
Στα €17.50 δις 
το κυπριακό ΑΕΠ
Στα €17.5 δις σε τρέχουσες τιμές
αγοράς διαμορφώθηκε το κυπρια-
κό ΑΕΠ σε σύγκριση με €18.1 δις
το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η
Στατιστική Υπηρεσία. Έτσι, το κυ-
πριακό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές
αγοράς υποχώρησε πίσω στα επί-
πεδα του 2007. Σ 3

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Η Τράπεζα Κύπρου είναι μια ισχυρή και ασφαλής τράπε-
ζα, έτοιμη και ικανή να στηρίξει την οικονομία του τό-
που, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Κύπρου,
απευθυνόμενος στα μέλη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών
και Βιομηχάνων.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ
BRITISH AMERICAN TOBACCO
Ο Γενικός Διευθυντής της ΒΑΤ Κύπρου αναλύει τις νέες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της καπνοβιομηχα-
νίας σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την
κατανάλωση παράνομων καπνικών προϊόντων στην Κύπρο.
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Έλλειμμα €50 εκ. 
στο ΤΚΑ το 2013
Η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για
το Υπουργείο Εργασίας για το
2013 συζητήθηκε στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Ελέγχου. Παρου-
σιάζοντας συνοπτικά τα ευρήματα
της Έκθεσης, ο Γ. Ελεγκτής Οδυσ-
σέας Μιχαηλίδης σημείωσε ότι οι
ενοποιημένες οικονομικές κατα-
στάσεις του ΤΚΑ για το 2013 πα-
ρουσίασαν για πρώτη φορά έλλειμ-
μα περίπου €50 εκ. Σ 5
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Μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμφωνία μεταξύ
Κύπρου-Αιγύπτου για μεταφορά φυσικού αερί-
ου από την «Αφροδίτη» στα τερματικά του Ιντ-
κού και της Νταμιέτας, εκφράστηκε από μέ-
ρους των εταιρειών που συμμετείχαν στο Ea-
stern Mediterranean Gas Conference, που
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία για δεύτερη

συνεχόμενη χρονιά. Οι εταιρείες που συμμε-
τείχαν, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
νέα προϊόντα και τεχνολογίες στον τομέα της
ενέργειας, καθώς επίσης και να συζητήσουν
τις νέες τάσεις της βιομηχανίας. Όλοι οι πα-
ρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι η περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου είναι ανερχόμενη για

τη βιομηχανία της ενέργειας, καθώς μπήκε
στον ενεργειακό χάρτη πριν από έξι χρόνια.
Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω έρευνες,
γεωτρήσεις και ανακαλύψεις, ενώ παράλληλα
οι ειδικοί επιμένουν στην ύπαρξη και πετρελαί-
ου. Συνεπώς, τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει
να αναμένουμε νέες ανακαλύψεις. Σ 8 - 9

Νέα τροπή προσλαμβάνει ο αμερικανοαραβι-
κός αεροπορικός πόλεμος με την αντεπίθεση
που εξαπολύει ο πρόεδρος της Emirates,
σερ Τιμ Κλαρκ, στις αμερικανικές αεροπορι-
κές εταιρείες. Τις κατηγορεί για «επιλεκτικό
οικονομικό προστατευτισμό», που αποβαίνει
εις βάρος των Αμερικανών καταναλωτών και
των οικονομιών των περιφερειακών αμερικα-
νικών Πολιτειών. Ο Βρετανός επικεφαλής
της εδρεύουσας στο Ντουμπάι των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων εταιρείας, σε ενημέ-
ρωση εκπροσώπων του Τύπου, παρουσίασε
στοιχεία με τα οποία απαντά στις κατηγορίες

τριών κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών
(των American Airlines, United και Delta)
περί κρατικών επιχορηγήσεων συνολικού
ύψους 42,3 δισ. δολαρίων που καταχρηστι-
κώς, όπως υποστηρίζουν, έλαβαν τρεις αερο-
μεταφορείς του Περσικού (οι Etihad, Qatar
Airways και Emirates). «Οι Αμερικανοί κατα-
ναλωτές, οι διεθνείς αεροπορικοί κόμβοι, οι
τοπικές και περιφερειακές οικονομίες και οι
επιχειρήσεις θα είναι τα τελικά θύματα της
εκστρατείας προστατευτισμού των Delta,
American και United Airlines», είπε χαρακτη-
ριστικά ο σερ Τιμ. Σ 16

Αντεπίθεση από αερομεταφορείς του Περσικού Κόλπου

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΑΧΙΕΣ

Πολλές οι επιλογές, 
μία η απόφαση
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€17,5 δις 
Στα €17.506 δισεκατομμύρια σε τρέ-
χουσες τιμές αγοράς διαμορφώθηκε
το κυπριακό ΑΕΠ σε σύγκριση με
€18.118,9 το 2013, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η
Στατιστική Υπηρεσία.

-0,6%
Ο αριθμός των απασχολουμένων μει-
ώθηκε κατά 0,6% στην Κύπρο το τέ-
ταρτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρω-
ζώνη, ο αριθμός των απασχολουμέ-
νων σημείωσε αύξηση 0,1% το ίδιο
τρίμηνο και στην ΕΕ συνολικά αυξήθη-
κε κατά 0,2%.

3%
Στην αύξηση του κατώτατου μισθού
κατά 3% στις 6,70 λίρες ανά ώρα
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η
κυβέρνηση της Βρετανίας, τη μεγα-
λύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί
από το 2008. Την ανακοίνωση έκανε
ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντέι-
βιντ Κάμερον.

€50 εκ.
Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαη-
λίδης σημείωσε ότι οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του ΤΚΑ για
το 2013 παρουσίασαν για πρώτη
φορά έλλειμμα περίπου €50 εκατομ-
μυρίων, σε σύγκριση με πλεόνασμα
€156 εκατομμυρίων το 2012.

«H
περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου είναι η “ανερχόμενη
δύναμη” για τη βιομηχανία
της ενέργειας. Αυτό γιατί

μπήκε ουσιαστικά στον ενεργειακό χάρτη
μόλις πριν από έξι χρόνια και, για τον λόγο
αυτό, υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω
έρευνες, γεωτρήσεις και ανακαλύψεις. Την
ίδια ώρα, οι ειδικοί επιμένουν στην ύπαρξη
και πετρελαίου. Συνεπώς τα επόμενα χρόνια,
θα πρέπει να αναμένουμε νέες ανακαλύ-
ψεις». Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο ένα
κομμάτι των συμπερασμάτων που προέκυ-
ψαν μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου
Eastern Mediterranean Gas Conference,
το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το συνέδριο
προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς
επίσης και η συμφωνία μεταξύ Κύπρου-Αι-
γύπτου για μεταφορά φυσικού αερίου από
την «Αφροδίτη» στα τερματικά του Ιντκού
και της Νταμιέτας.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στο συνέδριο
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν νέα προ-
ϊόντα και τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας,
καθώς επίσης και να συζητήσουν τις νέες
τάσεις της βιομηχανίας. Ήδη η χώρα μας έχει
ενώπιόν της αρκετές επιλογές, όσον αφορά
την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού
αερίου που εντοπίστηκαν εντός της κυπριακής
ΑΟΖ, και οι αρμόδιοι θα έχουν σημαντική
μελέτη να διεκπεραιώσουν κατά το προσεχές
διάστημα. Η Ανατολική Μεσόγειος, λοιπόν,
κομμάτι της οποίας είναι και η Κύπρος, απο-
τελεί τον νέο μεγάλο παίκτη στην παγκόσμια
ενεργειακή σκακιέρα. Εξαιρώντας την Τουρκία
για τους πασιφανείς λόγους, είναι σημαντικό
να υπάρξουν οι συμφωνίες εκείνες με τις
γείτονες χώρες, ώστε όχι κατ’ ανάγκη να
επέλθουν συνεργασίες, αλλά να είναι ξεκάθαροι
οι όροι του παιχνιδιού μεταξύ αυτών, ώστε,
δεδομένων των κοινών συμφερόντων, να
μην υπάρξουν στο μέλλον προστριβές. Οι
καλές συμφωνίες, που έλεγαν παλιά, κάνουν
τους καλούς φίλους. Τα δεδομένα είναι εκεί,
οι προοπτικές υπάρχουν, μένει να δούμε
κατά πόσο οι χώρες της περιοχής θα αρπάξουν
την ευκαιρία και θα αναβαθμίσουν τον ρόλο
τους στο διεθνές σκηνικό.
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ΕΚΤ

Εγκαίνια 
για τον πύργο 
του €1,3 δις
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα (EKT) εγκαινίασε επίσημα
τα νέα κεντρικά της γραφεία
στη Φρανκφούρτη, αξίας 1,3
δισεκατομμυρίου ευρώ, υπό
δρακόντεια μέτρα ασφαλείας,
με περισσότερους από
10.000 διαδηλωτές να συμμε-
τέχουν σε εκδήλωση διαμαρ-
τυρίας κατά της λιτότητας την
ώρα των εγκαινίων. Το προ-
σωπικό της ΕΚΤ έχει ήδη με-
τακινηθεί στον -από ατσάλι-
γυάλινο πύργο, ύψους 185
μέτρων που βρίσκεται δίπλα
από τον ποταμό Μάιν, ο οποί-
ος διέρχεται την οικονομική
πρωτεύουσα της Γερμανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Guardian, FT,
CNN και Reuters
εναντίον Facebook
Guardian, Financial Times, CNN
International, Reuters και Eco-
nomist συνεργάζονται για να
ενώσουν τον ψηφιακό διαφημι-
στικό χώρο τους και να αντεπιτε-
θούν στους τεχνολογικούς γίγαν-
τες: Microsoft, Google και Face-
book. Η πρωτοβουλία ονομάζεται
Pangaea Alliance και θα δώσει
πρόσβαση σε περισσότερους από
110 εκατομμύρια διαδικτυακούς
αναγνώστες, χρησιμοποιώντας
ένα μηχανογραφημένο σύστημα
διαφήμισης.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Στην πρώτη θέση ο Ομπάμα
Το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN δημοσίευσε μια
κατάταξη των αρχηγών κρατών της G12 όσον
αφορά τον μισθό τους. Ο Μπαράκ Ομπάμα μο-
νοπωλεί την πρώτη θέση στο βάθρο των αμοι-
βών, ενώ ο Φρανσουά Ολάντ θα διεκδικούσε
μια καλύτερη θέση αν δεν είχε αποφασίσει να
μειώσει την αμοιβή του κατά 30%, το 2012. Η
κατάταξη: 1. Μπαράκ Ομπάμα (ΗΠΑ): $
400,000. 2. Stephen Harper (Καναδάς):
260.000 δολάρια. 3. Άγκελα Μέρκελ  (Γερμα-
νία): 234.400 δολάρια. 4. Τζέικομπ Ζούμα (Νό-
τια Αφρική): 225.500 δολάρια. 5. Ντέιβιντ Κά-
μερον (Βρετανία): 214.800 δολάρια. 6. Σίνζο
Άμπε (Ιαπωνία): 202 700 δολάρια. 7. Φραν-
σουά Ολάντ (Γαλλία): 194 300 δολάρια. 8.
Βλαντιμίρ Πούτιν (Ρωσία): $ 136.000. 9. Μα-
τέο Ρέντζι (Ιταλία): 124.600 δολάρια. 10. Ντίλ-
μα Ρούσεφ (Βραζιλία): $120.000. 11. Ναρέν-
τρα Νταμονταρντάς Μόντι (Ινδία): 30.300 δολά-
ρια. 12. Ξι Ζινπινγκ (Κίνα): $22.000.
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Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας

Στα €17,50 δις το κυπριακό ΑΕΠ το 2014 

Πρόκληση τα ΜΕΔ των πολιτικών στην Κύπρο 
FINANCIAL TIMES

Σε τρέχουσες τιμές αγοράς, υποχώρησε πίσω στα επίπεδα του 2007, πριν από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης

Σ
τα €17.5 δις σε τρέχουσες
τιμές αγοράς διαμορφώ-
θηκε το κυπριακό ΑΕΠ
σε σύγκριση με €18.1 δις

το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η
Στατιστική Υπηρεσία. Σε σταθερές
τιμές 2005 (μεθοδολογία αλυσι-
δωτής σύνδεσης) το κυπριακό ΑΕΠ
διαμορφώθηκε σε €15.007,6 εκ.
σε σύγκριση με €15.353,9 εκ. το
2013. Ο ρυθμός ανάπτυξης σε
πραγματικούς όρους περιορίστηκε
στο -2,3% κατά το 2014, σε σύγ-
κριση με -5,4% το 2013. Σημει-
ώνεται ότι το ΑΕΠ παρουσιάζει
συνεχή υποχώρηση από το δεύτερο
τρίμηνο του 2011, καταγράφοντας
πτώση για 14 συνεχόμενα τρίμηνα.
Έτσι, το κυπριακό ΑΕΠ σε τρέ-
χουσες τιμές αγοράς υποχώρησε
πίσω στα επίπεδα του 2007 πριν
από την έναρξη της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης.

Πτωτικά οι πλείστοι τομείς
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία
των τομέων της οικονομικής δρα-
στηριότητας. Τη μεγαλύτερη μεί-
ωση (σταθερές τιμές αγοράς 2005)
παρουσίασε για μια ακόμη χρονιά
ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος
παρουσίασε μεγάλη υποχώρηση
της τάξης του 22,4% (€467,8 εκατ.
σε απόλυτους αριθμούς). Σημει-
ώνεται ότι ο τομέας παρουσιάζει

συνεχόμενη υποχώρηση από το
2009, ενώ το 2013 η υποχώρηση
είχε κορυφωθεί στο 30,6%. Η συ-
νεισφορά του τομέα των χρημα-
τοπιστωτικών και ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων ανήλθε στα €956,8
δις - υποχώρησε σε ποσοστό 10,2%
σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος. Το 2013 ο τομέας υποχώρησε
κατά 9,4% σε ετήσια βάση. Μεγάλη
μείωση παρουσίασε ο τομέας των
δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως
εργοδοτών, αφού υποχώρησε κατά

11%, καταγράφοντας μείωση για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο τομέας της δημόσιας διοίκη-
σης, άμυνας και υποχρεωτικής
ασφάλισης υποχώρησε κατά 1,0%
(€1,54 δις). Πρόκειται για το τρίτο
συνεχόμενο έτος μείωσης από το
2012, έτος κατά το οποίο άρχισε η
περισυλλογή των δημοσίων δαπα-
νών. Μείωση 1,5% παρουσίασαν
οι βιομηχανίες μεταποίησης, αν-
τανακλώντας τη συνεχόμενη φθί-
νουσα πορεία του τομέα, η οποία

ξεκίνησε το 2009. Η συνεισφορά
του τομέα το 2014 ανήλθε στα €729
εκατ. Ο τομέας της γεωργίας και
δασοκομίας υποχώρησε κατά 6,3%
σε ετήσια βάση, σε σχέση με μείωση
1,0% το 2013, με τη συνεισφορά
του να υποχωρεί στα €290,7 εκατ.

Τα θετικά
Θετικοί ρυθμοί για χονδρικό και
λιανικό εμπόριο ύστερα από τρία
χρόνια. Ο τομέας του χονδρικού
και λιανικού εμπορίου και των
επισκευών μηχανοκινήτων οχη-
μάτων και μοτοσικλετών επέ-
στρεψε σε θετικούς ρυθμούς συ-
νεισφοράς στο ΑΕΠ, καταγρά-
φοντας μικρή άνοδο, σε ποσοστό
0,6% ύστερα από τρία χρόνια
συνεχόμενης πτώσης. Η συνει-
σφορά του τομέα ανήλθε στα
€2,11 δις. Τη μεγαλύτερη αύξηση
παρουσίασαν οι δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης, η οποία
ανήλθε στο 4% λόγω της αύξησης
του τουριστικού ρεύματος, με
τη  συνεισφορά στο ΑΕΠ να
ανέρχεται στο €1,0 δις. Το 2013
η συνεισφορά του τομέα πα-
ρουσίασε ετήσια μείωση 1,0%.
Μικρή αύξηση της τάξης του
0,3% παρουσίασε ο τομέας της
Διαχείρισης ακίνητης περιου-
σίας, η συνεισφορά του οποίου
ανήλθε στα €1,59 δις.

Τη μεγαλύτερη 
αύξηση παρουσίασαν 
οι δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης

Αναφορά στα εκκρεμή δάνεια Κύ-
πριων βουλευτών κάνει δημοσίευμα
των Financial Times, με τίτλο
«Τα απλήρωτα δάνεια πολιτικών
αναδεικνύουν την οικονομική πρό-
κληση για την Κύπρο». Αναφέρεται
πως η λίστα που είχε ζητηθεί από
την Κεντρική Τράπεζα διέρρευσε
την περασμένη εβδομάδα στα μέσα
ενημέρωσης, αποκαλύπτοντας μη
εξυπηρετούμενα δάνεια 13 βου-
λευτών συνολικού ύψους 35,3 εκα-
τομμυρίων ευρώ.

Αναταραχή από 
τη διαρροή λίστας
Όπως σχολιάζεται, η διαρροή, που
προκάλεσε αναταραχή στο νησί,
έρχεται σε μια στιγμή που το ΔΝΤ
παρακρατεί τη νεότερη δόση του
πακέτου διάσωσης μετά την άρ-
νηση των πολιτικών να εισαγάγουν

νόμους για τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια. «Χωρίς τη νομοθεσία σε
ισχύ νιώθουμε σαν να κραδαίνουμε
ένα σφυρί από ζαχαρωτά όταν αν-
τιμετωπίζουμε οφειλέτες», δηλώνει
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρά-
πεζας Κύπρου, Τζον Χούρικαν.
Σημειώνεται ότι 500 μέλη προσω-
πικού της τράπεζας εργάζονται
στο τμήμα αναδιάρθρωσης και
ανακτήσεων δανείων για να αντι-
μετωπίσουν τα επισφαλή δάνεια
συνολικού ύψους 11,5 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί
με σχεδόν τα 2/3 του ΑΕΠ της χώ-
ρας. Η εφημερίδα αναφέρει ότι
τραπεζίτες προειδοποιούν πως χω-
ρίς τον νόμο θα χρειάζονταν έως
και δέκα χρόνια να αντιμετωπι-
στούν τα «κακά» δάνεια, αφήνον-
τας τους Κύπριους χωρίς πίστωση
και επενδύσεις. Το πρόβλημα με

τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χα-
ρακτηρίζεται «τεράστιο». Παράλ-
ληλα, ο κ. Χούρικαν αρνείται την
κατηγορία ότι οι τράπεζες θα χρη-
σιμοποιούσαν τη νομοθεσία για
να διώξουν ευάλωτους Κυπρίους
από τις οικίες τους. «Σε καμία πε-
ρίπτωση δεν είναι πρόθεσή μας
να πραγματοποιήσουμε μαζικές
εκποιήσεις σπιτιών καθημερινών
ανθρώπων. Αυτό δεν θα ήταν προς
το συμφέρον της τράπεζας ή της
κοινωνίας», είναι η δήλωση του
κ. Χούρικαν, ο οποίος προσθέτει
ότι «χρειάζεται να σπάσουν» οι
δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων, πο-
λιτικών και τραπεζών στην Κύπρο.
Στη συνέχεια το δημοσίευμα κάνει
σύντομη αναφορά στις εξελίξεις
γύρω από το πρόσωπο της Χρυ-
στάλλας Γιωρκάτζη, στην κατάρ-
ρευση της Λαϊκής και στη συνε-

πακόλουθη επιβολή κεφαλαιακών
ελέγχων. Ο πρώην Υπουργός Οι-
κονομικών Μιχάλης Σαρρής δη-
λώνει ότι υπήρχε μία συνειδητή
προσπάθεια να δοκιμαστεί ένα
κούρεμα επί καταθετών και κε-
φαλαιακοί έλεγχοι σε μία μη-συ-
στημική χώρα. «Το ΔΝΤ και η
Γερμανία ήταν ιδιαιτέρως πρόθυ-
μοι», λέει ο κ. Σαρρής, ο οποίος
σχολιάζει ότι όλο αυτό αποδει-
κνύεται «ένα ακριβό πείραμα».

