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1.99%
Κέρδη, για δεύτερο συνεχόμενο 
μήνα, κατέγραψε εντός Μαρτίου το 
κυπριακό χρηματιστήριο. Συγκεκρι-
μένα κατέγραψε μηνιαία κέρδη της 
τάξης του 1,99%.

16.3 %
Ελαφρά αύξηση σημείωσε ο δεί-
κτης της ανεργίας στην Κύπρο τον 
Φεβρουάριο του 2015, συγκριτι-
κά με τον Ιανουάριο του 2015, κι-
νούμενος στο 16,3% έναντι 16,2%, 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατι-
στική Υπηρεσία.

3.063
Κατά τους πρώτους δύο μήνες του 
2015, οι εγγραφές ιδιωτικών αυ-
τοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν σε 
3.063, σε σύγκριση με 2.829 την 
αντίστοιχη περίοδο του 2014, δη-
λαδή υπήρξε αύξηση 8,3%.

€15.7 
Είναι το ποσό στο οποίο κινήθηκε 
κατά μέσον όρο το ωριαίο εργα-
τικό κόστος στην Κύπρο το 2014 
στο σύνολο της οικονομίας (εξαι-
ρουμένης της γεωργίας και της δη-
μόσιας διοίκησης), σύμφωνα με τη 
Eurostat.

Έ
χει ήδη περάσει στο 
παρελθόν το πρώτο 
τρίμηνο του 2015. Η 
κατάσταση της οικο-
νομίας χαρακτηρίζεται 

εδώ και καιρό από μια «αβέβαιη στα-
σιμότητα». Ή «στάσιμη αβεβαιότητα», 
όπως σας βολεύει.

Το γεγονός αυτό δυσκολεύει ολοένα 
και περισσότερο τους ειδικούς να προ-
χωρήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα, 
σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη πορεία 
της κυπριακής οικονομίας. Υπενθυμί-
ζεται ότι περί τις αρχές του χρόνου, το 
2015 αποτελούσε ένα μεγάλο γρίφο. 
Ορισμένοι έβλεπαν ανάπτυξη της οικο-
νομίας, έπειτα από χρόνια ύφεσης, ενώ 
άλλοι διέβλεπαν συνέχεια της ύφεσης 
για τουλάχιστον ακόμα ένα χρόνο. Ει-
δικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών 
εκτιμούσε ότι το 2015 η οικονομία θα 
επιστρέψει σε ανάπτυξη μετά από τρία 
περίπου χρόνια, με ρυθμό 0,4%. Ανά-
πτυξη 0,4% αναμένει για φέτος και το 
ΔΝΤ. Ο οίκος Standard and Poor’s 
αναμένει ανάπτυξη 0,3%. Αντίθετα, το 
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου και μερίδα εγ-
χώριων αναλυτών αναμένουν μικρή 
ύφεση. Έχοντας ήδη πίσω μας το ένα 
τρίμηνο του έτους, ολοένα και φαίνεται 
δυσκολότερο να επιτευχθεί από φέτος η 
πολυπόθητη ανάπτυξη της οικονομίας. 
Σημαντικά ζητήματα εξακολουθούν να 
παραμένουν σε εκκρεμότητα και όσο 
το τοπίο δεν ξεκαθαρίζει, τουλάχιστον 

σε βασικά θέματα, τόσο δυσκολότερη 
καθίσταται η προσπάθεια ανάπτυξης, 
αφού, εκτός των άλλων, η αβεβαιότη-
τα αποτρέπει τους επενδυτές να προ-
χωρήσουν σε τοποθέτηση κεφαλαίων 
στην κυπριακή οικονομία.

Το θέμα των εκποιήσεων, καθώς 
και η ολοκλήρωση της διαβούλευ-
σης γύρω από το περιβόητο πλαίσιο 
αφερεγγυότητας, εξακολουθούν να 
βρίσκονται στην αναμονή. Η Βουλή 
συνεχίζει τη συζήτηση του θέματος, 
σε μια προσπάθεια, όπως λέγεται, να 
γίνει κατά το δυνατόν σωστή δουλειά, 
όμως η αβεβαιότητα, που εξακολουθεί 
να υπάρχει, δεν βοηθά την οικονομία.

Συναφώς, δεν βοηθά η μη επίλυ-
ση του θέματος των Μη Εξυπηρετού-
μενων Δανείων, η απογοήτευση που 
υπάρχει μετά τις δύο αποτυχημένες 
γεωτρήσεις, καθώς και το γεγονός ότι 
δύο βασικοί τομείς της οικονομίας, ο 
τουρισμός και τα ακίνητα, δεν φαίνεται 
να παίρνουν τα πάνω τους.

Όπως επίσης δεν βοηθά την κα-
τάσταση της οικονομίας το εξωτερικό 
περιβάλλον. Χώρες όπως η Ελλάδα και 
η Ρωσία, οι οποίες επηρεάζουν με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο την οικονομία 
μας, ταλανίζονται από προβλήματα.

Χρειάζονται δυναμικές αποφάσεις 
για να μπορέσει η οικονομία να ξεφύ-
γει από το τέλμα και να καταστεί εφικτή 
η ανάπτυξή της. Η Κυβέρνηση έχει 
ακόμα τρία τρίμηνα για να το πετύχει 
εντός του 2015.

aggelodemoua@simerini.com

Editorial  Άγγελος Αγγελοδήμου

Photo of the day  Ζιβανία

Σταθερή…
αβεβαιότητα

«Πιστοποιητικό κατοχύρωσης» της ζιβανίας εξέδωσαν οι κατοχικές αρχές προς το 
τ/κ «βιομηχανικό επιμελητήριο», το οποίο, όμως, έχει «ισχύ» μόνο εντός του ψευ-
δοκράτους, καθώς δεν έχει αντίκρισμα ούτε στην Ε.Ε., αλλά ούτε και στην Τουρ-
κία. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του «επιμελητηρίου», Αλίο Τσιραλί, η ζιβανία είναι 
το τρίτο προϊόν που λαμβάνει το «πιστοποιητικό γεωγραφικής ένδειξης παραδο-
σιακού ιδιότυπου προϊόντος», μετά το χαλλούμι και το ουίσκι. Μάλιστα, πρόσθεσε 
ότι ακολουθούν οι τσακκιστές ελιές, η σεφταλιά και το χαρουπόμελο.

Κ
αθαρά κέρδη σε ενοποιη-
μένη βάση ύψους €41,2 εκ. 
ανακοίνωσε ο Συνεργατισμός 
για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2014. Η καθαρή 

κερδοφορία, όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, προκύπτει παρά την πρόνοια 
για επιπλέον προβλέψεις, οι οποίες ανε-
βάζουν το σύνολο των συσσωρευμένων 
προβλέψεων του Οργανισμού στα €2,97 
δις. Οι επιπλέον προβλέψεις έρχονται να 
ενισχύσουν τα ήδη ικανοποιητικά επίπε-
δα προβλέψεων του Συνεργατισμού όπως 
αυτά καταγράφηκαν στα τεστ αντοχής που 
διενεργήθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο τον Οκτώβριο του 2014.

