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€130,2εκ.
Καθαρή μείωση κατά €130,2 εκα-
τομμύρια παρουσίασαν τον Μάρ-
τιο του 2015 οι συνολικές καταθέ-
σεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστη-
μα, υποχωρώντας στα €46,81 δισ., 
σύμφωνα με ανακοίνωση της Κε-
ντρικής Τράπεζας.

9,3 %
Αύξηση 9,3% σημείωσαν την περίο-
δο Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2015 
οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περί-
οδο του 2014, σύμφωνα με ανακοί-
νωση της Στατιστικής Υπηρεσίας. 

€1,4 δισ.
Η Commerzbank, η δεύτερη με-
γαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, 
ανακοίνωσε την Τρίτη ότι άντλησε 
€1,4 δισ.,  μέσω αύξησης μετοχι-
κού κεφαλαίου, σε μια προσπάθεια 
να ενισχύσει την κεφαλαιακή της 
επάρκεια.

16,0 %
Ελαφρά κάμψη σημείωσε η ανερ-
γία στην Κύπρο τον Μάρτιο συγκρι-
τικά με τον Φεβρουάριο του 2015, 
κινούμενη στο 16,0% έναντι 16,1%. 
Τον χαμηλότερο δείκτη ανεργίας 
κατέγραψε η Γερμανία (4,7%) και 
τον υψηλότερο η Ελλάδα (25,7%).

Μ
έσα σε όλον αυ-
τόν τον καβγά και 
την αντιπαράθεση 
που ακολούθη-
σε την έξοδό μας 

στις αγορές -ναι, πάντα μπορούμε να 
βρούμε μιαν αφορμή για αντιπαρά-
θεση- αξίζει τον κόπο να σταθούμε 
για λίγο σε μια δήλωση του Υπουρ-
γού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης απαντούσε στις 
πολλές ερωτήσεις που δέχθηκε τις 
τελευταίες ημέρες και εξηγούσε για 
τα θετικά της εξέλιξης, όσον αφορά 
τη  νέα έξοδο της Κύπρου στις αγο-
ρές. Σε κάποιο σημείο, λοιπόν, ερω-
τήθηκε κατά πόσον μετά από αυτήν 
τη νέα προσπάθεια θα είμαστε σε θέ-
ση να πούμε στην Τρόικα να μειώ-
σει, κατά κάποιον τρόπο, τις απαιτή-
σεις της, όσον αφορά τις μεταρρυθ-
μίσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να 
μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα από 
τα μέτρα. Η απάντηση του Υπουργού 
Οικονομικών έδειξε ότι τουλάχιστον 
πρόκειται για έναν άνθρωπο που 
μπήκε σε αυτήν τη θέση για να δου-
λέψει. Είτε κάποιος συμφωνεί με τις 
επιλογές του είτε διαφωνεί. Και για 

να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρε-
ξήγηση, διαφωνούμε με πολλές από 
τις επιλογές του. Ο Υπουργός, λοιπόν, 
σημείωσε ότι πρέπει επιτέλους να γί-
νει συνείδησή μας, ότι τα μέτρα πρέ-
πει να ληφθούν όχι γιατί είναι απαί-
τηση της Τρόικας, αλλά γιατί απαιτεί-
ται να ληφθούν ως απάντηση στην 
κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε. 
Τόσα χρόνια, τα όποια προβλήμα-
τα τα μετακυλούσαμε στους επόμε-
νους, με αποτέλεσμα σήμερα να έρ-
θει ένα βουνό προβλημάτων και να 
μας πλακώσει. Τα μέτρα πρέπει να 
ληφθούν τώρα και οι μεταρρυθμί-
σεις να προχωρήσουν άμεσα. Όχι 
γιατί το θέλει η Τρόικα, αλλά γιατί το 
θέλουμε εμείς.

Η κοινωνία μας πρέπει να αντι-
ληφθεί ότι εάν θέλουμε, επιτέλους, 
ως χώρα να πάμε μπροστά, πρέπει 
να αλλάξουμε νοοτροπία. Να λαμβά-
νουμε άμεσα τα μέτρα που πρέπει. 
Να τηρούμε τους κανόνες. Να σταμα-
τήσουμε να κουκουλώνουμε τα λάθη 
μας ή να καλύπτουμε τους ενόχους. 
Να αφήσουμε επιτέλους τη στάση 
του ωχαδερφισμού και να εμπλα-
κούμε στα δημόσια.

aggelodemoua@simerini.com

Editorial  Άγγελος Αγγελοδήμου

Photo of the week   Ενδιαφέρον από Κουβέιτ 

Δική μας η απαίτηση…

Συνάντηση με τον σεΐχη Φουάντ Αλ Γκανίμ, μεγαλοεπενδυτή εκ μέρους πολυε-
θνικής εταιρείας με έδρα το Κουβέιτ, είχε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, Νίκος Αναστασιάδης. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης. Πληροφορίες φέ-
ρουν τον Κουβετιανό επιχειρηματία να επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για επεν-
δύσεις σε πολλούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, μεταξύ των οποίων οι αερο-
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, τα λιμάνια και ο τομέας της ενέργειας. Η εταιρεία 
του σεΐχη Φουάντ Αλ Γκανίμ δραστηριοποιείται κυρίως στον κατασκευαστικό το-
μέα, τον ηλεκτρισμό, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τις επικοινωνίες, τις αερο-
πορικές εταιρείες, και το διεθνές εμπόριο, με θυγατρικές σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Αφρι-
κή, Αυστραλία και  Μέση Ανατολή.

Editorial  Θέματα
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Τ
ην εκτίμηση πως άρχισαν 
να διαφαίνονται προοπτικές 
για ιδιωτική χρηματοδότηση 
ενός σχήματος που θα βοη-
θήσει στην αντιμετώπιση του 

μεγάλου προβλήματος των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, διατύπωσε ο Υπουρ-
γός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης 
από το βήμα του Συνεδρίου οικονομί-
ας που διοργάνωσε η ΟΕΒ με τίτλο «Κυ-
πριακή Οικονομία, ο δρόμος προς την 
ανάπτυξη».

Απαντώντας σε εισήγηση του Προέ-
δρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  
Νικόλα Παπαδόπουλου ότι θα πρέπει 
να δημιουργηθεί «κακή τράπεζα» (Εται-
ρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοι-
χείων), ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ο ίδιος 
εξακολουθεί να θεωρεί χρήσιμο ένα τέ-
τοιο σχήμα για τη διαχείριση του με-

γάλου ύψους των προβληματικών δα-
νείων, προσθέτοντας όμως ότι υπάρχουν 
αναπάντητα ερωτήματα, που αφορούν 
τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου σχήμα-
τος. «Δεν είναι η Τρόικα που αποφασίζει 
τι θα μετρήσει στο δημόσιο χρέος αλλά 
σίγουρα η χρηματοδότησή του με δημό-
σιο χρήμα, δηλαδή οι φορολογούμενοι 
να αναλάβουν αυτό το βάρος, δεν είναι 
εύκολη απόφαση, διότι υπάρχει αυτή τη 
στιγμή ιδιωτική χρηματοδότηση. Είναι 
μια προοπτική που πρέπει να εξεταστεί 
και ίσως να αρχίσουν να διαμορφώνο-
νται προοπτικές για εξεύρεση ιδιωτικών 
κεφαλαίων για να συμμετάσχουν σε ένα 
τέτοιο σχήμα», είπε. Παράλληλα, ο κ. Γε-
ωργιάδης αναφέρθηκε στο γενικότερο 
κλίμα αμφισβήτησης κατά του κράτους 
και των θεσμών, για να σημειώσει  πως 
ο ίδιος επιθυμεί να βλέπει το ποτήρι μι-
σογεμάτο παρά μισοάδειο και αναφέρ-
θηκε στην «υπεύθυνη πλειοψηφία» που 
καταγράφηκε στη Βουλή με την ψήφιση 
του πλαισίου αφερεγγυότητας.

Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε προ-
σωπικά στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, τον 
οποίο ευχαρίστησε για τη στάση του και 
των βουλευτών του κόμματος που μα-
ζί με άλλους συνέβαλαν στη δημιουρ-
γία «μιας υπεύθυνης πλειοψηφίας» και 
πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Μην ανη-
συχείτε, δεν αναμένω να ανταποδώσε-
τε τη φιλοφρόνηση, απλώς συνεχίστε να 
ψηφίζετε υπεύθυνα και κατά τα άλλα να 
μιλάτε ελεύθερα».

