
τραπεζικό σύστημα επιστρέφει σε μια υγιή
και ισχυρή βάση και είναι έτοιμο να στηρίξει
έμπρακτα τις προοπτικές προς ανάκαμψη
της κυπριακής οικονομίας.

Οικονομική Επισκόπηση της Τράπεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2014

Ανάκαμψη το ’15 βλέπει η Ελληνική
Το Τμήμα Οικονομικών Μελετών της Ελληνικής Τράπεζας αποδίδει τις θετικές εξελίξεις στη σχετικά βελτιωμένη
εικόνα συγκεκριμένων δεικτών της πραγματικής οικονομίας, γεγονός που καταδεικνύει τις μεγάλες αντοχές της

Η μεγάλη πρόκληση
Σύμφωνα με τις σχετικές επισημάνσεις,
η πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας
προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα αποτε-
λεί μεγάλη πρόκληση, μεγαλύτερη όμως
πρόκληση είναι ο περιορισμός της αυξη-
τικής τάσης των προβληματικών δανεί-

ων. Στο σημείο αυτό, θέτει ψηλά στις
προτεραιότητες τη μεταρρύθμιση του νο-
μοσχεδίου περί αφερεγγυότητας, παράλ-
ληλα με την υιοθέτηση νέων πολιτικών
στρατηγικής ανάπτυξης και αντιμετώπι-
σης της ανεργίας.

Με την άφιξη της άνοιξης και τη μαγεία
του κυπριακού τοπίου, o ΠΑΣΥΞΕ δράττεται
της ευκαιρίας να υπενθυμίσει στους συμ-
πατριώτες μας τις ελκυστικές τιμές του
Καταλόγου του για τον Εσωτερικό Τουρισμό
(Νοέμβριος 2014 - Μάρτιος 2015) και να
τους προτρέψει όπως τις αξιοποιήσουν
τώρα, επωφελούμενοι την πρόωρη άνοδο
της θερμοκρασίας. Και τούτο μεγιστοποι-
ώντας τη διάρκεια των πραγματικών δια-

κοπών και αποδράσεών τους από τις σκο-
τούρες της καθημερινότητας, και εξοικο-
νομώντας χρήματα για την απόλαυση της
οικογένειάς τους. Παράλληλα, θα τροφο-
δοτούν και θα υποστηρίζουν την κυπριακή
οικονομία βοηθώντας την να ξεπεράσει τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για το
κοινό καλό.

Ο κατάλογος προσφορών του ΠΑΣΥΞΕ
περιλαμβάνει ελκυστικές προτάσεις για όλα

τα πορτοφόλια, από έναν κατάλογο 55 ξε-
νοδοχείων, συγκροτημάτων οργανωμένων
διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών,
Μελών του Συνδέσμου. Ανακαλύψτε μο-
ναδικές ευκαιρίες χαλάρωσης και διασκέ-
δασης και απολαύστε την ξεγνοιασιά, την
ηρεμία και γαλήνη που σας προσφέρουν ο
ήλιος και η θάλασσα με τις αναζωογονητικές
αποδράσεις είτε σε παραλιακά ή σε ορεινά
θέρετρα, απολαμβάνοντας τη μαγεία του

φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου και
εκμεταλλευόμενοι τις μοναδικές προσφορές
των ξενοδοχείων, μελών του ΠΑΣΥΞΕ. Ο
χειμερινός κατάλογος με τις ελκυστικές
τιμές, ο οποίος καλύπτει την περίοδο από
1/11/2014 μέχρι 31/3/2015, διατίθεται στο
διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες του ΠΑΣΥΞΕ,
και του ΚΟΤ: www.cyprushotelassocia-
tion.org, www.visitcyprus.com, www.vi-
sitcyprus.biz.

Ανοιξιάτικες αποδράσεις
ΠΑΣΥΞΕ

Μεγαλύτερη πρόκληση 
είναι ο περιορισμός 
της αυξητικής τάσης 

των προβληματικών δανείων
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Ο
ι CEOs στην Κύπρο εμφανίζονται
φέτος σαφώς πιο αισιόδοξοι για
την προοπτική αύξησης των εσό-
δων των εταιρειών τους. Αυτό

προκύπτει από την 4η συνεχή τοπική έρευνα
που διεξήγαγε η PwC Κύπρου στο πλαίσιο
της παγκόσμιας έρευνας για τους CEOs
που πραγματοποιείται ετησίως, τα τελευταία
18 χρόνια. Η φετινή παγκόσμια έρευνα,
στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από
1.300 CEOs από 77 χώρες, περιλαμβανο-
μένων και 84 από την Κύπρο, επικεντρώθηκε
στο μέλλον των επιχειρήσεων εξετάζοντας
τις επιπτώσεις των παγκόσμιων τάσεων

στον ανταγωνισμό αλλά και στη δυναμική
των διαφόρων κλάδων.

Πιο αισιόδοξοι…
Σύμφωνα με την έρευνα, οι CEOs από την
Κύπρο εμφανίζονται φέτος πιο αισιόδοξοι
για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη,
καθώς το σχετικό ποσοστό έχει αυξηθεί σε
39%, σε σύγκριση με 26% που καταγράφηκε
πέρυσι. Το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως
διαμορφώθηκε φέτος στο 37%, ενώ στην
Ευρωζώνη στο 30%. Όσον αφορά τις προ-
οπτικές αύξησης των εσόδων της εταιρείας
τους κατά τους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό
63% των CEOs στην Κύπρο δηλώνει αισιό-
δοξο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν και οι προβλέψεις τους για τα επόμενα
τρία έτη, καθώς 82% δηλώνουν αισιόδοξοι
σε σχέση με 75% το 2014. Αισθητά πιο αι-
σιόδοξοι εμφανίζονται φέτος οι CEOs στην
Κύπρο και για τον αριθμό των απασχολού-
μενων στις εταιρείες τους, με το 37% να
δηλώνει ότι αναμένει αύξηση του ανθρώπινου
δυναμικού, όταν την προηγούμενη χρονιά
το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 17%. Σύμφωνα
με τα ευρήματα της έρευνας, τους επόμενους
δώδεκα μήνες οι CEOs στην Κύπρο σχε-
διάζουν να εφαρμόσουν σειρά μέτρων ανα-
διάρθρωσης, με κυριότερη την υλοποίηση
πρωτοβουλιών για μείωση του κόστους, με
ποσοστό που αγγίζει το 85%. Ακολουθεί η
προσχώρηση σε μια νέα στρατηγική συμμαχία

ή κοινοπραξία με 69%. 

Οικονομικές απειλές
Στις οικονομικές απειλές που επηρεάζουν
τις επιχειρήσεις τους, οι CEOs κατατάσσουν
πρώτη τη γεωπολιτική αβεβαιότητα με 82%
και δεύτερη την κρατική αντιμετώπιση του
δημοσιονομικού ελλείμματος και του δη-
μόσιου χρέους με 75%, ενώ ακολουθούν η

αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση με 73%
και η πρόσβαση σε προσιτά κεφάλαια με
71%. Όσο αφορά τις επιχειρηματικές απειλές,
οι CEOs ανησυχούν για τη μεταβολή της
καταναλωτικής δαπάνης και συμπεριφοράς
με ποσοστό 68% αλλά και για τη δωροδοκία
και τη διαφθορά, με 64%. Αναφορικά με
τον ρόλο του κράτους, 65% των CEOs στην
Κύπρο πιστεύουν ότι προτεραιότητά του θα

πρέπει να είναι η διατήρηση ενός διεθνούς
ανταγωνιστικού και αποτελεσματικού φο-
ρολογικού συστήματος ενώ το 61% αυτών
πιστεύουν ότι το κράτος υπήρξε αποτελε-
σματικό σε αυτόν τον τομέα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι σε μια από τις 33 εις βάθος συ-
νεντεύξεις που διεξήχθηκαν παγκοσμίως
για τις ανάγκες της έρευνας, συμμετείχε ο
Victor Kislyi, Executive Chairman και CEO
της Wargaming, που διατηρεί την έδρα
της στη Λευκωσία. Τα τοπικά αποτελέσματα
της 18ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας για
τους CEOs παρουσιάστηκαν από τον Φίλιππο
Σώσειλο, Συνέταιρο, Υπεύθυνο Συμβουλευ-
τικών Υπηρεσιών στην PwC Κύπρου. Στη
συζήτηση που ακολούθησε  συμμετείχαν οι
κ.κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υφυπουργός
παρά τω Προέδρω, Bert Pijls, Ανώτατος
Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής
Τράπεζας και Λύσανδρος Ιωάννου, Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος της PHC Franchised
Restaurants Public Limited.

Η PwC παρουσίασε τα τοπικά αποτελέσματα της 18ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας

Πιο αισιόδοξοι οι CEOs στην Κύπρο
Σύμφωνα με την έρευνα, οι CEOs από την Κύπρο εμφανίζονται φέτος πιο αισιόδοξοι για την παγκόσμια οικονομική

ανάπτυξη, καθώς το σχετικό ποσοστό έχει αυξηθεί σε 39%, σε σύγκριση με 26% που καταγράφηκε πέρυσι

Τους επόμενους δώδεκα 
μήνες οι CEOs στην Κύπρο 
σχεδιάζουν να εφαρμόσουν 

σειρά μέτρων αναδιάρθρωσης, 
με κυριότερη την υλοποίηση 
πρωτοβουλιών για μείωση 

του κόστους

Συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αε-
ροπορικών εταιρειών και οργανωτών ταξιδίων
της Γερμανίας είχε στο Βερολίνο ο Υπουργός
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης, στο πλαίσιο
της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ITB Βε-
ρολίνου 2015. Σύμφωνα με επίσημη ανα-
κοίνωση, ο κ. Λακκοτρύπης είχε χωριστές
συναντήσεις με στελέχη των οργανωτών
ταξιδίων DER Touristik, Thomas Cook και
TUI Deutschland, καθώς και των αεροπο-
ρικών εταιρειών Fly Niki, Germanwings
και Condor Flugdienst, κατά τις οποίες
είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους
και να τους παρουσιάσει το αναβαθμισμένο
τουριστικό προϊόν της Κύπρου, με σκοπό
την περαιτέρω αύξηση των προγραμμάτων

και των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων
προς την Κύπρο. Ακολούθως, ο Υπουργός
Τουρισμού ενημέρωσε τους τουριστικούς
φορείς που συμμετέχουν στην κυπριακή
αποστολή αναφορικά με τα όσα συζητήθηκαν
κατά τις σημερινές επαφές του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η
γερμανική αγορά κατέχει την τρίτη θέση
στις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο μετά το
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία, και η
στρατηγική της Κυβέρνησης και του Κυ-
πριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) για
εντατικοποίηση των επαφών με τουριστικούς
φορείς της Γερμανίας αναμένεται να αποφέρει
καρπούς εντός του 2015, αφού ήδη κατα-
γράφονται οι πρώτες σαφείς ενδείξεις ανά-
καμψης των κρατήσεων από τη Γερμανία.

Επαφές στο Βερολίνο για τον τουρισμό 
Γ. ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

Μείωση καταγράφηκε τον Ιανουάριο στις
περισσότερες κατηγορίες επιτοκίων δανείων
προς νοικοκυριά, ενώ μικρή αύξηση ση-
μείωσαν τα επιτόκια για καταθέσεις. Σύμ-
φωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το επιτόκιο
για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους
από νοικοκυριά σημείωσε μικρή αύξηση
στο 2,67% σε σύγκριση με 2,63% τον προ-
ηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο
για μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψε
επίσης μικρή αύξηση και ανήλθε στο 2,57%
σε σύγκριση με 2,53% τον προηγούμενο
μήνα. Οι περισσότερες κατηγορίες επιτο-
κίων δανείων προς νοικοκυριά παρουσίασαν
μείωση. Το επιτόκιο για καταναλωτικά
δάνεια υποχώρησε στο 5,40% σε σύγκριση

με 5,61% τον προηγούμενο μήνα. Πτώση
σημείωσε και το επιτόκιο που αφορά
δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες
για ποσά άνω του €1 εκατ. το οποίο μει-
ώθηκε στο 5,10% σε σύγκριση με 6,61%
τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, οριακά
αυξήθηκε το επιτόκιο που αφορά δάνεια
για αγορά κατοικίας στο 4,44% σε σύγκριση
με 4,43% τον προηγούμενο μήνα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Στον χαιρετισμό του, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της PwC, Ευγένιος Ευγενί-
ου ανάφερε ότι «η αισιοδοξία που κατα-
γράφεται στην έρευνα πηγάζει από τις
ενδείξεις σταθεροποίησης που παρου-
σιάζει η κυπριακή οικονομία. Παρ’ όλ’
αυτά, δεν υπάρχουν περιθώρια για
εφησυχασμό και αυτό επιβεβαιώνουν

και οι CEOs που συμμετείχαν στην
έρευνα και πιστεύουν ότι τα προβλήμα-
τα δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί». Σύμ-
φωνα με τον κ Ευγενίου οφείλουμε να
προχωρήσουμε στις αναγκαίες αλλα-
γές που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα
του κράτους και αυξάνουν την ανταγω-
νιστικότητα της οικονομίας.

Ενδείξεις σταθεροποίησης

Μικρή αύξηση σε καταθετικά 
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Οι υποθέσεις αφορούν συνολικό ποσό δανείων, ύψους €1,2 εκ.

Συμφωνία για έξι ΜΕΔ πέτυχε 
ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Ο κ. Ιωάννου είπε από το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ότι τρέχουν 35 υποθέσεις
διαμεσολαβήσεων, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι οκτώ και έχουν πετύχει οι έξι

Σ
ε συμφωνία κατέληξαν έξι, από
τις οκτώ, υποθέσεις χρηματοοι-
κονομικών διαφορών που ολοκλή-
ρωσε το γραφείο του Χρηματοοι-

κονομικού Επιτρόπου σε σχέση με ανα-
διάρθρωση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
(ΜΕΔ) και οι οποίες αφορούν συνολικό
ποσό δανείων, ύψους 1,2 εκατομμύρια
ευρώ. Αυτό ανακοίνωσε ο Χρηματοοικονο-
μικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, ύστερα
από συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος εξέφρασε ικα-
νοποίηση γιατί ένας πολύ σημαντικός θε-

σμός, όπως αυτός του Χρηματοοικονομικού
Επιτρόπου, βρίσκεται «πλέον σε πλήρη λει-
τουργία». Ο ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωσε ότι η Κυ-
βέρνηση θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται γι’
αυτόν τον θεσμό και για την πάρα πέρα
ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους, την
αποτελεσματικότητα, τη σωστή στελέχωση,
τη βελτίωση ίσως σε κάποιο διάστημα και
των νομοθετικών ρυθμίσεων, με την κατα-
γραφή των εμπειριών από τους πρώτους
μήνες της λειτουργίας.

Τρέχουν 35 υποθέσεις
Ο κ. Ιωάννου είπε από το γραφείο του
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ότι τρέχουν
35 υποθέσεις διαμεσολαβήσεων, εκ των
οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι οκτώ υποθέσεις
και έχουν πετύχει οι έξι. Ανέφερε ότι ο
αριθμός των παραπόνων είναι «μεγάλος
και ποικιλόμορφος» και προσέθεσε ότι ανα-
μένει «να έρθουν σύντομα και ένας μεγάλος
αριθμός παραπόνων από τις εποπτικές Αρ-
χές». Τα συνήθη παράπονα αφορούν τρά-
πεζες, αλλά υπάρχουν και παράπονα που
σχετίζονται με επενδυτικά προϊόντα, είπε
ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, ο οποίος
κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες
των οποίων τα χαρακτηριστικά των δανείων
τους εμπίπτουν μέσα στις πρόνοιες του νό-

μου να αναζητήσουν τις υπηρεσίες διαμε-
σολάβησης του Επιτρόπου.