Τα δάνεια και η νομοθεσία
Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει
πως μία συνέπεια των κουρεμάτων
είναι πως κάποιοι Κύπριοι είναι
απρόθυμοι να αποπληρώσουν τα
δάνειά τους, ακόμα και αν δύνανται
να το κάνουν. «Υπάρχουν οφειλέτες
που περιμένουν να δουν αν η νο-
μοθεσία θα εφαρμοστεί πριν απο-

φασίσουν αν θα πληρώσουν ή αν
θα αναδιαρθρώσουν τα δάνειά
τους», λέει ο Γενικός Διευθυντής
της Συνεργατικής Κεντρικής Τρά-
πεζας, Μάριος Κληρίδης.

Τέλος, ο πολιτικός επιστήμονας
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Αντώνης
Έλληνας εκφράζει επιφυλάξεις για
το κατά πόσον ο νόμος περί εκ-
ποιήσεων θα εφαρμοστεί έως τις
αρχές Απριλίου, όπως είναι η εκτί-
μηση του Υπουργού Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη. «Γιατί να βια-
στούν οι πολιτικοί να εισαγάγουν
τη νομοθεσία όταν η Κύπρος δε
χρειάζεται άμεσα χρήματα από
την Ευρώπη και το ΔΝΤ; Η κυ-
βέρνηση έχει δημοσιονομικό πλε-
όνασμα που θα της επέτρεπε να
αυτοχρηματοδοτείται τουλάχιστον
για τους επόμενους λίγους μήνες»,
παρατηρεί ο κ. Έλληνας.
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Η τράπεζα παρουσιάζεται έτοιμη να στηρίξει την οικονομία 

Χούρικαν: Ισχυρή και ασφαλής 
η Τράπεζα Κύπρου

Θα συνεχίσουμε, είπε ο κ. Χούρικαν, τις προσπάθειες για μείωση του κόστους δανεισμού
στην Κύπρο, αλλά αυτό θα σημαίνει και μείωση των καταθετικών επιτοκίων

Η
Τράπεζα Κύπρου είναι
μια ισχυρή και ασφαλής
τράπεζα, έτοιμη και ικα-
νή να στηρίξει την οι-

κονομία του τόπου, δήλωσε ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας
Τζον Χούρικαν, απευθυνόμενος
στα μέλη της Ομοσπονδίας Εργο-
δοτών και Βιομηχάνων σε εκδή-
λωση που διοργάνωσε η ΟΕΒ στη
Λευκωσία. Ο κ. Χούρικαν μίλησε
για την αυξημένη ρευστότητα της
τράπεζας, την επιστροφή κεφα-
λαίων, την αύξηση των καταθέ-
σεων, αλλά άσκησε και κριτική,
μιλώντας για χαμένες ευκαιρίες
για ανάκαμψη της οικονομίας.

Διοικητής ΚΤΚ
Κληθείς από τους δημοσιογράφους
να σχολιάσει τις εξελίξεις με το
θέμα της Διοικητού της Κεντρικής
Τράπεζας και το ότι τα πολιτικά
κόμματα ζητούν την παραίτησή
της, ο κ. Χούρικαν, αφού ανέφερε
ότι δεν θα ήταν ορθό να σχολιάσει
την εποπτική Αρχή, είπε ότι η
Κεντρική Τράπεζα υπήρξε ένας
πολύ καλός συνεργάτης για την
Τράπεζα Κύπρου στη διάρκεια της
αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας. «Δεν έχω να
κάνω οποιοδήποτε σχόλιο για την
κατάσταση που επικρατεί αυτή τη
στιγμή, αλλά μπορώ να πω ότι θε-
ωρώ πως η Κεντρική Τράπεζα και
η Διοικητής υπήρξαν καλοί εταίροι
στη διάρκεια δύσκολων στιγμών
που περάσαμε», επισήμανε.

Επιμήκυνση δανείων 
και δανειστικά επιτόκια
Σε ό,τι αφορά την επιμήκυνση δα-
νείων, ο κ. Χούρικαν είπε ότι η
Τράπεζα εξετάζει τις υποθέσεις των
δανειζομένων, προσπαθώντας να
διασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους
με ένα βιώσιμο τρόπο. Θέλουμε να
διασφαλίσουμε ότι όλες οι επιχειρή-
σεις στην Κύπρο μπορούν να επιτύ-
χουν και προς τον σκοπό αυτό, είπε,

μειώσαμε τα δανειστικά επιτόκια.
Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρ-

χουν σχέδια για περαιτέρω μείωση
των δανειστικών επιτοκίων, ο κ.
Χούρικαν σημείωσε ότι αυτό το
θέμα συνδέεται με τα καταθετικά

επιτόκια. Θα συνεχίσουμε, είπε,
τις προσπάθειες για μείωση του κό-
στους δανεισμού στην Κύπρο, αλλά
αυτό θα σημαίνει και μείωση των
καταθετικών επιτοκίων, κάτι που
θα είναι δύσκολο για όσους αποτα-
μιεύουν. Ερωτηθείς κατά πόσον η
μείωση των δανειστικών επιτοκίων
είχε μέχρι στιγμής θετικό αντίκτυπο

στην τράπεζα, ανέφερε ότι είναι
κάπως νωρίς για να εξαχθούν συμ-
περάσματα, αλλά σημείωσε ότι γε-
νικότερα αλλάζει το κλίμα. «Ο κό-
σμος θέλει να δει την οικονομία να
λειτουργεί και εμείς πρέπει να αλ-
λάξουμε την ατζέντα μας, από εκεί-
νη της λιτότητας σε εκείνη της ευη-
μερίας για να δημιουργήσουμε ένα
μέλλον για τους νέους της Κύπρου
και για τα παιδιά τους», είπε.

ELA και Uniastrum
Σε ερώτηση εάν θα υπάρξει πε-
ραιτέρω μείωση του ποσού της
Επείγουσας Παροχής Ρευστότητας
(ELA) της Τράπεζας Κύπρου, ο κ.
Χούρικαν, αφού υπενθύμισε ότι
ο ELA μειώθηκε ήδη από τα 11,4
δισεκατομμύρια στα 7 δισ., είπε
ότι μια περαιτέρω μείωση είναι
δυνατή, αλλά σημείωσε ότι η Τρά-
πεζα επιλέγει να διατηρεί τα χρή-
ματα, προκειμένου να διατεθούν

για την οικονομία του τόπου, όταν
υπάρξει η κατάλληλη ευκαιρία.
Σημείωσε ότι επιστρέφουν κεφά-
λαια στην τράπεζα από το εξωτε-
ρικό, υπάρχει μια τάση για απο-
πληρωμή δανείων, η τράπεζα έχει
ανακεφαλαιοποιηθεί, ενώ οι κα-
ταθέσεις αυξάνονται.
Η τράπεζα σήμερα, είπε, έχει

υψηλά επίπεδα ρευστότητας, είναι
έτοιμη για δανεισμό και την ίδια
ώρα επιθυμεί να βρίσκεται σε
ασφάλεια, δεδομένης της οικονο-
μικής αστάθειας, είτε αυτή είναι
στην Ευρώπη γενικότερα, είτε
στην Ελλάδα είτε ακόμη και στη
Ρωσία. Θα μπορούσαμε, συνέχισε,
να πληρώναμε περισσότερο ELA,
αλλά η Τράπεζα επέλεξε να έχει
τα χρήματα διαθέσιμα για την Κύ-
προ. Ερωτηθείς για τις διαδικασίες
για πώληση της Uniastrum, ο κ.
Χούρικαν είπε ότι στους επόμενους
μήνες θα υπάρχουν νεότερα για

το θέμα αυτό. Εξάλλου, απευθυ-
νόμενος στα μέλη της ΟΕΒ ο κ.
Χούρικαν τόνισε ότι η Τράπεζα
Κύπρου είναι ανακεφαλαιοποιημέ-
νη κατά 14% και είναι μια ισχυρή
και πολύ πιο ασφαλής τράπεζα,
έτοιμη να στηρίξει την οικονομία
του τόπου.

Τουρισμός και 
προοπτικές οικονομίας
Μιλώντας στα μέλη της ΟΕΒ και
αναφερόμενος στις προοπτικές
του νησιού, είπε ότι υπάρχουν
πολλά που πρέπει ακόμη να γίνουν
και επικεντρώθηκε στον τουρισμό,
λέγοντας ότι το νησί θα πρέπει να
διπλασιάσει τον αριθμό των επι-
σκεπτών του στα επόμενα πέντε
χρόνια. Μίλησε και για τον νόμο
για τις εκποιήσεις, λέγοντας ότι
πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο
και να ρυθμιστεί το θέμα, προ-
κειμένου να μπορεί η Τράπεζα
πιο εύκολα να προβαίνει σε δα-
νεισμούς. Έκανε ακόμη λόγο για
χάσιμο πολλών ευκαιριών για ανά-
καμψη της οικονομίας, λόγω κα-
θυστερήσεων ή κακών χειρισμών.
Πρέπει να αλλάξουμε ρητορική
και να προχωρήσουμε με μια συ-
ζήτηση για το μέλλον του τόπου,
κατέληξε ο κ. Χούρικαν.

Πρόεδρος ΟΕΒ
Στις δικές του δηλώσεις στους δη-
μοσιογράφους, ο Πρόεδρος της
ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης είπε ότι
ο τραπεζικός τομέας είναι απο-
φασιστικός στην περαιτέρω ανά-
πτυξη και επανεκκίνηση της οι-
κονομίας. «Με αυτά υπόψη και
δεδομένης της σημασίας της Τρά-
πεζας Κύπρου καλέσαμε τον κ.
Χούρικαν με στόχο να συζητήσουμε
μαζί του, να δούμε τον προγραμ-
ματισμό της Τράπεζας και να αν-
ταλλάξουμε απόψεις ως προς τα
μέσα για να βοηθηθούν και τα
μέλη μας και εννοείται και η Τρά-
πεζα», κατέληξε.

Θα μπορούσαμε,
σημείωσε, να πληρώναμε
περισσότερο ELA, αλλά η
Τράπεζα επέλεξε να έχει

τα χρήματα διαθέσιμα
για την Κύπρο

Τα ευρωπαϊκά σχέδια ενίσχυσης της
νεανικής και της γυναικείας επι-
χειρηματικότητας ύψους 11 εκ. ευρώ
και η διαδικασία άντλησής τους
από τους δικαιούχους, απασχόλησαν
συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά το
πέρας της συνεδρίας, ο Ανώτερος
Λειτουργός του Υπουργείου Εμπο-
ρίου Χρίστος Φωτιάδης ανέφερε ότι
το σχέδιο νεανικής επιχειρηματι-
κότητας απευθύνεται σε νέους και
νέες ηλικίας 20-40 χρόνων, ενώ το
σχέδιο για τη γυναικεία επιχειρη-
ματικότητα απευθύνεται σε γυναίκες

ηλικίας 18-55 χρόνων που τους τε-
λευταίους έξι μήνες ήταν άνεργοι
ή μισθωτοί.
Ανέφερε ότι τα σχέδια αυτά αφο-

ρούν όλες τις δραστηριότητες, εκτός
εκείνες που σχετίζονται με την πα-
ραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία
γεωργικών ή κτηνοτροφικών προ-
ϊόντων, τον τομέα της αλιείας και
το χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
οι οποίες καλύπτονται από άλλα
σχέδια. Όπως είπε, «για τη χρημα-
τοδότηση των σχεδίων αυτών υπάρ-
χουν διαθέσιμα 15,3 εκ. ευρώ για
την 7ετία με δυνατότητα περαιτέρω
αύξησης. Για την πρώτη πρόσκληση

θα διατεθούν για τη νεανική επι-
χειρηματικότητα 8 εκ. ευρώ και για
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 3
εκ. ευρώ». Κάλεσε τους δικαιούχους
«να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία
και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
έγκαιρα, διότι στόχος μας είναι να
απορροφηθούν αυτοί οι πόροι την
επόμενη διετία». Η καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή των
αιτήσεων είναι στις 11 Μαΐου. Ο
Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης δήλωσε
ότι 950 εκ. ευρώ έχουν διατεθεί
στην Κύπρο από ευρωπαϊκά προ-

γράμματα για την περίοδο 2014-
2020 για αναπτυξιακά έργα στην
Κύπρο, «τα οποία θα βοηθήσουν
στην επανεκκίνηση της οικονο-
μίας», ενώ, ανέφερε, επιπλέον πό-
ρους μπορούν να διεκδικήσουν οι
Κύπριοι πολίτες μέσα από τα αν-
ταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ.
Είπε ότι ο προϋπολογισμός του
προγράμματος για τη νεανική και
γυναικεία επιχειρηματικότητα ανέρ-
χεται στα 11 εκ. ευρώ, σημειώνοντας
ότι άρχισε ήδη μια εκστρατεία ενη-
μέρωσης της κοινής γνώμης για
να μπορέσουν οι πολίτες να αντ-
λήσουν αυτά χρήματα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

€11 εκ. για ενίσχυση νεανικής-γυναικείας επιχειρηματικότητας
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Ανησυχητικές οι διαπιστώσεις από τον Γενικό Ελεγκτή

Έλλειμμα €50 εκ. στο ΤΚΑ το 2013
Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημείωσε ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ΤΚΑ για το 2013 

παρουσίασαν για πρώτη φορά έλλειμμα, σε σύγκριση με πλεόνασμα €156 εκατομμυρίων το 2012

Η
Έκθεση του Γενικού Ελεγ-
κτή για το Υπουργείο Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

για το 2013, συζητήθηκε στην Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου πα-
ρουσία της Υπουργού Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, Ζέτας Αιμιλιανίδου. Παρου-
σιάζοντας συνοπτικά τα ευρήματα
της Έκθεσης, ο Γενικός Ελεγκτής
Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημείωσε ότι
οι ενοποιημένες οικονομικές κατα-
στάσεις του ΤΚΑ για το 2013 παρου-
σίασαν για πρώτη φορά έλλειμμα
περίπου €50 εκατομμυρίων σε σύγ-
κριση με πλεόνασμα €156 εκατομ-

μυρίων το 2012. Σε ό,τι αφορά τα
αποθεματικά του ΤΚΑ, ο κ. Μιχαη-
λίδης είπε ότι το ποσόν των πληρω-
μών για παροχές ανεργίας τα τε-
λευταία χρόνια ξεπερνά το σύνολο
των εισπράξεων και του αποθεμα-
τικού του εν λόγω λογαριασμού (λο-
γαριασμός παροχών ανεργίας), και
ως εκ τούτου στις 31/12/2013 το εν
λόγω ταμείο παρουσίαζε χρεωστικό
υπόλοιπο ύψους €77 εκατομμυρίων.
Επίσης ο λογαριασμός λοιπών

παροχών παρουσίασε κατά την
31/12/2012 για πρώτη φορά χρε-
ωστικό υπόλοιπο €10 εκατομμυ-
ρίων, λόγω του ότι το ύψος των
πληρωμών (επιδόματα, βοηθή-
ματα, παροχές) ξεπέρασε σημαν-
τικά το σύνολο των εισπράξεων
και του αποθεματικού. Στις
31/12/2013 αυτό το χρεωστικό
υπόλοιπο αυξήθηκε στα €26 εκα-
τομμύρια. Σε ό,τι αφορά εκκρεμείς

οφειλές, ο κ. Μιχαηλίδης σημεί-
ωσε ότι στις 31/12/2013 εκκρε-
μούσε η είσπραξη από υποθέσεις
που είχαν επιδικαστεί προς όφελος
του ΤΚΑ και άλλων ταμείων ποσού
περίπου €97 εκατομμυρίων και
€38 εκατομμυρίων αντίστοιχα. Σε
ό,τι αφορά τις τρέχουσες οφειλές,
σημείωσε ότι στις 31/12/2013 εκ-
κρεμούσε η είσπραξη πρόσθετου
ποσού που αφορούσε μη επιδι-
κασθείσες οφειλές προς το ΤΚΑ
και τα άλλα ταμεία από εργοδότες
και αυτοτελώς εργαζομένους,
ύψους €73 εκατομμυρίων και €25
εκατομμυρίων αντίστοιχα.

Σχέδιο δράσης για 
είσπραξη οφειλών
Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η
Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε
προς το Υπουργείο όπως καθοριστεί
χρονοδιάγραμμα για τον καθορισμό
σχεδίου δράσεων που θα καταστή-
σουν εφικτή την είσπραξη των
οφειλών αυτών. «Οι Υπηρεσίες Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει

κατά την άποψή μας να βρουν τρό-
πους και μεθόδους για περιορισμό
των ανείσπρακτων οφειλών», πρό-
σθεσε. Αναφέρθηκε, επίσης, στην
επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ, υπο-
δεικνύοντας ότι με την επενδυτική
πολιτική που ακολουθείται διαχρο-
νικά, το κράτος δανείζεται για
σειρά ετών με διοικητικές διευθε-
τήσεις τα πλεονάσματα του ΤΚΑ
και των άλλων ταμείων, με ευνοϊ-
κούς όρους, και πως αυτή η πολιτική
δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα
του ΤΚΑ και των άλλων ταμείων.
Όπως σημείωσε, το υπόλοιπο του
ΤΚΑ στις 31/12/2013 ήταν €7,435
δισεκατομμύρια. «Από το ποσό το
99,2% ήταν κατατεθειμένο στο κρά-
τος από το οποίο το 98,6% ήταν
κατατεθειμένο στον Γενικό Κυβερ-
νητικό Λογαριασμό υπό μορφή κα-
ταθέσεων με πολύ χαμηλό επιτόκιο
0,5% (31/12/2013) και 1,25%
(31/12/2012)», είπε. Υπενθύμισε
ακόμη ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε
το 2009 τη δημιουργία πραγματικού
αποθεματικού του ΤΚΑ €1 δισεκα-

τομμυρίου σε διάστημα πέντε ετών,
αναφέροντας ότι η 3η, 4η και 5η
δόση των €200 εκατομμυρίων για
τα έτη 2011, 2012 και 2013 που είχε
δεσμευτεί η Κυβέρνηση να κατα-
βάλει, δεν είχαν κατατεθεί μέχρι
την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Ζέτα: Σημαντικό 
εργαλείο η έκθεση
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου σημείωσε ότι η Έκθεση
του Γενικού Ελεγκτή είναι το ερ-
γαλείο μέσα από το οποίο μπορούν
να εντοπιστούν οι αδυναμίες και
να διορθωθούν γιατί, όπως εξήγησε,
κανένας από μόνος του δεν μπορεί
να εντοπίσει θέματα τα οποία χει-
ρίστηκαν με λανθασμένο τρόπο.
Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι το Υπουρ-
γείο ήταν ανέτοιμο να αντιμετωπίσει
όλα τα προβλήματα που σήμερα
αντιμετωπίζει ο πολύς κόσμος, κα-
θώς πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν
συνθήκες πλήρους απασχόλησης
με την ανεργία να ανέρχεται μόλις

στο 2,8% και σήμερα να κυμαίνεται
στο 16% και παρά το γεγονός ότι
δεν έφτασε τα επίπεδα που όλοι
ανέμεναν. Η κ. Αιμιλιανίδου είπε
ότι συμφωνεί με τις επισημάνσεις
στις οποίες προβαίνει στην Έκθεση
του ο Γενικός Ελεγκτής, σημείωσε,
ωστόσο, πως αυτό που έχει σημασία,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ΤΚΑ,
είναι ότι το 2014 το έλλειμμα έχει
μειωθεί στα €19,9 εκατομμύρια.
Σε ό,τι αφορά την είσπραξη των

οφειλών, η Υπουργός Εργασίας
ανέφερε ότι με δεδομένη την κα-
τάσταση στην οικονομία, υπάρχει
αρκετός προβληματισμός σε σχέση
με τα μέτρα που πρέπει να ακο-
λουθηθούν για την είσπραξη των
οφειλών. Υπενθύμισε ότι το 2013 η
Βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο, το
οποίο προνοούσε ότι το Υπουργείο
δεν θα προχωρούσε σε ποινικές
διώξεις αλλά και αναστολή των
προστίμων για μια περίοδο από
τον  Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμ-
βριο. «Άρα ως Κυβέρνηση, αντι-
λαμβανόμενοι τα προβλήματα τα
οποία υπάρχουν σήμερα και που
είχαμε και το 2013, έπρεπε να δώ-
σουμε μια ώθηση και μιαν “απαλ-
λαγή” στα επιμέρους προβλήματα
που δημιουργούνταν σε σχέση με
όλες τις καταβολές που έπρεπε να
γίνουν στο δημόσιο», πρόσθεσε.
Σε ό,τι αφορά την επενδυτική

πολιτική του ΤΚΑ, η Υπουργός Ερ-
γασίας εξήγησε πως αυτή με βάση
τη νομοθεσία αποτελεί αρμοδιότητα
του Υπουργού Οικονομικών, ση-
μείωσε, ωστόσο, πως το Υπουργείο
Εργασίας έχει αποστείλει επιστολή
για την επενδυτική πολιτική και η
απάντηση που έχει λάβει από το
Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι
σε αυτό το στάδιο το μόνο στο
οποίο θα μπορούσε να προβεί η
Κυβέρνηση είναι στην εξεύρεση του
καλύτερου δυνατού επιτοκίου στις
καταθέσεις για τα κεφάλαια που το
ΤΚΑ διατηρεί στην Κυβέρνηση.

