
Είσπραξη φόρων 
μέσω τραπεζικών 
λογαριασμών
Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί σύν-
τομα ο νόμος που θα επιτρέπει
την είσπραξη οφειλόμενων φό-
ρων από το κράτος μέσω τραπεζι-
κών λογαριασμών.

Σ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εγείρονται πολλά εύλογα ερωτήματα, που πρέπει να
απαντηθούν, όπως γιατί μετά από δύο διαδοχικά προ-
γράμματα η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τόσο τε-
ράστια προβλήματα.

ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανέφερε
ότι προσεχώς θα έχουμε αρκετές εξελίξεις γύρω από τα
ενεργειακά, αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα,
που θα είναι καταιγιστικές.
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Πάτος στην
ύφεση του
κατασκευαστικού 
τομέα;
Την περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος
2014, οι Δείκτες που αφορούν στη
Δραστηριότητα της Κατασκευαστι-
κής Βιομηχανίας άρχισαν να δεί-
χνουν τα πρώτα σημάδια σταθερο-
ποίησης σε σύγκριση με το 2013.
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Τους δικούς τους προβληματισμούς κατέθε-
σαν προ ημερών σε εκδήλωση, καθηγητές
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε σχέση με την
οικονομική κρίση. Τόσο για ό,τι αφορά τους
λόγους που αυτή δημιουργήθηκε, όσο και
τους τρόπους εξόδου από αυτήν. 
Σε διαφορετική εκδήλωση, τραπεζίτες εμφα-

νίστηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι, τόσο για την
πορεία των τραπεζών τους, όσο και για την
ευρύτερη πορεία της κυπριακής οικονομίας,
μετά τα μέτρα που ελήφθησαν.
Αξίζει ταυτόχρονα να σημειωθεί ότι ανάλογη
αισιοδοξία φαίνεται να συμμερίζεται και ο
Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης,

τη στιγμή, ωστόσο, που σε δική της έκθεση,
η EY σημειώνει ότι τα σημάδια ανάκαμψης
της οικονομίας θα κάνουν την εμφάνισή τους
όχι νωρίτερα από το 2016, διαψεύδοντας
όσους έλεγαν ότι θα δούμε θετικούς ρυθ-
μούς εντός του τρέχοντος έτους.
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Το αεροδρόμιο Τσανγκί της Σιγκαπούρης ψηφί-
στηκε γι’ ακόμα μια φορά από την συμβουλευτι-
κή εταιρεία Skytrax ως το καλύτερο στον κό-
σμο. Διαθέτει πολλές δυνατότητες ψυχαγωγίας,
όπως δωρεάν κινηματογραφικές αίθουσες και
αίθουσα τυχερών παιχνιδιών, σαλόνια στα
οποία μπορούν οι ταξιδιώτες να κοιμηθούν,

αλλά και ντους. Επιπλέον, διαθέτει κάτι ιδιαίτε-
ρα σπάνιο. Έναν κήπο, στον οποίο πετούν
πάνω από 1.000 πεταλούδες. «Αυτή η ανα-
γνώριση είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για εμάς,
καθώς έρχεται σε μια στιγμή που το αεροδρό-
μιο αλλάζει», δήλωσε ο Lee Seow Hiang, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος του αεροδρομίου. Σ 16

Αεροδρόμιο με σινεμά, καζίνο και κήπο

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Με τα μάτια πανεπιστημιακών
...αλλά και τραπεζιτών



2 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ

$57
Ανεκόπη, την Παρασκευή, η ανοδική
πορεία της τιμής του πετρελαίου. Το
μπρεντ έπεσε κάτω από τα $57 το βα-
ρέλι, μετά τις εκτιμήσεις του Διεθνούς
Οργανισμού Ενέργειας για τα παγκό-
σμια αποθέματα.

€94,8 εκ.
Ελλειμματικό κατά €94,8 εκ. παρου-
σιάζεται το εμπορικό ισοζύγιο τον Ια-
νουάριο, βάσει προκαταρκτικών στοι-
χείων της Στατιστικής Υπηρεσίας.

8,1%
Σε 8,1% ανήλθε η κατανάλωση ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας στο σύνολο
της ενεργειακής κατανάλωσης της Κύ-
πρου το 2013, έναντι 3,1% το 2004
και 13% που είναι ο στόχος της χώ-
ρας για το 2020, σύμφωνα με τη Eu-
rostat.

4%
Νέο ιστορικό χαμηλό τετραετίας κατέ-
γραψαν τη Δευτέρα οι αποδόσεις των
κυπριακών ομολόγων. Σύμφωνα με
τα στοιχεία, η απόδοση του κυπριακού
10ετούς (λήξης 2020) υποχώρησε
στο 3,97% παρουσιάζοντας νέα μεί-
ωση κατά 18 μονάδες βάσης.

Τ
ο 2013 αποτέλεσε χρονιά ορό-
σημο για την κυπριακή οικονο-
μία, αλλά και την κοινωνία ευ-
ρύτερα. Ένας αριθμός παρα-

γόντων συνετέλεσαν, ώστε το Eurogro-
up να αποφασίσει το κούρεμα καταθέ-
σεων μεταξύ άλλων μέτρων για να μπο-
ρέσει να καταστεί και πάλι βιώσιμη η
κυπριακή οικονομία.

Απόρροια της κρίσης αυτής ήταν
κυρίως: Το κλείσιμο της μιας εκ των
δύο μεγάλων τραπεζών της χώρας,
της Λαϊκής. Το λουκέτο στον τότε με-
γαλύτερο λιανέμπορα στο νησί, την
εταιρεία Ορφανίδη. Ακολούθως το
κλείσιμο του κρατικού μας αερομετα-
φορέα, των Κυπριακών Αερογραμμών.

Πιο σημαντικό ακόμα από τα πιο
πάνω, οι δεκάδες χιλιάδες των ανέργων
που πλέον κάνουν ουρά έξω από τα Τα-
μεία Ανεργίας. Η εξαθλίωση μερίδας συμ-
πολιτών μας, οι οποίοι αναγκάζονται να
καταφεύγουν στα κοινωνικά παντοπω-
λεία. Με λίγα λόγια, ο κόσμος που ξέραμε
μέχρι τότε, γύρισε ανάποδα.

Θα έλεγε κάποιος ότι όλα αυτά θα
μας «έβαζαν μυαλό». Θα λειτουργού-
σαν ως καταλύτης, ώστε να αλλάξου-
με νοοτροπία, να αλλάξουμε συμπε-
ριφορές και να κινηθούμε όλοι μαζί
προς ένα καλύτερο μέλλον για τις
επόμενες γενιές, μαθαίνοντας από τα
λάθη μας και προσπαθώντας να μην
τα επαναλάβουμε.

Τα γεγονότα των τελευταίων ημε-
ρών δείχνουν ότι όλα τα κακά που μας
βρήκαν, όχι μόνο δεν ήταν τυχαία,
αλλά ακόμα χειρότερα, δεν μάθαμε
από αυτά. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθ-
μό προ του κουρέματος, με τις ίδιες
λανθασμένες νοοτροπίες, με το προ-
σωπικό συμφέρον να υπερβαίνει του
συλλογικού και με τους αξιωματού-
χους αυτού του κράτους να δείχνουν
με τη συμπεριφορά τους, ότι ζουν σε
ένα κόσμο εντελώς διαφορετικό από
τον κόσμο που ζει ο υπόλοιπος λαός.
Απλώς κρίμα!..
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ALIBABA

Επενδύει 
στην Snapchat
$200 εκατομμύρια θα επεν-
δύσει στην εφαρμογή απο-
στολής φωτογραφιών και βίν-
τεο Snapchat η κινεζική Ali-
baba. Είναι η τελευταία κίνη-
ση του κινεζικού κολοσσού
καθώς προσπαθεί να εδραι-
ώσει την παρουσία του στις
υπηρεσίες κινητών. Η Snap-
chat, με πάνω από 100 εκα-
τομμύρια χρήστες, αποτελεί
πολύφερνη νύφη: Η εταιρεία
Facebook είχε καταθέσει
πρόταση εξαγοράς της
ύψους $3 δισεκατομμυρίων,
στα τέλη του 2013. Τώρα,
σύμφωνα με την επένδυση
της Alibaba, η αξία της Snap-
chat έχει τουλάχιστον τριπλα-
σιαστεί.

AUDI

Ετοιμάζει 8 
νέα μοντέλα
Σε μία ακόμα χρονιά πωλήσε-
ων ρεκόρ προσβλέπει η
Audi. Η γερμανική αυτοκινη-
τοβιομηχανία θα προσθέσει
8 νέα μοντέλα πολυτελών και
σπορ αυτοκινήτων, τα επόμε-
να πέντε χρόνια. Μεταξύ αυ-
τών το νέο αμιγώς ηλεκτροκί-
νητο SUV της Audi, Q8 e-
tron, που θα κυκλοφορήσει
στις αρχές του 2018 και θα
«χτυπήσει» τα πολυτελή μον-
τέλα της Tesla. Στο πλαίσιο
αυτό, η Audi θα πραγματο-
ποιήσει νέες επενδύσεις
ύψους ενός δισεκατομμυρίου
ευρώ σε νέα εργοστάσια σε
Μεξικό και Βραζιλία.

APPLE WATCH EDITION

«Χρυσές»
δουλειές
Τα μεταλλεία χρυσού βρήκαν
έναν νέο μεγάλο πελάτη: Την
Apple. Η εταιρεία παρουσίασε το
πολυαναμενόμενο ρολόι, το
οποίο θα κυκλοφορήσει σε
τρεις εκδόσεις: Η πιο πολυτελής
ονομάζεται Apple Watch Edi-
tion, θα αποτελείται από ρολόγια
με χρυσό 18 καρατίων και θα
κοστίζει από $4.000 έως
$10.000. Εκτιμήσεις αναφέ-
ρουν ότι η εταιρεία μπορεί να
χρειαστεί μέχρι και 750 τόνους
χρυσού για την κατασκευή τους,
δηλαδή έως το ένα τρίτο της ση-
μερινής προσφοράς χρυσού,
παγκοσμίως.
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Ανακοινώθηκε διά στόματος Ντράγκι, και
μάλιστα από την Κύπρο, το πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης 1,1 τρις ευρώ για κα-
ταπολέμηση του αποπληθωρισμού και τό-
νωση της ζήτησης. Πολύ φοβάμαι, όμως,
ότι το μέτρο αυτό έρχεται πολύ αργά για
την Ευρώπη αλλά και για τη Κύπρο (όταν
θα μπορεί να συμμετάσχει). Αν και ο «τα-
λαντούχος κύριος Ντράγκι» έκανε προσπά-
θειες για να τυπώσει χρήμα, έβρισκε πάντα
απέναντί του τη Γερμανία. Τελικός συμβι-
βασμός ήταν μετά από αρκετούς μήνες συ-
ζητήσεων να ανακοινωθεί το QE, αλλά το
ρίσκο να μεταφερθεί στις τοπικές κεντρικές
τράπεζες κατά 80%. Με αυτόν τον τρόπο,
αποφεύγει η ΕΚΤ να γίνει «σκουπιδοσυλ-
λέκτης ομολόγων», όπως είχε προειδοποιήσει
η Γερμανία.

Κανένα αποτέλεσμα
Ειδικότερα για τη Κύπρο, όταν θα μπορεί
να συμμετέχει, προβλέπω ότι δεν θα έχει
κανένα αποτέλεσμα στην πραγματική οικο-
νομία, αφού στην ουσία δεν υπάρχουν αρ-
κετές βιώσιμες επιχειρήσεις για να χρημα-
τοδοτηθούν και να δημιουργήσουν θέσεις
εργασίας. Ο λόγος είναι ο υπερδανεισμός
των κυπριακών επιχειρήσεων σε 152% του
ΑΕΠ. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι
45%. Ακόμη και οι βιώσιμες επιχειρήσεις
θα δυσκολευτούν να τα καταφέρουν μέσα
σε ένα περιβάλλον με υψηλή ανεργία και
χαμηλή ζήτηση. Το πρόβλημα άλλωστε στην
Κύπρο δεν είναι ότι δεν υπάρχει ρευστότητα

πλέον στις τράπεζες, αλλά το ότι δεν υπάρχει
ζήτηση για δανεισμό, αλλά και η προσφορά
νέων βιώσιμων επιχειρήσεων για χρηματο-
δότηση είναι μηδαμινή. Αυτό είναι και το
αποτέλεσμα των καταστροφικών αποφάσεων
του Eurogroup πριν από δύο χρόνια.

Τι πέτυχε το QE;
Αυτό που έχει επιτύχει το QΕ, έστω και αν
δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, είναι η
υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με την
αγγλική στερλίνα και το αμερικανικό δολάριο,
κάνοντας τα ευρωπαϊκά προϊόντα και υπη-
ρεσίες πιο φθηνά. Για την Κύπρο είναι σί-
γουρα θετικό για τον τουρισμό από την Αγ-
γλία αλλά, δυστυχώς, μεγάλο μέρος αυτής
της θετικής υποτίμησης χάνεται από την
ανατίμηση του ευρώ σε σχέση με το ρωσικό

ρούβλι, μειώνοντας τις κρατήσεις από τη
μεγάλη αυτή αγορά. 

Δομικό το πρόβλημα
Πρέπει να παρατηρήσω ότι το πρόβλημα
που αντιμετωπίζουμε στη ζώνη του ευρώ
είναι δομικό. Παρατηρούμε το έξης παρά-
δοξο: Ένα κοινό νόμισμα με 18 ανόμοιες
χρηματοπιστωτικές διαβαθμίσεις χωρών. Για
παράδειγμα η Γερμανία, μια καθαρά εξα-
γωγική χώρα, επωφελείται από το ευρώ,
επειδή είναι υποτιμημένο σε σχέση με το
αν είχε ως νόμισμα το μάρκο. Ο λόγος είναι
ότι το ευρώ αντανακλά στην αξία του όλες
τις οικονομίες της Ευρωζώνης και γι’ αυτό
είναι και πιο φτηνό από το μάρκο. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα η Γερμανία να επωφε-
λείται στις εξαγωγές της γιατί είναι πιο

φθηνές και πιο δελεαστικές, με αποτέλεσμα
η χώρα αυτή να έχει δημοσιονομικά πλεο-
νάσματα. Το QE έκανε το ευρώ ακόμη φθη-
νότερο ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις
γερμανικές εξαγωγές. Αυτό επιβεβαιώνεται
από το γεγονός ότι κατέγραψαν ρεκόρ οι
εξαγωγές στη Γερμανία το 2014, επιτυγχά-
νοντας το μεγαλύτερο εμπορικό ισοζύγιο
που είχαν ποτέ, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας
της χώρας. Η μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρώπης εξήγαγε τον περασμένο χρόνο εμ-
πορεύματα αξίας €1.134 τρις, καταγράφοντας
πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ύψους
€217 δις. Υπολογίζεται  από το German In-
stitute for Macroeconomics και από την
καθηγήτρια Gustav Horn ότι το πραγματικό
κέρδος από την υποτίμηση του ευρώ για τις
γερμανικές εξαγωγές είναι 50 δισεκατομύρια
ευρώ, η 2% του γερμανικού ΑΕΠ.

MYTHONOMICS (PART 2)

Ποσοτική Χαλάρωση - Πάλι κερδίζει ο Γερμανός

ΧΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Οικονομολόγος,
χρηματοοικονομι-

κός αναλυτής
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Η ΚΥΠΡΙΑΚH εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού
InfoScreen γιορτάζει φέτος 20 χρόνια επι-
τυχημένης παρουσίας στην Κύπρο και το
εξωτερικό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας Τόνυ Έλληνας δήλωσε: «Οι στόχοι
που είχα όταν ξεκίνησα την εταιρεία αυτή
πριν από 20 χρόνια επιτεύχθηκαν με τη
στήριξη και το πάθος της ομάδας της In-
foScreen και γι’ αυτόν τον λόγο θα ήθελα
να τους ευχαριστήσω όλους προσωπικά.
Θεωρούμε σημαντική την εξέλιξη γι’ αυτό
και προσπαθούμε συνεχώς να αναβαθμί-
ζουμε το προϊόν μας και να αναπτυσσό-
μαστε σαν εταιρεία. Σε αυτήν την κρίσιμη
οικονομικά περίοδο, στόχος μας είναι να
αναδείξουμε τις δυνατότητες της Κύπρου
και να την τοποθετήσουμε ως υπολογίσιμο
ανταγωνιστή στον τομέα μας στη διεθνή
αγορά, συμβάλλοντας έτσι κι εμείς στις
προσπάθειες της επιχειρηματικής κοινό-
τητας της χώρας μας να πετύχει το στοίχημα
της αναθέρμανσης της οικονομίας και της

ανάκαμψης της αγοράς».

Με κύριο προϊόν το Quorum
Από το 1995, η InfoScreen, μέσω του

κύριου προϊόντος της εταιρείας, του Quo-
rum, διευκολύνει την καθημερινή εργασία
χιλιάδων επαγγελματιών κορυφαίων επι-
χειρήσεων ανά τον κόσμο, που ειδικεύονται
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Πρό-
κειται για ένα προηγμένο λογισμικό σύ-
στημα εταιρικής και γραμματειακής δια-

χείρισης που χρησιμοποιείται κυρίως από
Δικηγορικά και Ελεγκτικά Γραφεία και
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής.

Με το Quorum, η InfoScreen άνοιξε
τον δρόμο στον αυτοματισμό των γραφει-
ακών εργασιών, συμβάλλοντας σημαντικά
στον εκμοντερνισμό και στην αναβάθμιση
του τομέα των Εταιρικών Υπηρεσιών στην
Κύπρο. Χάρη στο Quorum, οι επιχειρήσεις
μπορούν να προσφέρουν μια διεθνώς αν-
ταγωνιστική υπηρεσία, διατηρώντας το
κόστος λειτουργίας τους στα ίδια επίπεδα.
Σήμερα, η InfoScreen κατέχει το 70% της
αγοράς στην Κύπρο, ενώ έχει συνάψει
στρατηγικές συνεργασίες για χρήση του
Quorum σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένης της πιο πρόσφατης στον Μαυρίκιο.
Η εταιρεία εργοδοτεί περισσότερα από 30
άτομα στα κεντρικά γραφεία της στη Λε-
μεσό,  ενώ διατηρεί γραφεία στη Σερβία
και στο Χονγκ Κονγκ και συνεργάζεται με
αποκλειστικό μεταπωλητή στη Μάλτα.

Η ELEMENTS Capital Partners Ltd, μια
«boutique» επενδυτική εταιρεία που συ-
νιδρύθηκε το 2010 από τον Κύπριο επιχει-
ρηματία Σάββα Λιασή, πέτυχε διεθνή ανα-
γνώριση μέσω των πολλαπλών βραβεύσεων
της «Alpen.SI», ενός εκ των αμοιβαίων
κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Alpen
Invest d.d. Μοναδική στο είδος της στην
Κύπρο, και προσφέροντας εναλλακτικές
στις παραδοσιακές τραπεζικές επενδύσεις,
η Elements Capital Partners εξειδικεύεται
στους τομείς των επισφαλών στοιχείων
ενεργητικού και του επιχειρηματικού κε-
φαλαίου (private equity) σε ολόκληρη τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Απόδειξη της
παγκόσμιας εμβέλειας της Elements είναι
η στήριξη από hedge funds με έδρες στις
ΗΠΑ και Ελβετία, όπως επίσης και αμερι-
κανικές επενδυτικές τράπεζες που υπο-
στηρίζουν την εκτέλεση των συναλλαγών.

