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14,5%
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγί-
ου για τον Απρίλιο του 2015 ανήλ-
θε σε  €281.5 εκ. καταγράφοντας 
αύξηση 14,5% σε σχέση με τον 
Απρίλιο του 2014 που ήταν €245.5 
εκ., σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 

1%
Αύξηση 1,0% έναντι της αντίστοι-
χης περιόδου του προηγούμενου 
έτους παρουσίασαν οι άδειες οικο-
δομής κατά την περίοδο Ιανουαρί-
ου - Μαρτίου 2015 που έφθασαν 
στις 1.265.

14
Σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 
επέστρεψε η κυπριακή οικονομία 
το πρώτο τρίμηνο του 2015, ύστε-
ρα από 14 συνεχόμενα τρίμηνα, 
σύμφωνα με στοιχεία που δημο-
σίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύ-
πρου.

1,6%
Ανάπτυξη 1,6% σημείωσε η Κύ-
προς το πρώτο τρίμηνο του 2015, 
έναντι του προηγουμένου τριμή-
νου, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτί-
μηση της Eurostat, της στατιστι-
κής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Δ
εν λέει να κοπάσει η συ-
ζήτηση σε σχέση με το 
κατά πόσο θα υπάρξει 
ανάπτυξη της κυπρια-
κής οικονομίας το 2015 

και σε ποιο ποσοστό θα είναι αυτή. 
Μέχρι στιγμής, παρά την αισιόδο-
ξη πορεία που φαίνεται να καταγρά-
φουν οι αριθμοί, οι απόψεις περί της 
κατάληξης του 2015 ακόμη διίστα-
νται. Τελευταία, εκτίμηση που κατα-
γράφηκε σε σχέση με τα πιο πάνω 
ήταν αυτή της Κεντρικής Τράπεζας, 
η οποία προχώρησε σε υποβάθμι-
ση των εκτιμήσεών της για την ανά-
πτυξη της κυπριακής οικονομίας το 
2015 και το 2016, τονίζοντας παράλ-
ληλα τους «προς τα κάτω κίνδυνους 
που πηγάζουν κυρίως από την αβε-
βαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον». 
Συγκεκριμένα, στην Ετήσια Έκθεση 
της ΚΤ για το 2014, η πρόβλεψη για 
το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 
2015 αναθεωρήθηκε οριακά προς 
τα κάτω στο 0,2%, ενώ το 2016 ανα-
μένεται εντονότερη ανάκαμψη της τά-
ξης του 1,3%. Για το 2017 αναμένεται 
περαιτέρω ανάκαμψη της κυπριακής 
οικονομίας στο 1,8%. Την ίδια ώρα, 
ικανοποίηση γιατί οι προσπάθειες 
της Κύπρου και του κυπριακού λα-
ού άρχισαν να αποδίδουν καρπούς, 
εξέφρασε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, 

Τζέρι Ράις. Κατά τη διάρκεια ενημέ-
ρωσης και απαντώντας σε ερώτηση 
για την Κύπρο, ο κ. Ράις είπε ότι το δι-
οικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα συ-
νεδριάσει την Παρασκευή, 19 Ιουνί-
ου, και θα εξετάσει συνδυασμένα την 
έγκριση της 5ης, 6ης και 7ης αξιολό-
γησης του προγράμματος. Συναφώς, 
την εκτίμηση ότι η κυπριακή οικονο-
μία μπορεί να επιστρέψει σε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης το 2015, εκφρά-
ζει η Ελληνική Τράπεζα στην οικο-
νομική επισκόπησή της για το πρώ-
το τρίμηνο του 2015. Επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι αυτό θα επιτευχθεί στα-
διακά, καθώς το οικονομικό περιβάλ-
λον εξακολουθεί να βρίσκεται αντι-
μέτωπο με αρκετές προκλήσεις, ενώ 
θεωρεί κομβικό σημείο για τη βελτί-
ωση των προοπτικών ανάκαμψης τη 
συνεπή εφαρμογή όλων των προνοι-
ών του κυπριακού μνημονίου. Η ου-
σία πάντως, επί του συγκεκριμένου 
θέματος, δεν είναι να καταγραφεί λο-
γιστικά ένα ποσοστό ανάπτυξης, αλλά 
τα όποια θετικά στοιχεία προκύψουν 
να μετακυλιστούν στην πραγματική 
οικονομία. Να δημιουργηθούν θέ-
σεις εργασίας, να μειωθεί η ανεργία, 
να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις, να 
έρθουν ξένες επενδύσεις, να δώσουν 
δάνεια (με σωστές διαδικασίες αυτή 
τη φορά) οι τράπεζες.

aggelodemoua@simerini.com

Editorial  Άγγελος Αγγελοδήμου

Photo of the week   Εντάσεις για νόμισμα του Βατερλώ

Ουσιαστική ανάπτυξη

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Βελγίου άρχισε να κόβει νομίσματα ονομαστι-
κής αξίας... 2,5 ευρώ, σε ανάμνηση της μάχης του Βατερλώ, παρά τις έντονες δι-
αμαρτυρίες της Γαλλίας, που θεωρούσε ότι η υπενθύμιση της ήττας του Ναπολέ-
οντα πριν από 200 χρόνια θα μπορούσε να δημιουργήσει «αχρείαστες εντάσεις» 
στην Ευρώπη. Το Βέλγιο σκόπευε αρχικά να κόψει 280.000 νομίσματα των 2 ευ-
ρώ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται κανονικά σε όλη την Ευρωζώνη. 
«Όμως οι διαμαρτυρίες από τη Γαλλία εντάθηκαν γι’ αυτήν την επιλογή», εξήγησε 
στους δημοσιογράφους ο Επίτροπος Νομισμάτων του Βασιλικού Νομισματοκοπεί-
ου, Μπερνάρ Ζιλάρ. Το Βέλγιο αποφάσισε έτσι να κόψει, όπως έχει το δικαίωμα, 
70.000 νομίσματα μιας ασυνήθιστης ονομαστικής αξίας: Τα κέρματα αυτά των 2,5 
ευρώ θα πωλούνται σε μια μικρή, πλαστικοποιημένη θήκη έναντι... 6 ευρώ.
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Μ
ειωμένη προβλέπε-
ται να είναι η εισροή 
τουριστικού ρεύμα-
τος κατά τον φετινό 
Ιούνιο, μήνα που θε-

ωρείται «δυνατός» για την προσέλευ-
ση τουριστών από Ρωσία, που θα δεί-
ξει τελικά ποιο θα είναι το ποσοστό μεί-
ωσης από αυτή τη μεγάλη τουριστική 
αγορά που θα επηρεάσει τον τουρισμό 
μας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 
(ACTA) Ντίνος Κάκκουρας. Ο κ. Κάκ-
κουρας ανέφερε ότι η πτώση από τη ρω-
σική αγορά είναι εμφανής, ενώ υπάρχει 
μια αύξηση από τη γερμανική και αγ-
γλική αγορά και κάποιες άλλες χώρες, 
όπως είναι η Αυστρία.

Ιούνιος, ο μήνας των Ρώσων
«Ο Ιούνιος είναι ο πιο “δυνατός” μή-
νας των Ρώσων που έρχονται στην Κύ-
προ. Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι η 
πτώση που υπολογίζαμε στην αρχή του 
χρόνου δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Όμως, 
δεν είμαστε σε θέση να πούμε αν η μεί-
ωση της ρωσικής αγοράς θα αντισταθμι-
στεί από την αύξηση που έχει η αγγλική 
και γερμανική», σημείωσε. Ευελπιστού-
με, συνέχισε, ότι θα γίνει αυτό σε σημείο 
που όχι μόνο να μην υπάρξει πτώση αλ-
λά να υπάρξει και μια μικρή αύξηση μέ-
χρι τέλος του χρόνου, αλλά αυτό είναι 
προσδοκίες.

Χρειάζονται νέες πτήσεις
«Για να υπάρξει μεγάλη διαφοροποίηση 
από τη ρωσική αγορά πρέπει να μπουν 
καινούργιες πτήσεις, οι οποίες δεν έχουν 
μπει. Η άλλη ένδειξη είναι ότι κάποιοι 
τουριστικοί πράκτορες θα παραμείνουν 
περίπου στα ποσοστά που είχαν πριν 
την πτώση. Όμως δεν ξέρουμε αυτό το 
σύνολο πώς μεταφράζεται», διευκρίνισε. 

«Ελπίζουμε μέχρι τέλος του μηνός να ξέ-
ρουμε. Σίγουρα θα είναι πιο κάτω από το 
25% που υπολογίστηκε στην αρχή η μεί-
ωση από την ρωσική αγορά», πρόσθεσε. 
Εξήγησε, ότι «ο Ιούνιος είναι ο σοβαρός 
μήνας, που θα μας δείξει τι γίνεται με τη 
ρωσική αγορά και η πρόβλεψη είναι ότι 
αυτός ο μήνας θα έχει λιγότερη εισροή 
τουριστών σε σύγκριση με πέρυσι. Είναι 
η αγορά που θα μας επηρεάσει».

Σταθερή αξία η Ελλάδα για Κύπριους
Όσον αφορά τη διακίνηση Κυπρίων για 
τουρισμό στο εξωτερικό, ο κ. Κάκκου-
ρας ανέφερε ότι το 2014 έκλεισε με μια 

μικρή αυξητική τάση, που είναι κάτι που 
συνεχίζεται. «Από τις δικές μας ενδείξεις 
φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και για το επό-
μενο Καλοκαίρι η τάση αυτή. Θα υπάρ-
ξει μικρή αύξηση ως προς τα περυσινά 
νούμερα», σημείωσε. Οι Κύπριοι, σύμ-
φωνα με τον κ. Κάκκουρα, προτιμούν 
κατά μεγάλη πλειοψηφία την Ελλάδα και 
τα νησιά της με διαφορά από τις υπόλοι-
πες χώρες. Σε δεύτερη μοίρα είναι η Αγ-
γλία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία και άλλοι 
ξένοι προορισμοί.