Κλείνει ένα μεγάλο κενό
Ο ΥΠΟΙΚ εξήγησε ότι ο σκοπός του  Χρη-
ματοοικονομικού Επιτρόπου είναι να προ-
σφέρει μια διέξοδο εξωδικαστικής διευθέ-
τησης σε συμπολίτες μας που έχουν διαφορές
είτε με τράπεζες είτε με ασφαλιστικές εται-
ρείες, ένα ευρύτερο φάσμα ζητημάτων που
αναπόφευκτα προκύπτουν και για τα οποία
μια δικαστική διαδικασία η οποία παραμένει
ως επιλογή, θα έπαιρνε χρόνο. «Η προ-
σπάθεια διαμεσολάβησης και διακανονισμού
που προσφέρει η υπηρεσία του  Χρηματο-
οικονομικού Επιτρόπου συμπληρώνει ένα
σημαντικό κενό, εναρμονίζοντας τον χρη-
ματοοικονομικό μας τομέα με τις βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, είναι
μια υπηρεσία που στελεχώνεται με πέραν
των 20 ατόμων, ενώ το κράτος έχει προσω-
ρινά διαθέσει-αποσπάσει προσωπικό για να
υποβοηθήσει το έγκαιρο ξεκίνημα της λει-
τουργίας και έχει διαθέσει τον χώρο που
στεγάζεται η υπηρεσία του Επιτρόπου.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ήδη ένας
κατάλογος πιστοποιημένων διαμεσολαβητών,
οι οποίοι ανέρχονται σχεδόν στους 200 και

στους οποίους ο Επίτροπος έχει αρχίσει να
αναθέτει περιπτώσεις και έχουμε τα πρώτα
αποτελέσματα. 

Σημαντικός ο θεσμός
Από την πλευρά του, ο κ. Ιωάννου αναφέρ-
θηκε στη σημαντικότητα του θεσμού της
εξώδικης διευθέτησης χρηματοοικονομικών
διαφορών και ευχαρίστησε τον Υπουργό Οι-
κονομικών ο οποίος εδώ και δύο χρόνια,
όπως είπε, «αντιλήφθηκε και συνειδητο-
ποίησε τη μεγάλη σημασία της υπηρεσίας
και βοήθησε τα μέγιστα ώστε να είμαστε
σήμερα έτοιμοι να προσφέρουμε στους συμ-
πολίτες μας τις υπηρεσίες για να διευκολύνει
σημαντικό αριθμό πολιτών να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα που εμφανίστηκαν λόγω
και της κρίσης, μεταξύ άλλων».

Ανέφερε επίσης ότι «ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας έγκαιρα ενέταξε το σύστημα της
εξώδικης διευθέτησης χρηματοοικονομικών
διαφορών στην ευρύτερη πολιτική του για
προστασία των ευάλωτων ομάδων». Οι δια-
μεσολαβήσεις για αναδιάρθρωση μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων αρχίζουν να αποδίδουν.
Ο κ. Ιωάννου κάλεσε τους ενδιαφερόμενους
συμπολίτες των οποίων τα χαρακτηριστικά
των δανείων τους εμπίπτουν μέσα στις πρό-
νοιες του νόμου, χωρίς κανέναν δισταγμό,

να προσφεύγουν στις υπηρεσίες διαμεσολα-
βητή, στα πλαίσια των διαδικασιών του γρα-
φείου, για τη διευθέτηση των προβλημάτων
τους. «Όσοι συμπολίτες μας έχουν οποιασ-
δήποτε μορφής παράπονο με χρηματοοικο-
νομική επιχείρηση μπορούν πράγματι να έρ-
θουν σε επαφή με τους συνεργάτες μου στο
γραφείο και να υποβάλουν, στη βάση της
διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος, το πα-
ράπονό τους κι αυτό θα εξεταστεί από τον
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο», προσέθεσε.

Κάτοχοι αξιογράφων
Σε παρατήρηση ότι ο κ. Ιωάννου εξέφρασε
παλαιότερα την ανάγκη τροποποίησης της
νομοθεσίας σε σχέση με τους κατόχους
αξιογράφων ούτως ώστε να μπορούν να
εξεταστούν τα παράπονά τους από τον Επί-
τροπο, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «είναι ένα
επιμέρους ζήτημα», προσθέτοντας ότι «έχουν
ήδη κατατεθεί παράπονα» αλλά δεν θα
ήθελε να υπεισέλθει σε πολύ συγκεκριμένες
περιπτώσεις καθώς αυτά είναι ζητήματα,
όπως είπε, που αφορούν τον Επίτροπο και
την υπηρεσία του. «Οποτεδήποτε επιβάλ-
λεται η επανεξέταση των νομοθετικών ρυθ-
μίσεων η Κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να
συνεργαστεί για να τεθούν ενώπιον της
Βουλής οι όποιες εισηγήσεις», προσέθεσε.

Ο ΥΠΟΙΚ εξήγησε ότι 
ο σκοπός του  

Χρηματοοικονομικού 
Επιτρόπου είναι να 

προσφέρει μια διέξοδο 
εξωδικαστικής διευθέτησης 

σε συμπολίτες μας

Μείωση 5,6% ή 2.964 προσώπων σημείωσε
η ανεργία στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του
2015, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του
2014, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές
διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της
ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων τον Φεβρουάριο του 2015 μειώθηκε
στα 45.668 πρόσωπα σε σύγκριση με 45.741
τον προηγούμενο μήνα.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στους τομείς
των κατασκευών (μείωση 1.198 ανέργων),
του εμπορίου (μείωση 887), της μεταποίησης
(μείωση 851), των χρηματοπιστωτικών και
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 797),

της εκπαίδευσης (μείωση 325), των επαγγελ-
ματικών, επιστημονικών και τεχνικών δρα-
στηριοτήτων (μείωση 318) και στους νεοει-
σερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση
726). Κατά την ίδια περίοδο υπήρξε και
αύξηση στην ανεργία στους τομείς των δρα-
στηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.419 ανέργων)
και της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 470).
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (μη διορθωμένα
για εποχικές διακυμάνσεις), ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουα-
ρίου 2015, έφτασε τα 50.240 πρόσωπα.

Στην ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών παρα-
τηρήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων

που έφθασε τον Φεβρουάριο του 2015 τα
12.028 άτομα, ακολουθούμενη από την ηλι-
κιακή ομάδα των 50-50 ετών με 11.804
ανέργους. Κατά επαρχία οι περισσότεροι
άνεργοι καταγράφηκαν στη Λευκωσία με
14.486 άτομα και στη Λεμεσό με 12.667
άτομα. Στους 12.404 ανήλθαν τον Φεβρουά-
ριο 2015 οι μακροχρόνια άνεργοι (άνεργοι
πέραν των 12 μηνών), σε σχέση με 9.567
τον Φεβρουάριο του 2015. Οι Ελληνοκύπριοι
άνεργοι έφθασαν τον Φεβρουάριο του 2015
τους 37.926 σε σχέση με 41.118 τον αντίστοιχο
μήνα του 2014. Οι κοινοτικοί άνεργοι έφθα-
σαν στους 9.692 και οι αλλοδαποί στους
2.401 σε σχέση με 9.733 και 2.032 αντίστοιχα
τον Φεβρουάριο του 2014.

Μείωση 5,6% τον Φεβρουάριο
ΑΝΕΡΓΙΑ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ

Ο
πρώην υπουργός Οικονομικών
της Κύπρου, αντιπρόεδρος του
ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού
Προώθησης Επενδύσεων (CIPA),

Χρήστος Μαυρέλης, σε συνέντευξή του στο
πρακτορείο RIA Novosti, μιλάει εφ’ όλης
της ύλης για τις κυπρο-ρωσικές οικονομικές
σχέσεις. Γιατί σήμερα είναι ο κατάλληλος
χρόνος για επενδύσεις στην Κύπρο; Πώς η
μεγάλη εξασθένηση του ρουβλιού μπορεί
να επηρεάσει τη συμπεριφορά των Ρώσων
επενδυτών, αλλά και των τουριστών; Πόσο
επηρεάζουν οι δυτικές κυρώσεις και τα ρω-
σικά αντίμετρα την κυπριακή οικονομία;
Τι πρέπει να γίνει με το ρωσικό χρήμα που
υπάρχει στην Κύπρο; Για όλα τα πιο πάνω
μιλάει ο Χρήστος Μαυρέλης.

Θεωρείτε ότι έχει μέλλον η Κύπρος ως
επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο;
Αναμφίβολα ναι. Χάρη στον επαγγελματισμό
του προσωπικού του τραπεζικού τομέα,
χάρη στο νομοθετικό και ρυθμιστικό περι-
βάλλον της χώρας μας, και χάρη στο φορο-
λογικό σύστημα. Θέλω να τονίσω περαιτέρω
ότι η Κύπρος δεν είναι ένας φορολογικός
παράδεισος, αλλά το φορολογικό μας σύ-
στημα διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα,
όπως το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το
οποίο είναι ελκυστικό για αποταμιεύσεις.

Εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Σε ποιους τομείς της κυπριακής οικο-
νομίας υπάρχουν ενδιαφέρουσες ευκαι-
ρίες για τους ξένους επενδυτές;
Τεράστιες φυσικά είναι οι ευκαιρίες που
υπήρχαν πάντα, και εξακολουθούν να υπάρ-
χουν, στον τουρισμό. Οι εναλλακτικές πηγές
ενέργειας, έχουν και αυτές επίκαιρο χα-
ρακτήρα. Στην τουριστική βιομηχανία
υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα,
το παραθεριστικό κέντρο-καζίνο. Υφί-
σταται ήδη ένα αρχικό ενδιαφέρον από
Ρώσους επενδυτές, καθώς και από αρ-
κετές άλλες χώρες. Δεδομένου ότι το
κόστος του έργου εκτιμάται στα 500
εκατ. ευρώ, θα απαιτηθεί για την υλο-
ποίησή του μια κοινοπραξία επενδυτών.
Θα είναι πιθανότατα διεθνείς επενδυτές
απ’ όλο τον κόσμο.

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από 2-3
εβδομάδες επιλέχθηκε ο επενδυτής για
την υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος
ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών,
ύψους 210 εκατ. ευρώ. Οι δυνατότητες
εδώ, είναι πάρα πολλές. Ανάλογα προγράμ-
ματα μπορούν να εμφανιστούν και μελλον-
τικά, ενώ παράλληλα, σήμερα σχεδιάζεται
η υλοποίηση μιας σειράς από προγράμματα
που αφορούν τον τομέα της παιδείας, της
υγείας, του ιαματικού τουρισμού. Πολλά
είναι και τα ακριβά προγράμματα στον τομέα
ακινήτων.

Μείωση τουρισμού
Μπορεί η σημαντική υποτίμηση του
ρουβλιού να επηρεάσει σοβαρά τη συμ-
περιφορά των Ρώσων επενδυτών;
Δυστυχώς, η πτώση της ισοτιμίας του ρουβλιού

έναντι του ευρώ αναπόφευκτα θα επιδράσει
αρνητικά στη ροή των τουριστών οι οποίοι θα
μπορούσαν να πάνε για διακοπές στην Κύπρο.
Ελπίζουμε πως οι συνέπειες δεν θα είναι
εξαιρετικά σοβαρές, ωστόσο, σίγουρα θα
πρέπει να αναμένουμε κάποιες συνέπειες.

Η Κύπρος είναι ένα από τα αγαπημένα
μέρη διακοπών για τους Ρώσους. Ποια
μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν από τις
κυπριακές Αρχές για τη διατήρηση του
τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία;
Ένα από τα πιθανά βήματα θα μπορούσε
να είναι για παράδειγμα η αύξηση των πο-
σοστώσεων για τους αερομεταφορείς που
φέρνουν τουρίστες από τη Ρωσία. Είτε, για
παράδειγμα, να αυξηθεί ο αριθμός των
τουριστών μέσω των αεροπλάνων μεγαλύ-
τερης χωρητικότητας.

Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποιες
εκτιμήσεις, σχετικά με τις απώλειες εσό-
δων που θα έχει η κυπριακή οικονομία
λόγω των αντικυρώσεων της Ρωσίας;
Προκειμένου να σχηματίσετε μια γενική
ιδέα: Αν ο αριθμός των τουριστών μειωθεί
κατά 100 χιλιάδες, σημαίνει ότι η οικονομία
μας θα χάσει 100 εκατ. ευρώ. Αν αναφερ-
θούμε στη ζημιά για τα γεωργικά μας προ-
ϊόντα, νομίζω ότι αυτή θα είναι της τάξης
των 15-20 εκατ. ευρώ, απώλειες βέβαια
ιδιαίτερα σημαντικές γι’ αυτά.

Είναι αισθητή η πίεση των επιχειρηματιών
στην Κυβέρνηση, σε σχέση με τις ευρω-
παϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας;
Πίεση στην Κυβέρνηση δεν ασκείται μόνο
από την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά
και από όλα τα πολιτικά κόμματα. Όλοι τους
εκφράζουν ξεκάθαρα την άποψη ότι είναι
αναγκαίο να διατηρηθούν οι καλές, φιλικές
επιχειρηματικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Offshore χρήμα
Στη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου τέθηκε
σε ισχύ ο νόμος κατά του συστήματος
των offshore εταιρειών. Μπορεί αυτός
ο νόμος να έχει αντίκτυπο στην κυπριακή
οικονομία;
Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει καμιά αρνητική
συνέπεια για την κυπριακή οικονομία, λόγω
της ψήφισης αυτού του νόμου. Όπως προ-
ανέφερα, η Κύπρος δεν αποτελεί έναν φορο-
λογικό παράδεισο. Αν δείτε τον κατάλογο
των εταιριών που έχουν καταχωρηθεί στις
offshore και στις οποίες φυλάσσονται ρωσικά
χρήματα, θα διαπιστώσετε η Κύπρος δεν βρί-
σκεται σε καμιά περίπτωση στην πρώτη θέση.
Πιστεύω ότι κατά πρώτο λόγο θα πληγούν οι
χώρες οι οποίες χρησιμοποιούνται για φορο-
διαφυγή και σίγουρα όχι οι χώρες εκείνες
που έχουν χαμηλό επίπεδο φορολόγησης.

Τεράστιες ευκαιρίες υπήρχαν και
εξακολουθούν να υπάρχουν  στον
τουρισμό, ενώ οι εναλλακτικές

πηγές ενέργειας, έχουν και αυτές
επίκαιρο χαρακτήρα

Συνεργάζεται ο Κυπριακός Οργανισμός
Επενδύσεων με τους αντίστοιχους ρωσι-
κούς; Αν ναι, σε ποιους τομείς;
Μια από τις συμφωνίες που έχουν υπογρά-
ψει οι δύο πρόεδροι ήταν αυτή της διμερούς
συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού μας και
του Ρωσικού Επενδυτικού Οργανισμού. Η
ουσία αυτής της συμφωνίας βρίσκεται στην
προσέλκυση και ενθάρρυνση επενδύσεων
τόσο στη χώρα μας, όσο και στη Ρωσία.

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικό μερίδιο στις
απευθείας ξένες επενδύσεις στη Ρωσία. Το
ίδιο ισχύει και για τους Ρώσους επενδυτές οι
οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στην κυ-
πριακή οικονομία.
Το 2014 ρωσικές επενδύσεις στην Κύπρο
γίνονταν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
και στα ακίνητα. Σήμερα εξετάζεται η δυνα-
τότητα συμμετοχής Ρώσων επενδυτών στην
ιδιωτικοποίηση των τηλεπικοινωνιών και

των ηλεκτρικών δικτύων, των λιμενικών εγ-
καταστάσεων, καθώς και η προσέλκυση
ρωσικών κεφαλαίων στο σχέδιο κατα-
σκευής νέου πανεπιστημίου, στην ανάπτυ-
ξη του δικτύου των νοσηλευτικών ιδρυμά-
των και υποδομών ιαματικού τουρισμού,
στη δημιουργία νέας ακαδημίας αντισφαίρι-
σης. Επίσης, Ρώσοι έχουν επενδύσει ήδη
στην ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών
ενέργειας στην Κύπρο.

