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STARTUP LIVE CYPRUS
ΝΕΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΥΔΙΑ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΜΑΛΕΚΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΚΟΦΤΕΡΟΣ, 
ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΟ
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28%
Όπως προκύπτει από έρευνα 
που διεξήγαγε το CIM και η CMR 
Cypronetwork, μόνο το 28% των 
κυπριακών επιχειρήσεων διαθέ-
τουν σαφή Στρατηγική Μάρκετινγκ 
με αυτόνομο προϋπολογισμό.

19,9%
H ισραηλινή εταιρεία Delek ανα-
κοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε 
προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις 
με τον εταίρο της στο τεμάχιο «12» 
της κυπριακής ΑΟΖ  Noble Energy 
για την απόκτηση του 19,9% των 
δικαιωμάτων της αμερικανικής 
εταιρείας.

0,4%
Παγκύπρια, οι τιμές για τα διαμε-
ρίσματα παρουσίασαν τριμηνιαία 
πτώση 0,4%, ενώ σημειώθηκε αύ-
ξηση στις τιμές για τα σπίτια κατά 
0,6%, σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του 
RICS Κύπρου.

15,6%
Στο 15,6% κινήθηκε ο δείκτης της 
ανεργίας στην Κύπρο τον Απρίλιο 
του 2015, σημειώνοντας πτώση 
από το 16,0% του Μαρτίου 2015 
αλλά κι από το 16,1% του Απριλί-
ου 2014, σύμφωνα με τη Eurostat.

Δ
εν είχαν καταλήξει -του-
λάχιστον μέχρι την Πα-
ρασκευή- οι συνομιλί-
ες μεταξύ Ελλάδας και 
Θεσμών, σε σχέση με 

την εφαρμογή ενός κοινά αποδεκτού 
προγράμματος, ώστε να διοχετευτεί 
ρευστότητα στη χώρα.

Από την ημέρα της εκλογής της 
νέας Κυβέρνησης στην Ελλάδα, οι δι-
απραγματεύσεις έχουν περάσει από 
πολλά στάδια, ωστόσο πλέον η κατά-
ληξη, είτε αυτή είναι θετική είτε αρ-
νητική, είναι κοντά. 

Ο Ιούνιος θεωρείται ιδιαίτε-
ρα κρίσιμος για την Ελλάδα, καθώς 
πρέπει να πληρώσει μαζεμένες αρ-
κετές δόσεις του δανείου που έχει 
λάβει από τους Θεσμούς. Δεδομέ-
νου ότι τα ταμεία της χώρας έχουν 
στερέψει, οι επιλογές που απομέ-
νουν είναι δύο: Είτε υπάρχει συμ-
φωνία με τους Θεσμούς και ως εκ 
τούτου παραχώρηση νέας δόσης, 
ώστε ν’ ανασάνει η οικονομία, είτε η 
χώρα βγαίνει από το ευρώ και οδη-
γείται σε νέους δρόμους χρηματο-
δότησης.

Κανείς δεν θέλει το δεύτερο σε-
νάριο. Όπως τουλάχιστον διατείνο-
νται οι πάντες. Ούτε η ελληνική Κυ-
βέρνηση, ούτε οι δανειστές. Επομέ-
νως, το επόμενο ερώτημα που προ-

κύπτει, είναι γιατί οι δυο πλευρές 
δεν βάζουν νερό στο κρασί τους και 
να καταλήξουν σε συμφωνία, ώστε 
να μην υπάρξει οποιοδήποτε «ατύ-
χημα»; Η απάντηση δεν είναι απλή, 
ούτε ξεκάθαρη. Δεδομένου, μάλιστα, 
ότι και οι δυο πλευρές έχουν μερί-
διο ευθύνης για τη σημερινή κατά-
σταση της Ελλάδας. Ο πρώην ισχυ-
ρός άνδρας της Ελληνικής Τράπε-
ζας, Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις 
του στο «Σίγμα», ήταν αρκούντως δι-
αφωτιστικός. Όπως είπε, «δεν νομί-
ζω να υπάρχει κάποιος που να θε-
ωρεί βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας. 
Ευθύνη γι’ αυτό φέρει τόσο η Ελλά-
δα, που δεν έλαβε τα μέτρα εκείνα, 
ώστε να διατηρήσει το χρέος της σε 
βιώσιμα επίπεδα, αλλά και οι δανει-
στές, οι οποίοι βλέποντας την κατά-
σταση, συνέχισαν να δανείζουν τη 
χώρα, φτάνοντας το χρέος της σε δυ-
σθεώρητα ύψη. Κάτι αντίστοιχο, αλ-
λά σε μικρότερη κλίμακα, που έγι-
νε στην Κύπρο με ορισμένες τράπε-
ζες», κατέληξε.

Επομένως, αφού και οι δυο πλευ-
ρές φέρουν ευθύνη, γιατί δεν προ-
χωρούν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις; 
Μήπως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 
power game, για το ποια πλευρά θα 
υποχωρήσει πρώτη; Επικίνδυνα παι-
χνίδια, αν ισχύει κάτι τέτοιο.

aggelodemoua@simerini.com

Editorial  Άγγελος Αγγελοδήμου

Photo of the week   «Σε πτώχευση» η Μalaysia Airlines

Επικίνδυνα παιχνίδια

Η Malaysia Airlines βρίσκεται «τεχνικά σε πτώχευση», δήλωσε ο νέος Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος των αερογραμμών της Μαλαισίας, Γερμανός Κριστόφ 
Μίλερ, ανακοινώνοντας την κατάργηση των 6.000 θέσεων εργασίας σε μια προ-
σπάθεια αναδιοργάνωσης της εταιρείας που βρίσκεται στο χείλος της καταστρο-
φής, μετά τις δύο αεροπορικές τραγωδίες πέρυσι. «Είμαστε τεχνικά σε πτώχευση 
και η μείωση των αποδόσεων είχε αρχίσει πολύ πριν από τα τραγικά γεγονότα του 
2014», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κριστόφ Μίλερ.
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ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ε
ργαλείο στην προσπάθεια 
να λυθεί ο γόρδιος δεσμός 
των υψηλών ποσοστών μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 
φιλοδοξεί να δώσει η μνη-

μονιακή πρόνοια της πακετοποίησης 
και πώλησης δανείων σε τρίτους. Η σχε-
τική πρόνοια του μνημονίου, που απο-
κάλυψε προ μηνών το «Σίγμα», τίθεται 
από τους δανειστές ως προαπαιτούμε-
νο της επόμενης αξιολόγησης που αρ-
χίζει τον Ιούλιο. Η εικόνα των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, όπως καταγράφη-
κε στα οικονομικά αποτελέσματα για το 
πρώτο τρίμηνο του 2015, είναι η εξής:

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
•Τράπεζα Κύπρου: 63% ή €15,2 δις
•Ελληνική Τράπεζα: 59,5% ή €2,7 δις
•Συνεργατισμός: 57,4% ή €6,9 δις 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από 
αναλυτές και πιστωτές στο ποσοστό κά-
λυψης των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων με επισφάλειες. Τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα θεωρούν ότι το ποσοστό των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων που δεν έχει 
προβλεφθεί ως επισφάλεια μπορεί να ει-
σπραχθεί μέσω των υποθηκών. Σ’ αυτήν 
την εξίσωση σημαντικό  ρόλο διαδραμα-
τίζουν οι αξίες των υποθηκών. Ο σχετικός 

δείκτης το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν:

Ποσοστό κάλυψης ΜΕΔ
•Τράπεζα Κύπρου: 35%
•Ελληνική Τράπεζα: 47%
•Συνεργατισμός: 44,1%

Ένα ερώτημα που προκύπτει, είναι 
κατά πόσον οι δανειολήπτες θα επη-
ρεάζονται σε περίπτωση πώλησης των 
δανείων τους σε τρίτους. Στις πλείστες 
των περιπτώσεων πωλήσεων δανείων, 
το τραπεζικό ίδρυμα συνεχίζει, μέσω 
συμφωνίας, να διαχειρίζεται το δανει-
ακό χαρτοφυλάκιο και τους δανειολή-
πτες προς όφελος των επενδυτών. Την 
ίδια ώρα και στον νόμο των εκποιήσεων 
που ψήφισε η Βουλή, έχει περιληφθεί 
συγκεκριμένη παράγραφος, η οποία 
προνοεί ότι: Ο δανειολήπτης, σε περί-
πτωση πώλησης του δανείου του, θα 
διατηρεί όλα τα δικαιώματά του, όπως 
η αναδιάρθρωση του δανείου ή η προ-
σφυγή του στον διαμεσολαβητή.