«Επομένως, με βάση αυτές τις
συνθήκες που έχουμε, αυτό είναι
και το αποτέλεσμα σε αυτό το
στάδιο», πρόσθεσε.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία 
συνέστησε προς το
Υπουργείο όπως

καθοριστεί
χρονοδιάγραμμα 

για τον καθορισμό
σχεδίου δράσεων 

που θα καταστήσουν
εφικτή την είσπραξη

των οφειλών

Πιθανότεροαίτιο τηςχαμηλήςχρήσης
διαδικτύουστηνΚύπροείναιηακριβή
τιμολόγηση ευρυζωνικής σύνδεσης,
σύμφωνα με την έκθεση της DESI
(Digital Economy and Society In-
dex).Σεανακοίνωσήτου,μεαφορμή
τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον
ημερήσιο Τύπο, καθώς και τηλεο-
πτικές και ραδιοφωνικές αναφορές,
σχετικά με το θέμα της χρέωσης Ευ-
ρυζωνικής Σύνδεσης στην Κύπρο,
το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως
ΗλεκτρονικώνΕπικοινωνιώνκαι Τα-
χυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) αναφέρει ότι
το συμπέρασμα της έκθεσης της
DESIβασίζεται στηφθηνότερηπρο-
σφορά stand-alone (τιμή μίας μόνο
υπηρεσίας, στην περίπτωση αυτή

διαδικτύου), για ταχύτητα μεταξύ
12 - 30Mbps Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που στην περίπτωση της Κύπρου
ήταν δεσμοποιημένη προσφορά με
τηλεόραση.Δηλαδή, σημειώνει, γί-
νεται σύγκριση τιμήςδύουπηρεσιών
(διαδίκτυο και τηλεόραση) στηνΚύ-
προ, με τιμή μίας μόνο υπηρεσίας
(διαδίκτυο) στην Ε.Ε., ενώ ταυτό-
χρονα στις ταχύτητες που προτιμά
ο Κύπριος καταναλωτής (6mbps),
η Κύπρος είναι η 7η πιο φτηνή σύμ-
φωνα με παρόμοια μελέτη (Van
Dijk). Το ΓΕΡΗΕΤ αναφέρει ότι πα-
λαιότερη αλληλογραφία με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του
2014, όταν είχε πρωτοδημοσιευθεί
παρόμοια μελέτη οίκου συμβούλων

της, υποδείκνυε το πρόβλημα σύγ-
κρισης τιμών δύο υπηρεσιών στην
Κύπρο, λόγω της δεσμοποίησης της
ευρυζωνικής σύνδεσης με την τη-
λεόραση,μετηντιμήμίαςυπηρεσίας
μόνο (διαδικτύου) στα υπόλοιπα
μέληΕ.Ε.ΠροσθέτειότιηΕυρωπαϊκή
Επιτροπή στην απαντητική της επι-
στολήπαραδέχεται ότι όντως τοπρο-
ϊόν που χρησιμοποιήθηκε στην πε-
ρίπτωση της Κύπρου ήταν δεσμο-
ποιημένο με τηλεόραση. Καταλη-
κτικά αναφέρει ότι οι αναφορές και
δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης,που αφορούν τόσο την εν
λόγω έκθεση, όσο και το θέμα δια-
δικτύου γενικότερα, δεν ανταπο-
κρίνονται στην πραγματικότητα.

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η ακριβή τιμολόγηση, αιτία της χαμηλής χρήσης διαδικτύου
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Ο
Γενικός Διευθυντής της
British American To-
bacco Κύπρου Andreas
Thoma, σε συνέντευξή

του στην «Business Weekly», ανα-
λύει τις νέες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει ο τομέας της καπνοβιο-
μηχανίας σε τοπικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Ειδικότερα για το θέμα
του παράνομου εμπορίου καπνικών
προϊόντων, τονίζει ότι έχει αυξηθεί
δραματικά τα τελευταία χρόνια,
τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς,
και παροτρύνει τις αρμόδιες Αρχές
να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα αν-
τιμετώπισης του φαινομένου, ώστε
να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην
οικονομία. Ο κ. Thoma διαβεβαι-
ώνει, μεταξύ άλλων, ότι η BAT Κύ-
πρου θα συνεχίσει την επιχειρημα-
τική της δραστηριότητα στην Κύπρο,
στηρίζοντας την εθνική οικονομία
και δίνοντας αξία καθημερινά στην
κυπριακή κοινωνία. 
Πείτε μας λίγα λόγια για τη θέση
της BAT στην κυπριακή αγορά κα-
πνικών προϊόντων.
Η British American Tobacco δρα-
στηριοποιείται στην Κύπρο από το
1951 και είναι σήμερα η κορυφαία
εταιρεία καπνού στην τοπική αγορά,
με μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από
40%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Bri-
tish American Tobacco είναι η μόνη
πολυεθνική καπνοβιομηχανία που
διατηρεί γραφεία στην Κύπρο, στη-
ρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες οικο-
γένειες σε όλη την αλυσίδα εφοδια-
σμού των προϊόντων καπνού, επεν-
δύοντας εκατομμύρια κάθε χρόνο
σε Κυπρίους προμηθευτές και τοπικές
επιχειρήσεις, και έχοντας εξαιρετικά
σημαντική συνεισφορά σε φόρους
προς το κυπριακό κράτος. Η εταιρεία
είναι γνωστή στο καταναλωτικό
κοινό με τα εμπορικά σήματα τσι-
γάρων όπως Lucky Strike, Pall Mall,
Rothmans, Dunhill, Vogue, Kent,
Royals, Senior Service, καθώς και
με τα προϊόντα καπνού για στριφτά
τσιγάρα Cutters Choice, Samson
και Pall Mall. Οι δραστηριότητές
μας δείχνουν ότι εστιάζουμε στην
καινοτομία με προϊόντα όπως τα
νέα Lucky Strike Additive Free, τα
οποία ξεχωρίζουν για τον μοναδικό
τρόπο παραγωγής τους και εισάγουν
πρώτα στην κυπριακή αγορά την
κατηγορία καπνών Additive Free. 
Πώς ο Οργανισμός επιδιώκει να
ανταποδίδει στην κοινωνία, δεδο-
μένης της φύσης των δραστηριο-
τήτων του; 
Ο τομέας δραστηριότητάς μας προ-
ϋποθέτει μεγάλο μερίδιο ευθύνης
και οι πράξεις μας πιστεύω ότι
αποδεικνύουν την υπεύθυνη στάση
που τηρούμε απέναντι στην κοι-
νωνία. Χαρακτηριστικά αναφέρω
ότι τα περασμένα Χριστούγεννα,
σύσσωμο το προσωπικό της British
American Tobacco Κύπρου συμ-
μετείχε στην προετοιμασία των
«πακέτων αγάπης» του Ερυθρού
Σταυρού Κύπρου, για εκπαιδευτικά

ιδρύματα και οικογένειες που αν-
τιμετωπίζουν οικονομικά προβλή-
ματα, προσφέροντας παράλληλα
οικονομική στήριξη στον Οργανι-
σμό. Τα προγράμματα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρ-
μόζουμε δεν εξαντλούνται μόνο
σε φιλανθρωπικές δράσεις. Μοι-
ραζόμαστε την τεχνογνωσία και

τα εργαλεία που έχουμε στη διά-
θεσή μας με την πολιτεία, σε έναν
κοινό αγώνα αντιμετώπισης φαι-
νομένων που πλήττουν τα οικο-
νομικά συμφέροντα της Κύπρου,
όπως είναι το παράνομο εμπόριο
καπνικών προϊόντων. 
Μιλώντας για το παράνομο εμπό-
ριο, σε τι μερίδιο της συνολικής

κατανάλωσης προϊόντων καπνού
αναλογεί η κατανάλωση παράνο-
μων καπνικών προϊόντων; Πώς
μεταφράζεται αυτό σε ζημιά για τα
έσοδα του κράτους και τους φο-
ρολογουμένους; 
Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμή-
σεις, η συνολική κατανάλωση πα-
ράνομων καπνικών προϊόντων στην
Κύπρο ανήλθε στα 90 εκατομμύρια
τσιγάρα το 2013. Για να γίνει αν-
τιληπτό το μέγεθος του προβλή-
ματος και οι οικονομικές επιπτώ-
σεις του, αρκεί να αναφέρω ότι
εάν καταβάλλονταν οι φόροι που
αναλογούν στα τσιγάρα αυτά, τότε
τα έσοδα του κράτους θα αυξά-
νονταν σχεδόν κατά €14 εκατομ-
μύρια. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί
περίπου στο 6% των συνολικών
φορολογικών εσόδων από τα προ-
ϊόντα καπνού το 2013. Σε μια
εποχή που τα κράτη ψάχνουν δια-
καώς να εξεύρουν πηγές χρημα-
τοδότησης της οικονομικής τους
ανάπτυξης, περίπου €40 δις χά-
νονται ετησίως, εξαιτίας του πα-
ράνομου εμπορίου, σύμφωνα με
στοιχεία από τη διεθνή αγορά.
Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η
ΒΑΤ για να βοηθήσει τις Αρχές να
αντιμετωπίσουν το φαινόμενο;
Μέσα από τη δική σας εμπειρία και
τεχνογνωσία, έχετε κάποια συμ-
βουλή να δώσετε στην πολιτεία;
Το παράνομο εμπόριο είναι ένα από
τα πιο απειλητικά οικονομικά προ-
βλήματα παγκοσμίως, που μπορεί
να πάρει μεγάλες διαστάσεις στην
Κύπρο, αν δεν ληφθούν τα απαραί-
τητα μέτρα. Πρόσφατα στοιχεία έρευ-
νας της KPMG δείχνουν ότι το 2013
σημειώθηκε στην Κύπρο η τέταρτη
μεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση
παράνομων και παραποιημένων προ-
ϊόντων καπνού εντός της ΕΕ. 
Η British American Tobacco

διαθέτει εξειδικευμένη Μονάδα Κα-
ταπολέμησης του Λαθρεμπορίου
που επεξεργάζεται στα υπερσύγ-
χρονα εργαστήριά της πακέτα κα-
πνικών προϊόντων, με σκοπό να
γίνει ταυτοποίηση της προέλευσής
τους και να ενημερωθούν οι αρμόδιες
Αρχές. Επίσης, η εταιρεία μας επεν-
δύει στην εκπαίδευση γι’ αυτό και
είχε υλοποιήσει στο παρελθόν σε-
μινάριο επιμόρφωσης των λειτουρ-
γών των τελωνειακών Αρχών της
Κύπρου, στην ταυτοποίηση των λα-
θραίων και πλαστών προϊόντων κα-
πνού. Ταυτόχρονα, η British Ame-
rican Tobacco Κύπρου εκπαιδεύει
συνεχώς την ομάδα πωλήσεων της
εταιρείας για τον σκοπό αυτό.  
Η πολιτεία θα πρέπει να επι-

διώκει τη διαρκή επιμόρφωση εκεί-
νων που ασχολούνται με το θέμα
και να αξιοποιεί συνέργειες που

θα μπορούσαν να αποβούν απο-
τελεσματικές στην πάταξη του
φαινομένου. Η εταιρεία μας βρί-
σκεται πάντοτε στη διάθεση της
πολιτείας για να προσφέρει τεχνο-
γνωσία και εμπειρία, με σκοπό
την όσο το δυνατόν καλύτερη αν-
τιμετώπιση του προβλήματος. 
Βλέπουμε τις αντικαπνιστικές εκ-
στρατείες να πληθαίνουν σε παγ-
κόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό
έχει επηρεάσει σημαντικά τις πω-
λήσεις καπνικών προϊόντων;
Πιστεύουμε ότι οι ενήλικοι κατα-
ναλωτές των προϊόντων μας πρέπει
να είναι σωστά ενημερωμένοι για
τις συνέπειες του καπνίσματος.
Στηρίζουμε και είμαστε υπέρμαχοι
μιας ισορροπημένης πολιτικής, με
ρυθμίσεις που σέβονται τις προτι-
μήσεις των καταναλωτών, αλλά και
της κοινωνίας, και που προστα-
τεύουν τους ανηλίκους. Η εταιρεία
μας ήδη τηρεί υψηλά πρότυπα αυ-
τοδέσμευσης μέσω των Interna-
tional Marketing Principles του
Ομίλου σε όλους τους τρόπους δια-
φήμισης και προώθησης των προ-
ϊόντων μας. Ταυτόχρονα, εφαρμόζει
και υποστηρίζει προγράμματα για
την αντιμετώπιση του καπνίσματος
από ανηλίκους, συνεργαζόμενη με
λιανοπωλητές και άλλα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη, με κύριο στόχο την
επιμόρφωση και την εφαρμογή της
απαγόρευσης στους ανηλίκους να
αγοράζουν προϊόντα καπνού. Παρ’
όλο που εργαζόμαστε σ’ ένα δύ-
σκολο περιβάλλον, η εταιρεία μας
θα συνεχίσει την επιχειρηματική
της δραστηριότητα στην τοπική
αγορά, στηρίζοντας την εθνική οι-
κονομία, δίνοντας αξία καθημερινά
στην κυπριακή κοινωνία. 
Πώς σχολιάζετε τις αλλαγές που
προβλέπει η νέα Ευρωπαϊκή Οδη-
γία στις σημάνσεις των προϊόντων
καπνού; Πιστεύετε ότι θα επιφέρει
πλήγμα στα συμφέροντα των κατα-
σκευαστών καπνικών προϊόντων;
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα κα-
πνικά προϊόντα προσεγγίζει ση-
μαντικά ζητήματα όπως είναι οι
προδιαγραφές κατασκευής και σή-
μανσης των προϊόντων. Όπως και
σε κάθε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,
υπάρχουν πρόνοιες στις οποίες τα
κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν τη
δέουσα προσοχή κατά την προ-
σαρμογή τους στην εθνική νομο-
θεσία. Είναι σημαντικό να έχουμε
υπ‘ όψιν ότι οι νομοθετικές ρυθ-
μίσεις πρέπει να στηρίζονται σε
ισχυρά και επιστημονικά αποδε-
δειγμένα στοιχεία, προφυλάσσον-
τας τη δημόσια υγεία αλλά και
διαφυλάσσοντας τα νόμιμα δικαιώ-
ματα και τη βιωσιμότητα των επι-
χειρήσεων του κλάδου.

Σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, ποια κατάσταση επικρατεί
στην Κύπρο σε σχέση με το πα-
ράνομο εμπόριο καπνικών προ-
ϊόντων; Τι καθιστά την Κύπρο ιδι-
αίτερη περίπτωση;
Σύμφωνα με έρευνες, το πα-
ράνομο εμπόριο προϊόντων κα-
πνού στην Κύπρο έχει αυξηθεί
δραματικά τα τελευταία τρία
χρόνια κατά 60 εκατομμύρια
τσιγάρα, από 2,2% σχεδόν σε
6%. Η ανοδική πορεία του φαι-
νομένου συνεχίστηκε το 2014
και αναμένεται να αυξηθεί πε-
ρισσότερο φέτος. Η οικονομική
κρίση, η μείωση του διαθέσιμου

εισοδήματος και τα υψηλά πο-
σοστά ανεργίας έχουν διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στην
αύξηση του παράνομου εμπο-
ρίου. Αυτό που καθιστά την
Κύπρο ιδιαίτερη περίπτωση σε
σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη
είναι το πολιτικό της πρόβλημα
και οι επιπτώσεις που αυτό έχει
στο εμπόριο γενικότερα. Είναι
γεγονός ότι πολλά από τα πα-
ράνομα καπνικά προϊόντα που
διακινούνται εντός της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας προέρχονται
από τις κατεχόμενες περιοχές,
στις οποίες οι υφιστάμενοι έλεγ-
χοι δεν είναι αποτελεσματικοί. 

Παράνομο εμπόριο - 
Η περίπτωση της Κύπρου

Δέσμευση στην Κύπρο από
BritishAmericanTobacco

ANDREAS
THOMA

Ο Γενικός Διευθυντής της ΒΑΤ Κύπρου αναλύει τις
νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της

καπνοβιομηχανίας σε τοπικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς και για την κατανάλωση παράνομων

καπνικών προϊόντων στην Κύπρο, η οποία ανήλθε
στα 90 εκατομμύρια τσιγάρα το 2013 και ισοδυναμεί

με απώλεια εσόδων €14 εκ. για το κράτος

Η BAT διαθέτει εξειδικευμένη Μονάδα Καταπολέμησης του
Λαθρεμπορίου, που επεξεργάζεται πακέτα καπνικών προϊόντων
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Τις εισηγήσεις τους μετέφεραν στον ΠτΔ οργανώσεις και συντεχνίες

Άμεση η ανάγκη ανάκαμψης
στον κατασκευαστικό τομέα

Οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεται σήμερα ο κλάδος, δήλωσε
ο κ. Ρουσιάς, μπορούν να συγκριθούν με αυτές του 1974

Μ
έτρα και εισηγήσεις για ανά-
καμψη του κατασκευαστικού
τομέα συζήτησε αντιπροσωπία
της πλατφόρμας 11 οργανώ-

σεων, συνδέσμων και συντεχνιών κατα-
σκευαστικού τομέα με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Σε δηλώ-
σεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οι-
κοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) είπε ότι η συ-
νάντηση ήταν η τελευταία του κύκλου επα-
φών της ομάδας των οργανώσεων που έχουν
αναλάβει κοινή δράση για ανάκαμψη του
κατασκευαστικού τομέα με κοινοβουλευτικά

κόμματα και πολιτειακούς θεσμούς.
Ανέφερε ότι κατά τις συναντήσεις η

ομάδα κατέθεσε εισηγήσεις για ανάκαμψη
του κατασκευαστικού κλάδου, οι συνθήκες
στον οποίο σήμερα, όπως δήλωσε ο κ. Ρου-
σιάς, μπορούν να συγκριθούν με αυτές του
1974. «Εταιρείες κλείνουν και συμπαρασύ-
ρουν μαζί τους τους υπαλλήλους τους και
έχει δημιουργηθεί το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας του κατασκευαστικού κλάδου που
είχε δει ποτέ η Κύπρος από το 1974», είπε.