Προώθηση τουρισμού κρουαζιέρας 
Την προώθηση τουρισμού κρουαζιέρας 
στην Κύπρο επιδιώκουν ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) και οι 
εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε να αναπτυ-
χθεί κι αυτός ο τομέας που αναμένεται 
να έχει ευεργετικές επιδράσεις στα έσο-
δα της οικονομίας, ανέφερε η Αναπλη-
ρώτρια Γενική Διευθύντρια του Οργα-
νισμού, Αννίτα Δημητριάδου. Σε δηλώ-
σεις της στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης 
(εργαστήρι) με θέμα την ανάπτυξη και 
προβολή του τουρισμού κρουαζιέρας, 
η κ. Δημητριάδου σημείωσε πως αυτό 
το εργαστήριο αποτελεί συνέχεια πρω-
τοβουλίας του ΚΟΤ μαζί με το Ναυτιλι-
ακό Επιμελητήριο. Προηγήθηκε, είπε, 
σύσκεψη στα γραφεία του ΚΟΤ και τονί-
στηκε η μεγάλη ανάγκη για να προχω-
ρήσουμε να αναπτύξουμε και να προβά-
λουμε τον τουρισμό κρουαζιέρας. «Για 

   

«Σίγουρα θα είναι πιο κάτω από 
το 25% που υπολογίστηκε στην 
αρχή η μείωση από τη ρωσική 
αγορά», ανέφερε ο κ. Κάκκουρας

Ντίνος Κάκκουρας   Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ACTA) σημειώνει ότι

ο Ιούνιος είναι ο πιο «δυνατός» μήνας των Ρώσων

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

Αγωνία για 
το ποσοστό 

μείωσης
από Ρωσία
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€60 εκ.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νί-
κος Αναστασιάδης εξήγγειλε νέα 
έργα στην Επαρχία Πάφου ύψους 
60 εκατομμυρίων Ευρώ.

10,6%
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμή-
ματος Εφόρου Εταιρειών, ο αριθ-
μός των αιτήσεων για εγγραφή νέ-
ας εταιρείας μειώθηκαν τον Μάιο 
του 2015 κατά 10,6% (103 αιτή-
σεις), στις 866, σε σχέση με 969 
τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 

LOIS Builders 

Columbia Shipmanagement & CIM 

ΜΤΝ  

Τράπεζα Κύπρου 

«Εργοδότης Ισότητας»

Υποτροφία για νέους

21 Days of Y’ello Care

Στηρίζει το Startup Live Cyprus

Σε τελετή βράβευσης, που έγινε στις 
28 Μαΐου, στο πλαίσιο του Έργου με 
τίτλο «Δράσεις για Μείωση του Χά-
σματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών» του Τμήματος Εργασια-
κών Σχέσεων του Υπουργείου Ερ-
γασίας, η LOIS Builders βραβεύτηκε 
με την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισό-
τητας». Με το βραβείο αυτό, η LOIS 
Builders συγκαταλέγεται στις 2 πρώ-
τες εργοληπτικές εταιρείες ανάμεσα 
στους 10 συνολικά οργανισμούς πα-
γκύπρια που έχουν μέχρι στιγμής πι-

στοποιηθεί ως «Εργοδότες Ισότητας» 
εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα Σχέ-
δια Δράσης για την προώθηση της 
ισότητας ανδρών και γυναικών σε 
όλα τα επίπεδα και δραστηριότητές 
τους. Τα Σχέδια Δράσης περιλαμβά-
νουν συγκεκριμένους στόχους, στρα-
τηγικές και πρακτικές που εφαρμό-
ζονται εδώ και καιρό από την Εται-
ρεία, καθώς και μηχανισμούς πα-
ρακολούθησης και αξιολόγησης της 
προόδου των μέτρων που υλοποι-
ούνται.

Οι νέοι, ιδιαίτερα εν μέσω της οι-
κονομικής κρίσης, ψάχνουν για μια 
σταθερή σταδιοδρομία με πληθώ-
ρα επαγγελματικών ευκαιριών. Επι-
ζητούν σπουδές που προσφέρουν 
όλα τα απαραίτητα προσόντα για 
τις σύγχρονες απαιτήσεις των ερ-
γοδοτών και θα τους διαφοροποιή-
σουν εκπληρώνοντας τις φιλοδοξί-
ες και τα όνειρά τους. Η Columbia 
Shipmanagement, στο πλαίσιο της 

Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης 
και σε συνεργασία με το CIM  δίνουν 
την ευκαιρία στους νέους να βάλουν 
πλώρη για ένα μέλλον γεμάτο προ-
οπτικές, διεκδικώντας υποτροφία 1 
έτους στον τομέα Διαχείρισης Ναυ-
τιλιακών. Η υποτροφία αξίας €4.650 
περιλαμβάνει τα δίδακτρα σπουδών 
ενός έτους στο CIM για πτυχίο BSc 
in Shipping Administration (3ετές 
πτυχίο).

Η ΜΤΝ, για 8η συνεχή χρονιά, δι-
οργανώνει το εθελοντικό πρόγραμ-
μα 21 Days of Y’ello Care, όπου για 
21 συνεχόμενες μέρες το προσω-
πικό τής εταιρείας εργάζεται εθε-
λοντικά για έναν κοινωνικό σκοπό: 
να κάνει την ποιότητα ζωής στη χώ-
ρα όπου δραστηριοποιείται καλύ-
τερη! Φέτος, η ΜΤΝ επικεντρώνε-
ται στην ασφαλή πλοήγηση στο δι-
αδίκτυο. Το πρόγραμμα 21 Days of 
Y’ello Care ξεκίνησε από 1η Ιουνί-
ου και ολοκληρώνεται στις 21 Ιου-

νίου και συμπεριλαμβάνει αρκετές 
ενέργειες που συσχετίζονται άμεσα 
με τη σωστή χρήση του διαδικτύ-
ου. Η ασφαλής πλοήγηση στο δια-
δίκτυο είναι απαραίτητη για όλους, 
έτσι η ΜΤΝ ετοίμασε μια πρωτο-
ποριακή εφαρμογή στη σελίδα της 
στο Facebook www.facebook.com/
MTNCyprus, μέσω της οποίας μπο-
ρείς να λάβεις απευθείας στο email 
σου βασικές οδηγίες πρόληψης και 
προφύλαξης για τη σωστότερη πλο-
ήγηση στο διαδίκτυο.
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εμάς είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος είναι νη-
σί, έτσι δίνουμε μεγάλη σημασία στη γα-
λάζια ανάπτυξη, άρα θα προχωρήσουμε 
και θα καταλήξουμε σε κάποιες συγκε-
κριμένες δράσεις. Στην ουσία θα ετοιμα-
στεί ένα σχέδιο δράσης, θα επιδιώξουμε 
μια πολύ στενή συνεργασία όλων των 
εταίρων μαζί με τον ΚΟΤ, που είναι το 
Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, η 
Αρχή Λιμένων καθώς και άλλοι εταίροι 
και θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι τόσο στο Λιμάνι Λάρνα-
κας αλλά και ιδιαίτερα στη Λεμεσό γί-
νονται κάποιες δράσεις φιλοξενίας από 
τα κρουαζιερόπλοια των περιηγητών, 
προγράμματα τα οποία επιχορηγούμε 
ως ΚΟΤ, εκδρομές όπου με την ευκαι-
ρία αυτή γνωρίζουν το προϊόν της Κύ-
πρου, την παράδοση, τον πολιτισμό κλπ. 
Εμείς, τόνισε, θέλουμε να επικεντρωθού-
με ακόμη περισσότερο στο να αυξήσου-
με και τα νούμερα, όσον αφορά τον του-
ρισμό κρουαζιέρας.

Καζίνο: Στην Ολομέλεια στις 25 
Ιουνίου το ν/σ
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διερ-
γασίες, για κατάληξη και ψήφιση του νο-
μοσχεδίου, σε σχέση με τη λειτουργία 
καζίνου στην Κύπρο. Στις 23 Ιουνίου θα 
συνέλθουν εκ νέου οι Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές Οικονομικών και Εμπορίου, 

για να συζητήσουν το αναθεωρημένο 
κείμενο της κυβέρνησης, στο οποίο θα 
ενσωματώσουν τα όσα συμφωνήθηκαν 
σήμερα, σε σχέση με τη λειτουργία κα-
ζίνου στην Κύπρο. Επίσης, αποφασίστη-
κε ότι στις 25 Ιουνίου το νομοσχέδιο θα 
οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής 
προς ψήφιση, ενώ μέχρι τον Αύγουστο η 
Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος για επενδυτές.

Οι κυριότερες εισηγήσεις των κοι-
νοβουλευτικών κομμάτων έχουν ενσω-
ματωθεί στο νομοσχέδιο, ενώ διαφορο-
ποιήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός, που 
ήταν η δημιουργία ενός καζίνου resort 
και λειτουργία τεσσάρων περιφερεια-
κών καζίνων, με την τοποθέτηση slot 
machine, με την εισήγηση για λειτουρ-
γία ενός καζίνου θερέτρου και ακόμη 
ενός περιφερειακού καζίνου, στο οποίο 
θα τοποθετηθούν με περιορισμούς μι-
κρός αριθμός τραπεζιών για παίγνια. 
Όπως εξήγησε, μετά από την ολοκλή-
ρωση της συζήτησης του θέματος στην 
Επιτροπή Εμπορίου, ο Υφυπουργός πα-
ρά τω προέδρω, Κωνσταντίνος Πετρί-
δης, έκανε εισήγηση πως το ένα συν ένα 
καζίνο θα διαφυλάξει το έργο και θα εί-
ναι βιώσιμο.