Βραβεύσεις στη Σλοβενία
Τον περασμένο Φεβρουάριο, η «Alpen

Invest» ανακηρύχθηκε ως η «Καλύτερη
Σλοβενική Εταιρεία Διαχείρισης Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων» για το 2014. Διακρί-

θηκαν, επίσης, δύο από τα αμοιβαία
κεφάλαιά της -τα «Alpen.Emerging»
και «Alpen.Developed»- ενώ οι διευ-
θυντές των αμοιβαίων κεφαλαίων αυτών
πήραν θέση στην πρώτη πεντάδα των
διαχειριστών ταμείων της Σλοβενίας.
Στα βραβεία, που διοργανώνονται από
τη Moje Finance, την πιο σημαντική
οικονομική εφημερίδα της Σλοβενίας,
βραβεύθηκε η «Alpen.Developed» στην
κατηγορία «Διεθνείς Ανεπτυγμένες Αγο-
ρές», ενώ η «Alpen.Emerging» έλαβε
την πρώτη θέση στην κατηγορία «Ανα-
δυόμενες Αγορές». Αναγνωρίζοντας τις
τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες στην
περιοχή, η εταιρεία εξαγόρασε ένα επι-

πρόσθετο 40,84% της «Alpen Invest»
τον Απρίλιο του 2014, αυξάνοντας έτσι
τον έλεγχό της στην εταιρεία στο 81,68%.

Αξιολογείται και η Κύπρος
για επενδύσεις

«Η Elements επικεντρώνεται στην ανα-
ζήτηση στρατηγικών επενδυτικών ευκαιριών
που θα παρέχουν τη μεγαλύτερη επενδυτική
απόδοση για τους πελάτες μας», δήλωσε ο
κ. Σάββας Λιασής. «Εκτός από τα ενεργά
επενδυτικά μας ταμεία, είμαστε επίσης στη
διαδικασία αξιολόγησης και ανάπτυξης νέων
επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο και στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία θα είμαστε
σε θέση να ανακοινώσουμε σύντομα».

Η MTN αλλάζει για μια ακόμη φορά την κα-
θημερινότητά μας λανσάροντας επίσημα
το δίκτυο ΜΤΝ4G, το πλέον σύγχρονο
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με ασύλληπτα
γρήγορες ταχύτητες σε διαδίκτυο και δε-
δομένα. Ο CEO της ΜΤΝ, Philip Van Dal-
sen, ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη της
Κύπρου στη εποχή του δικτύου 4G και τη
συνακόλουθη διαφημιστική καμπάνια της
εταιρείας. 

H MTN εντάσσει την Κύπρο στο 4G
Το δίκτυο ΜΤΝ4G  «σπάει» τα όρια της

ταχύτητας και αλλάζει την εμπειρία του
διαδικτύου στη χώρα προσφέροντας αξε-
πέραστη ποιότητα επικοινωνίας σε όλους.
Η ΜΤΝ με την αναβάθμιση αυτή φέρνει
εντυπωσιακές ταχύτητες και εξελιγμένη
εμπειρία πλοήγησης. Το δίκτυο ΜΤΝ4G
προσφέρει στον  χρήστη τη δυνατότητα να
μεταφέρει δεδομένα με αστραπιαία ταχύ-
τητα. Το κατέβασμα και ανέβασμα μεγάλου
όγκου δεδομένων γίνεται σε μερικά δευτε-
ρόλεπτα. Επίσης οι ταχύτητες του δικτύου

ΜΤΝ4G αποτελούν εναλλακτική λύση στις
παραδοσιακές σταθερές γραμμές για πρό-
σβαση στο διαδίκτυο προσφέροντας ευελιξία
σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Ολοένα αυξανόμενη κάλυψη
To δίκτυο MTN4G είναι ήδη διαθέσιμο

σε όλα τα αστικά κέντρα της Κύπρου και
εξαπλώνεται διαρκώς, ώστε μέχρι τον επό-
μενο μήνα να προσφέρει πληθυσμιακή κά-

λυψη 60%. Η τεχνολογία 4G έχει μετρηθεί
να φτάνει ταχύτητες μέχρι 70Μbps down-
load και 25Mbps upload, πολλαπλάσιες
των σημερινών δεδομένων.

Η εντυπωσιακή διαφημιστική
εκστρατεία

Με ένα εντυπωσιακό πάρτι με κεντρικό
προσκεκλημένο τον μοναδικό Κύπριο οδηγό
αγώνων αυτοκινήτων Φόρμουλα, Ευτύχιο
Έλληνα, ο οποίος πρωταγωνιστεί και στην
εντυπωσιακή διαφημιστική εκστρατεία της
ΜΤΝ, ο Philip Van Dalsen, CEO της ΜΤΝ,
παρουσίασε το δίκτυο 4G και την εκστρατεία
δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ξεκινώντας
από σήμερα, η εμπειρία της επικοινωνίας
θα αλλάξει δραματικά και δεν θα μοιάζει
σε τίποτα με ό,τι γνωρίζατε μέχρι σήμερα.
H Κύπρος αυξάνει ταχύτητα και εντάσσεται
στην ομάδα των χωρών που λειτουργούν
με τελευταίας τεχνολογίας δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας. Η τελευταία 4G τεχνολογία
θα έχει επίσης σημαντικά αποτελέσματα
στην οικονομία μας: Θα προσδώσει στις

κυπριακές επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα και θα ενισχύσει τη θέση της
χώρας ως διεθνούς κόμβου υπηρεσιών». 

ΜΤΝ 4G στις επιχειρήσεις
Με το 4G η ΜΤΝ Business παρέχει

στους πελάτες της τη δυνατότητα να έχουν
άμεση πρόσβαση σε mail, εταιρικά δεδομένα
και εταιρικές εφαρμογές, είτε από κινητά
ή tablet,  είτε από ηλεκτρονικό υπολογιστή
σε απίστευτα γρήγορες ταχύτητες και χρόνους
απόκρισης του δικτύου, αυξάνοντας την
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα
της επιχείρησής τους και δίνοντας ευελιξία
στην επικοινωνία με τους συνεργάτες τους.

Στα ΜΤΝ Stores τα νέα πακέτα
Η ΜΤΝ παράλληλα αναβαθμίζει τα πα-

κέτα της ώστε να μπορεί ο καταναλωτής
να απολαμβάνει τις δυνατότητες του δικτύου
4G χωρίς έξτρα χρέωση, ενώ εξοπλίζει τα
MTN Stores με όλες τις κατάλληλες συσκευές
που μπορούν να δώσουν στον χρήστη μο-
ναδική εμπειρία ταχύτητας 4G.

Νέα εποχή στην επικοινωνία με το MTN4G
ΜΤΝ 

Είκοσι χρόνια επιτυχίας σε Κύπρο και εξωτερικό
INFOSCREEN

Διεθνής αναγνώριση για τα επενδυτικά της ταμεία
ELEMENTS CAPITAL PARTNERS 

ΕΥ

Εγκαινίασε 
τα νέα γραφεία
στη Λευκωσία
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΘΗΚΑΝ προ ημερών τα εγ-
καίνια των νέων γραφείων του ελεγκτικού
οίκου ΕΥ Κύπρου, στη Λευκωσία, στην
οδό Στασίνου 6. Τα εγκαίνια τέλεσε ο
Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης.
Η απόφαση για μετακίνηση της Εταιρείας
στο κέντρο της Λευκωσίας, στο Jean Nouvel
Tower, λήφθηκε στο πλαίσιο της προσπά-
θειάς της για συνεχή βελτίωση του εργα-
σιακού της περιβάλλοντος. Τα νέα γραφεία,
τα οποία είναι βασισμένα στη φιλοσοφία
Workplace of the Future, είναι αισθητικά,
τεχνολογικά και κτιριολογικά αναβαθμισμένα
και βασισμένα σε ένα μοντέλο λειτουργίας
της επιχείρησης που έχει επίκεντρο τον
άνθρωπο, δίνει έμφαση στη συλλογική
δουλειά, στην εμπιστοσύνη αλλά και στο
αποτέλεσμα. Μιλώντας κατά την τελετή
εγκαινίων ο Διευθύνων Συνέταιρος της ΕΥ
Κύπρου, Ανδρέας Δημητρίου, επισήμανε
ότι η εφαρμογή της φιλοσοφίας Workplace
of the Future στα νέα γραφεία του οργα-
νισμού αποτέλεσε μια μεγάλη αλλαγή για
τον καθένα από τους εργαζομένους. 

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωρ-
γιάδης, τόνισε κατά την τελετή εγκαινίων
ότι «η κυπριακή οικονομία παρέμεινε όρθια,
επειδή εταιρείες όπως η ΕΥ παρέμειναν
σταθερές και διατήρησαν τον δυναμισμό,
την προοπτική και τη δραστηριότητά τους».
Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι η κυπριακή
οικονομία θα ανακάμψει.
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Στόχος η ενίσχυση της φοροεισπρακτικής πολιτικής του κράτους

Είσπραξη φόρων μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών

Με την πιλοτική εφαρμογή του νόμου, θα δίδεται το δικαίωμα στο Τμήμα
Φορολογίας να δεσμεύει τραπεζικές καταθέσεις οφειλετών

ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σ
ε ισχύ αναμένεται να τεθεί σύν-
τομα ο νόμος που θα επιτρέπει
την είσπραξη οφειλόμενων φόρων
από το κράτος, μέσω τραπεζικών

λογαριασμών. Ειδικότερα, εντός Μαρτίου,
θα αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή του νόμου
που δίδει το δικαίωμα στο Τμήμα Φορο-
λογίας να δεσμεύει τραπεζικές καταθέσεις
οφειλετών, ενισχύοντας τη φοροεισπρακτική
πολιτική του κράτους.

Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που πέρασε
πρόσφατα από τη Βουλή, η πρακτική θα
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που κάποιο
πρόσωπο αρνείται, παραλείπει, καθυστερεί
ή αμελεί να καταβάλει το ποσό που οφείλει.
Το ποσό πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις χι-
λιάδες ευρώ εξαιρουμένου του φόρου για
τον οποίο:
•Δεν έχουν εκπνεύσει οι προθεσμίες ή
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που
προβλέπονται για ενστάσεις και υποθέσεις
στο εφοριακό συμβούλιο και το Ανώτατο
Δικαστήριο.
•Εάν έχει οριστεί η καταβολή των οφειλο-
μένων με δόσεις και νοουμένου ότι κατα-
βάλλονται εμπρόθεσμα.
•Εάν το Υπουργικό Συμβούλιο έχει απο-

φασίσει να χαριστεί ή να διαγραφεί το
ποσό.
•Εάν έχει παρασχεθεί ικανοποιητική εξασφά-
λιση για την καταβολή του οφειλόμενου φό-
ρου.

Η διαδικασία
Κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του

Γενικού Εισαγγελέα, θα απευθύνονται στα
τραπεζικά ιδρύματα και θα ζητούν την
άμεση δέσμευση οποιουδήποτε ελεύθερου
και διαθέσιμου ποσού που ανήκει στον

οφειλέτη. Θα μπορούν να αντληθούν ποσά
που βρίσκονται κατατεθειμένα σε ένα ή
περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς,
σε ένα ή περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα.
Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το
ποσό δεν υπερβαίνει το ποσό του οφειλό-
μενου φόρου συν τόκους και επιβαρύνσεις.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η δέσμευση
ελεύθερου και διαθέσιμου χρηματικού πο-
σού του οφειλέτη που θα αφήνει λιγότερες
από δύο χιλιάδες ευρώ στο σύνολο των
τραπεζικών του λογαριασμών.

Η συγκεκριμένη πρακτική 
θα εφαρμόζεται σε

περιπτώσεις που κάποιο
πρόσωπο αρνείται, 

παραλείπει, καθυστερεί ή
αμελεί να καταβάλει το ποσό

που οφείλει

Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ Εμπορίου, Ενέργειας και Βιο-
μηχανίας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ήταν προ
ημερών  ο κεντρικός ομιλητής στο Επιχειρη-
ματικό Φόρουμ που συνδιοργάνωσαν στο Har-
vard Club της Νέας Υόρκης, το Υπουργείο
Εμπορίου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο και ο Κυπριακός Οργα-
νισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων, στο οποίο
έκαναν παρουσιάσεις κρατικοί αξιωματούχοι
και εκπρόσωποι κυπριακών εταιρειών και
συμμετείχαν στελέχη αμερικανικών επιχειρή-
σεων. Στην ομιλία του, ο κ. Λακκοτρύπης
αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που προσφέρει
η Κύπρος για τους επενδυτές: Στη στρατηγική
της θέση, στην ιδιότητα του μέλους της ΕΕ,
στο ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, στο
σύγχρονο δίκτυο μεταφορών και τηλεπικοινω-
νιών, στο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών
και στο άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Είπε πως παρά τις οικονομικές δυσχέρειες, η
εγγραφή εταιρειών μήνα με τον μήνα αυξάνεται
λόγω του αξιόπιστου νομικού πλαισίου και του
υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού.

Τουρισμός - Το παρόν
Στην Κύπρο, υπογράμμισε, υπάρχουν δύο

σημαντικοί τομείς. Ο ένας αφορά το παρόν

και είναι ο τουρισμός κι ο άλλος το μέλλον και
είναι η ενέργεια, με τα κοιτάσματα υδρογο-
νανθράκων. Σε σχέση με τον τουρισμό -που
αποτελεί το 12.5% του ΑΕΠ- ανέφερε ότι ση-
μειώθηκαν 2.4 εκ. αφίξεις το 2014, αριθμός
πολύσημαντικόςσεσύγκρισημε τονπληθυσμό
του νησιού. ΗΒρετανία έρχεται πρώτη σε του-
ρίστες και ακολουθεί η Ρωσία και αριθμός
άλλων αγορών. Πρόσθεσε πως η Κύπρος βρί-
σκεται στη φάση για το πώς θα περάσει στο
επόμενο στάδιο, κοιτάζοντας τις υποδομές
και πώς θα βελτιώσει τη χειμερινή περίοδο,
πώς θα έχει καλύτερες συνδέσεις με άλλες
χώρες καθώς και τις τηλεπικοινωνίες. «Δεν
είναι μυστικό ότι η Ρωσία διέρχεται κρίση,
λόγωυποβάθμισηςτουρουβλίουκαι τηςπτώσης
της τιμής του πετρελαίου», ανέφερε, προσθέ-
τοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια να ανα-
πληρωθεί το κενό από Βρετανούς τουρίστες,
καθώς η στερλίνα έχει ενισχυθεί έναντι του
ευρώ. Αναφερόμενος στην ανάγκη βελτίωσης
του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει
η Κύπρος μίλησε για τα σχέδια υποδομής
που υπάρχουν, όπως, θέρετρο καζίνο, ανά-
πτυξη οικισμών πολυτελείας, μαρίνες, γή-
πεδα γκολφ, πάρκα ανάπαυσης και θεματικά
πάρκα, αγροτουρισμός, παιδεία και πανε-

πιστήμια. Σε σχέση με το καζίνο, είπε ότι
υπολογίζει ο νόμος να τεθεί σε εφαρμογή
τον Απρίλιο. Ένα μήνα μετά την υιοθέτηση
του νόμου, θα δοθεί χρονικό περιθώριο
ενός μήνα για την ενημέρωση όλων και
στη συνέχεια θα καταχωρηθούν αγγελίες
έκφρασης δημοσίου ενδιαφέροντος.

Ο κ. Λακκοτρύπης προέβλεψε πως από το
καζίνο θα μπορούσε ο αριθμός των τουριστών
να αυξηθεί κατά ένα εκατομμύριο τον χρόνο.
Για τις μαρίνες, είπε πως υπάρχει μία η οποία
εξυπηρετεί 600 γιότ, ετοιμάζεται μία που θα
εξυπηρετεί 400 και αναζητούνται στρατηγικοί
επενδυτές για άλλες. Μίλησε τέλος για συ-
νεργασία με το Ισραήλ με στόχο τη δημιουργία
κοινών πακέτων Ρώσων τουριστών, για επι-
σκέψεις σε βυζαντινά μοναστήρια στην Κύπρο
και στους Αγίους Τόπους.

ΦΑ και Πετρέλαιο - Το μέλλον
Ο υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε το φυ-

σικό αέριο και το πετρέλαιο «το μέλλον της
Κύπρου» κι ανέπτυξε την πολιτική των «τριών
πυλώνων» που σχεδίασε η Κυβέρνηση. Ο
πρώτος και βραχυπρόθεσμος αφορούσε την
προσέλκυση των εταιρειών για τη διεξαγωγή
ερευνών, αλλά και όλη την αλυσίδα του αερίου

(όπως για παράδειγμα τις υποδομές, για τις
οποίες ενδιαφέρθηκε η Halliburton). Στον
μεσοπρόθεσμο ενέταξε τα έσοδα  από την
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και στον
μακροπρόθεσμο  την επένδυση σε γνώση,
ώστε σε 5-10 χρόνια να δημιουργηθεί η κυ-
πριακή εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των
υδρογονανθράκων. Ο Γιώργος Λακκοτρύπης
αναφέρθηκε στη διάθεση των τεμαχίων της
ΑΟΖ σε διάφορες εταιρείες, στην πορεία των
ερευνών και στη συμφωνία που θα υπογραφεί
την προσεχή εβδομάδα με την ΤΟTAL για
παράταση των ερευνών της στο τεμάχιο 11.
«Ελπίζουμε και προσβλέπουμε τις προσεχείς
εβδομάδες να περάσουμε από τη φάση της
εξερεύνησης στη φάση εκμετάλλευσης και
να προσελκύσουμε επενδυτές», είπε, απο-
καλύπτοντας ότι βρισκόμαστε στην τελευταία
φάση των συζητήσεων για την πώληση αερίου
προς την Κύπρο και την Αίγυπτο. Στο πλαίσιο
αυτό μίλησε για τις επενδυτικές ευκαιρίες
που υπάρχουν και για τις οποίες έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον, τόσο για την κατασκευή του
αγωγού μεταφοράς αερίου προς την Κύπρο,
κόστους 350 εκατομμυρίων ευρώ, όσο και
προς την Αίγυπτο, για τον οποίο έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από τα Αραβικά Εμιράτα.

