
Ιούνιο η σύμβαση 
για Λιμάνι - Μαρίνα
Λάρνακας 
Τον Ιούνιο αναμένεται να υπογραφεί
η τελική σύμβαση για την υλοποίηση
της ενιαίας ανάπτυξης του λιμανιού
και της Μαρίνας Λάρνακας, όπως
προκύπτει από την ενημέρωση, κατά
την τελευταία συνεδρία της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι πρόσφατες μειώσεις των δανειοδοτικών επιτοκίων,
αν και κινήθηκαν σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση,
ήταν επιφανειακές και ως εκ τούτου η θετική τους επί-
δραση στην οικονομία θα είναι πολύ μικρή.

ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙ/ΚΟGAS

Υπέρ του να δοθεί πίστωση χρόνου στην κοινοπραξία
ΕΝΙ/ΚΟGAS, ώστε να προσαρμόσει το γεωλογικό της μοντέ-
λο, τάσσεται ο πρώην εκτελεστικός Πρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ,
Χαράλαμπος Έλληνας.
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Ανοικτό 
το ενδεχόμενο 
αναπτυξιακής
τράπεζας
Σε ανοιχτό διάλογο, ο οποίος δεν
έχει ωστόσο καταλήξει, βρίσκεται
η Κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για
το ενδεχόμενο ίδρυσης αναπτυξια-
κής τράπεζας ή αναπτυξιακού χρη-
ματοδοτικού οργανισμού.
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Χώρες όπως οι Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολ-
λανδία, Βέλγιο και Σκανδιναβικές χώρες ανα-
μένονται να κάνουν τη διαφορά κατά τη φετινή
καλοκαιρινή σεζόν, δήλωσε ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργα-
νισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) Άγγελος Λοΐζου, εκ-
φράζοντας την αισιοδοξία του για την προσέ-
λευση του τουριστικού ρεύματος στο νησί.
Όπως ανέφερε ο κ. Λοΐζου, «γίνονται μεγάλες
προσπάθειες, ώστε να αφυπνιστούν αυτές οι
παραδοσιακές χώρες -που είχαμε μέχρι το
2001 προτού μας τις πάρουν άλλοι ανταγωνι-
στικοί γειτονικοί προορισμοί όπως Αίγυπτος,
Τουρκία- όσον αφορά το προϊόν Κύπρος και να
τις προσελκύσουμε και πάλι κοντά μας». Θετι-

κό είναι το γεγονός, σημείωσε, ότι βρίσκουμε
ανταπόκριση από αυτές τις χώρες, αλλά χρει-
άζεται χρόνος και πιο συντονισμένη προσπά-
θεια από όλες τις πλευρές. Στο μεταξύ, η Ρω-
σία, είπε ο κ. Λοΐζου, είναι η δεύτερη μεγαλύ-
τερη πηγή τουρισμού, από την οποία πέρυσι
επισκέφθηκαν την Κύπρο 640 χιλιάδες τουρί-
στες. «Παρακολουθούμε το ρούβλι στενά γιατί
εκείνο είναι που θα καθορίσει ίσως και την κί-
νηση και φαίνεται ότι κάπου πάει να σταθερο-
ποιηθεί. Τα μηνύματα που έχουμε και από την
τελευταία έκθεση που έγινε στη Μόσχα την πε-
ρασμένη εβδομάδα είναι ότι θα υπάρξουν κά-
ποιες μειώσεις από διοργανωτές ταξιδιών,
αλλά φαίνεται να συγκρατείται αυτή η μείωση

σε επίπεδα, τα οποία μπορούμε να χειριστού-
με. Ταυτόχρονα, σε οδικό χάρτη για τον τουρι-
σμό, που αναμένεται να ετοιμαστεί προτού
κλείσει η Βουλή για το καλοκαίρι, αναφέρθηκε
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Βουλευ-
τής του ΔΗΣΥ Ζαχαρίας Ζαχαρίου, μετά από
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμ-
πορίου. «Έγινε μια ανασκόπηση των προβλέψε-
ων για τη χρονιά η οποία δείχνει ότι «αν κατορ-
θώσουμε οι μειώσεις από τη Ρωσία να μείνουν
περίπου στο 25%, θα μπορέσουμε να συμπλη-
ρώσουμε αυτό το κενό από τις νέες αγορές
που αναπτύσσονται ή αγορές που είχαμε και εί-
χαν πέσει πάρα πολύ χαμηλά», ανέφερε.
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Ένα πλάνο που θα αλλάξει τον παγκόσμιο
οδικό χάρτη έχει ξεκινήσει η Ρωσία. Σύμφω-
να με το σχέδιο, ένας δρόμος -που δε θα
υπάρχει όμοιός του- θα καταφέρει να φέρει
κοντά την Ευρώπη με την Αμερική! Όπως
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ρωσικού Σιδη-
ροδρόμου, Βλάντιμιρ Γιακούνιν, ο αυτοκινη-
τόδρομος θα ξεκινά από το Λονδίνο και δια-

σχίζοντας 10 ευρωπαϊκές χώρες, όλη την
Ασία και μετά από 20.000 χιλιόμετρα θα κα-
ταλήγει στη Νέα Υόρκη. «Πρόκειται για ένα
διακρατικό και διαπολιτισμικό εγχείρημα» τό-
νισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η
υλοποίησή του θα κάνει τη ζώνη από όπου
θα περνά το κέντρο του μελλοντικού κόσμου.
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Αυτοκινητόδρομος θα συνδέει Λονδίνο με... Νέα Υόρκη

ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ

Η Ρωσία το μεγάλο
στοίχημα του καλοκαιριού
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€46,5 δις
Καθαρή μείωση €163,4 εκατομμυρίων
σημείωσαν τον Φεβρουάριο του 2015
οι συνολικές καταθέσεις, σε σύγκριση
με καθαρή μείωση €293,4 εκ. τον Ια-
νουάριο του 2015, υποχωρώντας στα
€46,5 δισεκατομμύρια.

€10,5 εκ.
Αιτήσεις ύψους €10,50 εκ. αποδέχ-
θηκε το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσι-
ου Χρέους στο πλαίσιο της έκδοσης
εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της
4ης Σειράς 2015.

16%
Στις 70 χιλιάδες ανερχόταν ο αριθμός
των ανέργων στο 4ο τρίμηνο του
2014 και το ποσοστό ανεργίας ανερ-
χόταν στο 16% του εργατικού δυναμι-
κού, όσο ακριβώς και κατά το 3ο τρί-
μηνο του 2014, σύμφωνα με τη Στατι-
στική Υπηρεσία. 

3,9%
Πτώση 3,9% κατέγραψαν τον Φε-
βρουάριο του 2015 οι ολικές πωλή-
σεις πετρελαιοειδών σε σύγκριση με
τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με
τη Στατιστική Υπηρεσία.

Η
αγορά της Ρωσίας αποτελεί το
μεγάλο στοίχημα για τους αρμό-
διους με τον τουρισμό φορείς,
κατά τη φετινή περίοδο, καθώς

πρόκειται για τη δεύτερη πιο σημαντική
αγορά για τον κυπριακό τουρισμό.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής
στοιχεία, η μείωση του τουριστικού ρεύ-
ματος από την εν λόγω χώρα αναμένεται
να κυμανθεί στο 25-30%. Εάν η μείωση
σταθεροποιηθεί στα προαναφερθέντα πο-
σοστά, τότε είναι δυνατό να καλυφθεί
από τις αυξήσεις που θα προκύψουν, τόσο
από τις παραδοσιακές αγορές που ανα-
κάμπτουν, όσο και από νέες αγορές. Εάν
ωστόσο η μείωση ξεπεράσει τα πιο πάνω
ποσοστά, τότε θα υπάρξουν προβλήματα
για τη φετινή χρονιά.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ορ-
γανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) Άγγελος Λοΐ-
ζου, χώρες όπως η Αγγλία, Γερμανία,
Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Σκανδινα-
βικές χώρες αναμένονται να κάνουν τη
διαφορά κατά τη φετινή καλοκαιρινή
σεζόν. «Γίνονται μεγάλες προσπάθειες,
ώστε να αφυπνιστούν αυτές οι παραδο-
σιακές χώρες όσον αφορά το προϊόν Κύπρος
και να τις προσελκύσουμε και πάλι κοντά
μας», είπε χαρακτηριστικά. Το πιο εν-
θαρρυντικό, πρόσθεσε, «δεν είναι μόνο
οι αυξήσεις από κάποιες παραδοσιακές
χώρες, από τις οποίες υπήρχε μέχρι και
σχέση εξάρτησης, αλλά το γεγονός ότι
μπαίνουν στο “παιχνίδι” και άλλες χώρες,
όπως είναι το Ισραήλ, η Πολωνία, οι αρα-
βικές χώρες, που μας δίδουν κάποια αυ-
ξητικά νούμερα», συμπλήρωσε.

Όπως προκύπτει, μετά την αγορά της
Αγγλίας, η οποία αποτελούσε για χρόνια το
άλφα και το ωμέγα για τον κυπριακό του-
ρισμό, επενδύσαμε στην αγορά της Ρωσίας.
Τώρα που υπάρχει πρόβλημα και με την εν
λόγω αγορά, ψάχνουμε να επαναδραστη-
ριοποιήσουμε παλαιότερες και να βρούμε
νέες. Είναι σημαντικό, όπως το είχαμε
αναφέρει και στο παρελθόν, να μην επεν-
δύουμε όλα μας τα αβγά σε ένα καλάθι.
Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά, το πάθημα
να μας γίνει μάθημα.
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ΙΤΑΛΙΑ

Αντιδράσεις για την
πώληση της Pirelli
Η εξαγορά της Pirelli από την κινεζική
ChemChina κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα
του ιταλικού Τύπου. Χαρακτηριστικός ο
τίτλος της “Messaggero”, που γράφει:
«Η προέλαση των ξένων και η αποδυνά-
μωση της χώρας μας». Την περασμένη
Κυριακή, οι μέτοχοι της Pirelli δέχτηκαν
την προσφορά εξαγοράς της ChemChi-
na, ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Έτσι, η Pirelli προστίθεται στη λίστα των
εμβληματικών ευρωπαϊκών επιχειρήσε-
ων που βρίσκονται, πλέον, σε κινεζικά
χέρια. Η είδηση δεν χαροποίησε τους
εργαζόμενους: «Πιστεύω ότι είναι μία
αποτυχία. Μία αποτυχία του ευρύτερου
ιταλικού μεταποιητικού κλάδου». «Η ελ-
πίδα μας, εν κατακλείδι, είναι η Pirelli
να παραμείνει στην Ιταλία, τουλάχιστον
σε ό,τι αφορά τα κεντρικά και τα τμήμα-
τα έρευνας και ανάπτυξης».

MEGA DEAL

Και εγένετο...
The Kraft Heinz
Company
Το όνομα αυτής The Kraft Heinz
Company. Θα είναι η μεγαλύτερη
εταιρεία τροφίμων και ποτών στις
Ηνωμένες Πολιτείες και η πέμπτη με-
γαλύτερη του κόσμου. Ο λόγος για
τη συγχώνευση της Heinz με την
Kraft Foods, συμφωνία που χρημα-
τοδοτείται από τη βραζιλιάνικη 3G
Capital και τον «γκουρού» των επεν-
δύσεων Γουόρεν Μπάφετ. Η συγχώ-
νευση θα δώσει την ευκαιρία στα
προϊόντα της Kraft να ταξιδέψουν σε
αγορές του εξωτερικού όπου η Heinz
έχει ήδη ισχυρή παρουσία. Παράλλη-
λα, η νέα διοίκηση σκοπεύει σε εξοι-
κονόμηση $1,5 δισεκατομμυρίου δα-
πανών, έως το τέλος του 2017.

ΧΡΥΣΟΣ

Τέλος στην παράδοση
ενός αιώνα
Νέα εποχή για τις τιμές του χρυσού. Κάλλιο
αργά παρά ποτέ, η αγορά χρυσού εισήλθε στην
ψηφιακή εποχή, ακολουθώντας κι άλλα πολύτι-
μα μέταλλα. Από το 1919, η διαδικασία τιμολό-
γησης του χρυσού είχε περιοριστεί σε τέσσε-
ρεις διεθνείς τράπεζες: Στην Barclays, την
HSBC, τη Societe Generale και την τράπεζα της
Νέας Σκοτίας. Η διαδικασία είχε ως εξής: Δια-
τραπεζικοί εκπρόσωποι συσκέπτονταν καθημε-
ρινά μέσω τηλεδιάσκεψης για να καθορίσουν
την τιμή. Στον κατάλογο προστέθηκαν εν συνε-
χεία η ελβετική UBS και η Goldman Sachs. Το
νέο ψηφιακό σύστημα ακολουθεί την ίδια διαδι-
κασία: Κάθε γύρος διαρκεί 45 δευτερόλεπτα.
Τα δεδομένα προσφοράς και ζήτησης απεικονί-
ζονται σε πραγματικό χρόνο. Η διαφορά υπολο-
γίζεται αυτόματα και, αν βρίσκεται εντός των
20.000 ουγγιών, τότε η τιμή σταθεροποιείται.
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Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών
Μάκης Κεραυνός, που μιλούσε την
περασμένη Δευτέρα, 23 Μαρτίου,
σε δημόσια συζήτηση που διοργά-
νωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας, με θέμα: «Μια
Νέα Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση της Κρίσης. Θετικές
ή αρνητικές οι εξελίξεις; Πού βρί-
σκεται σήμερα η Ε.Ε.;», εξέφρασε
την εκτίμηση ότι η έξοδος της Ελ-
λάδας από το ευρώ (GREXIT) είναι
απομακρυσμένη περίπτωση, για πο-
λιτικούς και οικονομικούς λόγους.

Όπως επεσήμανε, μια τέτοια
περίπτωση θα δημιουργούσε πο-

λιτική αστάθεια στο νοτιοανατολικό
σημείο της Ε.Ε., που βρίσκεται
σε περιοχή με πολύ ρευστό πολιτι-
κοστρατιωτικό περιβάλλον (γι’ αυτό
οι έντονες παρεμβάσεις των ΗΠΑ).
Ακόμη, εξήγησε ότι το 80% του
ελληνικού χρέους βρίσκεται σε κυ-
βερνήσεις, ΔΝΤ, ΕΚΤ (αν και κα-
λύτερα προετοιμασμένοι), το 2010,
300 δις ευρώ ελληνικού χρέους
βρισκόταν σε ξένες τράπεζες ενώ
τώρα 46 δις ευρώ, άρα το οικονο-
μικό domino effect είναι περιορι-
σμένο. Ωστόσο, επεσήμανε πως
το πολιτικό τοπίο είναι από μη
προβλέψιμο έως ανεξέλεγκτο (τόσο
εντός της Ε.Ε. όσο και εκτός).

H λιτότητα φέρνει ύφεση
Ο κ. Κεραυνός τόνισε ακόμη πως
η, γερμανικής έμπνευσης και επι-
βολής, πολιτική της λιτότητας οδή-
γησε σε βαθιά ύφεση, ανεργία,
υπερβολική ρύθμιση και εξαθλίωση
των λαών της Ευρώπης κυρίως στον
Νότο, και έφερε την ευρωπαϊκή
οικονομία μπροστά στο απειλητικό
φάσμα του αποπληθωρισμού.

Εξήγησε πως η οικονομική πολι-
τική αντιμετώπισης της κρίσης εφαρ-
μόζεται με μια ισοπεδωτική και ενίοτε
επιλεκτική, λανθασμένη και μονο-
διάστατη οικονομική πολιτική βασι-
σμένη στη λιτότητα, χωρίς την ανα-
γκαία πτυχή της ανάπτυξης. Αυτό,

όπως επεσήμανε, έχει ως αποτέλεσμα
μετά από 6 χρόνια περίπου εκδήλωσης
της κρίσης τόσο στις ΗΠΑ όσο και
στην Ε.Ε., η αμερικανική οικονομία
να αναπτύσσεται περίπου με ρυθμό
5% ενώ η ανάπτυξη της Ευρώπης
βρίσκεται περίπου στο 0%.

Διαφθορά και φοροδιαφυγή
Αναφερόμενος στην ελληνική κρίση
και στους χειρισμούς της νέας ελλη-
νικής κυβέρνησης, ο πρώην Υπουργός
Οικονομικών είπε πως η κυβέρνηση
Τσίπρα πρέπει να συνεχίσει στη βάση
που έκτισε, με επιμονή για παραμονή
στο ευρώ, να θέσει τη φοροδιαφυγή
και τη διαφθορά στο επίκεντρο των

άμεσων μεταρρυθμίσεων και να προ-
χωρήσει με τις αναγκαίες αλλαγές,
με γρήγορους ρυθμούς και χωρίς
αμφιταλαντεύσεις. Τόνισε ακόμη
πως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να
φέρουν και παραγωγικές επενδύσεις,
προσθέτοντας ότι το ιδιωτικό χρέος
ήδη κουρεύτηκε, το δημόσιο χρέος
δεν είναι βιώσιμο, χρειάζεται ανα-
διάρθρωση, άρα είναι αναγκαίος
ένας ιστορικός συμβιβασμός που
πρέπει να συζητηθεί με τους 18 εταί-
ρους τον ορθό χρόνο. Κατέληξε πως
όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά,
ανάλογα με την ωριμότητα της πο-
λιτικής κρίσης των Ευρωπαίων ηγε-
τών, που θα επικρατήσουν.

Τ
ον Ιούνιο αναμένεται να
υπογραφεί η τελική σύμ-
βαση για την υλοποίηση
της ενιαίας ανάπτυξης του

λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνα-
κας, όπως προκύπτει από την ενη-
μέρωση, η οποία έγινε κατά την
τελευταία συνεδρία της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών,
όταν συζητήθηκε το όλο θέμα.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνης
Αντωνίου, εφόσον υπάρξει συμ-
φωνία και υπογραφεί η σύμβαση
τον Ιούνιο, τον Ιούλιο ή το αργό-
τερο τον Σεπτέμβριο αναμένεται
να ξεκινήσουν τα έργα για υλο-
ποίηση της ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός
Συγκοινωνιών και Έργων Μάριος
Δημητριάδης επανέλαβε ότι στόχος
της Κυβέρνησης είναι να διασφα-
λιστούν τα συμφέροντα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, των εργα-
ζομένων και να υπάρξει κατάληξη
για αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό
έργο για την πόλη και επαρχία
της Λάρνακας. «Θα είμαστε σε
θέση να δώσουμε περισσότερες
λεπτομέρειες για το θέμα εντός
του προσεχούς μήνα, καθώς θα
πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν
οι διαπραγματεύσεις με την Κοι-
νοπραξία “Ζήνων”, τουλάχιστον
σε ό,τι αφορά τους κύριους όρους
της συμφωνίας», δήλωσε.

Διασφαλίστηκε η
χρηματοδότηση πρώτης φάσης
Ερωτηθείς για τη χρηματοδότηση
του έργου, ανέφερε πως σε ό,τι
αφορά την πρώτη φάση, για τη
δημιουργία των απαραίτητων υπο-
δομών τόσο στο λιμάνι όσο και

στη Μαρίνα της Λάρνακας, έχει
διασφαλιστεί η χρηματοδότηση,
η οποία θα προέρχεται από ίδιους
πόρους. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι
αυτό θα επιβεβαιωθεί με την ολο-
κλήρωση των διαπραγματεύσεων.
Σημείωσε παράλληλα ότι, σε εν-

δεχόμενη συμφωνία, θα περιλη-
φθούν όροι, οι οποίοι να διασφα-
λίζουν τα συμφέροντα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, στην πε-
ρίπτωση που η Κοινοπραξία «Ζή-
νων» δεν προχωρήσει στην υλο-
ποίηση των υποχρεώσεών της, εν-
τός του χρονικού πλαισίου που θα
τεθεί. Ερωτηθείς για το χρονοδιά-
γραμμα που έχει τεθεί, σε ό,τι
αφορά την υλοποίηση του έργου,
ο Υπουργός Συγκοινωνιών ανέφερε
ότι σε περίπτωση που επέλθει συμ-
φωνία για τους βασικούς όρους,
θα απαιτηθούν 2 με 2 1/2 μήνες
για την ολοκλήρωση κάποιων ανα-
γκαίων επί μέρους συμφωνιών.
Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, σημείωσε,
το έργο θα ξεκινήσει εντός των
καλοκαιρινών μηνών.