Σειρά προτάσεων
Όπως ανέφερε, οι εισηγήσεις που κατέθεσε
η ομάδα εστιάζονται σε τομείς όπως η ενερ-
γειακή αναβάθμιση των κτιρίων στο πλαίσιο
και του στόχου της Ε.Ε. για μέχρι και μηδε-
νική κατανάλωση μέχρι το 2020, η πάταξη
της αδήλωτης εργασίας η οποία πλήττει τον
κατασκευαστικό κλάδο, η παροχή φορολο-
γικών κινήτρων με μείωση του ΦΠΑ στο 5%
και μείωση του συντελεστή φορολογίας για
όσες επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες επενδύουν
στην κατασκευαστική βιομηχανία, η δημι-
ουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης το οποίο
θα ελέγχει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός,
σε ό,τι αφορά τα έργα, υλοποιείται.

«Με 19% ΦΠΑ είναι πολύ δύσκολο σήμερα
να χτίσει κάποιος το σπίτι της κόρης του.

Θα πρέπει σε συγκεκριμένα πλαίσια, του-
λάχιστο για 2 χρόνια, να δοθεί αυτό το κί-
νητρο. Ας ξεφύγουμε από τα στεγανά της
Ευρώπης, ας ζητήσουμε αυτό να γίνει μια
πραγματικότητα και τότε θα δούμε ότι θα
εισρεύσουν χρήματα. Οι αναλογιστές του
κράτους υπάρχουν, ας κάνουν τους υπο-
λογισμούς και τότε θα βρουν ότι τα έσοδα
και για το κράτος θα είναι πολλαπλάσια
από το 5%, καθώς θα υπάρξουν περισσότερες
επενδύσεις απ’ ό,τι σήμερα, που ισχύει το
19%», είπε. Ο κ. Ρουσιάς ευχαρίστησε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, όπως
είπε, κατά τη σύσκεψη ανέφερε ότι έχει
ήδη τροχοδρομηθεί το θέμα ελέγχου των
προϋπολογισμών των Υπουργείων, ώστε
αυτοί να υλοποιούνται στο 100%.

Στο 14%-16% η ανεργία
Ερωτηθείς σε σχέση με το ποσοστό της
ανεργίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο
κ. Ρουσιάς είπε ότι μέσα από τους δείκτες
φαίνεται ότι κυμαίνεται στο 14%-16%, ση-
μείωσε, ωστόσο, πως στον κατασκευαστικό
τομέα έχει πολλαπλασιαστεί δυσανάλογα
τα τελευταία χρόνια και διερωτήθηκε αν σε
αυτό το ποσοστό λαμβάνονται υπόψη οι

εργαζόμενοι από χώρες της Ε.Ε. (κοινοτικοί
εργαζόμενοι), που έχουν αποχωρήσει από
την Κύπρο τα τελευταία χρόνια. «Αυτό
πρέπει να μας το απαντήσει το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αν
δηλαδή η μείωση των ανέργων είναι πλα-
σματική επειδή αρκετοί φεύγουν από την
Κύπρο», συμπλήρωσε και ανέφερε ότι πέραν
του 20% έχουν είτε κλείσει τις εταιρείες
τους είτε αναστείλει τις εργασίες τους για
την τρέχουσα χρονιά. Ερωτηθείς σε σχέση
με το πώς αντίκρισε ο ΠτΔ την εισήγηση
για μείωση του ΦΠΑ για δύο χρόνια, ο κ.
Ρουσιάς είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με την
Ε.Ε., ανέφερε, ωστόσο, πως ο Πρόεδρος
υποσχέθηκε ότι το θέμα θα διερευνηθεί
«μέσω άλλων προτάσεων», όπως αυτό που
ισχύει σήμερα για την πρώτη κατοικία ή
ακόμα και εξαίρεση της Κύπρου από την
εν λόγω ρύθμιση, λόγω της οικονομικής
κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο
κατασκευαστικός κλάδος. «Θα μεταφερθούν
όλες οι εισηγήσεις μας στους αρμόδιους
Υπουργούς, θα ακολουθήσει επί τούτου
συγκεκριμένη συνεδρία και, ακολούθως,
θα έχουμε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους
αρμόδιους Υπουργούς», ανέφερε.

«Με 19% ΦΠΑ είναι 
πολύ δύσκολο σήμερα 
να χτίσει κάποιος 
το σπίτι της κόρης του»

Τους θεσμούς των Ημερών Μηχανικής και
του Βραβείου Μηχανικής καθιερώνει από
την άνοιξη του 2015 το Επιστημονικό Τεχνικό
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Η εξαγγελία
των εκδηλώσεων έγινε στις 17 Μαρτίου 2015,
κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης
στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ,
στη Λευκωσία. Όπως ανακοίνωσε στην ομιλία
του ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης,
«οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη
Λεμεσό και τη Λευκωσία, από τον Μάρτιο
μέχρι τον Μάιο του 2015. Περιλαμβάνουν
δεκάδες, ανοικτές για το κοινό, διαλέξεις,
ημερίδες, συζητήσεις, βραβεύσεις μηχανι-
κών, μαθητών και φοιτητών, εκθέσεις πε-
ριβαλλοντικών και ενεργειακών κατασκευών
και πολλές άλλες δράσεις». Οι Ημέρες Μη-
χανικής και το Βραβείο Μηχανικής είναι

θεσμοί σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως,
καθώς αποτελούν εργαλείο ενημέρωσης
των πολιτών για τη μηχανική επιστήμη και
το επάγγελμα του μηχανικού και για τους
σημαντικούς ρόλους που διαδραματίζουν
στην καθημερινή ζωή κάθε ανθρώπου. Ει-
δικότερα, η απονομή του Βραβείου Μηχα-
νικής στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων
εξελίξεων και επιτευγμάτων της μηχανικής
επιστήμης και του αντικτύπου που έχει η
εφαρμογή τους στην κυπριακή οικονομία
και κοινωνία, αλλά και σε παγκόσμιο επί-
πεδο. O πρόεδρος του ΕΤΕΚ, στην ομιλία
του σημείωσε ότι όλα σχεδόν τα πανεπι-
στήμια της Κύπρου θα συνδιοργανώσουν
εκδηλώσεις στους χώρους τους, οι οποίες
περιλαμβάνονται στις Ημέρες Μηχανικής
2015, ενώ οι δήμαρχοι Λευκωσίας και Λε-

μεσού στηρίζουν τις δύο κεντρικές εκδη-
λώσεις». Η εκδήλωση της Λεμεσού, η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου και ώρα
18:00, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο
Πάνος Σολομωνίδης, θα περιλαμβάνει ανοι-
χτή συζήτηση με θέμα «Λόγος, αντίλογος
και διάλογος: Ο ρόλος της μηχανικής, του
μηχανικού και του ΕΤΕΚ στην αναπτυξιακή
ανασυγκρότηση της Δημοκρατίας». Στη
Λευκωσία, όπου η πλειοψηφία των εκδη-
λώσεων θα γίνει στο Εκπαιδευτικό Πολιτι-
στικό Κέντρο ΕΤΕΚ, στην οδό Θησέως (στην
εντός των τειχών πόλη), στις 11 Μαΐου και
ώρα 18:00, θα δοθεί διάλεξη από τον τέως
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πο-
λιτικών Μηχανικών (ECCE), Βασίλη Οικο-
νομόπουλο. Την ίδια μέρα θα γίνει η απο-
νομή του Βραβείου Μηχανικής 2015.

ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2015

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Συντονισμός για 
προώθησή τους
στο εξωτερικό
Η ανάληψη κοινών δράσεων για την προ-
ώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του
ιδιωτικού τομέα στο εξωτερικό, βρέθηκε
στοεπίκεντροσυνάντησηςπουείχανοΣύν-
δεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και ο Κυ-
πριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύ-
σεων (CIPA).Συζητήθηκανεκτενώςοιπρο-
σπάθειεςπροβολήςμεγάλωναναπτυξιακών
έργωνστοεξωτερικό,μεαφορμήτιςτακτικές
και στοχευμένες εξορμήσεις που πραγμα-
τοποιεί ο CIPA για προβολή της Κύπρουως
ελκυστικούεπενδυτικούπροορισμού.Κοινή
ήταν η διαπίστωση ότι η υλοποίηση των
μεγάλωναναπτυξιακώνέργωνθασυμβάλει
ουσιαστικά στις προσπάθειες που κατα-
βάλλονται για επιστροφή της κυπριακής
οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Υπο-
γραμμίστηκε, επίσης, η ανάγκη πάταξης
της γραφειοκρατίας στον δημόσιο τομέα
και υλοποίησης των στρατηγικών μεταρ-
ρυθμίσεων που έχει τροχοδρομήσει η κυ-
βέρνηση. Συζητήθηκε, ακόμη, το ενδεχό-
μενο διοργάνωσης κοινών αποστολών, με
στόχοπροώθησημεγάλωναναπτύξεωνστο
εξωτερικό, η πιθανότητα φιλοξενίας στην
Κύπροεκπροσώπωνμεγάλωνεπενδυτικών
οίκων και επενδυτικών ταμείων, η κοινή
συμμετοχή σε εκθέσεις και επενδυτικά συ-
νέδριατουεξωτερικού,καθώςκαιηανάληψη
κοινών πρωτοβουλιών για επίσπευση της
έκδοσης πολεοδομικών αδειών.

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ. ΝΑΠΑΣ

Τραπεζική εγγύηση 
€25 εκ. κατέθεσε ο
στρατηγικός επενδυτής
Κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα
από τον στρατηγικό επενδυτή για την
κατασκευή της Μαρίνας Αγίας Νάπας
τραπεζική εγγύηση ύψους 25 εκατομμυρίων
ευρώ. Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας
Νάπας αναφέρεται ότι «την Παρασκευή,
13 Μαρτίου, κατατέθηκε από τον στρα-
τηγικό επενδυτή για την κατασκευή της
Μαρίνας Αγίας Νάπας, τραπεζική εγγύηση
ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ προς όφελος
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η ενέργεια
αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη έκδοση
από την Αγία Νάπα της άδειας διαίρεσης
και οικοπεδοποίησης των τεμαχίων που
θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
της Μαρίνας». Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας
Γιάννης Καρούσος «εξέφρασε την ιδιαίτερη
ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη
εξέλιξη, τονίζοντας ότι με την υποβολή
της τραπεζικής εγγύησης σηματοδοτείται
η κατασκευαστική φάση του μεγαλεπή-
βολου αυτού έργου».

Η μεγαλύτερη γιορτή της Μηχανικής Επιστήμης
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Μ
εγάλο ενδιαφέρον για
τη συμφωνία μεταξύ
Κύπρου-Αιγύπτου,
για μεταφορά φυσι-

κού αερίου από την «Αφροδίτη»
στα τερματικά του Ιντκού και της
Νταμιέτας, εκφράστηκε από μέ-
ρους των εταιρειών που συμμε-
τείχαν στο Eastern Mediterranean
Gas Conference, που πραγματο-
ποιήθηκε στη Λευκωσία για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά. Οι εται-
ρείες που συμμετείχαν είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν νέα
προϊόντα και τεχνολογίες στον το-
μέα της ενέργειας, καθώς επίσης
και να συζητήσουν τις νέες τάσεις
της βιομηχανίας.

FPSO για την Κύπρο
Με τα δεδομένα ως έχουν αυτήν
τη στιγμή, η επικρατέστερη λύση
για αξιοποίηση του φυσικού αερίου
του οικοπέδου 12 της κυπριακής
ΑΟΖ είναι η κατασκευή μιας μο-
νάδας FPSO (πλατφόρμας παρα-
γωγής, αποθήκευσης και φόρτωσης
ΦΑ), και η κατασκευή αγωγών
που θα οδηγούν στα τερματικά
της Αιγύπτου για εξαγωγή και στο
Βασιλικό για εγχώρια κατανάλωση
και ηλεκτροπαραγωγή. Το έργο
στοχεύει στη δημιουργία και των
δύο αγωγών ταυτόχρονα. 

Πρόταση IGI Poseidon
Ασχέτως των όποιων αποφάσεων
ληφθούν την παρούσα στιγμή, στο
τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση
της IGI Poseidon, για δημιουργία
αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει
φυσικό αέριο από την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου στην Ευ-
ρώπη διά μέσου Ελλάδας και στη
συνέχεια της Ιταλίας. Όπως ανέ-
φεραν οι εκπρόσωποι της εταιρείας,
έχουν γίνει οι μελέτες που απο-
δεικνύουν ότι το έργο είναι εφικτό,
όμως την ίδια ώρα εκκρεμούν οι
μελέτες βιωσιμότητας. Η εταιρεία
υποστηρίζει ότι το έργο τηρεί και
τις δύο αυτές προϋποθέσεις, ωστό-
σο το επόμενο διάστημα θα δοθούν
περαιτέρω λεπτομέρειες για το τε-
χνικό μέρος. Το εκτιμώμενο κόστος
ανέρχεται στα 6 δις ευρώ, με από-
κλιση της τάξης του +/-40%. Εάν
το έργο αποδειχθεί οικονομικά
βιώσιμο, τότε ενδέχεται να χρη-
ματοδοτηθεί και από την ΕΕ, καθώς
έχει κριθεί ως έργο Κοινού Συμ-
φέροντος.

Η πρόταση για συμπιεσμένο
φυσικό αέριο
Την ίδια ώρα, η εταιρεία Sea NG
επιμένει ότι η λύση της μεταφοράς
συμπιεσμένου φυσικού αερίου
μέσω ειδικών πλοίων μπορεί να

είναι η απάντηση στο ερώτημα
που αφορά τη διαχείριση του ΦΑ
της περιοχής. Όπως ο ίδιος ο Πρό-
εδρος της εταιρείας ανέφερε σε
συνέντευξή του στο SigmaLive,
η Sea NG είναι σε θέση να παρα-
δίδει ΦΑ στην Κύπρο με κόστος
2,75 δολάρια ανά ένα εκατομμύριο
BTU, υπό την προϋπόθεση ότι θα
μεταφέρει 1 δις κυβικά πόδια ετη-
σίως. Σε διάστημα 26 μηνών από
μια ενδεχόμενη συμφωνία, η εται-
ρεία θα μπορεί να αρχίσει να πα-
ραδίδει φυσικό αέριο. Πρόκειται
για μια λύση που ναι μεν δεν έχει
εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στην
πράξη, αλλά έχει εξασφαλίσει όλα
τα πιστοποιητικά ασφαλείας από
διεθνείς οργανισμούς ναυσιπλοΐας. 

Η ανάγκη για ξεκάθαρο
ρυθμιστικό πλαίσιο
Μεγάλη συζήτηση έγινε και γύρω
από το ρυθμιστικό πλαίσιο που
πρέπει να διέπει τις δραστηριό-

τητες των χωρών στον τομέα της
ενέργειας. Στόχος, όπως ανέφερε
η σύμβουλος Gina Cohen, θα
πρέπει να είναι ένα πλαίσιο το
οποίο να διατηρεί τις ισορροπίες
μεταξύ εταιρειών, συμφερόντων
του εκάστοτε κράτους και κατα-
ναλωτών. Από τη μια, εξήγησε,
το πλαίσιο πρέπει να είναι απλό
και ξεκάθαρο, ώστε να μην υπάρ-

χει χρονοτριβή, από την άλλη,
όμως, πρέπει να προστατεύει τα
κράτη και τους καταναλωτές.
Όπως είπε, το Ισραήλ έχει ένα
περίπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο,
το οποίο αποδεδειγμένα προκαλεί
προβλήματα, με αποτέλεσμα ση-
μαντικές αποφάσεις να καθυ-
στερούν και οι εταιρείες να κά-
νουν δεύτερες σκέψεις. 

Η περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου 
είναι ανερχόμενη
για τη βιομηχανία 
της ενέργειας,
καθώς μπήκε στον 
ενεργειακό χάρτη 
πριν από έξι χρόνια

Πολλές οι επιλογές, μία η απ
Στο πλαίσιο του Eastern Mediterranean Gas Conference, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, καταγράφηκαν
οι επιλογές που έχει αυτήν τη στιγμή η Κύπρος, όσον αφορά την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου
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Παράγωγα του 
φυσικού αερίου και
εναλλακτικές λύσεις
Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη
να εξεταστούν εναλλακτικές λύ-
σεις για την εκμετάλλευση και
διαχείριση των υδρογονανθρά-
κων. Ήδη, όπως αναφέρθηκε
στο συνέδριο, υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον από πετρελαιοχημι-
κές εταιρείες, οι οποίες ασχο-
λούνται με την επεξεργασία των
υδρογονανθράκων και τη μετα-
τροπή τους σε παράγωγα, όπως
η μεθανόλη και η αμμωνία. Πρό-
κειται για σημαντικές επενδύσεις
σε μια δύσκολη εποχή για τη
χώρα, οι οποίες θα ανοίξουν
σημαντικές θέσεις εργασίας και
θα φέρουν σημαντικά έσοδα για
το κράτος. 

Κοινό συμπέρασμα
Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμ-
φώνησαν ότι η περιοχή της ανα-

τολικής Μεσογείου είναι ανερ-
χόμενη για τη βιομηχανία της
ενέργειας, καθώς μπήκε στον
ενεργειακό χάρτη πριν από έξι
χρόνια. Υπάρχουν περιθώρια για
περαιτέρω έρευνες, γεωτρήσεις
και ανακαλύψεις, ενώ παράλληλα
οι ειδικοί επιμένουν στην ύπαρξη
και πετρελαίου. Συνεπώς, τα επό-
μενα χρόνια θα πρέπει να ανα-
μένουμε νέες ανακαλύψεις. Ωστό-
σο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
η κατρακύλα της τιμής του πε-
τρελαίου προβληματίζει έντονα
τους παίκτες της βιομηχανίας,
κάτι που ήδη έχει φέρει κάποια
επιβράδυνση στις δραστηριότητές
τους. Σκέψεις προκαλεί επίσης
και το ενδεχόμενο της εκ νέου
ενεργοποίησης των πυρηνικών
σταθμών της Ιαπωνίας, κάτι που
αναμένεται να συμβεί και που
θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
της τιμής του Φυσικού Αερίου
στις αγορές της Ασίας.

Ο
Πρόεδρος της εταιρεί-
ας Sea NG, σε συνέν-
τευξή του στο Sigma-
live, έθεσε στο τραπέζι

την πρότασή του, πρότεινε επί-
δειξή της στους ενδιαφερομένους
και αναμένει ότι τουλάχιστον
κάποιος θα τη λάβει υπόψη.