Λακκοτρύπης: Τα πλεονεκτήματα της Κύπρου για επενδύσεις
ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Τόνωση τουριστικής
βιομηχανίας
ΤΑ νέα σχέδια κινήτρων που ανακοινώθηκαν
στα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου
δενπεριλαμβάνουνοποιεσδήποτεεπιβραβεύσεις
γιααεροπορικέςεταιρείες,πουέλαβανμερίδιο
από το πελατολόγιο των Κυπριακών Αερο-
γραμμών,ξεκαθάρισεοΥπουργόςΣυγκοινωνιών
και ΈργωνΜάριος Δημητριάδης. Σε δηλώσεις
του αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής
συμφωνίας, σημείωσε ότι τα συνολικά έξι
σχέδια κινήτρων στοχεύουν στην περαιτέρω
ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας
της Κύπρου και την τόνωση της τουριστικής
βιομηχανίαςτηςχώρας.ΥπουργείοΣυγκοινωνιών
και Έργων και Hermes Airports υπέγραψαν
συμφωνία, η οποία προνοεί την υιοθέτηση
νέων σχεδίων κινήτρων στα δύο αεροδρόμια.
Ο Υπουργός είπε ότι τα σχέδια κινήτρων προ-
σφέρονταιχωρίςοποιαδήποτεδιάκρισησεόλες
τις αεροπορικές εταιρείες που πληρούν τα
σχετικά κριτήρια. Στις αεροπορικές εταιρείες
θαπροσφέρονται κίνητραγιαανάπτυξηπολλα-
πλών νέων δρομολογίων στη βάση τρίχρονης
συμφωνίας,γιαανάπτυξηνέων (μεμονωμένων)
δρομολογίων,γιαανάπτυξητηςχειμερινήςεπι-
βατικήςκίνησης,γιαεκπτώσειςστατέληπροσ-
γείωσης των κυπριακών αεροδρομίων και για
ανάπτυξη μέσω ενός σχεδίου επιβράβευσης
(bonus) σε υφιστάμενα δρομολόγια. Θα προ-
σφέρονται, επίσης, κίνητρα για παροχή υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών προβολής της Κύπρου
σε αερογραμμές που ενδιαφέρονται να προχω-
ρήσουνσεπεραιτέρωανάπτυξητωνπροσφερό-
μενων υπηρεσιών τους στην Κύπρο και, κατά
προέκταση,σεαύξησητηςεπιβατικήςκίνησης.
Ο Υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα
νέασχέδιακινήτρωνθασυμβάλουνστηναύξηση
του τουριστικού ρεύματος από υφιστάμενες
αγορές,τηνανάπτυξηνέωναγορών,τηντόνωση
χειμερινού τουρισμού και τη διατήρηση του
υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητας της χώρας
με το εξωτερικό.Μετησειρά του, οΑνώτατος
ΕκτελεστικόςΔιευθυντήςτηςHermesAirports,
Wes Porter, δήλωσε την ικανοποίησή του για
την υπογραφή της συμφωνίας. Το νέο σχέδιο
κινήτρων, σημείωσε, αποτελεί ουσιαστικά
επένδυση για το μέλλον της Κύπρου, καθώς
δημιουργεί προοπτικές για αύξηση του τουρι-
στικού ρεύματος και για ανάπτυξη. Ανέφερε
χαρακτηριστικάότι το 2014ηHermesυποδέχ-
θηκεστακυπριακάαεροδρόμια2,44εκατομμύρια
επισκέπτες,οιοποίοισυνεισέφερανπερισσότερα
από 2δις ευρώστηνοικονομία τηςΚύπρου.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

Κ
αταιγιστικές αναμένει τις εξε-
λίξεις γύρω από τα ενεργειακά
τις προσεχείς εβδομάδες ο
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου

και Βιομηχανίας, Γιώργος Λακκοτρύπης,
όπως δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης, στο
περιθώριο του επενδυτικού φόρουμ για
την Κύπρο, στο Harvard Club της Νέας
Υόρκης, που ήταν και κεντρικός ομιλητής.
«Στις προσεχείς εβδομάδες θα έχουμε αρ-
κετές εξελίξεις γύρω από τα ενεργειακά,
αρχής γενομένης από την επόμενη, που
θα είναι καταιγιστικές», ανέφερε.

Εξελίξεις μέσα σε δυο βδομάδες
«Θα έχουμε την επίσκεψη του αντιπρο-

έδρου της NOBLE, την ετήσια έκθεση πε-
πραγμένων της DELEK, στην οποία θα πα-
ρέχονται σημαντικές πληροφορίες για το τι
θα γίνει, θα έχουμε τη δήλωση εμπορικό-
τητας (declaration of commerciality) του
“Αφροδίτη”, η οποία είναι κοσμογονική
για την Κύπρο, καθώς είναι η στιγμή που
περνούμε από την έρευνα στην εκμετάλ-
λευση. Θα μας καταθέσουν επίσης το σχέδιο
ανάπτυξης του “Αφροδίτη”. Κι όλα αυτά
θα γίνουν τις επόμενες δύο εβδομάδες»,
τόνισε. Ο κ. Λακκοτρύπης πρόσθεσε ότι
υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη που πρέπει
να γίνει, με σημαντικότερο όλων τις εμπο-
ρικές συμφωνίες. «Να δούμε αν είναι συμ-
φέρουσες, τι όρους εμπεριέχουν, γιατί
αυτήν τη στιγμή στοχεύουμε σε δύο αγορές.
Την κυπριακή, την αιγυπτιακή (κυρίως)
και ίσως ιορδανική. Το μεγάλο ερωτηματικό
είναι να βρούμε πελάτες, οι οποίοι θα έχουν
την πιστοληπτική ικανότητα για να αναλά-
βουν αυτές τις υποχρεώσεις».

Περίοδος παύσης γεωτρήσεων
Σε ερώτηση για τη διακοπή των γεωτρή-

σεων, είπε ότι  όντως θα  υπάρξει μία περίοδος
παύσης για τεχνικούς λόγους συντήρησης.
«Ήταν προγραμματισμένη για τον Αύγουστο,
αλλά λόγω του αρνητικού αποτελέσματος της
πρώτης γεώτρησης, επισπεύστηκε. Γιατί
αυτήν τη στιγμή η εταιρεία δεν ξέρει ποια θα
είναι η επόμενη γεώτρηση. Θα είναι ένα πα-

ράθυρο τριών μηνών και το τι θα ακολουθήσει,
θα εξαρτηθεί από τη δεύτερη γεώτρηση. Αν
είναι επιτυχημένη, θα γίνει μία επιβεβαιωτική,
αν όχι, θα συζητήσουμε με την εταιρεία».
Πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν του ετέθη κάποιο
θέμα να αφήσει η Κύπρος το θέμα του
φυσικού αερίου και να ασχοληθεί με την
επίλυση του Κυπριακού. «Δεν αφήσαμε ευ-
καιρία να εξελιχθεί τέτοια συζήτηση. Ξεκα-
θαρίσαμε εκείνο που λέμε πάντα, ότι θα
προχωρήσουμε. Το αποδεικνύουν και τα γε-
γονότα και τα μνημόνια που υπογράψαμε
στο Κάιρο κι αυτά που θα ακολουθήσουν».

Οι απαιτήσεις της Τουρκίας
Τέλος, στο θέμα πώς αντιμετωπίζεται η

απαίτηση της Τουρκίας να γνωρίζει προ-

καταβολικά τι θα πάρουν οι Τ/κ με τη
λύση, είπε: «Εμείς προχωράμε. Η απάντηση
που τους έδωσα είναι η ίδια με την απάντηση
που έδωσε ο κ. Κασουλίδης. Από τη στιγμή
που είναι αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης, με τη λύση θα καθοριστεί από
μόνο του». Για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ
είπε ότι το ενεργειακό και πολιτικό κομμάτι
της συζητήθηκε στην Ουάσιγκτον, το οι-
κονομικό και εμπορικό στη Νέα Υόρκη και
το ακαδημαϊκό στη Βοστώνη, όπου μετέβη
και μίλησε την Παρασκευή στα Πανεπιστήμια
Ταφτς και Χάρβαρντ. Τέλος, είπε πως πέραν
των ενεργειακών, την Κυβέρνηση ενδιαφέρει
ιδιαίτερα το θέμα του τουρισμού και πώς
θα μπορέσει να βελτιώσει την προσβασι-
μότητα με την Αμερική.

Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ Ενέργειας χαρακτήρισε ση-
μαντικό γεγονός τη μετάβαση του Προ-
έδρου Αναστασιάδη στο Σαρμ Ελ Σέιχ, έπει-
τα από πρόσκληση του Προέδρου της Αιγύ-
πτου, Αλ Σίσι, για να συμμετάσχει σε Διε-
θνές Συνέδριο, με θέμα την Οικονομική
Ανάπτυξη της Αιγύπτου. Στο περιθώριο του
φόρουμ, ο κ. Λακκοτρύπης είχε συνομιλία
με τον αντιπρόεδρο της DELEK, ενώ συναν-
τήθηκε επίσης με στελέχη της Noble Ener-
gy. «Είδαμε μαζί τους σχεδιασμούς, όπως
και με τη Noble. Κι αυτά που λέμε είναι σε
πλήρη ευθυγράμμιση», πρόσθεσε. Στο ερώ-
τημα αν οι εταιρείες έχουν ξεκαθαρίσει στα
σχέδιά τους ότι θα στραφούν προς την Αίγυ-
πτο, ο Υπουργός Ενέργειας είπε πως είναι

ξεκάθαρο ότι καθώς είναι μία ελκυστική
αγορά, θα πάμε προς εκείνη την κατεύθυν-
ση. «Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ποιος θα
είναι ο τελικός πελάτης. Πρέπει να προηγη-
θούν εμπορικές διαπραγματεύσεις. Μιλών-
τας για εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέ-
πει να έχετε στο νου ότι αφορούν σε συμ-
βόλαια τα οποία περιέχουν 55 συνολικά ση-
μαντικούς όρους, οι οποίοι διέπουν την
τιμή, τους εγγυητές, πότε μπορούν να ανα-
θεωρηθούν και άλλα πολύ σοβαρά θέματα,
τα οποία απαιτούν χρόνο διαπραγμάτευσης.
Αλλά, όλα αυτά θα γίνονται παράλληλα».
Στο ερώτημα πώς βλέπουν οι Αμερικανοί την
ταχεία σύγκλιση Κύπρου - Αιγύπτου, ο κ.
Λακκοτρύπης παρέπεμψε στην παρουσία του

Υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι στο Σαρμ
Ελ Σέιχ, την ίδια χρονική περίοδο. Παράλλη-
λα επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανοεβραϊκές
οργανώσεις με τις οποίες συναντήθηκε, συ-
νεχίζουν να βλέπουν με καχυποψία την Τουρ-
κία. Στο ζήτημα της επίσκεψης του Προ-
έδρου Αναστασιάδη στη Μόσχα, ο Κύπριος
Υπουργός είπε ότι το ζήτημα αυτό που συζή-
τησε την περασμένη εβδομάδα με τους Αμε-
ρικανούς ο κ. Κασουλίδης δεν ετέθη στον
ίδιο. «Σ’ εμένα ηγέρθησαν κάποια ερωτημα-
τικά στις ομάδες λόμπι, σε σχέση με το τι γί-
νεται με τη Ρωσία κι άλλα ζητήματα. Εγώ
ήμουν ξεκάθαρος, λέγοντας μάλιστα ότι μία
εβδομάδα μετά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
επισκέφθηκε τη Μόσχα ο Ματέο Ρέντζι».

Η επίσκεψη στην Αίγυπτο

Καταιγιστικές εξελίξεις
στα ενεργειακά

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανέφερε ότι προσεχώς θα έχουμε αρκετές εξελίξεις
γύρω από τα ενεργειακά, αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι καταιγιστικές

Ο Υπουργός Ενέργειας 
χαρακτήρισε σημαντικό
γεγονός τη μετάβαση 

του Προέδρου Αναστασιάδη 
στο Σαρμ Ελ Σέιχ
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Δείκτης κατασκευαστικής βιομηχανίας KNAUF - SAKRET   

Πάτος στην ύφεση του
κατασκευαστικού τομέα;

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται ότι ο κλάδος έχει μειωθεί
σε τέτοιο βαθμό, που δεν αφήνει πλέον πολλά περιθώρια περαιτέρω συρρίκνωσης

Τ
ην περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος
2014, οι Δείκτες που αφορούν στη
Δραστηριότητα της Κατασκευαστι-
κής Βιομηχανίας άρχισαν να δεί-

χνουν τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης
σε σύγκριση με το 2013. Αυτό φαίνεται να
προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι ο
Κατασκευαστικός Τομέας έχει συρρικνωθεί
σε τέτοιο βαθμό, που δεν αφήνει πλέον
πολλά περιθώρια περαιτέρω συρρίκνωσης.
Οι κυριότεροι λόγοι που οι εργοληπτικές

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα,
είναι η ανεπαρκής έως ανύπαρκτη ζήτηση

για κατασκευαστικές επενδύσεις και τα
προβλήματα ρευστότητας και δανειοδότησης.
Το πρόβλημα ανεργίας στον Κατασκευαστικό
Τομέα φαίνεται να συνεχίζει να διογκώνεται
μέσα στο 2014, αν και σε μικρότερο βαθμό
απ’ ό,τι στο παρελθόν.
Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία καταδεικνύουν

ότι οι τιμές προσφορών θα συνεχίσουν να
είναι υπό πίεση, με το ποσοστό των εργο-
λάβων που μας απαντούν ότι οι τιμές θα
αυξηθούν μείον αυτών που μας λένε ότι θα
μειωθούν, να μας δίνει ένα αρνητικό πρό-
σημο της τάξης του -32%. Αυτό είναι και το
λιγότερο αρνητικό ποσοστό που έχουμε δει
από το 2010, που δείχνει ότι τα περιθώρια
για χαμηλότερες τιμές προσφορών έχουν
σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. Την ίδια στιγ-
μή, η τάση όσον αφορά τη ζήτηση από
τους καταναλωτές / επενδυτές, δεν αφήνει
προοπτικές για πραγματική ανάκαμψη του

Κατασκευαστικού Τομέα. Ο Δείκτης Αγοράς
/ Οικοδόμησης οικίας εντός 12 Μηνών,
βρίσκεται στο 1,1% που είναι κοντά στα χα-
μηλότερα επίπεδα από την αρχή της έρευνας,
ενώ σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρίσκεται
επίσης και ο Δείκτης Ανακαίνισης εντός 12
Μηνών, όπου το τελευταίο τετράμηνο κυ-
μαίνεται στο 2,4%.

Δείκτης Δραστηριότητας Επιχείρησης: (Πο-
σοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους
τελευταίους 6 μήνες η δραστηριότητα της
επιχείρησής τους έχει αυξηθεί, μείον το
ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι
έχει μειωθεί). Ο Δείκτης Δραστηριότητας
καταγράφει αρνητικό πρόσημο της τάξης
του -66% για την περίοδο Ιούλιος - Δεκέμ-
βριος 2014. Φαίνεται ότι ο δείκτης αυτός,
αφού έχει ήδη πιάσει πάτο και αφού μεγάλος
αριθμός εργοληπτών σταδιακά έχουν ήδη
αποχωρήσει από την Κατασκευαστική βιο-
μηχανία, δείχνει κάποια αρχικά στάδια στα-
θεροποίησης. 

Δείκτης Αριθμού Εργαζομένων Επιχείρησης:
(Ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι
τους επόμενους 6 μήνες ο αριθμός των ερ-
γαζομένων στην επιχείρησή τους θα αυξηθεί,
μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν
ότι θα μειωθεί). Στον Δείκτη Αριθμού Ερ-
γαζομένων το αρνητικό πρόσημο φθάνει
αυτήν την περίοδο στο -17% και παρόλο
που συνεχίζει να είναι αρνητικό (δηλαδή
μια μείωση στον αριθμό των ατόμων που
απασχολούνται στον τομέα), αυτό είναι σε
πολύ μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι στο παρελθόν. 

Δείκτες Προσδοκιών (Καταναλωτές / Επεν-
δυτές): Δυστυχώς, με βάση τους Δείκτες
που αφορούν στη ζήτηση, οι προοπτικές
για πραγματική ανάκαμψη του Κατασκευα-
στικού Τομέα είναι ανύπαρκτες: 
•Ο Δείκτης Αγοράς / Οικοδόμησης οικίας
εντός 12 Μηνών, βρίσκεται στο 1,1% που
είναι κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από
την αρχή της έρευνας.
•Σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρίσκεται επίσης και

ο Δείκτης Ανακαίνισης εντός 12 Μηνών, όπου
το τελευταίο τετράμηνο κυμαίνεται στο 2,4%.

Το εργαλείο του Δείκτη Τιμών
H Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οι-
κοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), αφότου έχει
συμβληθεί με την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών
RAI Consultants, υλοποιεί το έργο για τη
δημιουργία Δείκτη της πορείας της Κατα-
σκευαστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο. Ο
κύριος στόχος του έργου είναι η μέτρηση
της ανάπτυξης του τομέα της Κατασκευαστικής
Βιομηχανίας στην Κύπρο, αλλά και η κατα-
γραφή του βαθμού στον οποίο η Βιομηχανία
επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς πα-
ράγοντες (όπως για παράδειγμα η οικονομική
κρίση). Στο πλαίσιο του έργου, γίνεται συνεχής
συλλογή, καταγραφή και ανάλυση πρωτογενών
(από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις - μέλη
των επαρχιακών Συνδέσμων της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.,
το κοινό, επιχειρήσεις / επενδυτές άλλων οι-
κονομικών τομέων) και δευτερογενών (στα-
τιστικά και άλλα) δεδομένων / στοιχείων,
που σχετίζονται όχι μόνο με την Κατασκευα-
στική Βιομηχανία αλλά και με την Οικονομία
της Κύπρου γενικότερα. Με την καταγραφή
και ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων
δίνεται συνεχής ενημέρωση, σε όλους τους
άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους, για την
πρόοδο της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας,
ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται και προβλέ-
πονται τάσεις στην πορεία της.
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων

Οικοδομών Κύπρου πιστεύει ακράδαντα ότι
ο Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας
έχει ήδη καταστεί ένα σημαντικότατο και
ταυτόχρονα πρωτοποριακό (σε εθνικό αλλά
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) εργαλείο, του
οποίου η αξιοποίηση προσφέρει πολύτιμες
πληροφορίες, δεδομένα και ενδείξεις σε
κάθε ενδιαφερόμενο. Ο Δείκτης Κατασκευα-
στικής Βιομηχανίας φέρει το όνομα των Χο-
ρηγών KNAUF - SAKRET ZEIPEKKIS.

Οι κυριότεροι λόγοι που 
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα, είναι 
η ανεπαρκής ζήτηση για 

κατασκευαστικές επενδύσεις
και τα προβλήματα ρευστότητας

και δανειοδότησης

Η πρόσφατη κατάθεση νομοσχεδίου από
πλευράς της Κυβέρνησης για τη δημιουργία
casino-resort στην Κύπρο και η έναρξη
του διαλόγου στη Βουλή των Αντιπροσώπων,
αποτελούν μία πολύ θετική εξέλιξη για την
οικονομία του τόπου. Σε μία περίοδο που
έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ τις
σοβαρές επενδύσεις, ένα αναπτυξιακό έργο
τέτοιου βεληνεκούς, μόνο θετικά μπορεί
να συμβάλει στην κοινή προσπάθεια ανα-
βάθμισης και εμπλουτισμού του τουριστικού
μας προϊόντος. Το casino-resort θα συν-
δράμει, ουσιαστικά, στην επανεκκίνηση
της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην
Κύπρο, με ποικίλους τρόπους:
•Προσελκύοντας περισσότερο από ένα εκα-
τομμύριο επιπρόσθετους τουρίστες ετησίως,
αυξάνοντας έτσι τον εισερχόμενο τουρισμό,
τον μέσο όρο παραμονής των τουριστών και
τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη. Συμβάλλοντας,
ταυτόχρονα, στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος της εποχικότητας και στις προσπάθειες
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.
•Εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν της
Κύπρου με δραστηριότητες που θα προσελ-

κύσουν, ταυτόχρονα με τις επισκέψεις για
σκοπούς αναψυχής, τη διεξαγωγή συνεδρίων,
επιχειρηματικών συναντήσεων, εκθέσεων
και άλλων μορφών θεματικού τουρισμού.
•Δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις ερ-
γασίας σε μια περίοδο που η ανεργία βρί-
σκεται στα ύψη.
•Επιφέροντας στο κράτος φορολογικά έσοδα
δεκάδων εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.
•Παρεμποδίζοντας φαινόμενα απάτης και
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες και μειώνοντας συνάμα τις δα-
πάνες που γίνονται από Ελληνοκύπριους
και αλλοδαπούς στα καζίνα των κατεχομένων. 
•Δημιουργώντας ευρύτερο αναπτυξιακό όφε-
λος για την Κύπρο και ένα πιο φιλικό επιχει-
ρηματικό περιβάλλον. Δεκάδες νέες επιχει-
ρήσεις αναμένεται να δημιουργηθούν προς
εξυπηρέτηση των αναγκών που θα προκύψουν
από τη λειτουργία του casino-resort.
Ένας από τους βασικότερους λόγους που

μέχρι σήμερα δεν καρποφορεί η προσπάθεια
προσέλκυσης επενδύσεων και κατ’ επέκτασιν
η υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων
είναι η πολύ χαμηλή αποδοτικότητα των

επενδυτικών σχεδίων, η οποία σε συσχετισμό
με τους υψηλούς επενδυτικούς κίνδυνους
που παρουσιάζει η οικονομία και την υψηλή
απόδοση επενδυτικών σχεδίων ανταγωνιστικών
χωρών, καθιστά τα επενδυτικά μας σχέδια
όχι τόσο ελκυστικά. Σημαντικοί παράγοντες,
ως προς την υλοποίηση του casino-resort,
είναι μεταξύ άλλων η παροχή φορολογικών
ή άλλων κινήτρων προς τους ενδιαφερόμενους
επενδυτές, η λήψη μέτρων για προστασία
από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα καζίνα
που λειτουργούν στα κατεχόμενα, καθώς και
η θεσμοθέτηση ελέγχου που θα εγγυάται την
ορθή λειτουργία του casino-resort, η οποία
με τη σειρά της θα επιφέρει έσοδα στα
κρατικά ταμεία, χωρίς να εμποδίζεται η επι-
χειρηματική ευελιξία του επενδυτή.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώ-

θηκε μέχρι σήμερα για το casino-resort
ήταν ιδιαίτερα έντονο, γεγονός που επιβε-
βαιώνει τις δυνατότητες της Κύπρου ως
επενδυτικού προορισμού. Θεωρείται δεδο-
μένο ότι, με την έγκριση του νομοσχεδίου,
το έργο θα προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο σχεδιασμός για το casino-resort δεν
θα πρέπει να εμπλακεί σε μικροπολιτικές
σκοπιμότητες. Η διαφάνεια, η ταχύτητα
και επαγγελματισμός που επιδείχθηκε το
τελευταίο διάστημα θα πρέπει να συνεχιστούν
ώστε να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερον.
Η μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθείται
για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο
μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την επι-
τάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται
με τις μεγάλες αναπτύξεις ευρύτερα.

Αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία
CASINO-RESORT

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Πρόεδρος του
Συνδέσμου 
Μεγάλων

Αναπτύξεων
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...αλλά και τραπεζιτών

8 MAIN STORY BUSINESS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Τ
ους δικούς τους προβληματισμούς
κατέθεσαν προ ημερών σε εκδήλωση,
καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
σε σχέση με την οικονομική κρίση.

Τόσο για ό,τι αφορά τους λόγους που αυτή
δημιουργήθηκε, όσο και τους τρόπους εξόδου
από αυτήν. Σε διαφορετική εκδήλωση, τρα-
πεζίτες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι,
τόσο για την πορεία των τραπεζών τους, όσο
και για την ευρύτερη πορεία της κυπριακής
οικονομίας, μετά τα μέτρα που ελήφθησαν.
Αξίζει ταυτόχρονα να σημειωθεί ότι ανάλογη
αισιοδοξία φαίνεται να συμμερίζεται και ο
Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης,
τη στιγμή, ωστόσο, που σε δική της έκθεση,
η EY σημειώνει ότι τα σημάδια ανάκαμψης
της οικονομίας θα κάνουν την εμφάνιση
τους όχι νωρίτερα από το 2016, διαψεύδοντας
όσους έλεγαν ότι θα δούμε θετικούς ρυθμούς
εντός του τρέχοντος έτους.

Με τα μάτια των
πανεπιστημιακών
Τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη και το πού οφεί-
λεται η κρίση που αντιμετωπίζει, αλλά και
το πώς μπορεί κρίση αυτή να αντιμετωπιστεί,
ανέλυσαν, ο καθένας με τη δική του οπτική
γωνία, ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, σε ανοικτή συζήτηση που πραγματο-
ποιήθηκε στο κρατικό Πανεπιστήμιο.

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 
Η Ελλάδα διολισθαίνει...
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση με θέμα
«Η κρίση στην Ευρωζώνη, η Κύπρος και η
Ελλάδα: Λιτότητα, μεταρρυθμίσεις και η πο-
λυπόθητη ανάπτυξη», ο Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταν-
τίνος Χριστοφίδης, αναφέρθηκε στο αποτέ-
λεσμα των εκλογών στην Ελλάδα που έδωσε
προοπτικές να σταλούν μηνύματα κατά των
πολιτικών λιτότητας, αλλά και στις μετέπειτα
αρνητικές ενέργειες της ελληνικής Κυβέρ-
νησης. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλά-
δας, σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, συνο-
μιλούσε με τα διεθνή ΜΜΕ αντί με τους δα-
νειστές της, δημιουργώντας μια παγκόσμια
βεντέτα με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομι-
κών. Ανέφερε ότι η Ελλάδα διολισθαίνει
στην κρίση με περιορισμένη ρευστότητα και
ίσως σε έξοδο από την Ευρωζώνη και πρό-
σθεσε ότι “όταν ξυπνήσει ο ελληνικός λαός,
ελπίζω να μην είναι πάρα πολύ αργά”.
Επίσης, εξέφρασε την αντίθεσή του στην
απόφαση της Ελλάδας να θέσει σήμερα το
θέμα του κατοχικού δανείου. Σε σχέση με
την εμφάνιση του Υπουργού Οικονομικών
της Ελλάδας, ο κ. Χριστοφίδης επικαλέστηκε
απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού της
Γαλλίας στην Κυβέρνηση Μιτεράν, Πιέρ Μο-
ρουά, όταν ρωτήθηκε γιατί ως πρώην αν-
θρακωρύχος κυκλοφορεί με κοστούμια μεγάλης
μάρκας. Ο κ. Μορουά, σύμφωνα με τον κ.
Χριστοφίδη, είπε ότι “όταν έχεις να δώσεις
ένα αντισυμβατικό μήνυμα, για να έχει
πέραση δεν μπορεί να το δίνεις με αντισυμ-
βατικό τρόπο”, σημειώνοντας ότι “αντισυμ-
βατικό μήνυμα με αντισυμβατικό τρόπο,
λίγο πολύ θα θεωρηθείς ο τρελός της παρέας”.
Ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια
στην απόφαση του Έλληνα Υπουργού Παιδείας

να καταργήσει τα πρότυπα γυμνάσια, λύκεια
και τα πειραματικά σχολεία, τη στιγμή που η
Τουρκία κατά την τελευταία 10ετία έφτιαξε
1.000 πειραματικά σχολεία. Στη συνέχεια, ο
Πρύτανης ανέφερε ότι στην Κύπρο “πρέπει
να αφήσουμε τους μύθους και να δούμε πώς
φτιάχνουμε τον τόπο μας”, λέγοντας ότι το
1980 κάποιοι ήθελαν να μετατρέψουν την
Κύπρο σε Κέντρο Αερομεταφορών, χωρίς αε-
ροδρόμια, ενώ στη δεκαετία του 1990 υπήρχε
η ιδέα να μετατραπεί η Κύπρος σε διεθνές
Κέντρο παροχής υγείας, χωρίς ιδιωτικά νο-
σοκομεία και χωρίς ιατρικές σχολές. 

Σταύρος Ζένιος: 
Αργοπορημένη απόφαση ΕΚΤ
Σε εισήγηση του, ο Καθηγητής Χρηματοοι-
κονομικών και Διοικητικής Επιστήμης στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και Senior Fellow
του The Wharton School (ΗΠΑ), Σταύρος
Ζένιος, παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία για
την ύφεση και την ανεργία στην Ευρωζώνη
και στις ΗΠΑ, καταδεικνύοντας πόσο γρή-
γορα αντιμετώπισαν τα προβλήματα αυτά
οι ΗΠΑ. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αργο-
πορημένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας, σε σχέση με τις υπόλοιπες
μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες, για ποσοτική
χαλάρωση, ενώ χαρακτήρισε ορθή την πρό-
ταση της ελληνικής Κυβέρνησης για ανα-
διάρθρωση του δημόσιου χρέους, η οποία
έχει διαφοροποιηθεί τελευταίως σε μικρότερο
δημοσιονομικό πλεόνασμα. Ωστόσο, ο κ.
Ζένιος εξέφρασε την αντίθεσή του στην
απόφαση της Ελλάδας να αναστρέψει τις
μεταρρυθμίσεις, κάτι, όπως είπε, που δεν
προεικάζει ανάπτυξη.

Σταύρος Τομπάζος: 
Η Γερμανία υπεύθυνη…
Στη δική του εισήγηση, ο Αναπληρωτής

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Τμή-
μα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου  Κύπρου, Σταύρος
Τομπάζος, είπε ότι η κρίση στην Ευρωζώνη
δεν είναι πρόβλημα που προέρχεται από
τον Νότο, την Ελλάδα ή την Κύπρο, αλλά
πρόβλημα παγκόσμιου καπιταλισμού και
εκδηλώνεται στην Ευρωζώνη ως πρόβλημα
του ευρώ. Αναφερόμενος στα πλεονάσματα
του Βορρά και στα ελλείμματα του Νότου,
ο κ. Τομπάζος είπε ότι γι’ αυτό ευθύνεται
κατ’ αρχάς η Γερμανία λόγω του ότι για
μια δεκαετία διατηρούσε τους μισθούς
στη χώρα στάσιμους. Είπε ακόμη ότι το
έλλειμμα του Νότου οφείλεται και στο
ισχυρό ευρώ, αναφέροντας χαρακτηριστικά
ότι “αν υπάρχει μια μείωση της ανταγω-
νιστικότητας των χωρών του Νότου, αυτή
οφείλεται στο γεγονός της συναλλαγμα-
τικής αξίας του ευρώ και όχι στο γεγονός
ότι υπήρξε μια ανεξέλεγκτη αύξηση των
μισθών”. Ο κ. Τομπάζος είπε ακόμη ότι
“πρέπει να αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση
για να έχουμε τους υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης που είχαμε πριν από την κρί-
ση”. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα πο-
σοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ο κ. Τομ-
πάζος είπε ότι το 2014, γύρω στο 23%
του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών κρατών ήταν
ρευστότητα των επιχειρήσεων, προσθέ-
τοντας ότι αυτό που χρειάζονται σήμερα
οι επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού
τομέα δεν είναι χρήματα αλλά ζήτηση,
δημόσια και ιδιωτική, η οποία μπορεί να
ανατρέψει τα δεδομένα. Σε σχέση με την
Ελλάδα, ο κ. Τομπάζος είπε ότι χρειάζεται
να γίνει απομείωση του δημόσιου χρέους
της χώρας, ενώ τάχθηκε υπέρ της θέσης
της Ελλάδας να θέσει το κατοχικό δάνειο,
ώστε να ασκήσει πίεση στη Γερμανία να
εισέλθει σε μια διαπραγμάτευση.

Χαρίδημος Τσούκας: 
Θεμελιώδες πρόβλημα
αρχιτεκτονικής
Ο Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην
Έδρα Columbia Ship Management στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου Χαρίδημος Τσούκας
είπε ότι τα προβλήματα της Ευρωζώνης
είναι δομικά, προσθέτοντας ότι τα προ-
βλήματα “δεν οφείλονται στους άσωτους
υιούς που πλεονάζουν στον  Νότο”, αλλά
οφείλονται επίσης στους Βόρειους Ευρω-
παίους και στον τρόπο που στήθηκε η Ευ-
ρωζώνη. Ο κ. Τσούκας είπε ότι το συμπέ-
ρασμα είναι το ότι η κρίση στην Ευρωζώνη
έχει δύο διαστάσεις, που είναι κρίση αρχι-
τεκτονικής και κρίση στα πολιτικά θεσμικά
συστήματα του Νότου, προσθέτοντας ότι
ο ισχυρός που είναι η Γερμανία ορίζει το
πρόβλημα όπως αυτός το αντιλαμβάνεται.
Ανέφερε, επίσης, ότι η Ευρωζώνη αντιμε-
τωπίζει θεμελιώδες πρόβλημα αρχιτεκτο-
νικής, που είναι πρόβλημα συλλογικής δρά-
σης, προσθέτοντας ότι η Ευρωζώνη δεν
είναι ενιαία οντότητα και ο καθένας θέλει
να προστατέψει τα δικά του συμφέροντα,
ενώ “οι κανόνες παρέχουν το ελάχιστο
σημείο ισορροπίας”. “Δεν θέλουν να δια-
φοροποιηθούν οι ήδη διαμορφωμένοι κα-
νόνες διότι θα αναθεωρηθεί το όλο σύστημα
ισορροπίας και θα δώσει κακό παράδειγμα
για άλλες χώρες της Ευρωζώνης”, σημείωσε.
Είπε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να
μην υποχωρεί μπροστά στη γερμανική
μπουλτόζα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι
το αδιέξοδο Θεσμών και Ελλάδας θα συνε-
χιστεί μέχρι τον Ιούνιο, οπότε η Ελλάδα θα
ζητήσει νέα παράταση, που δεν θα της
δοθεί. Ο κ. Τσούκας εξέφρασε τέλος την
εκτίμηση ότι είναι πιο πιθανό η Ελλάδα να
βγει από την Ευρωζώνη παρά να παραμείνει
στο υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωζώνης.

Δύο διαφορετικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν την
βδομάδα που πέρασε, έδωσαν την ευκαιρία σε καθηγητές
του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και σε τραπεζίτες, να
καταγράψουν την κρίση από τη δική τους οπτική γωνία
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Η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας
αναμένεται να καθυστερήσει κατά ένα
χρόνο λόγω της επιδείνωσης του εξωτερικού
περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της επίδρασης
της ύφεσης στη Ρωσία, σύμφωνα με τις
αναθεωρημένες προβλέψεις της ΕΥ - όπως
καταγράφονται στην έκθεση EY Eurozone
Forecast (EEF) Spring 2015. Η ΕΥ έχει
προχωρήσει σε αναθεώρηση των προβλέ-
ψεών της για την πορεία του κυπριακού
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)
το 2015 από αύξηση της τάξης του 0,3%
στην έκθεση Δεκεμβρίου, σε μείωση 0,4%.
Για το 2016 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ
κατά 1,1% και για το 2019 κατά 2,5%.

Προβλήματα σε τομείς - κλειδιά
Οι προβλέψεις για την πορεία της κυπριακής
οικονομίας επηρεάζονται αρνητικά από τα
συνεχιζόμενα προβλήματα που παρουσιάζουν
οι τομείς - κλειδιά για την αύξηση του
ΑΕΠ, ο τουρισμός και οι άλλες υπηρεσίες.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΕΥ, ο
τουρισμός, που συνεισφέρει πέραν του 10%
στο κυπριακό ΑΕΠ, πλήττεται από την ανα-
μενόμενη ύφεση στη Ρωσία. Υπό ομαλές
συνθήκες, το 25% των τουριστών που επι-
σκέπτονται την Κύπρο προέρχονται από τη
Ρωσία. Το 4ο τρίμηνο του 2014, όμως, ο
αριθμός των αφίξεων από τη Ρωσία μειώθηκε
αισθητά ενώ, σύμφωνα με την ΕΥ, αναμέ-
νεται να μειωθεί περαιτέρω κατά 15%-20%
το 2015 συνολικά. Πλήγμα από τα προβλή-
ματα που παρουσιάζονται στη ρωσική οι-
κονομία αναμένεται με βάση την έκθεση
της ΕΥ, και στον τραπεζικό τομέα του

νησιού, ενώ ο τομέας των άλλων υπηρεσιών
θα παραμείνει περιορισμένος από την αδύ-
ναμη ζήτηση στην Ευρωζώνη. Επιπρόσθετα,
οι συνθήκες του κυπριακού προγράμματος
οικονομικής προσαρμογής του 2013 απαιτούν
συνέχιση της αυστηρής δημοσιονομικής
πολιτικής το 2015 και το 2016, περιορίζοντας
έτσι το περιθώριο της ανάκαμψης. Ως απο-
τέλεσμα, η αύξηση του ΑΕΠ εξαρτάται από
τις εξαγωγές που παρουσιάζουν αστάθεια.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΕΥ, οι
περικοπές στο κρατικό μισθολόγιο έχουν
κρατήσει τον προϋπολογισμό σε καλό δρόμο
για τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονά-
σματος το 2016, όμως  το στενό περιθώριο
του προϋπολογισμού επενδύσεων κεφαλαίου
θα περιορίσει την αύξηση των επενδύσεων
σε μόλις 1% το 2015.

Ανεργία και πετρέλαιο
Επιπλέον, ενώ η μείωση στις τιμές του πε-
τρελαίου θα επιφέρει οφέλη στους κατανα-
λωτές, ο αποπληθωρισμός στο τέλος του 2014,
με τις τιμές να πέφτουν κατά 1% σε ετήσια
βάση τον Δεκέμβριο, αντικατοπτρίζει τους
συνεχιζόμενους περιορισμούς στις κατανα-
λωτικές δαπάνες των νοικοκυριών ως αποτέ-
λεσμα του υψηλού ποσοστού ανεργίας που
ξεπερνά το 16%. Επίσης, η αυξημένη ανεργία,
όπως αναφέρεται στην έκθεση, περιορίζει
την ανάκαμψη των επενδύσεων το 2015. Η
προβλεπόμενη μέτρια αύξηση του πληθωρισμού
(κατά μέσο όρο 0,4% το 2015 και 2% την
περίοδο 2018 - 2019) αναμένεται να ενισχύσει
τη ζήτηση μειώνοντας το πραγματικό επίπεδο
των επιτοκίων και το δανειακό βάρος.

Η Κύπρος δεν θα έχει τελικά ανάγκη το
σύνολο των δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ
που περιλαμβάνει το σχέδιο διάσωσης,
διότι η οικονομία της ανακάμπτει ταχύτερα
από το προβλεπόμενο, δήλωσε ο Υπουργός
Οικονομικών της Κύπρου, Χάρης Γεωρ-
γιάδης, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). “Τα πράγματα
πηγαίνουν πολύ καλύτερα, αν και δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι πηγαίνουν καλά“, δή-
λωσε ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών
λίγες ημέρες πριν από την δεύτερη επέτειο
της κρίσης που συγκλόνισε το νησί το 2013.
“Η οικονομία ανακάμπτει. Εξακολουθούμε
να βρισκόμαστε σε ύφεση, αλλά κάθε τρί-
μηνο υπάρχει βελτίωση“, είπε, προβλέ-
ποντας ότι εντός του 2015 θα υπάρξει επι-
στροφή σε μία “πολύ χαμηλή ανάπτυξη“.
Στο χείλος της χρεοκοπίας εξαιτίας της ευ-
ρείας έκθεσης των τραπεζών της στο ελλη-
νικό χρέος, η Κύπρος δέχθηκε τη νύκτα
της 15ης προς 16η Μαρτίου 2013 πρόταση
για σχέδιο διάσωσης ύψους 10 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, υπό τον όρο εφαρμογής δρα-
κόντειων μέτρων λιτότητας και κουρέματος

των τραπεζικών καταθέσεων, ένα πρωτο-
φανές μέτρο που προκάλεσε σοκ στη χώρα.
Προς το παρόν, η Κύπρος έχει λάβει

“λίγο περισσότερα από έξι δισεκατομμύρια
ευρώ“ από την Τρόικα, δήλωσε ο Χάρης
Γεωργιάδης. “Έχουμε κάνει σημαντική
πρόοδο σε όλους του τομείς. Η ανεργία
έχει αρχίσει να πέφτει, τα δημοσιονομικά
βρίσκονται υπό έλεγχο“, με ένα “πρωτο-
γενές πλεόνασμα το 2014, δύο χρόνια πριν
από το προβλεπόμενο“, “ο τραπεζικός το-
μέας έχει σταθεροποιηθεί και νέα κεφάλαια
φθάνουν“, είπε. Κατά συνέπειαν, εκτιμά
ο Υπουργός, η χώρα δεν θα έχει ανάγκη
και τα 10 δισεκατομμύρια, τα οποία περι-
λαμβάνονται στο πακέτο διάσωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου. “Περιμένουμε ότι
δεν θα έχουμε ανάγκη το σύνολο του πο-
σού“, κυρίως εξαιτίας της ταχύτερης από
το προβλεπόμενο ανάκαμψης των τραπε-
ζών, εξήγησε, χωρίς να προσδιορίσει το
τελικό ποσόν και εν αναμονή της εκταμί-
ευσης της επόμενης δόσης.