Ιδιωτικοποιήσεις

Τεράστιες οι προοπτικές για
επενδύσεις Ρώσων στην Κύπρο

Εξετάζεται η δυνατότητα συμμετοχής Ρώσων επενδυτών στην ιδιωτικοποίηση των
τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς και των λιμενικών εγκαταστάσεων
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Ο τομέας ανάπτυξης γης βρήκε τις λύσεις παρά τις δύσκολες συνθήκες 

Κεφάλαια πέραν του
€1 δις σε δύο χρόνια

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών,
Παντελής Λεπτός, ανέφερε: Έχουμε αποδείξει ότι όταν υπάρχει ηρεμία και το κατάλληλο

πλαίσιο στην αγορά, μπορούμε να επιτύχουμε θεαματικές πωλήσεις

Ο
τομέας ανάπτυξης γης παραμένει
μία από τις πιο σημαντικές δυνά-
μεις του τόπου, που κάνει πράξη
την έννοια της ανάπτυξης, μέσα

από την προσέλκυση κεφαλαίων, την υλο-
ποίηση νέων έργων και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας, τόνισε σε ομιλία του ενώπιον της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης
και Οικοδομών, o Πρόεδρος του Συνδέσμου
Παντελής Λεπτός. Τονίζοντας τη διαχρονική
συμβολή του κλάδου ακινήτων στην οικονο-
μική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου και

την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει μέσα σε
δύσκολες συνθήκες, ο κ. Λεπτός τόνισε ότι
«παρά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώ-
πισε, ως συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης και των αποφάσεων του Eurogroup
το 2013, ο τομέας ανάπτυξης γης, έχοντας
ως κεντρική δύναμή του τη δημιουργική
εξωστρέφεια, είχε τη δυνατότητα να βρει
και να δώσει λύσεις, διαψεύδοντας εκείνους
που βιάστηκαν να τον υποτιμήσουν».

Κεφάλαια €1 δις
Παραθέτοντας στοιχεία που επιβεβαιώνουν
τον δυναμισμό του κλάδου, καθώς και τις
νέες προοπτικές που διανοίγονται, ανέφερε
ότι με συντηρητικούς υπολογισμούς, τα
δύο τελευταία δύσκολα χρόνια, έφερε στην
κυπριακή οικονομία φρέσκα κεφάλαια από
το εξωτερικό που υπερβαίνουν κατά πολύ
το €1 δις. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι το 2013,
μέσα στο γενικευμένο κλίμα αβεβαιότητας
και μηδενικής ρευστότητας, πωλήθηκαν
3.767 ακίνητα, εκ των οποίων τα 1.017 σε
αλλοδαπούς αγοραστές, ενώ το 2004 οι
πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 20%

φθάνοντας τις 4.527, εκ των οποίων οι
1.193 αφορούσαν ξένους αγοραστές. Αύξηση
στις πωλήσεις της τάξης του 10% καταγρά-
φηκε, επίσης, τον Ιανουάριο του 2015,
έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου και στις πολύ σημαντικές συμ-
φωνίες, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,
που αφορούσαν ξένες επενδύσεις σε παρα-
θεριστικές αναπτύξεις, ξενοδοχειακές μο-
νάδες, σε προνομιούχα τεμάχια και άλλες
μεγάλες αναπτύξεις, όπως μαρίνες, και σε
μεγάλα κτίρια γραφειακών και εμπορικών
χρήσεων σε όλες τις πόλεις.

Μειώνεται η ανεργία
Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανεργίας  επισή-
μανε ότι ο αριθμός των ανέργων στον τομέα
των κατασκευών ακολουθεί σταθερά πτωτική
πορεία και βρίσκεται σήμερα 25% πιο χαμηλά

από το υψηλότερο σημείο στο οποίο είχε
φτάσει. Αυτό, όπως είπε ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου, δείχνει ότι «σιγά-σιγά ο τομέας
ανάπτυξης γης πήρε και πάλι μπροστά. Τα
εργοτάξια δουλεύουν και πάλι. Οι εργαζό-
μενοι βρίσκουν και πάλι δουλειά».   

Ο κ. Λεπτός υποστήριξε ότι πρέπει να
δοθεί χρόνος και ενθάρρυνση με μέτρα στις
υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε να δια-
θέσουν το απόθεμά τους και να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους, υπογραμμίζοντας
την ανάγκη να τερματιστεί η αρνητική δη-
μοσιότητα και η στοχοποίηση των επιχειρή-
σεων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους χαρα-
κτηρίζονται από αξιοπιστία και καλή φήμη.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
τόνισε την ανάγκη συνέχισης της στενής
και εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα
στην επιχειρηματική κοινότητα και την πο-
λιτεία, με την παροχή κινήτρων που θα

βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της κυ-
πριακής κτηματαγοράς και θα προσελκύσουν
νέες επενδύσεις. Καταθέτοντας σειρά προ-
τάσεων, ο κ. Λεπτός τόνισε ότι καθοριστικό
ρόλο στην προσπάθεια για γρηγορότερη
ανάκαμψη παίζουν η εξάλειψη των στρε-
βλώσεων και της γραφειοκρατίας. «Η προ-
οπτική υπάρχει και τα μηνύματα είναι εν-
θαρρυντικά. Οι προσπάθειές μας δεν θα
είναι εύκολες. Όμως, ο επιχειρηματικός
μας κόσμος, παρά τις δυσκολίες, στέκεται
όρθιος και προσπαθεί», σημείωσε ο κ. Λε-
πτός, υποδεικνύοντας ότι οι εταιρείες ανά-
πτυξης γης έχουν αποδείξει ότι όταν υπάρχει
ηρεμία και το κατάλληλο πλαίσιο στην
αγορά, «μπορούν με ευελιξία να κινηθούν,
να αναπροσαρμόσουν και να αναβαθμίσουν
ποιοτικά το προϊόν τους και να επιτύχουν
θεαματικές πωλήσεις για το καλό του συ-
νόλου της οικονομίας». 

Ιδιαίτερη μνεία έκανε
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

στις πολύ σημαντικές
συμφωνίες, αξίας δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ, που

αφορούσαν ξένες επενδύσεις

Το ΕΤΕΚ καταθέτει ξανά την εισήγησή του
για αξιοποίηση της διαφανούς διαδικασίας
του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για σκοπούς
δημιουργίας στρατηγικού σχεδίου χωροθέ-
τησης (masterplan) και σχεδιασμού αξιο-
ποίησης της περιοχής Δασούδι στη Λεμεσό.
Σε συνέχεια σχετικής με θέμα συζήτησης
που έγινε στην κοινή συνεδρία των Κοινο-
βουλευτικών Επιτροπών Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Περιβάλλοντος στις 17 Φεβρουα-
ρίου 2015, και ενόψει των θεμάτων που τέ-
θηκαν από το Επιμελητήριο κατά την πιο
πάνω συνεδρία, το ΕΤΕΚ απέστειλε τις ει-
σηγήσεις του στον Δήμαρχο Γερμασόγειας,
στον ΚΟΤ, στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμ-
πορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και
στο Τμήμα Δασών.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι το Δασούδι
αποτελεί ίσως το μοναδικό παραθαλάσσιο

αστικό πάρκο της Κύπρου, με ιδιαίτερη αξία
ως δημόσιος υπαίθριος χώρος τοπικού και
υπερτοπικού χαρακτήρα, με ποιότητες χωρικές
και με μοναδικότητα ως προς τα περιβαλλοντικά
στοιχεία, με ιδιαίτερη σημασία για τη Λεμεσό,
λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών ως
προς τον πολεοδομικό του χαρακτήρα και τη
βαρύτητα που φέρει για την ιστορία και ταυ-
τότητα της περιοχής. Ο Αρχιτεκτονικός Δια-
γωνισμός θα διαφυλάξει και θα προβάλει τα
πιο πάνω χαρακτηριστικά, θα εξασφαλίσει
την ποιότητα της επέμβασης και την ολο-
κληρωμένη προσέγγιση του σχεδιασμού, ενώ
παράλληλα θα διασφαλίσει την αξιοκρατία,
αλλά και τη συμμετοχικότητα στις διαδικασίες
επιλογής εκείνων που θα υλοποιήσουν το
έργο (μελετητών και κατασκευαστών).

Επισημαίνεται πως η επέμβαση στην πε-
ριοχή θα πρέπει να αφορά τον υπαίθριο σχε-

διασμό του δημόσιου χώρου (διαμόρφωση
μονοπατιών, σημεία στάσης / θέασης, ανα-
βάθμιση εξοπλισμού, χρήσεις / δραστηριότητες
μέσω σχεδιαστικών παρεμβάσεων μικρής κλί-
μακας κλπ) και την αναβάθμιση των υφιστά-
μενων υποδομών και σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να οδηγήσει σε νέες υποδομές ή
πύκνωση/επέκταση των υφιστάμενων. Πα-
ράδειγμα αντίστοιχου Αρχιτεκτονικού Δια-
γωνισμού είναι η περίπτωση του Αρχιτεκτο-
νικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση πάρκου
στην περιοχή Παλλουρόκαμπος, στα Λατσιά.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει
στην έκδοση Κανονισμών Διεξαγωγής Αρ-
χιτεκτονικών Διαγωνισμών, στοχεύοντας
στην καταγραφή των βασικών αρχών που
πρέπει να διέπουν τους Αρχιτεκτονικούς
Διαγωνισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η
διαφάνεια και η αντικειμενικότητά τους.

Με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό η αξιοποίησή του
ΔΑΣΟΥΔΙ ΛΕΜΕΣΟΥ
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ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΕΚΤ

Σ
τη σκιά των εγγράφων που είδαν
το φως της δημοσιότητας, σε σχέση
με την περίοδο πριν από το κού-
ρεμα, πραγματοποιήθηκε προ ημε-

ρών η συνεδρία της ΕΚΤ στη Λευκωσία. Τα
έγγραφα αυτά κατεδείκνυαν με λίγα λόγια
ότι τόσο το θέμα του κουρέματος καταθέσεων
όσο και η πώληση των θυγατρικών των κυ-
πριακών τραπεζών στην Ελλάδα δεν απο-
τελούσαν στην ουσία εξέλιξη της τελευταίας
στιγμής η οποία μας βρήκε απροετοίμαστους,
αλλά σενάρια που είχαν συζητηθεί. Μάλιστα,
η κυπριακή πλευρά είχε την επιλογή να
βρει διαφορετικά του κουρέματος σενάρια
με αντίστοιχα ποσά και η ΕΚΤ παρουσιαζόταν
πρόθυμη να τα δεχτεί κάτι όμως που η
πλευρά μας δεν έκανε, σύμφωνα
πάντα με τα εν λόγω έγγραφα.

Επί της συνεδρίας της ΕΚΤ
τα μηνύματα που προέκυψαν
ήταν πάντως πιο ενθαρρυντικά
για το μέλλον, δεδομένου ότι
ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο
Ντράγκι, εκτίμησε ότι πριν
από το 2016 η χώρα μας είναι
σε θέση να βρεθεί εκτός Μνημο-
νίου. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν
υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό, κα-
θώς υπάρχουν προκλήσεις τόσο για την οι-
κονομία όσο και για τον τραπεζικό τομέα.

Η κυβέρνηση της Κύπρου ελπίζει ότι θα
επιστρέψει στις διεθνείς αγορές δανεισμού
φέτος, δήλωσε από την πλευρά του στο
πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος
επισήμανε ότι η κυπριακή οικονομία έχει
περισσότερα κοινά με εκείνη της Ιρλανδίας
παρά με εκείνη της Ελλάδας. Ακόμη, ο
υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι η
χώρα μπορεί να μη χρειαστεί σχεδόν 2
δισεκ. ευρώ που προορίζονταν για την ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και άλλες
δαπάνες.

Στο μεταξύ, οι λίγοι περιορισμοί στη

διακίνηση κεφαλαίων που έχουν απομείνει
στην Κύπρο αναμένεται να αρθούν ώς το
τέλος του 1ου τριμήνου του 2015, ανακοίνωσε
η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χρυ-
στάλλα Γιωρκάτζη στο πλαίσιο της διάσκεψης
Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά τη συ-
νεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),
που έγινε στη Λευκωσία.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Κύπρος θέλει να
επιστρέψει στις αγορές
Η κυβέρνηση της Κύπρου ελπίζει ότι θα
επιστρέψει στις διεθνείς αγορές δανεισμού
φέτος, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων

Ρόιτερς ο υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος επι-
σήμανε ότι η κυπριακή οικο-
νομία έχει περισσότερα κοινά
με εκείνη της Ιρλανδίας, παρά
με εκείνη της Ελλάδας. «Ανα-
φέρομαι στο ιρλανδικό πα-
ράδειγμα, αυτό είναι που πρέ-
πει να ακολουθήσουμε», τόνισε

ο Χάρης Γεωργιάδης. Σύμφωνα
με τον κ. Γεωργιάδη η Ιρλανδία, η

οποία προχώρησε σε μια σειρά μεταρ-
ρυθμίσεων αφότου σχεδόν χρεοκόπησε,
αποτελεί το υπόδειγμα για την Κύπρο, η
οποία είναι σε μια ανηφορική πορεία για
να βγει από την ύφεση και να δανειστεί
από τις αγορές πριν από το τέλος του προ-
γράμματος προσαρμογής της, στα μέσα
του 2016. «Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό
το ότι η Ιρλανδία βρέθηκε σε πολύ δύσκολη
θέση... αλλά εφάρμοσε αποτελεσματικά
ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων... και
αυτή τη στιγμή είναι η ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενη οικονομία στην Ευρωζώνη», προ-
σέθεσε ο ίδιος. 

Αποστασιοποίηση από Ελλάδα
Προσπαθώντας εμφανώς να αποστασιοποι-

ηθεί από την Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί τους όρους που
συνοδεύουν τη δανειακή σύμβαση, ο κ.
Γεωργιάδης ανέφερε: «Υπάρχουν πολιτισμικοί
και εθνικοί δεσμοί, αλλά αυτό είναι όλο».
«Υπήρχε μια σθεναρή σύνδεση ανάμεσα
στις δύο οικονομίες μέσω του τραπεζικού
μας τομέα», προσέθεσε. «Αυτή τερματίστηκε
πριν από δύο χρόνια». 

Η Κύπρος αναγκάστηκε να ζητήσει δα-
νεισμό ύψους 10 δισεκ. ευρώ από την Ευ-
ρωζώνη το 2013. Το πρόγραμμα αυτό
απέτρεψε τη χρεοκοπία, μετά τις
μεγάλες ζημίες που υπέστησαν
οι κυπριακές τράπεζες, ιδίως
από την αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους. Η κατά-
σταση αυτή όμως εξόργισε
πολλούς στην Κύπρο, καθώς
οι πολίτες επωμίστηκαν μεγάλο
μέρος του κόστους της διάσωσης
των τραπεζών. 

Ο κ. Γεωργιάδης είπε επίσης ότι η
κυβέρνηση της Κύπρου ελπίζει να προχω-
ρήσει στη διάθεση ενός ή δύο ομολογιακών
τίτλων φέτος και προέβλεψε ότι η οικονομία
της νήσου θα καταγράψει μέτρια ανάπτυξη. 

Δεν θα χρειαστούν τα €2 δις
Ακόμη, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε
ότι η χώρα μπορεί να μη χρειαστεί σχεδόν
2 δισεκ. ευρώ που προορίζονταν για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και άλλες
δαπάνες. Το ποσό αυτό, προσέθεσε ο κ.
Γεωργιάδης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων. «Είναι
ξεκάθαρο ότι δεν αναμένεται να χρειαστούμε
επιπρόσθετα κεφάλαια, για παράδειγμα για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
μας», είπε ο Χάρης Γεωργιάδης. «Έχουμε
ήδη ενδυναμώσει τη δημοσιονομική μας
θέση», προσέθεσε ο ίδιος, καλώντας να
υπάρξει μια συζήτηση ώστε να μπορέσει
να αξιοποιηθεί «τουλάχιστον ένα μέρος των

κεφαλαίων αυτών» για την «αποπληρωμή
του χρέους» της Κύπρου.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Άρση περιορισμών
στο τέλος του 1ου τριμήνου
Οι λίγοι περιορισμοί στη διακίνηση κεφα-
λαίων που έχουν απομείνει στην Κύπρο
αναμένεται να αρθούν ως το τέλος του 1ου
τριμήνου του 2015, ανακοίνωσε η Διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρ-

κάτζη, στο πλαίσιο της διάσκεψης
Τύπου, που πραγματοποιήθηκε
μετά τη συνεδρία του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), που έγινε στη Λευκω-
σία. Ταυτόχρονα, η κ. Γιωρ-
κάτζη τόνισε ότι χώρες, όπως
η Κύπρος, οι οποίες βρίσκονται

σε πρόγραμμα δημοσιονομικής
προσαρμογής, για να επωφεληθούν

από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
πρέπει να έχουν θετική αξιολόγηση από
μέρους της Τρόικας ή από τους θεσμούς.

