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€80,2 δισ.
Κατά 200 εκ. ευρώ αποφάσισε να 
αυξήσει το ανώτατο όριο δανει-
σμού των ελληνικών τραπεζών μέ-
σω ELA το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι, το ανώ-
τατο όριο δανεισμού φθάνει στα 
80,2 δισ. ευρώ.

€27,6 εκ.
«Αντίο από χρυσάφι», λένε στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα μέλη του, 
που δεν κατάφεραν να εξασφαλί-
σουν την επανεκλογή τους ή παραι-
τήθηκαν. Πέρυσι και εφέτος, 27,6 
εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα 
διατεθούν για αυτόν τον σκοπό. 

€200 χιλ.
Σε δύο νέα Διακρατικά Ερευνητι-
κά Προγράμματα «Κύπρος-Ισρα-
ήλ» συμμετέχει το Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, με συνολική χρη-
ματοδότηση ύψους €200.000.

1,7%
Νέα πτώση σημείωσε ο πληθωρι-
σμός στην Κύπρο τον Απρίλιο του 
2015, κινούμενος στο -1,7%, ένα-
ντι - 1,4% τον Μάρτιο του 2015. 
Τον Απρίλιο του 2014 ο δείκτης 
του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη 
ήταν 0,7%. 

Είναι απαράδεκτο και προκλητικό 
οι τράπεζες να κλείνουν τις πόρτες 
τους για το κοινό στη 13:30, δήλω-
σε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης 
Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι ακό-
μη και ο δημόσιος τομέας κατάφε-
ρε να βελτιωθεί σ’ αυτό το θέμα. Μι-
λώντας στο 5th Nicosia Economic 
Congress, ο κ. Γεωργιάδης προέβη 
σε ανασκόπηση της κατάστασης και 
των προοπτικών της οικονομίας, χα-
ρακτηρίζοντας την πρόοδο που ση-
μειώνει ως μια «ιστορία επιτυχίας», 
η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ανα-
φερόμενος στις μεταρρυθμίσεις στον 
τραπεζικό τομέα, ο υπουργός είπε 
ότι «καμία οικονομία δεν μπορεί να 
ανακάμψει και να αναπτυχθεί χωρίς 
την υγιή και σωστή λειτουργία του 
τραπεζικού τομέα». «Θεωρώ ότι εί-
ναι απαράδεκτο και προκλητικό ότι 
ακόμη και σήμερα οι τράπεζες κλεί-
νουν τις πόρτες τους στους πελάτες 
στην 13:30. Ακόμα και ο δημόσιος 
τομέας έχει καταφέρει να βελτιωθεί 
σε αυτό και πιστεύω ότι πρέπει όλοι 
να περιμένουμε περισσότερα από τις 
τράπεζες», σημείωσε. Είπε επίσης ότι 
«η οικονομία μας βρίσκεται σε μια 
κρίσιμη καμπή και είτε θα συνεχί-
σουμε στην πορεία της μεταρρύθμι-
σης και ανάκαμψης της οικονομίας 
ή θα πέσουμε θύματα για μια ακό-

μη φορά των αδιέξοδων λαϊκίστικων 
πολιτικών και της αδράνειας». «Θέ-
λω να είμαι αισιόδοξος ... αλλά θα 
πρέπει επίσης να ανησυχούμε γιατί 
καταγράφουμε συμπεριφορές που 
δείχνουν ότι δεν έχουμε μάθει από 
τα λάθη μας», είπε.

Η τελευταία δήλωση του υπουρ-
γού Οικονομικών, μπορεί να πει κά-
ποιος ότι εμπεριέχει όλη την πραγ-
ματικότητα που ζούμε σήμερα. «Θα 
πρέπει να ανησυχούμε γιατί κατα-
γράφουμε συμπεριφορές που δεί-
χνουν ότι δεν έχουμε μάθει από τα 
λάθη μας». Ο κόσμος «είχε γυρίσει 
ανάποδα» στο νησί, όταν έκλεισε η 
μία από τις δύο μεγάλες τράπεζες, 
όταν έβαλε λουκέτο ο μεγαλύτερος 
λιανέμπορας της χώρας, όταν έμει-
ναν στην ανεργία χιλιάδες συμπολίτες 
μας. Και όμως όλα δείχνουν ότι τίποτα 
δεν έχει αλλάξει. Τίποτα δεν μάθαμε. 
Συνεχίζουμε στην ίδια λανθασμένη 
τακτική. Πριν μερικές μέρες προκλή-
θηκε σάλος για το ωράριο των κατα-
στημάτων, με την αιτιολογία ότι για να 
εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος, θα 
ήταν καλύτερα να ανοίγουν και την 
Κυριακή. Τώρα ο υπουργός ανοίγει 
θέμα ωραρίου τραπεζών. Απαράδε-
κτο λέει να κλείνουν στις 13.30. Για 
να δούμε αν θα ανοίξει νέο σίριαλ και 
ποια κατάληξη θα έχει…

aggelodemoua@simerini.com

Editorial  Άγγελος Αγγελοδήμου

Photo of the week   Li Hejun: Έχασε $14 δισ. σε μισή ώρα

«Απαράδεκτο» από τις 13.30 

Ίσως να νομίζετε ότι είχατε μια άσχημη μέρα, αλλά αν ρωτήσετε τον Li Hejun θα 
σας πει πως υπάρχουν και χειρότερα. Πρόκειται για έναν από τους πλουσιότερους 
ανθρώπους στην Κίνα και πρόεδρο της Hanergy, εταιρείας ηλιακών πάνελ, εισηγ-
μένης στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Ο Κινέζος κροίσος είδε την περιουσία 
και την εταιρεία του να πλήττονται την περασμένη Τετάρτη (20/5/2015), όταν οι 
μετοχές της εταιρείας έκαναν «βουτιά» 47% κατά τη διάρκεια μίας ώρας συναλ-
λαγών στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αξία αγο-
ράς της εταιρείας του να μειωθεί κατά 18,6 δισεκατομμύρια δολάρια και η περι-
ουσία του κατά 15 δισεκατομμύρια.
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Τ
ο Υπουργείο επεξεργάζε-
ται τη δημιουργία επεν-
δυτικού ταμείου, το οποίο 
θα διαχειρίζεται τα έσοδα 
από τα γηγενή κοιτάσμα-

τα υδρογονανθράκων με τρόπο αξιόπι-
στο και διαφανή, εξασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα ασφαλιστικές δικλίδες για συνε-
χή έλεγχο, αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέ-
ση με συνάντηση του Υπουργού Οικο-
νομικών Χάρη Γεωργιάδη με το Συμ-
βούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΣ). 
Στη συνάντηση ο ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι 
το Υπουργείο του θεωρεί τον τομέα της 
ενέργειας ως τον κύριο μοχλό για την οι-
κονομική ανάπτυξη της χώρας.

Δύο σημαντικά ενεργειακά θέματα
Το Υπουργείο, είπε, ασχολείται άμεσα 

και έμμεσα με αρκετά ενεργειακά θέμα-
τα. Μεταξύ άλλων, ανέφερε τα δύο ση-
μαντικά ενεργειακά θέματα που απα-
σχολούν το Υπουργείο Οικονομικών, 
τα οποία είναι: (α) Προετοιμασία της Κύ-
πρου για τη διαχείριση των εσόδων από 
τα γηγενή κοιτάσματα υδρογονανθρά-
κων και (β) επενδύσεις στον ευρύτερο 
ενεργειακό τομέα.

Όσον αφορά το πρώτο, ήδη το 
Υπουργείο επεξεργάζεται τη δημιουρ-
γία επενδυτικού ταμείου, όπου θα γίνε-
ται η διαχείριση των εσόδων από τα γη-
γενή κοιτάσματα υδρογονανθράκων με 
τρόπο αξιόπιστο και διαφανή, εξασφα-
λίζοντας ταυτόχρονα ασφαλιστικές δι-
κλίδες για συνεχή έλεγχο. Για το δεύτε-
ρο θέμα χρειάζεται η κατάρτιση σχετι-
κών ελκυστικών επενδυτικών ευκαιρι-
ών για επενδύσεις στον ευρύτερο ενερ-

γειακό τομέα από ιδιωτικές εταιρείες ή/
και συμπράξεις ιδιωτών με το Δημόσιο, 
όπου αναμένεται σχετική χρηματοδότη-
ση από ευρωπαϊκές τράπεζες. Ο Υπουρ-
γός ζήτησε τη συνεργασία του ΣΕΣ για τα 
ενεργειακά θέματα που εξετάζονται από 
το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να 
υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών κα-
θώς επίσης να δίνεται η τεκμηριωμένη 
επιστημονική άποψη του ΣΕΣ.