Κατά τη συγκεκριμένη άσκηση προ-
σομοίωσης ακραίων σεναρίων ο Συνερ-
γατισμός πέτυχε σημαντική επιτυχία, 
παρουσιάζοντας πλεόνασμα κεφαλαίων 
ύψους €331 εκ. στο ακραίο σενάριο. Με 
βάση τις συσσωρευμένες προβλέψεις κα-
τά την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο δείκτης 
προβλέψεων προς δάνεια σε καθυστέρη-
ση πέραν των 90 ημερών ανέρχεται στο 
44,3%, ενώ ο δείκτης προβλέψεων προς 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 40,6%. 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν 
σε €378,4 εκ. σε σχέση με €411,7 εκ. την 
προηγούμενη χρονιά, ενώ το σύνολο των 
καθαρών εσόδων ανήλθε στα €392,3 εκ. 
σε σχέση με €377,8 εκ. Στις 31/12/2013 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ ΤΟ 2014

Καθαρά κέρδη 

€41.2
εκατομμυρίων

«Επανέρχεται σταδιακά η εμπιστοσύνη 
των πελατών/μελών μας, αγκαλιάζοντας 
την προσπάθεια που γίνεται», ανέφερε ο 

Νικόλας Χατζηγιάννης

Editorial  Θέματα
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€261 εκ.
Είναι το ποσό στο οποίο ανήλθαν 
τελικά οι ζημιές, μετά τη φορολο-
γία, που αναλογούν στους ιδιοκτή-
τες της Τράπεζας Κύπρου για το 
έτος 2014, σύμφωνα με τα ελεγ-
μένα οικονομικά αποτελέσματα 
που ανακοίνωσε το Συγκρότημα.

173.8
Σύμφωνα με τον δείκτη Τιμών του 
FAO, οι τιμές ανήλθαν κατά μέσον 
όρο στις 173,8 μονάδες τον Μάρ-
τιο, 2,6 μονάδες κάτω από τον μέ-
σο όρο του Φεβρουαρίου.

800 mmcf 
Σχέδιο για παραγωγή 800 εκατομ-
μυρίων κυβικών ποδών φυσικού 
αερίου ημερησίως προωθεί η κοι-
νοπραξία του οικοπέδου 12 της 
κυπριακής ΑΟΖ, σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση της εταιρείας Delek.

$56.73
Συνέχισε να υποχωρεί η τιμή του 
«μαύρου χρυσού» στις ασιατι-
κές αγορές. Η τιμή του πετρελαί-
ου μπρεντ κατέγραψε απώλειες 
37 σεντς και διαμορφώθηκε στα 
56,73 δολάρια το βαρέλι.

Συνεργατισμός  

Σημαντική ανάσα για δανειολήπτες
από τη μείωση των επιτοκίων
Μετά τις πρόσφατες δραστικές μει-
ώσεις των επιτοκίων του σε όλες τις 
κατηγορίες δανείων, ο Συνεργατισμός 
επεξεργάστηκε συγκεκριμένα σενάρια 
μειώσεων σε στεγαστικά και επαγγελ-
ματικά δάνεια, σε μια προσπάθεια να 
επεξηγήσει στους πελάτες του τα οφέ-
λη που προκύπτουν και τις επιλογές 
τους. Το όφελος είναι πολύ σημαντι-
κό σε όλα τα σενάρια. Το μεγαλύτερο, 
ωστόσο, προκύπτει στην περίπτωση 
που ο δανειολήπτης θα επιλέξει να μη 
μειώσει τη μηνιαία δόση του. 

Σενάριο 1: Στεγαστικό δάνειο 
€250.000, με επιτόκιο 5,5% και 
χρόνο αποπληρωμής 30 χρόνια. 
1η επιλογή: Ο δανειολήπτης, μετά τη 
μείωση του επιτοκίου στο 3,5% επιλέγει 
να διατηρήσει την ίδια μηνιαία δόση. 
Το δάνειο θα εξοφληθεί σε 21 χρόνια 
αντί σε 30 και το συνολικό κόστος από 
€507.833 θα μειωθεί σε €352.178 
(όφελος €155.654).
2η επιλογή: Ο δανειολήπτης επιλέγει 
να μειώσει τη μηνιαία δόση του κατά 
20%. Θα εξοφλήσει το δάνειό του στα 
30 χρόνια, αλλά, ως αποτέλεσμα της 
μείωσης του επιτοκίου από 5,5% σε 
3,5%, το συνολικό κόστος δανεισμού 
από €507.833 μειώνεται στις €403.907 
(όφελος €104.000).      

Σενάριο 2: Επαγγελματικό δάνειο 
€500.000, με επιτόκιο 6% και χρό-
νο αποπληρωμής 15 χρόνια. 
1η επιλογή: Μετά τη μείωση του επι-
τοκίου κατά 2 μονάδες και νοουμέ-
νου ότι ο δανειολήπτης επιλέγει να 
διατηρήσει την ίδια μηνιαία δόση, το 
δάνειο θα εξοφληθεί σε 12 χρόνια 
(αντί 15) και το τελικό συνολικό κό-
στος της δανειοδότησης θα μειωθεί 
κατά €118.457.
2η επιλογή: Ο δανειολήπτης επιλέγει 
να μειώσει τη μηνιαία δόση του περί-
που κατά €500. Θα εξοφλήσει το δά-
νειό του στα 15 χρόνια, αλλά λόγω της 
μείωσης του επιτοκίου από 6% σε 4%, 
θα εξοικονομήσει €90.788.      

Κίνητρο για αναδιαρθρώσεις
Ταυτόχρονα με τις μειώσεις όλων των 
επιτοκίων του (περίπου κατά 2%), ο 
Συνεργατισμός έδωσε ισχυρό οικο-
νομικό κίνητρο σε όσους αντιμετω-
πίζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους, να προσέλθουν 
για αναδιάρθρωση του δανείου τους 
και να επωφεληθούν από τις μειώσεις. 
Ο Συνεργατισμός προτείνει στους μη 
εξυπηρετούμενους δανειολήπτες του 
το 50% της μείωσης με την υπογρα-
φή συμφωνίας αναδιάρθρωσης και το 
υπόλοιπο 50%, εφόσον τηρούν τους 
όρους της αναδιάρθρωσης για έξι μήνες.

το κέρδος από εργασίες διαμορφώθηκε 
στα €192 εκ. σε σχέση με €174,3 εκ. την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνο-
ντας ετήσια αύξηση 10,15%.

Αποτελεσματική η προσπάθεια 
απομόχλευσης
Όσον αφορά τα δάνεια και άλλες χορηγή-
σεις, αυτά ανέρχονται στα €10,1 δις μετά 
τις προβλέψεις σε σχέση με €10,8 δις την 
προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνοντας την 
προσπάθεια απομόχλευσης των κυπρια-
κών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τα 
δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 
ημερών ανέρχονται στα €6,7 δις, ποσοστό 
51,1% επί του δανειακού χαρτοφυλακί-
ου, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων βρισκόταν στις 31/12/2014 
στο 55,8%. Οι επενδύσεις που κατέχονται 
μέχρι τη λήξη ανέρχονται σε €2,4 δις και 
περιλαμβάνουν το ομόλογο ύψους €1,5 
δις που παραχωρήθηκε από τον ESM για 
ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού 
τον Απρίλιο του 2014. Το υπόλοιπο ποσό 
αφορά γραμμάτια του Κυπριακού Δημο-
σίου (ΚΟΧΑ). Σχετικά με τις καταθέσεις 
και άλλους λογαριασμούς πελατών, αυ-
τά ανέρχονται σε €12,4 δις μειωμένες σε 
σχέση με το 2013 (€13,5 δις), ως αποτέλε-
σμα της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας 
που βιώνει η χώρα μας και καταγράφεται 
από τη μείωση των εισοδημάτων και τη 

διαδικασία απομόχλευσης των κυπρια-
κών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι 
καθαρές εισροές καταθέσεων τους μή-
νες που ακολούθησαν τη μεγάλη επιτυ-
χία του Συνεργατισμού στα τεστ αντοχής 
ανήλθαν μέχρι και σήμερα στα €500 εκ. 
Ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) 
προς καταθέσεις καταγράφηκε κατά την 
31/12/2014 στο πολύ υγιές 81,6%, γε-
γονός που επιτρέπει στον Συνεργατισμό 
να προσφέρει νέες ωφέλιμες χρηματο-
δοτήσεις στην οικονομία. Στο τέλος του 
2014 ο Συνεργατισμός διατηρούσε 2.703 
θέσεις εργασίας, ενώ τα μέλη και πελάτες 

του είχαν στη διάθεσή τους το μεγαλύτε-
ρο δίκτυο καταστημάτων με 292 σημεία 
εξυπηρέτησης παγκύπρια.