«Μπορούμε να παραδώσουμε
το φυσικό αέριο σε χαμηλότερη
τιμή, με μια ασφαλισμένη και
εγκεκριμένη τεχνολογία, όπως
είναι το CNG, σε συνεργασία με
μια ομάδα εταιρειών οι οποίες
είναι εγνωσμένου κύρους. Με
καταπλήττει το γεγονός ότι δεν
έχει δοκιμαστεί ακόμα από τους
ενδιαφερόμενους», σημειώνει
μεταξύ άλλων στη συνέντευξή
του ο κ. Stenning. Και προσθέ-
τει: «Το θετικό με το CNG είναι
ότι είναι ένας τρόπος για περι-
φερειακή διανομή ΦΑ, χωρίς να
είναι «κλειδωμένο στο έδαφος».
Το συνέδριο ήταν άλλη μια ευ-
καιρία για εσάς να παρουσιάσετε
την ιδέα σας για μεταφορά συμ-
πιεσμένου φυσικού αερίου με
πλοία. Είχα την ευκαιρία να
πάρω συνέντευξη και από τον
Adam Hedayat πριν από ένα
χρόνο. Έχουμε νεότερα;
Ναι, φυσικά. Συνεχίζουμε να
κάνουμε βήματα προς τα εμπρός.
Όλοι ξέρουν ότι αυτή η επιχεί-
ρηση θα είναι επιτυχής όταν θα
έχουμε το πρώτο πλοίο στη θά-
λασσα, ενώ την ίδια ώρα εργα-
ζόμαστε πάνω σε τρία έργα. Εύ-
χομαι ότι φέτος θα ολοκληρώ-
σουμε ένα από αυτά και θα έχου-
με ευχάριστα νέα. 
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας
στο συνέδριο, είπατε ότι πρέπει
τουλάχιστον να δοκιμαστεί αυτή
τη τεχνολογία από τη στιγμή που
έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής.
Ποιοι είναι οι λόγοι που μέχρι
σήμερα δεν έχει γίνει αυτό, πα-
ρόλο που εσείς υποστηρίζετε ότι
είναι φθηνότερη, γρηγορότερη
αλλά και ασφαλισμένη λύση;
Xαίρομαι που θέσατε αυτό το
ερώτημα, όμως δεν έχω την απάν-
τηση. Πραγματικά με καταπλήττει
το γεγονός ότι δεν έχει δοκιμαστεί,
τη στιγμή που μπορούμε να πα-
ραδώσουμε το φυσικό αέριο σε
χαμηλότερη τιμή, με μιαν ασφα-
λισμένη και εγκεκριμένη τεχνο-
λογία, σε συνεργασία με μια ομά-
δα εταιρειών οι οποίες είναι εγνω-
σμένου κύρους. Αυτή είναι η
δική μου οπτική γωνία. Από

αυτήν του παραγωγού, θα πρέπει
να δικαιολογήσει την έννοια της
ανάπτυξης του κοιτάσματος,
όπως στην περίπτωση της Αφρο-
δίτης, και να προωθήσει την
ανάπτυξη στη βάση της νέας τε-
χνολογίας. Καταλαβαίνω ότι κάτι
τέτοιο είναι δύσκολο. Γι’ αυτό
και εμείς προτείνουμε μια επί-
δειξη αυτού του έργου, στη βάση
ενός πιλοτικού προγράμματος,
μικρότερης εμβέλειας, ώστε να
μπορούμε να αποδείξουμε ότι
αυτή η τεχνολογία μπορεί να
λειτουργήσει και να χρησιμοποι-
ηθεί από τους παραγωγούς.  
Σε μερικές βδομάδες η εταιρεία
Noble θα καταθέσει το πρόγραμ-
μα ανάπτυξης του κοιτάσματος
Αφροδίτη και θα το ανακηρύξει
εμπορικά βιώσιμο. Το επικρατέ-
στερο σενάριο είναι ότι το φυσι-
κό αέριο θα εξαχθεί στα τερματι-
κά υγροποίησης της Αιγύπτου
και στην Κύπρο για εγχώρια κα-
τανάλωση μέσω αγωγών. Ανά-
λογες συμφωνίες αναμένεται να
προκύψουν και για τα κοιτάσμα-
τα Ταμάρ και Λεβιάθαν. Υπάρχει
χωρητικότητα στην Αίγυπτο γι’
αυτά τα κοιτάσματα;
To μόνο που γνωρίζω για τα
τερματικά της Αιγύπτου είναι
ότι έκλεισαν. Γιατί όμως να μη
φέρουμε φυσικό αέριο από την
Αφροδίτη ή από άλλες πηγές
στην Αίγυπτο. Κατανοώ πλήρως
τη θέση της Noble, αν θέλει να
κατασκευάσει αγωγούς. Όμως
γιατί δεν αρπάζουν την ευκαιρία;
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι
ότι όταν καταρτίζεις ένα σχέδιο
ανάπτυξης, θα έπρεπε να περι-
λαμβάνει και άλλες ιδέες όπως
και το CNG. Είμαι σίγουρος ότι
ένας αγωγός μικρής διαμέτρου
προς την Κύπρο θα ήταν οικο-
νομικός. Μπορούν όμως να στέλ-
νουν συμπιεσμένο φυσικό αέριο
στην Κρήτη, τη Ρόδο και την
Αθήνα. Το θετικό με το CNG
είναι ότι είναι ένας τρόπος για
περιφερειακή διανομή ΦΑ, χωρίς
να είναι «κλειδωμένο στο έδα-
φος». Ας πούμε ότι ξεκινούμε
να παραδίδουμε ΦΑ στην Αθήνα,
η οποία έχει τη δυνατότητα να
το παραλαμβάνει ακόμα και σή-
μερα. Η Αθήνα είναι πολύ κοντά,
επίσης υπάρχουν σταθμοί ενέρ-
γειας στην Κρήτη. Αντί να ξο-
δεύουν 20 δολάρια, θα ξοδεύουν
10 δολάριο ανά BTU. Συνεπώς,
πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές

ευκαιρίες για την ανάπτυξη της
Αφροδίτης. Απλά ελπίζω ότι δεν
θα αγνοηθεί η ευκαιρία του CNG.
O μόνος τρόπος για να χάσεις
μια ευκαιρία είναι να μην τη
δεις. Αυτό είναι το πρόβλημα
όταν έχουμε κάτι καινούργιο,
πρέπει να έχεις τα μάτια σου
ανοιχτά να το δεις. Η δουλειά
μου σαν Πρόεδρος της Sea NG
είναι να πω: Κοιτάξτε, αν δεν
πιστεύετε αυτά που σας λέω,
τότε μπορείτε να φέρετε τους
τεχνικούς σας και να το εξετά-
σετε. Μπορούμε να σας προμη-
θεύσουμε με κανονικά πλοία τα
οποία θα μεταφέρουν συμπιε-
σμένο αέριο. Γιατί λοιπόν δεν
το συμπεριλαμβάνετε στο σχέδιο
ανάπτυξης; Αυτό λέω. Βάλτε το
κάτω σαν σχέδιο.
Είστε σε συζητήσεις με την κυ-
πριακή κυβέρνηση. Πώς βλέ-
πουν αυτήν την ιδέα;
Θα αρπάξω μια σελίδα από την
ομιλία του Kieth Elliot. Θα συ-
ζητήσω με την Κυβέρνηση, όμως
την ίδια ώρα δεν θα επηρεαστώ
από την Κυβέρνηση αλλά από
την ποσότητα του ΦΑ. Είμαστε
οδηγοί ταξί. Απλά μεταφέρουμε
φυσικό αέριο από το Α σημείο
στο Β. Και όταν κάποιος θέλει
αυτήν την υπηρεσία, τότε συζητά
για τιμές και αξιοπιστία. Αυτό
κάνουμε και εμείς. Θα μιλήσω
με την κυπριακή κυβέρνηση,
την αιγυπτιακή, και οποιονδή-
ποτε χρειαστεί, για να εξηγήσω
ποια ακριβώς είναι η δουλειά
μας. Είναι να μεταφέρουμε το
φυσικό αέριο. Δεν μας ανήκει
το ΦΑ, δεν το παράγουμε, ούτε
το αγοράζουμε. Απλώς το με-
ταφέρουμε. Αν η Κυβέρνηση
θέλει, τότε μπορεί να ρωτήσει
τον παραγωγό κατά πόσο η πρό-
τασή μας μπορεί να δουλέψει. 
Ακούσαμε πολλά πράγματα για
το θέμα της μείωσης της τιμής
του πετρελαίου και πώς αυτό
επηρεάζει τις δραστηριότητες
των εταιρειών…
Κοιτάξτε, ζω στην Αλμπέρτα του
Καναδά, η οποία είναι μια τε-
ράστια παραγωγός πετρελαίου
και αερίου. Οπότε το ζω καθη-
μερινά, στα εστιατόρια, παντού.
Είναι πολύ δύσκολη χρονική πε-
ρίοδος. Όμως δεν είναι η πρώτη
φορά που περνούμε δύσκολα.
Αυτή η πτώση συνέβη και στο
παρελθόν. Όμως σε κάθε περί-
πτωση οι τιμές ανέκαμψαν.

Γιατί αγνοούν την επιλογή του CNG;
DAVE STENNING

πόφαση
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Τ
ο ποσό των 2 δισ. ευρώ
θα διαθέσει μέσα στο 2015
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην Ελλάδα για την αντι-

μετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
και της ανεργίας καθώς και για την
προώθηση της ανάπτυξης, όπως
ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση
της Συνόδου Κορυφής ο πρόεδρος
της Κομισόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Όπως δήλωσε ο κ. Γιούνκερ τα
συγκεκριμένα κονδύλια «θα χρη-
σιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο» και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει ήδη συστήσει ομάδα
αξιωματούχων, υπό τον αντιπρόεδρο
της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβ-
σκις, που θα βοηθήσουν την Ελλάδα
να τα απορροφήσει. Σημείωσε επί-
σης ότι δικαιούχοι είναι και οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σε
ό,τι αφορά τα συγχρηματοδοτού-
μενα από την ΕΕ και την Ελλάδα
έργα, το ποσοστό της ελληνικής
συμμετοχής αναλογεί στο 5%.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της
Κομισιόν εξέφρασε την αισιοδοξία
του ότι «μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα
μπορέσουμε να υιοθετήσουμε ένα
σύστημα για να αντιμετωπιστεί η
ανθρωπιστική κρίση». Ικανοποι-
ημένος δήλωσε και ο πρόεδρος
της ΕΕ Ντόναλντ Τουσκ ο οποίος
ανέφερε ότι οι συζητήσεις ήταν
χρήσιμες στον βαθμό που βοήθη-
σαν τους πάντες να προσγειωθούν
στην πραγματικότητα. Ανέφερε
επίσης ότι μετά τις διαβουλεύσεις
δεν υπάρχουν παρανοήσεις ως
προς το τι θα πρέπει να γίνει.

Τσίπρας: Δεν υπάρχει
πρόβλημα ρευστότητας
Με τις αποφάσεις στις οποίες κα-
τέληξε για την Ελλάδα η μίνι συ-
νάντηση κορυφής της Πέμπτης,
στις Βρυξέλες, προστατεύτηκε η
συμφωνία στο Eurogroup της 20ής
Φεβρουαρίου. Αυτό επισήμανε ο
πρωθυπουργός, μετά το πέρας της
συνόδου κορυφής της ΕΕ, τονί-

ζοντας πως εκ των πραγμάτων απο-
δείχθηκε ότι ήταν απαραίτητη η
πολιτική διαπραγμάτευση με τους
εταίρους. Διαβεβαίωσε ότι δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη
βραχυχρόνια ρευστότητα της οικο-
νομίας και με τις καταθέσεις των
πολιτών και τόνισε ότι τα υφεσιακά
μέτρα της προηγούμενης κυβέρ-
νησης τελείωσαν, καθώς η κυβέρ-
νηση θα παρουσιάσει στους εταίρους
τις δικές της μεταρρυθμίσεις. Ο
Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι πλέον
έχουν οι πάντες την ίδια ανάγνωση
των συμφωνηθέντων και ότι ουδείς
θέτει είτε θέμα πέμπτης αξιολόγησης
είτε εφαρμογής υφεσιακών μέτρων.

Οι ελληνικές Αρχές θα καθορί-
ζουν την κυβερνητική πολιτική
στην Ελλάδα τόνισε ο πρωθυπουρ-
γός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«διαπραγματευόμαστε αλλά κυ-

βερνάμε, συζητάμε αλλά νομοθε-
τούμε». «Στόχος μας είναι να κερ-
δίσουμε τα χαμένα χρόνια» προ-
σέθεσε και εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για το γεγονός ότι επι-
βεβαιώθηκε πως στην Ελλάδα
υπάρχει ανθρωπιστική κρίση που
άφησε πληγές και πρέπει να κλεί-
σουν. Τόνισε, επίσης, ότι «δεν
υπάρχει πρόβλημα βραχυχρόνιας
ρευστότητας», ότι οι τραπεζικές
καταθέσεις στην Ελλάδα είναι εγ-
γυημένες, και κάλεσε τους πάντες
«να μην ακούνε τις Κασσάνδρες».

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε, επί-
σης, τη δήλωση τού προέδρου της
Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για
τη διάθεση 2 δισ. ευρώ προς την
Ελλάδα με στόχο την τόνωση της

ανάπτυξης και της κοινωνικής συ-
νοχής. Σε ό,τι αφορά τη λίστα των
μεταρρυθμίσεων που θα υποβληθούν
στις Βρυξέλες, ο κ. Τσίπρας είπε
ότι αυτό θα συμβεί το συντομότερο
δυνατό. Υπογράμμισε ότι η πάταξη
της φοροδιαφυγής είναι απόλυτη
προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι με-
ταρρυθμίσεις που θα προταθούν,
θα δημιουργήσουν «αίσθημα κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, ενώ παράλ-
ληλα θα έχουν ένα πολύ συγκεκρι-
μένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα».

Μέρκελ: Νωρίτερα η δόση αν...
Εάν η Ελλάδα εκπληρώσει τους
στόχους της νωρίτερα, τότε και τα
χρήματα θα εκταμιευθούν νωρίτερα
διεμήνυσε η Γερμανίδα Καγκελάριος
Άνγκελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης Τύπου που παρα-
χώρησε μετά την ολοκλήρωση της
Συνόδου Κορυφής. «Η Ελλάδα θα
παρουσιάσει λίστα συγκεκριμένων
μεταρρυθμίσεων τις επόμενες ημέ-
ρες εντός του πλαισίου συμφωνίας
του Eurogroup, δηλαδή η ελληνική
κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα για
μεμονωμένες μεταρρυθμίσεις οι
οποίες στις 10 Ιανουαρίου, ακόμη
ήταν σε εκκρεμότητα για να τις
αντικαταστήσει με άλλες... Εάν
έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με τις
προηγούμενες, αυτό είναι κάτι το
οποίο θα το διαπιστώσουν οι θε-
σμοί», δήλωσε η Μέρκελ. Προσέ-
θεσε ότι «το σημαντικό είναι τα ελ-
ληνικά μέτρα να είναι βιώσιμα»,
ενώ τόνισε ότι «εργαζόμαστε για
να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευ-
ρωζώνη». «Το επόμενο βήμα είναι
να παρουσιαστεί συνολική λίστα
μεταρρυθμίσεων που θα εξεταστούν
από τους θεσμούς. Με τον Τσίπρα
θα συζητήσουμε για την ελληνική
ατζέντα των μεταρρυθμίσεων»,
συμπλήρωσε η Μέρκελ, τονίζοντας
ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να λάβει
οικονομική βοήθεια νωρίτερα αν
επιτύχει τους στόχους της.

Στόχος η καταπολέμηση της ανεργίας

Πακέτο Γιούνκερ €2 δισ.
για ανθρωπιστική κρίση

Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σε ό,τι αφορά τα
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και την Ελλάδα έργα, 
το ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής αναλογεί στο 5%

Ο Αλέξης Τσίπρας 
διαβεβαίωσε ότι δεν 

υπάρχει κανένα πρόβλημα
με τη βραχυχρόνια 

ρευστότητα της οικονομίας
και με τις καταθέσεις

των πολιτών

Στα 615,6 εκατ. ευρώ διαμορφώ-
θηκαν στο τέλος της περυσινής
χρονιάς οι συνολικές εισπράξεις
από δάνεια που βρίσκονται στα
χαρτοφυλάκια των ειδικών εκκα-
θαριστών που συστάθηκαν κατά
τη διαδικασία εξυγίανσης του εγ-
χώριου τραπεζικού συστήματος
την περασμένη τριετία. Ο λόγος
γίνεται για τις 14 bad banks που
προέκυψαν από το διαχωρισμό
των μη συστημικών τραπεζών σε
«καλές» και «κακές», με τις δεύ-
τερες να τίθενται σε εκκαθάριση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δη-

μοσιεύονται στην Έκθεση του Δι-
οικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δος, σωρευτικά από την έναρξη
των εκκαθαρίσεων και μέχρι τις
31.12.2014, οι εισπράξεις ανήλθαν
σε 615,6 εκατ. ευρώ (31.12.2013:
410,3 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με
την κεντρική τράπεζα, το ποσό
αυτό είναι σημαντικό εάν ληφθεί
υπόψη ότι τα 13 πιστωτικά ιδρύ-
ματα υπό καθεστώς ειδικής εκ-
καθάρισης κατέχουν χαρτοφυ-
λάκια δανείων που εμφανίζουν
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών
σε ποσοστό 96%.

BAD BANKS

Εισπράξεις €615,6 εκατ.

Την αύξηση του ορίου χρήσης του
μηχανισμού παροχής έκτακτης
ρευστότητας (ELA) για τις ελληνικές
τράπεζες κατά 400 εκατομμύρια
ευρώ αποφάσισε η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα
με πληροφορίες. Έτσι, συνολικά
η χρηματοδότηση των ελληνικών
τραπεζών μέσω του μηχανισμού
αυτού φτάνει πλέον τα 69,8 δισε-
κατομμύρια ευρώ, από 69,4 δισ.

ευρώ. Η επανεξέταση του ορίου
χρηματοδότησης θα πραγματοποι-
ηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Όπως προκύπτει από τη μηνιαία
λογιστική κατάσταση του Φεβρουα-
ρίου, που δημοσιοποίησε η Τρά-
πεζα της Ελλάδος πριν από λίγες
ημέρες, ο δανεισμός των ελληνικών
τραπεζών μέσω του ELA ανέρχον-
ταν σε 65,6 δισ. ευρώ στο τέλος
του μήνα αυτού.

ΕΚΤ

Αύξησε εκ νέου το όριο του ELA

«Η Ευρωζώνη έχει εξετάσει όλες
τις εναλλακτικές λύσεις, σε πε-
ρίπτωση κατά την οποία η Ελλάδα
δεν κατορθώσει να εκπληρώσει
μέχρι τον Ιούλιο τους όρους που
έχουν συμφωνηθεί, συμπεριλαμ-
βανομένης της λήψης μέτρων
ανάλογων με εκείνα που εφαρ-
μόστηκαν στην Κύπρο», δήλωσε
ο πρόεδρος του Eurogroup Γε-
ρούν Ντάισελμπλουμ. Ο πρόεδρος
του Eurogroup υποστήριξε ότι
η Ελλάδα ξεμένει από ρευστό
και πρέπει να εργαστεί για την
προώθηση οικονομικών μεταρ-
ρυθμίσεων εάν θέλει περαιτέρω
οικονομική βοήθεια, γεγονός το
οποίο εξώθησε την Αθήνα να
απαντήσει ότι δεν εκβιάζεται.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι η Ελ-

λάδα κωλυσιεργεί για να κερδίσει
χρόνο, ο Ολλανδός υπουργός Οι-
κονομικών και επικεφαλής της
Ευρωομάδας απάντησε αρνητικά.
«Δεν μιλάμε κατ’ ανάγκη για σε-
νάρια εξόδου», επισήμανε, ανα-
φερόμενος στο παράδειγμα της
Κύπρου. «Οι τράπεζες εκεί [σ.σ.
στην Κυπριακή Δημοκρατία]
έκλεισαν για ένα διάστημα και
επιβλήθηκαν μέτρα ελέγχου στις
κινήσεις κεφαλαίου», υπενθύμι-
σε. Επομένως και σε ό,τι αφορά
την Ελλάδα υπάρχουν «διάφορα
σενάρια που μπορούμε να μελε-
τήσουμε, αλλά καταβάλλω προ-
σπάθειες για να εμποδίσω τα
πράγματα να φθάσουν τόσο μα-
κριά», είπε χαρακτηριστικά ο Γε-
ρούν Ντάισελμπλουμ.

ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ

Πιθανό ένα σενάριο 
Κύπρου για Ελλάδα
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Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε προ ημερών
πακέτο μέτρων για τη
φορολογική διαφάνεια,

στο πλαίσιο του προγράμματός
της για την πάταξη της εταιρικής
φοροαποφυγής και του επιζήμιου
φορολογικού ανταγωνισμού στην
ΕΕ. Βασικό στοιχείο του πακέτου
είναι η πρόταση για καθιέρωση
αυτόματης ανταλλαγής πληροφο-
ριών μεταξύ των κρατών μελών
σχετικά με τις φορολογικές τους
αποφάσεις (tax rulings).

Απώλειες δισεκατομμυρίων
Η εταιρική φοροαποφυγή εκτιμάται
ότι στερεί από τους δημόσιους
προϋπολογισμούς των κρατών με-
λών της ΕΕ δισεκατομμύρια ευρώ
ετησίως. Υπονομεύει επίσης την
ισότιμη κατανομή των βαρών με-
ταξύ των φορολογουμένων και τον
θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των
επιχειρήσεων. Πολλές εταιρείες
εκμεταλλεύονται την πολυπλοκό-
τητα των φορολογικών κανόνων
και την έλλειψη συνεργασίας με-
ταξύ των κρατών μελών για να
μεταφέρουν τα κέρδη τους και να
ελαχιστοποιήσουν τους φόρους
τους. Επομένως, η προώθηση της
διαφάνειας και της συνεργασίας
είναι ζωτικής σημασίας για την
πάταξη του επιθετικού φορολογι-
κού σχεδιασμού και των καταχρη-
στικών φορολογικών πρακτικών.

Ανταλλαγή πληροφοριών
Η δέσμη μέτρων για τη φορολογική
διαφάνεια επιδιώκει να εξασφαλίσει
ότι τα κράτη μέλη θα διαθέτουν
τις πληροφορίες που χρειάζονται
για να προστατεύουν τις φορολο-
γικές τους βάσεις και να εντοπίζουν
με αποτελεσματικό τρόπο τις εται-
ρείες που προσπαθούν να αποφεύ-
γουν την καταβολή των φόρων που
τους αναλογούν. «Όλοι μας οφεί-
λουμε να καταβάλουμε τον φόρο
που μας αναλογεί. Αυτό ισχύει για
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως
και για όλους τους άλλους. Με την
πρόταση για αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών, οι φορολογικές Αρχές

θα είναι σε θέση να εντοπίζουν
καλύτερα τα κενά ή την αλληλεπι-
κάλυψη φόρων μεταξύ των κρατών
μελών. Τους προσεχείς μήνες θα
παρουσιάσουμε συγκεκριμένες δρά-
σεις για ν’ αντιμετωπιστούν αυτά
τα κενά ή αλληλεπικαλύψεις. Έχουμε
δεσμευτεί να υλοποιήσουμε τις

υποσχέσεις μας μέσα από ουσια-
στικές, αξιόπιστες και δίκαιες δρά-
σεις», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις
Ντομπρόφσκις, αρμόδιος για το
ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο.

Τέρμα στην ανεκτικότητα
«Τέρμα στην ανεκτικότητα έναντι

των εταιρειών που αποφεύγουν
να καταβάλουν το μερίδιο φόρων
που τους αναλογεί καθώς και
έναντι των καθεστώτων που τους
το επιτρέπουν. Πρέπει να απο-
κατασταθεί η σύνδεση του τόπου
όπου οι εταιρείες πραγματοποιούν
τα κέρδη τους με τον τόπο φορο-
λόγησής τους. Για να γίνει αυτό,
τα κράτη μέλη πρέπει να επιδει-
κνύουν εξωστρέφεια και να συ-
νεργάζονται. Αυτός είναι και ο
στόχος της δέσμης μέτρων για τη
φορολογική διαφάνεια», δήλωσε
ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οι-
κονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων, Φορολογίας και Τε-
λωνείων. Βασικό στοιχείο της δέ-
σμης μέτρων για τη φορολογική
διαφάνεια είναι η νομοθετική πρό-
ταση για βελτίωση της συνεργασίας
μεταξύ κρατών μελών στις διασυ-
νοριακές φορολογικές αποφάσεις.
Στόχος της είναι να σηματοδοτήσει
μια νέα εποχή διαφάνειας.

Σήμερα τα κράτη μέλη ανταλ-
λάσσουν ελάχιστες πληροφορίες

μεταξύ τους για τις φορολογικές
αποφάσεις. Εναπόκειται στη δια-
κριτική ευχέρεια του κράτους μέ-
λους να αποφασίσει αν μια φο-
ρολογική απόφαση μπορεί να
επηρεάσει άλλη χώρα της ΕΕ.
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συχνά
αγνοούν διασυνοριακές φορολο-
γικές αποφάσεις, που συνάπτον-
ται σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι
οποίες μπορεί να επηρεάζουν τη
φορολογική τους βάση. Την έλ-
λειψη διαφάνειας στις φορολογι-
κές αυτές αποφάσεις εκμεταλ-
λεύονται ορισμένες εταιρείες για
να μειώνουν τεχνητά τη φορο-
λογική τους εισφορά.

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα
Για ν’ αντιμετωπιστεί η κατάσταση
αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-
τείνει να καταργηθεί αυτό το πε-
ριθώριο διακριτικής ευχέρειας και
ερμηνείας. Τα κράτη μέλη θα πρέ-
πει να ανταλλάσσουν αυτόματα
πληροφορίες σχετικά με τις φο-
ρολογικές τους αποφάσεις. Η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να
οριστεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα:
κάθε τρεις μήνες, οι εθνικές φο-
ρολογικές Αρχές θα πρέπει να
στέλνουν μια σύντομη έκθεση σε
όλα τα άλλα κράτη μέλη σχετικά
με όλες τις διασυνοριακές φορο-
λογικές αποφάσεις που έχουν εκ-
δώσει. Στη συνέχεια, τα κράτη
μέλη θα μπορούν να ζητούν λε-
πτομερέστερες πληροφορίες για
συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η αυτόματη ανταλλαγή πληρο-
φοριών για φορολογικές αποφάσεις
θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να
εντοπίζουν ορισμένες καταχρη-
στικές φορολογικές πρακτικές εται-
ρειών και να λαμβάνουν τα ανα-
γκαία μέτρα για την αντιμετώπισή
τους. Επιπλέον, θα διαμορφώσει
συνθήκες πιο θεμιτού φορολογικού
ανταγωνισμού, καθώς οι φορολο-
γικές Αρχές δεν θα προσφέρουν
εύκολα επιλεκτική φορολογική με-
ταχείριση σε εταιρείες, αφού κάτι
τέτοιο θα υπόκειται σε διεξοδικό
έλεγχο από τους εταίρους τους.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι
χαιρέτισε τη «σταθερή ανάκαμψη»
της οικονομίας της Ευρωζώνης
και κάλεσε να γίνει ένα «ποιοτικό
άλμα» σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, κρίνοντας πως οι
χώρες μέλη της ΕΕ πρέπει να μοι-
ραστούν μεγαλύτερο μέρος της
εθνικής τους κυριαρχίας. Μία
εβδομάδα αφότου η ΕΚΤ άρχισε
να τυπώνει χρήμα για την αγορά
κρατικών ομολόγων, ο Ντράγκι
προέβλεψε ότι το πρόγραμμα πο-
σοτικής χαλάρωσης που έθεσε σε
εφαρμογή ο θεσμός, οι χαμηλό-
τερες τιμές του πετρελαίου και οι

διαρθρωτικές  μεταρρυθμίσεις οι
οποίες εφαρμόστηκαν στην Ευ-
ρωζώνη συμβάλλουν στην επάνοδο
της ανάπτυξης σ’ αυτήν. «Συναν-
τιόμαστε εδώ με φόντο μια οικο-
νομική κατάσταση που ανακάμπτει

σταθερά  στην Ευρωζώνη», ανέ-
φερε ο Ντράγκι κατά τη διάρκεια
μιας ομιλίας του στη  Φρανκφούρ-
τη. «Οι περισσότεροι δείκτες υπο-
δεικνύουν ότι σταθεροποιείται μια
σταθερή  ανάκαμψη», συνέχισε ο
Ιταλός πρόεδρος της ΕΚΤ. «Η εμ-
πιστοσύνη των επιχειρήσεων και
των καταναλωτών ανεβαίνει. Οι
προβλέψεις για την ανάπτυξη ανα-
θεωρούνται επί τα βελτίω. Και ο
τραπεζικός δανεισμός βελτιώνεται,
τόσο από την πλευρά της  ζήτησης,
όσο και από την πλευρά της προ-
σφοράς». Η ΕΚΤ συνέβαλε, «με
τη νομισματική πολιτική» της, να
«βελτιωθεί το οικονομικό  περι-

βάλλον», να υπάρξει πιο ευνοϊκή
συγκυρία, είπε ο Ντράγκι. 

Η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει
ότι το πρόγραμμα αυτό θα ενισχύσει
την εύθραυστη ανάκαμψη της Ευ-
ρωζώνης, που ήδη υποβοηθούν
οι χαμηλότερες τιμές του πετρε-
λαίου,  αλλά και η σταδιακή επα-
νέναρξη του τραπεζικού δανει-
σμού. Όμως ο Ντράγκι επισήμανε
ότι οι οικονομίες και οι θεσμοί
στις χώρες που ανήκουν στο ενιαίο
νόμισμα δεν έχουν συγκλίνει επαρ-
κώς. «Αυτός είναι ο λόγος που,
οποτεδήποτε εκδηλωθεί ένα σο-
βαρό σοκ σε οποιοδήποτε τμήμα
της Ευρωζώνης, εξακολουθούν να

εγείρονται ερωτήματα σχετικά με
τη βιωσιμότητα της (νομισματικής)
ένωσης», υποστήριξε ο πρόεδρος
της ΕΚΤ, καλώντας τα κράτη μέλη
να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις
ώστε οι οικονομίες τους να είναι
σε θέση να σταθούν στα δικά τους
πόδια. Οι χώρες μέλη της Ευρω-
ζώνης δεν έχουν συγκλίνει επαρκώς
προκειμένου να  διαλυθούν όλες
οι αμφιβολίες για τη συνοχή της
νομισματικής ένωσης, επέμεινε ο
Ντράγκι και τόνισε: «έχουμε πλέον
ενοποιήσει πάρα πολλά ακόμη και
για να σκεφτούμε την αντιστροφή
της διαδικασίας -οι οικονομίες μας
αλληλοσυνδέονται  πλέον στενά».

Κομισιόν:Τέρμα στην ανεκτικότητα

Πακέτο μέτρων για φορολογικήδιαφάνεια
Πολλές εταιρείες εκμεταλλεύονται την πολυπλοκότητα των φορολογικών κανόνων και την έλλειψησυνεργασίας μεταξύ 

των κρατών μελών για να μεταφέρουν τα κέρδη τους και να ελαχιστοποιήσουν τους φόρους τους, αναφέρεται

Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ανταλλάσσουν 
αυτόματα πληροφορίες 
σχετικά με τις
φορολογικές τους
αποφάσεις

Ντράγκι:Χαιρετίζει την ανάκαμψη της Ευρωζώνης
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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 (Aγία Παρασκευή)

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

Α
υξητική τάση προβλέπεται ότι
θα εμφανίσει η συνολική απα-
σχόληση την περίοδο 2014-2024,
ανακάμπτοντας σταδιακά από

τις δυσχερείς επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης, σύμφωνα με νέα έρευνα της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνΑΔ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις
Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κυπριακή
Οικονομία 2014-2024 (Φεβρουάριος 2015),
τη δεκαετία 2014-2024 οι απασχολούμενοι
θα αυξάνονται κατά 5.256 άτομα ή 1,4%

τον χρόνο, δηλαδή θα σημειωθούν χα-
μηλότεροι ρυθμοί αύξησης από εκείνους
της περιόδου 2000-2008, κατά την οποία
η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,4% τον
χρόνο. Την περίοδο 2008-2011, ως συ-
νέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης, αυξήθηκε μόνο 1,3% τον χρόνο,
ενώ τα επόμενα δύο χρόνια παρουσίασε
μεγάλες μειώσεις, οι οποίες σημειώθηκαν
για πρώτη φορά στην Κύπρο μετά το
1974 με -3,3% το 2012 και -5,2% το 2013.

Η πλειοψηφία στον τριτογενή τομέα
Η ΑνΑΔ προβλέπει πως η ετήσια συνολική
ζήτηση την περίοδο 2014-2024 θα ανέλθει
στα 12.966 άτομα, με τον μέσο ετήσιο
ρυθμό να φτάνει στο 3,4%. Οι αναπτυ-
ξιακές ανάγκες απασχόλησης προβλέπεται

ότι θα φτάσουν στα  5.256 άτομα ή 1,4%
τον χρόνο και οι ανάγκες απασχόλησης
λόγω αποχωρήσεων στα 7.740 άτομα ή
2,0% τον χρόνο. Επισημαίνεται ότι η
μέση ετήσια συνολική ζήτηση της πε-
ριόδου 2014-2024 κυμαίνεται σε πολύ
υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την
αντίστοιχη ζήτηση της περιόδου 2009-
2014 (3.752 άτομα ή 0,9% τον χρόνο).
Βάσει της μελέτης, η συντριπτική πλει-
οψηφία των απασχολουμένων θα εξακο-
λουθήσει να συγκεντρώνεται στον τριτο-
γενή τομέα παρουσιάζοντας σημαντική
αύξηση, και ειδικότερα περίπου 8 στους
10 απασχολούμενους, αντικατοπτρίζοντας
έτσι την εξάρτηση της κυπριακής οικο-
νομίας από τις υπηρεσίες.

Ειδικότερα, στον τριτογενή τομέα οι
απασχολούμενοι θα ανέλθουν στις 332.594
χιλιάδες το 2024, από 308.633 το 2019
και 286.104 το 2014. Στον  δευτερογενή
τομέα οι απασχολούμενοι θα ανέλθουν
στις 65.012 το 2024, από 61.862 το 2019
και 59.271 το 2014. Στον πρωτογενή
τομέα θα εργάζονται το 2024 16.282 απα-
σχολούμενοι, από 16.040 το 2019 και
15.952 το 2014.

Τομείς με τις μεγαλύτερες
ανάγκες απασχόλησης
Από τους τομείς οικονομικής δραστη-
ριότητας, που θα έχουν τις μεγαλύτερες
ανάγκες απασχόλησης, σύμφωνα με τη
μελέτη, 11 ανήκουν στον τριτογενή τομέα,
2 στον δευτερογενή τομέα και 1 στον
πρωτογενή τομέα.
•Λιανικό εμπόριο 
(1.762 άτομα ή 4,4% τον χρόνο)

•Εστιατόρια 
(1.091 άτομα ή 5,4% τον χρόνο)
•Εκπαίδευση 
(1.074 άτομα ή 3,2% τον χρόνο)
•Χονδρικό εμπόριο 
(914 άτομα ή 4,4% τον χρόνο)
•Υγεία και κοινωνική μέριμνα 
(818 άτομα ή 4,3% τον χρόνο)
•Ξενοδοχεία 
(787 άτομα ή 6,1% τον χρόνο)
•Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
(715 άτομα ή 4,6% τον χρόνο)
•Κατασκευές
(615 άτομα ή 2,4% τον χρόνο)
•Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών
(459 άτομα ή 4,1% τον χρόνο)
•Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
(333 άτομα ή 5,7% τον χρόνο)
•Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού
(319 άτομα ή 2,9% τον χρόνο)
•Πώληση και επισκευή αυτοκινήτων
(318 άτομα ή 3,3% τον χρόνο)
•Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
(311 άτομα ή 2,0% τον χρόνο)
•Πλωτές μεταφορές
(297 άτομα ή 6,3% τον χρόνο)

Οι παραδοχές των προβλέψεων
Σημειώνεται ότι για τη διενέργεια των
προβλέψεων η ΑνΑΔ υιοθέτησε συγκε-
κριμένες παραδοχές και σενάρια, όπως
η ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων οι-
κονομικής δραστηριότητας και επαγγελ-
μάτων ως απόρροια της επιδίωξης για
αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογο-
νανθράκων, η δημιουργία θέρετρου κα-
ζίνο, η περαιτέρω προώθηση του τουρι-
στικού προϊόντος της Κύπρου κ.ά.

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ετήσια αύξηση της
απασχόλησης 1,4%

Κατά την περίοδο 2000-2008
η απασχόληση αυξήθηκε
κατά 3,4% τον χρόνο
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Η Acer παρουσιάζει το νέο
Iconia Tab 10, ένα νέο ta-
blet με οθόνη τεχνολογίας
Zero Air Gap και επικά-
λυψη Gorilla Glass 4, που
εξασφαλίζουν ευρεία γω-
νία θέασης 170°, εξαιρε-
τική αντίθεση και ανθε-
κτικότητα, ενώ έχει προ-
σθέσει επιπλέον επικά-
λυψη για προστασία από
δαχτυλιές. Θα κυκλοφο-
ρήσει πολύ σύντομα σε
τιμή $249 (περίπου €230).
• Οθόνη 10.1” Full HD
IPS (1920 x 1200) Zero Air Gap με Gorilla Glass 4
• Επεξεργαστής quad-core MediaTek MT8127 1.5GHz
• Μνήμη RAM 2GB
• Αποθηκευτικός χώρος 32GB (επέκταση με microSD έως 128GB)
• Κάμερα 5MP
• Εμπρόσθια κάμερα 2MP
• WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, HDMI
• Ηχεία stereo (τεχνολογία Dolby)
• Λειτουργικό σύστημα Android 4.4 KitKat
• Μπαταρία 5910mAh

ACER ICONIA TAB 10

Mε επικάλυψη Gorilla Glass 4

H LG αποφάσισε να λανσάρει την “παιχνιδιάρικη” σειρά LG AKA σε περισσότερες χώρες (κυκλοφόρη-
σε στη Ν. Κορέα) και πιθανόν σύντομα θα γίνει ευρύτερη η διάθεσή τους παγκοσμίως. Η σειρά περι-
λαμβάνει 4 διαφορετικές “προσωπικότητες” (Wooky, Yo-Yo, Eggy και Soul), ωστόσο, η LG προσφέ-
ρει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και τη δική τους προσωπικότητα με ειδικό εργα-
λείο. Επίσης, η εταιρεία πρόσθεσε και κεραία LTE.