ΕΥ

Το 2016 η ανάκαμψη 
της οικονομίας

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ταχύτερη ανάκαμψη 
από τις προβλέψεις

Σημαντικά μηνύματα έστειλαν κατά την
εκδήλωση του ΕΒΕ Λευκωσίας οι επικε-
φαλής των τραπεζών Κύπρου, Ελληνικής
και του Συνεργατισμού.

Ο CEO της Τράπεζας Κύπρου, Τζον Χού-
ρικαν, εξέφρασε την ετοιμότητα και την
πρόθεση της τράπεζας να τροφοδοτήσει
με νέα δάνεια την οικονομία του τόπου,
λέγοντας ότι η δυσπιστία του κοινού είναι
ακόμη μεγάλη. Σ‘ ό,τι αφορά τον ELA, ο
Ιρλανδός τραπεζίτης ανέφερε ότι μειώνεται
με γοργούς ρυθμούς. Τόνισε ότι υπάρχουν
θετικές  δυνάμεις που μπορούν να δώσουν
ώθηση στην οικονομία του τόπου, αλλά
και πολλά που πρέπει να γίνουν προς την
κατεύθυνση της ενεργοποίησής τους. Ο
Τζον Χούρικαν ανέφερε χαρακτηριστικά
ότι πρέπει να δούμε επιτέλους τον νόμο
των εκποιήσεων γιατί δανειζόμαστε, κατά
την έκφρασή του, από τα λεφτά των παιδιών
μας και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας χαρακτήρισε
απαραίτητη την εφαρμογή του νόμου των
εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων. Ο Μπερτ
Πάιλς ανέφερε ότι με το εργαλείο αυτό οι
τράπεζες θα μπορέσουν να φέρουν όσους
δεν ανταποκρίνονται στις δανειακές τους υπο-
χρεώσεις στο τραπέζι του διαλόγου. Με τη
συρρίκνωση του αριθμού των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων οι τράπεζες, σύμφωνα με
τον επικεφαλής της Ελληνικής, θα μπορέσουν
να ανοίξουν την κάνουλα του δανεισμού.
Τάχθηκε την ίδια ώρα υπέρ του καταρτισμού
πλαισίου που θα διέπει την πακετοποίηση
και αποξένωση δανείων, λέγοντας ότι θα συμ-
βάλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνεργατισμού,
αναφερόμενος στις καταθέσεις, είπε ότι
είναι λιγότερες από τα δάνεια, δημιουργώντας
κενό το οποίο καλύπτεται από τα κεφάλαια
των τραπεζών και τον ELA στην περίπτωση
της Τράπεζας Κύπρου. Ο Μάριος Κληρίδης
είπε ότι οι καταθέτες είναι ακόμη φοβισμένοι.
Έκανε αναφορά στη μείωση των επιτοκίων
αλλά και στη συνέχιση της αυξητικής τάσης
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με πιο
αργούς ρυθμούς απ‘ ό,τι προηγουμένως.
Αναφερόμενος στην παραχώρηση νέων δα-
νείων, ο Μάριος Κληρίδης μίλησε για οριακή
ανάπτυξη αποδίδοντάς την αφενός στην
κακή διάθεση των πελατών για σύναψη δα-
νείων και αφετέρου στην αυστηρή πολιτική
χορήγησης δανείων που ακολουθείται από
τις τράπεζες. Χαριτολογώντας ο Γενικός
Διευθυντής του Συνεργατισμού παρομοίασε
τη συνένωση των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων, ως ένωση του ΑΠΟΕΛ με την
Ομόνοια, λέγοντας ότι δημιουργήθηκε μια
καλύτερη και πιο αποδοτική ομάδα.

Αισιόδοξοι
οι τραπεζίτες

Πάιλς: Απαραίτητος ο νόμος για εκποιήσεις

Χούρικαν: Έτοιμοι για νέα δάνεια

Κληρίδης: «Ενώσαμε ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια»
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Η
Αθήνα εκφράζει συγκρατημένη
ικανοποίηση μετά τις «ισορρο-
πημένες αποφάσεις» του Euro-
group, «που επιτρέπουν την

έναρξη της τεχνικής επεξεργασίας των προ-
τάσεων με τις ελληνικές Αρχές», όπως τις
χαρακτήρισε ο Γάλλος Επίτροπος Οικονομίας
της Κομισιόν Πιερ Μοσκοβισί, ωστόσο η
κυβέρνηση θα πρέπει να καλύψει τις άμεσες
δανειακές ανάγκες του Δημοσίου.

Μέχρι τις 13 Μαρτίου, δηλαδή την Πα-
ρασκευή, η Ελλάδα θα έπρεπε να πληρώσει
τη 2η δόση των 350 εκατ. ευρώ από τα 1,5
δις που οφείλει να αποπληρώσει στο ΔΝΤ,
από δάνειο που έλαβε. Όπως ανέφεραν
πληροφορίες, με απόφαση του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους καταβλήθηκε
ποσό 348 εκατομμυρίων ευρώ για την εξό-
φληση της δεύτερης δόσης του Μαρτίου
προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ση-
μειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα
είχαν καταβληθεί 310 εκατ. ευρώ προς το
ΔΝΤ για την εξόφληση της πρώτης δόσης
του Μαρτίου, ενώ οι επόμενες δύο λήγουν
στις 16 Μαρτίου (580 εκατ. ευρώ) και στις
20 Μαρτίου (350 εκατ. ευρώ). Την ίδια
μέρα, όμως, η κυβέρνηση είχε να αντιμε-
τωπίσει τη λήξη εντόκου γραμματίου 3μηνης
διάρκειας, ύψους 1,6 δις., που είχαν εκδοθεί

εκτάκτως τον περασμένο Δεκέμβριο και
πάλι για ενίσχυση των ταμιακών διαθεσίμων
του Δημοσίου.

Η έκδοση επελέγη να είναι τρίμηνης
διάρκεια τότε, διότι η προηγούμενη κυ-
βέρνηση πίστευε ότι θα ολοκληρωνόταν η
αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος
και θα άρχιζε να λαμβάνει τις καθυστερού-
μενες δόσεις, γεγονός που θα τις παρείχε
τη δυνατότητα να επιστρέψει τα κεφάλαια

στις τράπεζες. Όμως, όπως παρατηρούν
έγκυροι πολιτικοί αναλυτές στην Αθήνα,
το γραμμάτιο που έληξε στις 13 του τρέχοντος
μηνός θα ανανεωθεί, «δεσμεύοντας ισόποσα
κεφάλαια των τραπεζών για ένα τρίμηνο
επιπλέον, επιδεινώνοντας ακόμη περισσό-
τερο το πρόβλημα ρευστότητας του πιστω-
τικού συστήματος». «Το θετικό για το Δη-
μόσιο», συμπληρώνουν, «είναι πως τα συγ-
κεκριμένα έντοκα έχουν αποκτηθεί από τις
ελληνικές τράπεζες και απλά θα τα ‘ρολά-
ρουν’, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να υπερ-

βούν το όριο της ΕΚΤ» Πέραν αυτών, στις
13 Μαρτίου έληξε επίσης η προθεσμία πλη-
ρωμής στο ΔΝΤ μίας δόσης από άλλο δάνειο
του Ταμείου ύψους 350 εκατ. ευρώ. Στις
16 πρέπει να πληρωθεί μία δόση 580 εκατ.
ευρώ, πάλι από δάνειο του ΔΝΤ. Στις 20
Μαρτίου λήγουν έντοκα γραμμάτια έκδοσης
Δεκεμβρίου 2014, αξίας 1,6 δισ. ευρώ. Την
ίδια μέρα εκπνέει η προθεσμία πληρωμής
μίας δόσης από άλλο δάνειο του ΔΝΤ,
ύψους 350 εκατ. ευρώ. Και στις 24 Μαρτίου
λήγει ομόλογο ύψους 17,5 εκατ. ευρώ και
αφορά σε δάνειο της ΕΑΣ, εταιρεία Ελληνι-
κών Αμυντικών Συστημάτων.

Η κυβέρνηση διεκδικεί από τους δανει-
στές ποσό ύψους 7,2 δισ. ευρώ που προέρ-
χεται από τη δόση δανείου του EFSF ύψους
1,8 δισ. ευρώ, τη δόση από το ΔΝΤ ύψους
3,5 δισ. ευρώ, και το ποσό των 1,9 δισ.
ευρώ από τα κέρδη των ομολόγων που
οφείλει να είχε επιστρέψει η ΕΚΤ από το
2014. Αυτά, όμως, όπως εκτιμούν οικονο-
μικοί κύκλοι, «μετά από το τελευταίο Eu-
rogroup, μπαίνουν σε άλλο πλαίσιο συνο-
μιλιών», στο οποίο, όπως τονίζουν, καίριο
ρόλο θα διαδραματίσει «η διασταύρωση των
στοιχείων που δηλώνει η κυβέρνηση με
εκείνα που τα τεχνικά κλιμάκια θα διαπι-
στώσουν στα βιβλία».

Τι πρέπει να πληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός

Βουνό οι υποχρεώσεις της
κυβέρνησης τον Μάρτιο 
Η κυβέρνηση διεκδικεί από τους δανειστές ποσό ύψους 7,2 δισ. ευρώ που

προέρχεται από τη δόση δανείου του EFSF ύψους 1,8 δισ. ευρώ, τη δόση από
το ΔΝΤ ύψους 3,5 δισ. ευρώ, και το ποσό των 1,9 δισ. ευρώ από τα κέρδη

των ομολόγων που όφειλε να επιστρέψει η ΕΚΤ από το 2014

Συγκρατημένη αισιοδοξία από
το οικονομικό επιτελείο ότι
θα καταβληθούν όλες οι

υποχρεώσεις της κυβέρνησης

Εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας (ESM) η μετα-
φορά 555 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΣΧ) στο ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται
για ποσό που κατείχε το Ταμείο Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας, (ΤΧΣ),
από την πληρωμή μερίσματος των
προνομιούχων μετοχών που είχαν
λάβει οι τράπεζες για την κεφαλαιακή
τους ενίσχυση, στο πλαίσιο ειδικού
πακέτου στήριξης το 2008, που ήταν
γνωστό ως «πακέτο Αλογοσκούφη»,
υπουργού Οικονομικών επί κυβέρνη-
σης Κώστα Καραμανλή. Αρχικά, είχε
συμφωνηθεί να επιστραφούν τα κε-
φάλαια αυτά στο Δημόσιο, αλλά στη
συνέχεια ο ESM δεν έδωσε την έγκρισή
του, επισημαίνοντας ότι τα κεφάλαια
αυτά του ΤΧΣ προορίζονται μόνο για
συγκεκριμένο σκοπό, και όχι για την
εξυπηρέτηση άλλων αναγκών του ελ-
ληνικού δημοσίου. Όπως μεταδίδεται,
οι αντιρρήσεις του ESM κάμφθηκαν
κατόπιν διαπραγματεύσεων με το ΤΧΣ
και την κυβέρνηση. Η απόφαση αυτή,
όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ πηγή από
το Μέγαρο Μαξίμου, είναι «βαθιά
ανάσα» για την κυβέρνηση, δεδομένων
των πολλών οικονομικών υποχρεώσεών
της αυτό τον μήνα.

ΔΗΜΟΣΙΟ

Μισό δις στα
ταμεία από ΤΧΣ 

Τα επίπεδα των καταθέσεων στις ελλη-
νικές τράπεζες φαίνεται να έχουν στα-
θεροποιηθεί, μετά τη συμφωνία για την
επέκταση του προγράμματος διάσωσης
της Ελλάδα τον περασμένο μήνα, με με-
ρικές ημέρες να υπάρχουν καθαρές εισ-
ροές καταθέσεων και μερικές καθαρές
εκροές, δήλωσε πηγή της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Ανέφερε ότι
υπήρχε «μεταβλητότητα στις καταθέσεις»

και έτσι η ΕΚΤ παρακολουθούσε από
κοντά την κατάσταση, προσθέτοντας,
ωστόσο, ότι «έχουμε δει κάποια σταθε-
ροποίηση (στις καταθέσεις) τις τελευταίες
δύο εβδομάδες». Η ΕΚΤ συνέχισε να
στηρίζει με ρευστότητα τις ελληνικές
τράπεζες, σημείωσε, λέγοντας ότι το
σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης είναι
πέραν των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ,
σε σύγκριση με 45 δισ. τον περασμένο

Νοέμβριο. Η ίδια πηγή είπε ακόμη ότι
η ΕΚΤ δεν είχε αλλάξει την άποψή της
ότι δεν θα αυξήσει το ανώτατο όριο για
την έκδοση έντοκων γραμματίων από
την Ελλάδα, καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε
με «νομισματική χρηματοδότηση» του
κράτους -οι ελληνικές τράπεζες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση
από την Κεντρική Τράπεζα για να αγο-
ράσουν κρατικούς τίτλους.

ΕΚΤ

Σταθεροποιήθηκαν τα επίπεδα καταθέσεων 

Στα 104,2 δισεκατομμύρια ευρώ έφθασε
η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών
από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τον
ELA (Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότη-
τας) στο τέλος Φεβρουάριου. Όπως
προκύπτει από τη μηνιαία λογιστική
κατάσταση της Τραπέζης της Ελλάδος,
μέσω του ΕLA, η ρευστότητα που είχε
χορηγηθεί στις τράπεζες μέχρι και το
τέλος Φεβρουαρίου είχε φθάσει τα
65,6 δισ. ευρώ από 5,2 δισ. ευρώ,
που ήταν στο τέλος Ιανουαρίου. Πα-
ράλληλα, απευθείας από την ΕΚΤ οι
ελληνικές τράπεζες είχαν αντλήσει
38,6 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο από
82,2 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Υπενθυμίζεται ότι το όριο του ELA,
μετά τη σημερινή αύξηση κατά 600
εκατ. ευρώ, έχει φθάσει τα 69,3 δισ.
ευρώ. Η μεγάλη αύξηση του ELA οφεί-
λεται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες
εκροές καταθέσεων το τρίμηνο Δε-
κεμβρίου - Φεβρουαρίου, αλλά και
στην απόφαση της ΕΚΤ να μη δέχεται
ως ενέχυρο τα ελληνικά ομόλογα στις
πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης
των τραπεζών.

ELA & ΕΚΤ

Στα 104 δισ. ευρώ 
η εξάρτηση των 
ελληνικών τραπεζών
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Τ
ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερ-
ψήφισε την Τρίτη τον νέο ευρωπαϊκό
κανονισμό για την επιβολή ανώτατου
ορίου στα τέλη που χρεώνουν οι

τράπεζες στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
προκειμένου να επεξεργαστούν τις πληρωμές
των πελατών τους. Το ανώτατο όριο θα
ισχύει τόσο για τις διασυνοριακές όσο και
για τις εγχώριες πληρωμές με πιστωτική
κάρτα και θα μειώσει το κόστος για τους
χρήστες πιστωτικών καρτών. «Ο νέος κα-
νονισμός, σε συνδυασμό με την επικείμενη
ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες πλη-

ρωμών, θα ενισχύσει τη διαφάνεια στα τέλη
πληρωμών, θα τονώσει τον ανταγωνισμό
και θα επιτρέψει στους καταστηματάρχες
και τους χρήστες να επιλέγουν τα προγράμ-
ματα πιστωτικών καρτών που τους προσφέ-
ρουν τους καλύτερους όρους», δήλωσε ο
εισηγητής Pablo Zalba (ΕΛΚ, Ισπανία). Το
ΕΚ ενέκρινε τον κανονισμό με 621 ψήφους
υπέρ, 26 κατά, και 29 αποχές.

Διαφανείς κανόνες
•Για τις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω
χρεωστικής κάρτας, η διατραπεζική προ-
μήθεια ανά συναλλαγή δεν θα υπερβαίνει
το 0,2% της αξίας της συναλλαγής.
•Το ΕΚ εξασφάλισε την επιβολή ίδιου ανώ-
τατου ορίου, 0,2%, και για τις εγχώριες
συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες, μετά
από μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών,
κατά την οποία τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα

μπορούν να θέτουν ανώτατο όριο 0,2% της
“συνολικής ετήσιας αξίας της συναλλαγής
για τις εγχώριες συναλλαγές με χρεωστική
κάρτα εντός εκάστου συστήματος καρτών
πληρωμής”.
•Για τις μικρότερες εγχώριες συναλλαγές
μέσω χρεωστικών καρτών, τα κράτη μέλη
θα μπορούν να εφαρμόζουν διατραπεζική
προμήθεια ανά συναλλαγή που δεν θα υπερ-
βαίνει τα 0,05 ευρώ ανά συναλλαγή, μετά
τη μεταβατική περίοδο των πέντε ετών.
•Για τις συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρ-

τών, οι διατραπεζικές προμήθειες δεν θα
υπερβαίνουν το 0,3% της αξίας της συναλ-
λαγής, ενώ τα κράτη μέλη θα μπορούν να
ορίζουν χαμηλότερο ανώτατο όριο για τις
εγχώριες συναλλαγές με πιστωτική κάρτα.

Οφέλη σε λιανοπωλητές
και καταναλωτές
Σήμερα οι λιανοπωλητές είναι συχνά υπο-
χρεωμένοι να αποδέχονται όλες τις κάρτες
καθώς και τους όρους που θέτουν οι εκδότες
των καρτών. Σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό

κανονισμό, οι λιανοπωλητές που επιλέγουν
ένα σύστημα καρτών θα μπορούν να απο-
δέχονται μόνο εκείνες τις κάρτες του συ-
στήματος που υπόκεινται στους κανόνες
επιβολής ανώτατου ορίου. Εάν ασκήσουν
το δικαίωμά τους αυτό οι λιανοπωλητές,
τότε οι καταναλωτές μπορεί να έχουν πρό-
σβαση σε μικρότερο εύρος αποδεκτών καρ-
τών, θα έχουν όμως το όφελος της μείωσης
του κόστους. Μιλώντας σε Κύπριους δη-
μοσιογράφους, ο εισηγητής των κανονισμών,
Ισπανός Pablo Zalba, σημείωσε ότι το
ετήσιο συνολικό όφελος για τους κατανα-
λωτές με αυτές τις αλλαγές θα ανέλθει στα
€730 εκ., ενώ το αντίστοιχο ποσό για τις
επιχειρήσεις θα φτάσει στα €6 δις.