Ο Υφυπουργός παρά τω προέδρω 
ανέφερε ότι μέχρι τον Αύγουστο η Κυ-
βέρνηση θα προχωρήσει σε εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για επενδυτές, επισημαί-
νοντας πως οι υποψήφιοι επενδυτές θα 

έχουν ένα μήνα να μελετήσουν τη νομο-
θεσία από την ημέρα ψήφισής της. «Θέ-
λουμε», είπε, «να προχωρήσει, γιατί κά-
ποιοι επενδυτές που μιλήσαμε, διερω-
τώνται γιατί δεν προχωρά». Όπως είπε 
ο κ. Πετρίδης φτάνουμε προς το τέλος 
και ότι η εκτελεστική εξουσία δούλεψε 
με γοργούς ρυθμούς, ενώ έγιναν δια-
βουλεύσεις με εν δυνάμει ενδιαφερο-
μένους. «Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη για 
προσφορές. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος 
θα είναι σε ένα μήνα, για να είναι εφικτή 
η μελέτη της νομοθεσίας από τους εν-
διαφερόμενους», είπε. Ανέφερε ακόμα 
πως με τη δημιουργία καζίνου resort 
επιδιώκουν τη δημιουργία ενός σημεί-
ου αναφοράς, το οποίο θα αποτελείται 
και από καζίνο, αλλά θα διασφαλίζει και 
άλλες δραστηριότητες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπο-
ρίου, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, ανέφερε ότι 
μέσω του νομοσχεδίου διασφαλίζεται 
ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ενώ προ-
βλέπεται επίσης η δημιουργία ταμείου 
για αποκατάσταση ατόμων, που ενδε-
χομένως να εθιστούν στον τζόγο. Σημεί-
ωσε ακόμα πως οι μελέτες καταδεικνύ-
ουν ότι «σε απόσταση 4 ωρών από την 
Κύπρο, υπάρχει  2,5 δισεκατομμύρια 
πληθυσμός που έχουν ενδιαφέρον για 
καζίνο», προσθέτοντας πως «μπορούμε 
να αυξήσουμε το τουριστικό ρεύμα στην 
Κύπρο κατά 0,5 εκ., για να δώσουμε ζωή 
και στον χειμερινό τουρισμό».

Η Τράπεζα Κύπρου είναι χορηγός 
του STARTup Live Cyprus, της με-
γαλύτερης πανευρωπαϊκής εκδή-
λωσης που είναι αφιερωμένη στις 
startups και την εκπαίδευση της νε-
ανικής επιχειρηματικής κοινότητας 
στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρή-
σεων. Η διοργάνωση είναι η μόνη 
που παρέχει αυτό που η κοινότητα 
χρειάζεται περισσότερο: Δικτύωση, 
εκπαίδευση, ανταγωνισμό, εμπειρία, 
χειροπιαστά αποτελέσματα. 

Η στήριξη της Τράπεζας Κύπρου 
γίνεται στο πλαίσιο της ευρύτερης 
στρατηγικής της για ενθάρρυνση την 
νεανικής επιχειρηματικότητας. Στη-
ρίζοντας την καινοτομική πρωτοβου-
λία του Startup Live Cyprus, ενισχύ-
εται ο στόχος της Τράπεζας Κύπρου 
για την ανάπτυξη της σύγχρονης επι-
χειρηματικότητας και τη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών και προ-
ϋποθέσεων για την απασχόληση των 
νέων μυαλών της χώρας. 
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Σ
ε υποβάθμιση των εκτιμή-
σεών της για την ανάπτυξη 
της κυπριακής οικονομίας 
το 2015 και το 2016, προ-
χώρησε η Κεντρική Τράπε-

ζα (ΚΤ) της Κύπρου, τονίζοντας παράλ-
ληλα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της τους 
“προς τα κάτω κίνδυνους που πηγάζουν 
κυρίως από την αβεβαιότητα στο εξωτε-
ρικό περιβάλλον”. Συγκεκριμένα, στην 
Ετήσια Έκθεση της ΚΤ για το 2014, η 
πρόβλεψη για τον ρυθμό μεγέθυνσης 
του ΑΕΠ για το 2015 αναθεωρήθηκε 
οριακά προς τα κάτω στο 0,2%, ενώ το 
2016 αναμένεται εντονότερη ανάκαμψη 
της τάξης του 1,3%. Για το 2017 αναμέ-
νεται περαιτέρω ανάκαμψη της κυπρια-
κής οικονομίας στο 1,8%. Σημειώνεται 
ότι η αναθεώρηση των προβλέψεων της 
ΚΤΚ έγινε στα πλαίσια των διαβουλεύ-
σεων κατά την πρόσφατη αξιολόγηση 
της κυπριακής οικονομίας από την ΕΕ, 
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Στο εξαμηνιαίο Οικονομικό Δελτίο 
Δεκεμβρίου του 2014, η ΚΤΚ ανέμενε 
η ανάκαμψη για το 2015-2016 να ανέλ-
θει στο 0,8% και 2,1% αντίστοιχα. Ο πλη-
θωρισμός αναμένεται να καταγράψει πε-
ραιτέρω μείωση το 2015, φθάνοντας στο 
-1,2% το 2015 (επηρεαζόμενος κυρίως 
από τη μείωση στην τιμή του πετρελαίου) 
και αύξηση της τάξης του 1,0% το 2016 
και 1,5% το 2017. Στην Ετήσια Έκθεση 
της ΚΤ σημειώνεται ότι “τα τελευταία δια-
θέσιμα στοιχεία μέχρι τον Ιανουάριο του 
2015 καταγράφουν λιγότερο αρνητική 
πορεία του πληθωρισμού απ’ ό,τι αρχικά 
αναμενόταν και, ως εκ τούτου, υπάρχει 
ενδεχόμενο μικρής αναθεώρησης προς 
τα πάνω, κυρίως για το 2015”.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις της ΚΤ 
για την πορεία της οικονομίας, στην Έκ-
θεση της ΚΤ αναφέρεται ότι “υπάρχουν 
προς τα κάτω κίνδυνοι που πηγάζουν 
κυρίως από την αβεβαιότητα στο εξω-
τερικό περιβάλλον”. Για παράδειγμα, 
όπως αναφέρεται, “οι προβλέψεις ενδε-
χομένως να επηρεαστούν αρνητικά από 
τις όποιες αρνητικές εξελίξεις στην Ελλά-
δα, όπως και σε όλες τις χώρες της Ζώ-
νης του Ευρώ. Ταυτόχρονα, μια περαι-
τέρω χειροτέρευση της οικονομικής ή 
πολιτικής κατάστασης στη Ρωσία, ή και 
περαιτέρω υποτίμησης του ρουβλιού, 
θα επηρεάσουν αρνητικά τους εμπορι-
κούς δεσμούς των δύο χωρών. Αντίθε-
τα, η υλοποίηση όλων ή μέρος των εξαγ-
γελθέντων επενδύσεων θα επηρεάσουν 
θετικά το ΑΕΠ”.

Γιωρκάτζη: Καμιά χαλάρωση
Εξάλλου, σε δήλωσή της που συνοδεύει 
την Ετήσια Έκθεση για το 2014, η Διοι-
κητή της ΚΤ Χρυστάλλα Γιωρκάτζη επι-
σημαίνει ότι συνολικά, τα αποτελέσματα 
των μέτρων που λαμβάνονται στον τρα-
πεζικό τομέα, στο δημοσιονομικό μέτω-
πο και στην οικονομία στο σύνολό της 
έχουν οδηγήσει σε σχετικά καλύτερα 
αποτελέσματα απ’ ό,τι είχε αρχικά προ-
βλεφθεί από τους διεθνείς δανειστές μας. 
Βέβαια, συνεχίζει, “η μέχρι τώρα καλύ-
τερη από την αναμενόμενη πορεία δεν 
πρέπει να εξυπακούει σε καμία περί-
πτωση χαλάρωση της προσπάθειας που 
γίνεται προς οριστικό τερματισμό της 
ύφεσης”. Σύμφωνα με την κ. Γιωρκάτζη, 
“η συνεπής υλοποίηση του μνημονίου 
συναντίληψης, καθώς και η αρμονική 
συνεργασία των κυπριακών Αρχών με 
την Τρόικα επιβάλλεται να συνεχιστούν. 

Ο τραπεζικός τομέας
Σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα, η κ. 
Γιωρκάτζη αναφέρει ότι οι συστημικές 
τράπεζες της Κύπρου έχουν επιτυχώς 
ανακεφαλαιωθεί με αποτέλεσμα, μεταξύ 

άλλων, την επιτυχή συμμετοχή τους στην 
πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων που διενεργήθη-
κε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Αρ-
χή Τραπεζών το Φθινόπωρο του 2014, 
ενώ “το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαί-
σιο έχει  βελτιωθεί σημαντικά, γεγονός 
που μαζί με την επιτυχή ολοκλήρωση 
της άσκησης προσομοίωσης επανατο-
ποθετεί το τραπεζικό σύστημα σε υγιείς 
πλέον βάσεις”. Ενέργειες από την ΚΤΚ 
μέσα στο 2014, σύμφωνα με την κ. Γιωρ-
κάτζη, “έγιναν και προς την κατεύθυνση 
της μείωσης των επιτοκίων” και “τα απο-
τελέσματα αυτών των ενεργειών διαφά-
νηκαν ήδη κατά τους πρώτους μήνες του 
2015”. “Με βάση αυτά τα επιτεύγματα, η 
ΚΤΚ είναι τώρα έτοιμη να επικεντρωθεί 
και στον στόχο της επιτυχούς αναδιάρ-
θρωσης των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτε-
ρη ίσως πρόκληση”, προσθέτει. 