Η προσφορά της Microsoft στους χρήστες των Windows 8.1 και
Windows 7 να μπορούν να αναβαθμίσουν τα pc τους σε Windows
10 κατά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας τους θα ισχύσει τελικά και
για τους κατόχους «πειρατικών» αντιγράφων των Windows XP. O
επικεφαλής του τμήματος που αναπτύσσει τα Windows, Τέρι Μά-
γιερσον, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως «θα αναβαθμίσουμε
όλα τα PC που πληρούν τις προδιαγραφές, γνήσια και μη, στα
Windows 10». Αναφέρθηκε, δε, ιδιαίτερα, στην Κίνα: «To σχέδιό
μας είναι να επανασυνδεθούμε με εκατοντάδες εκατομμύρια
χρήστες των Windows στην Κίνα», εκεί όπου καταγράφεται πως ο
αριθμός των πειρατικών αντιτύπων του λειτουργικού της Microsoft
ξεπερνά τον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων.

WINDOWS 10

Η Kaspersky Lab παρουσιάζει το Phound!,
μια νέα δωρεάν εφαρμογή για συστήματα An-
droid, η οποία βοηθά τους χρήστες να προ-
στατεύουν τις φορητές συσκευές και τα προ-
σωπικά τους δεδομένα. Η ονομασία Phound!
προέρχεται από τις λέξεις “phone” (τηλέφωνο)
και “hound” (κυνηγώ). Σκοπός της νέας εφαρ-
μογής είναι να συμβάλει στον γρήγορο εντο-
πισμό χαμένων gadget και στην προστασία
των πολύτιμων πληροφοριών που είναι απο-
θηκευμένες σε αυτά, προφυλάσσοντάς τις από
τα «αδιάκριτα βλέμματα». Σύμφωνα με έρευνα
στους χρήστες του Διαδικτύου, τον τελευταίο
χρόνο ένας στους 20 ερωτηθέντες κατά μέσο
όρο έχασε το smartphone ή το tablet του ως
αποτέλεσμα απροσεξίας ή κλοπής. Το Kaspersky
Phound! αναπτύχθηκε για την πρόληψη τέτοιου
είδους ανησυχητικών καταστάσεων. Αν μια
συσκευή χαθεί ή κλαπεί, οι χρήστες μπορούν
να αποκλείσουν τη λειτουργία της, αποτρέ-
ποντας έτσι τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
σε αυτή. Επίσης, μπορεί να προχωρήσουν
στον εντοπισμό της συσκευής μέσω GPS, δι-
κτύου GSM ή δικτύου Wi-Fi. Για να γίνει η
αναζήτηση της συσκευής ακόμα πιο εύκολη,
οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες
με την μπροστινή της κάμερα ή να εμφανίσουν
ένα μήνυμα στην οθόνη της συσκευής. Το
Kaspersky Phound! είναι διαθέσιμο σε 8 γλώσ-
σες στο Google Play, το επίσημο app store
για συσκευές Android.

KASPERSKY LAB

Παρουσίασε 
το Phound!

LG AKA

Παγκοσμιο-
ποιείται

Η Microsoft συνεχίζει να «χτυπά» στην en-
try-level κατηγορία ανακοινώνοντας το πιο
προσιτό Lumia smartphone, που έχουμε δει
μέχρι σήμερα. Ο λόγος γίνεται για το Microsoft
Lumia 430, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα
στον Απρίλιο σε τιμή κοντά στα $70 (περίπου
€65 χωρίς φόρους και λοιπές χρεώσεις) και
μέσα στο καλοκαίρι θα αναβαθμιστεί κανονικά
σε Windows 10!
• Οθόνη 4” WVGA (800 x 480, 235ppi, 15:9)
• Επεξεργαστής dual-core Qualcomm Snap-
dragon 200 1.2GHz
• Μνήμη RAM 1GB
• Αποθηκευτικός χώρος 8GB (επέκταση με
microSD έως 128GB) + 30GB OneDrive
• Κάμερα 2MP
• Εμπρόσθια κάμερα 0.3MP
• Επιλογή dualSIM
• WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS
• Λειτουργικό σύστημα Windows Phone 8.1
(Lumia Denim)
• Μπαταρία 1500mAh
• Διαστάσεις 120.5 x 63.19 x 10.63mm
• Βάρος 127.9gr

To πιο φτηνό
smartphone

MICROSOFT LUMIA 430

Οι τεχνολογικές ανησυχίες του διάσημου τραγουδιστή και παραγωγού
Will.i.am συνεχίζονται, καθώς μερικούς μήνες μετά την παρουσίαση του
Puls ο τραγουδιστής των Black Eyed Peas επιστρέφει με ένα νέο smartwat-
ch που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με τον οίκο μόδας Gucci. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο οι δύο πλευρές αναφέρουν
ότι λειτουργεί αυτόνομα (δεν απαιτείται σύνδεση με smartphone ή tablet)
για την πραγματοποίηση και αποδοχή τηλεφωνικών κλήσεων και SMS, ενώ
περιλαμβάνει εφαρμογές για παρακολούθηση email, για μουσική, για fit-
ness tracking κ.ά. Αναμένονται αναλυτικές λεπτομέρειες για το Gucci smart-
watch μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως επίσης και πληροφορίες για την
τιμή και την ημερομηνία κυκλοφορίας.

GUCCI

Eτοιμάζει smartwatch

Μετά από χρόνια προσπαθει-
ών να αντιστρέψει την αρ-
νητική «αύρα» του Internet
Explorer στην κοινή γνώ-
μη, παρότι ήταν ο βασι-
λιάς των web browsers
για περισσότερο από
μία δεκαετία, η Micro-
soft αποφάσισε να δημιουργήσει έναν νέο
browser που θα κάνει ντεμπούτο με το Win-
dows 10  και ταυτόχρονα να καταργήσει οριστι-
κά το brand «Internet Explorer». Ο νέος brow-
ser έχει κωδική ονομασία Project Spartan και
στην παρουσίαση τού Windows 10 επιβεβαι-
ώθηκε μεν η ύπαρξη του νέου browser, αλλά
παράλληλα διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσει να
υφίσταται και ο Internet Explorer. Πάντως, το
τμήμα marketing της εταιρείας αποφάσισε να
δώσει τέλος και σύμφωνα με τις έρευνές τους
πιθανότατα θα επιλέξουν μια ονομασία που θα
περιλαμβάνει το “Microsoft” στον τίτλο. 

INTERNET EXPLORER

Αντικαθίσταται 

Θα προσφερθούν
και στους «πειρατές»



Οι επιπτώσεις από την τιτλοποίηση
είναι η βελτίωση της ρευστότητας
στην αγορά στεγαστικών δανείων,
η διασπορά του επιπέδου του κιν-
δύνου, η αύξηση του ποσού των
πιστώσεων που διατίθενται στην
οικονομία και στο να γίνεται ευ-
κολότερη ή πιο προσιτή η απόκτηση
ιδιόκτητης κατοικίας. Σίγουρα αυτός
ήταν ο αντίκτυπος που έχουμε δει
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής πριν από την κρίση. Επι-
πρόσθετα, ο τραπεζικός τομέας
θα ωφεληθεί με το να έχει την
ικανότητα για απομόχλευση και
απαλλαγή από προβληματικά δάνεια
από τους ισολογισμούς των τρα-
πεζών, γεγονός που θα κάνει τις

τράπεζες πιο υγιείς οργανισμούς.
Ωστόσο, υπάρχουν και κίνδυνοι
που οπωσδήποτε θα πρέπει να λη-
φθούν σοβαρά υπόψη από τους
νομοθέτες και τα εποπτικά και
ρυθμιστικά σώματα. Ένας τέτοιος
κίνδυνος πιθανό να προκύπτει από
την πρόσθετη πολυπλοκότητα που
θα δημιουργηθεί από την τιτλο-
ποίηση των δανείων, η οποία θα
καταστήσει πιο δύσκολο να επι-
δεικνύεται η απαραίτητη ευελιξία
και δημιουργικότητα για να βοη-
θούνται οι δανειολήπτες που αν-
τιμετωπίζουν δυσκολίες. Επιπλέον,
είναι ενδεχόμενο τα συμφέροντα
των δανειοληπτών να μη συμπί-
πτουν με τα συμφέροντα των άλλων

συμμετεχόντων και εμπλεκομένων,
όπως είναι οι επενδυτές και οι δια-
χειριστές των απαιτήσεων. Έτσι,
ακόμη και αν θα είναι προς όφελος
του δανειολήπτη να υπάρξει μια
τροποποίηση της δανειακής του
σύμβασης σε περιόδους που αντι-
μετωπίζει δυσκολίες, οι όροι της
συμφωνίας τιτλοποίησης ή τα συμ-
φέροντα των άλλων συμμετεχόντων
δυνατόν να αποτελούν αποτρεπτι-
κούς παράγοντες στην επιδίωξη
μιας τέτοιας προσέγγισης.

Με τη σωστή χρήση…
Οι τελικές μου σκέψεις από αυτά
τα λίγα σχετικά με το θέμα είναι
ότι θα πρέπει να μην εμποδιστεί

η υιοθέτηση της μεθόδου της τιτ-
λοποίησης. Έχω μάλιστα την πε-
ποίθηση ότι, αν χρησιμοποιηθεί
σωστά, η τιτλοποίηση δεν θα απο-
τελέσει απλώς μια διέξοδο στο μα-
κροχρόνιο πρόβλημα των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Μπορεί
να έχει πολλαπλά οφέλη και για
την οικονομία αλλά και για την
κοινωνία μας. Μπορεί να φέρει
ρευστότητα και πιστώσεις προς
την οικονομία, που τόσο έχουμε
ανάγκη, αλλά και να βοηθήσει
στην επίλυση και άλλων ζητημάτων
που απασχολούν τον τραπεζικό
μας τομέα. Ωστόσο, είναι απα-
ραίτητο όπως, πριν από τη χρησι-
μοποίηση ενός τέτοιου μηχανι-

σμού, εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ
το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο,
ενώ παράλληλα θα πρέπει να δια-
σφαλιστεί ότι και οι εποπτικές Αρ-
χές, ιδιαίτερα η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, θα προβαίνουν σε
αποτελεσματική εποπτεία.

14 ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΑΝΑΛΥΣΗ BUSINESS

Έ
να από τα κύρια προ-
βλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο τραπεζικός
μας τομέας είναι προ-

φανώς το απίστευτα υπερβολικό
ποσό των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στους ισολογισμούς των
τραπεζών μας, που έχει φτάσει
περίπου στα 28 δισεκατομμύρια
ευρώ, δηλαδή σχεδόν στο 50% του
συνολικού δανειακού τους χαρτο-
φυλακίου. Έχουν προταθεί μια σει-
ρά από εισηγήσεις και υποδείξεις
ως προς το πώς θα πρέπει να τύχει
χειρισμού αυτό το μακροχρόνιο
ζήτημα και έχει ασκηθεί πολλή
πίεση στις διοικήσεις των τραπεζών

να προβούν σε αναδιάρθρωση των
προβληματικών αυτών δανείων,
αλλά, δυστυχώς, μέχρι το φθινό-
πωρο του 2014, η αναδιάρθρωση
κάλυψε μόνο ένα μικρό ποσοστό,
γύρω στο 12% του συνολικού χαρ-
τοφυλακίου των  μη εξυπηρετού-
μενων δανείων. Εξάλλου, μόλις
πρόσφατα η Διοικητής της Κεν-
τρικής Τράπεζας της Κύπρου δή-
λωσε ότι η μείωση του επιπέδου
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στον τραπεζικό τομέα είναι η ύψι-
στη προτεραιότητα της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου. 

Ωστόσο, ένα πράγμα είναι σί-
γουρο. Δεν υπάρχουν μαγικές λύ-
σεις, οι οποίες αν χρησιμοποι-
ηθούν, θα εξαλείψουν το πρόβλημα
έτσι απλά. Μια εισήγηση, η οποία
στην πραγματικότητα αποτελούσε
μέρος του τελευταίου Μνημονίου
Συναντίληψης, αλλά έγινε στόχος
πολλών επικρίσεων από τα πολιτικά
κόμματα και τώρα είναι υπό ανα-
θεώρηση, έχει να κάνει με την
τιτλοποίηση και πώληση των δα-
νείων σε τρίτους. Ο σκοπός αυτού

του άρθρου είναι ακριβώς να πα-
ρουσιάσει και να επεξηγήσει σε
συντομία και με απλούς όρους
τους μηχανισμούς τιτλοποίησης,
όπως αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί
και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερι-
κής. Θα καλύψει επίσης και τις
επιπτώσεις, ποια θα είναι τα οφέλη
για τον τραπεζικό τομέα και για
την κοινωνία ευρύτερα, αλλά και
τους κινδύνους που εμπερικλεί-
ονται σε αυτήν την προσέγγιση
επίλυσης του προβλήματος των
μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τι είναι ο μηχανισμός
της τιτλοποίησης

Η τιτλοποίηση είναι ένας μη-
χανισμός, ένα πλαίσιο στο οποίο
ορισμένα μη ευχερώς ρευστοποι-

ήσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας
εταιρείας ή τράπεζας, στην περί-
πτωσή μας δάνεια και ενυπόθηκα
δάνεια, μετατρέπονται σε ένα πα-
κέτο τίτλων που υποστηρίζονται
από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Η διαδικασία ξεκινά με την ομα-
δοποίηση ή κτίσιμο των δανείων,
στην περίπτωσή μας τόσο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων όσο
και των δανείων που δεν είναι μη
εξυπηρετούμενα, για να δημιουρ-
γηθεί ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο
δανείων, το οποίο να προσελκύει
το ενδιαφέρον των μεγάλων θε-
σμικών επενδυτών. 

Τα δάνεια τυποποιούνται (ίδια
διάρκεια, επιτόκιο, το ποσό του
δανείου, κ.λπ.), ώστε να είναι
πιο εύκολο να προβλεφθούν οι τα-
μειακές ροές από το πακέτο, και
τυγχάνουν εγγύησης για ένα ορι-

σμένο ποσό από κρατικές ή ιδιω-
τικές οντότητες έναντι του κινδύ-
νου πτώχευσης, καθώς και όσον
αφορά την έγκαιρη πληρωμή των
ταμειακών ροών με πιστωτική και
ρευστοτική στήριξη. Στη συνέχεια
δημιουργούνται οι Εταιρείες Ειδι-
κού Σκοπού για να κατασκευαστεί
η δεξαμενή των περιουσιακών
στοιχείων και να εκδοθούν οι τίτλοι
που στηρίζονται με υποθήκες ή
περιουσιακά στοιχεία. Ο λόγος για
την ύπαρξη αυτών των εταιρειών
είναι για να τεθεί ένας διαχωρισμός
μεταξύ των τραπεζών/πωλητών
(originators) και του πακέτου των
περιουσιακών στοιχείων, ούτως
ώστε σε περίπτωση που ο τραπε-
ζικός οργανισμός που δημιούργησε
το πακέτο με τα δάνεια κηρύξει
πτώχευση, αυτό να μην επηρεάσει
την δεξαμενή των δανείων που

κατέχονται από την Εταιρεία Ει-
δικού Σκοπού. Τα μέρη που επεν-
δύουν σε αυτούς τους τίτλους στην
ουσία αγοράζουν «ομόλογα», που
τους δίνουν το δικαίωμα να παίρ-
νουν μερίδιο από τα χρήματα που
θα πληρώνουν οι δανειολήπτες
για τα ενυπόθηκα δάνειά τους.

Σημειώνεται ότι η τιτλοποίηση
απαιτήσεων δεν είναι καινούργια
πρακτική. Είναι ένα προϊόν του
χρηματοπιστωτικού τομέα, που
έχει δημιουργηθεί στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία
του 1970, οπότε οι δημιουργοί των
ενυπόθηκων δανείων (οι τράπεζες)
πώλησαν τα δάνεια προς οργανι-
σμούς, οι οποίοι τα ομαδοποίησαν
και δημιούργησαν εμπορεύσιμους
ενυπόθηκους τίτλους, στους οποί-
ους οι απαιτήσεις είναι ασφαλι-
σμένες με υποθήκη (marketable
mortgage-backed securities
(MBS). Πριν από την πιο πρόσφατη
παγκόσμια οικονομική κρίση υπήρ-
ξε μια άνευ προηγουμένου επέ-
κταση στην αγορά στεγαστικών
δανείων, και ειδικά των ενυπό-
θηκων στεγαστικών δανείων υψη-
λού κινδύνου (subprime loans),
λόγω της τιτλοποίησης, η οποία
πρόσφερε πολλά οφέλη για την
κοινωνία. Ωστόσο, η κρίση του
2007 έως 2009, η φούσκα, και η
μετέπειτα κατάρρευση των τιμών
στην αγορά κατοικιών στις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής,
έφεραν στην επιφάνεια τους κιν-
δύνους που συνδέονται με έναν
τέτοιο μηχανισμό. Στην περίπτωση
της Ευρώπης, η τιτλοποίηση είναι
πραγματικά κάτι που δεν είναι
και τόσο ευρέως αποδεκτή, ίσως
λόγω της έλλειψης σχετικών γνώ-
σεων και εμπειριών. Ωστόσο, σε
πολλές χώρες με προβληματικές
τράπεζες και όπου υπάρχει η ανάγ-
κη για απομόχλευση, βλέπουμε
τώρα μια διευρυνόμενη χρήση της
τιτλοποίησης, η οποία πιστεύω
ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο
με τον χρόνο.

Ο ρόλος της τιτλοποίησης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα

Διέξοδος στα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια

Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη
και για την οικονομία αλλά και για την κοινωνία μας

Η τιτλοποίηση
απαιτήσεων δεν είναι
καινούργια πρακτική

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Αναπληρωτής

Καθηγητής
Χρηματο-

οικονομικών
στο CIIM

Οφέλη και κίνδυνοι από την τιτλοποίηση
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Η απονομή του βραβείου «Ευ αγωνίζεσθαι» από
την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή αποτελεί,
ασφαλώς, ύψιστη τιμή για την ΟΠΑΠ Κύπρου.
Κι όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας αξιολογεί ως δίκαιη την απονομή,
τότε η τιμή ερμηνεύεται και ως καθολική ανα-
γνώριση της διαχρονικής προσφοράς της ΟΠΑΠ
στην κοινωνία της Κύπρου. Η απονομή έγινε

στη διάρκεια της Γιορτής Fair Play που διοργάνωσε
στο Ολυμπιακό Μέγαρο η ΚΟΕ, με τον πρόεδρό
της, Ουράνιο Ιωαννίδη, να δηλώνει ότι «πολλά
δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν βρίσκαμε
συμπαραστάτη την ΟΠΑΠ Κύπρου, η οποία με
το κοινωνικό έργο που επιτελεί, αγκαλιάζει
τομείς πέραν του αθλητισμού, προσφέροντας
πολυδιάστατα στον τόπο μας.