Χατζηγιάννης: Σημαντική εισροή 
νέων καταθέσεων
Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πείας του Συνεργατισμού Νικόλας Χατζη-
γιάννης είπε ότι «το 2014 ήταν μια πολύ 
σημαντική χρονιά για τον Συνεργατισμό, 
αφού μεταξύ άλλων ολοκληρώθηκαν οι 
συγχωνεύσεις των 93 ΣΠΙ σε 18 νέες οντό-
τητες, είχαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία 
των τεστ αντοχής για τον Συνεργατισμό 
και ολοκληρώθηκε η χρονιά με σημα-
ντική κερδοφορία η οποία υποστηρίζεται 
από ένα στιβαρό ισολογισμό με επάρκεια 
προβλέψεων, ισχυρή κεφαλαιουχική βά-
ση και άνετη ρευστότητα».

Τα δεδομένα αυτά, συνέχισε, «μας επι-
τρέπουν να στηρίξουμε με έμπρακτο και 
μετρήσιμο τρόπο την κυπριακή οικονο-
μία, στην προσπάθεια που καταβάλλει 
για επάνοδο στην ανάπτυξη, όπως ήταν 
οι πρόσφατες πολύ σημαντικές μειώσεις 
των επιτοκίων που έχουμε ανακοινώ-
σει σε όλο το φάσμα των δανείων μας. 
Είδαμε επίσης με μεγάλη ικανοποίηση 
να επανέρχεται η εμπιστοσύνη των πε-
λατών/μελών μας αγκαλιάζοντας αυτήν  
την προσπάθεια με σημαντική εισροή 
νέων καταθέσεων».

   

Τα δάνεια σε καθυστέρηση 
πέραν των 90 ημερών ανέρχονται 
στα €6,7 δις, ποσοστό 51,1% επί 
του δανειακού χαρτοφυλακίου, 
ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων βρισκόταν στις 
31/12/2014 στο 55,8%

Στεγαστικό Δάνειο 
Χωρίς Μείωση της Δόσης                                            
 Πριν Μετά
Ποσό Δανείου €250.000 €250.000
Επιτόκιο 5,5% 3,5%
Χρόνια Αποπληρωμής 30 21
Ενωρίτερη Αποπληρωμή  9 χρόνια
Μηνιαία Δόση  €1.401 €1.401
Συνολικό Κόστος €507.833 €352.178
Συνολική Εξοικονόμηση  €155.654

Με Μείωση της Δόσης
 Πριν Μετά
Ποσό Δανείου €250.000 €250.000
Επιτόκιο 5,5% 3,5%
Μηνιαία Δόση  €1.401 €1.121
Συνολικό Κόστος €507.833 €403.907
Συνολική Εξοικονόμηση  €103.925

Επαγελματικό Δάνειο
Χωρίς Μείωση της Δόσης
 Πριν Μετά
Ποσό €500.000 €500.000
Επιτόκιο 6,0% 4,0%
Χρόνια Αποπληρωμής 15 12
Ενωρίτερη Αποπληρωμή  3 χρόνια
Μηνιαία Δόση  €4.199 €4.199
Συνολικό Κόστος €755.898 €637.441
Συνολική Εξοικονόμηση  €118.457

Με Μείωση της Δόσης
 Πριν Μετά
Ποσό €500.000 €500.000
Επιτόκιο 6,0% 4,0%
Μηνιαία Δόση  €4.199 €3.695
Συνολικό Κόστος €755.898 €665.110
Συνολική Εξοικονόμηση  €90.788

Μέχρι €155.000 το 
όφελος για στεγαστικό 
δάνειο και €118.000 
για επαγγελματικό Το 
μεγαλύτερο, όφελος, 
προκύπτει στην περίπτωση 
που ο δανειολήπτης θα 
επιλέξει να μη μειώσει τη 
μηνιαία δόση του
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Θέματα  Κύπρος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) 
είναι η μεταπτυχιακή Σχολή του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), η 
οποία έχει ιδρυθεί για να προσφέρει ένα μο-
ναδικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για σπουδές 
σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό, στους 
τομείς των βιοϊατρικών επιστημών. Το Ιν-
στιτούτο λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια με 
απόλυτη επιτυχία ως ιατρικό και ερευνητικό 
κέντρο αριστείας στην περιοχή, και αποτελεί 
έναν από τους πλέον ανεπτυγμένους οργανι-
σμούς στη βιοϊατρική έρευνα. Έτσι η ίδρυση 
μιας τέτοιας Σχολής είναι μια φυσική εξέλιξη, 
αφού υπήρχε πάντα ως μέρος του οράματος 
του οργανισμού και συμβάλει στην περαι-
τέρω αναβάθμιση του ακαδημαϊκού έργου 
που επιτελεί το Ινστιτούτο. Με την ίδρυση 
της Σχολής, το ΙΝΓΚ καθίσταται πλέον και 
αυτόνομο ακαδημαϊκό κέντρο διεθνούς εμ-
βέλειας. Η Σχολή δημιουργήθηκε με βάση τις 
πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας αλλά και 
με βάση τα διεθνή, υψηλού επιπέδου πρότυ-
πα και κανονισμούς λειτουργίας καταξιωμέ-
νων Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων διεθνώς. 

Βρισκόμαστε τώρα στα μέσα της τρίτης 
μας ακαδημαϊκής χρονιάς και έχει ήδη ξεκι-
νήσει η διαδικασία αιτήσεων για υποψήφι-
ους που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στη 
Σχολή από τον Σεπτέμβριο του 2015. Οι 
φοιτητές επιλέγονται μετά από αναλυτική 
και απαιτητική διαδικασία, με βάση διεθνή 

ακαδημαϊκά πρότυπα και με γνώμονα την 
ακαδημαϊκή αριστεία.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Τα καινοτόμα προγράμματα της ΣΜΙΚ σε επί-
πεδο Μάστερ (MSc) και Διδακτορικό (PhD), 
στους κλάδους της Μοριακής Ιατρικής, Ια-
τρικής Γενετικής, Βιοϊατρικής Έρευνας και 
Νευροεπιστήμης, είναι δομημένα έτσι ώστε 
οι φοιτητές να λαμβάνουν μεν θεωρητικές 
εξειδικευμένες γνώσεις μέσω των μαθημάτων 
αλλά και να εκπονούν τις ερευνητικές τους 
διατριβές μέσα στα τμήματα και τις κλινικές 
του ΙΝΓΚ. Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα 
της Σχολής είναι και ο μοναδικός συνδυασμός 
στο ΙΝΓΚ της εμπειρίας στην έρευνα με την 
ταυτόχρονη εφαρμογή των αποτελεσμάτων 
στις διαγνωστικές υπηρεσίες, δίνοντας έτσι 
ένα σημαντικό προνόμιο στους φοιτητές μας.