Τα δημόσια οικονομικά
Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά για 
το 2014, η κ. Γιωρκάτζη αναφέρει πως, 
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου 
(ΣΥΚ), οι λογαριασμοί της γενικής Κυ-
βέρνησης είναι ισοσκελισμένοι, κάτι το 

οποίο οφείλεται στην πιστή υλοποίηση 
του φιλόδοξου προγράμματος δημοσιο-
νομικής εξυγίανσης, της συνετής εκτέλε-
σης του κρατικού προϋπολογισμού, κα-
θώς και λόγω της μικρότερης επιδείνω-
σης της οικονομικής δραστηριότητας απ’ 
ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Αναφορικά 
με το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γε-
νικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 
έφθασε στο 102,2% το 2013, ενώ σύμ-
φωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 
προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ ανήλ-
θε στο 105,8% κατά το τέλος Νοεμβρί-
ου του 2014. Η προαναφερθείσα εξέ-
λιξη του δημοσίου χρέους σημειώθη-
κε παρά την πραγματοποίηση πρωτογε-
νούς πλεονάσματος της τάξης του 3,7% 
του ΑΕΠ κατά την υπό αναφορά περί-
οδο και οφείλεται στη συρρίκνωση του 
πραγματικού ΑΕΠ, που αύξησε την επι-
βάρυνση για εξυπηρέτηση του δημοσί-
ου χρέους κατά 6,4% του ΑΕΠ.

Ικανοποίηση από ΔΝΤ
Ικανοποίηση γιατί οι προσπάθειες της 
Κύπρου και του κυπριακού λαού άρχι-
σαν να αποδίδουν καρπούς, εξέφρασε ο 
εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις. Κατά 
τη διάρκεια ενημέρωσης και απαντώ-
ντας σε ερώτηση για την Κύπρο, ο κ. Ρά-
ις είπε ότι το διοικητικό συμβούλιο του 

ΔΝΤ θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 
19 Ιουνίου, και θα εξετάσει συνδυασμέ-
να την έγκριση της 5ης, 6ης και 7ης αξι-
ολόγησης του προγράμματος. «Δεν θα 
προδικάσω την άποψη του διοικητικού 
συμβουλίου σχετικά με αυτό, αλλά σί-
γουρα η επιστροφή της ανάπτυξης είναι 
πολύ καλή είδηση για την Κύπρο και 
τον κυπριακό λαό. Αυτό δείχνει ότι οι 
προσπάθειές τους κι οι δύσκολες μεταρ-
ρυθμίσεις αρχίζουν να αποδίδουν καρ-
πούς», είπε ο εκπρόσωπος.

Ο Τζέρι Ράις εξήγησε ότι η Κύπρος 
«έχει κάνει μία πολύ σύνθετη αναδι-
άρθρωση του τραπεζικού συστήματος, 
έχουν αρθεί επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι 
στην κίνηση κεφαλαίων και έχει επι-
στρέψει στην έκδοση χρέους στη διεθνή 
αγορά. Τα δημόσια οικονομικά έχουν 
βελτιωθεί σημαντικά». Αναφέρθηκε, επί-
σης, στην πρόσφατη βελτίωση των δια-
δικασιών αφερεγγυότητας και του πλαι-
σίου των εκποιήσεων, τα οποία βλέ-
πουν ως κλειδί για τις μεταρρυθμίσεις 
του προγράμματος και θα είναι κρίσιμα 
στην επανεκκίνηση της ροής των πιστώ-
σεων. «Ο στόχος είναι η ανάπτυξη, η δη-
μιουργία θέσεων εργασίας, του βιοτικού 
επιπέδου και φαίνεται ότι έχει σημειω-
θεί σημαντική πρόοδος στην Κύπρο», 
κατέληξε ο κ. Ράις.

   

ΔΚΤ: Η μέχρι τώρα καλύτερη
από την αναμενόμενη πορεία 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να εξυπακούει χαλάρωση της 
προσπάθειας που γίνεται προς
οριστικό τερματισμό της ύφεσης

«Ανεβοκατεβαίνουν»
οι εκτιμήσεις

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2015

Οικονομία  Ικανοποίηση από ΔΝΤ για Κύπρο, την ίδια στιγμή που η ΚΤ υποβάθμισε
τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2015 και το 2016 
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Η Microsoft ανακοίνωσε ότι τα 
Windows 10 θα είναι διαθέσιμα 
από τις 29 Ιουλίου σε 190 χώρες. 
Τα Windows 10 θα βοηθήσουν τους 
χρήστες να είναι πιο παραγωγικοί 
και να έχουν μια πιο ευχάριστη ερ-
γασία, καθώς και πιο προσωπική 
και φυσική εμπειρία που θα λειτουρ-
γεί σε όλες τις συσκευές τους. Πιο οι-
κεία από ποτέ, τα Windows 10 θα 
παρέχουν καινοτόμα χαρακτηριστι-
κά καθώς και αναβαθμίσεις ασφάλει-
ας (security updates). Τα Windows 
10 θα είναι διαθέσιμα ως δωρεάν 
αναβάθμιση για τους χρήστες που 
χρησιμοποιούν Windows 7 και 
Windows 8.1, επιτρέποντας σε εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο να προχωρήσουν 

σε δωρεάν αναβάθμιση με Windows 
10. «Τα Windows 10 νέας γενεάς 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δώ-
σουν τη δυνατότητα στον χρήστη να 
κάνει σπουδαία πράγματα», δήλωσε 
ο Αντιπρόεδρος της Microsoft Terry 
Myerson. «Τα Windows 10, αντα-
ποκρίνονται στο όραμά μας για μια 
πιο προσωπική εμπειρία στη χρήση 
συσκευών υπολογιστών, που ορίζε-
ται από την εμπιστοσύνη στον τρόπο 
που προστατεύουμε και σεβόμαστε 
τα προσωπικά δεδομένα, την εμπει-
ρία εργασίας σε όλες τις συσκευές 
και τη φυσική αλληλεπίδραση - λει-
τουργία μεταξύ συσκευών Windows 
περιλαμβανομένων ενεργειών ομι-
λίας, αφής, εντοπισμού (ink) και ολο-
γραμμάτων». 

Σημαντική αύξηση των εγχώριων 
δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της 
στην Κύπρο, ανακοίνωσε η RCB, η 
οποία στοχεύει να καταστεί ένας από 
τους σημαντικότερους «παίκτες» 
στην εγχώρια αγορά. Μιλώντας σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε για τους 
επιχειρηματίες, με κύριο ομιλητή τον 
Νομπελίστα καθηγητή και μέλος του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, Χρι-
στόφορο Πισσαρίδη, ο Παναγιώτης 
Λοϊζίδης, Πρόεδρος του ΔΣ της RCB 
Bank, ανακοίνωσε την απόφαση της 
τράπεζας να αυξήσει ουσιαστικά τις 
εγχώριες δανειοδοτικές της δραστη-
ριότητες, όπως αναφέρει ανακοίνω-
ση της τράπεζας. Τόνισε ακόμη πως 
«έγνοια και στόχος μας είναι η ενί-
σχυση του επιχειρείν και της οικονο-
μίας της Κύπρου».

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστι-
κός Σύμβουλος της RCB Bank, Σώ-
τος Ζακχαίος, υπογράμμισε το γεγο-
νός ότι η RCB είναι μια οικονομικά 

δυνατή και αξιόπιστη, ιδιωτική, κυ-
πριακή τράπεζα που διαθέτει τους 
πόρους για παραχώρηση δανείων. 
«Η τράπεζα στοχεύει να καταστεί σε 
έναν από τους πλέον σημαντικούς 
παίκτες για την τοπική αγορά της 
Κύπρου και η τράπεζα που επιλέ-
γουν οι Κύπριοι επιχειρηματίες. Μέ-
σα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια, ο στρα-
τηγικός μας σχεδιασμός περιλαμβά-
νει τη σημαντική αύξηση της παρου-
σίας μας ανά την Κύπρο», τόνισε.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε, το διάστημα 4 - 6 Ιουνί-
ου στη Λεμεσό, το ετήσιο συνέδριο 
του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δικη-
γόρων Εργατικού Δικαίου (European 
Employment Lawyers Association - 
EELA). Το συνέδριο του EELA θεω-
ρείται ως το σημαντικότερο, σε πα-
νευρωπαϊκή βάση, ετήσιο γεγονός 
στον τομέα του Εργατικού Δικαίου 
και κάθε χρόνο φιλοξενείται σε δια-
φορετική πόλη. H φετινή έκδοση του 
συνεδρίου, το «EELA 2015 - Cyprus» 
συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά προσέ-
λευσης, δεδομένου ότι το παρακολού-
θησαν πέραν των 400 δικηγόρων και 
επιστημόνων νομικών από περισσό-
τερες από 25 Ευρωπαϊκές χώρες. Στη 
διάρκεια των εργασιών του συνεδρί-
ου απηύθυναν ομιλίες εμπειρογνώ-
μονες διεθνούς εμβέλειας από τον 
τομέα του Δικαίου, της Οικονομίας 
και της Πολιτικής, ανάμεσά τους και 
ο Υπουργός Οικονομικών ο οποίος 
εστίασε το θέμα της παρέμβασής του 
στη συσχέτιση ανάμεσα στο Εργατικό 

Δίκαιο και την ευημερία της οικονο-
μίας.  Άλλα θέματα που συζητήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 
κυρίως στο Συνεδριακό Συγκρότημα 
των Χαρουπόμυλων Λανίτη, ήταν, με-
ταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο το 
ευρύτερο οικονομικό κλίμα επηρεά-
ζει την κατεύθυνση του εργατικού δι-
καίου, τα νομικά ζητήματα που αφο-
ρούν την απόσπαση εργαζομένων, τις 
διακρίσεις λόγω ηλικίας, η απασχό-
ληση και η συνταξιοδότηση στην Ευ-
ρώπη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε 
η συζήτηση για τη διαιτησία στις ερ-
γατικές διαφορές, με παρουσίαση με-
ρικών εκ των πρόσφατων αποφάσε-
ων και των τρεχουσών υποθέσεων 
ενώπιον ευρωπαϊκών δικαστηρίων. 
Οικοδεσπότης του συνεδρίου ήταν το 
δικηγορικό γραφείο «Γιώργος Ζ. Γε-
ωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.» και 
την όλη διοργάνωση ανέλαβε η εται-
ρεία Easy Conferences. Χορηγός επι-
κοινωνίας ήταν η τηλεόραση Sigma 
και το συγκρότημα ΔΙΑΣ.