Γιωρκάτζη: Απεκόπησαν οι πολύ 
στενοί δεσμοί με Ελλάδα
Απαντώντας σε ερωτήσεις για τον κίν-
δυνο από την Ελλάδα, η Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρ-
κάτζη είπε πως  «εξαιτίας μέτρων που 

λήφθηκαν που μπορεί να ήταν επώδυ-
να, απεκόπησαν εκείνοι οι πολύ στενοί 
δεσμοί που υπήρχαν με την έκθεση των 

«Είναι μια προοπτική που πρέπει να εξεταστεί και ίσως 
να αρχίσουν να διαμορφώνονται προοπτικές για εξεύρεση 
ιδιωτικών κεφαλαίων για να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο 
σχήμα», ανέφερε ο Χάρης Γεωργιάδης

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Υπ.Οικ: Χρήσιμη 
η δημιουργία 
«κακής τράπεζας»
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2%
Νέα μείωση στην τιμή του ηλεκτρι-
κού ρεύματος ανακοίνωσε η ΑΗΚ. 
Οι λογαριασμοί των μηνιαίων 
καταναλωτών που θα εκδοθούν 
τέλος Απριλίου θα είναι μειωμένοι 
κατά 2% και των διμηνιαίων κατα-
ναλωτών κατά 3% περίπου. 

€41,20 εκ.
Στην κερδοφορία επανήλθε το 
2014 Συνεργατική Κεντρική Τρά-
πεζα (ΣΚΤ), ανακοινώνοντας κα-
θαρό κέρδος €41,20 εκατομμύρια, 
σε σύγκριση με ζημιά €1,69 εκ. για 
το 2013.

Τράπεζα Πειραιώς 
Στηρίζει το έργο του Ερυθρού Σταυρού
«Στην Κύπρο έχουμε μάθει να γι-
νόμαστε ΕΝΑ για όλους. “Μία Ομά-
δα. Μία Φωνή”…». Με αυτό το σύν-
θημα και με ανεπτυγμένο το αίσθη-
μα ευθύνης προς την κοινωνία και 
τους συνανθρώπους μας, για δεύ-
τερη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς 

(Κύπρου) στηρίζει το έργο του Κυ-
πριακού Ερυθρού Σταυρού. Μέσω 
της χορηγίας της στηρίζει τον πα-
γκύπριο έρανο «από πόρτα σε πόρ-
τα» και καλεί τον κόσμο να ανοίξει 
την πόρτα του και να συνεισφέρει 
στον έρανο.

Editorial  Θέματα
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κυπριακών τραπεζών στον ελλαδικό χώ-
ρο. Έχουμε τέσσερις ελλαδικές τράπεζες 
που λειτουργούν στην Κύπρο και θέλω 
να σας πω ότι η Κεντρική Τράπεζα, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομι-
κών, εργάζεται ώστε να μην υπάρχουν 
επιπτώσεις από τυχόν ατυχήματα που 
μπορούν να συμβούν στην Ελλάδα».

Εξάλλου η κ. Γιωρκάτζη προανήγ-
γειλε ότι, λόγω πρόσφατων διαφοροποι-
ήσεων, η ΚΤΚ θα διαφοροποιήσει «ορι-
ακά» τις προβλέψεις της για το 2015, 
για το οποίο προέβλεπε ρυθμό ανάπτυ-
ξης 0,2%.

Λέγοντας ότι οι νέες προβλέψεις της 
ΚΤΚ θα δημοσιευτούν τον Ιούνιο, η κ. 
Γιωρκάτζη επεσήμανε ότι αυτήν την πε-
ρίοδο οι όποιες προβλέψεις χαρακτηρί-
ζονται από ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιό-
τητα, κυρίως λόγω των γεωοπολιτικών 
εξελίξεων. Είπε, επίσης, ότι δύο τράπε-
ζες κατάφεραν να αντλήσουν συνολικά 
€700 εκ. μέσω των στοχευμένων πρά-
ξεων μακροχρόνιας αναχρηματοδότη-
σης από την ΕΚΤ με επιτόκιο 0,15%, 
που μπορούν να διοχετευθούν σε πα-
ραχώρηση πίστωσης στις επιχειρήσεις.

Η κ. Γιωρκάτζη είπε πως οι τράπε-
ζες, μετά την επιτυχία των τεστ αντοχής 

της ΕΚΤ, θα αρχίσουν να στηρίζουν την 
οικονομία με παροχή δανεισμού. Όσον 
αφορά τη μείωση των επιτοκίων, σημεί-
ωσε ότι η μείωση του βασικού επιτοκί-
ου της ΚΤΚ θα αρχίσει να διαφαίνεται 
στα επιτόκια δανεισμού στους επόμε-
νους μήνες.

Παπαδόπουλος: Δραστικά μέτρα
Στις δικές του τοποθετήσεις, ο Νικό-
λας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην 
ανάγκη δημιουργίας «κακής τράπε-
ζας» στην Κύπρο για διαχείριση των 
προβληματικών δανείων. «Οι τράπε-
ζες έχουν μετατραπεί σε οργανισμούς 
είσπραξης χρέους και πρέπει να μετα-
τραπούν ξανά σε τράπεζες. Πρέπει να 
υπάρξουν δραστικά μέτρα», είπε. Ζή-
τησε τη δημιουργία «κακής τράπεζας» 
με το κόστος της διαχείρισης να επι-
μερίζεται μεταξύ του  κράτους και των 
τραπεζών στο πρότυπο της Ιρλανδίας, 
χωρίς το κόστος χρηματοδότησης των 
προβληματικών δανείων να προσμετρά 
στο δημόσιο χρέος, όπως είπε. «Με αυ-
τόν τον τρόπο θα συγκρατηθούν οι μα-
ζικές εκποιήσεις. Αυτό υπήρχε στο αρ-
χικό προσχέδιο του μνημονίου», είπε. 
Όπως είπε, αυτή είναι ίσως μια πρότα-

ση που μπορούμε να επανεξετάσουμε. 
«Υπάρχουν προβλήματα, το κατανοώ, 
αλλά αυτά τα προβλήματα θα μεγαλώ-
σουν. Θα διαπιστώσουμε ότι οι εκποι-
ήσεις δεν θα πετύχουν τον στόχο τους 
και θα διαπιστώσουμε ότι οι ζημιές θα 
μεγαλώσουν και θα πάμε στο σχέδιο Γ, 
που είναι οι μαζικές πωλήσεις δανείων 
σε επενδυτικά ταμεία», κατέληξε.

Πρόεδρος ΟΕΒ: Εκ των ων ουκ 
άνευ οι ιδιωτικοποιήσεις
Εξάλλου, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρίστος 
Μιχαηλίδης ζήτησε όπως καταρτιστεί 
ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανα-
φορικά με το μοντέλο της κυπριακής 
οικονομίας. «Αφού έχουμε το μοντέλο, 
πρέπει να στοχεύσουμε στις συγκεκρι-
μένες χώρες. Θα πρέπει εκ βάθρων να 
δούμε πώς μεγιστοποιούμε τα αποτε-
λέσματα με σωστό σχεδιασμό και συ-
γκεκριμένες δράσεις», είπε. Τάχθηκε, 
επίσης, υπέρ των αποκρατικοποιήσεων 
και του προγράμματος μεταρρύθμισης, 
λέγοντας πως οι μεταρρυθμίσεις και οι 
ιδιωτικοποιήσεις θεωρούμε ότι είναι εκ 
των ων ουκ άνευ και πρέπει να προχω-
ρήσουν τάχιστα με τον πλέον αποδοτικό 
και ορθό τρόπο.

Wargaming.net  
Η απόλυτη αποθέωση των «eSports» 
Το πιο φαντασμαγορικό πρωτάθλη-
μα «eSports» της Wargaming.net, 
με περισσότερους από 250 δημο-
σιογράφους να δίνουν το «παρών» 
τους για την κάλυψη των αγώνων 
και χιλιάδες φανατικούς του «World 
of Tanks» να επευφημούν τις προ-
σπάθειες της αγαπημένης τους ομά-
δας, πραγματοποιήθηκε το περασμέ-
νο Σαββατοκύριακο στη Βαρσοβία. 
Από τις δώδεκα ομάδες που συμμε-
τείχαν απ’ όλες τις ηπείρους, η ρώσι-
κη ομάδα των HellRaisers στέφθηκε 
με τον πολυπόθητο τίτλο του πρωτα-
θλητή, με τις ομάδες El Gaming, τους 
περσινούς πρωταθλητές Na`Vi, και 
τους Kazna Kru να ακολουθούν στην 

κατάταξη. Η Wargaming.net μοίρα-
σε στους νικητές χρηματικά έπαθλα 
αξίας 300.000 δολαρίων, ενώ αξίζει 
να σημειωθεί ότι για την εμπλοκή 
της στα eSports, η Wargaming έχει 
επενδύσει μέχρι στιγμής 26 εκατομ-
μύρια δολάρια.

MTN  

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για 
ΜΤΝ Business με εξαγορά της IBS
H ΜΤΝ Business, ο επιχειρηματικός 
βραχίονας της ΜΤΝ, αποτελεί από 
σήμερα την πρώτη πρόταση της αγο-
ράς για παροχή αποκλειστικών επι-
χειρηματικών λύσεων Τηλεπικοινω-
νιών και Πληροφορικής, καθώς με 
την απόκτηση της κυπριακής εται-
ρείας πληροφορικής IBS επεκτείνε-
ται στις υπηρεσίες τεχνολογίας πλη-
ροφοριών. Η MTN ανακοίνωσε την 

εξαγορά τής κορυφαίας κυπριακής 
εταιρείας πληροφορικής IBS, κίνηση 
που επεκτείνει περαιτέρω τις δρα-
στηριότητες του επιχειρηματικού της 
βραχίονα, ΜΤΝ Business, στον το-
μέα των ICT υπηρεσιών. Παράλλη-
λα, η απόκτηση της IBS σηματοδοτεί 
την αφετηρία μιας συνολικής μετεξέ-
λιξης των τηλεπικοινωνιών που αλ-
λάζει ριζικά το εγχώριο τοπίο.