Εκτός ποσοτικής χαλάρωσης
Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον η Κύ-
προς θα επωφεληθεί άμεσα από το πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που ξεκινά
στις 9 Μαρτίου η ΕΚΤ, η κ. Γιωρκάτζη
είπε ότι δυστυχώς η πέμπτη αξιολόγηση
της κυπριακής οικονομίας δεν έχει ολο-
κληρωθεί ακόμη λόγω του ότι η νομοθεσία
για τις εκποιήσεις ακινήτων δεν έχει εφαρ-
μοστεί. Όταν υπάρξει θετική αξιολόγηση
στην εφαρμογή του κυπριακού προγράμ-
ματος, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέ-
σως και να επωφεληθούμε του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, συμπλήρωσε
η κ. Γιωρκάτζη. Η Διοικητής της ΚΤ είπε
ότι, σύμφωνα με τις παραμέτρους του προ-
γράμματος της ΕΚΤ, η κυπριακή οικονομία

Κομβικό το 2015 - Εκτός
Μνημονίου πριν το 2016

Η χώρα αναμένεται να βγει εκ νέου στις αγορές εντός του χρόνου, ενώ πριν από το 2016
ολοκληρώνεται η μνημονιακή περίοδος. Σύντομα εξελίξεις και στο θέμα των εκποιήσεων.

Τα προαναφερθέντα προέκυψαν στο πλαίσιο της συνεδρίας της ΕΚΤ στη Λευκωσία
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θα μπορεί να επωφεληθεί μέχρι και 500
εκατομμύρια ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράμματος της ΕΚΤ. Η κ. Γιωρκάτζη
είπε ακόμη ότι το πρόγραμμα της ΕΚΤ,
όπως ανέφερε ο κ. Ντράγκι, θα ξεκινήσει
στις 9 Μαρτίου και θα συνεχιστεί τουλάχιστον
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, προσθέτοντας
ότι το πρόγραμμα θα έχει πολύ θετικό αν-
τίκτυπο για την Κύπρο, καθώς θα πιέσει
τα επιτόκια προς τα κάτω και γι’ αυτό η
κυπριακή κυβέρνηση θα μπορεί να δανειστεί
σε πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Αυτό είναι
το μεγάλο όφελος που έχουμε από το πρό-
γραμμα, γι’ αυτό προσδοκούμε ότι θα συμ-
μετέχουμε σ’ αυτό, προσέθεσε.

Περιοριστικά μέτρα
Κληθείσα να σχολιάσει την επιβολή περιο-
ριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων,
η κ. Γιωρκάτζη είπε ότι αυτά ήταν αναπό-
φευκτα μέχρι την αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης στον τραπεζικό τομέα. Μπορώ

να σας διαβεβαιώσω ότι είναι η άποψη
όλων, Κυβέρνησης, Υπουργού Οικονομικών
και Διοικητή ότι αυτοί οι λίγοι περιορισμοί
διακίνησης κεφαλαίων που υφίστανται
ακόμη θα αρθούν πολύ σύντομα, πριν το
τέλος του πρώτου τριμήνου του χρόνου,
σημείωσε.

Κληθείσα να πει μέχρι πότε μπορεί η
κυπριακή οικονομία να διατηρεί ανοικτή
την 5η αξιολόγησή της, η κ. Γιωρκάτζη
είπε ότι «πιστεύουμε, περιμένουμε, προσ-
δοκούμε ότι το εμπόδιο που υπάρχει για
την ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης, που
είναι μόνο η έναρξη ισχύος του νόμου για
τις εκποιήσεις, θα αρθεί πολύ σύντομα και
έτσι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που
υπάρχει, για να μπορούμε να συμμετάσχουμε
στο πρόγραμμα».

Η Διοικητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι
«αυτό θα γίνει πολύ σύντομα» και σημείωσε
ότι «είναι όρος του προγράμματος» και δεν
θεωρεί ότι «μπορεί να γίνει οποιαδήποτε

εξαίρεση».
Απαντώντας σε ερώτηση για τον ELA

που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας
Κύπρου και το ενδεχόμενο μετατροπής του
σε μακροχρόνιο ομόλογο, η κ. Γιωρκάτζη
είπε ότι η ΕΚΤ είναι ένας θεσμός που βασί-
ζεται σε κανόνες και ο ELA υπάγεται στους
κανόνες της ΕΚΤ.

«Στο πλαίσιο αυτών των κανόνων, μπορώ
να σας διαβεβαιώσω ότι η Διοικητής της
ΚΤ, η ΚΤ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
όλοι μαζί, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν
για τη χώρα», επισήμανε.

Οι αποφάσεις του 2013
Απαντώντας σε ερώτηση για τις αποφάσεις
που λήφθηκαν τον Μάρτιο του 2013 για την
Κύπρο, η κ. Γιωρκάτζη είπε ότι αυτές οι
αποφάσεις ήταν πάρα πολύ επώδυνες για
τη χώρα και τον λαό της, προσθέτοντας ότι
υπό τις τότε συνθήκες δεν υπήρχε κανένας
άλλος τρόπος. Θα έπρεπε να είχαμε λάβει

τα μέτρα μας πολύ καιρό πριν να ληφθεί
εκείνη η δύσκολη απόφαση, υπέδειξε.

Ερωτηθείς γιατί να μην μπορεί να συμ-
μετάσχει μια χώρα στο πρόγραμμα της ΕΚΤ
στη διάρκεια της αξιολόγησης του προ-
γράμματος προσαρμογής της, ο κ. Ντράγκι
είπε ότι δεν θέλουμε κατά τη διάρκεια αξιο-
λόγησης του προγράμματος προσαρμογής
μιας χώρας να επηρεάσουμε τη διαδικασία
με ειδικούς όρους για την πρόσβαση στις
αγορές, προσθέτοντας ότι αυτό θα είναι
ένα στοιχείο που θα παρενέβαινε στις δια-
πραγματεύσεις.

Από την πλευρά της, η κ. Γιωρκάτζη
είπε ότι μια από τις προϋποθέσεις συμμε-
τοχής στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
της ΕΚΤ είναι να υπάρχει θετική αξιολόγηση
στο πρόγραμμα προσαρμογής που ακολουθεί
μια χώρα και άρα κατά την περίοδο αξιολό-
γησης του προγράμματος αυτού δεν μπορεί
η χώρα που αξιολογείται να συμμετέχει στο
πρόγραμμα της ΕΚΤ.

Την εκτίμηση ότι η Κύπρος μπορεί να
εξέλθει του μνημονίου πριν από το 2016,
εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγ-
κι, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν περι-
θώρια για εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν
προκλήσεις τόσο για την οικονομία όσο
και για τον τραπεζικό τομέα. Σε ομιλία του
στο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τόσο προς τιμή του ιδίου του
κ. Ντράγκι όσο και των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, στο Προεδρικό
Μέγαρο, ο κ. Ντράγκι αναγνώρισε ότι διά-
φορες χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Κύ-
προς, περνούν ένα δύσκολο πρόγραμμα
προσαρμογής και τόνισε ότι «είμαστε μαζί
και υπήρξε σημαντική αλληλεγγύη». Αλλά
η Κύπρος έπρεπε επίσης να παίξει τον δικό
της ρόλο και ξέρουμε ότι ο κυπριακός λαός
έχει κάνει πολλές θυσίες, είπε μέσω διερ-
μηνέα ο κ. Ντράγκι, για να προσθέσει πως
«είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι υπάρ-
χουν σημάδια σταθερότητας και ανάκαμψης
στον ορίζοντα». Σημείωσε ότι το πρόγραμμα
έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, τονί-
ζοντας ότι τα αποτελέσματα είναι ακόμη
καλύτερα απ‘ ό,τι είχαμε προβλέψει πριν
από δύο χρόνια.

Βελτίωση τραπεζικού τομέα
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΚΤ, η
αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του
τραπεζικού τομέα έχει οδηγήσει σε σημαν-
τική βελτίωση στην ευρωστία του χρημα-

τοπιστωτικού τομέα, οι πληρωμές έχουν
σταθεροποιηθεί και έχουν χαλαρώσει οι πε-
ριορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίου που
είχαν επιβληθεί τον Μάρτιο του 2013. Είναι
πραγματικά εκπληκτικό ότι η Κύπρος βρί-
σκεται στην τροχιά εξόδου από το μνημόνιο
πριν από το 2016 που ήταν η προθεσμία,
σημείωσε. «Όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι
εντυπωσιακά και πρέπει να έχουν τον σε-
βασμό της υπόλοιπης Ευρώπης», τόνισε.

Όχι σε εφησυχασμό
Ο κ. Ντράγκι τόνισε όμως ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια για εφησυχασμό, λέγοντας πως
η κυπριακή οικονομία, και ο χρηματοπι-
στωτικός τομέας ιδιαίτερα, αντιμετωπίζουν
μεγάλες προκλήσεις. Χρειάζονται, είπε,
πρόσθετα βήματα για αποκατάσταση της
ομαλής λειτουργίας του συστήματος και
την επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Ο κ. Ντράγκι ανα-
φέρθηκε σε σημάδια βελτίωσης και σε άλλες
χώρες της Ευρωζώνης, με τα τελευταία
στοιχεία, όπως είπε, να καταγράφουν ήπια
ανάπτυξη, αλλά η ανεργία είναι ακόμη
υψηλή.

Το πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης
Αναφέρθηκε επίσης στην ανακοίνωση του
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί η καθοδική
πορεία του πληθωρισμού. Το πρόγραμμα

ποσοτικής χαλάρωσης θα αρχίσει αυτόν τον
μήνα και θα κρατήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 2016 και θα συνεχίσει, μέχρι το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ να διαπιστώσει
επαρκή προσαρμογή της πορείας του πλη-
θωρισμού, είπε. Υπογράμμισε ταυτόχρονα
ότι η νομισματική πολιτική από μόνη της
δεν είναι αρκετή για να φέρει την εμπιστο-
σύνη στη νομισματική ένωση.

Η Ελλάδα και οι αμφισβητήσεις
Οι εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες στην

Ελλάδα επέτρεψαν σε μερικούς ανθρώπους
να αμφισβητήσουν το σύστημά μας, είπε,
τονίζοντας ότι το υψηλό επίπεδο ανεργίας
σε ορισμένες χώρες αποτελεί εύφορο έδαφος
για την άνοδο λαϊκών κινημάτων, που λένε
ότι προσφέρουν εύκολες λύσεις εκτός του
ευρώ ή έξω από την ΕΕ. Σε αυτό το δύσκολο
πλαίσιο, συνέχισε, είναι πιο σημαντικό από
ποτέ τα κράτη-μέλη και οι θεσμοί της ΕΕ
να επαναβεβαιώσουν τη σθεναρή τους δέ-
σμευση στο ευρώ και να δυναμώσουν τη
βούλησή τους να ενισχύσουν την Ευρωζώνη.
Αλλά, για να ξεπεράσουμε τις αμφιβολίες
για την Ευρωζώνη, υπέδειξε, πρέπει να
κάνουμε περισσότερα, πρέπει να δείξουμε
ότι το ευρώ μπορεί να φέρει ανάπτυξη, να
δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προ-
στατεύσουμε τους πολίτες από οικονομι-
κά-σοκ. Βραχυπρόθεσμα, εξήγησε, αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε για με-
ταρρυθμίσεις, επενδύσεις, συνετή χρημα-
τοπιστωτική πολιτική, «αλλά για να πετύ-
χουμε αυτούς τους στόχους, μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα, πρέπει να μοιραστούμε
την κυριαρχία σε οικονομικό και χρηματο-
πιστωτικό επίπεδο». Πιστεύω, κατέληξε
στην ομιλία του ο κ. Ντράγκι, ότι έχουμε
φτάσει στο σημείο που μπορούμε να προ-
χωρήσουμε πέρα από το σύστημα κανόνων
και να μοιραστούμε περισσότερο την κυ-
ριαρχία σε οικονομικό τομέα σε ό,τι αφορά
τους Θεσμούς, όπως ανέφερε σύμφωνα με
το διερμηνέα.

Εκτός Μνημονίου πριν το 2016 η Κύπρος
ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης
ότι οι οικονομίες της Ευρωζώνης βρίσκονται
σε κρίσιμο σημείο για το μέλλον τους και
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξευρεθούν
οι τρόποι αποκατάστασης της προοπτικής
ανάπτυξής τους. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
ο οποίος μιλούσε κατά τη διάρκεια δείπνου
που διοργάνωσε στο Προεδρικό για τους Δι-
οικητές των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών
μελών της Ευρωζώνης, αναφέρθηκε στα
προβλήματα που αντιμετώπισε η κυπριακή
οικονομία, τις προσπάθειες της Κυβέρνησης
τα τελευταία δύο χρόνια και τα αποτελέσματα
που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Εξέφρασε
την υποστήριξη της Κύπρου στις μεταρρυθ-
μίσεις που έχουν γίνει σε επίπεδο ΕΕ.

Πληρώσαμε μεγάλο τίμημα
Στο τέλος της ημέρας, επεσήμανε, η Κύπρος
«έχει πληρώσει μεγάλο τίμημα, όχι μόνο
από τις λανθασμένες πολιτικές του δικού

μας τραπεζικού τομέα και της δημοσιονο-
μικής κατάστασης, αλλά και από τις αδυ-
ναμίες της οικονομικής διακυβέρνησης και
εποπτείας της Ευρωζώνης και της ΕΕ».

Ως αποτέλεσμα, σημείωσε, «έπρεπε να
πάρουμε τολμηρά και επώδυνα μέτρα για να
αποτρέψουμε την κατάρρευση της οικονομίας
μας μετά τα γεγονότα του 2013». Προσέθεσε
ότι η εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος
οικονομικής μεταρρύθμισης και εξυγίανσης
έχει φέρει ήδη απτά και θετικά αποτελέσματα,
υπογραμμίζοντας τις θετικές αξιολογήσεις
που πήρε η κυπριακή οικονομία.

Εκποιήσεις και ΜΕΔ
Αναφερόμενος στα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια (ΜΕΔ), ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
είπε ότι η νέα νομοθεσία για τις εκποιήσεις
«αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο
για τον τραπεζικό τομέα έτσι ώστε να
δοθούν τα κίνητρα σε μεγάλους δανειολήπτες
να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους».

Την ίδια ώρα, προσέθεσε, η Κυβέρνηση
προετοιμάζει ένα νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας
που στόχο έχει «να δημιουργήσει ένα δίχτυ
προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες που
επηρεάστηκαν άμεσα από την κρίση».

Σε αναφορά του στην ευρωπαϊκή οικο-
νομία, επεσήμανε ότι υφίστανται ακόμη
σημαντικοί κίνδυνοι.  «Τα υψηλά επίπεδα
ιδιωτικού και δημόσιου χρέους και η ανεργία
είναι διαδεδομένα, παρεμποδίζοντας την
προοπτική ανάπτυξης των χωρών», είπε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι
«τώρα είναι η ώρα να εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας ακόμη πιο πολύ». Είναι επιτα-
κτική η ανάγκη, προσέθεσε, «να βρούμε
τρόπους επανάκτησης της προοπτικής ανά-
πτυξης των οικονομιών μας». Βρισκόμαστε,
συμπλήρωσε, «σε ένα κρίσιμο σημείο για το
μέλλον μας». «Πιστεύω ακράδαντα ότι τελικά
θα εξέλθουμε πιο ισχυροί και σοφοί από
αυτήν την κρίση», είπε καταλήγοντας στην
ομιλία του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Πληρώσαμε τίμημα και από αδυναμίες της Ευρωζώνης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Σ
τα €100 δισεκατομμύρια ή στο
68%, που αποτελεί το υψηλότερο
ποσοστό στην Ευρωζώνη, έφτασε
ο μέχρι σήμερα δανεισμός της

ΕΚΤ προς την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο
Ντράγκι, τονίζοντας πως το ευρωσύστημα
είναι έτοιμο να συνεχίσει τον  δανεισμό
προς την Ελλάδα, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η αξιολόγηση της δανειακής της σύμ-
βασης. Έστειλε, παράλληλα, μήνυμα ότι οι
ελληνικές τράπεζες είναι φερέγγυες, με
κεφαλαιακά αποθέματα πολύ πάνω από το
εποπτικό όριο και τόνισε ότι «είναι απόλυτα
κρίσιμο να διατηρηθεί αυτή η φερεγγυότη-
τα». Εξάλλου, ο κ. Ντράγκι ανακοίνωσε
ότι το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει
την οροφή στην παροχή της έκτακτης ρευ-
στότητας (ELA) στις ελληνικές τράπεζες
κατά €0,5 δις, ανεβάζοντας το συνολικό
ποσό στα €69 δις.