Αξιολόγηση σημερινής
ενεργειακής κατάστασης
Το ΣΕΣ ενημέρωσε τον Υπουργό σχετι-
κά με πρωτοβουλία του για την καταγρα-
φή και αξιολόγηση της σημερινής ενερ-
γειακής κατάστασης και στρατηγικών της 
Κύπρου. Ήδη το ΣΕΣ έχει προγραμματί-
σει σειρά συναντήσεων με τοπικούς αρ-
μόδιους για ενεργειακά θέματα φορείς 

 Ταμείο για έσοδα απ ό υδρογονάνθρακες

ΥΠΟΙΚ   Θα 
διαχειρίζεται τα 

έσοδα από τα 
γηγενή κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων 
με τρόπο αξιόπιστο 

και διαφανή, 
εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα 
ασφαλιστικές δικλίδες 

για συνεχή έλεγχο
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9,6
Στη ζώνη του ΟΟΣΑ που περιλαμ-
βάνει 34 χώρες, το πλουσιότερο 
10% του πληθυσμού έχει εισόδημα 
9,6 φορές μεγαλύτερο από το εισό-
δημα του φτωχότερου 10%, ενώ η 
αναλογία αυτή ήταν 7,1 φορές στη 
δεκαετία του 1980.

CYTA  

Lavar Shipping  

Νέα κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών

50 χρόνια ναυτιλιακής υπεροχής

Μια νέα πτυχή στη στρατηγική απο-
κρατικοποίησης της Cyta παρουσία-
σε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης 
Γεωργιάδης από το βήμα του 10ου 
παγκύπριου συνεδρίου της ΠΑΣΕ 
ΑΤΗΚ. Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως θα 
δημιουργηθεί μια νέα κρατική εται-
ρεία τηλεπικοινωνιών, παράλληλα 
με τη Cyta, στην οποία θα μεταφερ-
θεί το μεγαλύτερο μέρος των εργα-
σιών του ημικρατικού οργανισμού, 
με σκοπό την προσέλκυση στρατηγι-
κού επενδυτή ή επενδυτών. Πάντως, 
ο ΥΠΟΙΚ επανέλαβε εκ νέου τη δι-
ακηρυγμένη θέση της Κυβέρνησης 
για πλήρη διασφάλιση των εργασι-
ακών και συνταξιοδοτικών δικαιω-
μάτων των εργαζομένων «μέσα από 
πρακτικές εφαρμόσιμες ρυθμίσεις».

Στην ομιλία του, ο κ. Γεωργιάδης 
σημείωσε πως οι ευκαιρίες που δια-
νοίγονται για τη Cyta στη νέα εποχή 
σχετίζονται με τη μετάβαση της Cyta 
στο νέο καθεστώς, την προσαρμογή 
του Οργανισμού στα δεδομένα της 
εποχής μέσω της αποκρατικοποίη-
σης και της προσέλκυσης στρατη-
γικού επενδυτή, ακολουθώντας έτσι 
τον δρόμο όλων ουσιαστικά των πρώ-
ην κρατικών τηλεπικοινωνιακών Ορ-

γανισμών στον χώρο της Ευρώπης. 
Επεσήμανε πως «οι κίνδυνοι σχετίζο-
νται με την αδράνεια και την παραμο-
νή σε δομές και νοοτροπίες περασμέ-
νων δεκαετιών και με την ψευδαίσθη-
ση ότι η προσκόλληση στο παρελθόν 
μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον». Δι-
αγράφοντας τους άξονες της κυβερ-
νητικής πολιτικής για την αποκρατι-
κοποίηση της Cyta, ο κ. Γεωργιάδης 
σημείωσε πως θα δημιουργηθεί μια 
νέα κρατική εταιρεία παράλληλα με 
τον δημόσιο οργανισμό, η οποία θα 
αναλάβει το μεγαλύτερο εύρος των 
υπηρεσιών που σήμερα προσφέρει η 
Cyta και σ’ αυτήν την εταιρεία θα επι-
διωχθεί στη συνέχεια η συμμετοχή 
στρατηγικού επενδυτή ή επενδυτών. 
Όπως είπε, οι εργαζόμενοι θα έχουν 
το δικαίωμα και την επιλογή εθελού-
σια να αποχωρήσουν από τον Οργα-
νισμό, εγκαταλείποντας το σημερινό 
τους καθεστώς και να μετατραπούν 
σε εργαζόμενους αυτής της νέας εται-
ρείας, λαμβάνοντας ελκυστικό πακέτο 
κινήτρων. Όπως πρόσθεσε, οι εργα-
ζόμενοι θα έχουν επίσης το δικαίωμα 
και την επιλογή της εθελούσιας αφυ-
πηρέτησης και πάλι στη βάση ενός 
ικανοποιητικού σχεδίου κινήτρων.
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για ανταλλαγή απόψεων. Η υφιστάμενη 
κατάσταση θα αξιολογηθεί και θα απο-
τελέσει βάση για τη διαμόρφωση των σε-
ναρίων εξέλιξης ενός ολοκληρωμένου 
και ενιαίου κυπριακού ενεργειακού συ-
στήματος μέχρι και το έτος 2050. Επίσης, 
έγινε ενημέρωση του Υπουργού για το 
πρόσφατο έγγραφο του ΣΕΣ σχετικά με 
τις κατευθυντήριες γραμμές που αφο-
ρούν τις ενέργειες που θα πρέπει να γί-
νουν από το κράτος για την αξιοποίηση 
(με τρόπο βέλτιστο) των συμπερασμά-
των του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23-
24 Οκτωβρίου 2014) σχετικά με το πλαί-
σιο πολιτικής της Ε.Ε. για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 2030. Τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ιδιαί-
τερης σημασίας για τη χώρα, αφού λαμ-
βάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κύ-
πρου ως μικρού απομονωμένου νησιώ-

τικου ενεργειακού συστήματος.
Ο κ. Γεωργιάδης ενημερώθηκε για 

τον σκοπό και τις αρμοδιότητες του ΣΕΣ. 
Έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο του 
ΣΕΣ ότι ο ρόλος του είναι συμβουλευτι-
κός προς την Κυβέρνηση, με στόχο την 
ανάπτυξη και την κατάθεση ολοκληρω-
μένου στρατηγικού σχεδιασμού της ενερ-
γειακής πολιτικής της χώρας. Επίσης, 
αναφέρθηκαν επιγραμματικά οι αρμο-
διότητες του ΣΕΣ, όπως μελέτη θεμάτων 
σχετικών με την ανάπτυξη του ενεργει-
ακού στρατηγικού σχεδιασμού της Κύ-
πρου, παρακολούθηση της υλοποίησης 
του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, 
μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και δι-
ορθωτικών προτάσεων προς τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την 
απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν 
τα ενεργειακά θέματα της χώρας, κ.λπ.

   

Τα δύο σημαντικά ενεργειακά 
θέματα που απασχολούν το 
Υπουργείο Οικονομικών είναι: 
(α) Προετοιμασία της Κύπρου 
για τη διαχείριση των εσόδων 
από τα γηγενή κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων και (β) 
επενδύσεις στον ευρύτερο 
ενεργειακό τομέα

 Ταμείο για έσοδα απ ό υδρογονάνθρακες

Η Lavar Shipping, με βάση τη Λε-
μεσό και με ιδρυτή τον επιχειρημα-
τία Παντελή Τσάνο το 1965, γιορτά-
ζει τα 50 χρόνια πρωτοπορίας στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία στην Κύπρο 
και στην ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου. Η σημαντικότε-
ρη εταιρεία του Ομίλου RPT, η Lavar 
Shipping, είναι μια από τις πρώτες 
ναυτιλιακές εταιρείες που ιδρύθη-
καν στην Κύπρο, έχοντας διαδραμα-
τίσει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλι-
ξη της ναυτιλίας και στην εδραίωση 
της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου. 
Στο παρόν στάδιο η εταιρεία εργοδο-
τεί 30 Κύπριους επαγγελματίες. «Η 
κυπριακή ναυτιλία, στην οποία έκα-
νε τα πρώτα του τολμηρά βήματα ο 
πατέρας μου το 1965, διαφέρει πο-
λύ από το περιβάλλον στο οποίο λει-
τουργούμε σήμερα», δήλωσε ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
Ρηγίνος Τσάνος. «Τότε, στα αρχικά 
στάδια της βιομηχανίας, είχε τη διο-
ρατικότητα να αναγνωρίσει τις προο-
πτικές που θα μπορούσε να προσφέ-
ρει το νησί μας, αλλά συνάμα είχε να 
αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες 
και προκλήσεις».

Eξειδικευμένες υπηρεσίες
Σήμερα, η Lavar Shipping είναι μια 
πολύπλευρη εταιρεία, προσφέροντας 
παραδοσιακές και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες στην τοπική και διεθνή βι-
ομηχανία, με την έμπειρή της ομάδα 
να παρέχει υπηρεσίες, συμπεριλαμ-
βανομένης της Πρακτόρευσης Πλοί-
ων, των Υπηρεσιών Ελλιμενισμού, 
της Τροφοδοσίας, των Ανταλλακτι-
κών, και της Τεχνικής Υποστήριξης. 
Η Lavar Shipping διαδραματίζει επί-
σης σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις 
ship-to-ship εκτός των ορίων του λι-
μανιού της Λεμεσού και σε συγκε-
κριμένες υπεράκτιες τοποθεσίες. «50 
χρόνια μετά, και με μια εδραιωμένη 

πλέον παρουσία στη βιομηχανία, εί-
μαι πολύ περήφανος που διαδέχθη-
κα τον πατέρα μου ως επικεφαλής 
μιας εταιρείας, η οποία έχει εξελιχτεί 
σύμφωνα με τις μεταλλασσόμενες οι-
κονομικές συνθήκες και τις τάσεις της 
βιομηχανίας», πρόσθεσε ο κ. Τσάνος. 
«Καθώς η χώρα μας αργά και σταθε-
ρά ξεπερνά τις οικονομικές δυσκο-
λίες που την περιέβαλαν το 2013, η 
ναυτιλία -και οι εταιρείες όπως της δι-
κή μας- έχουν την ευκαιρία να πρω-
τοστατήσουν στην ανόρθωση αυτή, 
κτίζοντας επί των δυνατοτήτων και 
του επαγγελματισμού τους, και πα-
ράλληλα να συνεχίσουν να διαφορο-
ποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους. Μένοντας πιστοί στις ιδρυτικές 
μας αρχές, η Lavar Shipping θα συ-
νεχίσει στο μέλλον να διευρύνει τους 
ορίζοντές της, καθώς και αυτούς της 
Κύπρου μας».

«Ευκαιρία να δώσουμε πίσω»
Στο πλαίσιο των εορτασμών των 50 
χρόνων της, η εταιρεία σχεδιάζει 
μια σειρά από δραστηριότητες. Συ-
νεχίζοντας τις αθλητικές της επιτυ-
χίες στον Μαραθώνιο Λεμεσού και 
στους Αγώνες Τριάθλου Αγίας Νά-
πας και Πάφου, η Lavar Shipping 
διοργάνωσε πρόσφατα ενημερωτι-
κό εργαστήρι για τους εκπροσώπους 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα 
ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώ-
σεις, με επίκεντρο ένα επίσημο δεί-
πνο (Gala Dinner), με τη συμμετοχή 
πελατών και εταίρων από την Κύπρο 
και το εξωτερικό, καθώς και ηγετι-
κών μορφών από τον επιχειρημα-
τικό κόσμο της Κύπρου. «Παρότι η 
φετινή είναι για μας μια χρονιά εορ-
τασμού, είναι επίσης μια ευκαιρία να 
δώσουμε πίσω σε αυτούς που μας 
έχουν βοηθήσει», δήλωσε η Χριστί-
να Τσάνου, Ανώτερη Λειτουργός της 
Lavar Shipping. 

$800 δις
Η οικονομική αποτίμηση του ΑΕΠ 
της Τουρκίας καταγράφηκε στα 
800 δισ. δολάρια το 2014, με το 
ποσοστό του χρέους της χώρας να 
αναλογεί στο 48,5% του ΑΕΠ.
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Ο 
νόμος για τις εκποιήσεις 
ενυπόθηκων ακινήτων θα 
συμβάλει στην επιστρο-
φή των οφειλετών στη δι-
απραγμάτευση για το δά-

νειό τους, εκτιμούν ανώτερα στελέχη 
τραπεζών σημειώνοντας ότι ο στόχος 
δεν είναι οι μαζικές εκποιήσεις. Ο Γενι-
κός Διευθυντής της Συνεργατικής Κε-
ντρικής Τράπεζας, Μάριος Κληρίδης, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνι-
κής Τράπεζας, Bert Pijls και ο Υπεύθυ-
νος του Τμήματος Αναδιάρθρωσης και 
Ανάκτησης Χρεών της Τράπεζας Κύ-
πρου, Evan Hamilton, ήταν καλεσμένοι 
σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης που 
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Νέων Επιστη-
μόνων με θέμα τα επιχειρηματικά πλάνα 
των κυπριακών τραπεζών με την εφαρ-
μογή του νόμου για τις εκποιήσεις και 
του πλαισίου αφερεγγυότητας. Χαιρετι-
σμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Οικονομικών της Βουλής, Νικό-
λας Παπαδόπουλος.

Bert Pijls: Να φέρουμε τους πελάτες 
στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής 
Τράπεζας, Bert Pijls, είπε ότι η Τράπεζα 
έχει ρευστότητα που επιθυμεί να χρησι-
μοποιήσει για το καλό του τόπου και ανα-
φερόμενος στον νόμο των εκποιήσεων εί-
πε ότι «στόχος είναι να φέρουμε τους πε-
λάτες πίσω στην τράπεζα των διαπραγ-
ματεύσεων προκειμένου να γίνει η κα-
τάλληλη αναδιάρθρωση». Εάν όμως, εί-
πε, οι πελάτες παραμένουν μη συνεργά-
σιμοι τότε η τράπεζα θα προχωρήσει με 
τον νόμο. «Ξέρουμε ότι έχουμε κοινωνι-
κή ευθύνη και δεν είναι επιθυμία μας να 
βγάλουμε στον δρόμο οικογένειες με παι-
διά», είπε. Ωστόσο, σημείωσε ότι πρέπει 
να γίνει κατανοητό πως τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια (ΜΕΔ) δεν βλάπτουν μό-
νο την τράπεζα αλλά και τους καταθέτες. 

Για την αναδιάρθρωση δανείων ανέ-
φερε ότι αυτή προϋποθέτει μεγάλο χρο-
νικό διάστημα και ότι το υπάρχον πε-
ριβάλλον ευκολύνει τους οφειλέτες να 
καθυστερούν την αποπληρωμή. Για να 
προχωρήσει η Κύπρος μπροστά, ανέφε-
ρε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ΜΕΔ 
και τάχθηκε υπέρ της προσέλκυσης ξέ-
νων επενδύσεων στον τόπο, σημειώνο-
ντας πως ο τουρισμός είναι ένας τομέ-
ας που πρέπει να αξιοποιηθεί. Για το θέ-
μα της δημιουργίας μιας κακής τράπε-
ζας εξέφρασε τη θέση ότι δεν μπορούμε 
να επιβαρύνουμε το κράτος με σημαντι-
κό επιπρόσθετο δανεισμό για την κακή 
τράπεζα και ότι πρέπει να αναζητήσου-
με λύσεις για χρηματοδότηση από ιδιω-
τικά κεφάλαια που δεν θα έρθουν από 
την Κύπρο αλλά από το εξωτερικό.

Evan Hamilton: Κανένας δεν 
ενδιαφέρεται για μαζικές εκποιήσεις
Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, ο 
Υπεύθυνος του Τμήματος Αναδιάρ-
θρωσης και Ανάκτησης Χρεών, Evan 
Hamilton, είπε ότι είναι πολύ σημαντι-
κό να λύσουμε το πρόβλημα των ΜΕΔ 
και εξέφρασε ικανοποίηση για τον νόμο 
για τις εκποιήσεις. Ο νόμος αυτός, είπε, 
δεν έχει να κάνει με μαζικές εκποιήσεις, 
«κανένας από εμάς δεν ενδιαφέρεται 
για μαζικές εκποιήσεις με εκατοντάδες 
ακίνητα». «Οι μαζικές εκποιήσεις», ανέ-
φερε, «δεν είναι στο μενού αλλά αποτε-

λούν ένα δυνατό εργαλείο για να συ-
νεχίσει η διαπραγμάτευση και αυτό εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικό». Όπως είπε, 
η νέα νομοθεσία για τις εκποιήσεις εί-
ναι ένα πολύ καλό βήμα προς τη σω-
στή κατεύθυνση για να ομαλοποιηθεί 
το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Και 
το πλαίσιο αφερεγγυότητας, πρόσθεσε, 
είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύ-
θυνση. «Πιστεύω ότι θα βοηθηθούμε 
με αυτά. Πιστεύω ότι θα έχουν ένα θετι-
κό αποτέλεσμα» είπε. Αναφέρθηκε και 
αυτός στον τουρισμό λέγοντας ότι τα μι-
σά ξενοδοχεία του τόπου είναι ανοικτά 
μόνο έξι μήνες, την ώρα που στο νησί 
υπάρχει ηλιοφάνεια σχεδόν ολόκληρο 
τον χρόνο. Μίλησε για την ανάγκη προ-
σέλκυσης επενδύσεων και για ένα πιο 
ευρύ σχέδιο για την οικονομία και τη 
χώρα. Για το θέμα της δημιουργίας μιας 
κακής τράπεζας εξέφρασε τη θέση ότι 
αυτό  θα έπρεπε να είχε γίνει από την 
αρχή μόλις είχε γίνει το κούρεμα.

Μάριος Κληρίδης: Πρέπει να 
επικρατήσει ισορροπία
Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατι-
κής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριος Κλη-
ρίδης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα επό-
μενα χρόνια θα έχουμε ένα συρρικνωμέ-
νο τραπεζικό σύστημα με μειωμένες το-
πικές καταθέσεις και μειωμένες πιστώ-
σεις. Είπε ότι οι προκλήσεις στο μέλλον 

για τον Συνεργατισμό έχουν να κάνουν 
με την ισορροπία που πρέπει να επικρα-
τήσει, ανάμεσα, από την μια στο γεγονός 
ότι ο Συνεργατισμός στηρίζεται από χρή-
ματα των φορολογούμενων και έχει ευ-
θύνη προς αυτούς και από την άλλη στο 
ότι αποτελεί ένα κοινωνικό κίνημα. Για 
το θέμα της δημιουργίας μιας κακής τρά-
πεζας, ο κ. Κληρίδης είπε ότι το θέμα δεν 
ήταν στα χαρτιά λόγω του φόρτου που θα 
είχε στα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, 
είπε, είμαι τώρα της άποψης ότι μια κακή 
τράπεζα θα μπορούσε ακόμη και σήμε-
ρα να έχει αποτέλεσμα καθώς η διεύθυν-
ση των τραπεζών θα μπορέσει να επικε-
ντρωθεί στη χορήγηση δανείων.

Ν. Παπαδόπουλος:
Συζήτηση για κούρεμα δανείων
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονο-
μικών της Βουλής και Πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, είπε 
ότι τα ΜΕΔ στην Κύπρο αποτελούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό στην παγκόσμια 
ιστορία των τραπεζών. Όπως είπε, πρέ-
πει να ξεκινήσει η συζήτηση για κούρε-
μα δανείων μετά το κούρεμα καταθέσε-
ων, όπως με την εφαρμογή προγραμ-
μάτων εθελοντικής αποκοπής μέρους 
του κεφαλαίου του δανείου. Ο κ. Παπα-
δόπουλος τάχθηκε επίσης υπέρ της δη-
μιουργίας μιας τράπεζας διαχείρισης 
προβληματικών δανείων λέγοντας ότι 
πρέπει να φύγει ένα σημαντικό ποσό 
από τους ισολογισμούς των τραπεζών 
για να μπορέσουν να παρέχουν ρευστό-
τητα στην οικονομία και να μπορέσουν 
να συγκρατηθούν οι τιμές των ακινή-
των. «Γιατί εάν δεν καταφέρουμε να κα-
λύψουμε τις τρύπες με τις εκποιήσεις 
ποιο είναι το σχέδιο β’;» διερωτήθηκε. 
Η εταιρεία διαχείρισης προβληματικών 
δανείων, είπε, ήταν στο προσχέδιο του 
πρώτου μνημονίου και πρόσθεσε ότι 
«εξαφανίστηκε χωρίς να μας εξηγήσει 
κανένας ποτέ τους λόγους».

Τραπεζίτες   Αποτελούν ένα δυνατό εργαλείο για να συνεχίσει η διαπραγμάτευση. Η νέα νομοθεσία 
είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να ομαλοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Οικονομικών Νικόλας 
Παπαδόπουλος είπε ότι τα ΜΕΔ 
στην Κύπρο αποτελούν το 
μεγαλύτερο ποσοστό στην 
παγκόσμια ιστορία των 
τραπεζών

Οι μαζικές εκποιήσεις δεν είναι στο μενού
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Τραπεζίτες   Αποτελούν ένα δυνατό εργαλείο για να συνεχίσει η διαπραγμάτευση. Η νέα νομοθεσία 
είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να ομαλοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου

Όπως ανέφερε, όταν ερωτηθεί η Κυ-
βέρνηση γιατί δεν προχωρά ο σχεδια-
σμός απαντά ότι είμαστε έτοιμοι να εξε-
τάσουμε και να προχωρήσουμε. «Για-
τί δεν προχωράμε; Επειδή είχαμε αντι-
δράσεις από συγκεκριμένες εταιρείες 
ανάπτυξης γης; Επειδή είχαμε αντιδρά-
σεις από ένα συγκεκριμένο κόμμα;» εί-
πε ο κ. Παπαδόπουλος.

Μίλησε και για την ανάγκη να λη-
φθούν κάποιες πολιτικές αποφάσεις. 
Πρώτον, είπε,  πρέπει «να τερματιστεί 
η πολιτική διαπλοκή στις τράπεζες. Δεν 
είναι υγιές πράγμα για μια δημοκρατία 
μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη 
να ελέγχει τα μισά δάνεια της χώρας». 
Το δεύτερο είπε, είναι να γίνουν οι σω-
στές έρευνες για τους λόγους που χρε-
οκόπησε η κυπριακή οικονομία. Ανέ-
φερε ακόμη ότι πρέπει να ζητηθεί από 
τους Ευρωπαίους εταίρους μας βοήθεια 
για την αλληλεγγύη που επέδειξε η Κύ-
προς στην Ελλάδα και να ζητηθεί «βο-
ήθεια γιατί στην Κύπρο εφαρμόστηκε 
μια λύση που δεν εφαρμόστηκε πουθε-
νά αλλού στον κόσμο και έχει κάνει τα 
πράγματα χειρότερα και γι’ αυτό έχου-
με το μεγαλύτερο ποσοστό ΜΕΔ στην 
παγκόσμια ιστορία των τραπεζών. Πρέ-
πει να ζητήσουμε τα κλεμμένα χρήματά 
μας γιατί έτσι θα κλείσουμε τις τρύπες 
στην κυπριακή οικονομία».

Γ. Γεωργίου: Τα νομοσχέδια 
αναμένεται να διευκολύνουν το 
τραπεζικό σύστημα
Δεν είναι πρόθεση των τραπεζών να 
προχωρήσουν σε μαζικές εκποιήσεις, 
ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, επα-
νέλαβε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Τραπεζών, Γιώργος Γεωργίου, μιλώ-
ντας στο περιθώριο του 5th Nicosia 
Economic Congress. Ο κ. Γεωργίου εί-
πε ότι «τα νομοσχέδια που αφορούν 
στο πλαίσιο αφερεγγυότητας που έχει 
ψηφιστεί από τη Βουλή αναμένεται να 
διευκολύνουν το τραπεζικό σύστημα 
και ιδιαίτερα τους δανειολήπτες στο να 
εξεύρουμε κοινά βιώσιμες λύσεις για 
να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το 
καυτό πρόβλημα των Μη Εξυπηρετού-
μενων Δανείων».

Ερωτηθείς εάν τον προβληματίζει η 
κατάσταση που αναφύεται τους τελευ-
ταίους μήνες όσον αφορά το εργασι-
ακό καθεστώς στα τραπεζικά ιδρύμα-
τα δεδομένου και των εξελίξεων στην 
Τράπεζα Κύπρου και στην Ελληνική 
Τράπεζα, ο κ. Γεωργίου είπε ότι «η κά-
θε τράπεζα παίρνει τις δικές της αποφά-
σεις αναφορικά με τα εργασιακά θέμα-
τα», προσθέτοντας ότι «όλες οι τράπεζες 
μας ενδιαφέρει να βρούμε μια λύση στα 
θέματα που μας ταλανίζουν που αφο-
ρούν τον τρόπο λειτουργίας των τραπε-
ζών, τις ώρες λειτουργίες κτλ». «Νομίζω 
ότι μέσω των διαπραγματεύσεων με την 
ΕΤΥΚ θα μπορέσουμε να βρούμε την 
κατάλληλη λύση», κατέληξε.