Ελληνική Τράπεζα  

Χρυσός Χορηγός Συνεδρίου Cyprus 
Investment and Asset Management
Η Ελληνική Τράπεζα συμμετεί-
χε ενεργά στο Συνέδριο Cyprus 
Investment and Asset Management 
ως χρυσός χορηγός, το οποίο διορ-
γανώθηκε από την Εταιρεία Cronje & 
Yiannas Actuaries and Consultants 
Ltd στις 28 Απριλίου 2015, στο Ξενο-
δοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Ο 
κ. Bert Pijls, Ανώτατος Εκτελεστικός 
Διευθυντής του Ομίλου της Ελληνι-
κής Τράπεζας, στην ομιλία του κατά 
τις εργασίες του συνεδρίου σημείωσε 

ότι η άμεση ανάκαμψη των επενδύσε-
ων θα κρίνει την επιστροφή στη βιώ-
σιμη ανάπτυξη.

Τράπεζα Κύπρου  

Πώληση επένδυσης στη MDSF
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εται-
ρεία Λτδ ανακοίνωσε την πώλη-
ση της επένδυσής της στη Marfin 
Diversified Strategy Fund Plc 
(MDSF), η οποία αποτελείται από 
1.142.052,6400 Ιδρυτικές Μετοχές 
και 765.096,0464 Μετοχές Α σε δο-
λάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμε-

ρικής (αντιπροσωπεύοντας το 95% 
του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου 
της MDSF), στην Dorchester Capital 
Secondaries Offshore III, LP. Το τί-
μημα πώλησης ανέρχεται σε $92 
εκατ. (περίπου €84 εκατ.) και θα ενι-
σχύσει τη ρευστότητα και την κεφα-
λαιακή θέση της Τράπεζας.
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Η 
άντληση του €1 δις θα 
επιτρέψει στο ΥΠΟΙΚ να 
εξοφλήσει παλαιότερο, 
ακριβότερο και βραχυ-
πρόθεσμο εσωτερικό δα-

νεισμό, κάτι που μεταφράζεται σε λιγότε-
ρες δαπάνες για πληρωμή τόκων, αλλά 
και εισροή ρευστότητας στην κυπριακή 
αγορά, ανέφερε ο Υπουργός Οικονο-
μικών,  Χάρης Γεωργιάδης, εξηγώντας 
πού θα πάει το ποσό που αντλήθηκε 
από τη νέα έκδοση. Ταυτόχρονα, πρό-
σθεσε, η εξόφληση εσωτερικού δανει-
σμού με νέο εξωτερικό δανεισμό αποτε-
λεί και μιαν άμεση ενίσχυση της ρευστό-
τητας στην οικονομία, επισημαίνοντας 
πως δανεισμός του οποίου η λήξη ήταν 
βραχυπρόθεσμη, τώρα θα αντικαταστα-
θεί με νέο μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Η ανακοίνωση του 
Υπουργείου Οικονομικών
Η Κυπριακή Δημοκρατία, με πιστολη-
πτική αξιολόγηση B3/B+/B-/BL (stable/
positive/positive/stable) από τους Οί-
κους Moody's/S&P/Fitch/DBRS έχει εκ-
δώσει νέο ομόλογο αναφοράς ύψους €1 
δις με ημερομηνία λήξης την 6η Μα-
ΐου 2022, αναφέρει ανακοίνωση του 
Υπουργείου Οικονομικών.
"Το ονομαστικό επιτόκιο καθορίστηκε 
στο 3.875% με τιμή πώλησης 99.250, 
δηλαδή με περιθώριο +367 μονάδων 
βάσεως πάνω από τις τιμές αναφοράς 
'mid-swap' και +404.2 μονάδες βάσε-
ως πάνω από το γερμανικό ομόλογο 
λήξεως 2022 (2% Jan-2022 DBR)", ση-
μειώνεται. Η απόδοση διαμορφώθηκε 
στο 4%. Ημερομηνία έκδοσης 6 Μαΐου 
2015. Οι τράπεζες BARCLAYS, HSBC, 
MORGAN STANLEY και SG CIB ενήρ-
γησαν από κοινού ως ανάδοχοι της εν 
λόγω έκδοσης.

ΥπΟικ: Επιβεβαιώνεται η 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
Η έξοδος της Κύπρου στις διεθνείς 

αγορές επιβεβαιώνει την αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης της διεθνούς επεν-
δυτικής κοινότητας στην κυπριακή οι-
κονομία, δήλωσε ο Υπουργός Οικο-
νομικών Χάρης Γεωργιάδης, μετά την 
άντληση €1 δις με την έκδοση 7ετούς 
ομολόγου στις διεθνείς αγορές.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η 
άντληση του €1 δις θα επιτρέψει στο 
ΥΠΟΙΚ να εξοφλήσει παλαιότερο, 
ακριβότερο και βραχυπρόθεσμο εσω-
τερικό δανεισμό, κάτι που μεταφράζεται 
σε λιγότερες δαπάνες για πληρωμή τό-
κων, αλλά και εισροή ρευστότητας στην 
κυπριακή αγορά.

Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, η έκδοση 
υπερκαλύφθηκε σχεδόν κατά το διπλά-
σιο, ενώ το επιτόκιο ήταν της τάξης του 
3,875% και η απόδοση 4%. 

«Θεωρώ πως είναι μια εξέλιξη που 
επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οι-
κονομία στη διεθνή επενδυτική κοινό-
τητα, είναι μια σημαντική εξέλιξη που 
δείχνει με τον πιο χειροπιαστό τρό-
πο πως οι εκτιμήσεις των επενδυτών 
για την κυπριακή οικονομία είναι θε-
τικές», ανέφερε στις δηλώσεις του ο 
κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Αυτή η 
εξέλιξη σε συνάρτηση με άλλες θετι-
κές εξελίξεις της τελευταίας περιόδου, 
όπως ήταν η άρση των περιοριστικών 
μέτρων, η ψήφιση του νομοσχεδίων 
που εκκρεμούσαν για καιρό στη Βου-
λή δημιουργούν ακριβώς τις προοπτι-
κές μιας νέας ώθησης της κυπριακής 
οικονομίας για έξοδό της τελικά από 
τη ύφεση».

Το νέο εγχείρημα της Κύπρου για έξοδο 
στις αγορές ολοκληρώθηκε με την άντληση 

1 δις ευρώ και με την Κυβέρνηση να δηλώνει 
ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα

ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Αναλύοντας 
τη νέα 

έκδοση 
του €1 δις
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• Η Κυπριακή Δημοκρατία σχεδίαζε τους 
τελευταίους μήνες τη σταδιακή επάνοδο 
στις αγορές κεφαλαίων για να διαφορο-
ποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης και για 
να βελτιώσει την καμπύλη επιτοκίων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

• Μετά από σειρά συναντήσεων με θε-
σμικούς επενδυτές που πραγματοποιή-
θηκαν στα τέλη του 2014 και τη θετική 
ανταπόκριση των επενδυτών, το Γραφείο 
Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους συνέχισε 
την παρακολούθηση των εξελίξεων που 
αφορούσαν τις διεθνείς συνθήκες των αγο-
ρών καθώς και τις εσωτερικές εξελίξεις  
και εξουσιοδοτήθηκε από τον Υπουργό 
Οικονομικών να προχωρήσει στην αγο-
ρά κεφαλαίων, στις 27 Απριλίου 2015.

• Στις 27 Απριλίου 2015 πραγματοποι-
ήθηκε τηλεδιάσκεψη με ομάδα επενδυ-
τών για να ενημερωθούν σχετικά με  (i) 
τις τελευταίες εξελίξεις στην υλοποίηση 
του Προγράμματος του ΕΜΣ-ΔΝΤ, (ii) 
τη γενική οικονομική κατάσταση και τη 
δημοσιονομική επίδοση, (iii) τη  χρημα-
τοοικονομική κατάσταση του τραπεζικού 
τομέα και (iv) το χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα και χρηματοδοτικές ενέργειες για το 
2015 και 2016.

• Μετά από ισχυρή ένδειξη ενδιαφέρο-
ντος από επενδυτές κατά τη διάρκεια της 
τηλεδιάσκεψης, η αρχική κατευθυντήρια 
τιμή κυκλοφόρησε στις 14:22  ώρα Λον-
δίνου, τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015, για 
7-ετές ομόλογο αναφοράς με απόδοση 
γύρω στο 4,00%. Συγκριτικά αναφέρεται 
ότι η απόδοση του κυπριακού ομολόγου 
λήξεως Ιουνίου 2019 και Φεβρουαρίου 
2020 στη δευτερογενή αγορά ήταν 3,40% 
και 3,465%.