«Κόκκινο» για τρεις λόγους
Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη συνέντευξη

Τύπου μετά τη συνεδρία του Δ.Σ. της ΕΚΤ
στη Λευκωσία, ο κ. Ντράγκι είπε πως η Ελ-
λάδα δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, για τρεις
λόγους: Τα ομόλογά της δεν βρίσκονται
στην επενδυτική κατηγορία, δεν μπορεί να
δοθεί ειδική άδεια (waiver) λόγω μη εκ-
πλήρωσης των προϋποθέσεων του προγράμ-
ματος, και η κατοχή ελληνικών ομολόγων
από την ΕΚΤ ξεπερνά την οροφή του 33%.
«Μέχρι σήμερα η ΕΚΤ έχει δανείσει στην
Ελλάδα €100 δισεκατομμύρια και έχει σε
δύο μήνες διπλασιάσει τον δανεισμό της
από τα €50 δις στα €100 δις. Ο δανεισμός
σήμερα ανέρχεται στο 68% του ΑΕΠ,  ποσοστό
που είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη.

Υπό αυτήν την έννοια, η ΕΚΤ είναι η
Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας», είπε, προ-
σθέτοντας ότι η ΕΚΤ είναι ταυτόχρονα ένας
θεσμός που διέπεται από κανονισμούς.

Ευχή για επανεκκίνηση
Όπως ανέφερε ο κ. Ντράγκι, η ΕΚΤ είναι
η πρώτη που εύχεται να επανεκκινήσει η
αναχρηματοδότηση της ελληνικής οικονο-
μίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι εκ-
πληρωθούν, δηλαδή να υπάρχει η διαδικασία
για ολοκλήρωση της αξιολόγησης και να
υπάρξει σύντομα. «Αυτή είναι η προϋπόθεση
και θα καλωσορίζαμε τέτοια εξέλιξη», τό-
νισε. Αποκάλυψε ότι «η ΕΚΤ έχει ζητήσει
από το Εurogroup να διασφαλίσουν ότι το
ταμείο ανακεφαλαιοποίησης (HFSF) που
διαθέτει, γύρω στα €10 δις, να είναι δια-
θέσιμο σε περίπτωση ξαφνικής έκτακτης
ανάγκης, που ενδεχομένως να πραγματο-
ποιηθεί». «Η ΕΚΤ έχει υποβάλει αυτό το
αίτημα και κάποια διατύπωση στην ανα-
κοίνωση του Eurogroup τo αντανακλά αυτό
το αίτημα», είπε.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης

Στο 68% του ΑΕΠ
ο δανεισμός της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι,
σημείωσε ενδεικτικά ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα,
ουσιαστικά η ΕΚΤ είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας

Το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε να
αυξήσει την οροφή στην παροχή

της έκτακτης ρευστότητας
(ELA) στις ελληνικές τράπεζες

κατά €0,5 δις

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία το Eurogroup
της Δευτέρας να είναι επιτυχημένο», δήλωσε
ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της
Ελλάδας,  Γιάννης Στουρνάρας, αμέσως μετά
τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το οικονομικό
επιτελείο της Κυβέρνησης. Ο κ. Στουρνάρας
διαβεβαίωσε, επίσης, τον Πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα και στελέχη του οικονομικού
επιτελείου της Κυβέρνησής του, μετά τη
διάρκειας περίπου 2 ωρών συνάντηση που
είχε μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου, μία
μέρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
στη Λευκωσία, ότι το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα δεν αντιμετωπίζει «κανένα απολύτως
πρόβλημα», ότι οι τράπεζες είναι «επαρκώς

κεφαλαιοποιημένες», ότι «εξασφαλίστηκε η
ρευστότητά τους», και ότι «δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα με τις καταθέσεις». Η
ΤτΕ, πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας, συνδράμει
το κυβερνητικό έργο, «μέσα στα πλαίσια
βεβαίως της Συνθήκης και όπου αυτό δεν

έρχεται σε αντίθεση με τη Συνθήκη», τόνισε
ότι «έχει πολύ μεγάλη σημασία το επόμενο
Eurogroup να είναι επιτυχημένο», και υπο-
γράμμισε πως «δουλεύουμε όλοι προς την
κατεύθυνση αυτή».
Ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης, πρώην

Υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης
Σαμαρά, επισήμανε ακόμα ότι τον διαβε-
βαίωσαν ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό
του επιτελείο, ότι τις επόμενες τρεις ημέρες
μέχρι το Eurogroup, «εργάζονται άοκνα,
προκειμένου τη Δευτέρα να υπάρχει ένα
θετικό αποτέλεσμα».
Στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονο-

μικών της Ε.Ε., η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί
από τον Υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βα-
ρουφάκη, τον οποίο θα συνοδεύει και ο

Γιάννης Δραγασάκης που έχει, για λογα-
ριασμό της Κυβέρνησης, τη γενική εποπτεία
όλων των οικονομικών θεμάτων, ιδίως
αυτών που αφορούν τη σχέση της χώρας
με τους δανειστές και εταίρους της. Οι κ.
Βαρουφάκης και Δραγασάκης ήταν παρόντες
στη συνάντηση του Γιάννη Στουρνάρα με
τον Πρωθυπουργό. Στο Eurogroup αύριο
Δευτέρα, η ελληνική πλευρά θα αναπτύξει
με λεπτομέρεια τη δέσμη των 6 μεταρρυθ-
μιστικών προτάσεων που έχει ήδη καταθέσει
στους εταίρους, ελπίζοντας ότι θα τους
πείσει ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
και να λάβει η Αθήνα «έστω μία υπο-δόση»,
όπως λέει, από τα 7,2 δις ευρώ που απομέ-
νουν στο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδος,
που ώς τώρα ήταν γνωστό ως Μνημόνιο.

Σημαντικό να πετύχει το Eurogroup της Δευτέρας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Νέα επιστολή με 7 μεταρρυθμίσεις έστειλε
ο Γ. Βαρουφάκης προς το Eurogroup,
το οποίο συνεδριάζει αύριο Δευτέρα.
Τα 7 μέτρα είναι: 
1. Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού
Συμβουλίου με στόχο την επίτευξη εξοι-
κονόμησης πόρων και την επέκταση της
αποστολής του.
2. Μεταρρυθμίσεις με στόχο την καλύτερη
προετοιμασία του Προϋπολογισμού και
αναμόρφωση του Οργανικού Νόμου για
τον Προϋπολογισμό.
3. Συγκρότηση ευέλικτου σώματος στο-
χευμένων φορολογικών ελέγχων για την
πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν θα έχει
μόνιμο χαρακτήρα.
4. Βελτιώσεις στη νομοθεσία για τη ρύθ-
μιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
5. Άμεση ροή δημόσιων εσόδων μέσω
της ρύθμισης του πλαισίου αδειοδότησης
των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
6.Μείωση γραφειοκρατίας και βελτίωση
επιχειρηματικού κλίματος μέσω της βελ-
τίωσης των παρεχόμενων δημόσιων υπη-
ρεσιών.
7. Μέτρα για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι από τον
κατάλογο, νέα πρόταση εί-
ναι η υπ’ αριθμόν 5 που
αναφέρει: «Άμεση ροή δη-
μόσιων εσόδων μέσω της
ρύθμισης του πλαισίου αδει-

οδότησης των ηλεκτρονικών
τυχερών παιχνιδιών». Ευρωπαίος

αξιωματούχος επιβεβαίωσε το πρωί της
Παρασκευής: «Λάβαμε νέα επιστολή του
Γ. Βαρουφάκη με τις προτεινόμενες με-
ταρρυθμίσεις για το Eurogroup της Δευ-
τέρας». Πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναφέρουν ότι ο νέος κατάλογος περι-
λαμβάνει «πολλά φορολογικά μέτρα»,
ενώ όπως σημειώνεται, από την πρώτη
ανάγνωση, διαπιστώνεται «πισωγύρισμα»
σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς
τα όσα αναφέρονται είναι λιγότερα του
αναμενόμενου. 
Σύμφωνα, πάντως, με Ευρωπαίους

αξιωματούχους που επικαλείται ο δημο-
σιογράφος των Financial Times, Πίτερ
Σπίγκελ, η νέα επιστολή Βαρουφάκη
προς τον κ. Ντάισελμπλουμ έφτασε στις
Βρυξέλλες μετά την συνεδρίαση του τε-
λευταίου Euro-working Group, γεγονός
που σημαίνει ότι δεν έχει προετοιμαστεί
ώστε να συζητηθεί στο ερχόμενο Euro-
group αύριο  Δευτέρα. Οι ίδιες πηγές
σημειώνουν ότι το Eurogroup δεν είναι
σε θέση να συζητήσει τις προτάσεις Βα-
ρουφάκη εάν αυτές δεν έχουν προηγου-
μένως εξεταστεί από τους Θεσμούς.

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Στάλθηκαν επτά 
μεταρρυθμίσεις 
στο Eurogroup
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Ο
ι αγορές κρατικών και ιδιωτικών
ομολόγων από τις δευτερογενείς
αγορές με ρυθμό €60 δις μηνι-
αίως αρχίζουν στις 9 Μαρτίου,

ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι.
«Σε συνέχεια των αποφάσεων στις 22 Ια-
νουαρίου, στις 9 Μαρτίου θα αρχίσουμε
τις αγορές κρατικών και ιδιωτικών ομολόγων
από τις δευτερογενείς αγορές», ανακοίνωσε
ο κ. Ντράγκι σε συνέντευξη Τύπου μετά
τη συνεδρία του Δ.Σ. της ΕΚΤ, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Κύπρο. Ανέφερε, επί-
σης, ότι η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει
αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καταληκτικό
χρονοδιάγραμμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου
του 2016, ωστόσο ο κ. Ντράγκι, στις δηλώσεις
του, άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως
αυτό να συνεχιστεί περαιτέρω, αν χρειαστεί.
«Σε κάθε περίπτωση θα συνεχιστούν (οι
αγορές) μέχρι να διαπιστώσουμε μια διατη-
ρήσιμη προσαρμογή στην πορεία του πλη-
θωρισμού που να συνάδει με στόχο επίτευξης
ρυθμό πληθωρισμού κάτω αλλά κοντά στο
2% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», σημείωσε.

Πλαισιωμένος από τη Διοικητή της ΚΤΚ
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη και τον Αντιπρόεδρο
της ΕΚΤ Βίτορ Κονστάτσιο, ο κ. Ντράγκι
τόνισε πως η σημαντική περαιτέρω χαλάρωση
της κατεύθυνσης της νομισματικής μας
πολιτικής στηρίζει και ενισχύει την εμφάνιση
περισσότερο ευνοϊκών εξελίξεων για την
οικονομία της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με
τον Ευρωπαίο Κεντρικό Τραπεζίτη, «σε ένα
περιβάλλον βελτιούμενων προσδοκιών των
επιχειρήσεων και των καταναλωτών, η με-
τάδοση των μέτρων μας στην πραγματική
οικονομία θα ενισχυθεί, συμβάλλοντας σε
περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών για
την οικονομική ανάπτυξη και υποχώρηση
της υποτονικότητας της οικονομίας».

Συνέχιση διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Ντράγκι
υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην

Ευρωζώνη, κάτι που θα καταστήσει πιο
αποτελεσματικό το πρόγραμμα της ΕΚΤ.
«Για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα νο-
μισματικής πολιτικής που αποφασίσαμε
τον Ιανουάριο αλλά και τα προηγούμενα,
χρειαζόμαστε πρώτα απ’ όλα σθεναρές
διαρθρωτικές αλλαγές», υπέδειξε. «Δια-
φορετικά», συνέχισε, «μπορούμε να πα-
ρέχουμε όση περισσότερη πίστωση μπο-
ρούμε, μπορούμε να αναχρηματοδοτήσουμε
το τραπεζικό σύστημα έτσι ώστε να δανεί-
ζουν με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο,
αλλά αν οι διαρθρωτικές προϋποθέσεις δεν
είναι εκεί θα υπάρχει πολύ λίγο κίνητρο
για αξιοποίηση αυτής της πίστωσης. Δεν
λέω ότι τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά,
λέω ότι η αποτελεσματικότητά τους θα
είναι χαμηλότερη και θα χρειαστεί περισ-
σότερος χρόνος για να πετύχουμε τον στόχο

της σταθερότητας των τιμών». Σε σχέση
με τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ο
κ. Ντράγκι είπε ότι με βάση τις σημερινές
πληροφορίες και τις τιμές των συμβολαίων
μελλοντικής εκπλήρωσης για τις τιμές του
πετρελαίου, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού
αναμένεται να παραμείνει σε πολύ χαμηλά
ή αρνητικά επίπεδα τους επόμενους μήνες.
Σημείωσε, όμως, ότι ο πληθωρισμός ανα-
μένεται να επιταχύνει σταδιακά αργότερα
στη διάρκεια του 2015, με τις μακροοικο-
νομικές προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων
της ΕΚΤ να κάνουν λόγο για μηδενικό
πληθωρισμό το 2015, στο 1,5% το 2016 και
στο 1,8% το 2017.

Οι όροι του προγράμματος
Εξάλλου, με βάση τις λεπτομέρειες του
προγράμματος που έχουν ανακοινωθεί, οι

αγορές θα γίνονται σε τίτλους δημοσίου
τομέα εκδομένους σε ευρώ που να αξιολο-
γούνται στην επενδυτική κατηγορία ενώ
ειδικές προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται στην
περίπτωση κρατών-μελών υπό πρόγραμμα
σταθερότητας. Κάθε Εθνική Τράπεζα θα
μπορεί να αγοράζει τα κρατικά ομόλογα
της χώρας της από τη δευτερογενή αγορά,
αναλαμβάνοντας 80% του ρίσκου με το
υπόλοιπο 20% να κατανέμεται στην ΕΚΤ.
Τα ομόλογα που θα αγοράζονται θα είναι
διάρκειας από δύο έτη στα τριάντα έτη.
Όπως και στην περίπτωση των άμεσων νο-
μισματικών συναλλαγών (OMT) και του
προγράμματος αγοράς τίτλων που εκδόθηκαν
έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-
backed securities), ισχύει η οροφή του
25% για κάθε έκδοση ομολόγων και του
33% για το συνολικό εκδομένο χρέος.

Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι

Στις 9 Μαρτίου η ΕΚΤ αρχίζει
αγορές κρατικών ομολόγων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καταληκτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016

Ο κ. Ντράγκι υπογράμμισε τη
σημασία της συνέχισης των

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
στην Ευρωζώνη

Στην απόφαση να μην πραγματοποιηθούν
το 2015 τεστ αντοχής (stress tests) στις ευ-
ρωπαϊκές τράπεζες και να αρχίσει η προ-
ετοιμασία για τη διενέργεια των επόμενων
τεστ, το 2016, κατέληξε το Δ.Σ. της Ευρω-
παϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), κατά τη
συνεδρία του στις 24 Φεβρουαρίου 2015.