Τουριστικό λιμάνι
Σε ό,τι αφορά το επίκεντρο των
υπηρεσιών που θα προσφέρει το
λιμάνι της Λάρνακας, ο κ. Δημη-
τριάδης είπε ότι σε αυτές θα περι-
λαμβάνεται κυρίως, η εξυπηρέτηση
κρουαζιερόπλοιων και επιβατικής
κίνησης, ενώ στόχος, ως προς τη
Μαρίνα, είναι η αναβάθμισή της.

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει
τις ανησυχίες των εργαζομένων
για το θέμα της χερσαίας ανάπτυ-
ξης, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε
ότι είναι προς το συμφέρον της
Κοινοπραξίας να την υλοποιήσει.

Ξεκαθάρισε δε, ότι υπάρχουν συγ-
κεκριμένοι όροι στο συμβόλαιο,
οι οποίοι προνοούν ότι σε περί-
πτωση που η χερσαία ανάπτυξη
δεν προχωρήσει σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί, η
γη θα επιστραφεί στο κράτος.

Δήμαρχος Λάρνακας:
Θετικές ενδείξεις
Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας
Λουρουτζιάτης είπε ότι «για το
θέμα του λιμανιού και της Μαρίνας
Λάρνακας, το οποίο συζητείται τα
τελευταία 20 χρόνια, δόθηκαν από
τον Αύγουστο του 2012 πολλές πα-
ρατάσεις, οι πλείστες των οποίων
υπήρξαν άγονες». «Διαφαίνεται
από τη συνεδρία της Επιτροπής
Συγκοινωνιών ότι οι διαπραγμα-
τεύσεις που γίνονται έχουν ένα
ουσιαστικό περιεχόμενο, το οποίο
οδηγεί σε θετικές ενδείξεις κατά-
ληξης», πρόσθεσε.

Επί της ουσίας, είπε, «οι δια-
πραγματεύσεις γίνονται πρώτα και
κύρια πάνω στο θέμα της χρηματο-
δότησης, που είναι βασικό στοιχείο,
όχι μόνο για να ξεκινήσει το έργο
αλλά και για να διασφαλιστεί και η
υλοποίησή του, στο θέμα της δια-
σφάλισης των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων και πάνω σε θέματα
των ασφαλιστικών δικλείδων, που
αφορούν την υλοποίηση του έργου
και τον τερματισμό των εργασιών». 

Απομακρυσμένη περίπτωση η έξοδος της Ελλάδας από ευρώ 
ΜΑΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Θετικές οι ενδείξεις, ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης

Προς Ιούνιο η σύμβαση για
Λιμάνι - ΜαρίναΛάρνακας 

Εφόσον υπάρξει συμφωνία και υπογραφεί η σύμβαση τον Ιούνιο, τον Ιούλιο ή το αργότερο
τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα για υλοποίηση της ανάπτυξης
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Σε διάλογο με την ΕΤΕπ η Κυβέρνηση, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα κατάληξη

Ανοικτό το ενδεχόμενο ίδρυσης
αναπτυξιακής τράπεζας

«Υπάρχει ένας απλός περιορισμός, για να κάνεις τράπεζα. Θέλεις κεφάλαια. Σημαντικότατα κεφάλαια. Αυτήν την περίοδο,
τέτοια κεφάλαια δεν μπορούν να έρθουν από δικούς μας πόρους», ανέφερε ενώπιον βουλευτών ο Υπ. Οικονομικών

Σ
ε ανοικτό διάλογο, ο οποί-
ος δεν έχει ωστόσο κα-
ταλήξει, βρίσκεται η Κυ-
βέρνηση με την Ευρω-

παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), για το ενδεχόμενο ίδρυσης
αναπτυξιακής τράπεζας ή ανα-
πτυξιακού χρηματοδοτικού οργα-
νισμού, όπως δήλωσε ο Υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης,
ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου
της Βουλής. Παράλληλα, εξέφρασε
συγκρατημένη αισιοδοξία όσον
αφορά τα δανειοδοτικά προγράμ-
ματα της ΕΤΕπ ύψους €300 εκ,.
μέσω των εμπορικών τραπεζών,
σημειώνοντας ότι ήδη τώρα στις

αρχές του 2015 έχουν ξεκινήσει
να γίνονται δάνεια και να διαφη-
μίζονται. Τουλάχιστον μια τράπεζα
φαίνεται να έχει ήδη διαθέσει το
μισό από το αρχικό ποσό που είχε
στη διάθεσή της, ανέφερε, προ-
σθέτοντας ότι άλλες τράπεζες δεν
είναι σε αυτό το στάδιο ακόμα,
αλλά στο στάδιο ολοκλήρωσης των
εσωτερικών διαδικασιών τους.

Ανοικτό το ενδεχόμενο…
Απαντώντας σε ερωτήσεις βου-
λευτών, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε
ότι το ζήτημα του ενδεχόμενου
ίδρυσης μιας αναπτυξιακής τρά-
πεζας ή ενός αναπτυξιακού χρη-
ματοδοτικού οργανισμού, χωρίς
άδεια ενάσκησης τραπεζικών λει-
τουργιών, εξακολουθεί να είναι
ανοικτό. Υπάρχει ένας απλός πε-
ριορισμός, είπε, «για να κάνεις
τράπεζα. Θέλεις κεφάλαια». Ση-
μαντικότατα κεφάλαια, πρόσθεσε,
«για να έχει και νόημα εν πάση
περιπτώσει». Αυτήν την περίοδο,
είπε στους βουλευτές, τέτοια κε-

φάλαια δεν μπορούν να έρθουν
από δικούς μας πόρους. Ο Υπουρ-
γός Οικονομικών ανέφερε ότι εί-
μαστε σε ανοικτό διάλογο με την
ΕΤΕπ, αλλά δεν έχει υπάρξει κα-
τάληξη. Ενημέρωσε, επίσης, ότι
η Κυβέρνηση είχε «επιχειρήσει και
κάποιες άλλες επαφές που είχαν
αρνητική κατάληξη», διευκρινί-
ζοντας ότι πρόκειται για διάλογο

που είχε γίνει με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανά-
πτυξης (EBRD). Όσον αφορά την
τελευταία, η οποία άνοιξε πρό-
σφατα γραφείο στην Κύπρο με
την προοπτική επένδυσης σε ορί-
ζοντα πενταετίας μεταξύ 500 και
700 εκ., ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε
την ελπίδα ότι εντός του 2015 θα
δούμε να συγκεκριμενοποιούνται

κάποια σχέδια μάλλον και πάλι
μέσω των εμπορικών τραπεζών.

Χρηματοδοτικά σχέδια
Απαντώντας σε ερωτήσεις για χρη-
ματοδοτικό σχέδιο που εφαρμό-
στηκε στο παρελθόν, είπε ότι υπήρ-
ξε ένα σχέδιο το 2009 σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο για χρηματοδό-
τηση των μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων. Στη βάση των στοιχείων που
κατέχει, είπε, διοχετεύτηκαν 205
εκ. σε 692 επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Αναφερόμενος σε άλλο σχέδιο,
κάτω από τον τίτλο Ταμείο Επιχει-
ρηματικότητας, ύψους από πλευράς
ΕΤΕπ 100 εκ., εξήγησε ότι η εμ-
πορική τράπεζα θα αναμένεται να
συνεισφέρει το 50%. Το σχέδιο θα
αφορά και πάλι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις με επιτόκιο από 3,4% -
3,9% . Γι’ αυτό το σχέδιο έχει υπάρ-
ξει συμφωνία μόνο με την Τράπεζα
Κύπρου €20 εκ., είπε, εκφράζοντας
την ελπίδα ότι θα ακολουθήσει η
Ελληνική Τράπεζα.

Το σχέδιο Γιούνκερ
Σε αναφορά του για το επενδυτικό
σχέδιο Γιούνκερ, είπε πως αποτελεί
ακόμη μία προοπτική. Στόχος του
είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών
κεφαλαίων, μεγάλων τραπεζών,
επενδυτικών ταμείων και μέσω
της εγγύησης να μειώνεται το
ρίσκο για σημαντικά έργα του ιδιω-
τικού τομέα ή και συμπράξεων
ιδιωτικού - δημοσίου τομέα, εξή-
γησε, προσθέτοντας ότι ο στόχος
είναι η διάθεση πέραν των €300
δισ. σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν
είναι ένα σχέδιο που λειτουργεί
με εθνική κατανομή.
Το σχέδιο Γιούνκερ είναι στα

στάδια της τελικής διαμόρφωσης
του σχεδιασμού και τρόπου λει-
τουργίας, ανέφερε ο κ. Γεωργιά-
δης, προσθέτοντας ότι «είμαστε
σε συνεχή επαφή για να δούμε
ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος
να αξιοποιήσουμε αυτήν την προ-
οπτική». Ταυτόχρονα έκανε ανα-
φορά σε μια ιδέα που συζητήθηκε
με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Γιούρκι Κατάινεν,
για ομαδοποίηση κάποιων έργων
με τη δημιουργία ενός ειδικού
οχήματος (special purpose vehicle)
και έδωσε το παράδειγμα ανακαι-
νίσεων ξενοδοχείων και τουριστι-
κών υποδομών και έργων για ΑΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης
εξέφρασε την ελπίδα ότι
εντός του 2015 θα δούμε
να συγκεκριμενοποιούνται
κάποια σχέδια της EBRD

Τον προβληματισμό τους, ότι στην
πλειοψηφία τους τα χρηματοδοτικά
προγράμματα που υπάρχουν αυτήν
τη στιγμή στην Κύπρο είναι επεν-
δυτικά και δεν αφορούν την ενί-
σχυση της ρευστότητας των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδι-
αίτερα των πολύ μικρών εξέφρασαν
βουλευτές, μετά από τη συνεδρία
της Επιτροπής Εμπορίου. Σε δη-
λώσεις του μετά τη συνεδρία της
Επιτροπής, ο Πρόεδρός της Ζαχα-
ρίας Ζαχαρίου ανέφερε ότι «με
βάση την ενημέρωση που είχαμε,
υπάρχει πρόγραμμα σε εξέλιξη
€300 εκ. προς τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις, που είναι πρόγραμμα
από την ΕΤΕπ μαζί με κρατική εγ-
γύηση». Πρόσθεσε ότι «οι κανονι-
σμοί και οι όροι που δίνονται αυτά
τα λεφτά είναι με βάση τους κα-
νονισμούς που έχει η ΕΤΕπ». Είπε,
ακόμη, ότι «μελετάται νέο σχέδιο
που θα ανακοινωθεί στο τέλος του
χρόνου, υπάρχει το Ταμείο Επι-
χειρηματικότητας, το οποίο είναι
50% από την ΕΤΕπ και 50% από
την τράπεζα που το δίνει, υπάρχουν
λεφτά που έχουν έρθει απευθείας
στην Κύπρο όπως τα €160 εκ. που
έχουν πάει στην πανεπιστημιού-
πολη και υπάρχουν προγράμματα

ύψους €500 - €700 από την EBRD
με ορίζοντα πενταετίας, συν το
πρόγραμμα Γιούνκερ. Απαντώντας
σε ερώτηση για την απορρόφηση
των κονδυλίων, ανέφερε ότι υπάρχει
το πρόγραμμα Jeremy, που παρέχει
μέχρι €300.000 στην κάθε επι-
χείρηση, προσθέτοντας από τα €16
εκ. μέχρι στιγμής μόνο τα €6 εκ.
έχουν δοθεί.
Παρ’ όλον που έδωσε τα εύσημα

στην Κυβέρνηση, ωστόσο εξέφρασε
τον προβληματισμό του «ότι αυτά
τα κονδύλια είναι για επενδύσεις».
«Εδώ έχουμε δεκάδες, για να μην
πω εκατοντάδες μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις των οποίων ο κύκλος
εργασιών έχει ‘κουρευτεί’ ένεκα
της οικονομικής κρίσης, εκείνο
που χρειάζονται σήμερα είναι ένα
επιπλέον κεφάλαιο κίνησης για
να έχουν ρευστότητα, πράγμα το
οποίο δυσκολεύονται να πάρουν
από τα συγκεκριμένα προγράμ-
ματα», είπε. Εξέφρασε την απο-
γοήτευσή του, γιατί «τις πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις που αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα ρευστότητας αυ-
τήν τη στιγμή δεν μπορούμε να
τις στηρίξουμε. Ο μόνος τρόπος
να μπορέσουν να στηριχθούν αυτές
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι

να σταθεροποιηθεί πλήρως το τρα-
πεζικό σύστημα και μέσα από τα
ίδια κεφάλαια (των τραπεζών) να
μπορέσουν να πάρουν», πρόσθεσε
και κάλεσε σε απλοποίηση των
οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας.

Ειδικό πρόγραμμα στήριξης
ζητά ο Λ. Χριστοφόρου 
Τη δημιουργία από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ενός ειδικού χρηματοδοτι-
κού προγράμματος στήριξης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για
χώρες που βρίσκονται σε μνημόνιο
ζήτησε ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ
Λευτέρης Χριστοφόρου, μέσω ερώ-

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προβληματισμός βουλευτών για κεφάλαια κίνησης
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Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
(ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οριακή επιδείνωσηστο
οικονομικό κλίμα τον Μάρτιο

Η πτώση στο επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο σχετίζεται
με πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις το επόμενο τρίμηνο

Ο
ριακή επιδείνωση πα-
ρουσίασε τον Μάρτιο
του 2015 το οικονομικό
κλίμα, σε σύγκριση με

τον προηγούμενο μήνα, γεγονός
που οφείλεται, σύμφωνα με το
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
(ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου,
σε χειροτέρευση του κλίματος στο
λιανικό εμπόριο καθώς και ανάμεσα
στους καταναλωτές. Ειδικότερα,
σύμφωνα με το ΚΟΕ, ο Δείκτης
Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) μει-
ώθηκε τον Μάρτιο κατά 0,2 μο-
νάδες σε σύγκριση με τον Φε-
βρουάριο του 2015. Από τον Μάιο
2014 ο ΔΟΣ κινείται ελαφρώς πάνω
από τον μακροχρόνιο μέσο όρο
του (δηλ. 100 μονάδες), ενώ η
πραγματική οικονομία συνεχίζει
να βρίσκεται σε ύφεση.

Απαισιόδοξες εκτιμήσεις
για πωλήσεις
Η πτώση στο επιχειρηματικό κλίμα
στο λιανικό εμπόριο σχετίζεται με
πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για
τις πωλήσεις το επόμενο τρίμηνο,
ενώ η υποχώρηση της εμπιστοσύ-
νης των καταναλωτών προήλθε
κυρίως από πιο αρνητικές εκτι-
μήσεις σχετικά με την οικονομική

κατάσταση των νοικοκυριών τους
αλλά και της Κύπρου, κατά τους
επόμενους 12 μήνες. Συγκριτικά
με τον Φεβρουάριο, περισσότεροι
καταναλωτές παρατήρησαν αυξή-
σεις στις τιμές τους τελευταίους
12 μήνες και ταυτόχρονα περισ-
σότεροι αναμένουν ότι οι τιμές
τους επόμενους 12 μήνες θα αυ-
ξηθούν. Τον Μάρτιο σημειώθηκε
επιδείνωση στις αξιολογήσεις για
την καταλληλόλητα της τρέχουσας
περιόδου για μεγάλες αγορές, ενώ

οι προθέσεις των καταναλωτών
για τέτοιες αγορές τους επόμενους
12 μήνες βελτιώθηκαν.

Ακατάλληλη περίοδος
για αποταμίευση
Περισσότεροι καταναλωτές σε σχέ-
ση με τον Φεβρουάριο χαρακτηρί-
ζουν την τρέχουσα περίοδο ως
ακατάλληλη για αποταμίευση και
ταυτόχρονα περισσότεροι απάν-
τησαν ότι το ενδεχόμενο αποτα-
μίευσης τους επόμενους 12 μήνες

είναι πολύ απομακρυσμένο. Εξάλ-
λου, το οικονομικό κλίμα στις κα-
τασκευές, αν και συνεχίζει να κα-
ταγράφεται ως ιδιαίτερα αρνητικό,
σημείωσε βελτίωση τον Μάρτιο
λόγω λιγότερο απαισιόδοξων αξιο-
λογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα
καθώς και για τις προοπτικές απα-
σχόλησης στον κλάδο το επόμενο
τρίμηνο. Επίσης, το επιχειρηματικό
κλίμα στις υπηρεσίες και στη με-
ταποίηση δεν σημείωσε μεταβολή
συγκριτικά με τον Φεβρουάριο.

Καθαρή μείωση €163,4 εκατομμυ-
ρίων σημείωσαν τον Φεβρουάριο
του 2015 οι συνολικές καταθέσεις,
σε σύγκριση με καθαρή μείωση
€293,4 εκ. τον Ιανουάριο του 2015,
υποχωρώντας στα €46,5 δισεκα-
τομμύρια. Σύμφωνα με ανακοίνωση
της Κεντρικής Τράπεζας, ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -3,8%
σε σύγκριση με -4,1% τον Ιανουάριο
του 2015. Τα υπόλοιπα των κατα-
θέσεων τον Φεβρουάριο του 2014
βρίσκονταν στα €46,40 δισ. Εξάλ-
λου, τα συνολικά δάνεια τον Φε-

βρουάριο του 2015 παρουσίασαν
καθαρή μείωση €207,2 εκ., σε σύγ-
κριση με καθαρή μείωση €147,2
εκ. τον Ιανουάριο 2015. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -1,2%
παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέ-
ση με τον Ιανουάριο 2015. Τα υπό-
λοιπα των δανείων τον Φεβρουάριο
2015 ανήλθαν στα €64,6 δισ.

Καταθέσεις
Ειδικότερα, οι καταθέσεις κατοίκων
εσωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΚΤ, μειώθηκαν τον Φεβρουάριο

του 2015 κατά €195,8 εκ., στα €32,23
δισ., ενώ οι καταθέσεις κατοίκων
Τρίτων Χωρών, μειώθηκαν κατά
€39,1 εκατομμύρια, στα €12,12 δισ.
ευρώ. Οι καταθέσεις κατοίκων κρα-
τών μελών της Ευρωζώνης (εκτός
Κύπρου) αυξήθηκαν κατά €71,5 εκ.,
στα €2,12 δισ. Μείωση κατά €16,5
εκ. ευρώ σημείωσαν οι καταθέσεις
νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού),
υποχωρώντας €22,29 δισ.

Δάνεια
Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου μει-

ώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2015
κατά €26,2 εκ., στα €50,12 δισ.