Στο πλευρό των νέων της Κύπρου βρέθηκε
για άλλη μια φορά η Microsoft,  στηρί-
ζοντας την παγκόσμια πρωτοβουλία “Glo-
bal Money Week” (GMW),  που πραγ-
ματοποιήθηκε από τις 9 μέχρι τις 17 Μάρ-
τιου 2015 από τον Διεθνή Οργανισμό
Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης για
Παιδιά και Νέους - Child & Youth Finance
International (CYFI). Η σημαντική αυτή
ενέργεια έγινε σε περισσότερες από 100
χώρες, προσεγγίζοντας πέραν των 10
εκατομμυρίων παιδιών και νέων. Με το
σύνθημα «Αποταμίευσε σήμερα, για τις
ανάγκες του αύριο», παιδιά και νέοι απ’
όλη την Κύπρο παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικά προγράμματα χρηματοοικονομι-
κών γνώσεων με στόχο να γίνουν έμπειροι,
εγκρατείς και υπεύθυνοι πολίτες. Στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης των νέων, επι-
λεγμένο προσωπικό της Microsoft Κύπρου
πραγματοποίησε διαλέξεις σε μαθητές
ηλικίας 15-17 χρονών προσφέροντας γνώ-
σεις και σημαντικές πληροφορίες στους
μαθητές για θέματα που αφορούν την
επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

MICROSOFT ΚΥΠΡΟΥ

«Global Money Week» 
για παιδιά και νέους

Η πρώτη κλήρωση της προωθητικής
ενέργειας της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ «Γέμισε
και ψώνισε» διεξήχθη την Τρίτη, 17
Μαρτίου 2015, στα κεντρικά γραφεία
της εταιρείας. Η προωθητική ενέργεια
«Γέμισε και ψώνισε» προσφέρει την
ευκαιρία στους καταναλωτές, με κάθε
αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €25 και
άνω, να συμμετάσχουν σε εβδομαδιαίες
κληρώσεις, με 200 τυχερούς κάθε εβδο-
μάδα να κερδίζουν δωροεπιταγή αξίας
€50 για δωρεάν ψώνια από συγκεκρι-
μένες υπεραγορές. Tα κουπόνια που
δεν θα κερδίσουν στις εβδομαδιαίες
κληρώσεις, θα συμμετάσχουν στη με-
γάλη κλήρωση που προγραμματίζεται
για τις 29 Απριλίου 2015, όπου 10 τυ-
χεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγή αξίας
€500 για δωρεάν ψώνια από συγκε-
κριμένες υπεραγορές. Η προσφορά
ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια ΠΕ-
ΤΡΟΛΙΝΑ και AGIP και θα είναι διάρ-
κειας περίπου έξι εβδομάδων.

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

Οι πρώτοι 200 τυχεροί
του «Γέμισε και ψώνισε»

Βραβείο «Ευ Αγωνίζεσθαι» από την ΚΟΕ

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ

CIM

Η Ελληνική Τράπεζα συμμετείχε στη Διεθνή
Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση
και Καριέρα 2015» ως χορηγός και εκθέτης
και οι εκατοντάδες των επισκεπτών δεν
παρέλειψαν να δηλώσουν τη μεγάλη τους
ικανοποίηση, τόσο για την καλαισθησία
του περιπτέρου της όσο και για την ποιότητα
των προσφερόμενων προϊόντων και υπη-
ρεσιών του Ομίλου, που σχετίζονται με
φοιτητές. Στο ειδικά διαμορφωμένο, για
το κοινό, περίπτερο της Ελληνικής Τράπεζας,

πλήθος ενδιαφερομένων ενημερώνονταν
σε λεπτομέρεια για όλες τις υπηρεσίες και
τα προϊόντα που σχεδιάστηκαν ειδικά για
να διευκολύνουν και να στηρίζουν τα όνειρα
κάθε νέου για μόρφωση. Η Ελληνική Τρά-
πεζα, επενδύοντας έμπρακτα στη μόρφωση
των παιδιών, και με γνώμονα ότι όλοι οι
νέοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτή,
προσφέρει ειδικά πλεονεκτήματα και ευέ-
λικτες λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται
στον  σύγχρονο τρόπο ζωής των φοιτητών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

«Εκπαίδευση και Καριέρα 2015»

Έχει περάσει κιόλας ένας χρόνος από
την έναρξη των διαδικτυακών εκπομπών
Balcony TV στην Κύπρο, τα γυρίσματα
των οποίων πραγματοποιούνται απο-
κλειστικά στην καρδιά της Μαρίνας Λε-
μεσού. Έκτοτε, πάνω από 40 ντόπιοι
καλλιτέχνες έχουν ερμηνεύσει τα δικά
τους τραγούδια στο μπαλκόνι των Γρα-
φείων Διοίκησης, προβάλλοντας και
προωθώντας το έργο τους μέσω της κο-
ρυφαίας αυτής παγκόσμιας μουσικής
πλατφόρμας και των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης (balconytv.com/cyprus). Ένα
παράθυρο στην εγχώρια μουσική σκηνή,
με θέα αμέτρητες πανέμορφες πόλεις, το
BalconyTV παρουσιάζει τόσο ανερχόμενους
όσο και καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι
οποίοι εμφανίζονται ζωντανά σε μπαλκόνια
ανά τον κόσμο (balconytv.com). Σήμερα,
η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρου-
σιάζει εκπομπές από περισσότερες από
70 πόλεις και αριθμεί πάνω από 10.000
βίντεο, τα οποία έχουν ήδη προβληθεί 40
εκατομμύρια φορές.

ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Balcony TV Cyprus: Ένας χρόνος μετά

Τα κανάλιαNovacinema φέρνουν σε Ελλάδα
και Κύπρο και δεύτερη σειρά, σε ταυτόχρονη
μετάδοση με την Αμερική. Την Κυριακή του
Πάσχα, αμέσως μετά τη μεγάλη πρεμιέρα
του πέμπτου κύκλου της σειράς «Game of
Thrones»,έρχεταικαιηπρεμιέρατουδεύτερου
κύκλου του «Silicon Valley» τηςΗΒΟ.Ηκω-
μική σειρά θαμεταδίδεται ταυτόχροναμε την
Αμερική και με ελληνικούς υποτίτλους στα

Novacinema 1 και Novacinema 1 HD, κάθε
Κυριακή στις 05:00, ξημερώματα Δευτέρας,
καθώς επίσης και σε prime time προβολή
κάθε Δευτέρα στις 23:10. Επίσης, θα είναι
διαθέσιμη μέσω της υπηρεσίαςNova On De-
mand, ενώοι συνδρομητές τωνNovacinema
πουδιαθέτουντοναποκωδικοποιητήNovaBox+
μπορούν να γράφουν τα επεισόδια και να τα
παρακολουθούν όποτε εκείνοι επιθυμούν.

NOVA CYPRUS

Ταυτόχρονα με την Αμερική και το «Silicon Valley II»

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στις 7 Μαρτίου 2015 φιλανθρωπικό δείπνο
στο εστιατόριο «Diner Onair», του Διεθνούς
Αεροδρομίου Λάρνακας. Το δείπνο διορ-
γάνωσαν από κοινού η Cyprus Airports
(F&B), η Hermes Airports και η CTC-ARI.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η  ενίσχυση
της αποστολής και του κοινωνικού έργου
που επιτελεί το Ειδικό Σχολείο Αγίου Σπυ-
ρίδωνα στη Λάρνακα, για τα παιδιά με ει-
δικές ικανότητες. Τα έσοδα από τη φι-
λανθρωπική εκδήλωση διατέθηκαν εξολο-
κλήρου για τη στήριξη του Ειδικού Σχολείου
του Αγίου Σπυρίδωνα. Το συνολικό ποσό
που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τις €6.500
και σ’ αυτό συμπεριλήφθηκαν και άλλα
επιπρόσθετα έσοδα, τα οποία συγκεντρώ-
θηκαν μέσω της πώλησης λαχείων και της
κλήρωσης δώρων, που προσφέρθηκαν από
διάφορες επιχειρήσεις, με στόχο τη στήριξη
αυτής της προσπάθειας.

HERMES AIRPORTS

Στήριξη του Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα

Φανταστείτε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που
περιέχει μόνο θέματα που σας ενδιαφέρουν.
Άρθρα που εστιάζουν στα ενδιαφέροντά σας
από ανθρώπους που εκτιμάτε και με περιε-
χόμενο έγκυρο και τεκμηριωμένο. Το Flip-
board σάς δίνει αυτήν τη δυνατότητα και η
Primetel την υλοποίησε. Είναι ένα “μαγικό”
application, το οποίο διατίθεται δωρεάν
τόσο σε κινητά όσο και σε tablet, ανεξαρτήτως
λογισμικού όσο και σε web. Αυτή η καλο-
σχεδιασμένη εφαρμογή παρουσιάζει με τη
μορφή περιοδικού έτοιμου για ξεφύλλισμα,
άρθρα που αντλεί από το internet. Το πε-
ριοδικό της PrimeTel - PrimeTel Picks,
είναι γεγονός και μπορείτε να ενημερώνεστε
καθημερινά για ενδιαφέροντα θέματα τε-
χνολογίας, που επιλέγει ο CEO της PrimeTel,
Ερμής Στεφάνου, και η ομάδα του.

PRIMETEL

Flipboard magazine

To ALDO παρουσίασε τη νέα συλλογή
σε παπούτσια και αξεσουάρ για την
άνοιξη και το καλοκαίρι με ένα εντυπω-
σιακό fashion show, που πραγματο-
ποιήθηκε στις 11 Μαρτίου, στην Πύλη
Αμμοχώστου στη Λευκωσία. Η συλλογή
επικεντρώνεται σε τρία trends που θα
δώσουν μοναδικό στυλ στις εμφανίσεις
σας την άνοιξη και το καλοκαίρι. Το
ALDO διαθέτει έξι καταστήματα στην
Κύπρο, τα οποία θα αυξηθούν σε οκτώ
μέχρι το τέλος του 2015.

ALDO 

Συλλογή Άνοιξη-
Καλοκαίρι 2015

Το Cyprus Institute of Marketing (CIM)
πρωτοπόρησε γι’ ακόμα μια φορά λαμβά-
νοντας μέρος τόσο στη Διεθνή Εκπαιδευτική
Έκθεση, που πραγματοποιήθηκε στη Λευ-
κωσία, στις 28 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου,
όσο και στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση
«Εκπαίδευση και Καριέρα», που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 13-15 Μαρ-
τίου. Η αποστολή του CIM είχε την ευκαιρία
να συνομιλήσει με σωρεία υποψήφιων φοι-
τητών και γονέων που θα ήθελαν να σπου-
δάσουν στο κορυφαίο κυπριακό Business
School. Τα αποτελέσματα της επίσκεψης
κρίνονται άκρως επιτυχή και το CIM προ-
σβλέπει σε περαιτέρω αναβάθμιση των προ-
σφερόμενων προγραμμάτων σε προπτυχιακό
όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο.

Παρόν στις διεθνείς
εκθέσεις



Ο
Βρετανός επικεφαλής
της εδρεύουσας, στο
Ντουμπάι των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιρά-

των, εταιρείας, σε ενημέρωση
εκπροσώπων του Τύπου, παρου-
σίασε στοιχεία με τα οποία απαντά
στις κατηγορίες τριών κορυφαίων
αμερικανικών εταιρειών (των
American Airlines, United και
Delta) περί κρατικών επιχορη-
γήσεων συνολικού ύψους 42,3
δισ. δολαρίων που καταχρηστι-
κώς, όπως υποστηρίζουν, έλα-
βαν τρεις αερομεταφορείς του
Περσικού (οι Etihad, Qatar Air-
ways και Emirates). «Οι Αμε-
ρικανοί καταναλωτές, οι διεθνείς
αεροπορικοί κόμβοι, οι τοπικές
και περιφερειακές οικονομίες
και οι επιχειρήσεις θα είναι τα
τελικά θύματα της εκστρατείας
προστατευτισμού των Delta,
American και United Airlines»,
είπε χαρακτηριστικά ο σερ Τιμ,
ο οποίος μετά την ενημέρωση
συνάντησε αξιωματούχους των
αμερικανικών υπουργείων Με-
ταφορών, Εσωτερικών και Εμ-
πορίου, καθώς και αξιωματού-
χους του Εθνικού Οικονομικού
Συμβουλίου των ΗΠΑ, στους
οποίους παρουσίασε τη θέση
της εταιρείας του σχετικά με
την επίσημη έρευνα των Delta,

American και United Airlines
για τους αερομεταφορείς του
Περσικού Κόλπου.

Αμερικανικό ολιγοπώλιο
«Όλη η συζήτηση αναφορικά με
το τι συνιστά επιδότηση, στο πλαί-
σιο ποιου νόμου έγκειται ο θεμιτός
ή αθέμιτος ανταγωνισμός… απο-
τελούν απλά αντιπερισπασμούς
από το πραγματικό θέμα, το οποίο
είναι ότι οι τρεις μεγαλύτεροι αε-
ρομεταφορείς των ΗΠΑ, οι οποίοι
μαζί με τα μέλη της κοινοπραξίας
τους ελέγχουν περίπου τα 2/3 των
διεθνών πτήσεων από τις ΗΠΑ,
θέλουν να περιορίσουν ακόμα πε-
ρισσότερο τις διεθνείς αεροπορικές
επιλογές των Αμερικανών κατα-
ναλωτών, αεροδρομίων, τοπικών
και περιφερειακών οικονομιών»,
τόνισε ο σερ Τιμ Κλαρκ.

«Οι καταναλωτές θα πρέπει να

ρωτήσουν τις Delta, American
και United γιατί βρίσκονται ανά-
μεσα στις πιο κερδοφόρες αερο-
πορικές εταιρείες παγκο-
σμίως, αλλά δεν κατα-
τάσσονται ανάμεσα
στις καλύτερες εται-
ρείες βάσει των
υπηρεσιών και
των προϊόντων
τους», σημείωσε
ο Βρετανός μά-
νατζερ. Και προ-
σέθεσε: «Τα αερο-
δρόμια, οι τουριστι-
κοί φορείς, τα εμπο-
ρικά επιμελητήρια και οι
επιχειρήσεις, θα πρέπει να ρω-
τήσουν τις ρυθμιστικές Αρχές γιατί
οι πολύτιμες απευθείας διεθνείς
αεροπορικές συνδέσεις, οι οποίες
είναι τόσο σημαντικές για τις επι-
χειρήσεις και κρίσιμες για τον του-

ριστικό τομέα, θα πρέπει να πε-
ριοριστούν σε μερικούς αεροπο-
ρικούς κόμβους που εξυπηρε-

τούνται από τις τρεις με-
γάλες αεροπορικές
εταιρείες των ΗΠΑ
και τα μέλη της
κο ι νοπραξ ί α ς
τους, μαζί με τα
οποία ελέγχουν
τις τιμές και τη
διαθεσιμότητα
θέσεων μέσω
μονοπωλιακής
ασυλίας».

Τα αντεπιχειρήματα
της Emirates

«Οι αερομεταφορείς των ΗΠΑ
χρειάστηκαν 2 χρόνια, και ένας
Θεός ξέρει πόσα λεφτά από τους
μετόχους τους, για να δημιουρ-
γήσουν την εκστρατεία τους και

μια σειρά από ισχυρισμούς, οι
οποίοι περιλαμβάνουν λανθασμέ-
νες υποθέσεις και καμία λογική.
Έχουμε εξετάσει την έρευνά τους
και μπορούμε να καταρρίψουμε
όλους τους ισχυρισμούς ότι η
Emirates έλαβε κρατικές επιχο-
ρηγήσεις. Έχουμε ήδη ξεκινήσει
να συγκεντρώνουμε τα δικά μας
στοιχεία που θα αντικρούσουν
κάθε σημείο της έρευνας με επί-
σημα οικονομικά και νομικά έγ-
γραφα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος.
Παρ’ όλ’ αυτά, μπορούμε να
απαντήσουμε στις βασικές κα-
τηγορίες εναντίον της Emirates»,
είπε ο σερ Τιμ. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε διεξοδικά στους ισχυ-
ρισμούς των αμερικανικών αε-
ροπορικών εταιρειών, τους οποί-
ους επιχείρησε να ανατρέψει με
δικά του στοιχεία που αφορούν
ασφαλώς την Emirates.
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Καταλήγοντας ο σερ Τιμ Κλαρκ
δήλωσε: «Μπορεί κανείς να υπο-
στηρίξει ότι οι τρεις μεγάλοι αε-
ρομεταφορείς των ΗΠΑ απολαμ-
βάνουν μια σειρά από αθέμιτα
προνόμια, συμπεριλαμβανομένης
της πρόσβασης στη μεγαλύτερη
αεροπορική αγορά του κόσμου
στον χώρο τους, αντιμονοπωλιακής
ασυλίας για τα μέλη της κοινο-
πραξίας τους, το Άρθρο 11 και τη
νομοθεσία επιχορήγησης για τη
χρηματοδότηση συνταξιοδοτικών

προγραμμάτων, διάφορους τύπους
στήριξης από μεμονωμένες πολι-
τείες και φοροαπαλλαγές καυσίμων.
Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μία
έρευνα παρόμοια με τη δική τους.
Αλλά και πάλι δεν είναι αυτή η
πραγματική ουσία του θέματος,
αλλά η επιλογή των καταναλωτών
και τα οφέλη των απευθείας διε-
θνών αεροπορικών συνδέσεων για
πολλούς φορείς των ΗΠΑ που βρί-
σκονται εκτός της συμμαχίας των
Delta, American και United».

«Πέρυσι σημειώθηκε ο αριθμός
ρεκόρ των 75 εκατομμυρίων διε-
θνών επισκεπτών στις ΗΠΑ, το-
νώνοντας την οικονομία. Στόχος
του Προέδρου Ομπάμα είναι αυτός
ο αριθμός να φτάσει τα 100 εκατ.
μέχρι το 2021 και η Emirates επι-
θυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη
αυτού του στόχου». «Η συμφωνία
‘Ανοιχτοί Ουρανοί’ ανάμεσα στις
ΗΠΑ και τα ΗΑΕ είναι πολύ επι-
τυχής για τους Αμερικανούς κα-
ταναλωτές, το εμπόριο και το σύ-

νολο της οικονομίας. Δεν υπάρχει
λόγος η κυβέρνηση των ΗΠΑ να
παγώσει τη συγκεκριμένη συμφω-
νία ή να κάνει μια αντίθετη στροφή
στην αντιμετώπισή της μόνο και
μόνο για να προστατέψει τα συμ-
φέροντα λίγων και των Ευρωπαίων
συνεργατών τους. Ειδικά όταν ο
περιορισμός ή η απαγόρευση των
ανταγωνιστικών επιλογών θα είναι
εις βάρος των συμφερόντων του
καταναλωτή και θα επιδράσουν
αρνητικά στις χιλιάδες των αμε-

ρικανικών επιχειρήσεων και βιο-
μηχανιών που εξαρτώνται από τις
αποτελεσματικές αεροπορικές
συνδέσεις προκειμένου να είναι
ανταγωνιστικές στην παγκόσμια
αγορά». Είναι προφανές ότι οι
αραβοαμερικανικές αερομαχίες
κλιμακώνονται κατά τρόπο πρω-
τόγνωρο. Ο χρόνος θα δείξει αν
από το αποτέλεσμα της διαμάχης
θα ωφεληθούν, εκτός από τις
εταιρείες του κλάδου, και οι αε-
ροπορικοί επιβάτες.

Νέα τροπή προσλαμβάνει 
ο αμερικανοαραβικός
αεροπορικός πόλεμος με
την αντεπίθεση που
εξαπολύει ο πρόεδρος της
Emirates, σερ Τιμ Κλαρκ,
στις αμερικανικές
αεροπορικές εταιρείες

Τις κατηγορεί για
«επιλεκτικό οικονομικό
προστατευτισμό» που
αποβαίνει εις βάρος των
Αμερικανών καταναλωτών
και των οικονομιών των
περιφερειακών
αμερικανικών Πολιτειών ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΑΧΙΕΣ

Αντεπίθεση από 
αερομεταφορείς
του Περσικού Κόλπου

Δριμύ κατηγορώ 
του επικεφαλής της
Emirates σερ Τιμ

Κλαρκ κατά των τριών
αμερικανικών

αερομεταφορέων
American Airlines,

United και Delta

Κατηγορίες και για αθέμιτα προνόμια
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