Θετικά και αρνητικά στοιχεία
Το μέτρο της πακετοποίησης και πώλη-
σης δανείων από τραπεζικά ιδρύματα 
σε τρίτους εμπεριέχει θετικά και αρνη-
τικά στοιχεία για τα τραπεζικά ιδρύματα.   

Τα θετικά
•Μπορεί να θεωρηθεί ως «καθαρή λύ-
ση» εφόσον φεύγουν άμεσα από τους 

ισολογισμούς των τραπεζών μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια (αν αυτά επιλεγούν 
να πωληθούν).
•Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης μη εξυ-
πηρετούμενου δανείου, με τη νέα οδη-
γία, το δάνειο παραμένει ως μη εξυπη-
ρετούμενο για ένα χρόνο.    
•Αντί τα τραπεζικά ιδρύματα να αναμέ-
νουν σταδιακή αποπληρωμή των δανεί-
ων σε βάθος χρόνου, λαμβάνουν άμεση 
ρευστότητα.
•Οι τράπεζες πρέπει να αξιολογούν εάν 
χρειάζονται την επιπλέον ρευστότητα, 
αν μπορούν να χορηγήσουν νέα δάνεια, 
ώστε στην τελική να μην τους δημιουρ-
γεί ζημιές μέσω καταθέσεων με αρνητι-
κά επιτόκια.

Το ζητούμενο είναι η τιμή πώλησης 
και ποια δάνεια θα πωληθούν. Πώληση 
μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεπά-
γεται μεγάλη έκπτωση στην τιμή. Συνή-
θης πρακτική είναι στα πακέτα δανείων 
να υπάρχουν και καλά δάνεια,  ώστε να 
γίνονται πιο ελκυστικά προς τους πιθα-
νούς αγοραστές.  

Τα αρνητικά
•Τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να με-
λετήσουν πώς επηρεάζονται οι κεφα-
λαιακές τους βάσεις κυρίως από την τι-
μή πώλησης.
•Εάν π.χ. έχουμε ένα δάνειο €100 χιλ., 
για το οποίο η τράπεζα προέβλεψε ζη-

Δανειολήπτης   Σε περίπτωση πώλησης 
του δανείου του, θα διατηρεί

όλα τα δικαιώματά του, όπως η 
αναδιάρθρωση του δανείου ή

η προσφυγή του στον διαμεσολαβητή

ΠΑΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Εργαλείο
για μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια
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200
«Τα αποθέματα φυσικού αερίου 
στην Κύπρο φτάνουν για 200 χρό-
νια για την παραγωγή ηλεκτρισμού 
στο νησί», δήλωσε στην τουρκική 
«Μιλλιέτ» ο Υπουργός Ενέργειας 
Γιώργος Λακκοτρύπης.

€117εκ.
Νέες χορηγήσεις συνολικού πο-
σού €117,16 εκατομμυρίων ενέ-
κρινε η Τράπεζα Κύπρου κατά τους 
πρώτους πέντε μήνες του 2015, 
όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία 
που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ από την 
Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα 

Photos Photiades Breweries 

ΜΤΝ e-Store 

Μαρίνα Λεμεσού 

Κτίρια με φωτοβολταϊκά συστήματα

Πρότυπο εργοδότη

Αποκλειστικές προσφορές και οφέλη

Υποδέχεται τα κοσμήματα Graff

Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στα κτίριά της προχωρεί 
η Ελληνική Τράπεζα, η οποία αποτε-
λεί τον πρώτο χρηματοπιστωτικό ορ-
γανισμό στην Κύπρο που εφαρμό-
ζει τέτοιου είδους συστήματα.  Φω-
τοβολταϊκά συστήματα έχουν ήδη 
εγκατασταθεί στα κτίρια Διοίκησης 
και Αθαλάσσας στη Λευκωσία, στο 
κτίριο της Γλάδστωνος και στο κατά-
στημα της οδού Πάφου στη Λεμεσό. 
Η δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων ήταν αποτέλεσμα τεχνο-

οικονομικών μελετών σε κάθε κτίριο. 
Το όλο εγχείρημα υλοποιήθηκε με 
την αξιοποίηση του Σχεδίου Αυτο-
παραγωγής Ηλεκτρισμού από Φω-
τοβολταϊκά, όπως εκδόθηκε από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 
(ΡΑΕΚ). Η αναμενόμενη ετήσια πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα εκτιμάται 
ότι θα ανέρχεται στις 64.000 KWh, 
ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί μείω-
ση στις εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα κατά 48.000 Kg ανά έτος.

Σε πρότυπο εργοδότη αναδεικνύε-
ται η Photos Photiades Breweries, 
αποσπώντας το βραβείο Πιστοποί-
ησης «Εργοδότη Ισότητας». Οι επι-
χειρήσεις που λαμβάνουν τη σχετι-
κή πιστοποίηση εφαρμόζουν πολιτι-
κές και πρακτικές που διασφαλίζουν 
συνθήκες ίσης μεταχείρισης και πα-
ροχής ίσων ευκαιριών μεταξύ των 
δύο φύλων, σε όλα τα επίπεδα και δι-
αδικασίες του οργανισμού τους. Το 

βραβείο παρέλαβε από την Υπουργό 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, η 
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμι-
κού κ. Μαργαρίτα Τελεβάντου, στην 
Τελετή Βράβευσης των Επιχειρή-
σεων που Πιστοποιήθηκαν από τον 
Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επι-
χειρήσεων για την Εφαρμογή Κα-
λών Πρακτικών για την Ισότητα των 
Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Η ΜΤΝ ανανεώνει το ηλεκτρονι-
κό κατάστημα MTN e-Store https://
store.mtn.com.cy και προσφέρει 
στους χιλιάδες επισκέπτες της μέ-
σα από ένα ολοκαίνουριο, μοντέρ-
νο και πιο χρηστικό σχεδιασμό, πε-
ρισσότερες αποκλειστικές προσφο-
ρές, καθώς και ευκολότερη πρόσβα-
ση σε πληροφορίες που αφορούν 
προϊόντα, πλάνα και χαρακτηριστι-
κά συσκευών. Σαν αποτέλεσμα οι 
επισκέπτες του MTN e-Store απο-
λαμβάνουν μια πιο ολοκληρωμένη 
εμπειρία χρήσης και εξυπηρέτησης 
για τις διαδικτυακές αγορές τους. Στο 

MTN e-Store οι επισκέπτες μπορούν 
να αποκτήσουν νέα συσκευή μέσα 
από μια τεράστια γκάμα επιλογών σε 
smartphones, tablets  και laptops, να 
μεταφέρουν τον αριθμό τους σε ΜΤΝ 
πλάνο, να δημιουργήσουν συμβό-
λαιο με νέο αριθμό και να ανανεώ-
σουν το  υφιστάμενο συμβόλαιό τους. 
Το ανανεωμένο MTN e-Store δίνει 
τη δυνατότητα στους επισκέπτες του 
να έχουν ακόμα ευκολότερη πρό-
σβαση σε πληροφορίες και έτσι να 
μπορούν  να συγκρίνουν χαρακτη-
ριστικά πλάνων και συσκευών για 
να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει.
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μιές €40 χιλ.  (και βάσει αυτών ανακε-
φαλαιοποιήθηκε), τότε εάν το πωλήσει 
στις €65 χιλ. καταγράφει κέρδος. Εάν 
πωληθεί κάτω των €60 χιλ.,  προκύπτει 
κεφαλαιακή ανάγκη.

Αγορά δανείων από το κράτος
Η αγορά προβληματικών δανείων 
(distressed assets) είναι αναπτυγμένη 
σε άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία και η 
Βρετανία. Συνήθως η αγορά γίνεται σε 
χαμηλές τιμές από ξένα επενδυτικά τα-
μεία, τα οποία άρχισαν ήδη να εκδηλώ-
νουν ενδιαφέρον και για την Κύπρο.
•Σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπα-
νία μέρος των δανείων αγοράστηκαν 
από εταιρείες στις οποίες συμμετέχει 
το κράτος.
•Ζητούμενα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 
η χρηματοδότηση των κρατικών εταιρει-
ών, ώστε να αγοράσουν τα δάνεια, και η 
τιμή μεταφοράς των δανείων.    
- Στην Κύπρο, ο οποιοσδήποτε μηχανι-
σμός δεν πρέπει να αυξάνει το δημόσιο 
χρέος, το οποίο βρίσκεται στο 105%, και 
να μη δημιουργεί δυσανάλογο βάρος 
επί των φορολογουμένων.