Αντί της διενέργειας άσκησης προσο-
μοίωσης ακραίων καταστάσεων το 2015, η
ΕΑΤ θα «τρέξει» μια διαφανή άσκηση, όπως
αυτή που διενεργήθηκε το 2013, η οποία
θα παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τον ισο-
λογισμό και τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών
της ΕΕ, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση

η ΕΑΤ, η οποία σημειώνει πως η απόφαση
αυτή έχει κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η απόφαση να μη διενεργηθούν πανευ-
ρωπαϊκά τεστ αντοχής το 2015 προήλθε,
σύμφωνα με την ΕΑΤ, από την αναγνώριση
της προόδου που έκαναν οι τράπεζες στην
Ε.Ε. προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης
της κεφαλαιακής τους επάρκειας ανταπο-
κρινόμενες στα αποτελέσματα από την αξιο-
λόγηση το 2014 της ποιότητας του ενεργη-
τικού τους (AQR) και των τεστ αντοχής.

Επιπλέον, αναφέρει ότι αυτών των προ-

σπαθειών, προηγήθηκαν οι αντλήσεις κε-
φαλαίων που διενεργήθηκαν για αρκετά
χρόνια ως αποτέλεσμα της άσκησης ανα-
κεφαλαιοποίησης που διενήργησε η ΕΑΤ
το 2011/12 και η οποία οδήγησε τις τράπεζες
της Ε.Ε. να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαιά
τους με συνολικό ποσό πέραν των 200 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ και να ξεκινήσουν τα
τεστ αντοχής του 2014 με τον δείκτη των
κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων τους
(CET1) στο 11,5%. Το CET1 των μεγαλύτερων
τραπεζών της Ε.Ε. ανέρχεται σήμερα πέραν
του 12%, έναντι 9,2% που ήταν τον Δεκέμβριο
του 2011.

Δεν θα γίνουν stress tests το 2015 στις ευρωπαϊκές τράπεζες
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ



12 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΣΤΕΛΕΧΟΣ BUSINESS

ΣΥΝEΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝAΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΘEΣΕΙΣ 

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 ενημέρω-
σης για τα θέματα των ενεργειακών εξελίξεων. Επι-
κεντρώνεται στις τρέχουσες ενεργειακές εξελίξεις
σε παγκόσμια βάση και στόχος του είναι να παρου-
σιάσει τον νέο ενεργειακό χάρτη, καθώς και και-
νούργια στοιχεία που προκύπτουν από την ανακάλυ-
ψη νέων πηγών ενέργειας. Οι παγκόσμιες γεωπολι-
τικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την ευρύτερη πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έχουν αντί-
κτυπο στις οικονομίες των κρατών της περιοχής
και συνεπώς στην ίδια την κυπριακή οικονομία. 

5th NICOSIA ECONOMIC CONGRESS
21 Μαΐου 2015
Το κογκρέσο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οι-
κονομικά γεγονότα της Λευκωσίας. Στόχος του
είναι η σφαιρική και εφ‘ όλης της ύλης ενημέ-
ρωση των μελών του ΣΕΛΚ, αλλά και του επιχει-
ρηματικού κόσμου, για τις τάσεις και τις εξελί-
ξεις της οικονομίας στην Κύπρο, αλλά και διε-
θνώς. Φιλοξενεί καταξιωμένους ομιλητές από τη
διεθνή σκηνή, οι οποίοι αναλύουν και δίνουν τις
δικές τους προβλέψεις για την οικονομία και τις
αγορές. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διευθυν-
τικά στελέχη εταιρειών και οργανισμών, που με-
τέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Hilton Park, Λευκωσία

Agenda

Π
ερισσότερο αισιόδοξες και φι-
λόδοξες από οποιαδήποτε προ-
ηγούμενη γενιά γυναικών είναι
οι γυναίκες της χιλιετίας, σύμ-

φωνα με την έκθεση της PwC «The
female millennial: A new era of talent».
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, που γιορτάζεται σήμερα Κυ-
ριακή, 8 Μαρτίου 2015, η PwC διενήργησε
έρευνα ανάμεσα σε 8.756 γυναίκες που
γεννήθηκαν μεταξύ των ετών 1980-1995,
από 75 χώρες, με στόχο να καταγράψει
τις σκέψεις τους για τον κόσμο της ερ-
γασίας και την καριέρα τους.

Πιστεύουν στην ανέλιξη
Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες
της χιλιετίας πιστεύουν, σε πολύ μεγαλύτερο
ποσοστό, ότι μπορούν να ανελιχθούν στις
ψηλότερες βαθμίδες στην υφιστάμενη ερ-
γασία τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσες
βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους
(49%). Επιπλέον, η γυναίκα της χιλιετίας
θεωρεί τις ευκαιρίες για επαγγελματική
ανέλιξη ως το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό
μιας θέσης εργασίας (53%), αποκαλύπτοντας
έτσι τη μεγαλύτερη αισιοδοξία και φιλοδοξία
που τη χαρακτηρίζει, σε σύγκριση με τις
προηγούμενες γενιές. Το 86% των δε-
σμευμένων γυναικών που συμμετείχαν
στην έρευνα δηλώνει ότι και ο σύντροφός
τους έχει τη δική του καριέρα. Ποσοστό
42% αμείβεται εξίσου με τον σύντροφό
του ενώ το 24% αμείβεται περισσότερο. 

Σε ό,τι αφορά την ποικιλομορφία (di-
versity), το 86% των γυναικών της χιλιετίας
αναζητεί χώρους εργασίας που στηρίζουν
την ποικιλομορφία, την ισότητα και την
ενσωμάτωση.  Παρ’ όλο που η ποικιλομορφία
είναι ένα θέμα που προβάλλεται και από
τους εργοδότες, το 71% των γυναικών της
χιλιετίας θεωρεί ότι οι ευκαιρίες δεν είναι
πραγματικά ισότιμες για όλους. Επιπρόσθετα,
το 43% των γυναικών πιστεύει ότι οι εργοδότες
μεροληπτούν υπέρ των ανδρών στις περι-
πτώσεις εσωτερικών προαγωγών. Το σχετικό
ποσοστό παρουσιάζεται αυξημένο κατά 14%
σε σύγκριση με την έρευνα του 2011. 

«Νέα εποχή γυναικείου ταλέντου»
Ο Dennis Nally, Πρόεδρος της PwC In-
ternational, δήλωσε σχετικά: «Σύμφωνα

με την έρευνά μας, σε ό,τι αφορά τις
γυναίκες της χιλιετίας, μιλάμε πραγματικά
για μια νέα εποχή γυναικείου ταλέντου.
Οι γυναίκες που γεννήθηκαν από το
1980 έως το1995 έχουν υψηλότερο μορ-
φωτικό επίπεδο και εντάσσονται στην
αγορά εργασίας πιο πολύ από οποιαδήποτε
προηγούμενη γενιά. Αλλά αυτή δεν είναι
η μόνη διαφορά, καθώς εντάσσονται
στον κόσμο της εργασίας με διαφορετική
πλέον νοοτροπία σε ό,τι αφορά την
εξέλιξη της καριέρας τους.

Καθώς η εμπειρία μιας 34χρονης σή-
μερα γυναίκας με εργασιακή πείρα 12
ετών διαφέρει κατά πολύ από την αντί-
στοιχη εμπειρία μιας 22χρονης που βρί-
σκεται στην αρχή της καριέρας της, η
έκθεση διερευνά ενδιαφέροντα στοιχεία
καθώς και τις επιθυμίες της γυναίκας
της χιλιετίας κατά τη δεδομένη επαγ-
γελματική φάση που διανύει: Στην αρχή
της καριέρας της (εργασιακή πείρα 0-3
ετών), στη φάση ανάπτυξης (εργασιακή
πείρα 4-8 ετών) και στη φάση εδραίωσης
της καριέρας της (εργασιακή πείρα 9 ή
περισσοτέρων ετών).

Τα συμπεράσματα της έκθεσης
Τα σημαντικότερα σημεία της έκθεσης
της PwC περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:

•Προβλέπεται ότι η γενιά της χιλιετίας
θα επιφέρει άνευ προηγουμένου αλλαγές
στην οργανωτική κουλτούρα, καθώς το
97% τόσο των γυναικών όσο και των αν-
δρών της χιλιετίας προβάλλει σημαντικές
απαιτήσεις για εξισορρόπηση και ευελιξία
της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής.
•Η γυναίκα της χιλιετίας αναμένει ποιοτική
αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο που
να εστιάζει στο μέλλον. Παρά τις εξαίρετες
γνώσεις της περί τεχνολογίας, προτιμά
όπως οι συζητήσεις κριτικής αξιολόγησής
της να διεξάγονται σε κατ’ ιδίαν συναν-
τήσεις.
•Η απόκτηση διεθνούς εμπειρίας εκ μέ-
ρους των γυναικών ποτέ δεν υπήρξε ση-
μαντικότερη, με το 71% των γυναικών
της χιλιετίας να εκφράζει την επιθυμία
να εργαστεί στο εξωτερικό κατά τη διάρ-
κεια της καριέρας της. Παρ’ όλ’ αυτά
μόνο το 20% των ατόμων που εργάζονται
σήμερα με απόσπαση στο εξωτερικό είναι
γυναίκες. 
•Όταν ρωτήθηκαν για ποιο λόγο ενδεχο-
μένως να έφευγαν από τη σημερινή τους
εργασία, το 19% των γυναικών δήλωσε
«επειδή επιθυμεί να κάνει οικογένεια
και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο
σπίτι», σε σύγκριση με 18% για τους
άνδρες της χιλιετίας. 

Οι γυναίκες στην Κύπρο αμείφθηκαν
κατά μέσον όρο το 2013, 15,8% λιγότερο
από ό,τι οι άντρες συνάδελφοί τους στην
ίδια εργασία, αλλά το χάσμα αυτό είναι
μικρότερο του 19,5% που είχε καταγραφεί
το 2008. Σύμφωνα με στοιχεία της Eu-
rostat, που δημοσιοποιήθηκαν ενόψει
της Ημέρας της Γυναίκας την 8η Μαρτίου,
το 2013 το χάσμα πληρωμής λόγω φύλου
στην ΕΕ ήταν 16,4%, κυμαινόμενο από
λιγότερο από 5% στη Σλοβενία μέχρι
πάνω από 20% στην Εσθονία, την Αυστρία,
τη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Γερ-
μανία. Οι διαφορές μεταξύ αντρών και

γυναικών στην αγορά εργασίας δεν αφο-
ρούν μόνον στις διαφορές των μισθών,
αλλά επίσης και τον τύπο απασχόλησης.
Μολονότι αντιπροσωπεύουν το 46% των
απασχολουμένων, οι γυναίκες υπο-αντι-
προσωπεύονται στις διευθυντικές θέσεις,
με μόνο το ένα τρίτο να είναι γυναίκες
το 2013 στην ΕΕ. Αντιθέτως, οι γυναίκες
υπερ-αντιπροσωπεύονται μεταξύ των
βοηθητικών κι υποστηρικτικών θέσεων,
όπως επίσης και μεταξύ των εργαζομένων
στις υπηρεσίες και τις πωλήσεις κι απο-
τελούν περίπου τα δυο τρίτα των εργα-
ζομένων σε αυτές τις θέσεις.

Κατά 15,8% χαμηλότερες οι
αμοιβές γυναικών στην Κύπρο 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΤΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ PWC

Αισιόδοξες και φιλόδοξες 
οι γυναίκες της χιλιετίας

Η έρευνα καταρρίπτει
αρκετούς μύθους γύρω από
τη γυναίκα και την εργασία
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p.gregoriou@simerini.com

Η Triple W είναι μια start-up που έστη-
σαν Ιάπωνες στην Καλιφόρνια και σύν-
τομα θα ζητήσει τη χρηματοδότηση του
κοινού, μέσα από την πλατφόρμα Indie-
gogo, για μια ιδιαίτερη και σίγουρα
πρωτότυπη φορετή συσκευή. Ο λόγος
για το D Free, το οποίο αντιλαμβάνεται
την κίνηση των εντέρων και προειδο-
ποιεί τον χρήστη ότι σε 10 λεπτά θα
χρειαστεί να επισκεφθεί την τουαλέτα.
Το D Free τοποθετείται κοντά στο στο-
μάχι και επικοινωνεί με την αντίστοιχη
εφαρμογή του smartphone για να εμ-
φανίζει τις ειδοποιήσεις στον χρήστη.
Οι αισθητήρες της συσκευής αναγνωρί-
ζουν οποιαδήποτε κίνηση ή πρήξιμο στα
έντερα και στέλνει ειδοποίηση ότι σε
περίπου 10 λεπτά καλό θα είναι να έχει
βρει μια τουαλέτα. Επίσης, η καταγρα-
φή της κινητικότητας γίνεται καθόλη τη
διάρκεια της ημέρας και με τον καιρό
μαθαίνει τις συνήθειες του χρήστη για
πιο ακριβή ενημέρωση. Η Triple W πι-

στεύει ότι πρόκειται για μια συσκευή
που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε άτο-
μα με κινητικά προβλήματα, με ακρά-
τεια ή γενικότερα με εντερικά προβλή-
ματα, αλλά και σε κέντρα αποκατάστα-
σης, γηροκομεία, νοσοκομεία κλπ. για
να αποτρέπουν ενδεχόμενα ατυχήματα.
Επιπλέον, θα μπορούσε να χρησιμοποι-

ηθεί από γονείς σε μικρά παιδιά για να
μην έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά
τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών. Η καμ-
πάνια στο Indiegogo θα ξεκινήσει τον
Μάιο και καλώς εχόντων των πραγμά-
των, θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο
σε ΗΠΑ και Ιαπωνία με αρχική τιμή τα
$200. 

ΣΥΣΚΕΥΗ D FREE

Θα ενημερώνει πότε θα χρειαστούμε τουαλέτα!

Σε μια προσπάθεια να αλλάξει το τοπίο της Silicon Valley, η
Google δημοσίευσε πρόσφατα το concept της για την αναδια-
μόρφωση της περιοχής, καθώς κρίνει ότι είναι ιδιαίτερα
«στημένη» και βαρετή. Η εταιρεία είναι διάσημη για τις εγκα-
ταστάσεις της σε όλες τις χώρες, ωστόσο, αυτή τη φορά έχει να
προτείνει μια λύση που αφορά συνολικά έναν τόπο. Ήδη κυ-
κλοφόρησε ορισμένα προσχέδια για το πώς θα ήθελε η εταιρεία
να κάνει την περιοχή. Σε αντίθεση, πάντως, με το «διαστημό-
πλοιο» της Apple (Campus 2) που κατασκευάζεται ήδη, η
Google ακόμη δεν έχει λάβει καμία έγκριση από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Mountain View.

GOOGLE

Αλλάζει τη Silicon Valley

Έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του Wolfenstein: The New Order, το οποίο σημείωσε αρκετά μεγάλη επιτυχία, η Bethesda επι-
στρέφει με το prequel της ιστορίας για να μας δείξει πώς φτάσαμε στα γεγονότα του The New Order. Η ανακοίνωση έγινε στο
GDC 2015, όπου η εταιρεία παρουσίασε και το πρώτο επίσημο gameplay trailer. Θα κυκλοφορήσει ως αυτόνομος τίτλος στις 5
Μαΐου για Xbox One, PS4 και Windows PC σε ψηφιακή μορφή και σε τιμή $19.99.

Πέρασαν 5 χρόνια από την κυκλοφορία του Rock Band 3 και η
Harmonix ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η επόμενη έκδοση
του δημοφιλούς μουσικού παιχνιδιού θα κυκλοφορήσει πριν το
τέλος του 2015 σε PlayStation 4 και Xbox One. Το Rock Band 4
θα είναι συμβατό με τα προηγούμενα τηλεχειριστήρια, αλλά η
εταιρεία έχει κλείσει συμφωνία με τη Mad Catz για την παραγωγή
νέων drum και guitar controllers. Σύμφωνα με τον Project
Director της Harmonix, Daniel Sussman, η νέα έκδοση θα
υποστηρίζει τα όργανα και τα downloaded τραγούδια που έχουν
συλλέξει οι παίκτες τα προηγούμενα χρόνια, άρα θα είναι εφικτή
η μεταφορά των βιβλιοθηκών τους. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν θα
μπορούν να τις μεταφέρουν από Xbox 360 σε PS4 και αντίστοιχα.