ΥΠΕΣ: Προωθεί ενιαία
 φορολόγηση ακινήτων
Νομοσχέδιο που θα ενοποιεί τις φορο-
λογίες ακίνητης ιδιοκτησίας θα φέρει η 
Κυβέρνηση στη Βουλή «πολύ σύντο-
μα», σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών, Σωκράτη Χάσικο. Σε δηλώσεις 
του στη Βουλή ο κ. Χάσικος ανακοίνωσε 
επίσης ότι προωθούνται, αρχές Ιουνίου, 
στο Υπουργείο Οικονομικών αναθεω-
ρημένες εκτιμήσεις των αξιών ακινήτων. 
Παράλληλα, ανακοίνωσε πως πριν κλεί-
σει η Βουλή για το καλοκαίρι το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών θα καταθέσει νομο-
σχέδιο που θα καλύπτει τους αγοραστές 
ακινήτων που δεν μπορούν να πάρουν 
τίτλο λόγω προβλημάτων των επιχειρη-
ματιών ανάπτυξης γης. «Η Κυβέρνηση, 
πολύ σύντομα, στα πλαίσια των γνω-
στών εξαγγελιών που έγιναν στο παρελ-
θόν, με νομοσχέδιο, θα φέρει στη Βουλή 
την ενοποίηση των φορολογιών, δηλα-
δή φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, δημοτι-
κός και κοινοτικός, θα έρθουν σε ένα ενι-
αίο νομοσχέδιο», είπε ο κ. Χάσικος. Αυ-
τό, πρόσθεσε, «αναμένεται να γίνει πολύ 
σύντομα ενδεχομένως και πριν να κλεί-
σει η Βουλή».

Ο κ. Χάσικος είπε επίσης ότι έγι-
νε αναθεώρηση των αξιών των ακίνη-
των περιουσιών. «Προχωρήσαμε άμε-
σα, όπως υποσχεθήκαμε και στη Βουλή 
και θα είμαστε έτοιμοι, την πρώτη εβδο-
μάδα του Ιουνίου, να δώσουμε όλη τη 
βάση των αναθεωρημένων εκτιμήσεων 
στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο 

με τη σειρά του θα προχωρήσει με τη 
φορολογία, στα πλαίσια πάντα της ενο-
ποιημένης».

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι 
«ακόμα δεν έχουμε μπει στη συζήτη-
ση που έχει σχέση με τον συντελεστή 
της φορολογίας». Εκείνο, όμως, ανέφερε, 
«που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι 
ότι το κράτος στόχευε στα €120 εκ. για 
να εισπράξει €100 από τον φόρο ακίνη-
της ιδιοκτησίας, ο δήμοι και οι κοινότη-
τες είχαν ένα στόχο τα €17 εκ., εισέπρατ-
ταν περίπου €13 εκ.». «Όλα αυτά λοι-
πόν, θα είναι μαζί σαν ενιαία φορολογία. 
Κοντολογίς δεν θα υπάρχει αύξηση της 
φορολογίας του κόσμου», διαβεβαίωσε. 
Αντίθετα, είπε, «καταβάλλεται προσπά-
θεια, σίγουρα δεν θα ξεπεράσουμε τα 
περυσινά επίπεδα και αν είναι εφικτό - 
αυτό θα αποφασιστεί στα πλαίσια συζή-
τησης που θα γίνει, κυρίως, σε επίπεδο 
Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνοντας 
υπόψη πάντοτε τις ανάγκες και τα εισο-
δήματα που θα πρέπει να έχει το κράτος 
- αν μπορεί να επιφέρει και σχετική μεί-
ωση, σας λέω υπευθύνως ότι η Κυβέρ-
νηση δεν θέλει να παίρνει παραπάνω 
από τα όσα αναλογούν στα πλαίσια των 
οικονομικών αναγκών που έχουμε εν 
μέσω κρίσης». Σε ερώτηση αν θα είναι 
κλιμακωτή η χρέωση, ο Υπουργός Εσω-
τερικών είπε ότι δεν επιθυμεί να επεκτα-
θεί επ’ αυτού προς το παρόν.  «Αφήστε 
να έρθει το νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο το 
ίδιο θα προβλέπει και εκεί θα γίνει η συ-
ζήτηση και μέσα στη Βουλή», ανέφερε.

   

Νομοσχέδιο που θα ενοποιεί 
τις φορολογίες ακίνητης 
ιδιοκτησίας θα φέρει η 
Κυβέρνηση στη Βουλή
«πολύ σύντομα», σύμφωνα 
με τον Υπουργό Εσωτερικών, 
Σωκράτη Χάσικο

Οι μαζικές εκποιήσεις δεν είναι στο μενού
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Κ
άτι αντίστοιχο με τη διακε-
κριμένη θέση (First Class) 
των αεροπορικών εταιρει-
ών δημιούργησε η Τράπε-
ζα Κύπρου. Ο θεσμός του 

Premier Club δημιουργήθηκε για τους 
πελάτες οι οποίοι τιμούν την Τράπεζα 
Κύπρου, διατηρώντας σημαντικές κατα-
θέσεις. «Οι Premier καταθέτες μας έχουν 
τα δικά τους αποκλειστικά προνόμια και 
προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση. Ο συ-
γκεκριμένος θεσμός είναι διαδεδομένος 
σε τράπεζες του εξωτερικού σε πολλές 
χώρες συμπεριλαμβανομένου του Ηνω-
μένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ηνωμένες 
Πολιτείες και Ελλάδας», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά η κ. Μουρουζίδου.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει εγκαινιάσει 
ένα νέο θεσμό για το πελατολόγιό 
της, το Premier Club. Τι ακριβώς εί-
ναι και σε ποιους απευθύνεται;
Το Premier Club είναι ένα αποκλειστικό 
club για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας 
τιμούν διατηρώντας σημαντικές καταθέ-
σεις στην Τράπεζα Κύπρου. Θα το παρο-
μοίαζα με τη Διακεκριμένη Θέση (First 
Class) των αεροπορικών εταιρειών. Εκεί 
οι πελάτες απολαμβάνουν προσωπική 
εξυπηρέτηση, προτεραιότητα και προνό-
μια. Στην Τράπεζα Κύπρου, η Διακεκρι-
μένη Θέση είναι το Premier Club όπου 
οι Premier καταθέτες μας έχουν τα δικά 
τους αποκλειστικά προνόμια και προτε-
ραιότητα στην εξυπηρέτηση. Ο συγκε-
κριμένος θεσμός είναι διαδεδομένος σε 
τράπεζες του εξωτερικού σε πολλές χώ-
ρες συμπεριλαμβανομένου του Ηνω-
μένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ηνωμένες 
Πολιτείες και Ελλάδας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τράπεζες, 
ιδιαίτερα οι λιγότερο παραδοσιακές, 
επιδιώκουν να «πλησιάσουν» περισ-
σότερο τους πελάτες τους προσφέρο-
ντάς τους εξειδικευμένα, για τις ανάγκες 
τους, τραπεζικά προϊόντα δημιουργώ-
ντας «κοινότητες» με κοινά χαρακτηρι-
στικά και παρόμοιες ανάγκες και συνή-
θειες. Η τάση αυτή είναι γνωστή και ως 
«Community approach».

Η Τράπεζα Κύπρου είναι η πρώτη 
τράπεζα στην Κύπρο που εφαρμόζει αυ-
τό τον θεσμό. Οι Premier πελάτες απο-
λαμβάνουν προσωπική εξυπηρέτηση, 
προτεραιότητα και προνόμια τα οποία 
προσθέτουν αξία στον πυρήνα της προ-
σφοράς μας προς τους καταθέτες μας.

Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε;
Δημιουργήσαμε το Premier Club για να 
ευχαριστήσουμε τους πελάτες καταθέτες 
μας για την εμπιστοσύνη τους στην Τρά-
πεζα Κύπρου. Θέλουμε να κατανοήσουν 
ότι αναγνωρίζουμε ότι για εμάς είναι πο-
λύ σημαντικοί και θα πρέπει να νιώθουν 
ξεχωριστοί στον κόσμο της Τράπεζας 
Κύπρου. Στόχος μας είναι η διαφορο-
ποίηση και η αναβάθμιση της εμπειρίας, 
εξυπηρέτησης και συνεργασίας με την 

Τράπεζα Κύπρου. Προσφέρουμε στους 
Premier καταθέτες μας προσωπική εξυ-
πηρέτηση, προνόμια και χαμηλότερες 
χρεώσεις ως ένδειξη της εκτίμησής μας. 
Θέλουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι 
οι καταθέτες μας είναι πάρα πολύ ση-
μαντικοί. Στο έντυπο ενημερωτικό μας 
υλικό συμβολίζουμε τον πελάτη μας ως 
έναν αξιωματικό στο σκάκι, με αντανά-
κλαση όμως Βασιλιά. Με αυτό τον τρό-
πο επικοινωνούμε την πρόθεσή μας να 
κάνουμε κάθε σημαντικό πελάτη μας να 
νιώθει Βασιλιάς. Έτσι δείχνουμε την εκτί-
μησή μας, η οποία γίνεται «ευχαριστώ», 
γίνεται προνόμια.  

 
Στην Τράπεζα υπάρχει μακροσκελές 
πελατολόγιο που εμπίπτει στην κα-
τηγορία αυτήν και το οποίο μπορεί 
να «απολαμβάνει» τα σχετικά προ-
νόμια;
Όχι μόνο υπάρχει αλλά αριθμεί χιλιάδες 
πελάτες οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί 
στο Premier Club. Τα μέλη του Premier 
Club έχουν τον δικό τους Προσωπικό 
Λειτουργό Εξυπηρέτησης με τον οποίο 
μπορούν να συζητήσουν τα τραπεζικά 
τους θέματα και να ενημερωθούν για τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα της Τράπε-
ζας, τα οποία πιθανόν τους ενδιαφέρουν. 
Επίσης οι Premier πελάτες μας απολαμ-
βάνουν χαμηλότερες τραπεζικές χρεώ-
σεις σε συγκεκριμένες τραπεζικές υπη-
ρεσίες. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, 
οι Premier πελάτες μας μπορούν να επι-
λέξουν οποιαδήποτε κάρτα American 
Express της Τράπεζας Κύπρου τους ται-
ριάζει και εμείς την προσφέρουμε με 
δωρεάν συνδρομή και με μειωμένο χρε-
ωστικό επιτόκιο. Οι κάρτες American 
Express έχουν γίνει σύμβολο ποιότη-
τας ζωής και προσφέρουν σημαντικά 

και αποκλειστικά προνόμια στους κα-
τόχους τους. Τα μέλη του Premier Club 
έχουν προτεραιότητα. Όσοι Premier πε-
λάτες είναι εγγεγραμμένοι συνδρομητές 
στη 1bank απολαμβάνουν προτεραιότη-
τα στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας 
Κύπρου. Επίσης όλοι οι Premier πελάτες 
έχουν προτεραιότητα στην αξιολόγηση 
των αιτήσεών τους για νέες ή υφιστάμε-
νες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Για τις αθλητικές τους δραστηριότη-
τες μπορούν να εγγραφούν σε συγκε-
κριμένα προγράμματα του Αθλητικού 
της Κέντρου και του Sporting Club της 
Τράπεζας Κύπρου όπου απολαμβάνουν 
προνομιακή τιμολόγηση. Ταυτόχρονα οι 
Premier πελάτες μας απολαμβάνουν κα-
λύτερες τιμές σε συγκεκριμένα είδη και 
εκδόσεις, που διατίθενται στην Αγορά 
από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπε-
ζας Κύπρου.  

Υπάρχει ανταπόκριση μέχρι στιγμής 
από τους πελάτες σας; 
Τα πρώτα σχόλια και οι αντιδράσεις από 
τους Premier πελάτες μας είναι πολύ θε-
τικά. Προσθέτουμε δε ότι ο θεσμός δεν 
θα μένει στατικός αλλά θα βελτιώνεται 
και θα  αναβαθμίζεται συνεχώς, λαμβά-
νοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις 
απόψεις των πελατών μας. Υπάρχει με-
γάλη ανταπόκριση και θετικά σχόλια τα 
οποία μας μεταφέρουν οι πελάτες μέσω 
του Προσωπικού Λειτουργού Εξυπη-
ρέτησής τους. Πρόσφατα έχουμε οργα-
νώσει εκδηλώσεις (cocktail) προς τιμή 
των Premier πελατών μας. Μας ικανο-
ποίησε ιδιαίτερα ο πολύ μεγάλος αριθ-
μός πελατών που συμμετείχε στις εκδη-
λώσεις αυτές αλλά και τα εποικοδομη-
τικά τους σχόλια. Στις Premier εκδηλώ-
σεις παρευρέθηκε και ο Ανώτατος Εκτε-
λεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, John 
P. Hourican, ο οποίος μίλησε στους πα-
ρευρισκόμενους και είχε την ευκαιρία να 
ακούσει τις απόψεις τους για τον νέο θε-
σμό που εγκαινίασε η Τράπεζα Κύπρου.

Με ποια κριτήρια έχουν ορισθεί οι 
δικαιούχοι του σχεδίου;
Στην Τράπεζα Κύπρου γίνεται μεγάλη 
προσπάθεια να προσφέρουμε την κα-
λύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σε όλους 
τους πελάτες μας. Για το συγκεκριμέ-
νο Club προνομιούχων είναι αναμενό-
μενο να υπάρχουν συγκεκριμένα κρι-
τήρια. Το Premier Club απευθύνεται 
σε ιδιώτες πελάτες (φυσικά πρόσωπα 
όχι νομικά) οι οποίοι διατηρούν πέραν 
των €75,000 σε καταθέσεις ανά πάσα 
στιγμή με την Τράπεζα Κύπρου. Παρό-
μοια κριτήρια για ένταξη στο Premier 
έχουν και οι Τράπεζες του εξωτερικού. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ιδι-
ώτες πελάτες μας μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με οποιοδήποτε κατάστημα, 
το 1bank στο τηλέφωνο 80000800 ή 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση premier@
bankofcyprus.com.

Premier Club για τους Premier
πελάτες της Τράπεζας Κύπρου

Στέλλα Μουρουζίδου  Η επικεφαλής του τμήματος Premier Support της τράπεζας μιλά 
στην Business Weekly για τον νέο αυτό θεσμό και τα πλεονεκτήματα των μελών του

   

Προσφέρουμε στους Premier 
καταθέτες μας προσωπική 
εξυπηρέτηση,  προνόμια
και χαμηλότερες χρεώσεις 
ως ένδειξη της εκτίμησής μας. 
Θέλουμε να μεταφέρουμε το 
μήνυμα ότι οι καταθέτες μας 
είναι πάρα πολύ σημαντικοί
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Ενισχύεται ο εποπτικός
ρόλος της Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο  H ΕΚΚ έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σε εποπτευόμενούς της οργανισμούς, οι οποίες
ανήλθαν σε €1,2 εκ. το 2013, €8,2 εκ. το 2014 και €45 χιλ. μέχρι στιγμής το 2015

 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑλΟΓΗΡΟΥ*

Ο 
ρόλος και τα εποπτικά 
καθήκοντα της Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς Κύ-
πρου (www.cysec.gov.cy) 
αυξάνονται διαρκώς και 

αναβαθμίζονται. Ως ανεξάρτητη εποπτι-
κή Αρχή, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή 
της εργαλεία/μεθόδους για να μπορεί 
να ασκεί αποτελεσματικά τον αναγκαίο 
έλεγχο στους εποπτευόμενούς της. Ο 
εποπτικός της ρόλος ασκείται σε έξι επί-
πεδα με σημαντικότερο και πιο πρό-
σφατο το Πλαίσιο Εποπτείας με Βάση 
τους Κινδύνους (Risk Based Supervision 
Framework), στο οποίο η Επιτροπή δί-
δει ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚΚ) 
αποφάσισε να προχωρήσει στη δημι-
ουργία του συγκεκριμένου εργαλείου 
εποπτείας, ακολουθώντας και το παρά-
δειγμα άλλων εποπτικών Αρχών στο 
εξωτερικό. Το Risk Based Supervision 
Framework (‘RBS-F’), το οποίο έχει 
εφαρμοστεί αρχές του 2015, δίνει τη δυ-
νατότητα στην ΕΚΚ να καθορίσει προ-
τεραιότητες στον τρόπο που ασκεί την 
εποπτεία της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και 
αξιολογώντας τους κινδύνους που ενέ-
χει ο κάθε εποπτευόμενος οργανισμός.

Εποπτικά εργαλεία
Τα άλλα πέντε εποπτικά εργαλεία/μέθο-
δοι που εφαρμόζει η ΕΚΚ είναι:
•Επιτόπιοι και εξ αποστάσεως έλεγχοι: 
Στην αρχή κάθε έτους, η ΕΚΚ, βάσει των 
στρατηγικών της επιδιώξεων και των 
πληροφοριών που έχει ενώπιόν της, κα-
ταρτίζει σχέδιο δράσης για τους επιτόπι-
ους ελέγχους και τους ελέγχους βάσει 
εγγράφων που θα πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια του έτους.
•Συνεχής εποπτεία: Διαδικτυακή επιτή-
ρηση σε πραγματικό χρόνο της ρυθμι-
ζόμενης αγοράς, χρησιμοποιώντας σύγ-
χρονα ηλεκτρονικά συστήματα παρακο-
λούθησης, ανάλυση/έλεγχο των ιστορι-
κών δεδομένων από τις βάσεις δεδομέ-
νων που διατηρούνται (εντολές, συναλ-
λαγές και πληροφορίες μετόχων) και 
καθημερινή και συνεχής εξέταση δημο-
σιεύσεων και ανακοινώσεων στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης.
•Καταγγελίες/Ενδείξεις: Αξιολόγηση κά-
θε πληροφορίας/καταγγελίας που έρχε-
ται στην αντίληψη της ΕΚΚ όσον αφορά 
εποπτευόμενους οργανισμούς, η οποία 
ενδέχεται να οδηγήσει σε μια σειρά από 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 
πλήρους διερεύνησης των διαθέσιμων 

στοιχείων μέσω επιτόπιας έρευνας.
•Κατευθυντήριες Γραμμές/Εγκύκλιοι: 
Με βάση τα ευρήματα των επιτόπιων 
και εξ αποστάσεως ελέγχων, η ΕΚΚ εκ-
δίδει οδηγίες/κατευθυντήριες γραμμές/
εγκύκλιους προς τους εποπτευόμενους 
οργανισμούς σχετικά με την ορθή εφαρ-
μογή της νομοθεσίας.
•Ανοικτή και συνεχής επικοινωνία: Η 
EKK διατηρεί ανοικτά κανάλια επικοι-
νωνίας με τους εποπτευόμενούς της ορ-
γανισμούς, επιλύοντας απορίες και δί-
νοντας διευκρινίσεις για την εφαρμογή 

της νομοθεσίας και των κανονισμών, με 
στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσής 
τους με τις υποχρεώσεις τους. Η ΕΚΚ  
πραγματοποιεί επίσης συναντήσεις με 
τους εποπτευόμενούς της οργανισμούς, 
για να τους επισύρει την προσοχή για 
μέτρα που πρέπει να λάβουν, αλλά και 
για να ακούσει τις απόψεις και τυχόν 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Παραβάσεις και κυρώσεις
Αναλόγως των παραβάσεων που 
εντοπίζονται, η ΕΚΚ μπορεί να 

επιβάλει διοικητικές κυρώσεις οι οποί-
ες μπορεί να περιλαμβάνουν επίπλη-
ξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή ή 
ακόμη και ανάκληση άδειας λειτουρ-
γίας (μερική ή ολική). Στη νομοθεσία 
υπάρχουν και ποινικά αδικήματα για τα 
οποία προβλέπεται μέχρι 10 χρόνια φυ-
λάκιση ή/και πρόστιμο μέχρι €170.000. 
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχε-
ται να υπάρχουν και ποινικά αδικήματα, 
η ΕΚΚ διαβιβάζει τα πορίσματά της στη 
Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω ενέρ-
γειες. H ΕΚΚ έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις σε εποπτευόμενούς της οργα-
νισμούς, οι οποίες ανήλθαν σε €1,2 εκ. 
το 2013, €8,2 εκ. το 2014 και €45 χιλ. 
μέχρις στιγμής το 2015.

Η διερεύνηση ενδεχόμενων παρα-
βάσεων και οι διοικητικές ποινές που 
επιβάλλει η ΕΚΚ στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνονται παραβάσεις, λειτουρ-
γούν όχι μόνο ως μέσο τιμωρίας των 
ενόχων των παραβάσεων, αλλά και ως 
αντικίνητρο προς όσους προτίθενται να 
προβούν σε ανορθόδοξες κινήσεις. Το 
«name & shame» για κάποιες εταιρείες 
και άτομα είναι δυσμενέστερη τιμωρία 
και από το χρηματικό πρόστιμο. Υπάρ-
χουν περιπτώσεις εταιρειών, ιδίως ξέ-
νων συμφερόντων, που θα προτιμού-
σαν σαφώς μεγαλύτερο πρόστιμο παρά 
να δημοσιοποιηθεί το όνομά τους σε συ-
νάρτηση με παράβαση των νομοθεσιών 
της κεφαλαιαγοράς. 

Προσπάθειες
περαιτέρω ενδυνάμωσης
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ΕΚΚ 
δεν έχει οποιαδήποτε εξουσία να υπο-
χρεώσει εποπτευόμενούς της οργανι-
σμούς να προβούν σε αποκατάσταση των 
ζημιών που τυχόν έχουν υποστεί πελάτες 
τους. Ωστόσο, οποιεσδήποτε αποζημιώ-
σεις που τυχόν έχουν δοθεί, λαμβάνονται 
υπ’ όψιν ως ελαφρυντικός παράγοντας, 
κατά τη λήψη απόφασης για επιβολή μέ-
τρων από το Συμβούλιο της ΕΚΚ.

Με την έναρξη, στις 17 Φεβρουαρί-
ου 2015, της επιχειρησιακής λειτουρ-
γίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επί-
λυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 
Φύσεως, γνωστού ως «Χρηματοοικονο-
μικός Επίτροπος», ανοίγει πλέον ο δρό-
μος για να μπορέσουν οι παραπονού-
μενοι να επιτύχουν μία εξώδικη διευ-
θέτηση του παραπόνου τους. Επομένως, 
οι παραπονούμενοι προτρέπονται να 
απευθύνονται στον Χρηματοοικονομι-
κό Επίτροπο για εξώδικη επίλυση χρη-
ματοοικονομικής φύσεως παραπόνων/
καταγγελιών.

Ταυτόχρονα, η ΕΚΚ καταβάλλει συ-
νεχείς προσπάθειες για περαιτέρω ενδυ-
νάμωση του εποπτικού της ρόλου. Πρό-
σφατα, προχώρησε με προκήρυξη προ-
σφορών για αγορά υπηρεσιών, με σκο-
πό την ενίσχυση της παρακολούθησης 
και του ελέγχου της συμμόρφωσης των 
εποπτευόμενών της οργανισμών και τη 
διενέργεια περισσότερων ελέγχων σε 
όλους τους τομείς εποπτείας, ενώ εντός 
του έτους αναμένεται, επίσης, να προ-
κηρυχθούν 10 νέες θέσεις λειτουργού.

Πρόεδρος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
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Έκθεση ΟΟΣΑ  Το πλουσιότερο 10 % του πληθυσμού έχει εισόδημα 9,6 φορές μεγαλύτερο από
το εισόδημα του φτωχότερου 10 %, ενώ η αναλογία αυτή ήταν 7,1 φορές στη δεκαετία του 1980

Ο
ι ανισότητες έφθασαν σε 
επίπεδα ρεκόρ στις πε-
ρισσότερες από τις χώ-
ρες του ΟΟΣΑ και παρα-
μένουν ακόμη μεγαλύτε-

ρες σε πολλές αναδυόμενες οικονομί-
ες, σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού 
που αποκαλύπτει ιδιαίτερα το χάσμα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. «Έχουμε 
φθάσει σ’ ένα κρίσιμο σημείο. Οι ανι-
σότητες στις χώρες του ΟΟΣΑ ουδέπο-
τε ήταν τόσο υψηλές από τότε που τις 
μετράμε», δήλωσε ο γενικός γραμματέ-
ας του οργανισμού,  Άνχελ Γκουρία, πα-
ρουσιάζοντας την έκθεση στο Παρίσι, δί-
πλα στη Μαριάν Τίσεν, επίτροπο της Ε.Ε. 
αρμόδια για την απασχόληση.

Εξασθενούν τον κοινωνικό ιστό
Σήμερα, στη ζώνη του ΟΟΣΑ, που πε-
ριλαμβάνει 34 χώρες, το πλουσιότε-
ρο 10% του πληθυσμού έχει εισόδημα 
9,6 φορές μεγαλύτερο από το εισόδημα 
του φτωχότερου 10%, ενώ η αναλογία 
αυτή ήταν 7,1 φορές στη δεκαετία του 
1980 και 9,1 φορές στη δεκαετία του 
2000, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασί-
ας και Ανάπτυξης. «Καθώς δεν αντιμε-
τωπίζουν το πρόβλημα των ανισοτήτων, 
οι κυβερνήσεις εξασθενούν τον κοινω-
νικό ιστό στις χώρες τους και θέτουν σε 
κίνδυνο μακροπρόθεσμα την οικονο-

μική ανάπτυξη», πρόσθεσε ο Γκουρία. 
Εκτιμάται ότι η αύξηση των ανισοτήτων 
από το 1985 έως το 2005 στις 19 χώ-
ρες του ΟΟΣΑ που αναλύθηκαν ακρω-
τηρίασε σωρευτικά την ανάπτυξη από 
το 1990 έως το 2010 κατά 4,7 ποσοστι-
αίες μονάδες.

Ισότητα ανδρών - γυναικών
Για να μειωθούν οι ανισότητες και να το-
νωθεί η ανάπτυξη, ο ΟΟΣΑ συνιστά στις 
κυβερνήσεις να προωθήσουν την ισό-
τητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 
απασχόληση, να διευρύνουν την πρό-
σβαση σε πιο σταθερές θέσεις εργασίας 

και να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην 
παιδεία και την επαγγελματική εκπαί-
δευση σε όλη τη διάρκεια της ενεργού 
ζωής. Μεταξύ του 1995 και του 2013, 
περισσότερες από τις μισές θέσεις εργα-
σίας που δημιουργήθηκαν στις χώρες 
του ΟΟΣΑ ήταν μερικής απασχόλησης, 

για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ή 
είχαν χαρακτήρα εργολαβίας. Σε περισ-
σότερες από τις μισές προσωρινές θέ-
σεις εργασίας απασχολούνται πρόσωπα 
κάτω των 30 ετών. Όσο για τις γυναίκες, 
οι πιθανότητες που έχουν να αναλάβουν 
μια θέση που αμείβεται είναι μικρότερες 
κατά 16% από εκείνες των ανδρών και 
οι αμοιβές τους παραμένουν χαμηλότε-
ρες κατά 15% από εκείνες των ανδρών.

Μεγάλες και μικρές ανισότητες
Οι ανισότητες στις χώρες του ΟΟΣΑ εί-
ναι περισσότερο έντονες στη Χιλή, το 
Μεξικό, την Τουρκία, τις ΗΠΑ και το Ισ-
ραήλ και λιγότερο έντονες στη Δανία, 
τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Νορ-
βηγία. Ακόμη πιο σημαντικές είναι στις 
μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, όμως 
έχουν μειωθεί σε ορισμένες από τις χώ-
ρες αυτές, ιδιαίτερα στη Βραζιλία, υπο-
γραμμίζεται στην έκθεση. Η αναδιανο-
μή μέσω της φορολογίας είναι επίσης 
ένα αποτελεσματικό μέτρο για τη μείω-
ση των ανισοτήτων, σύμφωνα με την έκ-
θεση, στην οποία αναφέρεται πως οι μη-
χανισμοί αναδιανομής εξασθένησαν σε 
πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. 
Η δημόσια πολιτική οφείλει να εγγυά-
ται ότι οι πιο πλούσιοι, αλλά και οι πολυ-
εθνικές επιχειρήσεις, πληρώνουν αυτό 
που τους αναλογεί σε φόρους, υπογραμ-
μίζει ο οργανισμός.

Ρεκόρ ανισοτήτων μεταξύ πλούσιων και φτωχών

Κυριακή 24 Μαΐου 2015 

Κάθε μέρα που περνά με την οικονο-
μία της Ελλάδας βαλτωμένη, και χωρίς 
να υπάρχει συμφωνία με τους εταίρους 
για νέο πρόγραμμα στήριξης, χάνονται 
22,3 εκατ. ευρώ από το ΑΕΠ της χώρας, 
κλείνουν 59 επιχειρήσεις και 613 εργα-
ζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά. Τα στοι-
χεία προέρχονται από την Εθνική Συνο-
μοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας της Ελλάδας (ΕΣΕΕ), η οποία σε 
ανακοίνωσή της εκφράζει την ελπίδα ότι 
απομένουν ακόμα λίγες ημέρες μέχρι να 
επιτευχθεί μία «έντιμη» συμφωνία με 
τους πιστωτές, και ότι η όποια συμφωνία 
θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία  
να λειτουργήσει ως «ελατήριο», αφού 
η αγορά «θα αφεθεί επιτέλους ελεύθε-

ρη να δουλέψει, τους υπόλοιπους μήνες 
του 2015». Η ΕΣΕΕ καταγράφει μια σει-
ρά από οικονομικά δεδομένα που δεί-
χνουν το πόσο επιβαρυμένο είναι το οι-
κονομικό κλίμα. Όπως αναφέρει:
•Κάθε μέρα που περνάει, χάνονται 22,3 
εκατ. ευρώ από το ΑΕΠ της χώρας.
•Κάθε 24 ώρες κλείνουν 59 επιχειρή-
σεις και μειώνεται η πλήρης απασχόλη-
ση κατά 613 θέσεις εργασίας.
•Απαιτείται «μετάγγιση αίματος» τουλά-
χιστον 25 δισ. ευρώ για να επανεκκινή-
σει η οικονομία, αφού οι απώλειες του 
πρώτου πενταμήνου δύσκολα θα ανα-
πληρωθούν μέσα στο 2015.
•Το 95% των αιτημάτων χορήγησης δα-
νείων απορρίπτεται καθημερινά από τις 

εμπορικές τράπεζες, κατόπιν εντολών 
και κανόνων της ΕΚΤ.
•Πλέον μόνο 1 στις 10, μικρομεσαία 
επιχείρηση ζητά απογοητευμένη δανει-
οδότηση από τις συστημικές τράπεζες.
•Η απορρόφηση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων για την επιχειρηματική ρευ-
στότητα δεν υπερβαίνει το 40% και στη 
χρηματοδότηση του εμπορίου μόλις 
το 12%.
•Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες 
είναι περίπου στα 138 δισ. ευρώ, σχεδόν 
στο 58% του συνόλου των δανείων χο-
ρηγήσεων, ύψους 219 δισ. ευρώ.
•Τουλάχιστον το 1/8 των καταθέσε-
ων στις τράπεζες έχει δανειστεί στο Δη-
μόσιο, για την ανανέωση των έντοκων 

γραμματίων.
•Οι καταθέσεις που έχουν φύγει, υπολο-
γίζονται από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμε-
ρα στα 35 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4 
δισ. ευρώ τον Απρίλιο.
•Καταγράφεται αρνητική πιστωτική επέ-
κταση, επί 52 μήνες, με τα σημερινά επί-
πεδα στο -2,5%.
•Τα «κόκκινα» δάνεια ανέρχονται σήμε-
ρα στα  80-82 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 
τα 42 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά δά-
νεια, τα 28 δισ. ευρώ στεγαστικά και τα 
υπόλοιπα 12 δισ. ευρώ καταναλωτικά.
•Από τα 23 δισ. ευρώ των δανείων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα 10 δισ. ευ-
ρώ βρίσκονται στο κόκκινο, με ποσοστό 
καθυστέρησης αποπληρωμής στο 43%.

•Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολο-
γισμού στο τετράμηνο διαμορφώνονται 
περίπου στα 2 δισ. ευρώ, κάτω από τον 
στόχο, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση 
έχει προχωρήσει σε «εσωτερική στάση 
πληρωμών», η οποία όμως έχει οδηγή-
σει σε «ασφυξία» την εγχώρια οικονομία.
•Είχαμε αναθεώρηση της εκτίμησης του 
ρυθμού ανάπτυξης για το 2015, από 
2,5% σε 0,5% ή 0,2% και εκτιμήσεις για 
μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος 
κατά 50%, από  2,4 δισ. ευρώ το 2014 σε 
1,2 δισ. ευρώ.
•Όσον αφορά τον αποπληθωρισμό, 
επί δύο και πλέον χρόνια κυμάνθηκε 
στα επίπεδα του -2,1% τον Απρίλιο του 
2015, έναντι -1,3% το 2014.

Ζοφερή η εικόνα της ελληνικής αγοράς 
ΕΣΕΕ   Η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ελλάδας σημειώνει,
μεταξύ άλλων, ότι κάθε μέρα που περνάει, χάνονται 22,3 εκατ. ευρώ από το ΑΕΠ της χώρας
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