Οι εξαιρέσεις
Ο νέος κανονισμός δεν θα ισχύει για κάρτες
πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερή
συστήματα καρτών πληρωμής, όπως η Di-
ners και η American Express (που αφορούν
μόνο μία τράπεζα), εφόσον η κάρτα έχει
εκδοθεί και υφίστανται επεξεργασία εντός
του ιδίου συστήματος. Εξαιρούνται επίσης
οι εταιρικές κάρτες που χρησιμοποιούνται
για την πληρωμή των εξόδων των επιχει-
ρήσεων.Τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος
του κανονισμού, αυτός θα εφαρμοστεί και
στα τριμερή συστήματα καρτών πληρωμής
που αδειοδοτούν άλλους παρόχους υπηρε-
σιών πληρωμής για την έκδοση μέσων πλη-
ρωμής με κάρτα και τα οποία νομικά θεω-
ρούνται τετραμερή συστήματα. Από τη νέα
νομοθεσία θα εξαιρεθούν και οι αναλήψεις
μετρητών σε μηχανήματα αυτόματης ανά-
ληψης ΑΤΜ.

Επόμενα βήματα
Μετά την ψηφοφορία του ΕΚ ο κανονισμός
θα εγκριθεί επισήμως και από το Συμβούλιο
και θα τεθεί σε εφαρμογή έξι μήνες μετά
την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης νο-
μοθεσίας.

Νέος κανονισμός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μεγαλύτερη διαφάνεια
σε πιστωτικές κάρτες

Ο νέος κανονισμός προβλέπει επιβολή ανώτατου ορίου στα τέλη που χρεώνουν οι τράπεζες στις
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προκειμένου να επεξεργαστούν τις πληρωμές των πελατών τους

Ο εισηγητής των κανονισμών, 
Ισπανός Pablo Zalba, σημείωσε
ότι το ετήσιο συνολικό όφελος

για τους καταναλωτές θα ανέλθει
στα €730 εκ., ενώ το αντίστοιχο
ποσό για τις επιχειρήσεις θα

φτάσει στα €6 δις

To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε
ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας
ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς
την Ουκρανία, η οικονομία της οποίας έχει
πληγεί από την πολύνεκρη σύρραξη στο
ανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε
χθες η γενική διευθύντρια του θεσμού,
Κριστίν Λαγκάρντ, επισημαίνοντας, ωστόσο,
πως το πρόγραμμα αυτό “ενέχει κινδύνους”.

“Το πρόγραμμα (βοήθειας) είναι φιλόδοξο
και ενέχει κινδύνους, που συνδέονται ιδίως
με τη σύρραξη στις ανατολικές περιοχές
της χώρας”,  αναγνώρισε η ίδια σε ένα
δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Ταμείο, επι-
βεβαιώνοντας την αναστολή μιας προηγού-
μενης γραμμής πιστώσεων που είχε εγκρίνει
το ΔΝΤ προς το Κίεβο πριν από ένα χρόνο.

Το πράσινο φως του διοικητικού συμ-
βουλίου του ΔΝΤ, που αντιπροσωπεύει τα
188 κράτη μέλη του, ισοδυναμεί με την
άμεση εκταμίευση προς το ουκρανικό κράτος
ενός πρώτου δανείου ύψους 5 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων.

Τα υπόλοιπα δάνεια θα καταβληθούν

κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 ετών
υπό την προϋπόθεση οι Αρχές να υλοποι-
ήσουν τις δραστικές μεταρρυθμίσεις που
έχει ζητήσει το Ταμείο προκειμένου να
εξυγιανθούν τα δημοσιονομικά της χώρας.

Στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης,
η ουκρανική κυβέρνηση έχει παρουσιάσει
δείγματα καλής θέλησης στον θεσμό ανα-
κοινώνοντας τον τριπλασιασμό της τιμής
του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και
την αύξηση ύψους 70% του τέλους θέρ-

μανσης. Οι ουκρανικές Αρχές συνεχίζουν
να επιδεικνύουν μία “σταθερή προσήλωση
στις μεταρρυθμίσεις” διαβεβαίωσε η Λαγ-
κάρντ σε ένα δελτίο Τύπου, σημειώνοντας
ότι η χώρα έχει παρουσιάσει μια δημοσιο-
νομική πειθαρχία “σε ένα πολύ δυσχερές
περιβάλλον”. Σύμφωνα με τη Λαγκάρντ,
αυτό το νέο πρόγραμμα, που εντάσσεται
σε ένα συνολικό πρόγραμμα ύψους 40 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων, θα δώσει “πε-
ρισσότερο χρόνο και ευελιξία” στις ουκρα-

νικές Αρχές προκειμένου να προχωρήσουν
στη μεταρρύθμιση της οικονομίας τους.

Βοήθεια και από Σουηδία
Εξάλλου η κυβέρνηση της Σουηδίας θα χο-
ρηγήσει ένα διμερές δάνειο ύψους 100 εκα-
τομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, η οι-
κονομία της οποίας έχει καταρρεύσει έπειτα
από 2 χρόνια ύφεσης και την ένοπλη σύρραξη,
ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της χώρας
Πέτρο Ποροσένκο. “Η σουηδική κυβέρνηση
αποφάσισε να χορηγήσει στην Ουκρανία ένα
δάνειο ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων
(94 εκατομμυρίων ευρώ)”, δήλωσε ο κ. Πο-
ροσένκο κατά τη διάρκεια μιας κοινής συ-
νέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της
Σουηδίας, Στέφαν Λεβέν, που επισκέφθηκε
το Κίεβο. Ο επικεφαλής του ουκρανικού
κράτους εξήγησε ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες
του δανείου θα εξακριβωθούν αργότερα. Ο
Ουκρανός Πρόεδρος δεν διευκρίνισε εάν το
σουηδικό δάνειο εντάσσεται στο πλαίσιο του
συνολικού προγράμματος βοήθειας ύψους
40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

ΔΝΤ

Πράσινο φως για στήριξη Ουκρανίας ύψους $17,5 δις
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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

Η
επιλογή πτυχίου και ο δρόμος
μέχρι την απόκτησή του απο-
τελεί σίγουρα μια (καλή ή
κακή) επένδυση για το μέλλον.

Τις περισσότερες φορές, οι νέοι δεν
έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, την κα-
τάλληλη εμπειρία ή τον σωστό άνθρωπο
που θα τους συμβουλεύσει, προκειμένου
να αποφασίσουν ποια καριέρα θα τους
εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο. Μια
αμερικανική έκθεση υπό τον τίτλο “Hard
Times“, που συντάχθηκε από το Κέντρο
Εκπαίδευσης της Georgetown Center
και το Κέντρο Ανθρώπινου Δυναμικού,
είχε ως στόχο να εκτιμήσει την αξία ενός

πτυχιακού τίτλου. Η μελέτη συμπεριέλαβε
παραμέτρους όπως ο μισθός και τα στοι-
χεία ανεργίας για πτυχιούχους με εργα-
σιακή εμπειρία. Η παρακάτω κατάταξη
έχει να κάνει, αφενός με το πόσα χρήματα
μπορεί να βγάλει με το κάθε πτυχίο ένας
απόφοιτος και αφετέρου με το τι ευκαιρίες
έχει κανείς να βρει δουλειά, στις ΗΠΑ.
Τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής:

Ιστορία
Ένας πεπειραμένος πτυχιούχος κερδίζει
37% περισσότερα από έναν απόφοιτο κο-
λεγίου και τα ποσοστά ανεργίας είναι
37% χαμηλότερα. Οι πεπειραμένοι από-
φοιτοι κολεγίων κερδίζουν κατά μέσον
όρο 62.000 δολ. τον χρόνο, ενώ οι πε-
πειραμένοι πτυχιούχοι πανεπιστημίων
κερδίζουν 85.000 δολ. τον χρόνο. Το
5,4% των πεπειραμένων αποφοίτων κο-
λεγίων είναι άνεργοι, ενώ το ποσοστό
για τους πτυχιούχους ανέρχεται σε 3,4%.

Ψυχολογία
Ένας πτυχιούχος με εμπειρία κερδίζει 28%
περισσότερα από έναν απόφοιτο κολεγίου
και η ανεργία είναι κατά 48% χαμηλότερη.
Οι πεπειραμένοι απόφοιτοι κολεγίου κερ-
δίζουν κατά μ.ο. 53.000 τον χρόνο, ενώ
οι πτυχιούχοι κερδίζουν 68.000 τον χρόνο.
Το 6,3% των πεπειραμένων αποφοίτων
κολεγίων είναι άνεργοι, έναντι 3,3% για

τους πεπειραμένους πτυχιούχους.

Φιλολογικά και Θεατρολογία
Ένας έμπειρος απόφοιτος πανεπιστημίου
κερδίζει 33% περισσότερα από έναν από-
φοιτο κολεγίου και το ποσοστό της ανερ-
γίας είναι κατά 45% χαμηλότερο. Οι έμ-
πειροι απόφοιτοι κολεγίου κερδίζουν
κατά μ.ο. 48.000 τον χρόνο, έναντι
64.000 για πτυχιούχους πανεπιστημίων.

Το 4,2% των αποφοίτων κολεγίου είναι
άνεργοι, έναντι 2,3% των πτυχιούχων.

Πολιτικές επιστήμες
32% περισσότερα κερδίζει ένας έμπειρος
απόφοιτος πανεπιστημίου και αντιμετω-
πίζει ανεργία που κυμαίνεται σε ποσοστά
47% χαμηλότερα. Οι απόφοιτοι κολεγίου
κερδίζουν 74.000 τον χρόνο, έναντι
98.000 που κερδίζουν οι απόφοιτοι πα-
νεπιστημίων. Η ανεργία στους αποφοίτους
κολεγίου είναι 5,8%, έναντι 3,1% για
τους αποφοίτους πανεπιστημίου.

Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Ένας πεπειραμένος απόφοιτος πανεπι-
στημίου κερδίζει 31% περισσότερα (κατά
μ.ο. 59.000 δολ. τον χρόνο), από έναν
απόφοιτο κολεγίου (45.000 τον χρόνο).
Η ανεργία για τους πτυχιούχους κυμαί-
νεται στο 1,4% έναντι 3,4% για τους απο-

φοίτους κολεγίου.

Εκπαιδευτικοί Ειδικής αγωγής
Οι πτυχιούχοι κερδίζουν 31% περισσότερα
από τους αποφοίτους κολεγίων και η
ανεργία είναι χαμηλότερη κατά 63% γι‘
αυτούς. Έτσι, ο μισθός τους είναι κατά
μ.ο. 64.000 δολ. έναντι 49.000 δολ.
τον χρόνο. Η ανεργία για τους πτυχιούχους
είναι μόλις 1,8% ενώ για τους αποφοίτους
κολεγίων είναι 4,9%.

Χημεία
Ο πτυχιούχος κερδίζει 52% περισσότερα
από έναν απόφοιτο κολεγίου και τα πο-
σοστά ανεργίας είναι 59% υψηλότερα για
τους δεύτερους. Οι πεπειραμένοι από-
φοιτοι πανεπιστημίων κερδίζουν 111.000
τον χρόνο, έναντι 73.000, ενώ η ανεργία
κυμαίνεται στο 2,3%, έναντι 5,6% για
τους κατόχους διπλώματος κολεγίου.

Βιολογία
Ο μισθός για τους πτυχιούχους είναι 60%
περισσότερος από τον αντίστοιχο ενός
αποφοίτου κολεγίου και η ανεργία για
τον δεύτερο είναι κατά 58% υψηλότερη
(4,5% έναντι μόλις 1,9% για τον πτυχιού-
χο). Οι απολαβές του πτυχιούχου ανέρ-
χονται σε 104.000 δολ. τον χρόνο κατά
μέσο όρο, έναντι 65.000 δολ.

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

Στην τακτική ετήσια συνεδρίαση των με-
τόχων της Berkshire Hathaway, πέρα
από τα τεκταινόμενα στην εταιρεία, ο
επικεφαλής της W. Buffett φροντίζει
να προσφέρει σε όλους και επενδυτικές
συμβουλές. Οι πιο πρόσφατες εξ αυτών
είναι οι ακόλουθες:

1. Μία μετοχή είναι μία επιχείρηση και
όχι ένα κομμάτι χαρτί
Σύμφωνα με τον «Σοφό της Ομάχα»,
μπορεί οι μετοχές ανά διαστήματα να
«τρελαίνονται», δεν παύουν, όμως, στην
ουσία να επηρεάζονται από τον τρόπο
με τον οποίο διοικείται η επιχείρηση που
«αντιπροσωπεύουν». Ταυτόχρονα η με-
ταβλητότητα των τιμών προσφέρει ευ-

καιρίες να αγοράσεις  φθηνά και να που-
λήσεις ακριβά.

2. Οι μετοχές προστατεύουν από τον πλη-
θωρισμό σε μακροχρόνιο ορίζοντα
Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι
οι αμερικανικές μετοχές ακολούθησαν πολύ
καλή πορεία κατά τη δεκαετία του ‘70,
όταν ο πληθωρισμός βρισκόταν στα ύψη.

3. Η μεταβλητότητα δεν είναι επικίνδυνη
Οι επενδυτές θα πρέπει να δείξουν ανοχή
απέναντι στην έντονη μεταβλητότητα
των αγορών, αλλά όχι την ίδια σε επεν-
δύσεις που συνδέονται άμεσα με την
πορεία του αμερικανικού δολαρίου. Όποι-
ος επενδύσει σε μακροχρόνιο ορίζοντα,

συνήθως δεν έχει να φοβάται και πολύ
τη μεταβλητότητα.

4. Επενδύετε με ορίζοντα αρκετών δε-
καετιών
Ο Buffett αγαπά τις μακροχρόνιες επεν-
δύσεις. Όταν επενδύσεις σε μακροχρόνιο
ορίζοντα, μπορείς να αντιμετωπίσεις τη
μεταβλητότητα.

5. Προσέξτε τι προμήθειες πληρώνετε
Ο γνωστός επενδυτής τονίζει ότι θα
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
στις προμήθειες που προσφέρουμε στις
χρηματιστηριακές εταιρείες, τις οποίες
έχει κατηγορήσει για «αχόρταγη» συμ-
περιφορά.

Πέντε επενδυτικές συμβουλές
WARREN BUFFETT

ΗΠΑ

Ποια πτυχία εξασφαλίζουν 
καλοπληρωμένη δουλειά

Τις περισσότερες φορές, 
οι νέοι δεν έχουν τις

απαραίτητες γνώσεις, την
κατάλληλη εμπειρία ή 

τον σωστό άνθρωπο που
θα τους συμβουλεύσει
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Η προηγούμενη σύνδεση
του Robert Downey Jr. με
τον πραγματικό κόσμο της
τεχνολογίας ήταν για την
προώθηση της HTC, ωστό-
σο η Microsoft  βρήκε τον
καλύτερο τρόπο για να εκ-
μεταλλευτεί τη δημοτικό-
τητα του ηθοποιού και πα-
ράλληλα να συνδυάσει τον
ρόλο του Iron Man με την
πραγματικότητα που βιώνει
ένα άτυχο αγόρι 7 ετών,
που γεννήθηκε με ατροφικά ανεπτυγμένο δεξί χέρι. Η εταιρεία συ-
νεργάζεται με την Limbitless Solutions, μια μη-κερδοσκοπική
κατασκευάστρια πρόσθετων άκρων με τεχνολογία 3D printing, και
επιστράτευσε τον Robert Downey Jr. για να παραδώσει στον
πιτσιρικά το πρόσθετο χέρι που είναι σχεδιασμένο στο στυλ του
Iron Man. Χάρη στην τεχνολογία 3D printing, το πρόσθετο χέρι
κόστισε μόλις $350 αντί $40.000, ποσό που συγκεντρώθηκε από
τα «λεφτά για τον καφέ» της Limbitless. Έτσι, γίνεται πιο εφικτή η
αγορά πρόσθετων μελών για άτομα με αναπηρία μικρής ηλικίας,
καθώς χρειάζονται συχνά νέα πρόσθετα καθώς μεγαλώνουν.

ROBERT DOWNEY JR.

Παρέδωσε πρόσθετο
άκρο σε στυλ Iron Man

Το Uncharted 4: A Thiefs End είναι ένα από τα παιχνίδια που περίμεναν με ανυπομονησία αυτήν
τη χρονιά οι φανατικοί του για το PlayStation 4, αλλά η δημιουργός Naughty Dog αποφάσισε να
αναβάλει την κυκλοφορία του για το 2016, επειδή κατάλαβε πως δεν είναι έτοιμο στον βαθμό που θα
ήθελε. Άρα… υπομονή.

Το Star Wars: The
Force Awakens
(Episode VII) θα κά-
νει πρεμιέρα στις
18 Δεκεμβρίου
2015, αλλά η Dis-
ney προχωρεί με
πολύ γρήγορους
ρυθμούς στην εκ-
μετάλλευση της
θρυλικής δημιουρ-
γίας του George Lu-
cas,  ανακοινώνον-
τας τα σχέδιά της για το επόμενο επεισόδιο, καθώς και για την
πρώτη spin-off ταινία. O πρόεδρος και CEO της Disney, Bob
Iger, ανακοίνωσε ότι το σενάριο και η σκηνοθεσία του Star
Wars: Episode VIII θα γίνει από τον Rian Johnson, σκηνοθέτη
του Looper και του Ozymandias (ίσως το κορυφαίο επεισόδιο
της σειράς Breaking Bad). Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη
για τις 26 Μαΐου 2017, δηλαδή ακριβώς 40 χρόνια και 1 ημέρα
μετά την πρεμιέρα του πρώτου Star Wars (25 Μαΐου 1977).
Νωρίτερα, πάντως, θα βγει στους κινηματογράφους και η
πρώτη spin-off ταινία του Star Wars με τίτλο «Rogue One», η
οποία θα ασχοληθεί βαθύτερα με τους χαρακτήρες και τα
γεγονότα πέραν της κεντρικής ιστορίας του Star Wars. 

DISNEY

Ανακοίνωσε το νέο Star Wars

Η έρευνα της Kaspersky Lab «Financial Cy-
berthreats in 2014» αναφέρει ότι ο αριθμός
των οικονομικών επιθέσεων με κακόβουλο
λογισμικό ενάντια σε χρήστες Android αυξήθηκε
κατά 3,25 φορές το 2014. Μετά από μια αρχική
μείωση τον Μάρτιο του 2014, οι ερευνητές
της Kaspersky Lab παρατήρησαν σημαντική
αύξηση στον αριθμό των επιθέσεων μέσω κα-
κόβουλου λογισμικού Trojan-SMS κατά το
δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το 48,15% των
επιθέσεων ενάντια σε χρήστες Android, που
εμποδίστηκαν από τα προϊόντα της Kaspersky
Lab, χρησιμοποιούσαν κακόβουλο λογισμικό
με στόχο οικονομικά στοιχεία (Trojan-SMS
και Trojan-Banker). Ο αριθμός των οικονομικών
επιθέσεων ενάντια σε χρήστες Android το
2014 αυξήθηκε κατά 3,25 φορές σε σύγκριση
με το 2013 (από 711.993 σε 2.317.194 επιθέσεις),
ενώ ο αριθμός των χρηστών που δέχτηκαν
επίθεση αυξήθηκε 3,64 φορές (από 212.890
σε 775.887). Το 98,02% του συνόλου των επι-
θέσεων με Android τραπεζικό κακόβουλο λο-
γισμικό αντιστοιχούσε σε τρεις μόνο «οικογέ-
νειες» κακόβουλου λογισμικού. Το Android
είναι ένα από τα πιο δημοφιλή λειτουργικά
συστήματα φορητών συσκευών στον κόσμο.
Ως εκ τούτου, προσελκύει ψηφιακούς εγκλη-
ματίες που στοχεύουν στις προσωπικές πλη-
ροφορίες και τα χρήματα των χρηστών. Μέσα
στο 2014, τα προϊόντα της Kaspersky Lab για
συσκευές Android απέτρεψαν συνολικά
2.317.194 οικονομικές επιθέσεις εναντίον
775.887 χρηστών παγκοσμίως. Οι περισσότερες
από αυτές (2.217.979 επιθέσεις εναντίον 750.327
χρηστών) χρησιμοποιούσαν κακόβουλο λογι-
σμικό Trojan-SMS, ενώ οι υπόλοιπες (99.215
επιθέσεις εναντίον 59.200 χρηστών) χρησιμο-
ποιούσαν Trojan-Banker malware.