ROCK ΒΑΝD 4

Έρχεται τέλη του 2015

Η Nvidia χρησιμοποιεί
για ακόμα μία φορά
την ονομασία Shield
σε κάποιο από τα προ-
ϊόντα της, αλλά αυτή
τη φορά εντυπωσιάζει
περισσότερο από ποτέ.
Το νέο Nvidia Shield
παρουσιάστηκε στο
GDC 2015 και αυτή τη
φορά είναι ένα Android
TV set-top box με δυ-
νατότητες παιχνιδοκον-
σόλας μέσω της νεοσύστατης υπηρεσίας stre-
aming Nvidia Grid! Η κατασκευή του είναι
μινιμαλιστική και ελαφριά και συνοδεύεται
από δύο διαφορετικού τύπου τηλεχειριστήρια.
Το ένα είναι σχεδιασμένο για gaming και το
δεύτερο προορίζεται για χρήση της συσκευής
ως Android TV set-top box και διαθέτει μι-
κρόφωνο για αναγνώριση φωνητικών εντολών.
Πάντως, το Nvidia Shield υποστηρίζει έως
και 4 τηλεχειριστήρια ταυτόχρονα που συνδέ-
ονται μέσω WiFi Direct. Τέλος, με το λανσά-
ρισμα της κονσόλας θα είναι διαθέσιμοι πε-
ρισσότεροι από 50 τίτλοι παιχνιδιών.

NVIDIA SHIELD

Η πρώτη 4Κ κονσόλα
WOLFENSTEIN
Επιστρέφει
στις 5 Μαΐου 

Ακόμα μία εταιρεία παίζει το χαρτί της ασφά-
λειας και παρουσιάζει τη δική της πρόταση
γι’ αυτούς που έχουν πραγματικά να προστα-
τεύσουν σημαντικά δεδομένα στο smartphone
τους, οπως κυβερνητικούς υπαλλήλους και
υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών. Πρόκειται
για το GranitePhone της βραζιλιάνικης Sikur,
το οποίο έχει κατασκευαστεί εξαρχής με γνώ-
μονα την προστασία των δεδομένων του
χρήστη. Η Sikur βασίζεται στο γεγονός ότι η
συσκευή δεν χρησιμοποιεί Android ή iOS για
να προσελκύσει επίδοξους hackers, αλλά αυτό
ταυτόχρονα συνεπάγεται έλλειψη πληθώρας
εφαρμογών. Το GranitePhone θα κυκλοφορήσει
μέσα στο καλοκαίρι σε τιμή περίπου €725 και
η εταιρεία προσφέρει έκπτωση 20% σε όσους
προ-παραγγείλουν τη συσκευή από την επίσημη
ιστοσελίδα.
•Οθόνη 4.95” Full HD IPS (1920 x 1080,
445ppi)
•Επεξεργαστής quad-core Qualcomm Snap-
dragon 800 2.26GHz
•Μνήμη RAM 2GB
•Αποθηκευτικός χώρος 16GB
•Κάμερα 8MP με O.I.S.
•Εμπρόσθια κάμερα 1.3MP
•dual-band WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0,
NFC, GPS, 4G LTE
•Λειτουργικό σύστημα GranitePhone OS
•Μπαταρία 2300mAh
•Διαστάσεις 137.84 x 69.17 x 8.59mm
•Βάρος 130gr

Ασφαλές smartphone
GRANITEPHONE
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Π
αρά τα τραγικά γεγονότα που συ-
νέβησαν με την οικονομική κρίση
του Μαρτίου του 2013 και το τε-
ράστιο πλήγμα που υπέστη, η

οικονομία της Κύπρου έδειξε ανθεκτικότητα.
Η χώρα ήταν σε θέση να επιστρέψει σε συν-
θήκες σταθερότητας σχετικά γρήγορα και
να ανακτήσει μέρος της χαμένης της εμπι-
στοσύνης από τις διεθνείς αγορές και τους
επενδυτές, που είναι προϋποθέσεις απαραί-
τητες για την επιστροφή στην ανάπτυξη και
για τη σταδιακή μείωση της ανεργίας. 

Αυτό που συνέβη ήταν το αποτέλεσμα
μιας σειράς παραγόντων, όπως ύφεση πολύ
πιο ήπια από ό,τι αναμενόταν, η σταθερο-
ποίηση της ανεργίας (ή τουλάχιστον αύξησή
της με πολύ πιο αργούς ρυθμούς), το
δημόσιο χρέος που κρατήθηκε σε βιώσιμα
επίπεδα, η μείωση των ελλειμμάτων του
κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και ένα
πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μάλιστα
επιτεύχθηκε πολύ πιο πριν από ό,τι είχε
προβλεφθεί από όλους, περιλαμβανομένων
και των διεθνών δανειστών της χώρας μας. 

Στη συνέχεια τα θετικά αυτά στοιχεία απο-
τυπώθηκαν σε πέντε επιτυχημένες αξιολογήσεις
της Τρόικας, σε διαδοχικές αναβαθμίσεις της
πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου και
από τους τρεις διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης,
στη σημαντική μείωση των αποδόσεων των
κρατικών μας ομολόγων -μάλιστα ήμασταν
σε θέση ακόμη και να δανειστούμε με επιτυχία
από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές
μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια- και τέλος,
στις άμεσες ξένες επενδύσεις για την ανακε-
φαλαιοποίηση του τραπεζικού μας τομέα.
Ωστόσο, εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν
πολλοί κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν εύκολα

να μας βγάλουν από τον σωστό δρόμο και να
μας εμποδίσουν από το να επιστρέψουμε
στην πολυπόθητη ανάπτυξη.

Εσωτερικοί κίνδυνοι
Όπως είναι σε όλους μας γνωστό, η πρόοδος
του προγράμματος προσαρμογής που εφαρ-
μόζεται στην Κύπρο είναι σε κατάσταση
αναμονής από το περασμένο καλοκαίρι,
που έγινε με επιτυχία η τελευταία αναθεώ-
ρηση της Τρόικας, κυρίως λόγω των διαδο-
χικών παρατάσεων από τη Βουλή των Αντι-
προσώπων της αναστολής της εφαρμογής
του νόμου περί αναγκαστικών εκποιήσεων.
Την ίδια στιγμή, η Βουλή των Αντιπροσώπων
θα πρέπει επίσης να ψηφίσει το πακέτο
των πέντε συνολικά νομοσχεδίων που αφο-
ρούν το πλαίσιο αφερεγγυότητας. Αυτή η
καθυστέρηση κοστίζει πολλά στον τόπο μας
και θέτει την οικονομία σε κίνδυνο, γιατί,
πρώτον, δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα
κατά πόσον θα είμαστε σε θέση να τηρήσουμε
τις δεσμεύσεις μας, που σχετίζονται με τα
όσα είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Μνη-
μονίου Συναντίληψης και επιπρόσθετα,
αφαιρεί ένα ουσιώδες εργαλείο, το οποίο οι
τράπεζες χρειάζονται για να ασκήσουν με-
γαλύτερη πίεση προς τους οφειλέτες, που
αρνούνται να συνεργαστούν, με αποτέλεσμα
το μεγάλο πρόβλημα με τα μη-εξυπηρετού-
μενα δάνεια όχι μόνο να παραμένει άλυτο
αλλά και να επιδεινώνεται.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση
ευελπιστούσε ότι θα ήταν σε θέση να δα-
νειστεί από τις διεθνείς αγορές κατά το
πρώτο τρίμηνο ή το πρώτο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους, αλλά αυτή η προοπτική
φαίνεται τώρα να είναι απομακρυσμένη,
αφού οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων
έχουν αυξηθεί πρόσφατα, με το ενδεχόμενο
περαιτέρω αύξησής τους να μην μπορεί να
αποκλειστεί, αν εξακολουθήσει να υφίσταται
η αβεβαιότητα όσον αφορά την υλοποίηση
του προγράμματος της Κύπρου, και βεβαίως

και της Ελλάδας. Αν αυτή η κατάσταση συ-
νεχιστεί, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην
μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους
που είχαμε θέσει και το αποτέλεσμα θα
είναι να παραμείνουμε κολλημένοι σε ύφεση,
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εξωτερικοί κίνδυνοι
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι
με δύο βασικούς εξωτερικούς κινδύνους
που μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο
στην οικονομία μας και στις προοπτικές
της για το 2015. Πρώτον, υφιστάμεθα τις
αρνητικές επιπτώσεις από την ύφεση που
αντιμετωπίζει η Ρωσική οικονομία. Η Ρωσία
έχει υποστεί πολλά τον τελευταίο καιρό,
κυρίως λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από
τη μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου.
Το νόμισμα της Ρωσίας, το ρούβλι, έχει
απολέσει το μισό σχεδόν της αξίας του
έναντι του δολαρίου κατά τους τελευταίους
δώδεκα μήνες, ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί
σε επίπεδα πέραν του 15%, η εμπιστοσύνη
των καταναλωτών έχει μειωθεί κατακόρυφα,
ενώ οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να
μειωθούν κατά 9% για το έτος 2015. Επίσης,
για το τρέχον έτος, αναμένεται ότι θα ση-
μειωθεί ύφεση στα επίπεδα του 3%. Και δε-
δομένου ότι η Ρωσία αποτελεί σημαντικό
εμπορικό εταίρο της Κύπρου, τα προβλήματα
που ταλανίζουν την οικονομία της χώρας
αυτής θα έχουν δυστυχώς μεγάλες επιπτώσεις
και στη δική μας οικονομία. 

Εξάλλου, ένας δεύτερος εξωτερικός κίν-
δυνος προέκυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές
στην Ελλάδα, όπου υπάρχει το θέμα με τη
στασιμότητα στην Ελληνική οικονομία, το
οποίο αν συνεχιστεί για πολύ μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, χωρίς αμφιβολία, δεν
θα βοηθήσει την κατάστασή μας για τους
πιο κάτω λόγους:
α) Δημιουργεί αβεβαιότητα για το ευρώ,

το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση
του κόστους δανεισμού για την Κυβέρνησή
μας, λόγω των υψηλότερων αποδόσεων των
κρατικών ομολόγων. 
β) Παρά το ότι οι δικές μας τράπεζες έχουν
φύγει από τον ελληνικό τραπεζικό τομέα,
υπάρχουν ακόμη θυγατρικές των ελληνικών
τραπεζών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν
αρνητικά, αν η κατάσταση με το ελληνικό
πρόγραμμα δεν έχει επιτυχή κατάληξη. 
γ) Η Ελλάδα είναι ένας από τους κύριους
εμπορικούς μας εταίρους και, κατά συνέπεια,
τα προβλήματα στην οικονομία της είναι
φυσικό να επηρεάζουν και τη δική μας.

Δεν άρχισε καλά το 2015
Τέλος, ως καταληκτικό συμπέρασμα, μπορούμε
με λίγα λόγια να πούμε ότι δυστυχώς η χρονιά
του 2015 δεν έχει αρχίσει καλά. Εντούτοις,
παρά το ότι δεν είναι εύκολο να προστατεύ-
σουμε πλήρως την οικονομία μας από τους
κινδύνους που οφείλονται σε εξωτερικούς
παράγοντες, μπορούμε τουλάχιστον να δια-
σφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά
και επιλύουμε τα εσωτερικά προβλήματα που
υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ενώπιόν μας.
Αυτό μπορούμε και οφείλουμε να το πράξουμε,
γιατί οι εκκρεμότητες και τα άλυτα προβλήματα
στο εσωτερικό αποτελούν και αυτά εμπόδιο
στην οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη.

Με φόντο το παγκόσμιο και το εσωτερικό σκηνικό

Εσωτερικοί & εξωτερικοί
κίνδυνοι της οικονομίας

Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν εύκολα να μας βγάλουν
από τον σωστό δρόμο και να μας εμποδίσουν από το να επιστρέψουμε στην πολυπόθητη ανάπτυξη

Δυστυχώς η χρονιά του 2015
δεν έχει αρχίσει καλά

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Αναπληρωτής

Καθηγητής
Χρηματοοικονομι-

κών στο CIIM
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Η Microsoft, στο πλαίσιο του «Mobile World
Congress 2015», παρουσίασε τα Lumia 640
και Lumia 640 XL, δύο νέα smartphones
που προσφέρουν στους χρήστες μεγαλύτερη
ευελιξία και ελευθερία στις καθημερινές τους
επιλογές. Τα δύο τηλέφωνα μπορούν να
αναβαθμιστούν σε Windows 10, προσφέ-
ροντας έτσι περισσότερες λειτουργίες ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, καθώς και αυξημένη
παραγωγικότητα. Τα δύο smartphones θα
είναι διαθέσιμα για το κοινό αργότερα, κατά
τη διάρκεια του έτους. Σε μια ανταγωνιστική

αγορά, η Microsoft συνεχίζει να προσφέρει
καινοτόμες εμπειρίες σε κινητά smartphone
σε ένα μεγάλο εύρος τιμών. Και οι δύο συ-
σκευές προσφέρουν ομαλή ενσωμάτωση των
τεχνικών χαρακτηριστικών -με επιλογές σε
μεγέθη οθόνης και ποιότητα κάμερας- καθώς
και υπηρεσίες της Microsoft που προσφέρουν
εντυπωσιακή παραγωγικότητα σε προσιτές
τιμές. Με τα κινητά τηλέφωνα Lumia 640
και Lumia 640 XL, οι χρήστες είναι πλέον
έτοιμοι για οτιδήποτε -στη δουλειά, στο
σπίτι και εν κινήσει.

H SAP SE ανακοίνωσε πως, για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά, η SAP Ελλάδος & Κύπρου
πραγματοποίησε στην Ελλάδα τα SAP
Quality Awards, έναν ευρωπαϊκό θεσμό
που στόχο έχει την αναγνώριση και επι-
βράβευση των επιχειρήσεων εκείνων που
εκμεταλλεύτηκαν τις υλοποιήσεις SAP,
λαμβάνοντας την αξία της επένδυσής
τους στον μέγιστο βαθμό και κάνοντας
την εταιρική τους δομή και λειτουργία
πιο ευέλικτη και αποτελεσματική. Για
την Ελλάδα και την Κύπρο, για το 2014,
διαγωνίστηκαν και διακρίθηκαν οι παρα-
κάτω επιχειρήσεις: Στην κατηγορία Bu-
siness Transformation, η εταιρεία ΜΑ-
ΣΟΥΤΗΣ ΑΕ έλαβε το χρυσό βραβείο, η
ΟΤΕ ΑΕ το αργυρό βραβείο και η ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ το χάλκινο βραβείο. Η Coral ΑΕ ψη-
φίστηκε πρώτη στην κατηγορία Mobility
Excellence και η Agrology ΑΕ βραβεύτηκε
με το βραβείο Business One Excellence.

SAP ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΥΠΡΟΥ 

Quality Awards 2014

Την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, πραγμα-
τοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η πα-
ρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων της Σχολής ΦΟΡΟΥΜ. Παράλληλα,
παρουσιάστηκε επίσημα το πρόγραμμα
«Σχολείο Αξιοποίησης Χαρισμάτων και
Ανάπτυξης Νοημοσύνης», το οποίο πρό-
κειται να λειτουργήσει στη Σχολή από
τον Σεπτέμβριο του 2015, για τους μα-
θητές της Α΄ Γυμνασίου. Ο εκπαιδευτικός
Σωκράτης Κτίστης παρουσίασε τους άξο-
νες στους οποίους θα στηριχθεί το «Σχο-
λείο Αξιοποίησης Χαρισμάτων και Ανά-
πτυξης Νοημοσύνης». «Το πρόγραμμα
αυτό», όπως εξήγησε, «αποτελεί μια με-
γάλη πρόκληση για τα εκπαιδευτικά δρώ-
μενα της Κύπρου, καθώς κύριος στόχος
του είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής και
λογικομαθηματικής νοημοσύνης των μα-
θητών. Οι μαθητές που θα παρακολου-
θήσουν το πρόγραμμα θα έχουν την ευ-
καιρία να ξεδιπλώσουν και να αξιοποι-
ήσουν τα χαρίσματα και τις ιδιαίτερες
κλίσεις τους  με την καθοδήγηση εξειδι-
κευμένου διδακτικού προσωπικού».

ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ

Καινοτόμος πρόταση
στον χώρο της παιδείας

Νέα κινητά Lumia 640 και Lumia 640 XL

MICROSOFT

VTT VASILIKO LTD

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων
γραφείων του ελεγκτικού οίκου ΕΥ Κύπρου,
στη Λευκωσία, στην οδό Στασίνου 6. Τα εγ-
καίνια τέλεσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης, στην παρουσία του Κυβερνητικού
Εκπροσώπου Νίκου Χριστοδουλίδη, αρχηγών
και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων,
ανεξάρτητων αξιωματούχων, του Δημάρχου
της Λευκωσίας και εκπροσώπων ξένων δι-

πλωματικών αποστολών. Τα νέα γραφεία της
ΕΥ αποτελούν έναν σταθμό σε μια συνεχή
πορεία ανόδου, η οποία ξεκίνησε το 1937 με
την ίδρυση του πρώτου εγγεγραμμένου ελεγ-
κτικού οίκου στο νησί. Η απόφαση για με-
τακίνηση της Εταιρείας στο κέντρο της Λευ-
κωσίας, στο Jean Nouvel Tower, λήφθηκε
στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για συνεχή
βελτίωση του εργασιακού της περιβάλλοντος. 

ΕΥ

Εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στη Λευκωσία

Η Ελληνική Τράπεζα συμμετέχει ενεργά
στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου,
«Εκπαίδευση και Καριέρα 2015», ως χο-
ρηγός και εκθέτης. Η έκθεση διοργανώνεται
από το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, το Υπουργείο
Παιδείας & Πολιτισμού και το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Κύπρου, στον χώρο της Διεθνούς
Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, από τις 13-15
Μαρτίου 2015.

Στο ειδικά διαμορφωμένο για το κοινό
περίπτερο της Ελληνικής Τράπεζας, οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν, κατά τη
διάρκεια του τριημέρου, να ενημερώνονται
για όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα
του Ομίλου, τα οποία σχετίζονται με φοι-
τητές! Γι’ αυτό, άλλωστε, το περίπτερο
της Ελληνικής Τράπεζας θα φέρει την
ονομασία «Τα πάντα για τον Φοιτητή»!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

«Εκπαίδευση και Καριέρα 2015»

Μια σειρά καινοτόμων και υψηλής ποι-
ότητας προϊόντων που βελτιώνουν και
διευκολύνουν το έργο του σύγχρονου
μελισσοκόμου παρέχει στην κυπριακή
αγορά η εταιρεία Ευρωπαϊκή Μελισσο-
κομία, ενισχύοντας έτσι την προώθηση
τής πρωτογενούς μελισσοκομίας στον
τόπο μας. Στη σειρά αυτών των προ-
ϊόντων περιλαμβάνονται το APISAFE
Beehive GPS Tracker και  το Τριπλο-
κυψελίδιο. Το Ελληνικής προέλευσης

APISAFE Beehive GPS Tracker, που
έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί απο-
κλειστικά από την εταιρεία Αρκαδική
Μελισσοκομία, εταίρο της Ευρωπαϊκής
Μελισσοκομίας, παρέχει άμεση ειδο-
ποίηση σε περίπτωση κλοπής της κυ-
ψέλης με γραπτό μήνυμα (sms) και κα-
τόπιν συνεχή παρακολούθηση με απο-
στολή συντεταγμένων GPS για τον ακριβή
προσδιορισμό της τοποθεσίας στον χάρτη
(Google® mapping).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Καινοτόμα προϊόντα για τον σύγχρονο μελισσοκόμο 

Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του προγράμματος Κοινωνικής
Προσφοράς της, υλοποιεί μία σειρά και-
νοτόμων δράσεων στον τομέα της Οδικής
Ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή και
ως ανάδοχος και χορηγός του Δημοτικού
Σχολείου Λυκαβηττού, στα θέματα Οδικής
Ασφάλειας, στήριξε για 5η συνεχόμενη
χρονιά την ετήσια εκδήλωση που διοργα-
νώθηκε στις 5 Μαρτίου, από τους μαθητές
και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχο-

λείου. Η εκδήλωση που τελούσε υπό την
αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού είχε ως θέμα: «Μαθαίνω
να συμπεριφέρομαι ορθά ως επιβάτης».

Σκοπός της καθιερωμένης πλέον εκ-
δήλωσης είναι η διαμόρφωση προενεργη-
τικής συμπεριφοράς και ορθής οδικής συ-
νείδησης και κουλτούρας στα παιδιά, έτσι
που να αντιληφθούν και να υιοθετήσουν
τη σημασία της οδικής ασφάλειας στη
ζωή τους.

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Τα παιδιά δείχνουν τον δρόμο

Η MLS συμμετέχει δυναμικά στη δράση
της «Ψηφιακής Αλληλεγγύης» και παρέχει
στους «δικαιούχους» του κοινωνικού μερί-
σματος, tablet ΜLS. Μόνο η MLS προσφέρει
8πύρηνα tablets για να «τρέχουν» οι εφαρ-
μογές σου πιο γρήγορα από ποτέ. Μόνο η
MLS προσφέρει μοναδικά tablet που είναι
και πλοηγοί! Όλα τα MLS tablet ενσωματώ-
νουν τον πλοηγό MLS Talk & Drive για να
σε καθοδηγούν παντού και πάντα με ασφά-
λεια! Μόνο η MLS προσφέρει tablet πολύ
μεγαλύτερης αξίας εντελώς δωρεάν για
όλους τους δικαιούχους και επιπλέον πλούσια
δώρα που πολλαπλασιάζουν την αξία του
κουπονιού σου. Οι δυνατότητες και λει-
τουργίες του tablet σου θα απογειωθούν με
τη MAIC που ζει μέσα σε κάθε MLS συσκευή.
H MAIC (MLS Artificial Intelligence Center)
είναι η προσωπική σου βοηθός. Mιλάει τη
γλώσσα σου και  ελευθερώνει τα χέρια σου
όπου και αν βρίσκεσαι… στο γραφείο, στο
αυτοκίνητο, στο σπίτι…

MLS

Διάλεξε ΜLS Tablet...
Δεν υπάρχει σύγκριση

Ο Μάρτιος έφθασε στα κινηματογραφικά
κανάλια της Nova Cyprus με τις πιο εν-
διαφέρουσες κινηματογραφικές επιλογές.
Οι καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κι-
νηματογράφου έρχονται, κάθε Τετάρτη
στις 23.00 από τα Novacinema 1 και No-
vacinema 1 HD, στην κινηματογραφική
ζώνη «Ταξίδι στο σινεμά του κόσμου».
Το Νοvacinema 4 παρουσιάζει «Cinema
για παιδιά», κάθε Παρασκευή στις 21:00,
με τις καλύτερες παιδικές ταινίες, μετα-
γλωττισμένες στα ελληνικά, ενώ στην κι-
νηματογραφική ζώνη «Date Night», το
ίδιο κανάλι παρουσιάζει μοναδικές ιστορίες
αγάπης, κάθε Σάββατο στις 21:00. Τέλος,
για τους φανατικούς των ταινιών τρόμου,
κάθε Παρασκευή στις 23:00 υπάρχει η
ζώνη «Bloody Fridays» στο Novacinema
3. Στα κινηματογραφικά κανάλια της
Nova Cyprus, και τον Μάρτιο, υπάρχουν
ταινίες για κάθε γούστο και διάθεση.

NOVA CYPRUS

Στις κινηματογραφικές 
ζώνες των Νovacinema

Τo Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ συγχαίρει
τον τελειόφοιτο μαθητή του Γιώργο Χ΄Αντώνη
για την επιτυχία του να λάβει μέρος στον
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EUROMATH που
θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Χορηγός της συμ-
μετοχής και του ταξιδιού, είναι η εταιρεία
VTT VASILIKO LTD. H VTT VASILIKO LTD
είναι η εταιρεία αποθήκευσης και διαχείρισης
πεταλοειδών στο Βασιλικό. Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ
και η VTT VASILIKO LTD συγχαίρουν το
Γιώργο και του εύχονται καλή επιτυχία.

Συγχαίρει τον τελειόφοιτο
Γιώργο Χ” Αντώνη
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Στην περιοχή Hampstead του Λονδίνου,
το πολυτελές Carlton House, το οποίο δια-
θέτει επτά υπνοδωμάτια, αίθουσα χορού,
υπόγεια πισίνα αλλά και χαμάμ, πωλείται
έναντι 21.5 εκατ. δολαρίων από τον ιδιοκτήτη
του, τον δισεκατομμυριούχο Mukhtar
Ablyazov προκειμένου να αποπληρώσει τα
χρέη του, έπειτα από τις κατηγορίες για
υπεξαίρεση 6 δις δολαρίων από την τράπεζα
BTA. Όπως διαπίστωσε το δικαστήριο στο
Ηνωμένο Βασίλειο, η πολυτελής βίλα με
τα μαρμάρινα μπάνια, και τους κρυστάλλι-
νους πολυελαίους αγοράστηκε από τον
51χρονο δισεκατομμυριούχο μέσω ενός δι-
κτύου υπεράκτιων εταιρειών αποκρύπτοντας
την ταυτότητά του. Συγκεκριμένα, υπο-
στήριξε, πως το είχε αγοράσει ο κουνιάδος
του και πως ο ίδιος το είχε νοικιάσει,
αφότου η οικογένειά του μετακόμισε στην
Αγγλία το 2009.

Αγορά μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Στο Ηνωμένο Βασίλειο η αγορά πολυτελών
κατοικιών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων εμ-

πιστοσύνης και από εταιρείες του εξωτερικού
είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο ανάμεσα
στους δισεκατομμυριούχους ως ένας τρόπος
για την ελαχιστοποίηση των φόρων και την
προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η πρακτική
αυτή επίσης καθιστά δύσκολη την επιβολή
του νόμου και έτσι τα δικαστήρια δυσκο-
λεύονται να διαπιστώσουν αν οι ιδιοκτήτες
τους τα απέκτησαν νόμιμα.

Εισαγωγή νέου φόρου
Ένας νέος φόρος επί των πολυτελών κατοι-
κιών που ανήκουν σε εταιρείες απέφεραν
100 εκατ. λίρες πέρυσι, δηλαδή σχεδόν
πέντε φορές περισσότερα από ό,τι αναμε-
νόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Majesty’s
Revenue and Customs. Ως μέρος της ει-
σφοράς, οι εταιρείες πρέπει να πληρώνουν
143.750 λίρες τον χρόνο για να κρατήσουν
κρυφά τα ονόματα των ιδιοκτητών τους αν
η αξία τους ξεπερνά το 1 εκατ. λίρες και
δεν τα μισθώνουν. Το 80% των φορολογικών
εσόδων προήλθε από τους ιδιοκτήτες στο
Westminster και το Kensington & Chelsea,

τις πιο ακριβές συνοικίες του Λονδίνου.
Περισσότερο από το ένα τέταρτο των κα-
τοικιών που πωλήθηκαν πάνω από 1 εκατ.
λίρες στο Λονδίνο στα μέσα Ιουνίου του
2013 αγοράστηκαν από ανθρώπους που δεν
μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα
με την κτηματομεσιτική εταιρεία Knight
Frank LLP.

12.500 ακίνητα σε δύο χρόνια
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Κτημα-
τολογίου, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg,
πάνω από 12.500 ακίνητα στο Λονδίνο
αξίας άνω των 48.5 εκατ. λιρών πωλήθηκαν
από υπεράκτιες εταιρείες από το 2012 μέχρι
το 2014. Τώρα, η βρετανική κυβέρνηση
σχεδιάζει να δημοσιεύσει την πρώτη εθνική
αξιολόγηση που έχει να κάνει με ξέπλυμα
χρήματος και χρηματοδότησης της τρομο-
κρατίας αυτό τον μήνα, σύμφωνα με την
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών
της χώρας. Η έκθεση θα εξετάζει τον ρόλο
των κτηματομεσιτών στην καταπολέμηση
του ξεπλύματος χρήματος.

ΛΟΝΔΙΝΟ

Πώς οι δισεκατομμυριούχοι αποκρύπτουν περιουσίες

Ένα εκατομμύριο δολάρια δεν έχει πλέον
την αξία που είχε κάποτε, ειδικά στις πο-
λυτελείς αγορές ακινήτων στον κόσμο. Σύμ-
φωνα με νέα έρευνα της Knight-Frank,
με 1 εκατ. δολάρια μπορεί κάποιος να αγο-
ράσει μόνο 17 τετραγωνικά μέτρα στο Μο-
νακό, την πιο ακριβή αγορά ακινήτων του
κόσμου, όπως μετράται με βάση το μέσο
κόστος ανά τετραγωνικό πόδι.

Το Χονγκ Κονγκ κατέλαβε τη δεύτερη
θέση, με 1 εκατ. δολάρια μπορεί κάποιος
να αγοράσει μόνο 20 τετραγωνικά μέτρα.
Στο Λονδίνο, με αυτά τα λεφτά θα πάρετε

21 τετραγωνικά μέτρα. Μετά το Λονδίνο, η
Νέα Υόρκη καταλαμβάνει την τέταρτη θέση,
με 1 εκατ. δολάρια να σας δίνουν 34 τετρα-
γωνικά μέτρα το οποίο είναι, φυσικά, ένα
πολυτελές οίκημα σε σύγκριση με τα νέα
μικρά διαμερίσματα της πόλης.

Το Κέιπ Τάουν, η Νότια Αφρική και το
Ντουμπάι παραμένουν ακόμα οι πραγματικές
ευκαιρίες, όταν πρόκειται για πολυτελή
ακίνητα σε όλο τον κόσμο. Το 1 εκατ.
δολάρια σας δίνουν 204 τετραγωνικά μέτρα
στο Κέιπ Τάουν και 145 τετραγωνικά μέτρα
στο Ντουμπάι.

Όσον αφορά την τιμή ανάπτυξης, ωστόσο,
η Νέα Υόρκη βρίσκεται στην κορυφή του
καταλόγου για προνομιακή ιδιοκτησία σε
όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Knight
Frank. Οι τιμές αυξήθηκαν 18% στη Νέα
Υόρκη το 2014.

Το Άσπεν και το Κολοράντο κατέλαβαν
τη δεύτερη θέση, με τις τιμές τους να
έχουν αυξηθεί έως και 16%. Το Μπαλί, η
Ινδονησία, η Κωνσταντινούπολη και το Άμ-
που Ντάμπι συμπλήρωσαν τις πέντε κορυ-
φαίες θέσεις με τις υψηλότερες τιμές.

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

Τι μπορείτε να αγοράσετε με $1 εκ. σε όλο τον κόσμο
ΑΚΙΝΗΤΑ

Είναι πλέον γνωστό ότι η 15 Central Park
West είναι η πιο «ισχυρή» πολυκατοικία
στον κόσμο και αυτό γιατί όλοι οι ένοικοι
που διέμειναν και διαμένουν σε αυτή,
είναι οι περισσότεροι τραπεζίτες, μεγιστάνες
του επιχειρηματικού χώρου καθώς και
ξένοι δισεκατομμυριούχοι. Η Goldman
Sachs έχει μια σημαντική παρουσία στο
κτίριο, όπως και κάποιοι ισχυροί hedge
funds managers.

Όπως συμβαίνει στους περισσότερους
πολυτελείς πύργους της Νέας Υόρκης,
πολλοί από τους ιδιοκτήτες της 15 Central
Park West αγόρασαν αυτά τα διαμερίσματα
κάτω από άκρα μυστικότητα.

Ο συγγραφέας Michael Gross, του χρο-
νικού της διάσημης πολυκατοικίας με τίτλο
«Το σπίτι της ανελέητης μοίρας», ξεσκεπάζει
τις ταυτότητες των περισσότερων κατοίκων
του κτιρίου. Η εικόνα προσφέρει την πιο
δυνατή ολοκληρωμένη εικόνα της προέλευ-
σης του πλούτου εντός των χοντρών τοίχων
από ασβεστόλιθο στο πιο ισχυρό κτίριο στον
κόσμο.

15 CENTRAL PARK WEST

Η πολυκατοικία των Κροίσων

Πολλοί από τους
ιδιοκτήτες της 15 Central
Park West αγόρασαν αυτά
τα διαμερίσματα κάτω
από άκρα μυστικότητα
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