Μείωση κατά €525 εκ. σημεί-
ωσαν τα δάνεια κατοίκων κρατών
μελών Ευρωζώνης, υποχωρώντας
στα €3,90 δισ. Αύξηση κατά €344,8
εκ. παρουσίασαν και τα δάνεια
προς κατοίκους Τρίτων Χωρών,
φθάνοντας στα €10,61 δισ. Επι-
πλέον, όπως καταδεικνύουν τα
στοιχεία της ΚΤ, τα δάνεια νοικο-
κυριών (κατοίκων εσωτερικού) μει-
ώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2015
κατά €74,5 εκ., στα €21,79 δισ. 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μειώθηκαν στα €46,5 δις τον Φεβρουάριο 

Στις 70 χιλιάδες ανερχόταν ο
αριθμός των ανέργων στο 4ο
τρίμηνο του 2014 και το ποσοστό
ανεργίας ανερχόταν στο 16%
του εργατικού δυναμικού, όσο
ακριβώς και κατά το 3ο τρίμηνο
του 2014, σύμφωνα με τη Στα-
τιστική Υπηρεσία. Η ανακοί-
νωση της Στατιστικής αναφέρει
πως σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο
του 2014, ο αριθμός των εργα-
ζομένων ανερχόταν στις 368.772
άτομα (άνδρες 186.871 και γυ-
ναίκες 181.901) και ο αριθμός
των ανέργων στις 70.267 χιλιά-
δες άτομα (άνδρες 37.941 και
γυναίκες 32.326). Το ποσοστό
απασχόλησης των ατόμων ηλι-
κίας 20-64 ετών ήταν 68,4%
(άνδρες 71,9% και γυναίκες
65,2%) σημειώνοντας αύξηση
από το προηγούμενο τρίμηνο
του 2014 (67,9%) και από το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2013
(67,0%). Το ποσοστό ανεργίας
ανερχόταν σε 16,0% του εργα-
τικού δυναμικού (άνδρες 16,9%
και γυναίκες 15,1%) παραμέ-
νοντας στα ίδια επίπεδα με το
προηγούμενο τρίμηνο του 2014
(16,0%) και το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2013 (16,0%). Επίσης,
το ποσοστό ανεργίας για τους
νέους 15-24 ετών ήταν 33,7%
του εργατικού δυναμικού των
ηλικιών αυτών παραμένοντας
στα ίδια επίπεδα με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο του 2014
(33,4%) και σημειώνοντας μεί-
ωση από το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2013 (39,4%). Για ολόκληρο
το 2014 το ποσοστό της ανεργίας
ήταν 16,1% σε σύγκριση με
15,9% το 2013.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
επέστησε την προσοχή στους πε-
λάτες όλων των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων στην Κύπρο, σχετικά με
απόπειρες υποκλοπής προσωπικών
δεδομένων (Phishing Attacks).

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, απα-
τεώνες αποστέλλουν σε πελάτες στην
Κύπρο πλαστογραφημένα ηλεκτρο-
νικά μηνύματα (e-mails), που φαι-
νομενικά προέρχονται από ανώτατους
διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων

και ζητούν από τους πελάτες να
επισκεφθούν κάποια ιστοσελίδα-μαϊ-
μού, μέσω συνδέσμων (link), για
να επιβεβαιώσουν τη λήψη χρημα-
τικού ποσού ή για άλλους αληθοφα-
νείς λόγους, όπως θέματα ασφάλειας,
απάτης στον κυβερνοχώρο και ανα-
νέωσης των στοιχείων του πελάτη.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το άνοιγ-
μα των εν λόγω συνδέσμων (links)
ενεργοποιεί πρόγραμμα virus/mal-
ware με το οποίο οι απατεώνες απο-

κτούν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του πελάτη με αποτέ-
λεσμα να μπορούν να κλέψουν προ-
σωπικά δεδομένα όπως κωδικούς
και στοιχεία ταυτότητας.

Ο Σύνδεσμος προτρέπει τους πε-
λάτες των τραπεζών να διαγράφουν
αμέσως τα εν λόγω μηνύματα ή
άλλα «ύποπτα» e-mail που ζητούν
την υποβολή προσωπικών στοιχείων,
όπως κωδικών πρόσβασης, όνομα
χρήστη και αριθμούς λογαριασμών.

Τονίζεται, επίσης, ότι οι τράπεζες-
μέλη του Συνδέσμου δεν θα ζητή-
σουν ποτέ και με κανένα τρόπο
μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού
μέσου (π.χ. τηλεφώνου, μέσω e-
mail, μέσω διαδικτύου με τη χρήση
pop up windows, banners ή/και
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) το
όνομα χρήστη και τους κωδικούς
πρόσβασης, στοιχεία τα οποία είναι
αυστηρώς προσωπικά και δεν πρέπει
να αποκαλύπτονται σε κανέναν.

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό οι
πελάτες να έχουν επικαιροποιημένα
προγράμματα anti-virus, anti-mal-
ware και anti-spam. Στην περί-
πτωση που κάποιοι παραλήπτες των
μηνυμάτων αυτών πέσουν στην πα-
γίδα και ακολουθήσουν τον σύνδε-
σμο (link) του μηνύματος ή / και
αποκαλύψουν τα στοιχεία τους (κω-
δικούς πρόσβασης) με οποιοδήποτε
τρόπο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν
άμεσα με το πιστωτικό ίδρυμά τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Απόπειρες υποκλοπής προσωπικών δεδομένων

ΑΝΕΡΓΙΑ

Στο 16% το 4ο
τρίμηνο του 2014 



6 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΠΡΟΣΩΠΑ BUSINESS

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ

Υ
πέρ του να δοθεί πίστωση
χρόνου στην κοινοπραξία
ΕΝΙ/ΚΟGAS, ώστε να
προσαρμόσει το γεωλο-

γικό της μοντέλο, τάσσεται ο
πρώην εκτελεστικός Πρόεδρος της
ΚΡΕΤΥΚ, Χαράλαμπος Έλληνας.
Μιλώντας στο SigmaLive, και κλη-
θείς να σχολιάσει τα αιτήματα της
εταιρείας ΕΝΙ/KOGAS όπως τα
αποκάλυψε η εφημερίδα «Σημε-
ρινή», ο Χαράλαμπος Έλληνας τα
χαρακτήρισε εύλογα και είπε ότι
θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά
προκειμένου να μην αποχωρήσει
η εταιρεία από την κυπριακή ΑΟΖ.

Τα αιτήματα της ΕΝΙ/KOGAS
•Να επιτραπεί στην εταιρεία να
επανεξετάσει τα γεωλογικά δεδο-
μένα του Ονασαγόρα και της Αμα-
θούσας, με τα οποία θα κτίσει ένα
αναθεωρημένο γεωλογικό μοντέλο
για τη λεκάνη της Λεβαντίνης.
•Να επιτραπεί στην εταιρεία, στη
βάση του πιο πάνω αιτήματος, να
επανεξετάσει το ενεργειακό δυ-
ναμικό των οικοπέδων 2,3 και 9
πριν από την οποιαδήποτε νέα

ερευνητική γεώτρηση.
•Να της επιτραπεί να μειώσει τις
κεφαλαιουχικές της δαπάνες για
το 2015, γιατί το γεωτρητικό πρό-
γραμμα έχει μετατραπεί, από τε-
χνικής άποψης, σε υψηλού ρίσκου.

Ο πονοκέφαλος
του πετρελαίου
Όπως εξήγησε, οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία
της ενέργειας βρίσκονται σε αρκετά
δύσκολη κατάσταση, λόγω της πτώ-

σης της τιμής του πετρελαίου, η
οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα
58 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η εξέλιξη
έχει μεγάλες επιπτώσεις και στην
ΕΝΙ, και στην ΤOTAL και στη Noble,
προσέθεσε, αναφέροντας ότι είναι
αναγκασμένες να προσαρμόσουν τις
επενδύσεις τους, να ρισκάρουν λι-
γότερο και να προχωρήσουν σε πε-
ρικοπές. Ιδιαίτερα, όπως ανέφερε,
η ΕΝΙ έχει σημειώσει σημαντικές
απώλειες το τελευταίο τρίμηνο του
2014 και προχωρεί σε πώληση στοι-

χείων ενεργητικού που φτάνουν τα
8,5 δις δολάρια. «Το πρόγραμμα
της ΕΝΙ λήγει αρχές του επόμενου
χρόνου. Αν την σπρώξουμε προς
αυτή την  κατεύθυνση δεν έχει άλλη
επιλογή από το να αποχωρήσει.
Πρέπει να επιδείξουμε κατανόηση
γιατί θέλει να συνεχίσει και πρέπει
να το αναγνωρίσουμε και να το υπο-
στηρίξουμε», είπε χαρακτηριστικά
ο Χαράλαμπος Έλληνας. Προσέθεσε
μάλιστα ότι παρόμοια προβλήματα
ενδεχομένως να προκύψουν και με
την εταιρεία Noble.

Σταθερές οι τιμές
για τρία χρόνια
Σύμφωνα πάντως με τις προβλέψεις,
οι τιμές του πετρελαίου δεν ανα-
μένεται να διαφοροποιηθούν σε
μεγάλο βαθμό τα επόμενα 2-3 χρό-
νια, κάτι το οποίο ενδέχεται να
επηρεάσει και τη συμφωνία που
επιχειρεί η ΚΔ για πώληση του ΦΑ
της Αφροδίτης στην Αίγυπτο. Από
τη στιγμή που η τιμή πώλησης
είναι χαμηλή, τότε το ίδιο θα συμβεί
και με την τιμή αγοράς από την
British Gas, εξήγησε.

Να μην απογοητευόμαστε
Οι δύο αποτυχημένες γεωτρήσεις,
προσέθεσε, δεν θα πρέπει να μας
απογοητεύουν, καθώς το αίτημα
για αναθεώρηση του γεωλογικού
μοντέλου είναι μια φυσιολογική

εξέλιξη προκειμένου να ενισχυθούν
και να επικαιροποιηθούν τα δεδο-
μένα ώστε να είμαστε πιο ακριβείς
στο μέλλον. Τόνισε επίσης ότι τα
πετρώματα της «Αφροδίτης» είναι
διαφορετικά από αυτά του οικο-
πέδου 9 και περιέχεται μεγαλύτερο
ρίσκο στην κάθε γεώτρηση.

Η επιλογή της Αιγύπτου
Αναφορικά με την επενδυτική από-
φαση για την εκμετάλλευση του
φυσικού αερίου της Αφροδίτης, ο
Χαράλαμπος Έλληνας είπε ότι δεν
πρέπει να βάζουμε όλα τα αυγά
μας στο ίδιο καλάθι, αλλά να έχουμε
πάντα εναλλακτικές επιλογές. Όπως
εξήγησε η χωρητικότητα των τερ-
ματικών της Αιγύπτου ενδεχομένως
να καλυφθεί από το ΦΑ του Ταμάρ
και του Λεβιάθαν, τα οποία μπορούν
να καλύψουν το 70%. Την ίδια ώρα,
είπε, γίνονται διαπραγματεύσεις
και με την BP, προβλέπεται ότι
μέχρι το 2020 η Αίγυπτος θα είναι
σε θέση να παράγει ΦΑ για την κά-
λυψη των εγχώριων αναγκών της.
«Πιστεύω ότι η Noble θα περιλάβει
την Αίγυπτο στο σχέδιο ανάπτυξης
της Αφροδίτης, αλλά θα αφήνει
ανοιχτό παράθυρο για εξαγωγές
συμπιεσμένου ΦΑ στην νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, όπου υπάρχει με-
γάλο ενδιαφέρον στην  προσπάθεια
για απεξάρτηση από το ρωσικό φυ-
σικό αέριο», κατέληξε.

Να αποδεχτούμε τα αιτήματα
της ΕΝΙ/ΚΟGAS

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΑΣ

Ο πρώην εκτελεστικός Πρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ μίλησε στο SigmaLive για τις τελευταίες εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Παρόλο που το αποτέλεσμα της
δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης
με την επωνυμία «Αμαθούσα», στο
ερευνητικό τεμάχιο 9 της Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)
της Κυπριακής Δημοκρατίας, μας
απογοητεύει, εντούτοις δεν σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες
στην ΑΟΖ της Κύπρου. Γι’ αυτό
τον λόγο χρειάζεται επαναξιολόγηση
του γεωλογικού μοντέλου, δήλωσε
ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος
Λακκοτρύπης. Σε δηλώσεις, ύστερα
από σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέρ-
γειας με εκπροσώπους των κοινο-
βουλευτικών κομμάτων, τους οποί-
ους ενημέρωσε για τα αποτελέσματα
της γεώτρησης «Αμαθούσα» από
την κοινοπραξία ENI/KOGAS, καθώς
και για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά
τα υπόλοιπα θέματα του ενεργειακού
τομέα, ο κ. Λακκοτρύπης είπε πως
η ENI/KOGAS ζήτησε περίοδο δύο
χρόνων προκειμένου να προβεί στην
επαναξιολόγηση του γεωλογικού
της μοντέλου. «Έχουν ζητήσει χρόνο
για να επαναξιολογήσουν το ενερ-
γειακό δυναμικό της περιοχής»,
ανέφερε, και προσέθεσε πως το
Υπουργείο θα δει αυτό το αίτημα
με τους συμβούλους του για να

αποφασίσει εάν είναι εύλογο ή όχι
και να συζητήσει με την εταιρεία
πόσο χρόνο χρειάζεται. «Μας έχει
κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις η
εταιρεία τις οποίες αξιολογούμε
αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Υπουρ-
γός Ενέργειας. Σημείωσε πως από
πλευράς της εταιρείας έχουν τεθεί
κάποια συγκεκριμένα αιτήματα που
βρίσκονται υπό εξέταση, όπως για
παράδειγμα ο χρόνος για επανα-
ξιολόγηση του γεωλογικού μοντέλου,
«γιατί έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες
εκατομμύρια και θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να ξαναδούν τους στόχους
στους οποίους θα θέλουν να κάνουν
τη γεώτρηση».

Επαναξιολόγηση στόχων
Όπως επίσημα ανακοινώθηκε, η
γεώτρηση της ENI/KOGAS στο τε-
μάχιο 9 της κυπριακής ΑΟΖ, που
ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες,
έφθασε στο προβλεπόμενο βάθος
των 5.485 μέτρων, χωρίς να εντο-
πιστεί εκμεταλλεύσιμη συγκέντρω-
ση υδρογονανθράκων. Απαντώντας
σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων,
ο Υπουργός Ενέργειας είπε πως
στην αξιολόγηση που είχε γίνει και
με βάση την οποία άρχισαν οι γε-
ωτρήσεις, είχαν εντοπιστεί τέσσε-
ρεις γεωτρήσιμοι στόχοι. «Δεν είναι
οι μόνοι στόχοι που υπήρξαν. Απλά
αυτοί οι τέσσερεις έχουν εγκριθεί
ως γεωτρήσιμοι. Μια επαναξιολό-
γηση ενδεχομένως να φέρει στην

επιφάνεια άλλους στόχους που δεν
ήταν εγκεκριμένοι για γεώτρηση
αυτή τη στιγμή», σημείωσε.
Παράλληλα, ο κ. Λακκοτρύπης

υπογράμμισε πως πρώτη προτε-
ραιότητα αυτή τη στιγμή είναι «η
βέλτιστη και η γρηγορότερη αξιο-
ποίηση του φυσικού πλούτου του
κοιτάσματος το οποίο έχουμε σή-
μερα επιβεβαιωμένο», δηλαδή το
κοίτασμα «Αφροδίτη».
Ο κ. Λακκοτρύπης, ο οποίος

ενημέρωσε το πρωί και το Υπουργικό
Συμβούλιο για τα αποτελέσματα
της γεώτρησης Αμαθούσα, είπε
πως υπάρχει προοπτική και πως
τα αποτελέσματα της γεώτρησης
αυτής «δεν σημαίνουν ότι δεν έχου-
με υδρογονάνθρακες. Υπάρχουν
ερωτηματικά γεωλογικής φύσης τα
οποία θα πρέπει να απαντηθούν.
Όσο μαζεύονται γεωλογικά στοιχεία
τόσο πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε
και μειώνεται το ρίσκο για μελλον-
τικές γεωτρήσεις», επεσήμανε.
Ερωτηθείς τι σημαίνει επανα-

ξιολόγηση του γεωλογικού μοντέ-
λου, ο κ. Λακκοτρύπης είπε πως
όσο γίνονται γεωτρήσεις και μα-
ζεύονται γεωλογικά στοιχεία από
γεώτρηση, και όχι μόνο σεισμο-
γραφικά ή γεωφυσικά, τότε μπορεί
να αξιολογηθεί ακόμα καλύτερα το
ενεργειακό δυναμικό της περιοχής.
Ανέφερε πως ένα από τα ερωτη-
ματικά που πρέπει να απαντηθεί
είναι από πού προέκυψαν τα υλικά

πριν εκατομμύρια χρόνια που δη-
μιουργούν τους υδρογονάνθρακες.
«Αυτό είμαστε σχεδόν βέβαιοι είναι
το Δέλτα του Νείλου και το πιο ση-
μαντικό είναι πού έχουν καταλήξει
και πού βρίσκονται πιθανόν οι υδρο-
γονάνθρακες», σημείωσε. Επεσή-
μανε, εξάλλου, πως στην ΑΟΖ του
Ισραήλ έχουν γίνει πέραν των 60
γεωτρήσεων, είτε παράκτια, είτε
υπεράκτια, από τις οποίες γύρω
στις 20 ήταν επιτυχημένες.

Χαμηλό το ποσοστό επιτυχίας
Ερωτηθείς πώς μπορεί μια κοινο-
πραξία όπως η ENI/KOGAS να έχει
χρησιμοποιήσει λάθος μοντέλο στην
κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Λακκοτρύπης
είπε πως το ποσοστό επιτυχίας ακό-
μα και αυτής της ίδιας της εταιρείας
είναι χαμηλό σχετικά με τα ποσοστά
επιτυχίας στις γεωτρήσεις και δεν
είναι ασύνηθες αυτό που βλέπουμε
αυτή τη στιγμή. Κληθείς να πει αν
θα ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο
διαχείρισης όπως με την TOTAL
και αν θα πρέπει να ξανα-υπογρα-
φούν συμβόλαια, ο Υπουργός Ενέρ-
γειας είπε πως αυτό είναι κάτι εν-
τελώς διαφορετικό, σημειώνοντας
πως έχουν ζητήσει περισσότερο
χρόνο για να επαναξιολογήσουν
τους στόχους. Ερωτηθείς αν, ως
εκ τούτου, τερματίζεται οποιαδή-
ποτε δραστηριότητα, ο κ. Λακκο-
τρύπης είπε πως «δεν τερματίζεται
καμιά δραστηριότητα».

Πλέον εστιάζουμε στην «Αφροδίτη»
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ
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Θ
α πρέπει να ξεκαθαρί-
σουν οι υποθέσεις σε
Διευθύνσεις και Τμή-
ματα του Κτηματολο-

γίου, της Πολεοδομίας και των
Επαρχιακών Διοικήσεων που κα-
θυστερούν, δήλωσε ο Υπουργός
Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιο-
γράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο,
ο κ. Χάσικος, ερωτηθείς για το

θέμα των νέων τεσσάρων Επάρχων
είπε ότι με την ευκαιρία της από-
φασης της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας για την επιλογή των
τεσσάρων  νέων Επάρχων -για Λευ-
κωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο και
Λεμεσό- καθώς και του Διευθυντή
του Κτηματολογίου και της Διευ-
θύντριας Πολεοδομίας, «δώσαμε
κάποιες κατευθύνσεις γι’ αυτούς
τους ουσιαστικούς τομείς που
άπτονται της εσωτερικής διακυ-
βέρνησης». Πρόσθεσε ότι «είναι
γεγονός ότι υπάρχουν καθυστε-

ρημένες υποθέσεις. Γίνεται αγώνας
πίεσης τόσο πάνω στους Διευθυντές
όσο και στους Λειτουργούς, ώστε
να μην αφήνουν καθυστερημένες
υποθέσεις».