Ως εναλλακτική συζητείται η δημι-
ουργία ειδικού σκοπού εταιρειών από 
κάθε τραπεζικό ίδρυμα ξεχωριστά και 
η συμμετοχή σε αυτά ιδιωτικών κεφα-
λαίων. Εδώ έρχεται να προστεθεί στην 
εξίσωση και η κίνηση της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, που ανακοινώθη-
κε τον περασμένο Νοέμβριο, να αγορά-
ζει τιτλοποιημένα δάνεια. Συγκεκριμέ-
να, αντί να αγοράζουν τίτλους,  όπως με-
τοχές, με εξασφάλιση δάνεια, επενδυτές, 
τα αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική με 
αντάλλαγμα την παροχή ρευστότητας 
στα τραπεζικά ιδρύματα.  

Θέμα Συνεργατισμού
Η συμφωνία που επήλθε τότε θέλει τον 
κρατικοποιημένο σήμερα Συνεργατισμό 
να επιστρέφει στους μετόχους του, υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για να γί-
νει αυτό, θα πρέπει ο Συνεργατισμός να 
εξοφλήσει  στο κράτος πέραν του 1,5 δις 
που έλαβε και επιπλέον απόδοση 10%, 
το οποίο είναι συσσωρευτικό για κάθε 
χρόνο. Σύμφωνα με το διάταγμα κρατικο-
ποίησης του Συνεργατισμού, μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019, η Δημοκρατία δύνα-
ται να προχωρεί με ανοικτή και διαφανή 
διαδικασία προς όλους τους δυνητικούς 
επενδυτές, στη διάθεση μέρους ή του συ-
νόλου της συμμετοχής της στην ιδιοκτη-
σιακή δομή και των δικαιωμάτων ψήφου 
της στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 
μέσω νέων κεφαλαίων. Επί του παρόντος 
και λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά 
δεδομένα, διαφαίνεται να μην υπάρχουν 
δυνατότητες επαναγοράς του Συνεργατι-
σμού. Την ίδια ώρα υπάρχουν παραδείγ-
ματα αποκρατικοποίησης τραπεζών που 

ενισχύθηκαν από τους κρατικούς υπολο-
γισμούς. Τελευταίο παράδειγμα η πώλη-
ση μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της 
Lloyds στη Μεγάλη Βρετανία.

Ν. Χατζηγιάννης:
Να διώξουμε τις σκιές…
Με στόχο να φύγει η οποιαδήποτε σκιά 
επικρέμεται πάνω από τον  Συνεργατι-
σμό, εμείς οι ίδιοι προχωρούμε τις όποιες 
ατασθαλίες βρίσκουμε από το παρελθόν 
στη Δικαιοσύνη, ανέφερε ο Νικόλας Χα-
τζηγιάννης. Μιλώντας στις «Τομές στα 
Γεγονότα» στο «Σίγμα», ο Πρόεδρος της 
Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρι-
κής Τράπεζας ανέφερε ότι «ως αξιωμα-
τούχοι του Συνεργατισμού προχωρούμε 
στην αυτοκάθαρση για να μπορέσουμε 
να αντιμετωπίσουμε ακόμα καλύτερα τις 
προκλήσεις του μέλλοντος». Σε σχέση με 
το θέμα της πακετοποίησης δανείων, ο κ. 
Χατζηγιάννης ανέφερε ότι πρόκειται για 
ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο, ωστό-
σο, για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσμα-
τικά θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη και 
ανάλυση του χαρτοφυλακίου και σωστή 
ομαδοποίηση των δανείων. Όσον αφορά 
τις εξελίξεις στην Ελλάδα, ο κ. Χατζηγιάν-
νης ανέφερε ότι στον  Συνεργατισμό πα-
ρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και 
λαμβάνουν τα μέτρα που χρειάζονται, 
ώστε ο Οργανισμός να θωρακιστεί κατά 
το δυνατόν  καλύτερα.

Με επωνυμία συνώνυμη των πιο 
εξαίσιων κοσμημάτων παγκοσμίως, 
η Graff κάνει το ντεμπούτο της στην 
Κύπρο, ανοίγοντας το δικό της κα-
τάστημα στη Μαρίνα Λεμεσού, με-
τά από πέντε δεκαετίες στην κορυ-
φή της βιομηχανίας κοσμημάτων πο-
λυτελείας. Σε μία εντυπωσιακή εκ-
δήλωση, τελέστηκαν τα εγκαίνια του 
νέου καταστήματος που άνοιξε στη 
Μαρίνα Λεμεσού, το βράδυ της Πέ-
μπτης, 28 Μαΐου, παρουσία των κυ-
ρίων Francois και Elliott Graff, Διευ-
θύνοντος Συμβούλου και Επιχειρησι-
ακού Διευθυντή αντίστοιχα, της Graff 
Diamonds. Μεταξύ των εκλεκτών 
προσκεκλημένων της εκδήλωσης 
παρευρέθη και ο διεθνώς αναγνωρι-
σμένος γλύπτης, Lorenzo Quinn, γιος 
του αγαπημένου ηθοποιού Anthony 
Quinn, πρωταγωνιστή της δημοφι-
λούς κινηματογραφικής παραγωγής 
«Αλέξης Ζορμπάς». Ο καλλιτέχνης 
παρευρέθη στη Μαρίνα Λεμεσού για 
τα εγκαίνια της πρώτης έκθεσης που 

πραγματοποιήθηκε στη «Halcyon 
Gallery», μία ακόμη διεθνής επωνυ-
μία του ομίλου E.K. Group. Η γκαλε-
ρί αποτελεί τη νέα προσθήκη στη σει-
ρά καταστημάτων της Μαρίνας Λε-
μεσού, μαζί με τα διαμάντια Graff, τα 
περσικά χαλιά Shiraz, τον οίκο ανδρι-
κών ενδυμάτων πολυτελείας Zilli και 
τα ρολόγια Audemars Piguet.
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ΠτΔ  

Τ
ο Σχέδιο Προστασίας της 
Πρώτης Κατοικίας ενέκρι-
νε στην τελευταία του συνε-
δρία το Υπουργικό Συμβού-
λιο. Το Σχέδιο αφορά στην 

προστασία οφειλετών, οι οποίοι αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώ-
σεις τους για την καταβολή δόσεων για 
στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, 
με υποθήκη την πρώτη κατοικία.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την συ-
νεδρία του Υπουργικού, το Σχέδιο αφο-
ρά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και 
σε αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν 
όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με 
υποθήκη την κύρια κατοικία τους και μι-
κρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο ερ-
γασιών μέχρι 250.000 ευρώ και προ-
σωπικό μέχρι 4 άτομα) οι οποίες έχουν 
λάβει επιχειρηματικό δάνειο με υποθή-
κη επίσης την κύριά τους κατοικία. Διευ-
κρινίζεται ότι αφορά μόνο στεγαστικά δά-
νεια τα οποία έχουν συνομολογηθεί για 
την ανέγερση ή την αγορά κατοικίας του 
αιτητή, καθώς και επιχειρηματικά δάνεια 
που έχουν ληφθεί για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων. Η υλοποίηση του Σχεδί-
ου έχει ανατεθεί στον Κυπριακό Οργα-
νισμό Αναπτύξεως Γης και προνοεί την 
επιδότηση από τον ΚΟΑΓ των τόκων του 
ενυπόθηκου δανείου του δανειολήπτη, 
με σκοπό την εξάλειψη του κινδύνου για 
εκποίηση της κατοικίας του. Το μέγιστο 
ποσοστό επιδότησης των τόκων του ενυ-
πόθηκου δανείου είναι 4%, ενώ η μέγι-
στη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου εί-
ναι τέσσερα χρόνια (2+2).

Βασικές προϋποθέσεις
για ένταξη στο Σχέδιο
α) Ολοκλήρωση των διαδικασιών που 
προβλέπονται από την Κεντρική Τρά-
πεζα για την αναδιάρθρωση δανείων, με 
βάση την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστε-
ρήσεων του 2015.
β) Ολοκλήρωση διαμεσολάβησης από 
τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, εκεί 
και όπου υφίσταται.
γ) Ο υποψήφιος να έχει, υποχρεωτικά, 
αποταθεί στην Υπηρεσία Αφερεγγυό-
τητας και να έχει κριθεί δικαιούχος του 
Σχεδίου, από το Σύμβουλο Αφερεγγυ-
ότητας.
δ) Η πρώτη κατοικία να είναι υποθηκευ-
μένη σε αδειοδοτημένο από την Κεντρι-
κή Τράπεζα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
ε) Η ελάχιστη περίοδος μόνιμης διαμο-
νής στην κατοικία θα πρέπει να υπερ-
βαίνει τα 5 χρόνια.
στ) Ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος 
Κύπρου ή να διαμένει νόμιμα στη Δη-
μοκρατία τα τελευταία δέκα χρόνια.
ζ) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι δι-
καιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος (ΕΕΕ) και λαμβάνει ποσό για 
κάλυψη μέρους των τόκων του, τότε το 
συνολικό ποσό που θα λαμβάνει από το 
Σχέδιο θα συνυπολογίζεται ώστε η επι-
δότηση να μην υπερβαίνει το μέγιστο 
επιτόκιο, το οποίο έχει οριστεί στο 4%.