Τα προγράμματα Μάστερ της ΣΜΙΚ χα-
ρακτηρίζονται ως εντατικά, με διάρκεια 12 
μηνών. Εντός του διαστήματος αυτού, οι φοι-
τητές ενσωματώνονται αμέσως στις ερευνη-
τικές ομάδες του Ινστιτούτου Νευρολογίας 
και Γενετικής Κύπρου και παράλληλα παρα-
κολουθούν διαλέξεις μαθημάτων κοινού κορ-
μού και μαθημάτων επιλογής. Αυτά τα προ-
γράμματα προσφέρονται σε πλήρη φοίτηση, 
διάρκειας 12 μηνών, ή σε μερική φοίτηση 24 
μηνών. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς ενδιαφε-
ρόμενους να συνδυάσουν την εργασία τους 
με τη φοίτηση στη Σχολή, όπως ιατρούς ή 
άλλους λειτουργούς του δημόσιου ή ιδιωτι-
κού τομέα. Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα 
στον τομέα του κάθε προγράμματος, όπως 
επίσης και μαθήματα επιλογής. Ο στόχος 
είναι να προσκομίσουν τη βασική θεωρητι-
κή γνώση του προγράμματος που επέλεξαν, 
πριν προχωρήσουν στο ερευνητικό, πρακτι-
κό τους πρόγραμμα. Η ερευνητική διατριβή 
των διδακτορικών φοιτητών πραγματοποι-
είται στα τμήματα και στις κλινικές του Ινστι-
τούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Η 
διάρκεια της διδακτορικής φοίτησης είναι 4 
χρόνια.  Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
της ΣΜΙΚ διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

Η ΣΜΙΚ αποτελεί την κορωνίδα των δρα-
στηριοτήτων του Ινστιτούτου και συμβάλλει 
σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων του 
που βασίζονται στην προσφορά εξειδικευ-
μένων υπηρεσιών, στην εκπόνηση ερευνη-
τικών προγραμμάτων και στην εκπαίδευση. 
Ως εκ τούτου, ένα από τα κύρια οφέλη της 
ίδρυσης της Σχολής είναι η εκπαίδευση και 
ένταξη της νέας γενεάς επιστημόνων στην 
ερευνητική κοινότητα της Κύπρου. Στις βα-
σικές αξίες του Ινστιτούτου συμπεριλαμβά-
νονται η προσφορά προς τον ασθενή και η 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλου του 
πληθυσμού, οπότε για να τα πετύχουμε αυτά, 
η επένδυση σε νέους επιστήμονες αποτελεί 
όχι μόνο προτεραιότητα αλλά και προϋπόθε-
ση, καθιστώντας τη χώρα μας πιο ανταγωνι-
στική στην έλκυση ερευνητικών κονδυλίων. 
Στόχος μας είναι η Σχολή Μοριακής Ιατρι-
κής Κύπρου να εκπαιδεύσει τους επιστήμο-
νες που χρειάζεται η Κύπρος για το μέλλον.

Ημέρες Ενημέρωσης
Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να φοι-
τήσουν στη Σχολή, να παρευρεθούν στις δύο 
Ημέρες Ενημέρωσης που θα πραγματοποιη-
θούν στο Ινστιτούτο, την Τετάρτη 8 Απριλίου 
και την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 από τις 9 
π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ. Τις δύο αυτές μέρες θα 
γίνουν ενημερωτικές παρουσιάσεις για τα με-
ταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής μας και 
ξεναγήσεις στα εργαστήρια του Ινστιτούτου. 
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε 
στο 22 392840. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Σχολής 
www.cing.ac.cy/csmm/ για όλες τις σχετικές 
πληροφορίες και για την ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων. Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μέχρι 
την Πέμπτη, 30ή Απριλίου 2015.
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Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας 
και Γενετικής Κύπρου, αναφέρεται στα καινοτόμα προγράμματα της ΣΜΙΚ, στους κλάδους 

          της Μοριακής Ιατρικής, Ιατρικής Γενετικής, Βιοϊατρικής  Έρευνας και Νευροεπιστήμης

Προτεραιότητα η επένδυση σε νέους επιστήμονες

Στα €200 εκατομμύρια εκτιμά ο Αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 
Phil Bennett ότι θα ανέλθουν οι χρημα-
τοδοτήσεις της Τράπεζας στην Κύπρο το 
2015. Ο Phil Bennett πραγματοποίησε 
την πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο 
και έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγα-
ρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης, στην παρουσία του 
Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γε-
ωργιάδη, του Υφυπουργού παρά τω 
Προέδρω Κωνσταντίνου Πετρίδη και 
υπηρεσιακών παραγόντων, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη με-
γάλη σημασία της δραστηριοποίησης 
της ΕBRD στην Κύπρο, εκφράζοντας 
την ικανοποίησή του για την έναρξη 
της λειτουργίας του Γραφείου της στη 

Λευκωσία. Από την πλευρά του, ο κ. 
Bennett αναφέρθηκε στη δραστηρι-
οποίηση της EBRD στην Κύπρο, ση-
μειώνοντας ότι τον Σεπτέμβριο ολο-
κληρώθηκε το πρώτο της έργο, με τη 
συμμετοχή της στο κεφάλαιο της Τρά-
πεζας Κύπρου, με ποσό ύψους 107,5 
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ, όπως είπε, 
έχει εγκριθεί και δεύτερο έργο σε σχέ-
ση με την αγορά ομολόγων της Τρά-
πεζας Κύπρου. Ανέφερε, ακόμη, ότι 
οι αξιολογήσεις της EBRD για έργα 
ιδιωτικού τομέα, βρίσκονται στο τελι-
κό στάδιο και εξέφρασε την εκτίμηση 
ότι, εντός του 2015, οι χρηματοδοτή-
σεις της EBRD στην Κύπρο θα ανέλ-
θουν περίπου στα 200 εκατομμύρια 
ευρώ, και θα αφορούν κυρίως έργα 
στον χρηματοοικονομικό τομέα και 
στον τομέα της Ενέργειας.

Λόγω μειωμένου κόστους καυσίμου 
οι διατιμήσεις της ΑΗΚ σημείωσαν 
νέα μείωση, αναφέρει ανακοίνωση της 
ΑΗΚ. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι 
ο ενδεικτικός λογαριασμός διμηνιαίου 
καταναλωτή με κατανάλωση 800kWh, 
που θα καταμετρηθεί τον μήνα Απρί-
λιο του 2015, θα είναι μειωμένος κατά 
1,2% από αντίστοιχο ενδεικτικό λογα-
ριασμό διμηνιαίου καταναλωτή με κα-
ταμέτρηση τον μήνα Μάρτιο 2015 ή 
κατά 9% περίπου σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο λογαριασμό του ίδιου κα-

ταναλωτή της προηγούμενης διμηνί-
ας που καταμετρήθηκε τον μήνα Φε-
βρουάριο 2015. Σημειώνεται ότι ο πιο 
πάνω ενδεικτικός λογαριασμός θα εί-
ναι μειωμένος κατά 20% περίπου από 
τον αντίστοιχο λογαριασμό του ίδιου 
καταναλωτή με καταμέτρηση τον μή-
να Απρίλιο 2014. Ανάλογες μειώσεις 
έχουν σημειωθεί σε όλο το φάσμα των 
διατιμήσεων της ΑΗΚ, δηλαδή και στις 
εμπορικές, βιομηχανικές, οδικού φω-
τισμού, άντλησης νερού και στη διατί-
μηση θερμοσυσσωρευτών.