Ασκούνται πιέσεις
Όλες αυτές οι υποθέσεις πρέπει
να ξεκαθαρίσουν, σημείωσε. «Τους

δόθηκε (στους Διευθυντές) και
επιστολή από πλευράς Γενικού Δι-
ευθυντή του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, αλλά ασκήθηκε και πίεση
πάνω τους. Και αυτοί με τη σειρά
τους καλούνται αυτήν την πίεση
να τη μεταφέρουν στο προσωπικό.
Δεν αρκεί το γενικό και αόριστο
“ξεκαθαρίστε τις καθυστερημένες

υποθέσεις που έχετε”». Ανέφερε
ότι θα πρέπει να «γίνει καταγραφή
όλων αυτών των υποθέσεων και
ποιος τις χειρίζεται και θα πρέπει
ο δημόσιος υπάλληλος που χειρί-
ζεται μια υπόθεση που καθυστερεί,
να πει γιατί έχει την υπόθεση τόσο
καιρό μπροστά του και δεν προ-
χώρησε. Την ίδια στιγμή να μας

πει πώς προχωρεί η υπόθεση. Να
μας πει, για παράδειγμα, ότι σε
ένα μήνα πρέπει να ξεκαθαρίσουν
αυτές οι υποθέσεις και όσες για
άλλους λόγους δεν μπορούν να
ξεκαθαρίσουν, τότε να μας ειση-
γηθούν τρόπους για να φτάσουν
στην τελική επίλυση».
Ο κ. Χάσικος ευχήθηκε στους

προϊσταμένους σε αυτά τα Τμήματα
καλή δουλειά, τονίζοντας, ωστόσο,
ότι θα πρέπει «να γνωρίζουν ότι
θα ελέγχονται τόσο αυτοί, ως ηγέ-
τες αυτών των Διευθύνσεων και
Τμημάτων, αλλά και οι ίδιοι με τη
σειρά τους να ελέγχουν το προ-
σωπικό τους».

Συγκεκριμένες εξηγήσεις
Ερωτηθείς αν οι καθυστερήσεις
αφορούν σε θέματα νοοτροπίας ή
αν κάποιες καθυστερήσεις διεκ-
περαίωσης υποθέσεων παρουσιά-
ζονται λόγω διαδικασιών που ορί-
ζονται από τις νομοθεσίες, ο κ.
Χάσικος είπε ότι «γνωρίζουμε πολύ
καλά ότι ο Νόμος προβλέπει πώς
πρέπει ο καθένας να εργάζεται
και να εργάζεται κατά τρόπο απο-
τελεσματικό. Μέχρι τώρα περιο-
ριζόμασταν σε γενικόλογες κατευ-
θύνσεις ή ευχολόγια και άλλα. Εγώ
θέλω πάρα πολύ συγκεκριμένα να
μας λεχθεί γιατί κρατούν τις υπο-
θέσεις εκεί, γιατί είναι καθυστε-
ρημένες, γιατί δεν προχωρούν,
αλλά και πότε θα ολοκληρωθούν».

Τη διεξαγωγή μελέτης από την
εταιρεία Hermes, που διαχειρίζεται
τον χώρο του παλαιού αεροδρομίου
μέχρι το 2031, και η οποία θα κα-
ταδείξει ποιες επενδύσεις μπορούν
να γίνουν στον χώρο, ανακοινώθηκε
στην Επιτροπή Συγκοινωνιών της
Βουλής. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί
και τα αποτελέσματα θα ανακοι-
νωθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνε-

δρία, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ζα-
χαρίας Ζαχαρίου είπε πως έχει γίνει
μια συμφωνία μεταξύ κράτους και
Hermes για να μπορέσουν να βγαί-
νουν μαζί σε προσφορές, γιατί κα-
νένας αξιόπιστος επενδυτής δεν
θα έρθει να κάνει πρόταση επέν-
δυσης για μόνο 16 χρόνια που έχει
η Hermes υπό την κατοχή της τον
συγκεκριμένο χώρο. «Η πρώτη προ-

κήρυξη έγινε και ήταν αποτυχημένη.
Η εμπειρία έδειξε ότι πρέπει να
γίνει μια σοβαρή μελέτη, μια μελέτη
βιωσιμότητας σε σχέση με τις εμ-
πορικές χρήσεις που θα μπορούσαν
να στεγαστούν στον συγκεκριμένο
χώρο. Η μελέτη αυτή ολοκληρώνεται
προς το καλοκαίρι και τέλος του
χρόνου θα βγουν με νέα προσφορά
από κοινού Hermes και κράτος με

συγκεκριμένες προτάσεις για εξεύ-
ρεση επενδυτή», είπε.
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστά-

κης Τζιοβάνης στις δηλώσεις του
είπε ότι όλοι θυμούνται την πολε-
μική που δέχθηκε η προηγούμενη
Κυβέρνηση στην εκδήλωση ενδια-
φέροντος από επενδυτή για το πα-
λαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας,
και ευχήθηκε όλοι να γίνουν σο-

φότεροι πλέον. «Δική μας εισήγηση
είναι να καταγραφούν οι όποιες
αναπτύξεις μπορούν να γίνουν
στον χώρο του αεροδρομίου και
να βγούμε εμείς στους επενδυτές
για να τους προσελκύσουμε». Όπως
είπε, «δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε να έρθουν κάποιοι επενδυ-
τές, να βρουν ένα ώριμο έργο εκεί
και αν τους κάνει να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον». Πρόσθεσε πως ήδη
έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ
και η μελέτη έπρεπε να είχε γίνει
εδώ και κάποια χρόνια.
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Γιώργος

Προκοπίου στις δηλώσεις του είπε
ότι χρειάζεται να γίνουν εκεί επεν-
δύσεις για να δημιουργηθούν και
νέες θέσεις εργασίας, που θα ωφε-
λήσουν και τη Λάρνακα αλλά και
την κυπριακή οικονομία γενικότερα.

Το ευχάριστο, όπως πρόσθεσε, είναι
ότι η εταιρεία Hermes από τη μια,
η οποία έχει τον χώρο μέχρι το
2031 και η Κυβέρνηση από την
άλλη, τα βρήκαν μεταξύ τους.
Ο κ. Προκοπίου είπε πως η ενη-

μέρωση που είχε η Επιτροπή είναι
ότι θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη
από την εταιρεία Hermes, και η
οποία θα δείξει ποιες στοχευμένες
αναπτύξεις μπορούν να γίνουν στο
Παλαιό Αεροδρόμιο, οι οποίες να
είναι βιώσιμες. Η μελέτη θα ολο-
κληρωθεί περί τα τέλη Ιουλίου και,
βάσει αυτής της μελέτης, η Hermes
θα συνεργαστεί με όλα τα αρμόδια
Υπουργεία και τους αρμόδιους φο-
ρείς όπως το ΕΒΕ Λάρνακας, ο Δή-
μος Λάρνακας, Επιτροπή Ανάπτυ-
ξης, ούτως ώστε να εξευρεθούν
και να υλοποιηθούν οι αναπτύξεις.

Νέα μελέτη για προσέλκυση επενδύσεων από κράτος - Hermes
ΠΑΛΑΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύ-
ξεων τάσσεται υπέρ των διαδικα-
σιών που αφορούν τη διαλεύκανση
υποθέσεων, οι οποίες ενδεχομένως
να σχετίζονται με φαινόμενα δια-
πλοκής και διαφθοράς. Ο Σύνδε-
σμος στηρίζει τις προσπάθειες που
καταβάλλονται για την πλήρη εξυ-

γίανση και την απόδοση δικαιο-
σύνης.
Ωστόσο, οι διαδικασίες απόδο-

σης ευθυνών θα πρέπει να προ-
χωρήσουν το συντομότερον, ώστε
να επανέλθει η ηρεμία στην αγορά.
Το αρνητικό κλίμα που δημιουρ-
γείται, ως αποτέλεσμα διαρκούς

σκανδαλολογίας, πλήττει σοβαρά
τις προσπάθειες που καταβάλλει
η χώρα μας για ανάκτηση της αξιο-
πιστίας της και αποκατάσταση της
εικόνας της, ως ελκυστικού επεν-
δυτικού προορισμού.
Αρκετοί ξένοι επενδυτές και

Κύπριοι επιχειρηματίες έχουν ήδη

εκφράσει τον προβληματισμό τους
προς τον Σύνδεσμο Μεγάλων Ανα-
πτύξεων -και εμμέσως την προει-
δοποίησή τους- ότι όλα αυτά που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας
δεν συμβάλλουν στη συνέχιση ή
και επέκταση των δραστηριοτήτων
τους στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος

Μεγάλων Αναπτύξεων υπογραμ-
μίζει ότι η επιστροφή στον δρόμο
της ανάκαμψης και της ευημερίας
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα
σε κλίμα εμπιστοσύνης και δια-
φάνειας, μακριά από ενέργειες
που έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στην εικόνα της Κύπρου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

Η διαρκής σκανδαλολογία προκαλεί ζημιά

Πιέσεις σε Διευθυντές αλλά και σε προσωπικό

Τέρμαοι καθυστερήσεις...
Αυστηρήπροειδοποίηση Σωκράτη Χάσικου, ώστε να ξεκαθαρίσουν

οι υποθέσεις σε Κτηματολόγιο, Πολεοδομίακαι Επαρχιακές Διοικήσεις

«Θέλω πάρα πολύ
συγκεκριμένα 

να μας λεχθεί γιατί
κρατούν τις υποθέσεις

εκεί, γιατί είναι 
καθυστερημένες, γιατί

δεν προχωρούν, 
αλλά και πότε θα
ολοκληρωθούν»
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Χ
ώρες όπως οι Αγγλία,
Γερμανία, Γαλλία, Ολ-
λανδία, Βέλγιο αλλά και
οι Σκανδιναβικές αναμέ-

νονται να κάνουν τη διαφορά κατά
τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, δή-
λωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κυ-
πριακού Οργανισμού Τουρισμού
(ΚΟΤ) Άγγελος Λοΐζου, εκφράζον-
τας την αισιοδοξία του για την
προσέλευση του τουριστικού ρεύ-
ματος στο νησί. Όπως ανέφερε ο
κ. Λοΐζου, «γίνονται μεγάλες προ-
σπάθειες ώστε να αφυπνιστούν
αυτές οι παραδοσιακές χώρες -
που είχαμε μέχρι το 2001 προτού
μας τις πάρουν άλλοι ανταγωνι-
στικοί γειτονικοί προορισμοί όπως
Αίγυπτος, Τουρκία- όσον αφορά
το προϊόν Κύπρος και να τις προ-
σελκύσουμε και πάλι κοντά μας».
Θετικό είναι το γεγονός, σημείωσε,
ότι βρίσκουμε ανταπόκριση από
αυτές τις χώρες, αλλά χρειάζεται
χρόνος και πιο συντονισμένη προ-
σπάθεια από όλες τις πλευρές.

Ανακάμπτουν οι
παραδοσιακές αγορές
Η γερμανική αγορά, συνέχισε, φαί-
νεται ότι σίγουρα πάει στην αύξηση
φέτος μετά από 13 χρόνια. Υπάρχει
και το ενδιαφέρον από τη Γαλλία,
είπε ο κ. Λοΐζου, για πάρα πολλούς
λόγους, κυρίως για τα γεγονότα
σε χώρες όπως Τυνησία, Μαρόκο,
Αίγυπτος κ.λπ. με τους Γάλλους
να αναζητούν την Κύπρο ως ασφα-
λή προορισμό. Ο κ. Λοΐζου ανα-
φερόμενος στις τελευταίες στατι-
στικές όπου καταγράφεται αύξηση
στις αφίξεις τουρισμών, σημείωσε
ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχει
μια θετική τάση και υπάρχουν αυ-
ξήσεις από παραδοσιακές χώρες.
«Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι ναι
μεν έχουμε αυξήσεις από κάποιες
παραδοσιακές χώρες, εκεί που εί-
χαμε την εξάρτηση από κάποιες
χώρες αλλάζει αυτό και μπαίνουν
κι άλλες χώρες στο προσκήνιο όπως
είναι το Ισραήλ, η Πολωνία, οι
αραβικές χώρες, που μας δίδουν
κάποια αυξητικά νούμερα», συμ-
πλήρωσε.

Αύξηση 7,7% το δίμηνο
Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις
τουριστών ανήλθαν τον Φεβρουάριο
του 2015 σε 50.709, σε σύγκριση
με 45.227 τον Φεβρουάριο του
2014. Η αύξηση στις αφίξεις του-
ριστών τον Ιανουάριο του 2015
είχε ανέλθει στο 2,7%, σε σύγκριση
με τον περυσινό Ιανουάριο. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι αφίξεις τουρι-
στών ακολουθούν αυξητική πορεία
από τον περασμένο Δεκέμβριο
μετά τη μείωση, σε 12μηνη βάση,
που παρατηρήθηκε στις αφίξεις
τουριστών τους μήνες Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2014
(11,5%, 8,1% και 0,1%, αντίστοιχα).
Σημειώνεται ότι το 2014, η αύξηση

στις αφίξεις τουριστών είχε τελικά
περιοριστεί στο 1,5%, ενώ τα έσοδα
είχαν σημειώσει μείωση 2,8%, σε
σύγκριση με το 2013. Εξάλλου,
τον Φεβρουάριο του 2015 σημει-
ώθηκε αύξηση 7,2% στις αφίξεις
τουριστών από το Ηνωμένο Βασί-
λειο (από 16.172 το Φεβρουάριο
του 2014 σε 17.329 το Φεβρουάριο
του 2015) και 20,1% αύξηση από
την Ελλάδα (από 6.254 σε 7.510
φέτος). Αντίθετα, μείωση 10,4%
στις αφίξεις τουριστών σημειώθηκε
από τη Ρωσία (3.659 τον Φεβρουά-
ριο του 2015 σε σύγκριση με 4.084
τον Φεβρουάριο του 2014). Για
την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουα-
ρίου 2015, οι αφίξεις τουριστών
ανήλθαν σε 92.508 σε σύγκριση
με 85.903 την αντίστοιχη περίοδο
του 2014, σημειώνοντας αύξηση
7,7%.

«Παρακολουθούμε
το ρούβλι»
Η Ρωσία, είπε ο κ. Λοΐζου, είναι
η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή του-
ρισμού, από την οποία πέρυσι επι-
σκέφθηκαν την Κύπρο 640 χιλιάδες

τουρίστες. «Παρακολουθούμε το
ρούβλι στενά γιατί εκείνο είναι
που θα καθορίσει ίσως και την κί-
νηση και φαίνεται ότι κάπου πάει
να σταθεροποιηθεί. Τα μηνύματα
που έχουμε και από την τελευταία
έκθεση που έγινε στη Μόσχα την
περασμένη εβδομάδα είναι ότι θα
υπάρξουν κάποιες μειώσεις από
διοργανωτές ταξιδιών, αλλά φαί-
νεται να συγκρατείται αυτή η μεί-
ωση σε επίπεδα τα οποία μπορούμε
να χειριστούμε. Εκεί που υπήρχε
η υπόνοια από όλη την Ευρώπη
ότι η μείωση του τουριστικού ρεύ-
ματος θα ήταν της τάξης του 50-
60%, για εμάς στην Κύπρο φαίνεται
ότι θα είναι μικρότερη του 25%»,
συμπλήρωσε. Ο κ. Λοΐζου τόνισε
ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα
πολύ για να κρατήσουμε το προϊόν
μας σε υψηλά επίπεδα. Είπε πως
προσέλκυση στον τόπο μας έχει ο
ποδηλατικός τουρισμός, γεγονός
για το οποίο «πρέπει να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι ως χώρα που φι-
λοξενούμε τουρίστες θα πρέπει να
αλλάξουμε δικές μας οδικές νοο-
τροπίες για να προσφέρουμε ασφά-

Αν κατορθώσουμε,
οι μειώσεις από 
τη Ρωσία να μείνουν 
περίπου στο 25% 
θα μπορέσουμε να 
συμπληρώσουμε αυτό 
το κενό από άλλες
αγορές αναφέρουν
οι αρμόδιοι

Η Ρωσία το μεγάλοστοίχημα
Προσπάθειες για την όσο το δυνατό μικρότερη μείωση του ποσοστού των τουριστών από τη Ρωσία,
καθώς και αναπλήρωσης του ποσοστού αυτού από άλλες αγορές, καταβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς
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λεια στους ξένους».

Γ. Καρούσος: Αισθητή
η μείωση από Ρωσία 
Συναφώς με τα πιο πάνω, ο Δή-
μαρχος Αγίας Νάπας Γιάννης
Καρούσος, ο οποίος συμ-
μετείχε στην 22η Διεθνή
Τουριστική έκθεση
«International Tra-
vel & Tourism Exh-
ibition MITT
2015», που πραγ-
ματοποιήθηκε στη
Μόσχα, ανέφερε ότι
φέτος η άφιξη Ρώσων
τουριστών στην Κύπρο,
αναμένεται να καταγράψει
μείωση της τάξης του 30 -
50%. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο
κ. Καρούσος «κατά τη διάρκεια
της παραμονής μας στη Μόσχα
είχαμε συναντήσεις με όλους τους
μεγάλους τουριστικούς πράκτορες
που προωθούν Ρώσους πολίτες για
διακοπές στην Κύπρο. Ακούσαμε
τα προβλήματα και τα αιτήματα
των πρακτόρων, ενώ μας ανέφεραν
θετικά σχόλια για τα κίνητρα που

έδωσε ο ΚΟΤ για τη Ρωσική αγο-
ρά». Σημείωσε πως «φαίνεται ότι
θα υπάρχει μία μείωση της τάξης
του 30% στην άφιξη τουριστών
από τη Ρωσική αγορά».
Πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία

του Δήμου Αγίας Νάπας είχε επίσης
συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα
και άτομα από διάφορους φορείς
της Μόσχας, «από τους οποίους
πήραμε το μήνυμα ότι υπάρχει
και στη Ρωσία μεγάλη οικονομική
κρίση με αποτέλεσμα να επηρεάζει
την έξοδο για διακοπές των πολιτών
προς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Κύ-
πρου».
Ο κ. Καρούσος ανέφερε επίσης

ότι «φαίνεται πως η ελεύθερη
επαρχία Αμμοχώστου θα επηρεα-
στεί λιγότερο από την μείωση Ρώ-
σων τουριστών». «Υπολογίζουμε
ότι από τη μείωση 30 - 50%, η
Αγία Νάπα και ο Πρωταράς θα
έχουν μικρότερη μείωση και φαί-
νεται ότι η κατάσταση θα είναι
διαχειρίσιμη» είπε ο Δήμαρχος.
Πρόσθεσε πως «αυτό θα εξαρτηθεί
από την αύξηση στην άφιξη του-
ριστών από άλλες ευρωπαϊκές αγο-
ρές και από χώρες της Μέσης Ανα-
τολής». Κληθείς να αναφέρει κατά
πόσον υπάρχει κάτι που μπορεί
να κάνει η Κυβέρνηση με στόχο
την αύξηση του τουρισμού από
τη Ρωσία, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας
είπε πως «αυτό που χρειάζεται να
γίνει είναι η απορρόφηση του κό-
στους του εθνικού νομίσματος της
χώρας, δηλαδή του ρουβλιού».
«Το ρούβλι έχασε περίπου 50%
της αξίας του και πολύ σωστά ορι-
σμένοι ξενοδόχοι έκαναν εκπτώσεις
στις τιμές τους ενώ ο ΚΟΤ έδωσε
από την πλευρά του τα σωστά κί-
νητρα», πρόσθεσε ο κ. Καρούσος.
Σημείωσε ακόμα ότι οι τουριστικοί
πράκτορες της Ρωσίας έθεσαν στο
τραπέζι πρόταση για μείωση του
ΦΠΑ στα ξενοδοχεία με τον όρο
το ποσό αυτό να το επωφελούνται
οι ίδιοι. Ωστόσο, συνέχισε,  οι

Ρώσοι πράκτορες έχουν κρίνει ικα-
νοποιητικές τις μέχρι τώρα οι κι-
νήσεις που έχουν γίνει από τους
αρμόδιους φορείς της τουριστικής
βιομηχανίας της Κύπρου για άφιξη
των τουριστών από τη χώρα τους.