ΑΝDROID

Τριπλασιάστηκαν οι
κακόβουλες επιθέσεις

UNCHARTED 4
Κυκλοφορεί
το 2016

Η Google αποκάλυψε το δεύτερης γενιάς Ch-
romebook Pixel, το οποίο έρχεται με premium
εμφάνιση, εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά
και σημαντικά χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση
με τον προκάτοχό του, αφού ξεκινά από τα
$999 αντί $1299. Η Google επέλεξε και αυτή
υποδοχές USB Type-C, όπως και η Apple το
νέο MacBook, οι οποίες χρησιμοποιούνται για
τη  φόρτιση του Chromebook Pixel 2 και για
έξοδο 4K video! Σύμφωνα με την εταιρεία, ο
χρήστης θα απολαμβάνει 2 ώρες αυτονομία
με μόλις 15 λεπτά φόρτισης.
•Οθόνη 12.85” multitouch LCD (2560 x 1700,
3:2, 239ppi, 400nits φωτεινότητα)
•Επεξεργαστής Intel Core i5 2.2GHz / Intel
Core i7 2.4GHz
•Μνήμη RAM 8GB / 16GB
•Αποθηκευτικός χώρος 32GB / 64GB (επέκταση
με SD)
•HD webcam
•Πληκτρολόγιο με οπισθοφωτισμό
•Υποδοχές 2x USB Type-C, 2x USB 3.0
•Dual-band WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0
•Λειτουργικό σύστημα Chrome OS
•Μπαταρία με αυτονομία 12 ωρών
•Διαστάσεις 297.7 x 224.6 x 15.3mm
•Βάρος 1.5kg

Αποκάλυψε το νέο
Chromebook Pixel 2

GOOGLE

Μέσα στην τελευταία διετία εί-
δαμε την Τουρκία να μπλοκά-
ρει την πρόσβαση σε YouTu-
be και Twitter, με τη δικαιο-
λογία τότε ότι δημοσιοποιούν-
ται θέματα εθνικής ασφαλεί-
ας, αλλά αυτήν τη φορά η κυ-
βέρνηση αφήνει τις διαδικτυα-
κές υπηρεσίες για να στραφεί
κατά του gaming και συγκε-
κριμένα κατά του Minecraft. Το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρ-
κίας διεξήγαγε έρευνα για το δημοφιλές world-building παιχνί-
δι της Mojang (ανήκει στη Microsoft) και έβγαλε το πόρισμα
ότι ενθαρρύνει τα παιδιά να γίνονται βίαια απέναντι στους αντι-
πάλους και στα ζώα που περιφέρονται στον κόσμο του. Επιπλέ-
ον, προειδοποιεί ότι τα παιδιά που παίζουν multiplayer είναι
πολύ πιθανό να μπουν σε μια “κοινωνική απομόνωση”. Μέχρι
στιγμής η Τουρκία δεν έχει απαγορεύσει κανένα video games,
αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι έχει αποκλείσει την πρόσβαση σε
περισσότερες από 67.000 ιστοσελίδες και σε ορισμένα άρθρα
της Wikipedia που αφορούν τα ανθρώπινα γεννητικά όργανα.

MINECRAFT

Η Τουρκία θέλει
να το απαγορεύσει

Πολλοί ήταν αυτοί
που εξέφρασαν τη δυ-
σαρέσκειά τους για
την επιλογή της Sam-
sung να θυσιάσει την
αδιάβροχη κατασκευή
στα Galaxy S6 / S6
Edge, αλλά μάλλον
έτσι αποκτά μεγαλύτε-
ρο νόημα η θωρακι-
σμένη έκδοση “Acti-
ve”, για την οποία διέρρευσαν τα πρώτα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά από την ιστοσελίδα SamMobile. Σύμφωνα με τις πη-
γές τους, το Samsung Galaxy S6 Active θα διαθέτει παρό-
μοια χαρακτηριστικά με το Galaxy S6, δηλαδή οθόνη 5.1”
QHD Super AMOLED, 64bit επεξεργαστή octa-core Sam-
sung Exynos, 3GB RAM, 32GB αποθηκευτικό χώρο, αλλά
προφανώς θα είναι πιο ογκώδες (διαστάσεις 146.9 x 73.6
x 8.8mm αντί 143.4 x 70.5 x 6.8mm του original). Ευχά-
ριστη έκπληξη και η τοποθέτηση μεγαλύτερης μπαταρίας,
αφού λέγεται ότι θα διαθέτει 3500mAh αντί 2500mAh.

GALAXY S6 ACTIVE

Τα χαρακτηριστικά της
θωρακισμένης έκδοσης
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Έ
χουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια
από τότε που η Ελλάδα υπέγραψε
το πρώτο Μνημόνιο Συναντίλη-
ψης με τους διεθνείς δανειστές

της. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αν-
τιμέτωπη με την αδιανόητη προοπτική να
αναγκαστεί να συμφωνήσει σε ένα τρίτο
πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, πριν
από την αρχή του καλοκαιριού, ή να αντι-
μετωπίσει ακόμη και το ενδεχόμενο πτώ-
χευσης και εξόδου από την Ευρωζώνη.
Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε χρόνων
η χώρα έχει περάσει από μια περίοδο εξαι-
ρετικά δύσκολη, με την εφαρμογή σκληρών
μέτρων λιτότητας που προκάλεσαν βαθιά
ύφεση, καθώς και ραγδαία αύξηση στα επί-
πεδα της ανεργίας και του δημόσιου χρέους. 

Προφανώς εγείρονται πολλά εύλογα ερω-
τήματα που πρέπει να απαντηθούν, όπως
γιατί μετά από δύο διαδοχικά προγράμματα
η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τόσο
τεράστια προβλήματα. Μήπως αυτό οφει-
λόταν στα μακροχρόνια και περίπλοκα προ-
βλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα
οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για
να επιλυθούν ή μήπως στη δομή του ίδιου
του προγράμματος προσαρμογής ή μήπως
αυτό οφειλόταν και στη μη σωστή και πιστή
εφαρμογή του προγράμματος εκ μέρους
των ελληνικών κυβερνήσεων;
Στο πιο πρόσφατό μου άρθρο γύρω από

τα εν λόγω θέματα παρουσίασα σε συντομία,
με εμπεριστατωμένα στοιχεία, τις περιπτώ-
σεις της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας
και τα προγράμματα οικονομικής προσαρ-
μογής που εφάρμοσαν, καθώς και πώς
ήταν σε θέση να βγουν από αυτά με επιτυχία,
ενώ τώρα και οι δύο αυτές χώρες έχουν
πλήρη πρόσβαση στις ιδιωτικές χρηματο-
πιστωτικές αγορές. Με το σημερινό σύντομο
άρθρο στόχος είναι να γίνει μια συνοπτική
ανασκόπηση της πορείας της ελληνικής οι-
κονομίας κατά την περίοδο 2004 έως 2009
και στη συνέχεια από το έτος 2010, που
εφαρμόζεται το Μνημόνιο Συναντίληψης
και η Δανειακή Σύμβαση με την Τρόικα,
ώστε να αναδειχθούν οι λόγοι που οδήγησαν
την Ελλάδα σε Πρόγραμμα Οικονομικής
Προσαρμογής, καθώς και γιατί η ελληνική
οικονομία βρίσκεται ακόμα σε ύφεση.

Η κρίσιμη περίοδος
πριν από την Τρόικα
Μεταξύ των ετών 2004 έως 2009 η χώρα
υπέφερε από σημαντικές δημοσιονομικές
ανισορροπίες που οδήγησαν στην αύξηση
του δημόσιου χρέους σε μη βιώσιμα επίπεδα,
παρά τους μεγάλους θετικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης. Στη συνέχεια, η οικονομία είχε
επίσης πληγεί από τη «Μεγάλη Ύφεση»
του 2008, που έπληξε τις οικονομίες σε
όλο τον κόσμο, οδηγώντας σε σύντομες
υφέσεις κατά την περίοδο των ετών 2007
έως 2008 και, στη συνέχεια, σε μια μακρά
ύφεση διάρκειας δεκαοκτώ τριμήνων, που
άρχισε το τρίτο τρίμηνο του 2009 έως το

τέταρτο τρίμηνο του 2013. Επιπλέον, τα
ελλιπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με το
έλλειμμα και το δημόσιο χρέος που δίδονταν
από τις Ελληνικές Υπηρεσίες έπρεπε να
αναθεωρηθούν προς τα πάνω για το 2009,
σε 15.7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ-
ϊόντος (ΑΕΠ) για το δημοσιονομικό έλλειμμα,
και ένα ποσό ύψους 300 δισεκατομμυρίων
ευρώ, 130% του ΑΕΠ για το δημόσιο χρέος. 
Όπως ήταν φυσικό, τα πιο πάνω γεγονότα

συνέβαλαν στο να δημιουργηθούν φόβοι ανά-
μεσα στις ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές αγορές
σχετικά με μια πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδας
(sovereign default), στο να οδηγήσουν τους
Οίκους Αξιολόγησης να υποβαθμίσουν την
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στην κα-
τηγορία σκουπίδια (junk) την άνοιξη του
2010, σε διεύρυνση των περιθωρίων απόδοσης
των ελληνικών κρατικών ομολόγων (spreads),
καθώς και των περιθωρίων των αποδόσεων
των προθεσμιακών συμβολαίων ανταλλαγής
πιστωτικού κινδύνου για το ελληνικό χρέος
(credit default swap spreads).  

Η περίοδος της Τρόικας
Μη μπορώντας να χρηματοδοτήσει τις ανάγ-
κες της οικονομίας της από τις αγορές, η
Ελλάδα συνήψε συμφωνία με τα κράτη-
μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στις 2 Μαΐου 2010,
για την παραχώρηση πακέτου οικονομικής
βοήθειας ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ,
μέσω ενός προγράμματος οικονομικής προ-
σαρμογής. Το πακέτο προνοούσε την πα-
ραχώρηση οικονομικής βοήθειας 80 δισε-
κατομμυρίων ευρώ από τις χώρες της ΕΕ
και 30 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ΔΝΤ.
Σκοπός του πακέτου ήταν να βοηθήσει την
Ελλάδα να επιτύχει δημοσιονομική εξυγίανση
με την εφαρμογή μέτρων λιτότητας, να
προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,
ιδιαίτερα όσον αφορά την φοροδιαφυγή
και τη διαφθορά, ώστε η οικονομία της να
καταστεί πιο ανταγωνιστική και να ακο-
λουθήσει ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων,

το οποίο στόχευε να αποφέρει έσοδα γύρω
στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος
του 2015 και με τον τρόπο αυτό να μειωθεί
το βάρος του χρέους. 
Όμως, από τη μια τα μέτρα λιτότητας

οδήγησαν σε επιδείνωση της ύφεσης, παρά
το ότι η εφαρμογή τους ήταν αναπόφευκτη,
λόγω των τεράστιων ελλειμμάτων του προ-
ηγούμενου έτους. Από την άλλη, η αδυναμία
της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει
το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων (αφού
στην πράξη τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις
μέχρι τώρα ανέρχονται μόνο σε πέντε δισε-
κατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τη στό-
χευση, που ήταν 50 δισεκατομμύρια ευρώ
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους) ή να
προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,
οδήγησαν στην ανάγκη για ένα δεύτερο
πακέτο διάσωσης αξίας 130 δισεκατομμυρίων
ευρώ, στο οποίο περιλαμβανόταν το ποσό
των 48 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Επιπλέον,
στο πακέτο αυτό υπήρχε πρόνοια όπως οι
ιδιώτες πιστωτές που κατέχουν ελληνικά
ομόλογα υπογράψουν συμφωνία, η οποία
να τους αναγκάζει να δεχθούν παράταση
των προθεσμιών λήξης, χαμηλότερα επιτό-
κια, καθώς και ένα τεράστιο κούρεμα γύρω
από την αρχική αξία των ομολόγων.
Ο αντίκτυπος από την εμπλοκή ή συμ-

μετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους (PSI,
Private Sector Involvement) ήταν να υπάρξει
μια συνολική μείωση του δημόσιου χρέους
της Ελλάδας κατά ένα ποσό της τάξης των
110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, οι
διεθνείς δανειστές, προκειμένου να μειωθεί
περαιτέρω το επίπεδο του χρέους, έχουν
αποφασίσει να αλλάξει η δομή του χρέους
με τη μείωση του επιτοκίου, καθώς και με
την παράταση της ημερομηνίας λήξης των
ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. 
Ωστόσο, παρά τα αυξημένα επίπεδα της

ανεργίας, που βρισκόταν πάνω από το 25%,
και του δημόσιου χρέους, που ήταν πάνω

από το 170% του ΑΕΠ, η Ελλάδα ήταν σε
θέση να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα,
όπως θετικό ρυθμό ανάπτυξης για το 2014
και πρωτογενές πλεόνασμα, τα οποία οδή-
γησαν στο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση
στις ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές αγορές
το 2014. Στο δεύτερο Μνημόνιο Συναντίλη-
ψης, το οποίο επίσημα έληξε τον Δεκέμβριο
του 2014, παραχωρήθηκε μια τεχνική πα-
ράταση για μια περίοδο δύο μηνών μέχρι
να ολοκληρωθεί η πέμπτη και τελική αξιο-
λόγησή του. Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα
άλλαξαν τη δυναμική και δημιούργησαν πε-
ραιτέρω αβεβαιότητα σχετικά με μια πιθανή
χρεοκοπία ή για την ανάγκη για ένα τρίτο
πρόγραμμα στήριξης προς την Ελλάδα.

Οι τρεις λόγοι της
παρατεταμένης ύφεσης
Βασιζόμενος στα πιο πάνω στοιχεία, η γνώμη
μου είναι ότι οι λόγοι για τους οποίους πα-
ρατηρείται παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα
και δεν έχει εκλείψει η ανάγκη για συνεχή
στήριξη από τους δανειστές της, έχουν να
κάνουν και με όσα ανέφερα στην αρχή του
άρθρου μου, δηλαδή τα μέτρα λιτότητας
που επιβλήθηκαν από το πρόγραμμα, τη
μη ορθή και πιστή εφαρμογή του προγράμ-
ματος, καθώς και τα βαθιά και περίπλοκα
διαρθρωτικά προβλήματα που ταλανίζουν
την ελληνική οικονομία εδώ και χρόνια. 

Ποιοι λόγοι οδήγησαν τη χώρα σε Πρόγραμμα και γιατί βρίσκεται ακόμα σε ύφεση

Τα προγράμματα οικονομικής
προσαρμογής της Ελλάδας

Εγείρονται πολλά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, όπως γιατί μετά από δύο
διαδοχικά προγράμματα η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τόσο τεράστια προβλήματα

Τρεις είναι οι λόγοι για 
τους οποίους παρατηρείται 

παρατεταμένη ύφεση 
στην Ελλάδα και δεν έχει 

εκλείψει η ανάγκη για συνεχή 
στήριξη από τους δανειστές της

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Αναπληρωτής
Καθηγητής

Χρηματοοικονομι-
κών στο CIIM
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Οι υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, στο πλαίσιο
του νέου προγράμματος προνομίων Conti-
nuity, ανταμείβουν την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών και δίνουν την ευκαιρία σε
όλους να αποκτήσουν μέχρι και δωρεάν
πετσέτες μπάνιου και χεριών, με την υπο-
γραφή της αυστριακής Vossen. Από τις 2
Μαρτίου μέχρι τις 19 Ιουλίου οι καταναλωτές

μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
προνομίων των υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ
και να κάνουν δικές τους τις πετσέτες
υψηλής ποιότητας Vossen με συλλογή κου-
πονιών από αποδείξεις ή με συμπλήρωση
ερωτηματολογίου διαδικτυακά. Η συλλογή
κουπονιών γίνεται με κάθε απόδειξη αξίας
20 ευρώ, από τις υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ. 

Η Etihad Airways, ο εθνικός αερομετα-
φορέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων (ΗΑΕ), κατάφερε να αποσπάσει
κορυφαίες διακρίσεις στα 2015 Aviation
100 Awards, που διοργανώθηκαν από
το περιοδικό Airline Economics. Τα ση-
μαντικά αυτά βραβεία καθορίζονται και
ψηφίζονται από τον κλάδο της αεροπορίας,
αναγνωρίζοντας έτσι τα μεγάλα επιτεύγ-
ματα στον τομέα της αεροδιαστημικής,
με την Etihad Airways να λαμβάνει τον
πολυπόθητο τίτλο «Αεροπορική Εταιρεία
της Χρονιάς». Τα βραβεία ακολουθούν
μια χρονιά ορόσημο για τον εθνικό αε-
ρομεταφορέα των ΗΑΕ, που έκανε τε-
ράστια βήματα στα επίπεδα της ανάπτυξης
της καινοτομίας και της εξυπηρέτησης.

ETIHAD AIRWAYS

Κορυφαία διάκριση στα
Aviation 100 Awards 

Η Aristo Developers, μια από της μεγα-
λύτερες εταιρείες ανάπτυξης γης στην
Κύπρο, στα πλαίσια του αναπτυξιακού
της προγράμματος, διεύρυνε την παγ-
κόσμια παρουσία της τον Νοέμβριο του
2014, με την ίδρυση ενός νέου κεντρικού
γραφείου στην Κίνα, σημειώνοντας με
άλλο ένα ορόσημο τη λειτουργία του ορ-
γανισμού στην Ασία. Το νέο γραφείο
της εταιρείας, που καλύπτει έναν εντυ-
πωσιακό χώρο 280τ.μ., βρίσκεται στον
39ο όροφο του παγκοσμίου φήμης Guang-
zhou International Financial Centre
στην περιοχή Zhujiang New Town της
πόλης Γκουαντζού. Ο Εκτελεστικός Δι-
ευθυντής της Aristo Developers στην
Κίνα, Tony Αντωνιάδης, θα είναι επικε-
φαλής του νέου κεντρικού γραφείου της
εταιρείας μαζί με το ήδη υφιστάμενο
δίκτυο δορυφορικών γραφείων στο Πε-
κίνο, Σανγκάη και Τσενγκτού. 