Ορισμός της κύριας κατοικίας
Ως «κύρια κατοικία», αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, ορίζεται η κατοικία που χρησιμο-
ποιείται για τη μόνιμη διαμονή του ιδιο-
κτήτη, περιλαμβανομένης και κατοικίας 
που αποκτήθηκε με τη μέθοδο της ενοι-

κιαγοράς, για περίοδο πέραν των έξι (6) 
μηνών, κατ’ έτος. Η κατοικία θα πρέ-
πει να έχει εκτιμημένη αγοραία αξία η 
οποία δεν θα υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο 
όριο, τις €250.000 (πλέον ΦΠΑ) και το 
ύψος του δανείου που παραμένει προς 
εξόφληση να μην υπερβαίνει, κατ’ ανώ-
τατο όριο, τις €300.000. Πέραν των πιο 
πάνω, αναφέρεται, για να κριθεί ένας 
οφειλέτης δικαιούχος του Σχεδίου, θα 
πρέπει να πληροί σειρά αυστηρών ει-
σοδηματικών και περιουσιακών κριτη-
ρίων τα οποία είναι ανάλογα της σύνθε-

σης της οικογένειας. Το σύνολο της εκτι-
μημένης αξίας της ακίνητης ιδιοκτησί-
ας του αιτητή, αφαιρούμενης της κύρι-
ας κατοικίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει, 
συνολικά, τις €100.000, καταλήγει το 
ΥΠΕΣ στην ανακοίνωσή του.

Ενοποίηση φορολογίας
Στο μεταξύ, πάγια θέση του Παγκύπρι-
ου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανά-
πτυξης Γης και Οικοδομών ήταν η ενο-
ποίηση των φορολογιών που επιβάλλο-
νται για την ακίνητη ιδιοκτησία και γενι-

Τη μονιμοποίηση από το επόμενο 
Υπουργικό Συμβούλιο των κινήτρων 
που δόθηκαν σε επιχειρήσεις για με-
γάλες αναπτύξεις τον Απρίλιο του 2013 
ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε χαιρετισμό 
του στην πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξε-
ων, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Φιλοδοξώ 
σύντομα να περιορίσουμε σημαντικά 
τον μεγαλύτερό σας εφιάλτη και βεβαίως 
και του κράτους: Τη γραφειοκρατία. Εί-
μαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε την 
πολυνομοθεσία και τις δαιδαλώδεις δια-
δικασίες που αποτελούν το μεγαλύτερο 
ίσως ανάχωμα στην προσπάθειά μας για 
προσέλκυση επενδύσεων», σημείωσε.

Εξήγησε παράλληλα ότι «το μεταρ-
ρυθμιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
απλοποίηση των διαδικασιών για αδει-
οδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων, 
νέο αναπτυξιακό νόμο που θα προνο-
εί διαδικασία ταχείας αδειοδότησης των 
στρατηγικών επενδύσεων και νέο κα-
νονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για ζωτι-
κούς τομείς της οικονομίας (το λεγόμενο 
fast track)».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανα-
φέρθηκε επίσης στις προσπάθειες της 
Κυβέρνησης για στήριξη των επιχειρή-
σεων. Εξήγγειλε επίσης ότι την Τετάρτη, 
στο Υπουργικό Συμβούλιο, «τα κίνητρα 
που δόθηκαν στις 19 Απριλίου 2013 
πολεοδομικά, φορολογικά ή άλλα μονι-
μοποιούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει η 
αβεβαιότητα αν δεν επιτύχουν εντός τα-
κτού χρονικού διαστήματος την επένδυ-
ση να θεωρείται ότι χάνονται κίνητρα τα 
οποία δόθηκαν για να σταθεροποιηθούν 
ή να αυξηθούν οι αξίες ακίνητης περι-
ουσίας και να αντιμετωπιστεί η υποτίμη-
ση που υπέστησαν περιουσίες σαν απο-
τέλεσμα των εκθέσεων της Pimco ή άλ-
λων οίκων». Υπάρχει ένα ακόμη αίτημά 
σας που αφορά τον περιορισμό σε μία 
των δύο στρατηγικών χρήσεων της Δή-
λωσης Πολιτικής για τις μεγάλες επεν-
δύσεις, ανέφερε, ότι λόγω της πολυπλο-
κότητας του θέματος, αυτό θα πρέπει να 
εξεταστεί περαιτέρω. «Με όλα όσα είπα 
προηγουμένως πιστεύω ότι μπορώ να 
σταθώ απέναντί σας και να σας κοιτάξω 
στα μάτια ως ένας ειλικρινής και έντιμος 
συνεργάτης», είπε.

Μόνιμα τα κίνητρα
για μεγάλες αναπτύξεις

Υπουργικό Συμβούλιο # Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και σε αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όσοι έχουν 
λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια κατοικία τους και μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 250.000 
ευρώ και προσωπικό μέχρι 4 άτομα) οι οποίες έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο με υποθήκη επίσης την κύριά τους κατοικία

Σχέδιο προστασίας πρώτης κατοικίας
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κότερα η απλοποίηση του συστήματος 
φορολόγησης. «Υπό αυτή την έννοια 
κρίνουμε ως θετική την πρόθεση του 
υπουργείου Εσωτερικών να ετοιμάσει 
Νομοσχέδιο που θα ενοποιεί τον φόρο 
ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλουν 
το Κράτος και οι τοπικές Αρχές. Θεω-
ρούμε, ωστόσο, ότι αυτό είναι ένα πρώτο 
μικρό βήμα μιας πιο συνολικής μεταρ-
ρύθμισης που πρέπει να γίνει στο σύ-
στημα φορολόγησης των ακινήτων, για 
την οποία έχουμε ήδη καταθέσει πολύ 
συγκεκριμένες εισηγήσεις», σημειώνε-

ται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου.
Και προστίθεται: «Σε σχέση με το 

ύψος της φορολογίας, παρά το γεγονός ότι 
είναι υπερβολικό, κατανοούμε τις οικονο-
μικές ανάγκες του κράτους στην παρού-
σα δύσκολη συγκυρία. Θεωρούμε όμως 
ότι η φορολογία μπορεί άμεσα να κατα-
στεί πιο δίκαιη, μέσα από τη διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης και τη διαφο-
ροποίηση των φορολογικών κλιμάκων.

Θα πρέπει επίσης να δοθεί προτε-
ραιότητα ούτως ώστε η φορολογία που 
επιβάλλεται στα ακίνητα να μειωθεί δρα-

στικά. Αν θέλουμε ο τομέας ανάπτυξης 
γης να συνεχίσει να συμβάλλει στην 
αναπτυξιακή διαδικασία, στην προσφο-
ρά χιλιάδων θέσεων εργασίας και στα 
έσοδα του κράτους, θα πρέπει να κατα-
στήσουμε τη συγκεκριμένη επένδυση 
-τόσο για τους εγχώριους αγοραστές όσο 
και για τους ξένους επενδυτές- ακόμη 
πιο ελκυστική, λαμβάνοντας υπόψη και 
τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τα 
μέτρα και κίνητρα που προωθούν αντα-
γωνιστικές μας αγορές. Ο τομέας έχει 
αποδείξει και την ανθεκτικότητά του και 