Διαθέσιμα με δωρεάν αναβάθμιση

Στόχος η αύξηση εγχώριας δανειοδότησης

Επιτυχές το ετήσιο συνέδριο 
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Ελληνική Τράπεζα
Η οικονομία μπορεί να επιστρέψει 
στην ανάπτυξη το 2015
Την εκτίμηση ότι η κυπριακή οικονομία 
μπορεί να επιστρέψει σε θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης το 2015, εκφράζει η 
Ελληνική Τράπεζα στην οικονομική επι-
σκόπησή της για το πρώτο τρίμηνο του 
2015. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό θα 
επιτευχθεί σταδιακά, καθώς το οικονομι-
κό περιβάλλον εξακολουθεί να βρίσκε-
ται αντιμέτωπο με αρκετές προκλήσεις, 
ενώ θεωρεί κομβικό σημείο για τη βελτί-
ωση των προοπτικών ανάκαμψης τη συ-
νεπή εφαρμογή όλων των προνοιών του 
κυπριακού μνημονίου. “Οι διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τη βελ-
τίωση των δημοσίων οικονομικών και 
την ενίσχυση των θεσμών, αποτελούν 
μονόδρομο για την ανάκαμψη της οικο-
νομίας και τη σταδιακή αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης σε όλους τους τομείς”, 
εκτιμά στην Οικονομική της Επισκόπη-
ση για το πρώτο τρίμηνο του έτους, η 
Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών της 
Ελληνικής Τράπεζας, σημειώνοντας ότι 
οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις δεν επι-
τρέπουν τη χαλάρωση των προσπαθει-
ών για μεταρρύθμιση της οικονομίας.

Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή 
της η Υπηρεσία Οικονομικών Μελε-

τών, η Κύπρος πέτυχε σημαντική πρό-
οδο όσον αφορά την εφαρμογή των πο-
λιτικών που καθορίζονται στο πρόγραμ-
μα, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δημοσιο-
νομική εξυγίανση και τη σταθεροποίη-
ση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Ωστόσο, παρά τις θετικές προοπτικές, η 
Υπηρεσία θεωρεί πως η καλύτερη της 
αναμενόμενης δημοσιονομική επίδοση 
δεν σηματοδοτεί τη χαλάρωση των προ-
σπαθειών για τη μεταρρύθμιση του δη-
μόσιου τομέα και σημειώνει πως “η πι-
στή συνέχιση και ενίσχυση της προσπά-
θειας προς την εξυγίανση του δημοσίου 
πρέπει να συνεχιστεί χωρίς καμία καθυ-
στέρηση, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσι-
μότητα του δημοσίου χρέους, συνεισφέ-
ροντας με τον τρόπο αυτό στην ανάκτη-
ση της ανταγωνιστικότητας της κυπρια-
κής οικονομίας”.

Σε σχέση με τους κινδύνους για την 
έξοδο της κυπριακής οικονομίας από 
την ύφεση το 2015, αυτοί είναι, σύμφω-
να με την Υπηρεσία Οικονομικών Με-
λετών, η καθυστέρηση στην εφαρμο-
γή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
που ορίζονται στο μνημόνιο συναντίλη-
ψης, οι αρνητικές προοπτικές της ρωσι-
κής οικονομίας, αλλά και η οικονομική 
αβεβαιότητα στην Ελλάδα. Όσον αφορά 
τις εξωτερικές προκλήσεις, σημειώνει 

ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιο-
χή της Μέσης Ανατολής και ανατολικής 
Μεσογείου ενδεχομένως να προκαλέ-
σουν αρνητικές συνέπειες στην οικονο-
μική εμπιστοσύνη, στον τουρισμό και 
κατ’ επέκτασιν στη συνολική οικονομι-
κή δραστηριότητα. Αναφορικά με τη ση-
μαντικότερη πρόκληση για το  τραπεζικό 
σύστημα, αυτή είναι η μείωση του υψη-
λού επιπέδου μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, η οποία είναι καίριας σημασίας 
για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
της τραπεζικής διαμεσολάβησης.

Στατιστική Υπηρεσία
Σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 
Σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης επέ-
στρεψε η κυπριακή οικονομία το πρώτο 
τρίμηνο του 2015, ύστερα από 14 συνε-
χόμενα τρίμηνα, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία 
Κύπρου. Συγκεκριμένα, μετά τη διόρθω-
ση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυ-
μάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθ-
μός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 0,2%, 
σε σχέση με -1,8% που ήταν το τέταρτο 
τρίμηνο του 2014. Ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρί-
μηνο του 2015  υπολογίζεται σε 0,4% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2014. Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης πα-
ρουσίασαν οι τομείς του Εμπορίου, των 
Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, Επικοι-
νωνιών, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
καθώς επίσης οι Νομικές και Λογιστικές 
δραστηριότητες. Αρνητικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής 
τομέας της οικονομίας, Λατομεία, Βιομη-
χανία και Κατασκευές.

Παράλληλα και σύμφωνα με στοι-
χεία που έδωσε στη δημοσιότητα το 
Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ-
ους, το περιβάλλον λειτουργίας των επι-
χειρήσεων δείχνει σημάδια σταθεροποί-
ησης και σταδιακή βελτίωση, δεδομένου 
ότι τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις είναι 
οριακά θετικά και τα επιτόκια μειώνο-
νται, προβλέποντας έτσι επιστροφή στην 
ανάπτυξη το 2015. Την ίδια ώρα, ο δεί-
κτης οικονομικού κλίματος του Κέντρου 
Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες 
τον Απρίλιο 2015 σε σύγκριση με τον  
Μάρτιο του 2015. Αυτό οφείλεται στη 
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος 
σε όλους τους τομείς που καλύπτονται 
από την έρευνα αλλά και στην ενίσχυ-
ση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
στην οικονομία. Την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Απριλίου 2015 οι αφίξεις τουρι-
στών αυξήθηκαν κατά 13,7% σε σύγκρι-
ση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλί-
ου 2014. Αύξηση  84,7% σημειώθηκε 
στις αφίξεις τουριστών από το Ισραήλ, 
αύξηση 14,3% από τη Γερμανία, αύξη-
ση 15,8% από το Ηνωμένο Βασίλειο και 
39,4% αύξηση από την Ελλάδα. Από την 
άλλη, μείωση 16,2% σημειώθηκε στις 
αφίξεις από τη Ρωσία. Ο πληθωρισμός 
(βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Κα-
ταναλωτή) για τον  μήνα Απρίλιο 2015 
ήταν στο -1,7% σε σύγκριση με -1,4% 
το Μάρτιο 2015, ενώ μέχρι στιγμής για 
το 2015 βρίσκεται στο -1,2%. Παράλλη-
λα η ανεργία μειώθηκε από 16,2% τον 
Μάρτιο του 2014 σε 16% τον Μάρτιο 
του 2015, με τους νέους να συνεχίζουν 
να αποτελούν την πληθυσμιακή ομάδα 
που πλήττεται περισσότερο, ενώ χαρα-
κτηρίζεται πρόκληση η αύξηση των μα-
κροχρόνια ανέργων. Η μισθολογική δα-
πάνη ανά εργαζόμενο το 2014 μειώθη-
κε κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2013, 
συμβάλλοντας στη μείωση του ονομα-
στικού κόστους εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος και στη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας.

«Ανεβοκατεβαίνουν»
οι εκτιμήσεις

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2015

Οικονομία  Ικανοποίηση από ΔΝΤ για Κύπρο, την ίδια στιγμή που η ΚΤ υποβάθμισε
τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2015 και το 2016 
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Θ
έματα προαγωγών, κινητι-
κότητας και σύστημα αξι-
ολόγησης των δημοσί-
ων υπαλλήλων συζήτησε 
ο Υφυπουργός παρά τω 

Προέδρω, Κωνσταντίνος Πετρίδης, με τη 
Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ), 
με τον κ. Πετρίδη να δηλώνει ότι «για τα 
πλείστα θέματα φαίνεται να υπάρχει σύ-
γκλιση απόψεων» και με την ΠΑΣΥΔΥ, 
διά του ΓΓ της Οργάνωσης, Γλαύκου 
Χατζηπέτρου, να αναφέρει ότι «υπάρχει 
σύγκλιση απόψεων στο ότι και οι δύο 
πλευρές θέλουμε την καλύτερη δυνατή 
λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας».

Σε δηλώσεις, μετά τη συνάντηση που 
είχε με τη Μικτή Επιτροπή Προσωπι-
κού (ΜΕΠ) όπου συζητήθηκαν θέματα 
μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρε-
σίας και συγκεκριμένα θέματα προαγω-
γών, κινητικότητας και σύστημα αξιολό-
γησης, ο κ. Πετρίδης είπε ότι οι προτά-
σεις της Κυβέρνησης που συζητήθηκαν, 
αφορούν τη ριζική αλλαγή στο σύστη-
μα προαγωγών με την εισαγωγή γρα-
πτών εξετάσεων για όλες τις επιστημο-
νικές, μεσο-διευθυντικές και διευθυντι-
κές θέσεις, δηλαδή από την Κλίμακα 
Α11 και πάνω, αλλά και τη ριζική αλλα-
γή στο σύστημα κινητικότητας και προ-
αγωγών όλων των θέσεων της επιστη-
μονικής δομής.