ARISTO DEVELOPERS

Νέο γραφείο στην Κίνα

Προνόμια στους καταναλωτές με ποιότητα Vossen

ΑΛΦΑΜΕΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σε συνέχεια των επιτυχημένων ανοικτών
προς το κοινό διαλέξεων για γονείς και
παιδιά, που διοργανώνει η Αμερικανική
Ακαδημία, σειρά έχει η διάλεξη με τίτλο
«Επιμονή… Ανταμοιβή», με κύριο ομιλητή
τον γνωστό ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ
Γκουστάβο Μαντούκα. Η διάλεξη θα πραγ-
ματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Αμερικα-
νικής Ακαδημίας Λευκωσίας, την Τετάρτη,
18 Μαρτίου 2015, στις 7:30-9:00μ.μ., και

θα είναι ανοικτή προς το κοινό. Ο εισηγητής,
με τη βοήθεια παραδειγμάτων από τη ζωή
του στον αγωνιστικό χώρο, θα εστιάσει στα
δυο απαραίτητα στοιχεία της επιτυχίας:
•Στην επιμονή που απαιτείται, καθώς ο στόχος
επιτυγχάνεται σταδιακά, βήμα προς βήμα.
•Στην ικανότητα να δέχεται κάποιος την
καλοπροαίρετη κριτική και να κάνει και ο
ίδιος αυτοκριτική και αυτοανάλυση των
επιδόσεων και των πράξεών του.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Διάλεξη «Επιμονή… Ανταμοιβή» με τον Γκουστάβο Μαντούκα

Η Eurobank Cyprus Ltd για μια ακόμα
χρονιά παρουσιάζει θετικά οικονομικά
αποτελέσματα και ισχυροποιεί τη θέση
της στην κυπριακή αγορά. Συγκεκριμένα,
στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
•Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν
στα ΕΥΡΩ 38.6 εκ. 
•Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά
34% σε σχέση με το τέλος του 2013. 
•Η πλεονάζουσα ρευστότητα υπερέβη τα
ΕΥΡΩ 2 δις, με τον δείκτη δανείων προς
καταθέσεις (loans to deposits ratio), εξαι-
ρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται

με δέσμευση καταθέσεων, να διατηρείται
στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 28%.
•Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD
ratio) πέραν του 20%.
•Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
(NPL ratio), με βάση τους νέους κανονι-
σμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
(ΕΒΑ), υπολογίστηκε στο 7,2%, ποσοστό
σημαντικά χαμηλότερο του μέσου όρου
του κυπριακού τραπεζικού συστήματος. 
•Διατηρήθηκε η χαμηλή βάση κόστους λει-
τουργίας, με τον δείκτη κόστη προς έσοδα
(cost to income ratio) να ανέρχεται στο 24%. 

EUROBANK CYPRUS LTD

Οικονομικά αποτελέσματα 2014 

Παγκόσμια διάκριση στις εξετάσεις του In-
stitute of Chartered Accountants in England
& Wales (ICAEW), που πραγματοποιήθηκαν
τον Δεκέμβριο του 2014, πέτυχε η εκπαι-
δευόμενη λογίστρια της PwC Κύπρου, Ειρήνη
Κυριάκου. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευόμενη
λογίστρια του οργανισμού εξασφάλισε την
πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της
εξέτασης «Audit and Assurance» και κατέ-
κτησε το βραβείο «Watts». Η Ειρήνη κατέχει

πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση & Διοίκηση
Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και εργάζεται στο τμήμα Ελεγκτικών και
Συμβουλευτικών υπηρεσιών του οργανισμού
στη Λευκωσία. Στην Ειρήνη Κυριάκου απο-
νεμήθηκε, στη διάρκεια σεμνής τελετής,
τιμητική διάκριση από τον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο της PwC, Ευγένιο Ευγενίου, και
τον Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού του
οργανισμού, Φίλιππο Σώσειλο.

PwC

Παγκόσμια διάκριση εκπαιδευόμενης λογίστριας

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, Μέλος του
Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, στο πλαί-
σιο της συνεχούς αναβάθμισης και εμ-
πλουτισμού της γκάμας των προϊόντων
της για την κάλυψη των ασφαλιστικών
αναγκών των πελατών της, προχώρησε
στη δημιουργία ενός νέου συμβολαίου
Υγείας και Ατυχημάτων, το οποίο παρέχει
ενδονοσοκομειακή κάλυψη, με την ονο-
μασία «Συμβόλαιο Νοσηλείας Ιδιωτών».
Το συμβόλαιο παρέχεται σε συνεργασία
με τη Metlife Alico. Το Συμβόλαιο Νοση-
λείας Ιδιωτών προσφέρει:
•Έξοδα Νοσηλείας για κάθε ασθένεια ή
ατύχημα μέχρι €300.000.
•Ευρεία κάλυψη στην Κύπρο και στο εξω-
τερικό σε συμβεβλημένα και μη συμβε-
βλημένα νοσηλευτήρια.
•Πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
•Σημαντικές δευτερεύουσες καλύψεις.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Νέα ασφάλεια ενδονοσοκομειακής κάλυψης

Η νέα προωθητική ενέργεια της ΠΕ-
ΤΡΟΛΙΝΑ, «Γέμισε και Ψώνισε», προ-
σφέρει την ευκαιρία στους καταναλωτές,
με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας
€25 και άνω, να συμμετάσχουν σε εβδο-
μαδιαίες κληρώσεις, με 200 τυχερούς
κάθε εβδομάδα να κερδίζουν δωροεπι-
ταγή αξίας €50 για δωρεάν ψώνια από
συγκεκριμένες υπεραγορές.  Η προσφορά
ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια ΠΕΤΡΟ-
ΛΙΝΑ και AGIP και θα είναι διάρκειας
περίπου έξι εβδομάδων. Συγκεκριμένα,
για κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας
€25 και άνω, θα προσφέρεται ένα κουπόνι
συμμετοχής, ενώ για κάθε αγορά αξίας
€50 και άνω θα προσφέρονται δύο κου-
πόνια. Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-
γωνισμό έχουν και οι κάτοχοι των καρτών
PetrolinaCard. 

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ & AGIP

Κερδίστε δωρεάν ψώνια

Απεικόνιση της νέας γενιάς εμπορικών
και επιχειρηματικών γραφείων αποτελεί
το υπερσύχρονο και πολυτελές κτίριο
Sapphire, της εταιρείας Property Gallery
Developers & Constructors Ltd. Το μο-
ναδικής αρχιτεκτονικής εμπορικό κέντρο
με τα ασύμμετρα εξωτερικά περιγράμ-
ματα, τις ελάχιστες γωνίες και τις γυάλινες
επιφάνειες, μοιάζει με ένα τεράστιο
κρυστάλλινο ζαφείρι που αστράφτει λου-
σμένο από το φως του ήλιου. Το επι-
βλητικό αυτό κατασκευαστικό έργο, που
βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού, βρα-
βεύτηκε ως Best Office Development
και ως Best Mixed - Used Architecture
στην Κύπρο, ενώ διακρίθηκε στα “In-
ternational Property Awards” ως Best
Office Development σε Κύπρο και Ευ-
ρώπη. Ο μοναδικός και αντισυμβατικός
σχεδιασμός του κτιρίου Sapphire είναι
εμπνευσμένος από την πλούσια βλάστηση
των κήπων που το περιβάλλουν. 

PROPERTY GALLERY DEVELOPERS

Εντυπωσιάζει το
εμπορικό κέντρο
Sapphire

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άθροισης
και πώλησης των κλασματικών μεριδίων
των μετοχών, τα οποία προέκυψαν από
την ενοποίηση του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου (reverse split) της Ελληνικής
Τράπεζας. Το συνολικό καθαρό προϊόν
της πώλησης, το οποίο ανήλθε στις
€19.433,  δεν θα κατανεμηθεί στους με-
τόχους, αλλά θα παραχωρηθεί ύστερα
από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συ-
νέλευσης (27 Φεβρουαρίου 2015) για φι-
λανθρωπικούς σκοπούς. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας κα-
θόρισε τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό ως
τη φιλανθρωπική οργάνωση, στην οποία
θα παραχωρηθεί εξολοκλήρου το καθαρό
ποσό της πώλησης. 

Χρήματα στον Κυπριακό
Ερυθρό Σταυρό
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Είναι μικροσκοπικά σπίτια πάνω
σε τροχούς που σας επιτρέπουν
να βγείτε στο δρόμο έχοντας μαζί
σας τα πάντα, συμπεριλαμβανο-
μένου ακόμα και του νεροχύτη της
κουζίνας. Τα νέα, σύγχρονα τρο-
χόσπιτα απέχουν πολύ από εκείνα
τα παλιομοδίτικα τερατουργήματα
των περασμένων χρόνων καθώς
πλέον είναι σούπερ-μοντέρνα, φέρ-
νοντας την επανάσταση στα ταξίδια.
Έτσι, αν ονειρεύεστε έναν ανοιχτό
δρόμο και ένα φορητό σπίτι, χωρίς
να θυσιάζετε την αίσθηση του στυλ
σας, τότε δείτε ορισμένες από τις
επιλογές της Daily Mail.

Το Opera
Το συγκεκριμένο camping trailer
είναι εμπνευσμένο από το σχήμα
που έχει η Όπερα στο Σίδνεϊ. Το
επονομαζόμενο Opera Camper είναι
εξοπλισμένο με πτυσσόμενη οροφή,
δύο κρεβάτια, κεραμική τουαλέτα,
ψυγείο, φωτισμό από LED και κου-
ζίνα με ζεστό νερό. Η τιμή του
ανέρχεται στις 23.00 λίρες.

Tiny Heirloom Homes
Το Tiny Heirloom είναι ένα μικρό
σπίτι που προσφέρει στον ιδιοκτήτη

του τα πάντα όσον αφορά στις ανέ-
σεις αλλά και στην ομορφιά των
εσωτερικών χώρων και στη διακό-
σμηση. Πρόκειται στην ουσία για
ένα κουκλίστικο τροχόσπιτο που
καλύπτει τις ανάγκες δύο ατόμων
ενώ μπορεί να τοποθετηθεί οπου-
δήποτε, συμπληρώνοντας ιδανικά
το τοπίο. Το κόστος του ξεκινά από
43.000 λίρες και ανεβαίνει ανάλογα
με τις προσθήκες και τις επεκτάσεις,
αφού είναι εξολοκλήρου προσαρ-
μόσιμο στις ανάγκες κάθε πελάτη.
Με βασικό υλικό κατασκευής το
ξύλο, το σπιτάκι διαθέτει όλα τα
απαραίτητα, από κρεβάτια και υφά-
σματα μέχρι οικιακά σκεύη και φω-

τιστικά! «Πολλοί προτιμούν αυτού
τη είδους τη διαμονή που δεν τους
περιορίζει σε ένα άχρωμο διαμέρι-
σμα. Επιπλέον, μπορούν να κάνουν
τις διακοπές τους όπου θέλουν»,
λέει ο υπεύθυνος της εταιρείας.

The Sealander
Το Sealander είναι ένα τροχόσπιτο
το οποίο μετατρέπεται σε μικρό
σκάφος, με μία απλή και γρήγορη
τοποθέτηση της μηχανής. Το εσω-
τερικό έχει ένα τραπέζι για έξι
άτομα και μπορεί να μετατραπεί
σε ένα μεγάλο κρεβάτι. Οι ιδιο-
κτήτες έχουν τη δυνατότητα να
προσθέσουν και άλλες παροχές,

όπως μια χημική τουαλέτα και ένα
σύστημα ήχου. Το Sealander μπο-
ρεί εύκολα να τραβηχτεί με το αυ-
τοκίνητο. Για να γίνει η μετάβαση
από την ξηρά στη θάλασσα, απλά
συνδέετε την εξωλέμβια μηχανή
και στη συνέχεια σπρώχνετε το
τροχόσπιτο μέσα στο νερό. Μόλις
επιπλεύσει, οι επιβάτες μπορούν
να ανοίξουν την ηλιοροφή και να
απολαύσουν τον ήλιο και τη θά-
λασσα. Υπάρχει επίσης μια σκάλα
για βουτιές στην πίσω πλευρά. Το
Sealander έχει μήκος 12,8 πόδια
κατά πλάτος 5,5 μέτρα, και βάρος
περίπου 400 κιλά και η τιμή του
ποικίλει ανάλογα με τις παροχές

που επιλέγετε να έχει.

Mercury House One
Αυτό το καινοτόμο τροχόσπιτο έχει
σχεδιαστεί από την ομάδα Archi-
tecture and Vision για να εκπλη-
ρώσει τη λειτουργία του χρήστη.
Το Mercury House One είναι κα-
τασκευασμένο από μάρμαρο Καράρα
στην Ιταλία και είναι κυκλική, όπως
το στοιχείο από το οποίο έχει πάρει
το όνομά του. Η οροφή καλύπτεται
από ηλιακούς συλλέκτες με αποτέ-
λεσμα να είναι εντελώς αυτάρκες.

Tiny Green Cabin
Το Tiny Green Cabins δημιουρ-
γήθηκε γι’ αυτούς που επιλέγουν
την ανεξάρτητη, οικολογική δια-
βίωση με τους δικούς τους όρους.
Μπορείτε να το αγοράσετε διαλέ-
γοντας ανάμεσα σε μια ποικιλία
χρωμάτων και σχεδίων, ανάλογα
με το πόσο τολμηροί είστε. Ό,τι
και αν έχετε επιλέξει, είναι βέβαιο
ότι οι υπόλοιποι οδηγοί στον δρόμο
θα χαμογελούν όταν σας βλέπουν.
Υπάρχει ένας εκπληκτικός αριθμός
ανέσεων στο σπίτι όπως μεγάλη
ντουλάπα, γραφείο και μια λει-
τουργική κουζίνα.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ DESIGN

Σπίτια σε τροχούς

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Αεροδρόμιο με σινεμά, 
καζίνο και κήπο

Αν και απέχουν καιρό από την
ενεργό δράση δεν σταματούν να
είναι στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος, χαίρουν άκρας εκτί-
μησης παγκοσμίως και συνεχίζουν
να αυξάνουν τους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς με αμείωτο
ρυθμό. Σύμφωνα με το Forbes,
είναι οι πιο πλούσιοι αθλητές
που έχουν βγει στη... σύνταξη.
Στο μεγαλύτερο μέρος της κα-
ριέρας του ο Μάικλ Τζόρνταν
υπήρξε ο πλουσιότερος αθλητής
στον κόσμο. Μέχρι που τον ξε-
πέρασε ο γκόλφερ Τάιγκερ
Γουντς. Στα 52 του χρόνια ο «Air»
παραμένει ο δεύτερος πλουσιό-
τερος αθλητής για το Forbes μετά
φυσικά τον πυγμάχο Φλόιντ Μέι-
γουεδερ (με 105.000.000 δο-
λάρια). Ο δισεκατομμυριούχος
Τζόρνταν πρώτευσε ξανά σε μια
λίστα του Forbes. Σε εκείνη με
τους πλουσιότερους αθλητές που
έχουν βγει στη σύνταξη. Ο με-

γαλύτερος σε ηλικία είναι ο 85χρο-
νος θρύλος του γκολφ, Άρνολντ
Πάλμερ, ο οποίος σαν τον κατά
δέκα χρόνια νεότερό του και αν-
τίπαλό του, Τζακ Νίκλας κερδίζει
τεράστια ποσά, σχεδιάζοντας γή-
πεδα του γκολφ. Ο Πάλμερ έγινε
πλουσιότερος κατά 42.000.000
δολάρια το 2014 και έχασε τη
δεύτερη θέση από τον Ντέιβιντ
Μπέκαμ. Ο Άγγλος σούπερ σταρ
του ποδοσφαίρου, αφού κατέ-
κτησε την αγορά των Ηνωμένων
Πολιτειών, έχει στραφεί στη Μέση
Ανατολή μετά την παρουσία του
στην Παρί Σεν Ζερμέν προτού
ολοκληρώσει την καριέρα του.
Ο 75χρονος Πελέ παρά τα προ-
βλήματα υγείας του συγκέντρωσε
16.000.000 δολάρια την περα-
σμένη χρονιά από τις συνεργασίες
του με τις ακόλουθες εταιρείες:
Procter & Gamble, Santander,
Volkswagen, Hublot, Emirates,
Carrefour, Subway.

Αν είστε μεγάλος θαυμαστής της
σειράς και έχετε 635,068.88 δολάρια,
μπορείτε να αγοράσετε το πιο απο-
κλειστικό τηλεοπτικό σουβενίρ που
υπάρχει διαθέσιμο αυτή την στιγμή.
Η Ghost Town του σίριαλ Walking
Dead είναι προς πώληση στο ebay
και όσο και αν σας φαίνεται πε-
ρίεργο, o πλειστηριασμός που λήγει
σε λίγες μέρες έχει συγκεντρώσει
χιλιάδες views. Η μικρή πόλη Grant-
ville της Τζόρτζια μπορεί να έχει
μόνο 3.000 κατοίκους, αλλά το τε-
λευταίο διάστημα έχει γνωρίσει
στιγμές δόξας και κατάφερε να
γίνει πόλος έλξης τουριστών που
θέλουν να δουν από κοντά την κεν-
τρική περιοχή που μετατράπηκε
σε σκηνικό της τηλεοπτικής σειράς.

Τα κτίρια που πωλούνται είναι εννέα
και η συνολική έκταση περίπου
15.000 τ.μ. Στα κτίρια που θα πε-
ριέλθουν στην ιδιοκτησία όποιου
δώσει το ποσό, περιλαμβάνεται μια
πιτσαρία, ένα εστιατόριο, μερικά
διαμερίσματα, ένα φαρμακείο και
αρκετοί ακόμη ωφέλιμοι χώροι και
γραφεία. Ο δήμαρχος της μικρής
πόλης χαρακτηρίζει την Ghost Town
ευκαιρία μια και ισχυρίζεται πως
πρόκειται για επένδυση που μπορεί
να αποσβέσει τα λεφτά της. Τα
κτίρια είναι σχεδόν έτοιμα για κα-
νονική λειτουργία και όπως ανα-
φέρει, ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί
να κερδίσει αρκετά χρήματα αν
αξιοποιήσει και εκμεταλλευτεί του-
ριστικά την περιοχή.

WALKING DEAD

Πωλείται στο ebay ολόκληρη η πόλη

ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ποιοι είναι οι πλουσιότεροι;

Το αεροδρόμιο Τσανγκί της Σιγ-
καπούρης ψηφίστηκε για ακόμα
μια φορά από τη συμβουλευτική
εταιρεία Skytrax ως το καλύτερο
στον κόσμο. Διαθέτει πολλές δυ-
νατότητες ψυχαγωγίας, όπως δω-
ρεάν κινηματογραφικές αίθουσες
και αίθουσα τυχερών παιχνιδιών,
σαλόνια στα οποία μπορούν οι
ταξιδιώτες να κοιμηθούν αλλά
και ντους. Επιπλέον, διαθέτει
κάτι ιδιαίτερα σπάνιο. Έναν κήπο
στον οποίο πετούν πάνω από
1.000 πεταλούδες. «Αυτή η ανα-

γνώριση είναι ιδιαίτερα ευχάριστη
για εμάς, καθώς έρχεται σε μια
στιγμή που το αεροδρόμιο αλλά-
ζει» δήλωσε ο Lee Seow Hiang,
Διευθύνων Σύμβουλος του αερο-
δρομίου. Ο τελευταίος κρατικός
προϋπολογισμός ανέφερε πως θα
διατεθούν 3 δισ. δολάρια για την
κατασκευή ενός πέμπτου τερμα-
τικού σταθμού, ακόμη και αν
δεν έχει ολοκληρωθεί ο τέταρτος.
«Πέρυσι πέρασαν από το αερο-
δρόμιο 54 εκατ. επιβάτες ενώ το
αεροδρόμιο είναι φτιαγμένο για

30 εκατ. επιβάτες» όπως είχε
επισημάνει ο Liew Mun Leong,
Πρόεδρος της ομάδας του αερο-
δρομίου, στο CNBC πέρυσι τον
Ιούλιο. Σήμερα ο τέταρτος τερ-
ματικός σταθμός έχει δημιουρ-
γηθεί για 60 εκατ. επιβάτες. Το
Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντσεον στη
Νότια Κορέα ψηφίστηκε ως το
δεύτερο καλύτερο αεροδρόμιο
στον κόσμο, ακολουθούμενο από
το αεροδρόμιο του Μονάχου στη
Γερμανία και το Διεθνές Αερο-
δρόμιο του Χονγκ Κονγκ.
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