τη δυνατότητά του να προσελκύει αγο-
ραστές τόσο από παραδοσιακές όσο και 
από νέες αγορές. Όπως ο ίδιος ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών παραδέχθηκε πριν από 
μερικές μέρες στη Βουλή, τα τελευταία 
δύο χρόνια -μέσα και από τα διάφορα 
προγράμματα που υιοθετήθηκαν- εισέρ-
ρευσαν στην κυπριακή οικονομία πέραν 
των €2 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Υλοποίηση μεγάλων
αναπτυξιακών έργων
Την τεράστια σημασία της υλοποίησης 
των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, στην 
προσπάθεια για επανεκκίνηση της ανα-
πτυξιακής διαδικασίας στη χώρας μας, 
ανέδειξε από το βήμα της Ετήσιας Γενι-
κής Συνέλευσης του Συνδέσμου Μεγά-
λων Αναπτύξεων, ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Ανδρέας Δημητριάδης. Απο-
στολή του Συνδέσμου Μεγάλων Ανα-
πτύξεων, ανέφερε στην ομιλία του ο κ. 
Δημητριάδης, είναι η προώθηση και 
υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών 
έργων στην Κύπρο. «Στόχος μας είναι η 
επανεκκίνηση της οικονομικής δραστη-
ριότητας και η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύ-
ει 25 εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην Κύπρο. Τα μέλη του προέρχονται 
από όλο το φάσμα της οικονομίας, εκ-
προσωπώντας, συνολικά, έργα αξίας πέ-
ραν των €8 δισεκατομμυρίων». 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφε-
ρε επίσης ότι αρκετά από αυτά τα έρ-
γα, στα οποία περιλαμβάνονται γήπεδα 
γκολφ, μαρίνες, κέντρα υγείας, ευεξίας 
και αθλητισμού, πολυθεματικά πάρκα, 
εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις και 
άλλα, διαθέτουν επαρκές επίπεδο ωρι-
μότητας που επιτρέπει την ολοκλήρωσή 
τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Με 
την υλοποίηση των έργων αυτών, προ-
βλέπεται η δημιουργία πέραν των 7.000 
θέσεων εργασίας στο στάδιο των εργα-
σιών ανέγερσης και κατασκευής και άλ-
λων τόσων στο στάδιο της λειτουργίας 
τους, ενώ θα προκύψουν σημαντικά φο-
ρολογικά και άλλα έσοδα για το κράτος 
και επιπρόσθετες επενδυτικές ευκαιρί-
ες, λόγω της ώθησης που θα δοθεί στην 
ευρύτερη οικονομία». Ο επιχειρηματι-
κός κόσμος, είπε ο κ. Δημητριάδης, εί-
ναι αυτός που θα βάλει ξανά την Κύπρο 
σε πορεία ανάπτυξης, όπως έπραξε το 
1960 και το 1974. «Ιδιαίτερα η υλοποί-
ηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων 
θα είναι καταλύτης για την επανεκκίνη-
ση της αναπτυξιακής διαδικασίας και 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». 

Ο κ. Δημητριάδης τόνισε ιδιαίτερα 
την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθ-
μίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών 
που έχουν ξεκινήσει και κατέθεσε συ-
γκεκριμένες εισηγήσεις του Συνδέσμου, 
οι οποίες θα καταστήσουν την Κύπρο 
σαφώς πιο ελκυστικό επενδυτικό προ-
ορισμό. «Θα πρέπει και τα 25 μεγάλα 
σύνθετα, αναπτυξιακά και εμπλουτιστι-
κά έργα που προωθούνται από τα μέλη 
του Συνδέσμου μας να αδειοδοτηθούν 
με γρήγορες διαδικασίες ώστε οι επιχει-
ρηματίες μας να προωθήσουν στρατηγι-
κές συνεργασίες με επενδυτές του εξω-
τερικού για την προώθηση της υλοποί-
ησής τους. Η αδειοδότηση των έργων 
προτού αυτά προωθηθούν για συνεργα-
σίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση και 
το κράτος θα πρέπει να συμβάλει με θε-
τικό τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση».

Υπουργικό Συμβούλιο # Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και σε αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όσοι έχουν 
λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια κατοικία τους και μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 250.000 
ευρώ και προσωπικό μέχρι 4 άτομα) οι οποίες έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο με υποθήκη επίσης την κύριά τους κατοικία

Σχέδιο προστασίας πρώτης κατοικίας

   

Η υλοποίηση του Σχεδίου 
έχει ανατεθεί στον Κυπριακό 
Οργανισμό Αναπτύξεως Γης 
και προνοεί την επιδότηση από 
τον ΚΟΑΓ των τόκων του 
ενυπόθηκου δανείου του 
δανειολήπτη, με σκοπό 
την εξάλειψη του κινδύνου για 
εκποίηση της κατοικίας του
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Η 
επικεφαλής της διοργά-
νωσης Λυδία Ζαννέτ-
του και τα μέλη της δι-
οργανωτικής επιτροπής 
Νικόλας Νικολή, Νικό-

λας Μαλέκκος, Κωνσταντίνος Σωτηρί-
ου, Σταυριάνα Κοφτερός, μιλούν στη 
Business Weekly για τον τριήμερο πα-
νευρωπαϊκό θεσμό Startup Live Cyprus 
που διοργανώνεται για δεύτερη φορά 
στη χώρα μας. Αναφέρονται στα οφέ-
λη που έχει ο θεσμός τόσο για την κυ-
πριακή οικονομία όσο και για τους νέ-
ους επιχειρηματίες που έχουν μια κα-
λή ιδέα και δεν μπορούν να την αναπτύ-
ξουν από μόνοι τους.
Ο τριήμερος πανευρωπαϊκός θεσμός 
Startup Live Cyprus διοργανώνε-
ται για δεύτερη φορά στη χώρα μας. 
Ποιο είναι το κίνητρο ώστε κάποιος 
να λάβει μέρος;
Για έναν νέο, επιχειρηματία, φοιτητή ή 
επιστήμονα που έχει μια αδρή επιχει-
ρηματική ιδέα και δεν γνωρίζει ακρι-
βώς τον τρόπο υλοποίησης, δεν έχει 
πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς ή άλ-
λους πόρους και δεν ξέρει πού να ανα-
ζητήσει τους κατάλληλους συνεργάτες, 
το Startup Live είναι το ιδανικό πεδίο για 
να εκφράσει τον προβληματισμό του. Κί-
νητρο είναι η βοήθεια 30 εμπειρογνω-
μόνων από την Κύπρο και το εξωτερι-
κό που θα τον βοηθήσουν να μετατρέ-
ψει την ιδέα του σε στοιχειώδες business 
plan. Κίνητρο είναι ότι θα συναντήσει κι 
άλλους ανήσυχους δυνητικούς επιχει-
ρηματίες σαν αυτόν, ώστε να συγκροτή-
σει την ιδανική ομάδα. Κίνητρο είναι ότι 
θα γνωρίσει τους σωστούς ανθρώπους, 
επενδυτές που θα αναγνωρίσουν ή θα 

χρηματοδοτήσουν την ιδέα του. Τέλος, 
κίνητρο είναι τα πλούσια βραβεία -όχι 
χρήματα προς κατανάλωση- που προ-
σφέρουν ευκαιρίες εγχώριας, αλλά και 
ευρωπαϊκής ανάδειξης και δικτύωσης, 
ώστε να πολλαπλασιάσει τις πιθανότη-
τες να καταστεί η ιδέα του βιώσιμη και 
κερδοφόρα επιχείρηση.
Από ποιους διοργανώνεται το 
Startup Live Cyprus;
Το Startup Live Cyprus διοργανώνεται 
από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων με 
πάθος για τη startup επιχειρηματικότη-
τα, τη Λυδία Ζαννέτου, τον Νικόλα Νι-
κολή, τον Νίκο Μαλέκκο, τον Κωνστα-
ντίνο Σωτηρίου και τη Σταυριάνα Κο-
φτερός. Η εκδήλωση προσκαλεί όσους 
θέλουν να μετατρέψουν την ιδέα τους σε 
επιχειρηματική πρόταση και κατ’ επέ-
κταση να βγουν στην αγορά με μια βι-
ώσιμη λύση. Το Startup Live Cyprus 
πραγματοποιείται στις 19-21 Ιουνίου 
για 100-150 άτομα και φιλοξενείται στο 
Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου. Τον θεσμό στηρί-
ζει όλη η τεχνολογική, επιχειρηματική 
και ακαδημαϊκή κοινότητα, τα media, 
επενδυτές, accelerators κ.ο.κ. της Κύ-
πρου και του εξωτερικού συγκεντρώ-
νοντας περισσότερους από 30 μέντο-
ρες και κριτές.
Πώς μπορεί να βοηθήσει η συγκε-
κριμένη εκδήλωση την οικονομία 
της Κύπρου;

Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι 
από τις πιο σημαντικές στιγμές αυτού 
που ονομάζεται startup οικοσύστημα 
και που αποτελείται από πολλές μικρές 
και μεγαλύτερες πρωτοβουλίες ατόμων, 
ομάδων και επιχειρήσεων. Το Startup 

Live είναι μια πρότυπη τέτοια εκδήλω-
ση που συνδυάζει εκπαίδευση, διασυν-
δέσεις και επιβράβευση. Λόγω του πα-
νευρωπαϊκού της χαρακτήρα, η εκδή-
λωση μπορεί να στρέψει τα φώτα της δη-
μοσιότητας στους νέους επιχειρηματίες 
και να αναδείξει την τεχνολογία και την 
καινοτομία ως άξονα μελλοντικής ανά-
πτυξης, τώρα που τομείς όπως τα χρη-
ματοπιστωτικά και το real estate είναι 
σε ύφεση. Παράδειγμα, είναι η εκδή-
λωση του 2013 στην οποία αναδείχτη-
καν τα πιο γνωστά startup της Κύπρου 
όπως π.χ. η ιδέα Funifi. Η συγκεκριμέ-
νη startup έχει προσελκύσει επενδυτικά 
κεφάλαια τα οποία διοχετεύονται πλέον 
στη χώρα μας και έχει ανοίξει νέες θέ-
σεις εργασίας.
Με ποια κριτήρια επιλέγεται το κοι-
νό; Σε ποιο κοινό απευθύνεται;
Δεν επιλέγουμε το κοινό. Το κοινό εί-