Σ
χέδιο για παραγωγή 800 εκα-
τομμυρίων κυβικών ποδιών 
φυσικού αερίου ημερησίως 
προωθεί η κοινοπραξία του 
οικοπέδου 12 της κυπριακής 

ΑΟΖ. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της 
εταιρείας Delek, η κοινοπραξία στοχεύει 
στη δημιουργία μιας πλωτής πλατφόρμας 
παραγωγής, αποθήκευσης και φόρτω-
σης φυσικού αερίου, η οποία θα είναι σε 
θέση να παραγάγει περίπου 800 mmcf 
την ημέρα. Η Delek αναφέρει ότι στην 
Αφροδίτη έχουν ανακαλυφθεί 4,5 TCF 
φυσικού αερίου και πως η κοινοπραξία 
σε συνεργασία με την κυπριακή κυβέρ-
νηση  εξετάζουν επιλογές για ανάπτυξη 
του κοιτάσματος. Η ανάπτυξη θα αφορά 
τη μεταφορά ποσοτήτων ΦΑ για εγχώρια 
κατανάλωση καθώς επίσης και εξαγωγή 
ΦΑ μέσω αγωγών σε άλλες αγορές, περι-
λαμβανομένης και της Αιγύπτου.

Στο δεύτερο μισό του 2015, η κοινο-
πραξία θα παραδώσει στην Κυβέρνηση 
την τελική της πρόταση για την ανάπτυξη 
του κοιτάσματος, η οποία θα περιλαμβά-
νει όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία που 
χρειάζονται. Πάντως, σύμφωνα με έγκυρη 
πηγή, η Noble εδώ και καιρό ψάχνει τρό-
πους για διάθεση του 30% του μεριδίου 

της στο οικόπεδο 12, σε μια προσπάθεια 
για ενίσχυση της ρευστότητάς της. Στόχος 
είναι τα κεφάλαια αυτά να διατεθούν για 
την κατασκευή των απαιτούμενων υπο-
δομών για την ανάπτυξη του κοιτάσματος 
Αφροδίτη. Εντός των επόμενων μηνών δεν 
αποκλείεται να προκύψουν εξελίξεις και 
σε αυτό το επίπεδο, ανέφερε η ίδια πηγή 
στο SigmaLive. Όπως η ίδια πηγή ανέ-
φερε, η πρόθεση της Noble για πώληση 
μερίσματος συνάδει και με την ευρύτερη 

στρατηγική της εταιρείας, που την θέλει 
να μην έχει μερίδιο πέραν του 40% στα 
έργα όπου δραστηριοποιείται. Αίτημα για 
εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή είχε κα-
τατεθεί από την εταιρεία και το 2013, όμως 
ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί τό-
τε δεν έφερε τα αναμενόμενα. Σήμερα η 
Noble φαίνεται να επιχειρεί ξανά αυτήν 
την προσπάθεια και ψάχνει για στρατη-
γικό επενδυτή.

Νικόλας Ζαννέττος

Σχέδιο για παραγωγή 
800 mmcf ΦΑ ημερησίως

EBRD  Χρηματοδοτήσεις €200 εκ. το 2015

ΑΗΚ  Νέες μειώσεις στους λογαριασμούς
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Πρόσωπα  Συνεντεύξεις

Π
αρά τις δυσκολίες που ανα-
μένεται ότι θα έχει ο τουρι-
σμός μας τη φετινή καλο-
καιρινή σεζόν, ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρι-
σμού (ΚΟΤ) και τα μέλη του παρουσία-
σαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη μιαν 
αισιόδοξη νότα και την αίσθηση ότι, με 
σύγχρονες καινοτομίες και σκληρή δου-
λειά, η τουριστική βιομηχανία μπορεί να 
πάει ακόμη πιο ψηλά.

Με θέμα “ΚΟΤ - Κοιτάζοντας Μπρο-
στά”, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Άγγελος Λοΐ-
ζου, πλαισιωμένος από την αναπληρώτρια 
Γενική Διευθύντρια Αννίτα Δημητριάδου 
-της οποίας η επικύρωση του διορισμού 
έγινε στις 26 Μαρτίου- τον Αντιπρόεδρο 
του Δ.Σ. Κώστα Κουμή και το μέλος Ξέ-
νια Λοϊζίδου, καθώς και τον εκπρόσωπο 
Τύπου του Οργανισμού, Παντελή Ιωαν-
νίδη, παρουσίασε την εργασία και τους 
στόχους του ΚΟΤ μέσα στις δύσκολες 
συγκυρίες που περνά αυτήν την περίο-
δο ο τουρισμός μας.

Ένας νέος, σύγχρονος ΚΟΤ
Ο κ. Λοΐζου μίλησε για έναν νέο ΚΟΤ, ο 
οποίος θα καταστεί πιο σύγχρονος, ευέ-
λικτος και αποτελεσματικός Οργανισμός-
Πρότυπο, με τη μείωση της γραφειοκρα-
τίας, απλοποίηση των  διαδικασιών, εκ-
συγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, 
υποδειγματική συνεργασία Διοικητικού 
Συμβουλίου με Προσωπικό, εφαρμογή 
της χρηστής διοίκησης. Τόνισε ότι σε όλα 
θα υπάρχει “διαφάνεια, αμεροληψία και 
πλήρης νομιμότητα διαδικασιών καθώς 
και πλήρης ανεξαρτητοποίηση”. Ανέφερε 
ότι το Δ.Σ. δημιούργησε το 1ο Καταστατι-
κό του Οργανισμού, ενώ εξήρε τη δημι-
ουργία για πρώτη φορά της Επιτροπής 
Εσωτερικού Ελέγχου στον ΚΟΤ.

Ο νέος ΚΟΤ θα έχει εξαίρετη συνεργα-
σία και ενημέρωση Υπουργείου Ε.Ε.Β.&Τ., 
Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Ελε-
γκτή και Γενικού Λογιστηρίου για τις ακο-
λουθούμενες διαδικασίες. Οι αποφάσεις 
για συμβάσεις θα λαμβάνονται διά μέσου 
Επιτροπής Προσφορών, με ενημέρωση 
Κλάδου Προσφορών και Υπηρεσίας Εσω-
τερικού Ελέγχου.

Θα υπάρχουν στοχευμένες και καλά 
μελετημένες ενέργειες με επιδίωξη την 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 
δράσεων, ισότιμη, δίκαιη και διαφανή αντι-
μετώπιση υφιστάμενων και δυνητικών συ-
νεργατών Οργανισμού. Ο Πρόεδρος του 
ΚΟΤ αναφέρθηκε και στη νέα εξωστρε-
φή προσέγγιση και πολιτική του Οργανι-
σμού με ενδυνάμωση της συνεργασίας με 

Υπουργεία και κυβερνητικές Υπηρεσίες, 
την εξαίρετη συνεργασία, συντονισμό και 
αλληλοενημέρωση με φορείς τουρισμού 
και ιδιωτικό τομέα Κύπρου.

Ανέφερε ότι θα υπάρχει υποδειγματική 
συνεργασία με Hermes Airports, ενώ θα 
υπάρχει τακτικότατη επαφή με στρατηγι-
κούς εταίρους εξωτερικού, ενώ γίνονται 
κύκλοι επαφών με Πρεσβείες ξένων χω-
ρών, παροικία, οργανωμένα σύνολα και 
άλλους φορείς για προσέλκυση τουρισμού.

Σύμβουλος για το «branding»
Ο Άγγελος Λοΐζου είπε ότι θα προ-
σληφθεί από την Κυβέρνηση Σύμ-

βουλος για να καθορίσει το “branding” 
του τουρισμού μας, ενώ θα γίνει εκμοντερ-
νοποίηση της νομοθεσίας για μοντέρνες 
διαδικασίες στη  συνεργασία με τους φο-
ρείς της τουριστικής βιομηχανίας.

“Πέραν των σοβαρών προβλημάτων του 
τουρισμού, έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
και τη δραματική, διαδοχική μείωση του 
Προϋπολογισμού του ΚΟΤ. Από €60,5 
εκατ. για Προβολή-Προώθηση το 2009 
σε €23,5 εκατ. το 2015 (στο 39% του επι-
πέδου 2009)”. Παρόλα αυτά, σημείωσε, 
“θα κάνουμε ό,τι μπορούμε” προσθέτοντας 
πως Κυβέρνηση και Βουλή θα στηρίξουν 
οποιαδήποτε σχέδια προώθησης για τον 

τουρισμό. Ο κ. Λοΐζου ανέφερε ότι έγινε 
έντονη δραστηριοποίηση στις διάφορες 
αγορές για προβολή και προώθηση του 
τουριστικού κυπριακού προϊόντος, ενώ 
τόνισε την ανάγκη ανάληψης ενεργειών 
για ενίσχυση της προσβασιμότητας προς 
την Κύπρο.

Σημείωσε την επαναπροσέγγιση αγο-
ρών και την επιδίωξη “comeback” από 
παραδοσιακές χώρες, την προσπάθεια 
σταδιακής απεξάρτησης από μεγάλες 
αγορές, τη συνεχή παρακολούθηση γε-
ωπολιτικών και άλλων εξελίξεων για αξι-
οποίηση ευκαιριών, μελετημένες στρα-
τηγικές κινήσεις και αλληλοσυνεννόηση 

και κοινή γραμμή με φορείς ιδιωτικού 
τομέα στην Κύπρο.

Μεγάλο στοίχημα η χειμερινή περίοδος
Το μεγάλο στοίχημα, είπε ο κ. Λοΐζου, 
είναι η επιμήκυνση της χειμερινής πε-
ριόδου και αντιμετώπιση της εποχικότη-
τας. Πρόσθεσε ότι για φέτος είχαμε απτά 
αποτελέσματα για τη χειμερινή περίοδο 
μετά από καιρό και έγινε αναστροφή πτω-
τικών και επαλήθευση θετικών τάσεων. 
Συγκεκριμένα,  για τη χειμερινή περίοδο 
2014-2015 είχαμε τον Νοέμβριο 2014 
σταθεροποιημένο χωρίς μεταβολή, τον 
Δεκέμβριο 2014 με +3,7%, τον Ιανουά-
ριο 2015 με +2,8% και τον Φεβρουάριο 
2015 με +12,1%. Η περίοδος “Νοέμβριος 
2014 - Φεβρουάριος 2015” σε σχέση με 
“Νοέμβριο 2013 - Φεβρουάριο 2014”, εί-
χε αύξηση +4%. Σημαντικές αγορές ήταν 
η Γερμανία + 27%, Ισραήλ +62%, Γαλλία 
+49% και Ελλάδα +2%. Η φετινή χειμερινή 
περίοδος, είπε ο κ. Λοΐζου, ήταν σημαντι-
κό “τεστ απόδοσής” μας ως προορισμού.

Το ενδιαφέρον για το καλοκαίρι
Αναφερόμενος στην καλοκαιρινή σεζόν, 
ο Πρόεδρος του ΚΟΤ ανέφερε ότι θα γί-
νει αντιστάθμιση της προδιαγραφόμενης 
πτώσης της ρωσικής αγοράς με επικέ-
ντρωση σε άλλες αγορές. Ενθαρρυντικές 
προοπτικές, πρόσθεσε, έχουμε από Ηνω-
μένο Βασίλειο, Ισραήλ, Γερμανία, Πολω-
νία, Γαλλία, Τσεχία, Κεντρική Ευρώπη και 
Αραβικές Χώρες.

Η γερμανική αγορά, συνέχισε, φαίνεται 
ότι σίγουρα πάει στην αύξηση φέτος μετά 
από 13 χρόνια. Η αισιοδοξία στηρίζεται 
και στο γεγονός ότι άρχισαν ήδη οι πτή-
σεις δύο νέων αεροπορικών εταιρειών 
της “GERMANIA” και της “GERMAN 
WINGS”. Υπάρχει και το ενδιαφέρον από 
τη Γαλλία, είπε ο κ. Λοΐζου, για πάρα πολ-
λούς λόγους, κυρίως για τα γεγονότα σε 
χώρες όπως Τυνησία, Μαρόκο, Αίγυπτο 
κ.λπ., με τους Γάλλους να αναζητούν την 
Κύπρο ως ασφαλή προορισμό.

Η Ρωσία, είπε ο κ. Λοΐζου, είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη πηγή τουρισμού, από 
την οποία πέρσι επισκέφθηκαν την Κύ-
προ 640 χιλιάδες τουρίστες. “Παρακολου-
θούμε το ρούβλι στενά γιατί εκείνο είναι 
που θα καθορίσει ίσως και την κίνηση 
και φαίνεται ότι κάπου πάει να σταθερο-
ποιηθεί. Τα μηνύματα που έχουμε και 
από την τελευταία έκθεση που έγινε στη 
Μόσχα την περασμένη εβδομάδα είναι 
ότι θα υπάρξουν κάποιες μειώσεις από 
διοργανωτές ταξιδίων, αλλά φαίνεται να 
συγκρατείται αυτή η μείωση σε επίπε-
δα, τα οποία μπορούμε να χειριστούμε”.

BusinessWeekly
Κυριακή 5 Απριλίου 2015

Ο ΚΟΤ “κοιτάζει μπροστά” με αισιοδοξία
Άγγελος Λοΐζου   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα του ΚΟΤ δίνοντας μιαν αισιόδοξη νότα 

για το μέλλον, σημειώνοντας, ταυτόχρονα, ότι το μεγάλο στοίχημα για τον τουρισμό είναι η επέκταση της χειμερινής περιόδου
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Θέμα  Τράπεζες

BusinessWeekly
Κυριακή 5 Απριλίου 2015

Σ
τα €261 εκατομμύρια ανήλ-
θαν τελικά οι ζημιές, μετά τη 
φορολογία, που αναλογούν 
στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας 
Κύπρου για το έτος 2014, σύμ-

φωνα με τα ελεγμένα οικονομικά αποτε-
λέσματα που ανακοίνωσε το Συγκρότημα. 
Σημειώνεται ότι στα προκαταρκτικά της 
αποτελέσματα η Τράπεζα Κύπρου είχε 
ανακοινώσει ζημιές για το 2014 ύψους 
€256 εκατομμυρίων.

ΜΕΔ
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με 
βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
(ΕΑΤ)  ανήλθαν σε €14.961 εκατ. στις 
31 Δεκεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με 
€15.046 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014) 
και αποτελούσαν το 63% του συνόλου των 
δανείων. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ 
βάσει ΕΑΤ με προβλέψεις ανήλθε σε 34% 
στις 31 Δεκεμβρίου 2014, σε σύγκριση με 
33% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Δραστηριότητες εξωτερικού
Κατά τη διάρκεια του 2014, το Συγκρότη-
μα πώλησε τις δραστηριότητές του στην 
Ουκρανία, την επένδυσή του στη ρου-
μάνικη Banca Transilvania, δάνεια πε-
λατών στη Σερβία, περιουσιακά στοιχεία 
στη Ρουμανία και το μεγαλύτερο μέρος του 
δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, το οποίο εξαγοράστηκε από τη 
Λαϊκή Τράπεζα τον Μάρτιο του 2013. Οι 
εναπομείνασες μη - κύριες δραστηριότη-
τες στο εξωτερικό κατά την 31 Δεκεμβρί-
ου 2014 έχουν ως ακολούθως:

•Ελλάδα: Η καθαρή έκθεση αποτελείται 
από (α) καθαρά στοιχεία που αναγνωρίζονται 
στον ισολογισμό ύψους €120 εκατ. (εξαι-
ρουμένων των ακινήτων από εκποιήσεις) 
(β) 600 περίπου ακίνητα από εκποιήσεις 
με λογιστική αξία €179 εκατ. και (γ) εκτός 
ισολογισμού στοιχεία ύψους €185 εκατ.

•Ρουμανία:  Η συνολική καθαρή έκ-
θεση ανέρχεται σε €520 εκατ.

•Ρωσία:  Ενόψει της συνεχιζόμενης οι-
κονομικής ύφεσης από τα μέσα Δεκεμβρί-
ου του 2014, η Τράπεζα έχει προχωρήσει 
σε επισκόπηση των δραστηριοτήτων της 
και έχει αυξήσει το επίπεδο των προβλέ-
ψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και 
τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα. 
Αυτή η ενέργεια αντικατοπτρίζει μια συ-
νειδητά πιο συντηρητική πολιτική έναντι 
της ρωσικής οικονομικής προοπτικής και 
μειώνει σημαντικά την έκθεση του Συ-
γκροτήματος στη χώρα αυτή. Μετά την 
ανακοίνωση των Προκαταρκτικών Απο-
τελεσμάτων για το έτος 2014 η Τράπεζα 
αύξησε τις προβλέψεις για απομείωση 
των δανείων στη Ρωσία κατά €30 εκατ., 
λόγω περαιτέρω διαθέσιμων πληροφο-
ριών, μειώνοντας την καθαρή έκθεση του 
Συγκροτήματος στη Ρωσία σε €130 εκατ.

•Ουκρανία: Σχετικά με την πώληση 
των δραστηριοτήτων στην Ουκρανία, το 
Συγκρότημα βρίσκεται σε συζητήσεις με 
το Alfa Group για επέκταση των όρων 
αποπληρωμής του ποσού που είναι ει-
σπρακτέο από την πώληση των δραστη-
ριοτήτων στην Ουκρανία, το οποίο ήταν 
πληρωτέο στις 31 Μαρτίου 2015.

Προοπτικές
Το Συγκρότημα συνεχίζει να επικεντρώ-
νεται στην υλοποίηση του σχεδίου αναδι-
άρθρωσης και των στρατηγικών του στό-
χων, με σκοπό να καταστεί ένα πιο δυνατό, 
στοχευμένο ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την 
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και 
να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους 
του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Οι βα-
σικοί στρατηγικοί πυλώνες είναι:

•Περιορισμός της επιδείνωσης και ανα-
στροφή της αυξητικής τάσης του προ-
βληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου.

•Oμαλοποίηση της χρηματοδοτικής 

δομής του Συγκροτήματος και μείωση 
του ΕLΑ.

•Επικέντρωση στις κύριες δραστηρι-
ότητες στην Κύπρο μέσω της χρηματοδό-
τησης υποσχόμενων τομέων της οικονο-
μίας και έξοδος από μη κύριες αγορές.

•Επίτευξη ενός ορθολογιστικού μοντέ-
λου λειτουργίας, διευρύνοντας τα κανάλια 
εξυπηρέτησης πελατών, με στόχο τη μεί-
ωση των λειτουργικών εξόδων.

•Διατήρηση της κεφαλαιακής επάρ-
κειάς του με την εσωτερική δημιουργία 
κεφαλαίων μέσω της κερδοφορίας, της 
απομόχλευσης και της πώλησης μη κύ-
ριων περιουσιακών στοιχείων.

•Δημιουργία αξίας για τους μετόχους 
και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στόχοι
Η αντιμετώπιση των προβληματικών δα-
νείων της Τράπεζας αποτελεί κορυφαία 
προτεραιότητα και είναι υψίστης σημασίας 
ζήτημα για τη Διεύθυνση της Τράπεζας. 
Η δημιουργία της Διεύθυνσης Αναδιάρ-
θρωσης και Ανάκτησης Χρεών (ΔΑΑΧ) 
έχει φέρει σημαντική αλλαγή στον τρόπο 
με τον οποίο η Τράπεζα διαχειρίζεται το 
προβληματικό της δανειακό χαρτοφυλά-
κιο και έχει καθορίσει τις παραμέτρους 
για την αποτελεσματική διαχείριση όλων 
των καθυστερήσεων στα αρχικά στάδια.

Μείον €200 εκατ. η εξάρτηση από ELA
Κατά 200 εκατομμύρια ευρώ μειώθηκε 
τον Φεβρουάριο του 2015 η εξάρτηση της 
Τράπεζας Κύπρου από τον ELA, σύμφω-
να με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η 
Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου. Συ-
γκεκριμένα, σύμφωνα με τη συνοπτική 
μηνιαία οικονομική κατάσταση της ΚΤ, 
η εξάρτηση του κυπριακού τραπεζικού 
συστήματος από τον ELA και από πράξεις 
νομισματικής πολιτικής (ΕΚΤ) μειώθηκε 
τον Φεβρουάριο του 2015 συνολικά κα-

τά 250 εκατ. ευρώ, στα 8,26 δισεκατομ-
μύρια ευρώ, από 8,51 δισεκατομμύρια 
ευρώ τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Ο 
ELA που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 
η Τράπεζα Κύπρου μειώθηκε τον προ-
ηγούμενο μήνα στα 7,20 δισ. ευρώ από 
7,40 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015. 
Από το υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, τα 
11,40 δισεκατομμύρια ευρώ, που είχε 
φθάσει ο ELA τον Μάρτιο του 2013, έχει 
μειωθεί κατά 4,20 δισ. ευρώ.

Κοινό καράβι οικονομία - Τρ. Κύπρου
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας είχαν ο Πρόεδρος του ΔΣ και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας 
Κύπρου Γιόζεφ Άκερμαν και Τζον Χούρι-
καν. Εξερχόμενος του Προεδρικού, ο Γιό-
ζεφ Άκερμαν δήλωσε ότι η Τράπεζα Κύ-
πρου είναι μια ιστορική τράπεζα και αυτή 
η ιστορική πορεία πρέπει να συνεχιστεί. 
Υπέδειξε μάλιστα ότι τα συμφέροντα της 
κυπριακής οικονομίας και της Τράπεζας 
Κύπρου είναι κοινά, αφού εάν η Κύπρος 
ορθοποδήσει θα πάει καλά και η Τράπε-
ζα, όπως και το αντίθετο, κάνοντας μάλιστα 
λόγο για ένα κοινό καράβι. Ο Τζον Χού-
ρικαν κάνει εξαιρετική δουλειά, οπότε με 
σκληρή προσπάθεια είμαι σίγουρος ότι θα 
βοηθήσουμε τη χώρα να προοδεύσει, είπε 
χαρακτηριστικά, εκφράζοντας αισιοδοξία 
ότι η Τράπεζα Κύπρου θα αντιμετωπίσει 
όλες τις προκλήσεις που παρουσιάζονται.

Θέμα εκποιήσεων
Όσον αφορά το θέμα των εκποιήσεων, ο 
Πρόεδρος του ΔΣ δήλωσε ότι είναι πολύ 
σημαντικό τόσο για την Τράπεζα Κύπρου 
όσο και για την ίδια τη χώρα να βρεθεί λύ-
ση στο πρόβλημα. Μας ενδιαφέρει, υπέ-
δειξε, το Κοινοβούλιο να δώσει διέξοδο 
στο πρόβλημα, αναφέροντας παράλληλα 
πως όλα δείχνουν ότι τα πράγματα οδη-
γούνται προς μια ικανοποιητική λύση.

   

Τα ελεγμένα 
οικονομικά 
αποτελέσματα 
διαφέρουν κατά 
€5 εκατ. στις 
ζημιές μετά τη 
φορολογία από 
τα προκαταρκτικά 
οικονομικά 
αποτελέσματα που
ανακοινώθηκαν 
στις 25.02.2015

ΤΟ FORBES ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ «ΜΑΓΙΚΗ» ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στα €261 εκατ. οι ζημιές για το 2014

Τράπεζα Κύπρου  Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(ΕΑΤ) στις 31 Δεκεμβρίου 2014 αποτελούσαν το 63% του συνόλου των δανείων
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Υ
πάρχει κάποιος μαγικός τρό-
πος, ώστε η Ελλάδα να κα-
ταστεί η πλουσιότερη χώρα 
της Ευρωζώνης μέσα στην 
επόμενη 20ετία; «Σαφώς 

και υπάρχει», απαντά ο Nathan Lewis 
αρθρογράφος του «Forbes», η οποία, μά-
λιστα, είναι και πάρα πολύ απλή. Ποια εί-
ναι; Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές 
σε συνδυασμό με ένα σταθερό νόμισμα. 
Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του αμερι-
κανικού περιοδικού, η Ελλάδα βρίσκεται 
ήδη στα μισά του δρόμου πριν επιτύχει 
αυτόν τον στόχο, με δεδομένο ότι τουλά-
χιστο το ευρώ είναι ένα σταθερό νόμισμα.

Υπάρχουν παραδείγματα
Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα μπορεί 
να το επιτύχει σε χρονικό διάστημα μικρό-
τερο από τα 20 χρόνια. Ο κ. Lewis φέρνει 
ως παραδείγματα που αποδεικνύουν τον 
ισχυρισμό του τις οικονομίες Ιαπωνίας 
(μεταξύ 1950 και 1970), Ν. Κορέας (με-
ταξύ 1986 και 1996), Μεξικού (μεταξύ 
1960 και 1970), Ρωσίας (μεταξύ 1999 
και 2008) και υποστηρίζει ότι «ακόμη 
και στα τρέχοντα εξαιρετικά χαμηλά επί-

πεδα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας 
θα πρέπει να ενισχυθεί «μόνο» 112% σε 
σύγκριση με το γερμανικό, ούτως ώστε οι 
Έλληνες να καταστούν πιο πλούσιοι από 
τους Γερμανούς». Προσθέτει ακόμη ότι εάν 
η Ελλάδα δημιουργήσει ένα φιλικό προς 
τις επιχειρήσεις φορολογικό σύστημα, οι 
πρώτοι που θα επιστρέψουν στη χώρα για 
να επενδύσουν είναι οι Έλληνες επιχει-
ρηματίες, που προτίμησαν να «μετακομί-
σουν» στη Βουλγαρία. Η επιστροφή τους 
θα σημάνει αύξηση των επενδύσεων και 
μείωση της ανεργίας, κάτι το οποίο θα βο-
ηθήσει την ελληνική οικονομία να ανθίσει.

Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα
Τι συστήνει ο ίδιος, προκειμένου η Ελλάδα 
να μετατραπεί σε παράδεισο για τις επιχει-
ρήσεις και τις επενδύσεις; Έναν οριζόντιο 
φόρο εισοδήματος 15% και διατήρηση 
του ΦΠΑ στο τρέχον 23% (πιθανώς και 
προσπάθεια μείωσής του). Ταυτόχρονα να 
υπάρξει μείωση ή ακόμη και κατάργηση 
των φόρων που καταβάλλουν οι εργοδό-
τες και αφορά το μισθολογικό κόστος, κά-
τι το οποίο θα αυξήσει κατακόρυφα την 
κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Αντιμέτωπη με μία μακρά και σκλη-
ρή δικαστική διαμάχη ενδέχεται να 
βρεθεί η Germanwings. Δικηγορικά 
γραφεία, που ειδικεύονται σε αερο-
πορικά δυστυχήματα, τονίζουν ότι οι 
οικογένειες μπορεί να διεκδικήσουν 
υψηλές αποζημιώσεις, κατηγορώντας 
την αεροπορική εταιρεία ότι δεν επι-
τήρησε επαρκώς την καταλληλόλητα 
του πιλότου Αντρέας Λούμπιτζ.

Η μητρική Lufthansa έχει ήδη προ-
σφέρει €50.000 για κάθε θύμα, ποσό 
που διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να 
επηρεάσει περαιτέρω διεκδικήσεις των 
οικογενειών. Η Σύμβαση του Μόντρεαλ 
του 1999 προβλέπει ότι οι αεροπορικές 
εταιρείες υποχρεούνται να καταβάλλουν 
έως $156.000 για κάθε θύμα δυστυ-
χήματος, ανεξάρτητα από τα αίτια της 
τραγωδίας. Εάν αποδειχθεί ευθύνη της 
εταιρείας στο δυστύχημα, τότε ο «λο-
γαριασμός» ξεκινά από τα $156.000. 
Πάντως, το τελικό ποσό που θα κληθεί 
να πληρώσει η Lufthansa θα το κα-

θορίσουν τα δικαστήρια, τα οποία θα 
εκτιμήσουν τη ζημιά που υπέστησαν 
οι οικογένειες των θυμάτων. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, ο γερμανικός νόμος 
δεν είναι ιδιαίτερα «γενναιόδωρος» 
σε ανάλογες περιπτώσεις. Στελέχη της 
αγοράς εκτιμούν ότι ο «λογαριασμός» 
για τη Lufthansa μπορεί να φτάσει 
και το $1 δισεκατομμύριο. Το δυστύ-
χημα έρχεται σε μία δύσκολη για τη 
Lufthansa περίοδο, κατά την οποία 
πρέπει να αντιμετωπίσει το αυξημέ-
νο κόστος των συνεχών απεργιών και 
τον σκληρό ανταγωνισμό του κλάδου. 
Το κύριο βάρος πέφτει, τώρα, στις πε-
ρίπου 30 ασφαλιστικές εταιρείες που 
καλύπτουν τη Lufthansa. Μεταξύ αυ-
τών, τη μερίδα του λέοντος θα πληρώ-
σει η γερμανική ασφαλιστική Allianz. 
Ήδη, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν 
συγκεντρώσει $300 εκατομμύρια για 
τις αποζημιώσεις των οικογενειών, τα 
δικαστικά έξοδα, την απώλεια του αε-
ροσκάφους και το κόστος των ερευνών.

BusinessWeekly

Εάν η Ελλάδα 
δημιουργήσει 
ένα φιλικό προς 
τις επιχειρήσεις 
φορολογικό 
σύστημα, οι πρώτοι 
που θα επιστρέψουν 
στη χώρα για 
να επενδύσουν 
είναι οι Έλληνες 
επιχειρηματίες
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Μεσάνυκτα και η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά σε ολόκληρη την Ασία είναι κατά-
μεστη από κόσμο. Πρόκειται για το ιδανικό μέρος για ολονύκτια... ψώνια. Η αγορά 
Shenyang, στην επαρχία Liaoning της Κίνας, εκτείνεται σε μήκος σχεδόν δύο χι-
λιομέτρων και προσφέρει σε ντόπιους και τουρίστες μοναδικές ευκαιρίες σε ό,τι 
χωράει ο νους: Από ρούχα έως τρόφιμα κι από έτοιμα φαγητά έως ηλεκτρικές και 
οικιακές συσκευές. Ακόμα και παζάρι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στήνεται κά-
θε βράδυ. Η αγορά έχει φυσικά μετατραπεί σε τουριστική ατραξιόν...

ΤΟ FORBES ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ «ΜΑΓΙΚΗ» ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα γίνει η πλουσιότερη 
χώρα της Ευρωζώνης

Lufthansa  

Ο «λογαριασμός» του δυστυχήματος

Κίνα  “Αγορά του Φεγγαριού”

Ο Nathan Lewis αρθρογράφος του «Forbes» προτείνει: Χαμηλοί 
φορολογικοί συντελεστές σε συνδυασμό με ένα σταθερό νόμισμα