• Η διαδικασία της αρχικής κατευθυντή-
ριας τιμής παρουσίασε ενδιαφέρον γύρω 
στα 1,1 δις ευρώ, το βιβλίο προσφορών 
άνοιξε επίσημα την Τρίτη,  28 Απριλίου 
στις 08:24 π.μ. ώρα Λονδίνου με αρχική 
ενδεικτική απόδοση 4,125%. 

• Οι προσφορές αυξάνονταν σταδιακά 
και έκλεισαν στις 12:00μ. ώρα Λονδίνου 
με συμμετοχή πέραν των 140 επενδυ-
τών και συνολικό ποσό ζήτησης στα 1,9 
δις ευρώ περίπου, το οποίο επέτρεψε την 
τελική έκδοση 1 δις ευρώ. Η συναλλαγή 
τιμολογήθηκε σε απόδοση 4,00% δηλα-
δή με περιθώριο +367 μονάδων βάσε-
ως πάνω από τις τιμές αναφοράς “mid-
swap” (0.33%).

• Με αυτήν τη συναλλαγή η Κυπριακή 
Δημοκρατία αποδεικνύει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην αγορά σε ένα ελκυστικό 
επίπεδο απόδοσης, γεγονός που αντανακλά 
την πρόσφατη απόδοση των υφιστάμενων 
ομολόγων και τις προοπτικές της χώρας.    

Πώς θα χρησιμοποιηθεί το δάνειο
Ερωτηθείς πώς θα χρησιμοποιηθούν 

τα χρήματα που αντλήθηκαν, ο κ. Γεωρ-
γιάδης είπε πως ο βασικός σκοπός είναι 
ακριβώς η εξόφληση ακριβότερου εσω-
τερικού δανεισμού. «Και συνεπώς θα 
υπάρξει μια άμεση εξοικονόμηση για 
το κράτος στη μορφή λιγότερων τόκων 
που πρέπει να πληρώσουμε, ενώ ταυ-
τόχρονα η εξόφληση εσωτερικού δανει-
σμού με νέο εξωτερικό δανεισμό αποτε-
λεί και μια άμεση ενίσχυση της ρευστό-
τητας στην οικονομία», πρόσθεσε, επι-
σημαίνοντας πως δανεισμός του οποί-
ου η λήξη ήταν βραχυπρόθεσμη τώρα 
θα αντικατασταθεί με νέο μακροπρόθε-
σμο δανεισμό.

Γιατί θα χρειαστούμε λιγότερα 
χρήματα από ΕΜΣ - ΔΝΤ
Ερωτηθείς για την εκτίμηση του οίκου 
Fitch ότι η Κύπρος δεν θα χρησιμοποι-
ήσει όλο το ποσόν που απομένει από το 
κυπριακό πρόγραμμα στήριξης, ο κ. Γε-
ωργιάδης είπε πως «είναι γεγονός ότι 
οι ανάγκες της κυπριακής οικονομίας 
σε σχέση με την επίσημη χρηματοδό-
τηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Στήριξης και το ΔΝΤ θα είναι χαμηλό-
τερες» για δύο λόγους. Πρώτον, όπως 
είπε, επειδή οι κυπριακές τράπεζες δεν 
χρειάστηκαν και δεν θα χρειαστούν πε-
ραιτέρω κρατική στήριξη, αφού είναι 
επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και έχουν 
καταφέρει να αντλήσουν ιδιωτικά κεφά-
λαια και, δεύτερον, διότι τα ελλείμματα 
του προϋπολογισμό έχουν περιοριστεί. 
«Και αυτό σημαίνει πως δεν θα χρει-

αστεί να φορτώσουμε ένα επιπρόσθετο 
βάρος στα νοικοκυριά και στις επιχει-
ρήσεις του τόπου υπό τη μορφή αυξη-
μένου χρέους, το οποίο σε διαφορετική 
επίπτωση θα ήταν αναγκαίο», συνέχισε.

Θα «διώξουμε» την Τρόικα;
Σε ερώτηση αν στην επόμενη έξοδο η 
Κύπρος «θα διώξει» την Τρόικα, ο κ. Γε-
ωργιάδης είπε πως ο ίδιος δεν υιοθετεί 
«λεκτικές αναφορές τύπου θα τη διώ-
ξουμε». «Αλλά προτιμώ με συγκεκριμέ-
νες κινήσεις και όχι με βερμπαλισμούς 
να δημιουργήσουμε πράγματι τελικά τις 
προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τελικά 
στην κυπριακή οικονομία να λειτουργή-
σει χωρίς εξαρτήσεις που σήμερα ή μέ-
χρι και σήμερα εξακολουθούν να είναι 
αναγκαίες», πρόσθεσε. Σ' ερώτηση αν η 
επάνοδος στις αγορές βοηθά τη στήριξη 
της ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι 
η ανάπτυξη θα προέλθει όταν αποκατα-
στήσουμε την εμπιστοσύνη και την αξι-
οπιστία της οικονομίας μας. Δεν μπορεί, 
είπε, «μια οικονομία να ανακάμψει αλλά 
και οι νέες επενδύσεις να ενθαρρυνθούν 
όταν η οικονομία παραμένει υποβαθμι-
σμένη και δεν μπορεί καν η ίδια να κα-
λύψει τις ανάγκες από τις αγορές. Βεβαί-
ως θα έχει και μια θετική αντανάκλαση 
στην πραγματική οικονομία το γεγονός 
πως η εμπιστοσύνη και η προοπτική για 
την οικονομία μας συνολικά βελτιώνεται 
και αποκαθίσταται.

Χειροπιαστά αποτελέσματα 
στους δανειστές
Ερωτηθείς, τέλος, για την αξιολόγηση 

από τους δανειστές, ο κ. Γεωργιάδης 
είπε πως θεωρούμε πως έχουμε συ-
γκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσμα-
τα προόδου, τα οποία μπορούμε να πα-
ρουσιάσουμε στους δανειστές μας. «Εί-
μαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε 
να προωθούμε μια πολιτική μεταρρύθ-
μισης και εξυγίανσης, ασχέτως μνημο-
νιακών υποχρεώσεων, επειδή ακρι-
βώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις και αυ-
τές οι κινήσεις εξυγίανσης ούτως ή άλ-
λως ήταν κινήσεις τις οποίες η οικονο-
μία μας είχε και έχει ανάγκη. Για τους 
επόμενους λίγους μήνες που θα εξακο-
λουθήσουμε όμως να παραμένουμε σε 
πρόγραμμα θεωρούμε πως μπορού-
με να τεκμηριώσουμε την ικανοποιητι-
κή αυτή πρόοδο», κατέληξε στις δηλώ-
σεις του, που έγιναν στο περιθώριο συ-
νεδρίου για την οικονομία που διοργά-
νωσε η ΟΕΒ.

Από πού μας ήρθαν οι επενδυτές
Επενδυτές απ' όλη την Ευρώπη και κυ-
ρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά 
και από Τρίτες Χώρες καθώς και από 
την Κύπρο, προσέλκυσε το 7ετές ομό-
λογο που εξέδωσε η Κυπριακή Δη-
μοκρατία στις 28 Απριλίου, μέσω του 
οποίου άντλησε 1 δισεκατομμύριο ευ-
ρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοί-
νωση του Υπουργείου Οικονομικών, 
οι πέραν των 140 επενδυτών που συμ-
μετείχαν στην έκδοση είναι κατά γε-
ωγραφική προέλευση: Ηνωμένο Βα-
σίλειο 62%, Γερμανία/Αυστρία/Ελβε-
τία 15%, Νότια Ευρώπη 8,5%, Γαλλία/
Benelux 4,5%, Σκανδιναβικές Χώρες 
2%, Κύπρος 1%, υπόλοιπη Ευρώπη 
0,5%, υπεράκτιες ΗΠΑ 3,5% και Μέση 
Ανατολή/Ασία 3%.

Εξάλλου, κατά είδος επενδυτών, τα 
επενδυτικά κεφάλαια, σύμφωνα με το 
ΥΠΟΙΚ, κυριάρχησαν πέραν του 60% 
με τους Διαχειριστές Κεφαλαίων να 
αποσπούν το 45% της έκδοσης και να 
ακολουθούν τα ταμεία αντιστάθμισης 
κινδύνου που απέσπασαν το 39,5% της 
έκδοσης, οι τράπεζες το 13,5% και άλ-
λοι το 2%.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, "ανά κατη-
γορία, η ποιότητα των προσφορών ήταν 
πολύ ψηλή και η συμμετοχή των επεν-
δυτών ήταν επίσης ισχυρή". Με αυτήν 
τη συναλλαγή, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, 
η Κυπριακή Δημοκρατία αποδεικνύ-
ει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγο-
ρά σε ένα ελκυστικό επίπεδο απόδοσης,  
γεγονός που αντανακλά την πρόσφατη 
απόδοση των υφιστάμενων ομολόγων 
και τις προοπτικές της χώρας. Σημειώνε-
ται ότι το συνολικό ποσό ζήτησης ανήλ-
θε στο 1,9 δις ευρώ περίπου, το οποίο 
επέτρεψε την τελική έκδοση 1 δις ευρώ 
με απόδοση 4,00%.