ναι ελεύθερο να έρθει στο Startup Live 
και να εκφράσει την ιδέα του, να δημο-
σιοποιήσει τους προβληματισμούς του 
και να προσπαθήσει να βάλει τα θεμέ-
λια για την υλοποίησή της. Απευθυνό-
μαστε κυρίως σε νέους, επιχειρηματίες, 
φοιτητές, επιστήμονες, σε developers και 
σε ανθρώπους του marketing και του 
management, σε κάθε πολίτη που έχει 
πίστη στις δυνατότητές του και όραμα 
για να κάνει ένα φιλόδοξο ξεκίνημα στη 
ζωή του. Σε αυτή την προσπάθεια έχου-
με συμμάχους τους καλύτερους: Με-
γάλος χορηγός είναι η ΜΤΝ που πρώ-
τη στήριξε και στηρίζει την προσπάθειά 
μας, για την ανάδειξη νεοφυών επιχει-
ρήσεων, φιλόδοξων επιχειρηματικών 
βημάτων που στηρίζονται στην τεχνολο-
γία και την καινοτομία. Στη φετινή διορ-
γάνωση πολύτιμη στήριξη προσφέρει 
και η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της 
ευρύτερης στρατηγικής της για ενθάρ-
ρυνση της νεανικής επιχειρηματικότη-
τας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών και προϋ-
ποθέσεων για την απασχόληση των νέ-
ων μυαλών της χώρας.
Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία της 
εκδήλωσης;
Την πρώτη μέρα θα γίνει η παραγωγή 
των ιδεών, αλλά και ο σχηματισμός των 
ομάδων με την παρουσίαση των μεντό-
ρων και των κριτών. Τη δεύτερη μέρα 
οι ομάδες θα δουλεύουν συνεχώς πα-
ρουσία και με τη βοήθεια των μεντόρων. 
Όλοι οι συμμετέχοντες οι οποίοι δεν 
μπορούν να ξεπεράσουν τους 100-150 
θα εκπαιδευτούν στην υλοποίηση επι-
χειρηματικού πλάνου με τα πρότυπα της 
Ευρώπης και της Αμερικής. Την τρίτη 

μέρα θα πρέπει να φέρουν το προϊόν ή 
την υπηρεσία τους στο καλύτερο δυνα-
τό στάδιο άξιο παρουσίασης στους κρι-
τές. Θα εκπαιδευτούν στα presentation 
skills και θα αρχίσει η αντίστροφη μέ-
τρηση η οποία θα αναδείξει τους νικη-
τές. Σημειώνουμε άλλη μια φορά ότι 
η συμμετοχή προϋποθέτει εγγραφή με 
ένα μικρό κόστος, 25 ευρώ, τα οποία θα 
καλύψουν τα έξοδα φαγητού, ποτού, τε-
χνικού εξοπλισμού κ.ο.κ. Το κόστος είναι 
το χαμηλότερο δυνατό σε σχέση με όλες 
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης όπου 
διοργανώνεται, καθώς εκεί το κόστος ξε-
κινά από 60 ή και περισσότερα ευρώ. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν 
στο  http://www.startuplive.org/events/
cyprus-2/.
Τα βραβεία των νικητών μεταφρά-
ζονται σε πανευρωπαϊκές επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες. Εξηγήστε μας πε-
ρισσότερα. 
Το Startup Live εντάσσεται στο πανευ-
ρωπαϊκό δίκτυο του START Europe που 
διοργανώνει και το Pioneers Festival, 
όπου οι καλύτερες ιδέες από κάθε χώρα 
διαγωνίζονται και προβάλλονται σε ένα 
κοινό διεθνών επενδυτών και προσω-
πικοτήτων που ενδιαφέρονται να συμ-
μετέχουν σε τέτοιου είδους εγχειρήματα.

Παράλληλα, η δική μας πρόθε-
ση είναι να χρηματοδοτήσουμε ταξί-
δια για δικτύωση των νικητών, δωρεάν 
mentoring, επαγγελματικά ραντεβού με 
εμπειρογνώμονές των startups, ευκαι-
ρία για παρουσίαση της ιδέας των νικη-
τών σε επιταχυντές και επενδυτές του 
εξωτερικού και της χώρας, κίνητρα πο-
λύτιμα για όποιον θέλει να δει την ιδέα 
του να υλοποιείται.

Νέοι άξονες μελλοντικής ανάπτυξης
Startup Live Cyprus  Λόγω του πανευρωπαϊκού της χαρακτήρα, η εκδήλωση μπορεί να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας

στους νέους επιχειρηματίες και να αναδείξει την τεχνολογία και την καινοτομία ως άξονα μελλοντικής ανάπτυξης

   
Το Startup Live είναι 
μια πρότυπη εκδήλωση 
που συνδυάζει εκπαίδευση, 
διασυνδέσεις και επιβράβευση
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Ο τομέας ακινήτων πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη
Κύπρος  Η σταθερότητα προσελκύει επενδυτές και η χώρα μας παραμένει η πιο σταθερή στην περιοχή,
πράγμα που θα ελκύσει αρκετές εταιρείες να μεταφέρουν εδώ τα περιφερειακά τους γραφεία

Οικονομία  Για να καταφέρουμε να δούμε πραγματική ανάπτυξη και να εκμεταλλευτούμε τα πολλαπλά οφέλη
μιας επιχειρησιακής οικονομίας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε την υποδομή πάνω στην οποία θα κτιστεί

Ο
λοένα και περισσότεροι 
οικονομικοί αναλυτές επι-
βεβαιώνουν αυτό που o 
τομέας ανάπτυξης γης, 
από την πρώτη στιγμή με-

τά την κορύφωση της κρίσης στον τόπο 
μας, είχε αναδείξει: Την ανθεκτικότητα 
και τη δυνατότητά του να φέρει στον τό-
πο άμεσα φρέσκα κεφάλαια και να συμ-
βάλει στην επάνοδο της οικονομίας σε 
ρυθμούς ανάπτυξης και στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Πιστεύουμε ότι αυτήν 
την πραγματικότητα την αντιλαμβάνο-
νται πλέον και οι δανειστές της Κύπρου, 
οι οποίοι στα πρώτα στάδια αντιμετώπι-
ζαν με επιφυλακτικότητα τις προοπτικές 
του κλάδου. Δύο και πλέον χρόνια μετά, 
διαπιστώνουν ότι ο τομέας όχι μόνο κα-
τόρθωσε να σταθεροποιηθεί, αλλά εμ-
φανίζει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης.

Πολύ καλές επιδόσεις
Οι πωλήσεις ακινήτων συνέχισαν την 
ανοδική πορεία το πρώτο τετράμηνο του 
2015, καταγράφοντας αύξηση 17% (επι-
πρόσθετα της αύξησης 20% που κατέ-
γραψαν οι πωλήσεις το 2014). Για πρώ-
τη φορά μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 
του 2013 καταγράφεται σταθεροποίη-
ση του αριθμού των αδειών οικοδομής, 
με παράλληλη αύξηση τόσο της αξίας 
όσο και του μεγέθους τών προς ανέγερ-
ση έργων. Η ανεργία στον κλάδο των κα-
τασκευών συνεχίζει την πτωτική της πο-
ρεία, με ρυθμό σαφώς πιο έντονο από 

εκείνον της συνολικής ανεργίας. 
Ο τομέας πέτυχε τις πιο πάνω επι-

δόσεις μέσα σε κλίμα ανασφάλειας και 
αβεβαιότητας, μηδενικής ρευστότητας 
και διεθνούς δυσφήμησης και αμφι-
σβήτησης της χώρας μας. Η ουσία είναι 
ότι σήμερα οι περισσότεροι από τους 
πιο πάνω επιβαρυντικούς παράγοντες 
έχουν εκλείψει. Καταγράφεται μια σειρά 
θετικών εξελίξεων, που στέλνουν ξεκά-

θαρο μήνυμα ότι έρχονται καλύτερες μέ-
ρες για τον κλάδο και την οικονομία του 
τόπου στο σύνολό της. Ορισμένες από 
αυτές τις εξελίξεις είναι:
•Οι οκτώ αναβαθμίσεις της οικονομίας 
μας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγη-
σης και η καταγραφή το πρώτο τρίμη-
νο του 2015 -μετά από 14 τρίμηνα συρ-
ρίκνωσης της οικονομίας μας- του υψη-
λότερου δείκτη ανάπτυξης στην Ευρω-

παϊκή Ένωση (0,4% συγκρινόμενο με το 
πρώτο τρίμηνο του 2014 και 1,6% συ-
γκρινόμενο με το προηγούμενο τρίμηνο).
•Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 
η εκ μέρους τους επιτυχής ολοκλήρω-
ση των τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και η πλήρης άρ-
ση όλων των περιορισμών εξαγωγής 
συναλλάγματος, με ταυτόχρονη αύξηση 
των καταθέσεων.