Ανέφερε ότι σε σχέση με την κινητι-
κότητα, εξετάζεται - ακόμη νομικά - σύ-
στημα μετατάξεων των δημοσίων υπαλ-
λήλων από μια υπηρεσία με άλλη, ού-
τως ώστε οι δομές της δημόσιας υπηρε-
σίας να μπορούν να μεταβάλλονται ανά-
λογα με τις ανάγκες, κάτι που δεν μπορεί 
να γίνει σήμερα.

Είπε ακόμη ότι με τις προτάσεις της 
Κυβέρνησης το υφιστάμενο ισοπεδωτι-
κό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων 
υπαλλήλων αντικαθίσταται με ένα σύγ-
χρονο σύστημα αξιολόγησης, που θα 
βασίζεται σε κλίμακα βαθμολογίας από 
το 1-100, ενώ διευρύνεται η κινητικό-
τητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 
η περίοδος δοκιμασίας των δύο χρόνων 
για τους νέους δημοσίους υπαλλήλους 
κρίνεται υπερβολική και μειώνεται στον 
ένα χρόνο και θα συνοδεύεται από πιο 
αποτελεσματικές διαδικασίες αξιολόγη-
σης πριν τη μονιμοποίηση.

«Η ΠΑΣΥΔΥ διατηρεί τις επιφυλά-
ξεις της για κάποιους τομείς όπως το 
άνοιγμα θέσεων», ανέφερε, προσθέτο-
ντας ότι «για όλες τις μεγάλες αλλαγές 
είναι φυσιολογικό ότι θα υπάρχουν κά-
ποιες αντιδράσεις, αφού δεν είναι δυνα-
τό να γίνουν μεταρρυθμίσεις χωρίς να 
επηρεαστεί κανένας».

Αναγνωρίζοντας ότι η Συντεχνία των 
δημοσίων υπαλλήλων επιδεικνύει από 
την αρχή ένα εποικοδομητικό πνεύμα 
και διάθεση για αλλαγή, ο κ. Πετρίδης 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι «και η ΠΑ-
ΣΥΔΥ θα αναγνωρίσει ότι και η κυβερ-
νητική πλευρά επέδειξε ευαισθησία στις 
θέσεις της και ουδέποτε θέλησε να λει-
τουργήσει τιμωρητικά προς τους δη-
μόσιους υπαλλήλους». «Κοινός στόχος 
μας πιστεύω, τόσο από πλευράς Κυ-
βέρνησης όσο και ΠΑΣΥΔΥ, ήταν να 
γίνουν εκείνες οι αλλαγές, οι οποίες θα 
θέσουν ένα οριστικό τέλος στο πελα-
τειακό κράτος και θα δημιουργήσουν 

έναν μόνιμο μηχανισμό προστασίας της 
δημόσιας διοίκησης από το ρουσφέτι», 
σημείωσε.

Προτάσεις της Κυβέρνησης
Σε σχέση με την 1η πρόταση της Κυβέρ-
νησης που αφορά τη ριζική αλλαγή στο 
σύστημα προαγωγών, ο κ. Πετρίδης είπε 
ότι για όλες τις επιστημονικές, μεσο-διευ-
θυντικές και διευθυντικές θέσεις, δηλαδή 
από την Κλίμακα Α11 και πάνω, εισάγο-
νται γραπτές εξετάσεις και Κέντρα Εξετά-
σεων, ανάλογα με το επίπεδο, για όλους 
τους υποψήφιους που πληρούν τα απαι-
τούμενα προσόντα. Οι εξετάσεις θα επι-
μετρούν τόσο την κριτική σκέψη όσο και 
τις γνώσεις των υποψηφίων. Ανέφερε ότι 
μόνο οι πρώτοι επιτυχόντες στις γραπτές 
εξετάσεις θα καλούνται για προφορική 
εξέταση από την ΕΔΥ, σε αναλογία 3 
υποψήφιοι για κάθε θέση, ενώ ο βαθμός 
των εξετάσεων θα έχει μεγάλη βαρύτη-
τα στην τελική αξιολόγηση και σημείωσε 
πως βαρύτητα θα δίνεται επίσης στα επι-
πρόσθετα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά 

προσόντα, την πείρα, τη σύσταση του Δι-
ευθυντή του Τμήματος, καθώς και τη 
βαθμολογία της ΕΔΥ. «Εισάγονται δηλα-
δή για πρώτη φορά απόλυτα αντικειμε-
νικά κριτήρια επιλογής και ενώ αναγνω-
ρίζεται η πείρα, καταργείται η αρχαιότη-
τα ως το μόνο κριτήριο επιλογής. Δίνεται 
η ευκαιρία στους ικανούς, αλλά και ενδε-
χομένως νεότερους, να διεκδικούν, μέσα 
από αξιοκρατικές διαδικασίες ανέλιξη σε 
θέσεις ευθύνης», επισήμανε.

2. Ριζική αλλαγή στο σύστημα κινητι-
κότητας και προαγωγών όλων των θέσε-
ων της επιστημονικής δομής.

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι τα σχέδια υπη-
ρεσίας για τις κλίμακες Α11, Α13, Α14 
και Α15 θα διευρυνθούν ούτως ώστε να 
σταματήσουν να «φωτογραφίζονται» για 
προαγωγές υπάλληλοι οι οποίοι υπηρε-
τούν σε συγκεκριμένα Τμήματα/Υπη-
ρεσίες, προσθέτοντας ότι «θα δίδεται δη-
λαδή η ευκαιρία διεκδίκησης όλων των 
θέσεων προαγωγής σε πολύ περισσότε-
ρους ικανούς δημόσιους υπαλλήλους 

αλλά και ικανά στελέχη του ιδιωτικού 
τομέα». Αναφέροντας ότι «οι θέσεις ευ-
θύνης στο δημόσιο είναι ευαίσθητες και 
σημαντικές» για την οικονομία, την κοι-
νωνική δικαιοσύνη, την ασφάλεια και 
την επάρκεια του κράτους να εξυπηρε-
τήσει τον πολίτη, ο κ. Πετρίδης είπε ότι 
«οι αλλαγές που προτείνουμε διασφαλί-
ζουν ότι σε αυτές τις θέσεις ευθύνης θα 
ανελίσσονται οι εξαίρετοι».

3. Παράλληλα, σε σχέση με την κινη-
τικότητα, ο κ. Πετρίδης είπε ότι εξετάζε-
ται - ακόμη νομικά - σύστημα μετατάξε-
ων των δημοσίων υπαλλήλων από μια 
υπηρεσία σε άλλη, ούτως ώστε οι δομές 
της δημόσιας υπηρεσίας να μπορούν να 
μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες, 
κάτι που δεν μπορεί να γίνει σήμερα. 
Ανέφερε ότι «για την εφαρμογή όλων 
των εργαλείων κινητικότητας, θα λαμβά-
νεται υπόψη και η προθυμία και η εκδή-
λωση ενδιαφέροντος από το προσωπικό 
χωρίς να είναι αναγκαστική η εφαρμογή 
τους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις 
που η μετάταξη χρειάζεται για την ομα-
λή λειτουργία των υπηρεσιών, όπως δη-
λαδή γίνεται σήμερα».

4. Ο κ. Πετρίδης είπε ότι «το υφιστά-
μενο ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγη-
σης των δημοσίων υπαλλήλων αντικα-
θίσταται με ένα σύγχρονο σύστημα αξιο-
λόγησης, το οποίο εισάγει μηχανισμούς 
για την ενθάρρυνση της διαφοροποίη-
σης του προσωπικού κατά τη βαθμολό-
γηση, με την ασφαλιστική δικλείδα ότι 
δεν θα είναι όλοι εξαίρετοι». «Το νέο σύ-
στημα αξιολόγησης θα βασίζεται σε κλί-
μακα βαθμολογίας από το 1-100. Θα 
χρησιμοποιείται τόσο για την ανάπτυξη 
και κατάρτιση του προσωπικού αλλά θα 
σχετίζεται και με την ανέλιξή του στις θέ-
σεις προαγωγής, ούτως ώστε το προσω-
πικό να επιβραβεύεται για τον ζήλο και 
την πρόοδό του».

5. Αναφορικά με τη διεύρυνση της 
κινητικότητας στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, ο κ. Πετρίδης είπε ότι κάτι που τέ-
θηκε έντονα από την ΠΑΣΥΔΥ εδώ και 
αρκετό καιρό και συζητήθηκε εκτενώς 
στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου 
αφορά τη διασφάλιση του εργασιακού 
καθεστώτος και των εργασιακών δικαι-
ωμάτων των υπαλλήλων του δημόσιου 
τομέα που ενδεχόμενα να μεταφερθούν 
σε οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου αλλά 
και το αντίστροφο, των υπαλλήλων Ημι-
κρατικών οργανισμών που ενδεχόμε-
να να μεταφερθούν στον δημόσιο τομέα 
ως αποτέλεσμα σειράς μεταρρυθμίσε-
ων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό με τους 
υπαλλήλους στα νοσοκομεία στα πλαί-
σια της αυτονόμησής τους ή και για ορ-
γανισμούς που έχουν συμπληρώσει τον 
κύκλο τους, πρόσθεσε. Εξέφρασε την πε-
ποίθηση ότι με το σχετικό νομοσχέδιο 
της Κυβέρνησης, το οποίο συζητήθηκε 
εκτενώς με την ΠΑΣΥΔΥ και το οποίο 
βρίσκεται στα τελικά στάδια της νομοτε-
χνικής του επεξεργασίας, προσφέρει την 
πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δι-
καιωμάτων όλων των υπαλλήλων ενώ 
ταυτόχρονα αίρει και ένα μεγάλο εμπό-
διο που αφορά την κινητικότητα των 
υπαλλήλων.

Επί τάπητος η μεταρρύθμιση της Δ.Υ.
Κωνσταντίνος Πετρίδης  Οι κυβερνητικές προτάσεις για θέματα προαγωγών, κινητικότητας και αξιολόγησης
των δημοσίων υπαλλήλων συζητήθηκαν στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού

   

Κοινός στόχος, τόσο από πλευράς 
Κυβέρνησης όσο και ΠΑΣΥΔΥ, 
ήταν να γίνουν εκείνες οι αλλαγές, 
οι οποίες θα θέσουν ένα οριστικό 
τέλος στο πελατειακό κράτος 
και θα δημιουργήσουν έναν 
μόνιμο μηχανισμό προστασίας 
της δημόσιας διοίκησης από το 
ρουσφέτι, ανέφερε ο Κ. Πετρίδης 
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Η απόδοση των κρατικών ομολόγων
Ανάλυση  Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την πορεία τους, πόσο σημαντικός

είναι ο ρόλος τους και πώς επηρεάζουν την οικονομία της κάθε χώρας

Λ
όγω των αδύναμων οικο-
νομικών συνθηκών που 
βιώνουμε την περίοδο 
αυτή στην Κύπρο, όπως 
και σε άλλες χώρες της 

Ευρώπης βέβαια, τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης μάς βομβαρδίζουν συνεχώς 
με διάφορους οικονομικούς και χρη-
ματοοικονομικούς όρους, οι περισσότε-
ροι από τους οποίους είναι άγνωστοι στο 
ευρύ κοινό. Ένας από τους όρους αυτούς 
είναι και η απόδοση των κρατικών ομο-
λόγων της Κύπρου, αλλά και των άλλων 
κρατών σε όλον τον κόσμο. Από τις πολ-
λές φορές που ακούμε να γίνεται ανα-
φορά στον όρο αυτό, κυρίως στο πλαί-
σιο των οικονομικών ρεπορτάζ, μπορεί 
κανείς να αντιληφθεί ότι είναι πολύ ση-
μαντικός και μπορεί να επηρεάσει ουσι-
αστικά την πορεία της οικονομίας μας. 
Γνωρίζει, όμως, ο απλός πολίτης, ο μέ-
σος Κύπριος, εκτός από τους έμπειρους 
και έξυπνους επενδυτές, τι ακριβώς ση-
μαίνει αυτή η ορολογία ή πώς αναλύε-
ται και τι είναι αυτό που επηρεάζει και 
καθορίζει τις διακυμάνσεις της;

Ορισμός
Η απόδοση, το κέρδος που αποφέρει 
ένα ομόλογο στην ωρίμανσή του, είναι 
η μέση ετήσια απόδοση για την κατο-
χή του ομολόγου μέχρι την ημερομη-
νία που λήγει, νοουμένου ότι ο εκδότης 
του, σε αυτήν την περίπτωση η Κυβέρ-
νηση της Κύπρου, δεν θα οδηγηθεί σε 
κατάσταση αδυναμίας να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της, δηλαδή σε περί-
πτωση που θα καθυστερήσει την πλη-

ρωμή των τόκων ή θα προβεί σε ανα-
διάρθρωση του χρέους της. Το κέρδος 
αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
των περιοδικών πληρωμών τοκομε-
ριδίων από το επιτόκιο έκδοσης, που 
συνήθως γίνεται κάθε έξι μήνες, το κε-
φαλαιακό κέρδος (ή και ζημιά) όταν το 
ομόλογο λήξει ή πωληθεί, και το εισό-
δημα από τόκους, που δημιουργείται 
από την επανεπένδυση των ταμειακών 
ροών. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί αυ-
τήν την απόδοση ως το άθροισμα του 
πραγματικού επιτοκίου μηδενικού κιν-
δύνου, όπως είναι το ποσοστό απόδο-
σης σε μια μετοχή απαλλαγμένη κινδύ-
νου, εξαιρουμένης της επίδρασης του 
πληθωρισμού, μια πριμοδότηση για τον 
πληθωρισμό, που είναι το επιπλέον πο-
σοστό του τόκου που εισπράττεται για 
να καλύπτει τις απώλειες από την ανα-
μενόμενη αύξηση του πληθωρισμού 
στην οικονομία, καθώς και τα πριμ κιν-
δύνου από άλλες πηγές κινδύνου, κυ-
ρίως του πιστωτικού κινδύνου και του 
κινδύνου ρευστότητας. Το πραγματι-
κό επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και 
η πριμοδότηση για τον πληθωρισμό 
αποτελούν από κοινού το ονομαστικό 
επιτόκιο μηδενικού κινδύνου επιστρο-
φής. Αν προβούμε σε μια σύγκριση των 
αποδόσεων των κρατικών ομολόγων 
της Ευρωζώνης, θα μπορέσουμε να δι-
απιστώσουμε ότι οι διαφορές όσο αφο-
ρά τον κίνδυνο πίστωσης και ρευστότη-
τας μεταξύ των διαφόρων χωρών οδη-
γούν σε διαφορετικά επίπεδα τιμών και 
αποδόσεων. Όσο πιο ψηλός είναι ο κίν-
δυνος, τόσο πιο μεγάλη είναι η απόδο-
ση. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσου-
με ότι υπάρχει μια αντίστροφη σχέση 
μεταξύ των τιμών και των αποδόσεων, 
δηλαδή όσο πιο ψηλή είναι η απόδοση, 
τόσο πιο χαμηλή θα είναι η τιμή που το 

ομόλογο τυγχάνει διαπραγμάτευσης.

Παράγοντες που διαμορφώνουν την 
απόδοση των ομολόγων
Οι αποδόσεις, όπως μας υπενθυμίζε-
ται συχνά από τα μέσα ενημέρωσης, δεν 
μένουν σταθερές, αλλά μεταβάλλονται 
σε συνάρτηση με τον χρόνο. Γιατί συμ-
βαίνει αυτό; Κατά πρώτο λόγο, καθώς το 
ομόλογο κινείται προς τη λήξη του, η τι-
μή του κινείται πιο κοντά προς το αρχικό 
κεφάλαιο και, ως εκ τούτου, η απόδοσή 
του θα αλλάξει αναλόγως. Ένας δεύτερος 
λόγος είναι όταν παρουσιάζεται αλλαγή 
στην πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη 
από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, 
ενώ ένας τρίτος είναι όταν παρουσιάζε-
ται αλλαγή στην απόδοση των συγκρίσι-
μων ομολόγων, δηλαδή των ομολόγων 
της ίδιας πιστωτικής ποιότητας. Αν τώ-
ρα επικεντρώσουμε την προσοχή μας 
στον δεύτερο λόγο, θα δούμε ότι όταν η 
πιστωτική ποιότητα της κυβέρνησης της 
Κύπρου επιδεινώθηκε πριν από τα γεγο-
νότα του Μαρτίου του 2013, είχαμε επα-
κόλουθες και πολλαπλές υποβαθμίσεις 
από τους οίκους αξιολόγησης, οι οποί-
ες οδήγησαν σε αύξηση των αποδόσε-
ων σε επίπεδα τέτοια, ώστε να είναι απα-
γορευτικά ψηλά για να δανειστεί η χώρα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι απο-
δόσεις μπορεί επίσης να αλλάξουν λόγω 
αλλαγών στο επίπεδο του κινδύνου χω-
ρίς να συνυπάρχει η οποιαδήποτε ενέρ-
γεια εκ μέρους των οίκων αξιολόγησης. 

Τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη
Αν κάποιος ρίξει μια ματιά στο τι συμ-
βαίνει κατά μήκος των χωρών της Ευ-
ρωζώνης και στις αποδόσεις σε συγκρί-
σιμα ομόλογα, θα προσέξει ότι οι αποδό-
σεις εκεί ακολουθούσαν πτωτική τάση 
κυρίως λόγω των εξαιρετικά χαμηλών 

επιτοκίων τραπεζικού δανεισμού που 
καθόρισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ), καθώς και του προγράμμα-
τος Ποσοτικής Χαλάρωσης  που εφαρ-
μόζει ο Διοικητής της  Mario Draghi 
από τον περασμένο Μάρτιο.

Το πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρω-
σης αυξάνει την προσφορά χρήματος 
στην ευρωπαϊκή οικονομία και με τον 
τρόπο αυτό και τη ζήτηση για χρημα-
τοοικονομικά ή άλλα προϊόντα, γεγονός 
που έχει ως συνέπεια την αύξηση της τι-
μής τους και τη μείωση της απόδοσής 
τους. Προκαλεί επίσης την προστιθέμε-
νη επίπτωση, ότι στέλνει θετικά σημά-
δια προς την αγορά, πως η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να κά-
νει ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρή-
σει τη σταθερότητα του κοινού νομίσμα-
τος και να βοηθήσει την προβληματική 
οικονομία της Ζώνης του Ευρώ να επι-
στρέψει στην ανάπτυξη. Όπως έχει το-
νιστεί και πιο πάνω, οι αλλαγές στα επί-
πεδα απόδοσης των ομολόγων επηρεά-
ζουν και διαμορφώνουν την οικονομική 
προοπτική ολόκληρων χωρών και για 
τον λόγο αυτό η σημασία τους είναι πο-
λύ μεγάλη. Ο στόχος βέβαια εκ μέρους 
του εκδότη είναι αυτές να διατηρούνται 
όσο το δυνατόν πιο χαμηλές, ώστε να 
διατηρείται και το κόστος της χρηματο-
δότησής του σε χαμηλά επίπεδα. Ένας 
αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυ-
τό είναι μέσω της δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης και της εφαρμογής των ανα-
γκαίων μεταρρυθμίσεων για να εκσυγ-
χρονιστεί η οικονομία και να καταστεί 
πιο ανταγωνιστική. 
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικών 

στο Cyprus International Institute of 
Management (CIIM) και Διευθυντής 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις 
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πού-
τιν υπέγραψε τη Δευτέρα σε νόμο την 
παραχώρηση αμνηστίας για όσους δι-
ατηρούν παράνομα κεφάλαια εκτός 
χώρας, ελπίζοντας έτσι να αντιμετωπι-
στεί η φυγή κεφαλαίων που συνέβα-
λε στην οικονομική κρίση στη Ρωσία. 
Ο νόμος, όπως δημοσιεύθηκε στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης, 
απαλλάσσει από ποινική δίωξη τους 
Ρώσους, που φέτος έχουν δηλώσει πε-
ριουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, με-
τοχές ή τραπεζικούς λογαριασμούς 
στο εξωτερικό ενώ προηγουμένως τα 
έκρυβαν από τις Αρχές.

Ο νόμος έχει ως στόχο να “δη-
μιουργήσει τη νομική βάση για την 
επιστροφή στην οικονομία μας περι-

ουσιακών στοιχείων που κρύβονται 
στη σκιά”, δήλωσε τον Μάρτιο ο Ρώ-
σος Πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέ-
ντεφ. Τα περιουσιακά στοιχεία δεν εί-
ναι ανάγκη να επαναπατριστούν, αλ-
λά να επανεγγραφούν σε χώρες που 
δεν αποτελούν φορολογικούς παρα-
δείσους, πρόσθεσε. Η αμνηστία ανα-
κοινώθηκε για πρώτη φορά από τον 
κ. Πούτιν τον περασμένο Δεκέμβριο, 
όταν το ρούβλι είχε χάσει μέρος της 
αξίας του λόγω της πτώσης των διε-
θνών τιμών του πετρελαίου και των 
συγκρούσεων στην Ουκρανία. Η οικο-
νομική κρίση ενέτεινε το μακροχρόνιο 
πρόβλημα της Ρωσίας, που είναι η φυ-
γή κεφαλαίων, τα οποία πέρσι ανήλ-
θαν στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συμφωνία για την πρώτη αύξηση των 
μισθών στην Ισπανία, ύστερα από το 
πάγωμά τους κατά τα τελευταία τρία 
χρόνια, υπέγραψαν συνδικαλιστικές 
και εργοδοτικές οργανώσεις της χώ-
ρας, κάτι που αποτελεί ακόμη μία έν-
δειξη για την ανάκαμψη της ισπανικής 
οικονομίας. Η συμφωνία θα επιφέρει 
αύξηση 1,0% στους μισθούς το τρέ-
χον έτος και 1,5% το 2016. Η συμφω-
νία συνήφθη από τους ιδιοκτήτες των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στις ομο-
σπονδίες CEOE και Cepyme, οι οποίες 
εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, με τις κύριες συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις των εργαζομένων UGT και 
CCOO. Οι αυξήσεις στα μισθολόγια 

καλύπτουν τριετή περίοδο, ωστόσο, το 
ποσό αύξησης των μισθών για το 2017 
δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. “Αυτή η 
συμφωνία αντανακλά την πραγματικό-
τητα”, δήλωσε ο Πρόεδρος της εργοδο-
τικής ομοσπονδίας CEOE Juan Rosell 
στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ανα-
φερόμενος στην ανάπτυξης της οικο-
νομίας της Ισπανίας, σε συνδυασμό με 
την πτώση των λιανικών τιμών. Η τέ-
ταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευ-
ρωζώνης επέστρεψε στην ανάπτυξη το 
2014, με το ισπανικό ΑΕΠ να ενισχύε-
ται κατά 1,4%, μετά την πενταετή ύφε-
ση ή στασιμότητα. Την ίδια στιγμή, οι 
λιανικές τιμές πώλησης έχουν μειωθεί 
από τον Ιούλιο του 2014.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Βλαντιμίρ Πούτιν

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

S&P

Ισπανία

Αμνηστία σε ρωσικά κεφάλαια εκτός Ρωσίας

Αυξάνεται η απαισιοδοξία για κινεζική οικονομία 

Υποβάθμιση της Ελλάδας σε CCC

Πρώτη αύξηση μισθών μετά από 3 χρόνια

Όλο και πιο απαισιόδοξες γίνονται οι ευ-
ρωπαϊκές επιχειρήσεις καθώς επιβρα-
δύνεται η ανάπτυξη της κινεζικής οικο-
νομίας, σύμφωνα με ευρωπαϊκό επι-
χειρηματικό σύνδεσμο, με πολλές από 
τις επιχειρήσεις να προετοιμάζονται για 
απολύσεις προσωπικού για αντιμετώπι-
ση της ασθενέστερης οικονομικής ανά-
πτυξης και του αργού ρυθμού μεταρ-
ρύθμισης της αγοράς.

Το Πεκίνο στοχεύει να επιτύχει ετή-
σιο ρυθμό ανάπτυξης 7% το τρέχον 
έτος, ποσοστό που θα είναι, ωστόσο, 
το χαμηλότερο στην τελευταία 25ετία, 
αν και πολλοί οικονομολόγοι αμφιβάλ-
λουν ότι η Κυβέρνηση της Κίνας μπο-
ρεί να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό στα 
επόμενα πέντε χρόνια. Το Εμπορικό 
Επιμελητήριο της Ε.Ε. στην Κίνα ανα-
κοίνωσε ότι έρευνα μεταξύ των μελών 
του κατέδειξε ότι το 39% των 541 εται-
ρειών που συμμετείχαν στην έρευνα 
προγραμματίζουν να μειώσουν τις δα-
πάνες τους, ποσοστό που είναι μεγαλύ-
τερο από περίπου 24% το 2014. Οι πε-
ρισσότερες από αυτές “προγραμματί-
ζουν απολύσεις υπαλλήλων”, όπως κα-
τέδειξε η έρευνα.

“Η απαισιοδοξία σχετικά με την ανά-
πτυξη και την κερδοφορία έχει αναγκά-
σει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μει-

ώσουν σημαντικά τις δαπάνες, ιδιαίτε-
ρα μέσω της μείωση προσωπικού”, ση-
μειώνει το Επιμελητήριο. Ποσοστό 58% 
των ευρωπαϊκών εταιρειών εξακολου-
θούν να είναι αισιόδοξες για τις προο-
πτικές ανάπτυξης στην Κίνα, αν και το 
ποσοστό είναι μειωμένο κατά 10 ποσο-

στιαίες μονάδες σε σχέση με την έρευ-
να του 2014.

Οι εταιρείες που σχεδιάζουν να επε-
κτείνουν τις επιχειρηματικές τους δρα-
στηριότητες στην Κίνα έχουν μειωθεί 
κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες από το 
2013, στο 56%, από 86%.

O οίκος αξιολόγησης S&P υποβάθμισε 
την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικα-
νότητας της Ελλάδας σε CCC από CCC+, 
διατηρώντας τις προοπτικές της ελλη-
νικές οικονομίας «αρνητικές». Ο οίκος 
στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι προχω-
ρεί στην υποβάθμιση, καθώς θεωρεί ότι 
χωρίς συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και πι-
στωτών η ελληνική Κυβέρνηση θα χρε-
οκοπήσει και δεν πρόκειται να αποπλη-
ρώσει τους ιδιώτες επενδυτές μέσα στο 
επόμενο 12μηνο. Σύμφωνα με την S&P, 
η καθυστέρηση της πληρωμής προς το 
ΔΝΤ στις 5 Ιουνίου δείχνει ότι η ελλη-
νική Κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα 
στις συντάξεις και στους μισθούς του δη-
μοσίου σε σχέση με τις δανειακές της 
υποχρεώσεις. Για το 2015 εκτιμά ύφεση 
1,5%, ενώ εκτιμά ότι «εάν δεν υπάρξει 
βελτίωση στις προβλέψεις για το ελληνι-
κό ΑΕΠ και βαθιές μεταρρυθμίσεις στον 
δημόσιο τομέα, το ελληνικό χρέος δεν εί-
ναι βιώσιμο». Και οι Fitch και Moody’s 
είχαν υποβαθμίσει την Ελλάδα σε CCC.

Σημαντική αύξηση του ELA
Στο μεταξύ, ιδιαίτερα γενναιόδωρη εμ-
φανίστηκε η ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τη στήρι-
ξη που συνεχίζει να παρέχει στις ελληνι-
κές τράπεζες, καθώς προχώρησε σε αύ-
ξηση του ELA κατά 2,3 δις ευρώ. Ο έκτα-

κτος μηχανισμός διαμορφώνεται αυτήν 
τη στιγμή στο επίπεδο των 83 δις ευρώ, 
από 80,7 δις  ευρώ που ήταν πριν, ενώ 
πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά την κα-
τάσταση του ελληνικού τραπεζικού συ-
στήματος, υποστηρίζουν ότι η γενναία 
αύξηση της ΕΚΤ οφείλεται και στο γεγο-

νός ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ημερών υπήρξε αθρόα εκροή καταθέσε-
ων. Με τα νέα δεδομένα, το μαξιλάρι ρευ-
στότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστη-
μα διαμορφώνεται στα 3 δις  ευρώ. Να 
σημειωθεί πως είναι η μεγαλύτερη εβδο-
μαδιαία άνοδος από τις 18 Φεβρουαρίου.
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