Χούρικαν: Χαιρέτισε την έκδοση
Την έκδοση του κυπριακού 7ετούς κυ-
πριακού ομολόγου, ύψους €1 δις,   χαι-
ρέτισε ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Τράπεζας Κύπρου Τζον Πά-
τρικ Χούρικαν, τονίζοντας, παράλληλα, 
ότι η έγκριση του πλαισίου αφερεγγυό-
τητας μαζί με την εφαρμογή του νόμου 
των εκποιήσεων προσθέτει άλλο ένα ερ-
γαλείο στην προσπάθεια των τραπεζών 
για αντιστροφή της πορείας των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Ερωτηθείς για 
τη χθεσινή έκδοση του 7ετούς ομολό-
γου, ο κ. Χούρικαν είπε ότι πρόκειται για 
έναν «μεγάλο σταθμό για την Κύπρο». 
«Επιστρέφουμε στις αγορές με ένα 7ετές 
ομόλογο €1 δις σε πολύ ανταγωνιστική 
τιμή. Μπορούμε να είμαστε πολύ ικανο-
ποιημένοι, είναι ακόμα ένα καλό βήμα 
για την Κύπρο», πρόσθεσε.

Τα κύρια 
σημεία της 
συναλλαγής

BusinessWeekly_1-8_inn.indd   5 01/05/2015   12:36 ΠΜ



6

www.simerini.com.cy

Πρόσωπα  Συνεντεύξεις

BusinessWeekly
Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Η 
απόφαση της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελβετίας 
(Swiss National Bank - 
SNB) να καταργήσει την 
ελάχιστη ισοτιμία έναντι 

του ευρώ, αιφνιδίασε απόλυτα τις αγο-
ρές, καταγράφοντας άμεσα τις πρώτες 
απώλειες. Η Alpari (UK) Limited αναφέ-
ρει σε ανακοίνωση που έδωσε στη δη-
μοσιότητα στην ιστοσελίδα της ότι οι πε-
ρισσότεροι πελάτες της γνώρισαν απώ-
λειες που ξεπέρασαν τα κεφάλαια στους 
λογαριασμούς τους. «Όταν ένας πελάτης 
δεν μπορεί να καλύψει τις ζημιές, αυτές 
περνούν σε μας. Αυτό έχει υποχρεώσει 
την Alpari (UK) Limited να επιβεβαιώ-
σει… ότι έχει εισέλθει σε καθεστώς αφε-
ρεγγυότητας», αναφέρει η εταιρεία. 

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδι-
κή αρνητική εξέλιξη. Στη Νέα Ζηλαν-
δία, η Global Brokers NZ Ltd ανακοίνω-
σε ότι θα κλείσει τις πόρτες της, πέφτο-
ντας θύμα της αιφνιδιαστικής απόφα-
σης της SNB. Στις ΗΠΑ, ο FXCM -ένας 
από τους μεγαλύτερους forex brokers 
στον κόσμο- αναγκάστηκε να πάρει δά-
νειο 300 εκατομμυρίων δολαρίων από 
τη Leucadia National Corp για να συνε-
χίσει τη λειτουργία του, αφού οι πελάτες 
του είχαν χάσει περισσότερα από 200 
εκατομμύρια δολάρια από την κατάργη-
ση του πλαφόν του ελβετικού φράγκου. 
Άλλος ένας broker από το Λονδίνο, η IG 
Group Holdings plc, ανακοίνωσε ότι πε-
ριμένει η απόφαση της SNB να έχει αρ-
νητικό αντίκτυπο στα οικονομικά της.

Ο Andrey Dashin, ιδρυτής και Πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ForexTime Ltd (FXTM) και μέτοχος της 
Alpari, μιλά στην Business Weekly για 
τις πιο πάνω εξελίξεις, καθώς και για το 
μέλλον της Alpari. Παράλληλα σημει-
ώνει: «Παραμένω αφοσιωμένος στην 
Κύπρο και τις επενδύσεις μου εδώ, ιδι-
αίτερα μετά την απόκτηση της κυπρια-
κής υπηκοότητας. Η Κύπρος έχει μεγά-
λες προοπτικές και πραγματικά πιστεύω 
πως προβλέπεται  ένα λαμπρό μέλλον 
γι’ αυτήν».

Κύριε Dashin, η πρόσφατη απόφα-
ση της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας 
(SNB) να άρει το πλαφόν που είχε 
θέσει στην ισοτιμία ελβετικού φρά-
γκου/ευρώ έφερε κρίση στον τομέα 
του forex και προκάλεσε σοβαρές 
απώλειες για την Alpari (UK) Ltd, 
οδηγώντας το Δ.Σ. της εταιρείας να 
θέσει υπό διαχείριση τη νομική αυ-
τή οντότητα, η οποία βρισκόταν υπό 
την εποπτεία της Βρετανικής Αρχής 
Οικονομικής Συμπεριφοράς FCA. Ως 
ένας από τους μετόχους της Alpari 
(UK) Ltd πώς σχολιάζετε τις εξελί-
ξεις αυτές;

Αναμφίβολα, αυτή η άνευ προηγουμέ-
νου πράξη της SNB ξάφνιασε την αγο-
ρά και μεταφράστηκε σε μια σειρά από 
απροσδόκητες επιπτώσεις για πολλούς 
traders και τους brokers τους. Το θέμα 
εδώ είναι να αναγνωρίσουμε και να θυ-
μηθούμε πόσο σημαντική και αδιαμφι-
σβήτητα αναγκαία είναι η διαχείριση ρί-
σκου. Τείνουμε να το ξεχνάμε, λόγω του 
συναρπαστικού και γρήγορα εναλλασ-
σόμενου περιβάλλοντος στο οποίο ερ-
γαζόμαστε, καθώς η μεγαλύτερη έγνοια 
μας είναι να παραμένουμε συνεχώς ενή-

μεροι για τις διεθνείς εξελίξεις, ώστε να 
μπορούμε να παρέχουμε την καλύτερη 
δυνατή στήριξη στους πελάτες μας. Επο-
μένως, θα πρέπει να παραδειγματιστού-
με και να μάθουμε από αυτήν την κα-
τάσταση. Έχω την πεποίθηση πως, όταν 
υπάρχει κρίση, πρέπει να βλέπουμε τη 
«μεγάλη εικόνα» και να αξιοποιούμε τις 
ευκαιρίες που προκύπτουν. Ας μην  ξε-
χνάμε άλλωστε ότι και το Forex είναι κι 
αυτό παιδί μιας κρίσης.
Η κατάσταση με την Alpari (UK) Ltd 
επηρέασε τις επενδύσεις σας στην 

FXTM με οποιονδήποτε τρόπο;
Η Alpari και η ForexTime είναι δύο ξε-
χωριστές επιχειρήσεις, και δύο ανεξάρ-
τητες επενδύσεις από τη δική μου πλευ-
ρά. Άρα, εκτός του ότι είμαι και στις δύο 
μέτοχος, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλ-
λη σχέση μεταξύ των δύο επιχειρήσε-
ων. Δεδομένου αυτού, οποιεσδήποτε 
εξελίξεις στην Alpari δεν έχουν κανένα 
αντίκτυπο στη ForexTime ή οποιαδήπο-
τε άλλη επιχειρηματική μου επένδυση. 
Ποια είναι τα πλάνα σας για την 
Alpari παγκοσμίως μετά την απόκτη-