•Η σημαντική μείωση των δανειστικών 
επιτοκίων και η προώθηση στην αγορά, 
από όλες τις τράπεζες και τον Συνεργατι-
σμό, ελκυστικών στεγαστικών δανείων. 
•Η μείωση του επιτοκίου στα κυβερ-
νητικά χρεόγραφα από 14% στο ιστορι-
κό χαμηλό του 3%. Αυτό από μόνο του 
αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των ξέ-
νων θεσμικών επενδυτών στην οικονο-
μία μας. Απόδειξη εμπιστοσύνης αποτε-
λεί και η απόφαση της EBRD να προβεί 
σε νέες επενδύσεις στην Κύπρο, της τά-
ξης των €600 εκατομμυρίων (100 εκα-
τομμύρια κατ’ έτος μέχρι το 2020).

Αύξηση ενδιαφέροντος και πράξεων
Όλα τα πιο πάνω αυξάνουν το ενδιαφέ-
ρον στην εγχώρια αγορά, κυρίως μετα-
ξύ εκείνων των επενδυτών και αγορα-
στών που ανέμεναν να διαμορφωθούν 
οι ευνοϊκότερες συνθήκες και τιμές στην 
αγορά, και κρίνουν ότι τώρα είναι η ώρα 
για να προχωρήσουν σε πράξεις (εκμε-
ταλλευόμενοι και τα κυβερνητικά κίνη-
τρα για ΦΠΑ 5% και απαλλαγή από τα 
μεταβιβαστικά τέλη). Οι κυπριακές επι-
χειρήσεις ανάπτυξης γης διατηρούν τον 
δυναμισμό, την εξωστρέφεια και τη δη-
μιουργικότητα που πάντα τις διέκρινε. 
Διαθέτουν εμπειρία, υποδομές, τεχνο-
γνωσία και την ικανότητα να ανοίξουν 
νέες διεθνείς αγορές. Ο κλάδος απέδειξε 
στα δύσκολα πως αποτελεί μιαν από τις 
πιο σημαντικές δυνάμεις του τόπου, κά-
νοντας πράξη την έννοια της ανάπτυξης 
μέσα από την προσέλκυση κεφαλαίων, 
την υλοποίηση νέων έργων και τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας.  

Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών

Η 
οικονομική ανάπτυξη πα-
ραμένει κύριο θέμα στην 
παγκόσμια ατζέντα. Μέ-
σα σε κλίμα αναζήτησης 
λύσεων, οι νέες γενιές εν-

θαρρύνονται να ξεδιπλώσουν τη δημι-
ουργικότητά τους και να ακονίσουν το 
μυαλό τους για να εντοπίσουν ευκαιρίες 
στην αγορά και να κτίσουν καινούργιες 
επιχειρήσεις. Η δραστηριοποίησή τους 
και -καλώς εχόντων των πραγμάτων- τα 
θετικά αποτελέσματα μπορούν να απο-
φέρουν σημαντικά κέρδη στην οικο-
νομία και μακροπρόθεσμα να οδηγή-
σουν στην ανάπτυξη. Κανείς δεν μπορεί 
να αγνοήσει τα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από τη στήριξη και ενίσχυ-
ση της επιχειρηματικότητας. Δίνοντας 
χώρο σε νέες επιχειρήσεις, συνεισφέ-
ρουμε στη δημιουργία νέων βιομηχανι-
ών, ανοίγουμε νέες θέσεις εργασίας, αυ-

ξάνουμε την παραγωγικότητα και εντεί-
νουμε τον ανταγωνισμό. Μια επιχειρη-
σιακή οικονομία θα πρέπει να είναι η 
βάση οποιουδήποτε πλάνου ανάκαμ-
ψης μετά από μια καταστροφική κρίση.   

Νεοφυείς επιχειρήσεις
Τα τελευταία χρόνια, μεσούσης της πα-
γκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η επιχει-
ρηματικότητα έχει γίνει μια ακόμα πιο 
ελκυστική επαγγελματική επιλογή. Κυ-
βερνήσεις και ΕΕ στηρίζουν την επιχει-
ρηματικότητα με επιχορηγήσεις, ιδιαίτε-
ρα σε χώρες με υψηλό δείκτη ανεργίας. 
Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε την ίδρυση 
μεγάλου αριθμού νεοφυών επιχειρήσε-
ων και τη δημιουργία ισχυρών startup 
κοινοτήτων. Παρατηρούμε, δηλαδή, ένα 
μεγάλο κύμα «αναγκαίας» επιχειρημα-
τικότητας παρά ευκαιριακής, αφού, αντί 
να «πνίγονται» στην ανεργία, πολλοί επι-
λέγουν να γίνουν αφεντικό του εαυτού 
τους. Το πρόβλημα που προκύπτει από 
αυτήν την κατάσταση είναι, ασφαλώς, ο 
αυξημένος αριθμός ανεπιτυχών προ-
σπαθειών, που τις περισσότερες φορές 
οφείλονται σε μη πραγματοποιήσιμες ή 

μη κερδοφόρες ιδέες ή/και στην έλλει-
ψη επιχειρηματικής σκέψης από πλευ-
ράς των ιδρυτών. 

Με αυτά τα δεδομένα, για να κατα-
φέρουμε να δούμε πραγματική ανάπτυ-
ξη και να εκμεταλλευτούμε τα πολλα-
πλά οφέλη μιας επιχειρησιακής οικονο-
μίας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργή-
σουμε την υποδομή πάνω στην οποία 
θα κτιστεί.
(α) Το πρώτο βήμα είναι η εισαγωγή 
βασικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
στα σχολεία, μέσω της οποίας θα εφοδι-
άζονται οι νέες γενιές με χρήσιμες γνώ-
σεις, όπως γίνεται με τα Μαθηματικά, τις 
Γλώσσες και την Ιστορία.
(β) Το δεύτερο βήμα είναι η δημιουρ-
γία εθνικών ή/και ευρωπαϊκών σχε-
δίων για στήριξη προγραμμάτων πρα-
κτικής και μαθητείας για πρόσφατους 
απόφοιτους ή έμπειρους επαγγελματί-
ες, που ψάχνουν να κάνουν στροφή στην 
καριέρα τους.

(γ) Το τρίτο βήμα είναι η αύξηση των 
ιδιωτικών επιχειρηματικών σεμιναρί-
ων και εργαστηρίων, για να εκπαιδευ-
τούν επίδοξοι επιχειρηματίες σε θέματα 

που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, 
όπως ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματι-
κού επιχειρηματικού πλάνου και η από-
κτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, συ-
μπεριλαμβανομένης της ικανότητας να 
ξεχωρίζουν μία καλή ιδέα από μία κακή, 
και να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα με-
τατροπής της ιδέας σε προϊόν.

Σωστά θεμέλια
Η ευημερία μιας οικονομίας εξαρτά-
ται και από τις εκάστοτε τάσεις και εξε-
λίξεις. Με την τεχνολογία να εισβάλ-
λει όλο και περισσότερο σε κάθε τομέα 
της ζωής μας και να καθορίζει το μέλ-
λον, δεν μπορούμε παρά να την ασπα-
στούμε και να την εκμεταλλευτούμε στο 
έπακρο. Αναμφίβολα, οι ευκαιρίες που 
γεννιούνται από την τεχνολογική εξέλι-
ξη θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιο-
ποιηθούν και να αναπτυχθούν σε κερ-
δοφόρες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, 
στις μέρες μας, που το κινητό τηλέφωνο 
αποτελεί προέκταση του χεριού μας, οι 
εταιρείες θα πρέπει να βρίσκονται στη 
διάθεση του καταναλωτή με ένα κλικ, 
για να διευκολύνουν την εμπειρία του 

και τη συμμετοχή του με το brand και 
τα προϊόντα. 

Εν κατακλείδι, η υιοθέτηση ενός επι-
χειρησιακού μοντέλου είναι μία θετική 
και πολλά υποσχόμενη στρατηγική για 
μια οικονομία υπό ανάκαμψη, εφόσον 
έχουν εφαρμοστεί τα σωστά θεμέλια. 
Ας μην ξεχνάμε πως η υιοθέτηση νέων 
πρακτικών και η δημιουργία νέων πε-
ριβάλλοντων είναι διαχρονικά συστατι-
κά επιτυχίας σε οποιονδήποτε τομέα της 
ζωής μας. Δεν υπάρχει, όμως, λόγος ο 
πειραματισμός αυτός να γίνεται στα τυ-
φλά. Το καταλληλότερο μοντέλο μιας τέ-
τοιας οικονομίας είναι αυτό που θα αν-
θίσει σταδιακά μέσα από τη στρατηγική 
σύνθεση όλων των βασικών στοιχείων. 
Σημείωση: Το περιεχόμενο αυτού του 
άρθρου περιλαμβάνει προσωπικές από-
ψεις και ιδέες, και δεν θα πρέπει να λη-
φθούν ή να παρερμηνευθούν ως επεν-
δυτική συμβουλή.