Οδικός χάρτης
μέχρι το καλοκαίρι 
Σε οδικό χάρτη για τον τουρισμό

που αναμένεται να ετοιμαστεί προ-
τού κλείσει η Βουλή για το καλο-
καίρι αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Εμπορίου Βουλευτής
του ΔΗΣΥ Ζαχαρίας Ζαχαρίου μετά
από συνεδρία της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Εμπορίου, όπου
συζητήθηκε το θέμα. Έγινε μια
ανασκόπηση των προβλέψεων για
τη χρονιά η οποία δείχνει ότι «αν
κατορθώσουμε οι μειώσεις από τη
Ρωσία να μείνουν περίπου στο
25%, θα μπορέσουμε να συμπλη-
ρώσουμε αυτό το κενό από τις
νέες αγορές που αναπτύσσονται
ή αγορές που είχαμε και είχαν
πέσει πάρα πολύ χαμηλά». Σύμ-
φωνα με τον κ. Ζαχαρίου, οι πρώτοι
δύο μήνες έχουν δείξει μια σχετική
άνοδο, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ
μικροί οι αριθμοί. Σ’ αυτό, πρό-
σθεσε, έχουν βοηθήσει οι νέες
πτήσεις που δεν υπήρχαν σε κά-
ποιες χώρες που δεν υπήρχαν προ-
ηγουμένως. Η ρωσική αγορά θα
ξεκαθαρίσει ουσιαστικά, τέλος του
Απρίλη, το πόσο μεγάλες θα είναι
οι ζημιές της, ανέφερε. Προς
αυτό, είπε, «έχει ζητηθεί και από
τους δικούς μας παράγοντες να
κάνουν κάποιες συγκεκριμένες
ενέργειες, ειδικότερα οικονομικής
φύσης, οι οποίες θα βοηθήσουν
τις τουριστικές επιχειρήσεις της
Ρωσίας να φέρουν περισσότερο
κόσμο στην Κύπρο. Ευελπιστούμε
ότι στο τέλος της χρονιάς θα μπο-
ρέσουμε να είμαστε τουλάχιστον
στα ίδια επίπεδα με πέρυσι».
Όσον αφορά τη στρατηγική

τουρισμού, ο κ. Ζαχαρίου ανα-
φέρθηκε στο γεγονός ότι οι γει-
τονικές χώρες είναι ανταγωνιστικές
ενώ η Κύπρος έχει μείνει στάσιμη
και έχουν μειωθεί τα έσοδά της.
«Είναι γι’ αυτό που έχει προγραμ-
ματιστεί, μετά την ολοκλήρωση
δύο μελετών, μια που γίνεται από
το Προεδρικό σε συνεργασία με
τα Υπουργεία για τη στρατηγική
του τουρισμού και μια που γίνεται
από το Υπουργείο για τον ΚΟΤ
μαζί με τον ΚΟΤ, η αναδιοργά-
νωση της νομοθεσίας και οι αλ-
λαγές που απαιτούνται να γίνουν,
ώστε να γίνει ένας οδικός χάρτης
αλλαγών, ουσιαστικών, για να
μπορέσουμε να μην ερχόμαστε
κάθε φορά να λέμε τα ίδια πράγ-
ματα και του χρόνου να ξανακούμε
τα ίδια». «Αν δεν αποφασίσουμε
ότι χρειαζόμαστε τομές και αλλα-
γές, δεν υπάρχει λόγος να συνε-
δριάζουμε». Διαβεβαίωσε για την
πολιτική βούληση της Βουλής,
λέγοντας ότι πριν το κλείσιμο της
Βουλής για το καλοκαίρι, σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο, θα
μπορέσει να βγει αυτός ο οδικός
χάρτης αλλαγών, για να πάμε εκεί
που μπορούμε να πάμε. «Δεν εί-
μαστε από αυτούς που θεωρούν
ότι μπορούν να γίνουν όλα σε μια
ημέρα. Θέλουμε με μικρά σίγουρα
βήματα να πηγαίνουμε μπροστά»,
σημείωσε.

Στα σκαριά βρίσκεται μελέτη,
υπό την εποπτεία της Προεδρίας
της Δημοκρατίας και τη συμμε-
τοχή των Υπουργείων Τουρισμού
και Οικονομικών, για την εθνική
στρατηγική τουρισμού, σύμφωνα
με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμ-
πορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού Γιώργο Λακκοτρύπη. Μι-
λώντας ενώπιον της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Εμπορίου ο
κ. Λακκοτρύπης ανέφερε, επί-
σης, ότι αν γίνει κατορθωτή η
συγκράτηση της μείωσης των
τουριστικών αφίξεων από τη Ρω-
σία κάτω από το 25% τότε θα
καλυφθούν από άλλες αγορές.
Είπε ακόμη ότι θα αρχίσει να
μπαίνει σταδιακά σε εφαρμογή
μελέτη για αναδιοργάνωση και
αναδιάρθρωση του ΚΟΤ, ότι ετοι-
μάζεται μελέτη για την εθνική
στρατηγική τουρισμού που θα
καταδείξει μεταξύ άλλων και θέ-
ματα του «πώς οργανωνόμαστε
σε ό,τι αφορά θέματα τουρισμού,
τις αρμοδιότητες του ΚΟΤ, άλλων
φορέων, την εικόνα της Κύ-
πρου». Παράλληλα, ανέφερε ότι
σύντομα, αρχές Απριλίου, προ-
χωράει η διαδικασία για τον εκ-
συγχρονισμό του κανονιστικού
πλαισίου με στόχο να υπάρξει
τουλάχιστον 25% μείωση στο δι-
οικητικό κόστος. Όπως είπε είναι
θέμα «rebranding & repositio-
ning» του τουριστικού προϊόντος
της Κύπρου.
Απαντώντας σε ερωτήσεις Βου-

λευτών εξέφρασε τη διαφωνία
του όσον αφορά την ανάγκη μεί-
ωσης των τιμών, λέγοντας ότι
κατά την άποψή του «πρέπει να
επικεντρωθούμε στην ποιότητα
και όχι στην τιμή». Διαβεβαίωσε,
επίσης, ότι ο ΚΟΤ θα συνεχίσει
να είναι ο σύμβουλος του κράτους
για θέματα τουρισμού και θα έχει

τις αρμοδιότητές του. Η παρουσία
του ΚΟΤ είναι διασφαλισμένη,
σημείωσε, προσθέτοντας «μένει
να απαντήσουμε ποιες είναι οι
νέες του αρμοδιότητες». 
Όσον αφορά την κατάσταση

πραγμάτων ως έχει, ο κ. Λακ-
κοτρύπης ανέφερε ότι έκλεισε
το 2014 απορροφώντας τα προ-
βλήματα που δημιουργήθηκαν
τους τελευταίους μήνες με τις
αφίξεις από τη Ρωσία, με 1,5%
αύξηση στις αφίξεις και μείωση
στα συνολικά έσοδα 3% περίπου.
Για το 2015 είπε ότι αρχίσαμε τη
χρονιά σχετικά καλά, και έκανε
λόγο για ενθαρρυντικά στοιχεία.
Για την αγορά της Ρωσίας εξέ-

φρασε συγκρατημένη αισιοδοξία
«ότι θα μπορέσουμε να συγκρα-
τήσουμε την πτώση».  Φαίνεται
ότι οι εταίροι μας θα μας συμ-
παρασταθούν, είπε. Ο μεγαλύ-
τερος τουριστικός πράκτορας
μάς έχει πρώτους στην επιλογή
των πελατών τους, πρόσθεσε,
αναγνωρίζοντας ότι σίγουρα βοή-
θησε το κλίμα γενικότερα της
επίσκεψης του Προέδρου της
Δημοκρατίας στη Ρωσία.
Όσον αφορά τα στοιχεία για

τον Μάρτιο, ο κ. Λακκοτρύπης
ανέφερε ότι φαίνεται ότι θα είναι
αρκετά καλά. Σύμφωνα με τον
ίδιο, αν γίνει κατορθωτό να συγ-
κρατηθεί κάτω από 25% η μείωση
τουριστικών αφίξεων από τη Ρω-
σία τότε θα μπορέσουν να κα-
λυφθούν οι απώλειες από την
αύξηση που θα σημειωθεί από
άλλες αγορές, όπως αυτή της
Αγγλίας για την οποία έχει ήδη
σημειωθεί αύξηση 1,5%. Αρκετά
υγιής είναι η αύξηση και από
Γερμανία, Ισραήλ, Ολλανδία και
Αυστρία, είπε σημειώνοντας,
ωστόσο, ότι προς το παρόν οι
αριθμοί είναι μικροί.

Δράσεις για τη
στρατηγική τουρισμού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

του καλοκαιριού
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Η Ελλάδα φεύγει από την Ευρω-
ζώνη σε μία άτακτη χρεοκοπία,
εν μέσω διαδηλώσεων, δυστυχίας
για τους περισσότερους και την
κυβέρνηση να επιρρίπτει τις ευ-
θύνες για όλα στους Γερμανούς.
Δεν παρέχεται καμία βοήθεια για
τη στήριξη ενός νέου νομίσματος
και τη διατήρηση της εξυπηρέτησης
των ομολόγων και του χρέους στο
ΔΝΤ. Αυτό ενεργοποιεί τα ασφά-
λιστρα χρεοκοπίας για όλους τους
πιστωτές. Η κυβέρνηση και οι
τράπεζες καταρρέουν, κάτι που

σημαίνει ότι θα χρειαστούν χρόνια
για να υπάρξει μια νέα κατάσταση.
Η ελληνική οικονομία βυθίζεται
σε μία δεύτερη ύφεση. Ο αντί-
κτυπος της μεγαλύτερης χρεοκο-
πίας στην ιστορία του καπιταλισμού
οδηγεί την Ευρώπη ξανά στην
ύφεση και τις πιέσεις σε άλλες
προβληματικές χώρες του ευρώ,
όπως η Ιταλία.

Το «κακό αίμα» οδηγεί στην
αποχώρηση της Ελλάδας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα ότι το
ευρώ είναι σταθερό τίθεται υπό

αμφισβήτηση, κλυδωνίζοντας τις
παγκόσμιες αγορές. Η οικονομική
κατάρρευση ανοίγει τον δρόμο
στους εξτρεμιστές, είτε ακροδεξι-
ούς, είτε ακροαριστερούς, για να
ανέλθουν στην εξουσία. Όσοι μπο-
ρούν, φεύγουν από τη χώρα. Η
κατάρρευση θέτει και εν αμφιβόλω
τη συμμετοχή της χώρας στο
ΝΑΤΟ. Μία νέα -και ασταθής- κυ-
βέρνηση στρέφεται στη Ρωσία για
στήριξη, παρέχοντας πρόσβαση
στη Μεσόγειο για τον Βλαντιμίρ
Πούτιν.

Σενάριο Γ’: «K», όπως Καταστροφή

Bloomberg:Τα τρία σενάρια για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα

«Μια ζοφερήθολούρα...»
Το αμερικανικόπρακτορείο ειδήσεων, με βάση συνεντεύξεις με οικονομολόγους, όπως ο Έρικ Νίλσεν της UniCredit Bank AG,

επενδυτές και πρώην βουλευτές, παρουσιάζει τα πιθανά σενάρια της επόμενης μέρας για τη χώρα

Τ
ρία σενάρια για την επό-
μενη ημέρα στην Ελλάδα
παρουσιάζει το αμερικα-
νικό πρακτορείο Bloom-

berg σε άρθρο του με τίτλο «Μια
ζοφερή θολούρα: Πώς θα μπορούσε
να συμβεί η έξοδος της Ελλάδας
από το ευρώ». «Με την Ελλάδα να
δίνει για έκτη χρονιά μάχη για την
παραμονή της στην Ευρωζώνη, η
υπομονή όλων αρχίζει να εξαντ-
λείται. Και το πιο σημαντικό είναι
ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα
στην Αθήνα ξεμένει από ρευστό.
Ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων
οδηγούν τους επενδυτές να περι-
μένουν την παραμονή της Ελλάδας
στο ευρώ, οικονομολόγοι όπως ο
Έρικ Νίλσεν της UniCredit Bank
AG, λένε ότι πρέπει να υπάρξει
χρόνος πριν εξαναγκαστεί να τυ-
πώσει νέο νόμισμα», αναφέρει στην
εισαγωγή του άρθρου το πρακτορείο.
Το Bloomberg με βάση συνεντεύξεις
με οικονομολόγους, όπως ο Νίλσεν,
επενδυτές και πρώην βουλευτές,
παρουσιάζει τα πιθανά σενάρια της
επόμενης μέρας για τη χώρα.

Σενάριο Α:
Αποφυγή του Grexit
Ο Τσίπρας, το κόμμα του οποίου
κέρδισε τις εκλογές τον Ιανουάριο,
υποσχέθηκε να άρει τους σκληρούς
όρους των μνημονίων που είχαν
συμφωνηθεί με τους πιστωτές. Η
μικροπολιτική του στέρεψε τα απο-
θεματικά των ταμείων και τις κα-
τακερματισμένες ελληνικές τρά-
πεζες. Αντιμέτωπος με τις επιλογές
είτε της εξόδου από την Ευρωζώνη,
είτε την εφαρμογή λιτότητας σε
αντάλλαγμα τα δάνεια, ο Τσίπρας
επιλέγει τα χρήματα. Η ΕΚΤ συ-
νεχίζει να στηρίζει το ελληνικό
οικονομικό σύστημα. Ενώ ρέει η
βοήθεια, οι ημέρες της κυβέρνησης
είναι μετρημένες, καθώς οι πε-
ρισσότεροι σκληροπυρηνικοί υπο-
στηρικτές της προχωρούν σε αν-
ταρσία. Ένας νέος συνασπισμός
σχηματίζεται και στηρίζεται από
φιλοευρωπαϊκά κόμματα της αν-
τιπολίτευσης, παραμένοντας πρω-
θυπουργός ο Τσίπρας, ή προκη-
ρύσσοντας εκλογές. Η παραμονή
της Ελλάδας στην Ευρωζώνη εξα-
σφαλίζεται καθώς νέα δάνεια χρη-
σιμοποιούνται για την εξόφληση
της ΕΚΤ και του ΔΝΤ και τα ταμεία
της χώρας αποκαθίστανται. Η Ελ-

λάδα λαμβάνει ευκολότερους όρους
αποπληρωμής των δανείων και
καλύτερες συνθήκες για να κα-
τευναστεί η λαϊκή αντίδραση.

Σενάριο Β:
Hotel California
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών,
Γιάννης Βαρουφάκης, έχει πει ότι
η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ
είναι σαν τον στίχο των Eagles στο
τραγούδι του 1976 «Hotel Califor-
nia»: «You can check out any time
you like, but you can never leave».
Αυτή η αλληλουχία γεγονότων μπο-
ρεί να εξελιχθεί, αν ο Τσίπρας απο-
τύχει να βρει μία συμβιβαστική
λύση με τους εταίρους, από τη γερ-
μανική κυβέρνηση μέχρι τις συνι-
στώσες του κόμματός του, ΣΥΡΙΖΑ.
Τα δάνεια, η μόνη πηγή χρηματο-
δότησης της Ελλάδας, παραμένουν
σε τέλμα. Με τους Ευρωπαίους
ηγέτες απρόθυμους για προσέγγιση,
η ΕΚΤ διακόπτει τον ELA, τη γραμμή
ζωής των ελληνικών τραπεζών.
Αυτό απαιτεί επιβολή κεφαλαιακών
ελέγχων -καθώς δεν υπάρχει αρκετό

ρευστό για να ανταποκριθεί στις
ανάγκες- και πιθανώς ένα κλείσιμο
των τραπεζών. Τα δύο πιθανά απο-
τελέσματα που θα ακολουθήσουν
το Bloomberg τα ονομάζει «τούμπα»
και «check out».

Σενάριο B1:
«Τούμπα»
Οι δραματικές συνθήκες των κε-
φαλαιακών ελέγχων -όρια στις ανα-
λήψεις και τις συναλλαγές- εξαναγ-
κάζουν τον Τσίπρα σε συμβιβασμό.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι
περισσότεροι Έλληνες -μεταξύ των
2/3 και 3/4 του πληθυσμού- θέλουν
παραμονή στο ευρώ με «κάθε κό-
στος». Ο Τσίπρας θα επιδιώξει νέο
συνασπισμό με βουλευτές φιλοευ-
ρωπαϊκών κομμάτων της αντιπολί-
τευσης. Ένα δημοψήφισμα, εν μέσω
κεφαλαιακών ελέγχων και με τις
τράπεζες κλειστές, θα του δώσει
ένα κίνητρο για μία αλλαγή πορείας.
Θα σχηματιστεί μία κυβέρνηση εθνι-
κής ενότητας και η Ελλάδα θα μείνει
στο ευρώ, αλλά χωρίς προηγουμένως
αυτή η αναστάτωση να έχει προκα-

λέσει νέα ύφεση.

Σενάριο Β2:
Checking out
Με τις τράπεζες κλειστές, η πολι-
τική κατάσταση θα επιδεινωθεί και
η κοινωνική αναταραχή θα ενταθεί,
με τη Γερμανία να βρίσκεται στο
στόχαστρο ως ο βασικός ανταγω-
νιστής της χώρας. Οι δημοσκοπή-
σεις θα αρχίσουν να τείνουν προς
τη διάσπαση με την Ευρωζώνη.
Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα δώσουν
στην κυβέρνηση χώρο και χρόνο
για να τυπώσει νέο νόμισμα ή IOUs
για εγχώριες πληρωμές. Το νέο
σενάριο βυθίζεται γρήγορα, αντα-
νακλώντας τα αδύναμα χαρακτη-
ριστικά μίας οικονομίας που το
ΑΕΠ της έχει συρρικνωθεί κατά
25% από το 2008. Οι κυβερνήσεις
της Ευρωζώνης δίνουν στην Ελλάδα
σαν «γλυκαντικό», ένα δάνειο σε
ισχυρό νόμισμα. Η λογική είναι
να αποφευχθεί η ολική οικονομική
κατάρρευση, η οποία θα δημιουρ-
γούσε ένα αποτυχημένο κράτος σε
μία στρατηγική περιοχή. Το χρέος

της Ελλάδας στους πιστωτές ανα-
διαρθρώνεται, με προτεραιότητα
την αποπληρωμή των δανείων στο
ΔΝΤ, είτε από το ταμείο κατά της
κρίσης της Ευρωζώνης, είτε από
τους αναχωρούντες πιστωτές. Η
Ελλάδα παραμένει εκτός αγορών.

Οι περισσότερες ελληνικές εται-
ρείες και τράπεζες χρεοκοπούν.
Μερικές από τις καταθέσεις δε-
σμεύονται για την ανακεφαλαι-
οποίηση ενός θρυμματισμένου οι-
κονομικού συστήματος. Η ανα-
διάρθρωση του χρέους το 2012 έχει
ήδη διασφαλίσει ότι το κράτος δεν
θα χρειαστεί να πληρώσει στην
αρχική τιμή το μεγαλύτερος μέρος
του δανείου στους ιδιώτες πιστωτές
και την Ευρωζώνη για τα επόμενα
λίγα χρόνια έως ότου σταθεροποι-
ηθεί η οικονομία. Το νέο νόμισμα
και το ευρώ κυκλοφορούν ταυτο-
χρόνως. Η Ελλάδα δεν έχει απο-
χωρήσει επισήμως από την Ευρω-
ζώνη -η πόρτα είναι ανοιχτή για
επιστροφή σε καλύτερη κατάστα-
ση- αν και η χώρα υποφέρει σε
ένα οικονομικό καθαρτήριο.
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Μ
πορεί η κυριαρχία του
δολαρίου των ΗΠΑ ως
παγκόσμιου αποθεμα-
τικού νομίσματος να

μην αμφισβητείται, τουλάχιστον
στο εγγύς μέλλον, με το ευρώ παρά
την προσωρινή υποχώρηση της
ισχύος του να ετοιμάζεται να ενι-
σχύσει τη θέση του ως του δεύτερου
νομίσματος στις διεθνείς συναλλαγές
ειδικά εάν η Ευρωζώνη κινηθεί
αποτελεσματικά προς την κατεύ-
θυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-

σης, το ρενμίμπι (RMB) ωστόσο -
όπως είναι η επίσημη ονομασία του
κινεζικού νομίσματος, γνωστότερου
ως γουάν- δείχνει να ενισχύει στα-
διακά τη θέση του ως ενός από τα
βασικά παγκόσμια νομίσματα.

Πεδίο συζήτησης
Το γουάν αποτελεί, μάλιστα, πεδίο
συζήτησης των Διοικητικών Συμ-
βουλίων των επιχειρήσεων όσο η
χρήση του νομίσματος αυξάνεται,
σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα
της HSBC, καθώς η μεταβλητότητα
των συναλλαγματικών ισοτιμιών
σηματοδοτεί την ανάδειξή του ως
ενός από τα παγκόσμια νομίσματα

αυτού του πλανήτη.
Το κινεζικό νόμισμα αποτελεί

πεδίο συζήτησης σε περισσότερο
από το ένα πέμπτο (22%) των Διοι-
κητικών Συμβουλίων παγκοσμίως,
μόλις πέντε χρόνια αφότου η Κίνα
ξεκίνησε τη διαδικασία απελευθέ-
ρωσης του νομίσματός της, σύμφωνα
με νέα έρευνα του τομέα Επιχειρη-
ματικής Στρατηγικής της HSBC.
Εκτός Κίνας, σχεδόν το ένα τέ-

ταρτο των ανώτερων διοικήσεων
των επιχειρήσεων στη Σιγκαπούρη,

στη Μαλαισία, στη Γερμανία και
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
(ΗΑΕ) έχει συζητήσει για το RMB
ως επιχειρηματικό εργαλείο, σύμ-
φωνα με έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε σε περισσότερα από
1.600 στελέχη υπεύθυνα για τη
λήψη αποφάσεων από 14 χώρες.
Λιγότερο από το ένα πέμπτο των
συμμετεχόντων στην έρευνα από
αγγλόφωνες χώρες όπως η Αυ-
στραλία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και
το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) έχουν

κάνει παρόμοιες συζητήσεις.

Κομβικό σημείο το 2014
«Η περσινή χρονιά αποτέλεσε κομ-
βικό σημείο για τη χρήση του RMB
από τον επιχειρηματικό κόσμο»,
τόνισε ο Simon Cooper, Chief
Executive, Commercial Banking
της HSBC. «Το νόμισμα ξεκίνησε
να σημειώνει πτώση σε σχέση με
το δολάριο, αντιστρέφοντας μια
πολύχρονη τάση και σηματοδο-
τώντας μια νέα φάση στη διαδι-

κασία της απελευθέρωσης του
RMB. Ενώ πολλές επιχειρήσεις
εκτός Κίνας έβλεπαν την υιοθέτηση
του RMB ως μια μικρή ευκαιρία
να κερδίσουν το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα ως πρωτοπόροι, τώρα
προσαρμόζονται στο νέο νόμισμα
και το βλέπουν ως ένα βασικό ερ-
γαλείο. Εάν συναλλάσσεσαι με την
Κίνα, τη μεγαλύτερη εμπορική
δύναμη παγκοσμίως, πρέπει να
σκεφθείς σοβαρά να χρησιμοποι-
ήσεις το νόμισμα της Κίνας».

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής
αξιολόγησης Moodys υποβάθμισε
την πιστοληπτική ικανότητα της
Ουκρανίας, θεωρώντας σχεδόν ανα-
πόφευκτη την αποτυχία της να
αποπληρώσει, μετά το τέλος των
διαπραγματεύσεων, το χρέος της
προς τους διεθνείς πιστωτές της.
«Η πιθανότητα (...) χρεοκοπίας

για το δημόσιο χρέος είναι σχεδόν
100%», αναφέρει ο διεθνής οίκος
αξιολόγησης σε ανακοίνωσή του,
μειώνοντας τη βαθμολογία της χώ-
ρας στο επίπεδο «Ca». Σύμφωνα
με τη Moodys, οι κάτοχοι των ου-
κρανικών ομολόγων θα έχουν «ση-
μαντικές απώλειες» ως αποτέλεσμα
του σχεδίου της κυβέρνησης για

την αναδιάρθρωση της πλειοψηφίας
των εκκρεμών ομολόγων.
Η Ουκρανία ελπίζει να ξεκινήσει

τις διαπραγματεύσεις με τους πι-
στωτές την επόμενη εβδομάδα, με
στόχο να καταλήξει σε μια συμφωνία
για αναδιάρθρωση του χρέους ώς
το τέλος Μαίου, όπως δήλωσε η
Υπουργός Οικονομικών της χώρας,

Ναταλία Γιαρέσκο. Όμως κατά τον
διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολό-
γησης η έκβαση των συζητήσεων
αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει
σε μιαν αναδιάρθρωση “άτακτη”,
η οποία ισοδυναμεί με χρεοκοπία.
Η Moodys διατηρεί επίσης «αρ-

νητική» την προοπτική για την Ου-
κρανία να διασφαλίσει ότι οι μεταρ-

ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν
στη χώρα υπό την πίεση του ΔΝΤ
δεν θα αποτρέψουν το χρέος της να
παραμένει σε «πολύ υψηλό» επίπεδο.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το ουκρανικό
δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί
στο 94% του ΑΕΠ, έναντι 40,6% που
ήταν το 2013, πριν αρχίσει να μειώνεται
με αργό ρυθμό από το επόμενο έτος.

Η χρήση του κινεζικού νομίσματος έχει αυξηθεί από το 2009

Το γουάν «ωριμάζει»ως
το νέο παγκόσμιο νόμισμα

Το κινεζικό νόμισμααποτελεί πεδίο συζήτησης σε περισσότεροαπό το ένα πέμπτο (22%) των Διοικητικών Συμβουλίων παγκοσμίως

«Εάν συναλλάσσεσαι με 
την Κίνα, τη μεγαλύτερη 

εμπορική δύναμη
παγκοσμίως, 

πρέπει να σκεφθείς
σοβαρά να 

χρησιμοποιήσει
το νόμισμά της»

Βέβαιη η χρεοκοπία της Ουκρανίας
MOODY’S

Στη σωστή κατεύθυνση προχωρεί η
Ευρωζώνη, δήλωσε ο Γερμανός
Υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε και πρόσθεσε ότι η Ισπανία,
η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, αλλά και
η Ελλάδα έχουν γίνει πιο ανταγωνι-
στικές. Απέρριψε δε τους ισχυρισμούς
ότι το γερμανικό πλεόνασμα αποτελεί
πρόβλημα για την Ευρωζώνη. «Βλέ-
πουμε τα πρώτα σημάδια επιτυχίας.
Χώρες αρχίζουν να περιορίζουν τα

διαρθρωτικά τους ελλείμματα», δή-
λωσε ο κ. Σόιμπλε σε συνέδριο που
συνδιοργανώνει η Bundesbank με
το γερμανικό  Υπουργείο Οικονο-
μικών στη Φρανκφούρτη και επι-
σήμανε ότι, «αν κυβερνήσεις, κεν-
τρικές τράπεζες και χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα κάνουν τη δουλειά
τους, η ανάπτυξη και η πρόοδος
στις βιομηχανικές χώρες θα είναι
ικανοποιητική - ίσως χαμηλότερη

απ’ ό,τι στο παρελθόν, για λόγους
δημοκρατίας, αλλά θα είναι βιώσιμη
ανάπτυξη χωρίς συχνές κρίσεις».
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά

με το γερμανικό πλεόνασμα, ο κ.
Σόιμπλε δήλωσε ότι χωρίς αυτό η
Ευρωζώνη θα είχε έλλειμμα και
πρόσθεσε: «Ποτέ δεν δέχθηκα ότι
το γερμανικό πλεόνασμα συνιστά
πρόβλημα για την Ευρωζώνη. Κά-
νουμε ό,τι μπορούμε. Η ανάπτυξή

μας οδηγείται από την εσωτερική
ζήτηση, από την κατανάλωση».
Τάχθηκε πάντως υπέρ της μεγα-
λύτερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή
Ένωση πρότυπο διεθνούς διακυ-
βέρνησης: «Σε καιρούς παγκοσμιο-
ποίησης, χρειαζόμαστε διεθνή δια-
κυβέρνηση και η Ε.Ε., παρά τις
αδυναμίες της, είναι ως τώρα το
σημαντικότερο πρότυπο», τόνισε.

Οι χώρες σε πρόγραμμα έχουν γίνει πιο ανταγωνιστικές
B. ΣΟΪΜΠΛΕ
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Η
μετατόπιση της παγκό-
σμιας οικονομικής ισχύος
από τις εδραιωμένες και
αναπτυγμένες οικονο-

μίες της Βόρειας Αμερικής, της Δυ-
τικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας,
προς τις αναδυόμενες οικονομίες,
θα συνεχιστεί τα επόμενα 35 χρόνια,
παρά τις προβλέψεις για επιβράδυνση
της ανάπτυξης στην Κίνα γύρω στο
2020. Σε αυτό το συμπέρασμα κα-
ταλήγει, μεταξύ άλλων, η τελευταία
έκθεση οικονομολόγων της PwC με

τίτλο «The World in 2050: Will
the shift in global economic power
continue?». Η έκθεση παρουσιάζει
μακροπρόθεσμες προβλέψεις για
την πιθανή αύξηση του ΑΕΠ μέχρι
το 2050 σε 32 από τις μεγαλύτερες
οικονομίες του πλανήτη, που αντι-
προσωπεύουν το 84% του συνολικού
παγκόσμιου ΑΕΠ.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο μέ-

σος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
της παγκόσμιας οικονομίας για τα
έτη 2014-50 προβλέπεται λίγο πάνω
από το 3%, με το σχετικό μέγεθος
να διπλασιάζεται και σχεδόν να
τριπλασιάζεται μέχρι το 2037 και
το 2050 αντίστοιχα. Μετά το 2020,
ωστόσο, η παγκόσμια ανάπτυξη
αναμένεται να σημειώσει επιβρά-
δυνση, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης
της Κίνας και μερικών άλλων ση-
μαντικών αναδυόμενων οικονομιών
θα σταθεροποιηθεί σε ένα πιο βιώ-
σιμο μακροπρόθεσμο επίπεδο, πα-
ράλληλα με τη μείωση της αύξησης
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
σε πολλές μεγάλες οικονομίες. 

Κίνα - ΗΠΑ - Ινδία
Η έκθεση περιέχει, επίσης, προ-
βλέψεις με βάση το ΑΕΠ σε συναλ-
λαγματικές ισοτιμίες της αγοράς,
χωρίς αυτήν τη σχετική διόρθωση

τιμών. Στη βάση αυτή, η Κίνα προ-
βλέπεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ
γύρω στο 2028, ενώ η Ινδία θα απο-
τελεί σαφώς την τρίτη μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο το 2050, με
σημαντική ωστόσο διαφορά από τις
ΗΠΑ. Εκτός από τις προβλέψεις
που αφορούν την Κίνα και την
Ινδία, η έκθεση της PwC αποκαλύ-
πτει και άλλα σημαντικά στοιχεία:
•Αναδυόμενες οικονομίες, όπως
η Ινδονησία, η Βραζιλία και το
Μεξικό, έχουν τις δυνατότητες να
ξεπεράσουν σε μέγεθος το Ηνω-
μένο Βασίλειο και τη Γαλλία μέχρι
το 2030, με την Ινδονησία να εν-

δέχεται να ανέβει μέχρι και στην
4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης
το 2050, υπό την προϋπόθεση ότι
θα μπορέσει να εφαρμόσει φιλικές
προς την ανάπτυξη πολιτικές.
•Η Ιαπωνία αναμένεται να σημει-
ώσει τη μικρότερη ανάπτυξη από
το σύνολο των 32 χωρών που κα-
λύπτει η έρευνα, λόγω εν μέρει
της σταθερής μείωσης του πλη-
θυσμού της. Ως εκ τούτου, εκτι-
μάται ότι θα κατέβει από την 4η
στην 7η θέση στην παγκόσμια κα-
τάταξη ΑΕΠ μέχρι το 2050. 
•Οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν
την τάση να μετακινούνται προς

χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης,
με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυ-
ξης στις κυριότερες οικονομίες της
Ευρωζώνης να υπολογίζεται μόλις
στο 1,5-2% περίπου μέχρι το 2050.
•Ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες
της Ε.Ε., προβλέπεται ότι ο υψη-
λότερος μέσος ρυθμός ανάπτυξης
θα καταγραφεί στην Πολωνία, η
οποία θα ξεπεράσει και τη Ρωσία
σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη.

Φιλικές προς την
ανάπτυξη πολιτικές
Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται

στην υπόθεση ότι οι αναδυόμενες
αγορές θα υιοθετήσουν γενικό-
τερα φιλικές προς την ανάπτυξη
πολιτικές. Στην πράξη, ο στόχος
αυτός πιθανόν να μην είναι για
όλες εφικτός και συνεπώς δεν
θα μπορέσουν όλες οι εν λόγω
οικονομίες να ανταποκριθούν
στις προβλέψεις ανάπτυξης της
PwC. Μερικές, ωστόσο, θα ήταν
ενδεχομένως δυνατό ακόμη και
να ξεπεράσουν τις εν λόγω προ-
βλέψεις, νοουμένου ότι θα επι-
ταχύνουν τον ρυθμό των επεν-
δύσεων και τις θεσμικές μεταρ-
ρυθμίσεις.

Το επιτόκιο που πληρώνει ο δα-
νειολήπτης προσδιορίζεται με βάση
ένα επιτόκιο αναφοράς (δηλαδή
το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας,
το επιτόκιο της ΕΚΤ ή το Euribor,
Libor, κτλ), στο οποίο προστίθεται
ένα πρόσθετο περιθώριο (spread)
από την τράπεζα. Για τα δάνεια
που είναι συνδεδεμένα με το βα-
σικό επιτόκιο της τράπεζας, η μεί-
ωση του βασικού επιτοκίου ση-
μαίνει αυτόματη μείωση και του
τελικού επιτοκίου που πληρώνει
ο δανειολήπτης.
Οι περισσότερες εμπορικές τρά-

πεζες στην Κύπρο, από μια χρονική
περίοδο και μετά άρχισαν να συν-

δέουν τα δάνεια με το Euribor ή
Libor και να επιβάλλουν μεγαλύ-
τερα περιθώρια (2%, 3% ή και 4%
σε ορισμένες περιπτώσεις). Το Eu-
ribor είναι διαφορετικό επιτόκιο
και προκύπτει από τον  μέσο όρο
των επιτοκίων που έχουν διάφορες
μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη.

Μόνο ο Συνεργατισμός
Εκτός από τη Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα, η οποία έχει μειώσει όλα
τα επιτόκια (και όχι μόνο τα δάνεια
τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το
βασικό επιτόκιο), οι περισσότερες
εμπορικές τράπεζες έχουν μειώσει
μόνο τα βασικά επιτόκια και όχι το

περιθώριο (spread) των δανείων
τους. Αυτό σημαίνει ότι οι μειώσεις
έγιναν μόνο στα δάνεια, τα οποία
ήταν συνδεδεμένα με το βασικό
επιτόκιο της τράπεζας ή το βασικό
επιτόκιο των στεγαστικών δανείων
και επιχειρήσεων. Αυτές οι τράπεζες
δεν έχουν μειώσει τα δανειοδοτικά
επιτόκια, τα οποία είναι συνδεδε-
μένα με επιτόκια αναφοράς όπως
το Euribor, Libor, ECB, κτλ. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η μόνη κυπριακή
τράπεζα που έχει μειώσει όλα τα
επιτόκιά της είναι ο Συνεργατισμός.

Επόμενα βήματα
Συμπερασματικά, οι πρόσφατες

μειώσεις των δανειοδοτικών επι-
τοκίων, αν και κινήθηκαν σίγουρα
προς τη σωστή κατεύθυνση, ήταν
επιφανειακές και ως εκ τούτου η
θετική τους επίδραση στην οικο-
νομία θα είναι κατά την γνώμη
μας πολύ μικρή. Εάν το ζητούμενο
είναι να βοηθηθεί ουσιαστικά η
οικονομία, όλες οι τράπεζες πρέπει
να μειώσουν άμεσα όλα τα δανει-
οδοτικά επιτόκια ανεξαρτήτως βα-
σικού επιτοκίου αναφοράς (δηλαδή
του «base rate»). Πρέπει, επίσης,
άμεσα να μειώσουν αισθητά τα
περιθώρια όλων των δανείων για
να επωφεληθούν αναλογικά όλοι
οι πελάτες ανεξαρτήτως ποσού και

είδος δανείου. Οι μειώσεις αυτές
θα τονώσουν τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις αφού
θα μειωθούν οι δόσεις τους αισθητά,
βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τη
ρευστότητά τους και δίνοντας νέα
ώθηση στην οικονομία.

Επιφανειακές οι μειώσεις των τραπεζών
ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Ο Δρ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΝΤΗΣ

Ποιες προβλέψεις καταγράφονται σε έκθεση οικονομολόγων της PwC

Ο κόσμος το 2050
Η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής ισχύος προς τις αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να συνεχιστεί

Η Κίνα προβλέπεται 
να ξεπεράσει τις ΗΠΑ 

γύρω στο 2028, ενώ η Ινδία
θα αποτελεί σαφώς την

τρίτη μεγαλύτερη οικονομία
στον κόσμο το 2050, με

σημαντική ωστόσο διαφορά
από τις ΗΠΑ



13ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣBUSINESS

Η
πώληση περιουσιακών
στοιχείων αποτελεί το
κυριότερο εργαλείο των
εταιρειών που συμμε-

τείχαν στην έρευνα της EY, για
χρηματοδότηση της ανάπτυξής
τους. Στην έρευνα Global Corporate
Divestment Study, που αφορά

τους λόγους και τους τρόπους πώ-
λησης των περιουσιακών στοιχείων
των εταιρειών σε παγκόσμιο επί-
πεδο, το 74% των συμμετεχόντων
δήλωσαν ότι επιλέγουν την πώληση
περιουσιακών στοιχείων για να χρη-
ματοδοτήσουν την ανάπτυξη άλλων
τομέων της επιχείρησής τους.

Τρία κοινά χαρακτηριστικά
Από τα ευρήματα προκύπτει πως
οι πράξεις πώλησης περιουσιακών
στοιχείων, που αποτιμούνται θετικά,
έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά:
•Όταν δημιουργείται θετικός αν-
τίκτυπος στην πολλαπλασιαστική
αξία της υπόλοιπης εταιρείας.
•Όταν η τιμή πώλησης ξεπερνά
τις προσδοκίες.
•Όταν η πώληση ολοκληρώνεται
πριν από τα προβλεπόμενα χρο-
νοδιαγράμματα.

Οι απαντήσεις των συμμετε-
χόντων στην έρευνα καταδεικνύουν
ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια

βελτίωσης στις πράξεις πώλησης
περιουσιακών στοιχείων. Μόνο το
19% των ερωτηθέντων απάντησαν
πως πληρούνταν και τα τρία προ-
αναφερόμενα κριτήρια σε πωλήσεις
που διενήργησαν. Το 66% των ερω-
τηθέντων απάντησαν πως κατα-
γράφηκε αύξηση πολλαπλασιαστι-
κής αξίας της υπόλοιπης επιχεί-
ρησης μετά την τελευταία πώληση,
ενώ 74% δήλωσαν πως θα προχω-
ρούσαν σε πώληση περιουσιακών
στοιχείων για να χρηματοδοτήσουν
την ανάπτυξη άλλων τομέων.

Στην ερώτηση με ποιους τρό-
πους θα μπορούσαν να αυξήσουν
την αξία των περιουσιακών στοι-
χείων που είναι προς πώληση, 55%
των συμμετεχόντων απάντησαν
πως χρειάζονται καλύτερα εργαλεία
ανάλυσης για να βελτιωθεί η εξέ-

ταση του χαρτοφυλακίου.

Paul Hammes:
Οι επιχειρήσεις είναι
υπό συνεχή πίεση
Ο επικεφαλής των υπηρεσιών Di-
vestiture Advisory της ΕΥ παγκο-
σμίως, Paul Hammes, σχολίασε
πως περισσότερες από τις μισές
εταιρείες που συμμετείχαν στην
έρευνα αναμένουν ότι οι πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων για στρα-
τηγικούς λόγους θα αυξηθούν τους
επόμενους 12 μήνες. «Το προηγού-
μενο έτος η δραστηριότητα στον
κλάδο των Εξαγορών και Συγχω-
νεύσεων αυξήθηκε σημαντικά, φτά-
νοντας σε επίπεδα προ παγκόσμιας
κρίσης. Οι επιχειρήσεις είναι υπό
συνεχή πίεση, για να βελτιώσουν
την αποδοτικότητα του χαρτοφυ-

λακίου τους και τις αποδόσεις για
τους μετόχους τους», ανέφερε.

Ενδεικτικό της διάθεσης που
υπάρχει για πώληση περιουσιακών
στοιχείων είναι και το γεγονός ότι
47% των συμμετεχόντων αναφέρουν
πως θα πωλούσαν, έστω κι αν δεν
ήταν μέρος της στρατηγικής τους,
εάν τους προσφερόταν Premium
μεταξύ 10-20%. Μάλιστα, το 1/3
από αυτούς θα δεχόταν Premium
και κάτω του 10%. «Αυτή η απάντηση
προκαλεί το ερώτημα κατά πόσον
οι εταιρείες γνωρίζουν την πραγ-
ματική αξία των επιχειρήσεών τους.
Αν οι εταιρείες δεν πραγματοποιούν
τακτικές αξιολογήσεις στη βάση δε-
δομένων ακριβείας, τότε δεν μπο-
ρούν να κρίνουν σωστά αν ο αγο-
ραστής προσφέρει premium ή όχι»,
σημειώνει η ΕΥ στην έρευνά της.

Στ. Δημητρίου: Σωστή
μελέτη και ανάλυση
Ο επικεφαλής του Τμήματος Χρη-
ματοοικονομικών Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, Στέλιος
Δημητρίου, σχολίασε ότι οι πρα-
κτικές των εταιρειών ανά το παγ-
κόσμιο, σε σχέση με τη διαχείριση
των περιουσιακών τους στοιχείων,
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα
παραδείγματα για τις κυπριακές
επιχειρήσεις. «Σε μια περίοδο που
οι πηγές χρηματοδότησης στην
εγχώρια αγορά είναι είτε ιδιαίτερα
περιορισμένες είτε ιδιαίτερα ακρι-
βές, το ενδεχόμενο πώλησης πε-
ριουσιακών στοιχείων, τα οποία
δεν βρίσκονται στον πυρήνα των
εργασιών μιας επιχείρησης, απο-
τελεί μια καλή επιλογή για χρη-
ματοδότηση περαιτέρω ανάπτυξη»,
επεσήμανε. Κάτι τέτοιο όμως, τό-
νισε, «θα πρέπει να γίνει κατόπιν
σωστής μελέτης και ανάλυσης των
δεδομένων και σίγουρα αφού η
επιχείρηση βεβαιωθεί ότι τηρούνται
οι τρεις προϋποθέσεις-κλειδιά για
επιτυχημένη πώληση, όπως κα-
ταγράφονται στην έκθεση της ΕΥ».

Συνεντεύξεις από 800
εκτελεστικά στελέχη
Σημειώνεται ότι για τον σκοπό της
έρευνας λήφθηκαν συνεντεύξεις
από 800 εκτελεστικά στελέχη επι-
χειρήσεων από την Αμερική, την
Ασία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανα-
τολή, την Ινδία και την Αφρική. Οι
συνεντεύξεις λήφθηκαν μεταξύ Νο-
εμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015
από τη FT Remark του Ομίλου των
Financial Times. Το 85% των στε-
λεχών που έλαβαν μέρος ήταν CEO’s,
CFO’s ή άλλα ανώτερα στελέχη.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της PwC,
η παγκόσμια αγορά υγειονομικής
περίθαλψης, αξίας $9,59 τρις δο-
λαρίων, γίνεται δέκτης καινοτομιών
που μπορούν να συμπληρώσουν ή
να αντικαταστήσουν την παραδο-
σιακή, πρόσωπο με πρόσωπο, κλι-
νική περίθαλψη τόσο σε αναπτυγ-
μένα, όσο και σε αναπτυσσόμενα
κράτη. Η έκθεση της PwC με τίτλο
«Global health’s new entrants:
Meeting the world’s consumer»,
παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο
οι νεοεισερχόμενες εταιρείες ανά
το παγκόσμιο, των οποίων οι βασικές
εργασίες δεν έχουν καμία σχέση με
τον τομέα της υγείας ή οι οποίες
επεκτείνονται σε νέους ρόλους στον
εν λόγω κλάδο, πρωτοπορούν στη
δημιουργία δυνατοτήτων εικονικής
υγειονομικής περίθαλψης, παρέχουν
οικονομικά προσιτές και κατάλληλες
επιλογές φροντίδας, ευεξία και καλή
φυσική κατάσταση και πολλά άλλα.

Σύμφωνα με την PwC, αυτές οι
ανατρεπτικές επιχειρηματικές δι-
εισδύσεις στον τομέα της υγείας,
έχουν τη δυνατότητα να αποσπάσουν
έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων
δολαρίων, τα οποία διοχετεύονται
σήμερα σε παραδοσιακούς παροχείς
υγειονομικής περίθαλψης.

Τα τέσσερα βασικά ζητήματα
Η έκθεση «Νεοεισερχόμενοι στον
τομέα της παγκόσμιας υγείας» εξε-
τάζει τέσσερα βασικά ζητήματα:
•Το φαινόμενο της ταχύτερης και-
νοτομίας στις αναδυόμενες αγορές
(Leapfrog Effect).

Η καινοτομία στις αναδυόμενες
οικονομίες χαρακτηρίζεται από τα-
χύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με
τις αναπτυγμένες χώρες. Σ’ ένα πε-
ριβάλλον όπου υπάρχουν επείγουσες
ανάγκες αλλά και λιγότερες ρυθμί-
σεις, οι λύσεις σε ζητήματα υγείας
που προσφέρουν οι νεοεισερχόμενοι

στην αγορά είναι δυνατόν να εδραι-
ωθούν γρηγορότερα.
•Την «εικονικοποίηση» των υπη-
ρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Καθώς ο κόσμος πλησιάζει όλο
και περισσότερο στην «εικονικο-
ποίηση» της περίθαλψης - μέσα από
τη σύγκλιση της κινητής, ψηφιακής
και ασύρματης τεχνολογίας, ανα-
μένεται ότι οι νεοεισερχόμενοι από
κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες,
η τεχνολογία και το λιανικό εμπόριο
θα ισχυροποιήσουν τη θέση τους.  
•Την πλήρωση των κενών του παγ-
κόσμιου συστήματος υγείας.

Στις μέρες μας, οι καταναλωτές
αναζητούν μια εμπειρία που να
αντικατοπτρίζει την άνεση και τη
διαφάνεια που χαρακτηρίζουν τη
σχέση τους με τον τραπεζικό κλάδο,
το λιανικό εμπόριο, τις μεταφορές
και άλλες αγοραστικές εμπειρίες.
Η πλήρωση των κενών μεταξύ των
προσδοκιών των καταναλωτών και

της σημερινής ιατρικής υποδομής
παρέχει πολλές ευκαιρίες σε νεοει-
σερχόμενους στον τομέα της παγ-
κόσμιας υγειονομικής περίθαλψης
με φρέσκιες ιδέες και δεξιότητες.
•Την αγορά ευεξίας και φυσικής
κατάστασης.

Η αυξανόμενη αγορά ευεξίας και
φυσικής κατάστασης, η οποία, σύμ-
φωνα με την PwC, πιθανόν να αντι-
προσωπεύει τα $1,49 τρις του συνόλου
των $9.59 τρις της παγκόσμιας αγοράς
υγείας, προσφέρει μια πιο ευέλικτη
προοπτική εισόδου σε επιχειρήσεις,
που μελετούν τρόπους να ταράξουν
τα νερά στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης, παρακάμπτοντας κυ-
βερνητικούς ή παραδοσιακούς πα-
ροχείς υπηρεσιών υγείας και τα πε-
ρίπλοκα ρυθμιστικά καθεστώτα.

Αυξάνεται το κόστος
«Το κόστος της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης αυξάνεται με ταχύτερους

ρυθμούς σε σχέση με το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν πολλών κρατών,
ενώ σε πολλές αναπτυσσόμενες
χώρες η πρόσβαση σε ποιοτική πε-
ρίθαλψη είναι περιορισμένη», δη-
λώνει ο Vaughn Kauffman, Επι-
κεφαλής του Τμήματος Νεοεισερ-
χομένων στον τομέα της Παγκό-
σμιας Υγείας της PwC. «Ταυτόχρο-
να, οργανισμοί ανεξαρτήτως με-
γέθους, που διαθέτουν τις κατάλ-
ληλες γνώσεις, έχουν την ευκαιρία
να προσφέρουν στον καταναλωτή
έξυπνες και καινοτόμες ιδέες για
την αντιμετώπιση των πιο πάνω,
καθώς και άλλων προκλήσεων στον
τομέα της παγκόσμιας υγειονομικής
περίθαλψης. Ως αποτέλεσμα, βλέ-
πουμε νεοεισερχόμενους στον το-
μέα της υγείας να ξεπερνούν τα
εθνικά σύνορα και να διαμορφώ-
νουν συνεταιρισμούς με παραδο-
σιακούς φορείς, ανατρέποντας πα-
λαιότερα πρότυπα».

Ανατρεπτικές αλλαγές…
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ενδεικτικά τα συμπεράσματα από την έρευνα της ΕΥ

Εργαλείο ανάπτυξηςεταιρειών η
πώληση περιουσιακών στοιχείων

Χαρακτηριστικό της διάθεσης για πώληση περιουσιακών στοιχείων, είναι το γεγονός ότι 47% των συμμετεχόντων αναφέρουν πως
θα πωλούσαν, έστω κι αν δεν ήταν μέρος της στρατηγικής τους, εάν τους προσφερόταν premium μεταξύ 10-20%

Αν οι εταιρείες 
δεν πραγματοποιούν

τακτικές αξιολογήσεις στη
βάση δεδομένων
ακριβείας, τότε δεν 
μπορούν να κρίνουν
σωστά αν ο αγοραστής 

προσφέρει premium ή όχι
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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

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επι-
σημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος
των Σχεδίων τοποθέτησης ανέργων
είναι η παροχή ευκαιριών σε άνερ-
γους νέους για απόκτηση εργα-
σιακής πείρας, μέσω της τοποθέ-
τησης και κατάρτισής τους σε επι-
χειρήσεις/οργανισμούς για περίοδο
6 μηνών, που θα τους βοηθήσει
στη συνέχεια να ενταχθούν ομαλά
σε κανονική απασχόληση. Υπεν-
θυμίζεται ότι το ΥΕΠΚΑ, σε συ-
νεργασία με την ΑνΑΔ, εφάρμοσε
για πρώτη φορά το 2013 το Σχέδιο
τοποθέτησης άνεργων νέων πτυ-
χιούχων. Το 2014 εφαρμόστηκε το
Σχέδιο άνεργων νέων αποφοίτων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
επαναλήφθηκε το Σχέδιο τοποθέ-
τησης άνεργων νέων πτυχιούχων.

Όπως αναφέρεται, για την πε-
ρίοδο τοποθέτησής τους, οι άνεργοι
νέοι λαμβάνουν επίδομα κατάρτισης
ύψους €500 τον μήνα, το οποίο
με κανένα τρόπο δεν αποτελεί μι-
σθό. «Οι άνεργοι νέοι φιλοξενούνται
από τις επιχειρήσεις και τους ορ-
γανισμούς, όπου τοποθετούνται
ως καταρτιζόμενοι, για απόκτηση
εργασιακής πείρας και δεν είναι
εργοδοτούμενοί τους. Οι πιέσεις
στους μισθούς οφείλονται στις αν-
τίξοες συνθήκες στην αγορά εργα-
σίας που δημιούργησε η οικονομική
κρίση, και δεν σχετίζονται με κα-
νένα τρόπο με το επίδομα κατάρ-
τισης», σημειώνει το Υπουργείο.
Σύμφωνα με το Υπουργείο, μέσα
από το Σχέδιο τοποθέτησης άνεργων
νέων πτυχιούχων που εφαρμόστηκε
το 2013 έγιναν 1.775 τοποθετήσεις
άνεργων νέων, από τους οποίους
ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρό-
γραμμα οι 1.498. Στο Σχέδιο τοπο-
θέτησης άνεργων νέων πτυχιούχων
του 2014, τοποθετήθηκαν 2.043
άτομα.

Οι μισοί βρήκαν δουλειά
Ως προς το Σχέδιο τοποθέτησης
άνεργων νέων πτυχιούχων που
εφαρμόστηκε το 2013, το Υπουργείο
αναφέρει ότι, με βάση τα αποτε-
λέσματα μελέτης αξιολόγησης, η
οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο
2015, διαπιστώνεται ότι βελτιώνεται
σημαντικά η απασχολησιμότητά
τους, αφού οι μισοί συμμετέχοντες
(49,8%), περίπου 6 μήνες μετά
την ολοκλήρωση της συμμετοχής
τους, δήλωσαν ότι εργάζονται. Το
θετικό αυτό αποτέλεσμα αφορά

τόσο όσους τοποθετήθηκαν στον
ιδιωτικό τομέα, όσο και αυτούς
που τοποθετήθηκαν στον δημόσιο
τομέα, παρά την ισχύουσα ανα-
στολή πλήρωσης κενών θέσεων,
σημειώνει το Υπουργείο και προ-
σθέτει πως αξιοσημείωτο είναι και
το γεγονός ότι περίπου 1 στους 4
(23,9%) από αυτούς που εργάζονται
εξακολουθούν να βρίσκονται στην
επιχείρηση/οργανισμό όπου το-
ποθετήθηκαν.

Σημειώνεται, επίσης, ότι προ-
γραμματίζεται να γίνουν μελέτες
αξιολόγησης και για τα 2 Σχέδια
τοποθετήσεων που άρχισαν μέσα
στο 2014, μετά την ολοκλήρωσή
τους και την παρέλευση 6 μηνών,
ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον

τα άτομα που έχουν τοποθετηθεί
βρίσκονται σε απασχόληση.

Επιτόπιοι έλεγχοι
Ακόμα αναφέρεται ότι στα Σχέδια
τοποθετήσεων άνεργων νέων για
απόκτηση εργασιακής πείρας γί-
νεται τουλάχιστον ένας επιτόπιος
έλεγχος σε κάθε επιχείρηση/ορ-
γανισμό και μέχρι τώρα έχουν γίνει
πάνω από 4.000 έλεγχοι. Σε πε-
ριπτώσεις που διαπιστωθούν πα-
ρατυπίες γίνονται οι ανάλογες διορ-
θωτικές ενέργειες, όπως διακοπή
του προγράμματος ή αποκλεισμός
της επιχείρησης από νέα τοποθέ-
τηση και βοηθούνται οι άνεργοι
με νέα κατάλληλη τοποθέτηση.
Μέσα από τους ελέγχους που έχουν
διενεργηθεί έχει διαπιστωθεί ότι
πολύ περιορισμένος αριθμός το-
ποθετήσεων διακόπηκε, λόγω μη
τήρησης των προνοιών του Σχεδίου
από κάποιο από τα δύο μέρη, ανα-
φέρει το Υπουργείο. Σε σχέση με
το Σχέδιο τοποθέτησης άνεργων
νέων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
προσφέρθηκε τοποθέτηση σε 1.988
άτομα, ενώ τοποθετήθηκαν τελικά
1.150 άνεργοι νέοι. Η μη τοποθέ-
τηση των υπολοίπων οφείλεται,
σύμφωνα με το Υπουργείο, κυρίως
σε μη αποδοχή της τοποθέτησης
λόγω απόστασης από τον τόπο κα-
τοικίας του ανέργου ή λόγω εξεύ-
ρεσης απασχόλησης ή συνέχισης
σπουδών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα
Σχέδια τοποθέτησης, με βάση και
τα αποτελέσματα αξιολόγησης, εί-
χαν και έχουν θετική συμβολή
στην προσπάθεια του Υπουργείου
και της ΑνΑΔ για βελτίωση της
απασχολησιμότητας των άνεργων
νέων μας, για ομαλή ένταξή τους
στην αγορά εργασίας μέσα στις
σημερινές συνθήκες που επικρα-
τούν στον τόπο μας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενθαρρυντικάαποτελέσματα από
σχέδιο τοποθέτησης άνεργων νέων

Ως προς το Σχέδιο
τοποθέτησης άνεργων
νέων του 2013, το
Υπουργείο αναφέρει 

ότι, με βάση τα
αποτελέσματα μελέτης
αξιολόγησης, οι μισοί 

συμμετέχοντες (49,8%),
περίπου 6 μήνες μετά την

ολοκλήρωση της
συμμετοχής τους,

δήλωσαν ότι εργάζονται
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Δύο από τους πιο δημοφιλείς παίκτες της
Ομόνοιας, οι Ρενάτο Μαργκάσα και Ιβάν
Ρούνιε, βρέθηκαν χθες Σάββατο, 28 Μαρτίου,
11:00 - 15:00, στο Kings Avenue Mall, στην
Πάφο, καλεσμένοι της PrimeTel, προκειμένου
να φωτογραφηθούν και να υπογράψουν αυ-
τόγραφα με όλους τους φίλους της ομάδας.

To απίστευτα γρήγορο 4G δίκτυο της PrimeTel
προσφέρει μιαν  αξέχαστη διαδικτυακή εμ-
πειρία, καθώς επιτρέπει πολλαπλάσιες ταχύ-
τητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, χρήση προ-
ηγμένων multimedia εφαρμογών όπως HD
Streaming και HD Video-Conferencing, αλλά
και αποστολή και λήψη μεγάλων αρχείων.

Τη διαχρονική στήριξή του προς τη νεο-
λαία και την παιδεία του τόπου επιβε-
βαιώνει εμπράκτως ο Συνεργατισμός,
στηρίζοντας ως μέγας χορηγός, τη δη-
μιουργία του Nicosia Science Cafe. H
ίδρυση του Nicosia Science Cafe ανα-
κοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου, πα-
ρουσία των Υπουργών Παιδείας και Πο-
λιτισμού Κώστα Καδή και Συγκοινωνιών
και Έργων Μάριου Δημητριάδη. Τα Scien-
ce Cafe λειτουργούν σε αρκετές ευρω-
παϊκές χώρες και  αποσκοπούν στην
άμεση εμπλοκή των πολιτών σε θέματα
επιστημών καινοτομίας και πολιτισμού.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρωτοποριακό
εργαλείο, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιδιώκει να αναδείξει και να
προβάλει στους νέους, τη σημασία και
ελκυστικότητα της επιστημονικής, τε-
χνολογικής και ερευνητικής γνώσης και
σταδιοδρομίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέγας χορηγός του
Nicosia Science Cafe

Ο James Hogan, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Etihad Airways, στις
πρώτες δημόσιες δηλώσεις του, από τότε
που τρεις αεροπορικές εταιρείες των
ΗΠΑ ξεκίνησαν μια εκστρατεία κατά
της Etihad Airways και άλλων φορέων
του Κόλπου, ανέφερε τα βασικά γεγονότα
πίσω από την ανάπτυξη της Etihad Air-
ways και την ανταγωνιστική στρατηγική
της. «Η Etihad είναι ένας Δαβίδ. Ένας
Δαβίδ, ο οποίος από τότε που ξεκινήσαμε,
το 2003, αντιμετώπιζε τον Γολιάθ. Σχεδόν
σε κάθε αγορά που έχουμε εισέλθει, εί-
χαμε να αντιμετωπίσουμε τους υπάρ-
χοντες ανταγωνιστές, με τις καθιερωμένες
επιχειρήσεις, εγκατεστημένες υποδομές,
με εδραιωμένες πωλήσεις, μάρκετινγκ,
εμπορικά σήματα και πελατειακές βάσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι αερο-
πορικές εταιρείες ήταν προικισμένες με
εκπληκτικές υποδομές -αερολιμένες,
slots, δικαιώματα προσγείωσης- επί δε-
καετίες. Για να τους αντιμετωπίσουμε,
έπρεπε να εργαστούμε σκληρότερα και
εξυπνότερα. Αυτό είναι που αποκαλούμε
ανταγωνισμό», τόνισε αρχικά και συνέ-
χισε: «Έχουμε ήδη βοηθηθεί από τη γε-
ωγραφική θέση μας. Ο Κόλπος βρίσκεται
στο κέντρο του εμπορίου και των δρο-
μολογίων τού σήμερα. Η σημερινή τε-
χνολογία των αεροσκαφών και οι μετα-
βαλλόμενες συνθήκες του παγκόσμιου
εμπορίου σημαίνει ότι είμαστε σε θέση
για πολλές νέες και αναδυόμενες αγορές».
Ο κ. Hogan είπε ότι το «μυστικό» πίσω
από την ταχεία ανάπτυξη της Etihad
Airways, δεν ήταν τίποτα περισσότερο
από την άψογη εξυπηρέτηση των πελα-
τών, η οποία διατυπώθηκε στα σύγχρονα
νέα αεροσκάφη, με κορυφαία προϊόντα,
σε ανταγωνιστικές τιμές, με διαδρομές
στις οποίες οι ταξιδιώτες θέλουν να πε-
τάξουν.

ETIHAD AIRWAYS

Η συνταγή της επιτυχίας

Φωτογραφηθείτε με παίκτες της Ομόνοιας, σε χρόνο... 4G

PRIMETEL

LAIKO COSMOS TRADING

Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα οι αεροπορικές
εταιρείες δεν ήταν σε θέση να εξατομικεύ-
σουν αποτελεσματικά και να διαφοροποι-
ήσουν τις προσφορές που προορίζονταν
αποκλειστικά για τους εταιρικούς πελάτες.
Πλέον, η Amadeus έρχεται να δώσει τη
λύση  ανακοινώνοντας ότι η Lufthansa

είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που
επέλεξε να υιοθετήσει το Altéa Corporate
Recognition, ένα εργαλείο που επιτρέπει
στην αεροπορική εταιρεία να αναγνωρίζει
καλύτερα τους εταιρικούς πελάτες κατά τη
στιγμή της κράτησης. Το παραπάνω βήμα
εξασφαλίζει την προσφορά στρατηγικά εξα-

τομικευμένων υπηρεσιών, που μπορούν
να προσφερθούν τόσο στους εταιρικούς πε-
λάτες, όσο και σε μεμονωμένους εταιρικούς
ταξιδιώτες σε όλα τα στάδια του ταξιδιού
τους, ενισχύοντας τόσο το κομμάτι των
επαγγελματικών ταξιδιών, όσο και τη συ-
νολική ταξιδιωτική εμπειρία. 

AMADEUS 

Νέα τεχνολογία βοηθάει τη Lufthansa

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει και ενθαρ-
ρύνει τη διεύρυνση των επιχειρηματικών
σχέσεων Κύπρου - Ρωσίας. Στα πλαίσια
αυτά ήταν χορηγός του Cyprus - Russia
Business & Investment Forum, που έγινε
την Παρασκευή, 20 Μαρτίου, στο ξενο-
δοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό. Πι-
στεύοντας ότι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες
μεταξύ των δύο χωρών είναι μεγάλες, η
Τράπεζα Πειραιώς βοηθά τις επιχειρήσεις
στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά
ότι, παρά την οικονομική κρίση, οι τομείς
των επενδύσεων, της ενέργειας, του του-
ρισμού, των ακινήτων, της καινοτομίας
προσφέρονται σήμερα για στενότερη συ-
νεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ανώ-
τερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τρά-
πεζας Πειραιώς Γιώργος Άππιος παρουσίασε
τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, με
έμφαση στη βελτίωση των διαδικασιών

και του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά
με τις δανειοδοτήσεις, την εταιρική δια-
κυβέρνηση και την αποφυγή φαινομένων
ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χορηγός του Cyprus - Russia
Business & Investment Forum

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η Hermes Air-
ports, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
Πάφου, ανακοινώνουν την έναρξη εργα-
σιών της αεροπορικής εταιρείας Germania,
στην Κύπρο. Με τις πτήσεις της Germania,
η Κύπρος θα συνδέεται με πέντε κύριες
πόλεις της Γερμανίας.  Συνολικά, η Ger-
mania θα εκτελεί πέντε πτήσεις από το
Αεροδρόμιο Πάφου, συνδέοντάς το με το
Βερολίνο, το Αμβούργο, το Ντίσελντορφ
και το Έρφουρτ. Η έλευση της Germania
στα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πά-
φου αποτελεί το επιστέγασμα συντονι-
σμένων και συλλογικών προσπαθειών που

καταβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες,
από τους φορείς της τουριστικής βιομη-
χανίας της Κύπρου. 

HERMES AIRPORTS

«Καλωσορίζουμε την Germania στην Κύπρο»

Η C.A. Papaellinas Ltd έχει ολοκληρώσει
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστή-
ματος δυναμικότητας 100kW (kilowatt)
στην οροφή των κεντρικών της γραφείων
στα Λατσιά. Το σύστημα ενώθηκε με το
δίκτυο της ΑΗΚ στις 2 Φεβρουαρίου 2015.
Με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού
συστήματος, η C.A. Papaellinas Ltd υπο-
στηρίζει έμπρακτα τη χρήση της πράσινης
ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει

την ενεργειακή απόδοση τόσο των κεντρι-
κών της γραφείων, όσο και των εγκατα-
στάσεων της PharmacyLine. Το νέο φω-
τοβολταϊκό σύστημα της Εταιρείας, που
αποτελεί ίσως το δεύτερο μεγαλύτερο σύ-
στημα αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά
στην Κύπρο, αναμένεται να παράγει περίπου
το 25% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης
ενέργειας των κεντρικών της γραφείων
και του κτιρίου της PharmacyLine.

C.A. PAPAELLINAS

Ισχυρό φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής

Η φετινή περίοδος των διεθνών εκθέσεων
ακινήτων ξεκίνησε με ιδιαίτερη επιτυχία
για την Aristo Developers, με τη συμμετοχή
της στην έκθεση ReEstate Expo στο Νοβο-
σιμπίρσκ της Ρωσίας. Η έκθεση πραγμα-
τοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου, στην οποία
και συμμετείχαν 25 εταιρείες από 7 χώρες.
Η ηγετική παρουσία της Aristo Developers
στον τομέα Ανάπτυξης Γης στην Κύπρο σε
συνδυασμό με τη μοναδική γκάμα ακινήτων
που διαθέτει σε όλο το νησί, αποτέλεσαν
έναν σημαντικό πόλο έλξης για τους πιθανούς
αγοραστές και επενδυτές. 
Πέρα από την παρουσίαση των ακινήτων

της εταιρείας, οι εκπρόσωποι της Aristo
Developers προώθησαν και τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της Κύπρου, όπως τον με-
σογειακό τρόπο ζωής και την πολιτιστική
της κληρονομιά, καθώς επίσης και το πρό-
γραμμα απόκτησης άδειας μόνιμης παρα-
μονής και ιθαγένειας.

ARISTO DEVELOPERS

Παρουσιάζει το
χαρτοφυλάκιο 
ακινήτων σε Ρώσους
αγοραστές

Η Laiko Cosmos Trading είναι στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει ότι, μετά από
αξιολόγησή της στον τομέα logistics και
δικτύου διανομής, έχει υπογράψει συμφωνία
με τη Sodexo για να ενεργεί ως ο επιλεγμένος
logistics συνεργάτης τους, που να παρέχει
όλη την γκάμα βρετανικών προϊόντων ξηρής
μορφής και κατάψυξης στα καταστήματα
British Forces Cyprus Retail στις Βρετανικές
Βάσεις. Η Sodexo παρέχει ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών στην κοινότητα των βρετανικών
ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, συμπερι-
λαμβανομένων και υπηρεσιών εστίασης,
λιανικών πωλήσεων και ξενοδοχειακών υπη-
ρεσιών και το συμβόλαιο ισχύει για μια πε-
ρίοδο 3+1+1 ετών.

Συμβόλαιο με τη
Sodexo Κύπρου Λτδ



Μ
εγαλοεφοπλιστής,
συλλέκτης... ακινή-
των και λάτρης των
επενδύσεων στο

glam real estate. Το όνομα αυτού
Γιώργος Προκοπίου, ο οποίος προ-
σφάτως έγινε και ένοικος του ακρι-
βότερου συγκροτήματος κατοικιών
στον κόσμο: Του περίφημου One
Hyde Park στο Λονδίνο. Άνθρωπος
χαμηλών τόνων ο Γιώργος Προκο-
πίου «μιλάει» με τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες, καθώς ελέγχει
περισσότερα από 11 εκατ. τόνους
μεταφορικής δυναμικότητας, αλλά
και μιαν αυτοκρατορία ακινήτων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
πλήρωσε, ούτε λίγο, ούτε πολύ,
ποσό άνω των 20 εκατ. ευρώ(!)
για να αποκτήσει ένα διαμέρισμα
στο συγκρότημα One Hyde Park
του Knightsbridge και να γίνει
γείτονας με ονόματα όπως ο Ρώσος
δισεκατομμυριούχος και πρώην
σύντροφος της Ναόμι Κάμπελ,
Βλαντίμιρ Ντορόνιν και ο πρωθυ-
πουργός του Κατάρ, Χαμάντ Αλ
Θάνι. Έτερος ένοικος είναι ο αδελ-
φός του πρώην πρωθυπουργού της
Ελλάδας, Νίκος Παπανδρέου, που

διατηρεί στο υπερπολυτελές συγ-
κρότημα το δικό του διαμέρισμα.

Το εντυπωσιακό συγκρότημα
εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν
οι αδερφοί Νικ και Κρίστιαν Κάντι,
σε συνεργασία με εταιρεία συμφε-

ρόντων του Χαμάντ Αλ Θάνι. Βρί-
σκεται στην άκρη του περίφημου
Hyde Park του Λονδίνου, σε μιαν
από τις ακριβότερες συνοικίες του
κόσμου. Οι δυο κατασκευαστές
κράτησαν τα διαμερίσματα με την

πιο περίοπτη θέα, στον 10ο όροφο.
Κάθε ένα από αυτά κοστίζει 35
εκατομμύρια ευρώ, ενώ και οι υπό-
λοιπες κατοικίες κυμαίνονται σε
παρόμοια ποσά. Σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Προ-
κοπίου έχει την ευκαιρία να απο-
λαμβάνει τη θέα του Hyde Park
από τον ένατο όροφο, όπου βρί-
σκεται το διαμέρισμά του. Κι όταν
λέμε διαμέρισμα μη φανταστείτε
τίποτα λιγότερο από... 350 τ.μ.

Βαρόνοι του πετρελαίου
Πέραν των προαναφερθέντων ενοί-
κων, η υπόλοιπη λίστα περιλαμ-
βάνει βαρόνους του πετρελαίου
από το Καζακστάν και το Αζερμ-
παϊτζάν και Ρώσους πολυεκατομ-
μυριούχους. Ιδιοκτήτης διαμερί-
σματος που εκτείνεται σε τρεις
ορόφους είναι ο Πρωθυπουργός
του Κατάρ, Σεΐχης Χαμάντ μπιν
Γιασίντ. Από τα 76 διαμερίσματα,
μόνο τα 17 χρησιμοποιούνται ως
μόνιμη κατοικία, ενώ οι περισσό-
τεροι αγοραστές προστάτεψαν την
ανωνυμία τους, κάνοντας την αγο-
ρά μέσω off shore εταιρειών.

«Κονταροχτυπήθηκε» με
τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Όσο για τον κ. Προκοπίου, οι
πληροφορίες τον θέλουν να έχει
αποκτήσει ακίνητα σε όλη την

Ευρώπη και ειδικά στις νότιες χώ-
ρες. Μέχρι το 2010 ήταν γνωστός
μόνο στους εφοπλιστικούς κύ-
κλους, αλλά εκείνη τη χρονιά έγινε
ευρύτερα γνωστός όταν αγόρασε
την περίφημη Villa Christina στο
Πορτοφίνο. Το συγκεκριμένο ακί-
νητο περιγράφεται ως μια από τις
ωραιότερες κατοικίες της Ιταλικής
Ριβιέρας και, σύμφωνα με τα ιτα-
λικά ΜΜΕ, ο εφοπλιστής είχε
“κονταροχτυπηθεί” τότε με τον
Σίλβιο Μπερλουσκόνι για την από-
κτησή της. Τελικά το ελληνικό
πνεύμα υπερίσχυσε, ωστόσο το
ποσό της αγοράς δεν έγινε γνωστό.
Οι φήμες πάντως κάνουν λόγο
για 25.000.000 ευρώ! 

Περί τα 125 ακίνητα
ανά τον κόσμο
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που
τον αφορούν, ο κ. Προκοπίου από
το 2005 μέχρι σήμερα απέκτησε
περί τα 125 ακίνητα ανά τον κόσμο
με συνολική αντικειμενική αξία
που ξεπερνάει τα 280.000.000
ευρώ. Σε ό,τι αφορά την εφοπλι-
στική του δραστηριότητα, η εταιρεία
του Dynacom, την οποία δημιούρ-
γησε το 2011, έχει δυναμικό πάνω
από 60 δεξαμενόπλοια. Σε αυτήν
μάλιστα εργάζεται και η κόρη του
με μεγάλη επιτυχία.

ΠΗΓΗ: newmoney.gr
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Σοκολάτες με αμύγδαλο που λιώ-
νουν απολαυστικά στο στόμα, σο-
κολάτες με φουντούκια, με φρούτα
και με σταφίδες ή απλά σοκολάτες
σκέτες που οδηγούν τον ουρανίσκο
σε γευστική αποθέωση, είναι οι
αναμνήσεις των παιδικών χρόνων
για κάποιους από εμάς και οι “γλυ-
κές αμαρτίες” της ενήλικης ζωής
για κάποιους άλλους. Σκεφτήκατε,
όμως, ποτέ ότι η αγαπημένη μας
σοκολάτα, παρηγοριά ή επιβρά-
βευση στην παιδική μας ηλικία,
θα μπορούσε να εξαφανιστεί σε
μερικά χρόνια ή η τιμή της να
γίνει τόσο υψηλή, που με δυσκολία

να μπορούμε να την αγοράσουμε;

Προειδοποιήσεις
Τα νέα είναι άσχημα για τους
απανταχού λάτρεις της σοκολάτας.
Οι δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες
παραγωγής σοκολάτας στον κόσμο,
η εταιρεία Barry Callebaut Group,
με έδρα την Ελβετία και η βρετα-
νική Mars, προειδοποίησαν με
ανακοινώσεις τους ότι η συνεχι-
ζόμενη έλλειψη του κακάο στην
παγκόσμια αγορά θα επιφέρει ανα-
πόφευκτα και την έλλειψη, αλλά
και την αύξηση στην τιμή της λα-
τρεμένης μας σοκολάτας. Ο Barry

Callebaut αποκάλυψε ότι μόνο το
έτος 2013 - 2014  η εταιρεία του
πούλησε πάνω από 1,7 εκατομ.
τόνους σοκολάτας, μία ποσότητα
που μεταφράζεται σε αύξηση πάνω
από 11,6% σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο έτος και πρόβλεψε ότι
η ζήτηση για σοκολάτα θα αυξηθεί
τα επόμενα χρόνια. Ο ίδιος όμως
επανέλαβε τους φόβους, που ήδη
έχουν εκφραστεί από τη Fiona
Dawson, πρόεδρο της εταιρείας
Mars, με έδρα τη Βρετανία, ότι η
έλλειψη του κακάο στην παγκόσμια
αγορά θα κάνει την σοκολάτα δυ-
σεύρετη για τους καταναλωτές μέ-

χρι το 2020.

Από παραγωγοί, εισαγωγείς
Σύμφωνα με τον Callebaut, η τιμή
του κακάο αυξήθηκε κατά 25%
μέσα σε ένα χρόνο και αυτό οφεί-
λεται σε πολλούς παράγοντες, με-
ταξύ των οποίων οι καιρικές συν-
θήκες, η χρηματοοικονομική κερ-
δοσκοπία, αλλά και ο ιός του Έμ-
πολα σε χώρες της δυτικής Αφρι-
κής. Παράλληλα, χώρες της Λατι-
νικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία,
που στο παρελθόν παρήγαγαν κα-
κάο, έχουν εξελιχθεί στους μεγα-
λύτερους εισαγωγείς του, ενώ η

αυξανόμενη καλλιέργειά του στην
Ακτή του Ελεφαντοστού και στην
Γκάνα, δεν επαρκεί για να καλύψει
την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση
για σοκολάτα, που έχει ραγδαία
αύξηση, ειδικότερα στην Ασία. Ο
John Mason από το “Συμβούλιο
Έρευνας για τη Διατήρηση της
Φύσης” (Nature Conservation Re-
search Council), που έχει την
έδρα του στην Γκάνα, είχε προ-
βλέψει σχετικά με το θέμα το 2010:
“Η σοκολάτα θα γίνει τόσο σπάνια
και ακριβή σαν το χαβιάρι, που ο
μέσος Τζο δεν θα μπορεί να την
αγοράσει”.

Θα εξαφανιστούν οι σοκολάτες μέχρι το 2020;
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΚΑΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Αυτοκινητόδρομος θα συνδέει Λονδίνο με... Νέα Υόρκη
ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ

Ένα πλάνο που θα αλλάξει τον παγ-
κόσμιο οδικό χάρτη έχει ξεκινήσει
η Ρωσία. Σύμφωνα με το σχέδιο,
ένας δρόμος -που δεν θα υπάρχει
όμοιός του- θα καταφέρει να φέρει
κοντά την Ευρώπη με την Αμερική!
Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του
Ρωσικού Σιδηροδρόμου, Βλάντιμιρ
Γιακούνιν, ο αυτοκινητόδρομος θα
ξεκινά από το Λονδίνο και, διασχί-
ζοντας 10 ευρωπαϊκές χώρες, όλη
την Ασία και μετά από 20.000 χι-

λιόμετρα θα καταλήγει στη Νέα
Υόρκη. «Πρόκειται για ένα διακρα-
τικό και διαπολιτισμικό εγχείρημα»,
τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαί-
νοντας ότι η υλοποίησή του θα
κάνει τη ζώνη απ’ όπου θα περνά,
το κέντρο του μελλοντικού κόσμου.

Στο καίριο ερώτημα πώς θα
περνούν οι οδηγοί τον Ειρηνικό
Ωκεανό, ο Γιακούνιν απάντησε
ότι «θα μπορούν να χρησιμοποιούν
τα πλοία που θα τοποθετηθούν

γι’ αυτόν τον σκοπό». Φυσικά
υπάρχουν ακόμη πολλά προβλή-
ματα που θα πρέπει να αντιμετω-
πιστούν, όπως οι ακραίες θερμο-
κρασίες στη Σιβηρία και στην Αλά-
σκα, αλλά και τα απαγορευτικά
ύψη στις ορεινές περιοχές των χω-
ρών που θα διασχίζει. Όσον αφορά
τη χρηματοδότηση του έργου, ο
Γιακούνιν άφησε να εννοηθεί ότι
ένα μεγάλο μέρος θα καλυφθεί
από τον Πούτιν και τη Ρωσία.

Ένοικος του One Ηyde
Park έναντι €20 εκ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κ. Προκοπίου από το 2005 μέχρι σήμερα απέκτησε περί
τα 125 ακίνητα ανά τον κόσμο με συνολική αντικειμενική αξία που ξεπερνάει τα 280.000.000 ευρώ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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