ση των πνευματικών δικαιωμάτων 
της επωνυμίας Alpari από την Alpari 
(UK) Ltd;
Η συμφωνία για την απόκτηση των 
πνευματικών δικαιωμάτων άνοιξε ένα 
νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Alpari 
για μένα. Είναι το πρώτο βήμα για μια 
παγκόσμια επέκταση της Alpari υπό τον 
έλεγχό μου. Θα προσεγγίσουμε τις διε-
θνείς δραστηριότητές της με καινοτόμο 
τρόπο και θα μπορέσω πλέον να υλο-
ποιήσω το όραμα μου για την Alpari, 
ως μια παγκόσμια επωνυμία. Θα ήθε-
λα να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως 
η επωνυμία Alpari έχει τις ρίζες της στη 
Ρωσία και η εταιρεία μας ήταν μία από 
τις κινητήριες δυνάμεις για την ίδρυ-
ση μιας μοντέρνας και ευέλικτης επο-
πτικής/ρυθμιστικής νομοθεσίας για τις 
εταιρείες Forex στη Ρωσία. Πιστεύου-
με ακράδαντα στα πολλαπλά οφέλη της 
εποπτείας καθώς προσδίδει αξιοπιστία 
στο σύστημα και ανοίγει νέους ορίζο-
ντες για την Alpari τόσο στη Ρωσία όσο 
και σε άλλες χώρες.
Η FXTM πρόσφατα εγκαταστάθηκε 
στο FXTM Tower στη Λεμεσό. Ποια 
είναι τα σχέδια για την εταιρεία στο 
άμεσο μέλλον; 
Η FXTM αναπτύσσεται συνεχώς με στα-
θερότητα και λειτουργούμε στρατηγικά 
για να διατηρήσουμε την αρχική μας δέ-
σμευση για προσφορά υπηρεσιών συ-
ναλλαγών μέσω εξελιγμένης, αξιόπιστης 
και κορυφαίας στον τομέα τεχνολογίας, 
σε συνδυασμό με τη στήριξη από μια 
εξαιρετική ομάδα επαγγελματιών, που 
επιλέγηκαν λόγω της εμπειρίας και της 
γνώσης τους. Αποστολή μας παραμένει 
η βέλτιστη αξιοποίηση του πολυτιμότε-
ρου αγαθού των πελατών μας, δηλαδή 
του χρόνου τους. Διατηρούσαμε πάντοτε 
υψηλά πρότυπα διαφάνειας και ακεραι-
ότητας και αυτό είναι κάτι που μας κάνει 
περήφανους ως  forex broker. 
Τέλος, ποια είναι τα πλάνα σας για 
την Κύπρο; Θα επεκτείνετε περαιτέ-
ρω τις επιχειρηματικές σας δραστη-
ριότητες εδώ; 
Ως άνθρωπος, είμαι εμπνευσμένος να 
παράγω συνεχώς καινούριες ιδέες. Ως 
επιχειρηματίας, αξιολογώ την κάθε ιδέα 
για να προβλέψω κατά πόσον είναι εφι-
κτή. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι πα-
ραμένω αφοσιωμένος στην Κύπρο και 
τις επενδύσεις μου εδώ, ιδιαίτερα μετά 
την απόκτηση της κυπριακής υπηκοό-
τητας. Η Κύπρος έχει μεγάλες προοπτι-
κές και πραγματικά πιστεύω πως προ-
βλέπεται  ένα λαμπρό μέλλον γι’ αυτήν.

Σημείωση: Το περιεχόμενο της συ-
νέντευξης αυτής περιλαμβάνει προσω-
πικές απόψεις και ιδέες και δεν θα πρέ-
πει να παρερμηνευθούν  ως επενδυτι-
κές συμβουλές.

Άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για την Alpari
Andrey Dashin  Ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ForexTime Ltd (FXTM) και μέτοχος της Alpari 

τοποθετείται στην απόφαση της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας (SNB) να καταργήσει την ελάχιστη ισοτιμία έναντι του ευρώ
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Θέμα  Αναλύσεις

BusinessWeekly
Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Η 
επιστροφή στον δημόσιο 
διάλογο της λεγόμενης 
«κακής τράπεζας» μάς 
θυμίζει τους ταραχώδεις 
μήνες του Μαρτίου και 

Απριλίου του 2013, και τις τότε συζητή-
σεις για την άμεση αναδιάρθρωση του 
τραπεζικού τομέα. Ωστόσο, στο νέο πε-
ριβάλλον οικονομικής σταθεροποίησης, 
βοηθητικό θα ήταν να δώσουμε έναν 
κοινό ορισμό του τι εστί «κακή τράπεζα».

Ο λόγος δημιουργίας 
«κακής τράπεζας»
Η τράπεζα αυτή δημιουργείται με σκοπό 
να εξαγοράσει τα μη-εξυπηρετούμενα 
στοιχεία ενεργητικού μιας τράπεζας σε 
τιμές αγοράς. Με τη μεταφορά τους σε 
μια «κακή τράπεζα», οι τράπεζες «καθα-
ρίζουν» τον ισολογισμό τους από «τοξι-
κά» στοιχεία, ενώ παράλληλα υποχρε-
ώνονται να υποστούν αποσβέσεις. Μέ-
σω της διαδικασίας αυτής, οι μέτοχοι και 
οι ομολογιούχοι θα χάσουν χρήματα, 
ωστόσο οι καταθέτες δεν θα υποστούν 
ζημιές. Οι τράπεζες που θα καταστούν 
αφερέγγυες ως αποτέλεσμα της διαδι-
κασίας αυτής, θα μπορούν να ανακεφα-
λαιοποιηθούν, να κρατικοποιηθούν, ή 
να εκκαθαριστούν.

Η εκτενέστατη εμπειρία μας σε αγο-
ρές όπως στη Σλοβενία, όπου δημιουρ-

γήθηκε μια κυβερνητικής ιδιοκτησίας 
«κακή τράπεζα» για να απορροφήσει 
τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια από τους 
ισολογισμούς των κρατικοποιημένων 
τραπεζών, μας έχει υποδείξει ότι αυτή 
η διαδικασία επιτρέπει στις τράπεζες να 
επιστρέψουν σε συνθήκες ομαλής λει-

τουργίας, να δανείζουν, και συνάμα να 
αυξήσουν την επιστρεφόμενη αξία στον 
φορολογούμενο, όταν αυτές οι τράπεζες 
ιδιωτικοποιηθούν εκ νέου.

Με ειδίκευση στα επισφαλή στοιχεία 
ενεργητικού, έχουμε συμμετάσχει σε δι-
αδικασίες πώλησης δανειακών χαρτο-

φυλακίων 6 εταιρειών, διαδικασίες που 
ξεκίνησαν από την «κακή τράπεζα» που 
εξέδωσε δεσμευτικές προσφορές συνο-
λικής αξίας 175 εκατομμυρίων ευρώ. 
Το γεγονός ότι η «κακή τράπεζα» ανέ-
λαβε τον ρόλο ως μεγαλύτερος πιστω-
τής, προσδίδει καθοδήγηση και συνοχή 
σε μια πολυσύνθετη διαδικασία, στην 
οποία συμμετέχει ένας μεγάλος αριθ-
μός τραπεζών.

Στις διαδικασίες στις οποίες έχουμε 
εμπλακεί έχουμε δει δανειακά χαρτο-
φυλάκια, που αρχικά δεν τράβηξαν το 
ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, να 
καθίστανται ελκυστικά με μεγάλο αντα-
γωνισμό ως προς την απόκτησή τους. 
Στις δημοπρασίες συμμετείχαν μεγά-
λα αμερικάνικα hedge funds καθώς και 
επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες κατέ-
θεσαν προσφορές σε πιο ψηλές τιμές. 
Χάρη στην «κακή τράπεζα», ο φορολο-
γούμενος πολίτης είχε την ευκαιρία να 
ανακτήσει εκατομμύρια από ζημιογόνα 
στοιχεία ενεργητικού.

Πώς θα δουλέψει στην Κύπρο
Το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε να 
λειτουργήσει αυτό το μοντέλο στην Κύ-
προ. Αυτήν τη στιγμή το σύνολο των μη-
εξυπηρετούμενων δανείων στο κυπρια-
κό τραπεζικό σύστημα ανέρχεται στα 28 
δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά κυρί-
ως τον τομέα των ακινήτων. Μια ιδιωτι-
κή «κακή τράπεζα», χρηματοδοτούμε-
νη από ξένα κεφάλαια, θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί σε ένα διάστημα λίγων 
μηνών με στόχο να εξαγοράσει αρκε-

τά από αυτά σε τιμές AQR, με μηδαμινό 
αντίκτυπο στο ρυθμιστικό κεφάλαιο των 
τραπεζών. Οι διαδικασίες για τη μετέπει-
τα (και εν πολλοίς κερδοφόρα) πώλησή 
τους, θα αποτελέσει μέρος των εργασιών 
της τράπεζας, προσελκύοντας πολυπό-
θητο ξένο κεφάλαιο στην οικονομία, δί-
νοντας ώθηση στην αγορά ακινήτων της 
Κύπρου και αποκλείοντας τα ζημιογόνα 
projects. Οι νέοι πιστωτές στις εταιρείες 
αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην οι-
κονομία γενικότερα, εισάγοντας εμπειρία 
και ακεραιότητα στην εταιρική διακυβέρ-
νηση, η οποία θα ασκεί έλεγχο, είτε μέσω 
συμφωνιών αναδιάρθρωσης είτε μέσω 
συμμετοχής στη δόμηση των κεφαλαί-
ων. Το τραπεζικό σύστημα θα λάβει επι-
πλέον ρευστότητα, δίνοντας έτσι την ευ-
καιρία σε τράπεζες, όπως την Τράπεζα 
Κύπρου να αποπληρώσει μεγαλύτερα 
ποσά έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα 
(ELA), που έχει επωμιστεί μετά την απορ-
ρόφηση της Λαϊκής Τράπεζας.

Ξεκάθαρη δομή
Ωστόσο, ένα είναι το σίγουρο: Χωρίς 
να υπάρχει μια ξεκάθαρη δομή και μια 
αξιόπιστη «κακή τράπεζα», που μπο-
ρεί να θέσει σε ισχύ τις πωλήσεις μη-
εξυπηρετούμενων δανείων και επισφα-
λή στοιχεία ενεργητικού, η εισροή ξέ-
νων επενδύσεων από κατόχους μεγά-
λης ρευστότητας, όπως hedge funds, 
ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και 
τμήματα πίστωσης (credit desks) μεγά-
λων επενδυτικών τραπεζών, θα συνεχί-
σει να είναι περιορισμένη.

ΠΟΙΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Γιατί η Κύπρος χρειάζεται «κακή τράπεζα»
Διαδικασία  Μέσω αυτής, οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι θα χάσουν χρήματα, ωστόσο, οι καταθέτες δεν θα υποστούν ζημιές

ΣΑΒΒΑΣ ΛΙΑΣΗΣ
Συνέταιρος & μέλος
 του Δ.Σ. της Elements 
Capital Partners Limited

Όταν το φθινόπωρο του 2013 ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης εγκαινίαζε το Εκ-
παιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο του 
ΕΤΕΚ στη Λευκωσία, είχαμε προαναγ-
γείλει ότι προετοιμαζόμασταν για τη δι-
οργάνωση Ημερών Μηχανικής στην 
Κύπρο. Ήταν ένα γεγονός, που σε άλ-
λες χώρες της Ευρώπης και της Βορεί-
ου Αμερικής είναι καθιερωμένο εδώ 
και δεκαετίες και νιώσαμε ότι πλέον το 
έδαφος ήταν έτοιμο για την υλοποίησή 
του και στην Κύπρο. Αυτός είναι και ο 
λόγος που νιώθουμε μεγάλη ικανοποί-
ηση που από φέτος τον καθιερώνουμε.

Το Επιμελητήριο συμπλήρωσε φέ-
τος τα 25χρονά του και οι αγώνες του για 
κατοχύρωση των επαγγελμάτων μηχα-
νικής στην Κύπρο έδωσαν καρπούς. Πιο 
ώριμο και με ξεκάθαρους τους στόχους 
του, τόσο για την εξυπηρέτηση των με-
λών του όσο και για τη διασφάλιση κα-
λύτερων υπηρεσιών στον Κύπριο πολί-
τη, το ΕΤΕΚ μπορούσε πλέον να εστιάσει 
και στην προβολή του ποιος είναι ο ρό-
λος της μηχανικής επιστήμης και ποια η 

εμπλοκή ή το καθήκον του μηχανικού 
μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, σε πα-
γκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο.

Στις 17 Μαρτίου 2015, σε δημοσι-
ογραφική διάσκεψη, εξηγγέλθησαν οι 
Ημέρες Μηχανικής και το Βραβείο Μη-
χανικής 2015, με στόχο την καθιέρωσή 
τους ως θεσμών. Είχαν ήδη γίνει οι προ-
εργασίες και στο πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων, πέραν των δύο βασικών εκδη-
λώσεων που θα γίνουν τον Μάιο, στη 
Λεμεσό και στη Λευκωσία, είχαν εντα-
χθεί δεκάδες άλλες από φορείς, οργανι-
σμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ήταν 
ολοφάνερο ότι η Κύπρος είχε ανάγκη 
μιας εκδήλωσης αυτού του επιπέδου. 
Όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα απο-
δέχθηκαν άμεσα την πρόσκλησή μας 
και προγραμμάτισαν στους χώρους τους 
εκδηλώσεις παρουσίασης και βράβευ-
σης από το ΕΤΕΚ των καλύτερων φοι-
τητικών εργασιών στα πεδία της μηχανι-
κής. Παράλληλα, το Υπουργείο Συγκοι-
νωνιών και Έργων έθεσε τον θεσμό υπό 
την αιγίδα του,  ενώ το Ίδρυμα Προώθη-

σης Έρευνας ζήτησε να είναι υποστηρι-
χτής των Ημερών Μηχανικής 2015 και 
ενέταξε στο πρόγραμμα εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου, με 
θέμα «Εθνικό Εργαστήριο για τη δημι-
ουργία της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευ-
νας και Καινοτομίας της Πρωτοβουλί-
ας Κοινού Προγραμματισμού URBAN 
EUROPE». Εκδήλωση στις Ημέρες Μη-
χανικής ενέταξε και το Ενεργειακό Γρα-
φείο Κυπρίων Πολιτών, η οποία θα δι-
οργανωθεί στις 8 Μαΐου στη Λευκωσία 
(Τελική εκδήλωση PV NET), όπως και 
το IEEE (Διάλεξη «Ο Μηχανικός ως Δι-
ευθυντικό Στέλεχος και τα Καθήκοντά 
του»), στις 6 Μαΐου.

Ακόμα δυναμικότερη ήταν η παρου-
σία και η στήριξη του ιδιωτικού τομέα 
στον όλο θεσμό αφού δέκα εταιρείες 
του κατασκευαστικού τομέα, τραπεζικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές, πανεπιστήμια 
και άλλες, χορήγησαν οικονομικά τις εκ-
δηλώσεις, με αποτέλεσμα να μπορέσου-
με να τις προσφέρουμε όλες δωρεάν για 
το κοινό. Σκοπός των Ημερών Μηχανι-

κής είναι η ενημέρωση των μηχανικών, 
και όλων των πολιτών για τη μηχανική 
επιστήμη και το επάγγελμα του μηχα-
νικού και για τους σημαντικούς ρόλους 
και ευθύνες που διαδραματίζουν στη 
σημερινή εποχή, σε κάθε στιγμή της ζω-
ής μας. Ειδικότερα, η απονομή του Βρα-
βείου Μηχανικής στοχεύει στην ανάδει-
ξη των σύγχρονων εξελίξεων και επι-
τευγμάτων της μηχανικής επιστήμης και 
του αντίκτυπου που έχει η εφαρμογή 
τους στην κυπριακή οικονομία και κοι-
νωνία αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Στόχος του ΕΤΕΚ είναι όπως οι Ημέρες 
Μηχανικής αποτελέσουν μέσο προβο-
λής της μηχανικής και της συμβολής της 
στην ανάπτυξη της Κύπρου, όπως και 

αφορμή για ανοιχτό διάλογο και εποι-
κοδομητική συζήτηση για όλα αυτά που 
απασχολούν την κοινότητα των μηχανι-
κών, αλλά και ευρύτερα την κυπριακή 
κοινωνία.  Η μηχανική ως επιστήμη και 
οι μηχανικοί, ως πολίτες τούτου του τό-
που, μπορούν να είναι οι αγγελιαφόροι 
αλλά και οι σκαπανείς της αλλαγής και 
της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της 
Κύπρου. Το χρωστούμε στις επόμενες 
γενιές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρό-
κληση και αγωνία για το ΕΤΕΚ και εκεί 
είναι που θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε 
τους πόρους, προσπάθεια και πάθος μας 
τα επόμενα χρόνια.

Στέλιος Αχνιώτης, Πολιτικός Μηχανικός,
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Ο κόσμος της μηχανικής επιστήμης 
αγκάλιασε τις Ημέρες Μηχανικής 2015

ΤΟ ΕΤΕΚ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΦΕΤΟΣ ΤΑ 25-ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ 

BusinessWeekly_1-8_inn.indd   7 01/05/2015   12:36 ΠΜ



8

www.simerini.com.cy

Κόσμος  Stories

BusinessWeekly
Κυριακή 3 Μαΐου 2015

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΙ ΡΑΪΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Απεύχονται Grexit αλλά…
Ολλανδός ΥΠΟΙΚ  Δήλωσε πως η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη για 
οποιαδήποτε έκβαση σχετικά με τη διαπραγμάτευση Ελλάδας-δανειστών

Α
πεύχονται αλλά δεν μπο-
ρούν να αποκλείσουν το 
ενδεχόμενο ενός Grexit, 
τόσο ο πρόεδρος του 
Eurogroup, Γερούν Ντάι-

σελμπλουμ, όσο και ο εκπρόσωπος Τύ-
που του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, όπως αποδει-
κνύεται από τις τελευταίες δηλώσεις τους.

Ντάισελμπλουμ: Υπάρχει 
plan Β για την Ελλάδα
Στο ολλανδικό Κοινοβούλιο στη Χάγη 
μίλησε ο πρόεδρος του Eurogroup Γε-
ρούν Ντάισελμπλουμ και, μεταξύ άλ-
λων, αναφέρθηκε στο θέμα της διαπραγ-
μάτευσης της Ελλάδας με τους δανειστές 
της, λέγοντας: «Επιδιώκουμε μία σταθε-
ρή συμφωνία που θα οδηγήσει σε μέ-
τρα μεταρρυθμίσεων». Σύμφωνα με το 
Reuters, ο Ολλανδός ΥΠΟΙΚ δήλωσε 
πως η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη 
για οποιαδήποτε έκβαση σχετικά με τη 
διαπραγμάτευση Ελλάδας-δανειστών. 
Μάλιστα, σε ερώτηση αν υπάρχει plan B 
για την Ελλάδα, απάντησε: «Εάν η ερώ-
τηση είναι αν η Ολλανδία ή η Ευρωζώ-
νη είναι προετοιμασμένη για όλα τα εν-
δεχόμενα, τότε η απάντηση είναι "ναι"», 
δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup. 
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο κ. Ντά-
ισελμπλουμ δήλωσε ακόμη ότι το ελλη-

νικό πακέτο μεταρρυθμίσεων μπορεί να 
περιλαμβάνει τον κατώτατο μισθό. Πρό-
σθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα είναι ανεξάρτητη, καθώς και πως 
θα αποφασίσει μόνη της για την προ-
σαρμογή του ορίου του ELA.

Ράις: Βασικό σενάριο 
η αποφυγή του Grexit
Εξετάζουμε διάφορα σενάρια, αλλά δεν 
αναμένουμε έξοδο της Ελλάδας από την 
Ευρωζώνη, ήταν η απάντηση που έδω-
σε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, 
σε πολλά δημοσιογραφικά ερωτήματα, 
που προέκυψαν από πληροφορίες ότι το 
Ταμείο εκπόνησε εναλλακτικά σχέδια 
στην περίπτωση που η Ελλάδα οδηγη-
θεί σε χρεοκοπία. Ο εκπρόσωπος απέρ-
ριψε την κριτική που έθεσε μέσω ερώ-
τησης το «Έθνος» ότι το ΔΝΤ και η Ευ-
ρωζώνη έδειξαν αδιαλλαξία με αποτέ-
λεσμα να ακρωτηριαστεί το Πρόγραμ-
μα, ενώ τόνισε ότι δεν δέχονται ενδιάμε-
ση συμφωνία.

Το Ταμείο, είπε ο κ. Ράις, δεν ανα-
μένει να συμβεί Grexit, και δικαιολόγη-
σε τη θέση του λέγοντας ότι η ελληνική 
Κυβέρνηση έχει διατρανώσει σε όλους 
τους τόνους ότι επιθυμία της είναι να 
παραμείνει στην Ευρωζώνη και να προ-
χωρήσει σε ενέργειες, ώστε να μην τε-

θεί σε κίνδυνο ο στόχος αυτός. Πάντως, 
ομολόγησε ότι έχουν εναλλακτικά σχέ-
δια: «Σε όλα τα προγράμματα στα οποία 
εμπλεκόμαστε, εξετάζουμε διάφορα σε-
νάρια. Δεν αναμένουμε Grexit», επανέ-
λαβε εμφαντικά.

Σε άλλο ερώτημα για τη βιωσιμότητα 
του ελληνικού χρέους και για την κριτι-
κή που ασκούν πρώην στελέχη του Τα-
μείου, ειδικά για τον τρόπο χειρισμού 
του θέματος εκ μέρους του ΔΝΤ, ο εκ-
πρόσωπος απάντησε ότι για το χρέος 
«υπάρχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο και 
δεν έχει εξετασθεί κάποια τροποποίησή 
του». Πρόσθεσε ότι κατά την τρέχουσα 
επιθεώρηση ελπίζει πως θα υπάρξει 
αναθεώρηση της έκθεσης βιωσιμότητας.

Κομισιόν: Χωρίς 
συμφωνία ώς την Κυριακή
Ικανοποίηση για την «εμβάθυνση και 
εντατικοποίηση» των διαπραγματεύσε-
ων μεταξύ των ελληνικών Αρχών και 
των εκπροσώπων των θεσμών εξέφρα-
σε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς, τόνισε ότι οι διαπραγ-
ματεύσεις του Brussels Group επανα-
λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με «εποι-
κοδομητικό πνεύμα» και ότι η Επιτρο-
πή αναμένει να δει πρόοδο. Όπως εξή-

γησε ο Μ. Σχοινάς, στις διαβουλεύσεις 
εμπλέκονται ανώτεροι αξιωματούχοι και 
τεχνικοί εμπειρογνώμονες απ' όλες τις 
πλευρές.

 «Καλωσορίζουμε αυτό το βήμα για 
εμβάθυνση και εντατικοποίηση των 
επαφών και αναμένουμε να δούμε πρό-
οδο», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Ανίκα Μπρά-
ιτχαρτ, εκπρόσωπος του επιτρόπου Οι-
κονομίας Πιερ Μοσκοβισί, υπογράμ-
μισε και πάλι τη σημασία τα πρόσωπα 

που εμπλέκονται από ελληνικής πλευ-
ράς στις διαπραγματεύσεις να έχουν σα-
φείς εντολές διαπραγμάτευσης.

Κοινοτικές πηγές ανέφεραν ότι οι δι-
αβουλεύσεις του Brussels Group θα συ-
νεχιστούν ανελλιπώς ώς και την Κυ-
ριακή και ότι θα τεθούν όλα τα θέμα-
τα στο τραπέζι. Οι ίδιες πηγές σημείω-
ναν, ωστόσο, ότι δεν συμμερίζονται την 
αισιοδοξία ορισμένων δημοσιευμάτων 
ότι είναι ρεαλιστική η συμφωνία ώς την 
Κυριακή.

Προσκλητήριο για… εθελοντική αποκά-
λυψη ελληνικών καταθέσεων στο εξω-
τερικό, ετοιμάζεται να απευθύνει η Κυ-
βέρνηση στους Έλληνες. Με διαδικα-
σίες - εξπρές, το Υπουργείο Οικονομι-
κών προωθεί νομοσχέδιο με το οποίο 
θα προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους 
έχουν κρυφές καταθέσεις στην Ελβε-
τία ή και άλλες χώρες του εξωτερικού, 
να καταβάλουν έναν ελκυστικό φόρο 
που τελεί υπό συζήτηση (της τάξεως 
του 15%-20% το πολύ) προκειμένου να 
μη ελεγχθούν για τα χρήματα αυτά στην 
Ελλάδα. Η διαδικασία που θα ακολου-
θηθεί συζητήθηκε στη συνάντηση των 
Υπουργών Οικονομικών Γιάνη Βαρου-
φάκη και Επικρατείας Παναγιώτη Νικο-
λούδη με τον Ελβετό Υφυπουργό Οικο-
νομικών Ζακ Ντε Βαντβίλ. Όπως δήλω-
σαν μετά τη συνάντηση:

• Ο κ. Βαρουφάκης: “Η ελληνική Κυ-
βέρνηση θα νομοθετήσει την εθελοντική 
αποκάλυψη εκ μέρους Ελλήνων πολιτών 
καταθέσεών τους στο εξωτερικό”.
• Ο κ. Νικολούδης: “Μήνυμα σε όσους 
χρωστούν ή φοροδιαφεύγουν να σπεύ-
σουν να δηλώσουν τα χρήματα γιατί τους 
συμφέρει”.
• Ο κ. Ζακ Ντε Βαντβίλ: “Έχουμε κατα-
λήξει σε μία συμφωνία με την Ε.Ε. και θα 
εφαρμοστεί και στην Ελλάδα”.

Πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις 
επόμενες μέρες το Υπουργείο Οικονομι-
κών θα παρουσιάσει νομοσχέδιο που θα 
κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή στις αρ-
χές του καλοκαιριού. Αμέσως μόλις ψη-
φιστεί, θα υπογραφεί η τελική συμφω-
νία Ελλάδας - Ελβετίας. Άμεσα η Ελβετία 

θα αποστείλει ειδοποιητήρια σε όσους οι 
ελβετικές τράπεζες γνωρίζουν ότι έχουν 
ελληνικό ΑΦΜ, είναι κάτοικοι ή υπή-
κοοι Ελλάδος κλπ, με την οποία θα τους 
προειδοποιεί ότι θα τους κλείσουν τον 
λογαριασμό αν μέχρι ένα εύλογο χρο-
νικό διάστημα (π.χ. έως τον Σεπτέμβριο) 
δεν δηλώσουν τα χρήματα στην Ελλάδα.

 Όπως προέκυψε από τη συνάντηση
• Η Ελλάδα δεν θα λάβει κάποια προκα-
ταβολή έναντι των χρημάτων αυτών, όπως 
σχεδιαζόταν επί Στουρνάρα.
• Οι καταθέτες θα τύχουν φορολογικής 
«αμνηστίας» με ένα χαμηλό κόστος, για-
τί αν τεθεί υψηλό πρόστιμο (π.χ. 40%) 
οι Ελβετοί φοβούνται πως οι καταθέσεις 

θα φυγαδευτούν σε άλλους προορισμούς 
(στην Άπω Ανατολή ή άλλους φορολογι-
κούς παραδείσους).
• Οι φορολογικοί έλεγχοι για τη λίστα 
Λαγκάρντ, εμβασμάτων κ.λπ, δεν θα «τρέ-
ξουν», καθώς οι Ελβετοί αρνούνται την 
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για 
τους ελεγχόμενους.
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι Ελβετοί 
έχουν δώσει ήδη έγγραφο στις ελληνικές 
Αρχές που περιέχει τη «συνταγή» για να 
λάβουν τα στοιχεία αυτά. Όχι όμως «στα 
τυφλά» για όλα τα ονόματα πελατών ελ-
βετικών τραπεζών που έχουν διαρρεύσει 
με τις λίστες, αλλά εφόσον πρώτα έχουν 
κάνει τουλάχιστον έναν φορολογικό έλεγ-
χο και βρουν κάποια παράβαση φοροδι-
αφυγής, που θα δικαιολογεί την παρο-
χή στοιχείων και τη δικαστική συνδρομή 
των ελβετικών Αρχών.

Ελλάδα: Φόρος 15% για νομιμοποίηση καταθέσεων από Ελβετία
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