Ιδρυτής της ForexTime Ltd (FXTM), Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος της 

Alpari. Στο πιο κάτω άρθρο, ο κ. Dashin αναλύει 
πώς οι οικονομίες προσπαθούν να υιοθετήσουν 

ένα επιχειρηματικό μοντέλο.

Διαμορφώνοντας μία επιχειρησιακή οικονομία

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΠΤΟΣ

ANDREY DASHIN
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Υπερδυνάμεις  Ο Οργανισμός υποβάθμισε την εκτίμησή του για την ανάπτυξη των ΗΠΑ το τρέχον έτος από 3,1 % , στο 2,0 %.
Η ανάπτυξη της Κίνας θα είναι πιο αργή από την εκτίμηση τον περασμένο Μάρτιο, στο 6,8 %  το 2015 και στο 6,7 %  το 2016

Σ
ε υποβάθμιση των εκτιμή-
σεων για την ανάπτυξη της 
παγκόσμιας οικονομίας το 
2015 και 2016, προχώρη-
σε ο Οργανισμός Οικονομι-

κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟ-
ΣΑ), λόγω κυρίως του «μεταβατικού» 
ελλείμματος στην απόδοση των ΗΠΑ. 
«Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να 
ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του 2015 και 
του 2016, αλλά θα παραμείνει σε μέτρια 
επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν 
από την κρίση», τονίζει ο ΟΟΣΑ, ο οποί-
ος αναμένει ότι η παγκόσμια οικονομία 
θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,1% το τρέχον 
έτος, χαμηλότερα από το 4,0% ανάπτυ-
ξη που ανέμενε τον περασμένο Μάρτιο. 
Η εκτίμηση για την ανάπτυξη του 2016 
έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 
μισή ποσοστιαία μονάδα, από 4,3% στο 
3,8%, με την προσδοκία ότι η παγκόσμια 
οικονομία «θα ενισχυθεί σταδιακά μέχρι 
τα τέλη του 2016, για να προσεγγίσει τον 
μέσο ρυθμό ανάπτυξης του παρελθό-
ντος (πριν από την κρίση)».

ΗΠΑ και Κίνα
«Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονο-
μίας συνεχίζεται, αλλά πλήττεται από 
την ανεργία, την αυξανόμενη ανισότητα, 
τους χαμηλούς μισθούς και τη χαμηλή 
αύξηση της παραγωγικότητας», επιση-
μαίνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ Άνχελ 
Γκουρία, δημοσιοποιώντας τη νέα έκθε-
ση του Οργανισμού για την παγκόσμια 
οικονομία. Επίσης, ο ΟΟΣΑ υποβάθμι-
σε την εκτίμησή του για την ανάπτυξη 
των ΗΠΑ το τρέχον έτος από 3,1%, στο 

2,0%, και από 3,0%, στο 2,8% το επόμε-
νο έτος. Επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της 
Κίνας θα είναι πιο αργή από την εκτίμη-
ση του ΟΟΣΑ τον περασμένο Μάρτιο, 
στο 6,8% το 2015 και στο 6,7% το 2016. 
«Η κατανάλωση θα παραμείνει ισχυρή» 
στην Κίνα, όπου η ανάπτυξη θα πρέπει 
να ενισχυθεί από την παραχώρηση κι-

νήτρων για εντατικοποίηση των επενδύ-
σεων σε έργα υποδομής, σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει επίσης 
ότι, συνολικά, «η οικονομική ανάκαμ-
ψη από την παγκόσμια χρηματοπιστω-
τική και οικονομική κρίση που ξέσπα-
σε το 2008 είναι ασυνήθιστα αδύναμη».
Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις περιλαμβά-

νουν τη συνεχιζόμενη ανασφάλεια ερ-
γασίας, την υποτονική ανάπτυξη στις 
αναδυόμενες οικονομίες και «την αυξα-
νόμενη ανισότητα σχεδόν παντού», ση-
μειώνεται στην έκθεση του Οργανισμού. 
Επιπλέον, οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για 
την Ευρωζώνη παρέμειναν αμετάβλη-
τες για ανάπτυξη 2,1% το τρέχον έτος και 

2% για το 2016, λόγω της μείωσης των 
τιμών του πετρελαίου, του αδύναμου ευ-
ρώ, των καλύτερων οικονομικών συνθη-
κών και των νέων δαπανών για τόνωση  
της οικονομίας. Ωστόσο, η ανεργία στην 
Ευρωζώνη θα επιμείνει, για να μειω-
θεί στο 10,25% στο τέλος του επόμενου 
έτους, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Υποβάθμισε εκτιμήσεις για ανάπτυξη ο ΟΟΣΑ

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταί-
ων έξι ετών κατέγραψαν τον Απρίλιο οι 
εγκρίσεις ενυπόθηκων στεγαστικών δα-
νείων, ενώ σημαντική αύξηση σημείωσε 
και ο ιδιωτικός δανεισμός, υπογραμμίζο-
ντας την εξάρτηση της Βρετανίας στους 
καταναλωτές για στήριξη της οικονομίας. 
Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τρά-
πεζα της Αγγλίας ενισχύουν τις προσδο-
κίες ότι ο ρυθμός της ευρύτερης οικονο-
μικής ανάκαμψης θα ενισχυθεί και πά-
λι στα μέσα του έτους μετά την επιβρά-
δυνσή του στις αρχές του 2015, δίνοντας 
ώθηση στη μακροχρόνια διαμάχη για το 
πότε τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν.

Οι εγκρίσεις δανείων για αγορά κα-
τοικίας ανήλθαν τον Απρίλιο του 2015 

στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 
14 μηνών, στις 68.076, από 61.945 τον  
Μάρτιο. Η μηνιαία αύξηση ήταν η μεγα-
λύτερη από τον Φεβρουάριο του 2009, 
ξεπερνώντας και τις προβλέψεις των οι-
κονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν ότι η 
αβεβαιότητα σε σχέση με το αποτέλεσμα 
των εκλογών της 7ης Μαΐου στη Βρετα-
νία -κατά τις οποίες οι Συντηρητικοί του 
Ντέιβιντ Κάμερον κέρδισαν την πλειο-
ψηφία- θα μπορούσε να επηρεάσει αρ-
νητικά την αγορά κατοικίας. Οι εγκρί-
σεις στεγαστικών δανείων ξεπέρασαν τις 
70.000 ανά μήνα στα τέλη του 2013 και 
στις αρχές του 2014, ενώ πριν από την 
οικονομική κρίση του 2008 είχαν εκτι-
ναχθεί γύρω στις 90.000.

Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρη-
σε την Τετάρτη τα βασικά της επιτόκια η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με 
τους επενδυτές να αναμένουν να ακού-
σουν τι θα αναφέρει ο επικεφαλής της 
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι σε σχέση με την 
Ελλάδα. Η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρή-
σει το βασικό της επιτόκιο αναχρηματο-
δότησης αμετάβλητο στα σημερινά ιστο-
ρικά χαμηλά επίπεδα του 0,05%, δήλω-
σε εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπε-
ζας. Τα άλλα δύο βασικά επιτόκια -δι-
ευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και 
διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότη-
σης- παρέμειναν επίσης αμετάβλητα στο 
-0,2% και στο 0,3%, αντίστοιχα.

Ωστόσο, λόγω του ότι δεν αναμε-

νόταν να υπάρξουν αλλαγές στη νομι-
σματική πολιτική, οι χρηματοπιστωτι-
κές αγορές επικεντρώθηκαν στην προ-
γραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του 
Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 
και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Ο κ. Ντρά-
γκι συμμετείχε και στη συνεδρία των 
Υπουργών Οικονομικών και των Δι-
οικητών των Κεντρικών Τραπεζών της 
Ομάδας των Επτά πλουσιότερων χω-
ρών που έγινε στη Δρέσδη της Γερμα-
νίας την περασμένη εβδομάδα, η οποία 
επικεντρώθηκε στις προσπάθειες για να 
υπάρξει συμφωνία και να αποφευχθεί 
μια καταστροφική έξοδος της Ελλάδας 
από την Ευρωζώνη.

ΒρετανίαΕΚΤ

Αύξηση ρεκόρ στα ενυπόθηκα στεγαστικάΑμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ


