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€31.1 εκ.
Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους του ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε ότι 
λήφθηκαν 123 αιτήσεις για συνολι-
κό ποσό €31.103.800 κατά τον τερ-
ματισμό της περιόδου λήψης αιτήσε-
ων, στις 20 Ιουνίου, για αγορά εξαε-
τών ομολόγων της Δημοκρατίας.

55.000
Περίπου 55.000 ναυτικοί εργά-
ζονται στα πλοία που ελέγχουν 
οι εταιρείες/ μέλη του Κυπριακού 
Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμε-
λητήριο, με την ευκαιρία της Ημέ-
ρας του Ναυτικού.

11,1%
Κατά τους πρώτους πέντε μήνες 
του 2015, οι συνολικές εγγραφές 
οχημάτων αυξήθηκαν κατά 11,1% 
και έφθασαν τις 10.096, σε σύ-
γκριση με 9.087 την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2014.

Η 
Ελλάδα μονοπωλεί το 
ενδιαφέρον των Μέ-
σων Ενημέρωσης και 
κατ’ επέκταση της κοι-
νής γνώμης στις δι-

αβουλεύσεις που έχει με τους θε-
σμούς σε μια προσπάθεια να βρεθεί 
λύση, η οποία σταδιακά και σε βάθος 
χρόνου, να καθιστά το χρέος της βιώ-
σιμο. Γιατί, κακά τα ψέματα, στα ποσά 
που έχει φτάσει σήμερα το ελληνικό 
χρέος, η χώρα δεν είναι σε θέση να 
το ξεπληρώσει ούτε σε 100 χρόνια.

Ωστόσο, πρόβλημα με το χρέος 
δεν έχει μόνο η Ελλάδα, αλλά και η 
Κύπρος. Σήμερα βρίσκουμε μπρο-
στά μας ως ένα μεγάλο πρόβλημα, 
τον τρόπο που λειτουργούσε τόσα 
χρόνια η οικονομία μας. Με δανει-
κά. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε 
δύο χρόνια έχουν επιλυθεί σημαντι-
κά ζητήματα, το θέμα των «κόκκινων 
δανείων» παραμένει και μάλιστα το 
επισημαίνουν οι ξένοι, ως μια σημα-
ντική παράμετρος, η οποία αποτελεί 
τροχοπέδη για την ανάπτυξη της οι-
κονομίας. Το ΔΝΤ, στην τελευταία 
του έκθεση για την Κύπρο, περιγρά-
φει ως βασικό στοιχείο για την επιτυ-
χία του προγράμματος την ανάγκη να 
μειωθεί το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(NPLs), το οποίο έφθασε στο 59% του 

συνόλου των δανείων για τις βασικές 
εγχώριες τράπεζες, στα τέλη του Δε-
κεμβρίου 2014. 

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η 
βραδεία πρόοδος στην εφαρμογή 
του νέου πλαισίου αναδιάρθρωσης 
του ιδιωτικού χρέους και στην αντι-
μετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, θα μπορούσε να καθυστε-
ρήσει τη βελτίωση των ισολογισμών 
και την επέκταση των πιστώσεων, 
βάζοντας τροχοπέδη στην ανάκαμψη 
και περιορίζοντας τη μεσοπρόθεσμη 
ανάπτυξη. Την ίδια ώρα, στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας καταδεικνύουν 
ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
παρέμειναν στα ίδια υψηλά επίπεδα 
με τους προηγούμενους μήνες του 
2015 στο τέλος Μαρτίου. Από το σύ-
νολο των €59,9 δισ. που ήταν τα δά-
νεια στις τράπεζες και στα Συνεργα-
τικά Ιδρύματα στις 31/3/2015, τα 
€27,6 δισ. ή ποσοστό 46,09% ήταν 
μη εξυπηρετούμενα, σε σχέση €27,8 
δισ. ή ποσοστό 46,13% που ήταν στις 
28/02/2015. Μέχρι τα τέλη Μαρ-
τίου λήφθηκαν μέτρα για αναδιάρ-
θρωση του 21,7% των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων. Η επίλυση του 
προβλήματος των ΜΕΔ είναι καίριας 
σημασίας για τη χώρα. Αν δεν εξευ-
ρεθεί λύση, δύσκολα θα πάρει μπρος 
η οικονομία.

aggelodemoua@simerini.com

Editorial  Άγγελος Αγγελοδήμου

Photo of the week   Γιατί η Ελισάβετ αφήνει το Μπάκιγχαμ

«Κόκκινα δάνεια»

Εγκαταλείπει -για λίγο- τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ η βασίλισσα Ελισάβετ, προ-
κειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης, οι οποίες αναμένεται να 
κοστίσουν 150 εκατ. λίρες (περίπου 200 εκατ. ευρώ), όπως αναφέρει το BBC.
Το παλάτι χρειάζεται αλλαγές στα υδραυλικά και τα ηλεκτρολογικά, ενώ δεν έχει 
γίνει καμία αλλαγή στη διακόσμηση από το 1952, οπότε και ενθρονίστηκε η Ελι-
σάβετ. Η είδηση αυτή έρχεται λίγες μέρες αφού οι βασιλικοί λογιστές ανακοίνω-
σαν ότι η μοναρχία κοστίζει στους Βρετανούς φορολογούμενους περίπου 35,7 
εκατομμύρια λίρες για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η 89χρονη βασίλισσα ξοδεύει το 
1/3 του χρόνου της σε εκδηλώσεις που γίνονται στο Μπάκιγχαμ, η οποία είναι η 
επίσημη κατοικία της οικογένειας στο Λονδίνο.

Editorial  Θέματα

www.simerini.com.cy

Ο 
οίκος αξιολόγησης πι-
στοληπτικής ικανότητας 
Moody’s θεωρεί ότι μια 
ελληνική έξοδος από το 
ευρώ θα μπορούσε να 

έχει αρνητικές συνέπειες για τις κυ-
πριακές τράπεζες. Ειδικότερα αναφέρει 
πως παρά το γεγονός ότι οι κυπριακές 
τράπεζες δεν είναι σε σημαντικό βαθμό 
άμεσα εκτεθειμένες στην Ελλάδα, με-
τά την πώληση των ελληνικών εργασι-
ών τους τον Μάρτιο του 2013, η επιδεί-
νωση της κατάστασης στη χώρα αυτή 
δημιουργεί κινδύνους. «Αν και δεν εί-
ναι το κεντρικό μας σενάριο, μια ελλη-
νική έξοδος από τη ζώνη του ευρώ θα 
μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπει-
ες στην ποιότητα του ενεργητικού και 

τις επιδόσεις των κυπριακών τραπεζών, 
καθώς διάφορες κυπριακές επιχειρή-
σεις έχουν δραστηριότητες στην Ελλά-
δα, που θα μπορούσαν να υπονομεύ-
σουν τις προσπάθειες των τραπεζών για 
βελτίωση της ποιότητας του ενεργητι-
κού τους», αναφέρουν οι Moody’s.

Κώδικας Συμπεριφοράς
Ο οίκος αναφέρεται και στον Κώδικα 
Συμπεριφοράς για τον χειρισμό Δανει-
οληπτών που αντιμετωπίζουν Οικονο-
μικές Δυσκολίες που εξέδωσε την πε-
ρασμένη βδομάδα η Κεντρική Τράπε-
ζα της Κύπρου, σημειώνοντας πως οι 
κυπριακές τράπεζας θα επωφεληθούν 
από τον νέο Κώδικα, ωστόσο θεωρεί ότι 
η ποιότητα του ενεργητικού τους θα συ-

νεχίσει να είναι αδύναμη για πολλά χρό-
νια ακόμη. Ο Κώδικας, ο οποίος ήταν 
απαίτηση του προγράμματος στήριξης 
της χώρας από την Τρόικα, «θα ωφε-
λήσει τις κυπριακές τράπεζες, διότι δί-
νει πληροφορίες σε σχέση με τις υπο-
χρεώσεις των δανειοληπτών και επιτα-
χύνει τις αναδιαρθρώσεις δανείων των 
οφειλετών που αντιμετωπίζουν οικονο-
μικές δυσκολίες», εξηγεί ο οίκος αξιολό-
γησης. Παραθέτοντας λεπτομέρειες του 
Κώδικα, οι Moody’s προσθέτουν ότι θα 
βοηθήσει τους δανειολήπτες να κατανο-
ήσουν τη διαδικασία και τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με 
την αναδιάρθρωση των δανείων τους, 
και θέτει ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα 
για κάθε βήμα της διαδικασίας αναδιάρ-

Οίκος αξιολόγησης  Μια ελληνική έξοδος από 
τη ζώνη του ευρώ θα μπορούσε να έχει αρνητικές 

συνέπειες στην ποιότητα του ενεργητικού και τις 
επιδόσεις των κυπριακών τραπεζών

Moody’s: 
Κίνδυνοι για 
τράπεζες σε 
περίπτωση 
Grexit

1,96%
Μείωση 1,96% κατέγραψε την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου ο Δείκτης 
Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίο-
δο του 2014, όπως ανακοίνωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία.
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€408 εκ.
Στα €408 εκατομμύρια ανερχόταν 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 
το συνολικό ποσό για τις απαλ-
λοτριώσεις, από τα οποία τα 
€242 εκατομμύρια αφορούσαν 
κεφάλαιο και τα υπόλοιπα 
€166 εκατομμύρια τόκους. 

€800.000
Χρηματοδότηση ύψους 800 χιλιάδων ευρώ από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε το Τμήμα Νο-
σηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημί-
ου Κύπρου για την υλοποίηση του ερευνητι-
κού έργου «United to END FGM: European 
Knowledge Platform for Professionals 
dealing with Female Genital Mutilation».

Handy’s Security Systems 

Coffee Island 

Coca-Cola  
  

Τράπεζα Πειραιώς 

Πρωτοποριακές λύσεις για το σπίτι το καλοκαίρι

Βραβείο στον CEO Κων/νο Κωσταντινόπουλο

Το γυάλινο μπουκάλι κλείνει τα 100

Προωθεί έμπρακτα τα Ελληνικά Γράμματα

Η κορυφαία εταιρεία παροχής συ-
στημάτων ασφαλείας, Handy’s 
Security Systems, υποδέχεται το κα-
λοκαίρι με ολοκληρωμένες λύσεις, 
τελευταίας τεχνολογίας, για την ασφά-
λεια του σπιτιού, ιδανικές για τους 
θερινούς μήνες, όπου παρατηρείται 
έξαρση στις διαρρήξεις. Το Jablotron 
100 Alarm, ένα από τα πιο πρωτοπο-
ριακά συστήματα συναγερμού στον 

κόσμο, το οποίο διατίθεται αποκλει-
στικά από τη Handy’s Security, επι-
τρέπει στους ιδιοκτήτες  να ελέγχουν 
την οικία τους μέσω του Smartphone 
τους, απ’ οπουδήποτε, ακόμα κι αν 
βρίσκονται σε διακοπές στο εξωτε-
ρικό. Η επαναστατική εφαρμογή ει-
δοποιεί τον χρήστη στο κινητό του 
για οτιδήποτε ύποπτο συμβαίνει μέ-
σα στο σπίτι.

Με το βραβείο του “Υoung 
Εntrepreneur of the Υear 2015” τι-
μήθηκε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντι-
νόπουλος, CEO της Coffee Island, 
από τον Speciality Coffee Association 
of Europe (SCAE) στο πλαίσιο των 
Coffee Excellence Awards. Το βρα-
βείο απονέμεται κάθε χρόνο σε ένα 
δυναμικό μέλος της βιομηχανίας του 

καφέ, το οποίο αποδεικνύει αποφασι-
στικότητα και επιμονή στον τομέα του 
και είναι εμπορικά επιτυχημένο. Η 
βράβευση πραγματοποιήθηκε  στις  
17 Ιουνίου 2015, στο Gothenborg της 
Σουηδίας,  κατά την ετήσια εκδήλωση 
του World of Coffee 2015, της μεγα-
λύτερης συνάντησης του «κόσμου του 
καφέ» στην Ευρώπη.

Ποιος δεν θυμάται το πρώτο του φι-
λί; Μάλλον, όλοι μας, γιατί η γλυκιά 
εκείνη αίσθηση μάς μένει χαραγ-
μένη για πάντα. Το πρώτο φιλί είναι 
η αρχή για κάτι μεγαλύτερο, είναι η 
αφετηρία για στιγμές χαράς και ευ-
τυχίας. Αυτό έρχεται να μας υπενθυ-
μίσει η Coca-Cola, μέσα από τη νέα 
της καμπάνια «Kiss Happiness», η 
οποία είναι αφιερωμένη στη δύναμη 
του φιλιού. Αφορμή τα γενέθλια του 
γυάλινου μπουκαλιού της μάρκας, 

που αποτελεί το πιο «πολυφιλημέ-
νο» αντικείμενο παγκοσμίως, αφού 
έχει αγγίξει πάνω από 1,5 τρισεκα-
τομμύριο φορές τα χείλη των κατα-
ναλωτών σε όλον τον κόσμο από τη 
στιγμή που «γεννήθηκε». Το μπου-
κάλι-σύμβολο, φέτος συμπληρώνει 
τα 100 του χρόνια και το γιορτάζει 
έχοντας ετοιμάσει μια σειρά από συ-
ναρπαστικές εκπλήξεις που θα εν-
θουσιάσουν τους φίλους της Coca-
Cola αυτό το καλοκαίρι.
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θρωσης, κάτι το οποίο είναι πιθανόν να 
επιταχύνει τη διαδικασία και να μειώσει 
τον αριθμό των μη συνεργάσιμων οφει-
λετών. Μέχρι σήμερα οι Κύπριοι δανει-
ολήπτες ήταν σε μεγάλο βαθμό απρόθυ-
μοι να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώ-
σεις των δανείων τους, λόγω μιας ευ-
ρέως διαδεδομένης πεποίθησης ότι θα 
μπορούσαν να μην προχωρήσουν στην 
αποπληρωμή τους, λόγω παλαιότερων 
αδυναμιών του νομικού πλαισίου, σύμ-
φωνα με τον οίκο.

Κατανόηση δικαιωμάτων
Σημειώνει ότι ο Κώδικας μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί από τον Χρηματοοικονομι-
κό Επίτροπο και τους Συμβούλους Αφε-
ρεγγυότητας για να ενημερώσουν και να 

βοηθήσουν τους δανειολήπτες να κατα-
νοήσουν τα δικαιώματα των τραπεζών. 
Κατά τους Moody’s, παρόλο που η εφαρ-
μογή του Κώδικα πιθανόν να βοηθήσει 
τις τράπεζες στην αποκατάσταση του δα-
νειακού τους χαρτοφυλακίου, δεδομένου 
του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων (NPLs) που  αντιμετωπί-
ζουν, η ποιότητα του ενεργητικού τους 
θα παραμείνει αδύναμη για πολλά χρό-
νια ακόμη. Όπως αναφέρει, ο λόγος των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το 
σύνολο των χορηγήσεων ήταν στο υψηλό 
46% από το Μάρτιο του 2015, και ήταν 
ακόμη υψηλότερος για τις κύριες εγχώ-
ριες τράπεζες. Ειδικότερα, στην Τράπεζα 
Κύπρου ήταν στο 51%, ενώ στην Ελληνι-
κή Τράπεζα στο 54,6%.

   

Διάφορες κυπριακές επιχειρήσεις 
έχουν δραστηριότητες στην 
Ελλάδα που θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν τις προσπάθειες 
των τραπεζών για βελτίωση της 
ποιότητας του ενεργητικού τους

Η Τράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια 
της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευ-
θύνης και με κύριο άξονα την προ-
σφορά της προς την Παιδεία, χορή-
γησε το πρώτο βραβείο του Ετήσι-
ου Διαγωνισμού Μαθητικού Δο-
κιμίου της Ελληνικής Πρεσβείας 
με το ποσό των €800. Κατά τη δι-
άρκεια εκδήλωσης στην ελληνική 
πρεσβευτική κατοικία απονεμήθη-
κε το πρώτο βραβείο στη Μαρία 
Κωνσταντίνου από το Παγκύπριο 

Γυμνάσιο Λευκωσίας. Κατά το χαι-
ρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβου-
λος και Πρώτος Εκτελεστικός Δι-
ευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς 
κ. Γιώργος Άππιος ανέφερε ότι η 
Τράπεζα, στο πλαίσιο της έντονης 
κοινωνικής της προσφοράς, επεν-
δύει στη μόρφωση και στην καλλι-
έργεια των νέων, αφού οι νέοι απο-
τελούν τον βασικό άξονα για βιώσι-
μη πρόοδο τόσο σε οικονομικό όσο 
και σε κοινωνικό επίπεδο.
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Ενθαρρυντικές χαρακτηρίζει 
τις οικονομικές εξελίξεις και 
γενικά ισχυρές τις επιδόσεις του 
κυπριακού προγράμματος η έκθεση 
για την 5η, 6η και 7η αξιολόγηση, 
την οποία ετοίμασε η αποστολή του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Κύπρος  Η εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση
δανείων μέχρι και κατά €2,1 δισεκατομμύρια (από ΜΕΔ €27 δισ.), ήτοι 3-12% του ΑΕΠ

Η 
εφαρμογή του πλαισίου 
αφερεγγυότητας θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε 
μείωση δανείων μέχρι 
και κατά €2,1 δισεκατομ-

μύρια (από ΜΕΔ €27 δισ.), ήτοι 3-12% 
του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στην 
έκθεσή του για την Κύπρο, το κλιμάκιο 
του ΔΝΤ σημειώνει ότι σύμφωνα με 
εκτιμήσεις των κυπριακών τραπεζών, τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που θα εί-
ναι επιλέξιμα να υπαχθούν στο πλαίσιο 
αφερεγγυότητας, κυμαίνονται μεταξύ €1 
δισ. και €3 δισ. Το ΔΝΤ χρησιμοποίησε 
τρεις παραμέτρους για σκοπούς υπολο-
γισμού της δυνητικής μείωσης δανείων 
από την εφαρμογή του πλαισίου αφε-
ρεγγυότητας. Πρόκειται για το χαρτοφυ-
λάκιο που ενέχει τον κίνδυνο στρατηγι-
κής χρεοκοπίας, που κυμαίνεται μετα-
ξύ €1 δισ. με €3 δισ., εκ του οποίου ένα 
ποσοστό 15% - 30% βρίσκεται σε κίν-
δυνο πραγματικής χρεοκοπίας και ότι 
ως αποτέλεσμα της αφερεγγυότητας θα 
χρειαστούν πρόσθετες διαγραφές δανεί-
ων της τάξης του 10% ή του 20% πέραν 
του υφιστάμενου δείκτη κάλυψης του 
33%. «Το εύρος των εκτιμήσεων από 
την άσκηση αυτή καταδεικνύει ότι η δι-
αδικασία αφερεγγυότητας θα μπορούσε 
να επιφέρει μείωση χρέους στον ιδιωτι-
κό τομέα περίπου €0,5 δισ. - €2,1 δισ. 
ήτοι 3%-12% του ΑΕΠ», αναφέρει το 
ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι αυτό θα επηρεά-

σει τα κεφάλαια των τραπεζών κατά €0,2 
- €1,1 δισ., λόγω της πρόσθετης πρόβλε-
ψης. Το ΔΝΤ υποδεικνύει, ωστόσο, ότι 
το εύρος της επίπτωσης του πλαισίου 
αφερεγγυότητας εξαρτάται από διάφο-
ρους παράγοντες, όπως το κατά πόσο οι 
δανειολήπτες θα αξιοποιήσουν το σχέ-
διο αποπληρωμής που παρέχεται από 
το πλαίσιο αφερεγγυότητας, τις λεπτομέ-
ρειες των κριτηρίων επιλεξιμότητας, την 
αγοραία αξία της εξασφάλισης, τον ρυθ-
μό αποπληρωμής των τροποποιημέ-
νων δανείων, τον κίνδυνο υφιστάμενοι 
δανειολήπτες που εξυπηρετούν τα δά-
νειά τους να διαπιστώσουν μεγαλύτερα 
κίνητρα στρατηγικής χρεοκοπίας, αλλά 
και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για δι-
αχείριση μεγάλου αριθμού υποθέσεων.

Πιστωτική επέκταση 2,4% 
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα
Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία του 
ΔΝΤ από διάφορες χώρες της Ευρω-
ζώνης, η μείωση του ιδιωτικού χρέους 
κατά 1 ποσοστιαία μονάδα εκτιμάται ότι 
οδηγεί σε αύξηση της πιστωτικής επέ-
κτασης κατά 0,2%. Με βάση την εκτίμη-
ση αυτή, αλλά και την υπόθεση για μεί-
ωση δανείων μεταξύ €0,5 δισ. και €2,1 
δισ. στην Κύπρο, το ΔΝΤ υπολογίζει ότι 
η επίπτωση του πλαισίου αφερεγγυότη-
τας συνοδεύεται με πιστωτική επέκτα-
ση μεταξύ 0,6% - 2,4% σε μεσοπρόθε-
σμο ορίζοντα. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, με 
δεδομένη τη ύπαρξη υψηλού επιπέδου 

ΜΕΔ, την αβεβαιότητα της βιωσιμότητας 
αναδιαρθρωμένων δανείων, η ύπαρξη 
δανειοληπτών με καλό μητρώο αποπλη-
ρωμής έχει μειωθεί σημαντικά.

Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις 
από εξωτερικούς παράγοντες
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 
ΔΝΤ, μια μείωση του τουρισμού από 
τη Ρωσία της τάξης του 20%, λόγω της 
υποτίμησης του ρουβλίου, εκτιμάται ότι 
θα μειώσει την ανάπτυξη κατά μισή πο-
σοστιαία μονάδα τον ρυθμό ανάπτυξης. 
Σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές κατέ-
χει και η Ρωσία, αφού το 2013 απορρό-
φησε το 17% των συνολικών εξαγωγών, 
ενώ οι ξένες άμεσες επενδύσεις αντιστοι-
χούσαν στο 150% του ΑΕΠ το 2013, εκ 
των οποίων το 90% μέσω εταιρειών ει-
δικού σκοπού που είναι εγγεγραμμέ-
νες στην Κύπρο. Υποδεικνύοντας πως οι 
Ρώσοι καταθέτες διακρατούν ένα σημα-
ντικό ποσό των καταθέσεων των μη κα-
τοίκων Κύπρου, το ΔΝΤ σημειώνει πως 
ένας ενδεχόμενος επαναπατρισμός ρω-
σικών καταθέσεων θα μπορούσε να δη-
μιουργήσει κινδύνους ρευστότητας για 
τις εγχώριες τράπεζες, παρόλο που μέχρι 
τώρα υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για 
εκροές και η ρευστότητα των τραπεζών 
έχει βελτιωθεί. Σε σχέση με την Ελλάδα, 
το ΔΝΤ αφού υποδεικνύει πως οι εξα-
γωγές στη χώρα το 2013 αντιστοιχούσαν 
στο 6,5% των συνολικών εξαγωγών, πα-
ρουσιάζοντας μείωση 7% από την προ 

της κρίσης στην Ελλάδα περίοδο. Η επι-
βράδυνση στην Ελλάδα το 2015 (σε σχέ-
ση με το World Economic Outlook του 
2014) εκτιμάται ότι θα επηρεάσει αρνη-
τικά την ανάπτυξη στην Κύπρο κατά 0,1 
- 0,2%. Για τις θυγατρικές των ελληνικών 
τραπεζών που λειτουργούν στην Κύπρο, 
το ΔΝΤ σημειώνει ότι διαθέτουν το 14% 
των συνολικών καταθέσεων στο τραπε-
ζικό σύστημα, εκ των οποίων τα €2,5 εί-
ναι ασφαλισμένες καταθέσεις. Προσθέτει, 
όμως, ότι οι τέσσερεις θυγατρικές χρημα-
τοδοτούνται από εγχώριες πηγές και ότι 
οι έκθεσή τους στην Ελλάδα έχει μειωθεί 
σημαντικά, αλλά είναι ευαίσθητες στις 
εξελίξεις στην Ελλάδα.

Τα οφέλη από τη μείωση 
στις τιμές πετρελαίου
Με τα νοικοκυριά να πληρώνουν €8 για 
κάθε €100 διαθέσιμου εισοδήματος σε 
καύσιμα, το ΔΝΤ σημειώνει πως μια μεί-
ωση €10 στις τιμές πετρελαίου παγκο-
σμίως, και υπό την προϋπόθεση ότι η 
μείωση διατηρηθεί για όλο το τρέχον έτος 
και ότι το 50% της μείωσης αυτής μετα-
φερθεί στους καταναλωτές, θα απελευθε-
ρώσει διαθέσιμο εισόδημα της τάξης του 
0,3% του ΑΕΠ, κάτι που με τη σειρά του 
ενδεχομένως να οδηγήσει σε ενίσχυση 
της ανάπτυξης κατά 0,4% σε σύγκριση 
με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της έκ-
θεσης του ΔΝΤ για το 2014 υπό το κεφά-
λαιο 4. Παράλληλα, η μείωση στις τιμές 
των καυσίμων θα επηρεάσει το εμπορι-
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κό ισοζύγιο, αφού οι εισαγωγές καυσί-
μων αντιστοιχούν στο 20% των συνολι-
κών εισαγωγών. Το ΔΝΤ σημειώνει πως 
η μείωση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι 
της στερλίνας, ύστερα από την υλοποίη-
ση του προγράμματος ποσοτικής χαλά-
ρωσης της ΕΚΤ, είχε ως αποτέλεσμα οι 
αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο να αυξηθούν κατά 16% το πρώτο 
τετράμηνο του 2015, ενώ μια πιο ισχυρή 
ανάκαμψη στην Ευρωζώνη (σε σχέση με 
το WEO του 2014) θα ενισχύσει τις κυ-
πριακές εξαγωγές, εκ των οποίων το 50% 
είναι στην ΕΕ, κάτι που με βάση τα σενά-
ρια του ΔΝΤ, θα ευνοήσει την ανάπτυξη 
κατά 0,25% - 0,50%.

Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις
Ενθαρρυντικές χαρακτηρίζει τις οικονομι-
κές εξελίξεις και γενικά ισχυρές τις επιδό-
σεις του κυπριακού προγράμματος η έκ-
θεση για την 5η, 6η και 7η αξιολόγηση, 
την οποία ετοίμασε η αποστολή του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου και παρου-
σιάστηκε στη συνεδρίαση του διοικητι-
κού συμβουλίου του «Ταμείου», την Πα-
ρασκευή 19 Ιουνίου. Ο υπεύθυνος του 
κυπριακού προγράμματος, εκ μέρους του 
ΔΝΤ, Μαρκ Λιούις αναφέρθηκε στην πο-
ρεία της κυπριακής οικονομίας.

Διαχειρίσιμοι οι κίνδυνοι
Στην έκθεσή του, το Ταμείο χαρακτη-
ρίζει πλέον τους κινδύνους ως «διαχει-
ρίσιμους», σημειώνοντας ωστόσο ότι 
«η πρόκληση είναι η διατήρηση της 
δυναμικής των μεταρρυθμίσεων ενώ-
πιον δύσκολου πολιτικού περιβάλλο-
ντος». «Ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλ-
λον θα μπορούσε να περιπλέξει την 
έγκριση σημαντικών μεταρρυθμίσεων 
για το υπόλοιπο του προγράμματος. Η 
δέσμευση των Αρχών στο πρόγραμμα 
και στους στόχους του παραμένει υψη-
λή, ωστόσο με το κυβερνών κόμμα να 
μειοψηφεί στη Βουλή και τις βουλευτι-
κές εκλογές του 2016 στον ορίζοντα, η 
διασφάλιση επαρκούς στήριξης θα είναι 
δύσκολη. Αυτό αποτελεί πρόκληση για 
τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς των ιδι-
ωτικοποιήσεων, της δημόσιας υπηρε-
σίας και για τα περαιτέρω βήματα για το 
καθάρισμα των βιβλίων των τραπεζών 
(πώληση δανείων)», αναφέρει το Τα-
μείο. Εξηγώντας γιατί θεωρεί ενθαρρυ-
ντικές τις οικονομικές εξελίξεις, η έκθε-
ση αναφέρει ότι «η ύφεση το 2014 ήταν 
ηπιότερη απ’ ό,τι αναμενόταν και η αύ-

ξηση του ΑΕΠ ήταν θετική κατά το πρώ-
το τρίμηνο του 2015, για πρώτη φορά 
μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Τα 
φορολογικά αποτελέσματα έχουν υπερ-
βεί τις προβλέψεις του προγράμματος 
με μεγάλο περιθώριο. Η ρευστότητα 
και η φερεγγυότητα του τραπεζικού συ-
στήματος έχουν βελτιωθεί, επιτρέποντας 
την αφαίρεση όλων των εξωτερικών πε-
ριορισμών πληρωμών». Χαρακτηρίζο-
ντας γενικά ισχυρές τις επιδόσεις του 
προγράμματος, διευκρινίζει ότι η συμ-
μόρφωση με τις ποσοτικές προϋποθέ-
σεις ήταν καλή και οι Αρχές έχουν προ-
χωρήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις. «Οι αξιολογήσεις τέθηκαν σε ανά-
παυλα εξαιτίας καθυστερήσεων στη θέ-
σπιση του πλαισίου της αναδιάρθρωσης 
χρέους του ιδιωτικού τομέα, όμως τώρα 
τα νέα πλαίσια αφερεγγυότητας και εκ-
ποιήσεων είναι σε εφαρμογή».

Περαιτέρω προσπάθειες
Η έκθεση επισημαίνει ότι απαιτούνται 
περαιτέρω προσπάθειες για να τεθεί η 
κυπριακή οικονομία σε μια υγιή βάση. 
«Η αποτελεσματική εφαρμογή του νέ-
ου πλαισίου της αναδιάρθρωσης του ιδι-
ωτικού χρέους θα είναι ζωτικής σημα-
σίας για την αντιμετώπιση του υψηλού 
επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων και, ως εκ τούτου, θα εδραιώσει 
τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και 
θα τονώσει την ανάπτυξη». Περιγράφει 
ως βασικό στοιχείο για την επιτυχία του 
προγράμματος την ανάγκη να μειωθεί το 
εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων (NPLs) στην Κύ-
προ, το οποίο έφθασε στο 59% του συνό-
λου των δανείων για τις βασικές εγχώ-
ριες τράπεζες, στα τέλη του Δεκεμβρίου 
2014. «Ωστόσο, ο στόχος αυτός παρε-
μποδίστηκε από καθυστερήσεις στην ει-
σαγωγή των κεντρικών συστατικών του 
νομικού πλαισίου της αναδιάρθρωσης 
του ιδιωτικού χρέους. Ενώ ο νόμος για 
τις εκποιήσεις ψηφίστηκε τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο από τη Βουλή, ανεστάλη 
τότε, αποτρέποντας έτσι την ολοκλήρω-
ση της πέμπτης αξιολόγησης στο πλαί-
σιο της ρύθμισης του EFF».

Για την αναστολή, γράφει πως εν μέ-
ρει αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες στην 
Κύπρο ότι αυτός ο νόμος θα ωφελήσει 
τους πιστωτές, επιταχύνοντας τις κατα-
σχέσεις, αλλά χωρίς επαρκείς διασφα-
λίσεις για ευάλωτους δανειολήπτες, εν 
απουσία ενός επικαιροποιημένου πλαι-

σίου αφερεγγυότητας
Η έκθεση περιγράφει συνοπτικά τις 

κοινοβουλευτικές διαδικασίες μέχρι τη 
νομοθέτηση του πλαισίου και εκτιμά ότι 
«ορισμένες διατάξεις που θεσπίστηκαν 
κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής 
διαδικασίας θα μπορούσαν να αποδυ-
ναμώσουν την αποτελεσματικότητα του 
πλαισίου αφερεγγυότητας και εκποιή-
σεων. Εν πάση περιπτώσει, το πλαίσιο 
θα πρέπει να προσαρμοστεί με την πά-
ροδο του χρόνου, στη βάση της πρακτι-
κής εμπειρίας. Παρ’ όλα αυτά, η υιοθέ-
τησή τους είναι ένα κρίσιμο βήμα προς 
τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομο-
θετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η 
πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις των Αρ-
χών σε αυτούς τους τομείς ταιριάζει με 
την ακολουθία που προβλέπεται από το 
πρόγραμμα των αξιολογήσεων».

Οι προτεραιότητες τώρα είναι να κα-
ταστεί το πλαίσιο λειτουργικό και γι’ αυ-
τό θα πρέπει μέχρι τα τέλη Αυγούστου 
του 2015 να υιοθετηθούν οι υπολειπό-
μενες διοικητικές πράξεις και οι κανο-
νισμοί που απαιτούνται για τη διασφάλι-
ση της λειτουργικότητας του καθεστώτος 
αφερεγγυότητας.

Το σχετικό κεφάλαιο της έκθεσης εί-
ναι πολύ εκτενές γι’ αυτά που πρέπει να 
γίνουν σε σχέση με τους στόχους της 
αναδιάρθρωσης των δανείων, τη βιω-
σιμότητα των λύσεων αναδιάρθρωσης, 
τα μέσα για τη διευκόλυνση της πώλη-
σης περιουσιακών στοιχείων τραπεζών 
και τη συνέχιση των προσπαθειών για 
την αναδιάρθρωση του συνεργατικού 
πιστωτικού τομέα. Η έκθεση αναφέρει 
ότι οι κυπριακές Αρχές πρέπει, με δε-
δομένο το υψηλό δημόσιο χρέος, «να δι-
ατηρήσουν συνετά δημόσια οικονομι-
κά και να συνεχίσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι ζωτικής 
σημασίας για τη στήριξη της βιωσιμότη-
τας των δημόσιων οικονομικών και της 
ανάπτυξης. Η διατήρηση της δυναμικής 
των μεταρρυθμίσεων θα είναι δύσκολη. 
Ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον θα 
μπορούσε να συνεχίσει να περιπλέκει 
το πέρασμα των σημαντικών μεταρρυθ-
μίσεων που εκκρεμούν». Χαρακτηρίζει 
υψηλή τη δέσμευση των Αρχών για το 
πρόγραμμα και τους στόχους του, επιση-
μαίνει ωστόσο ότι «με το κυβερνών κόμ-
μα στη θέση της μειοψηφίας στη Βουλή 
και με τις βουλευτικές εκλογές του Μα-
ΐου 2016 στον ορίζοντα, η διασφάλιση 

επαρκούς υποστήριξης θα είναι δύσκο-
λη. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις για με-
ταρρυθμίσεις στους τομείς των ιδιωτικο-
ποιήσεων και της δημόσιας διοίκησης, 
και για περαιτέρω βήματα που θα βο-
ηθήσουν στον καθαρισμό των ισολογι-
σμών του ιδιωτικού τομέα».

Μακροοικονομικά
Για τα μακροοικονομικά, η έκθεση προ-
βλέπει σταδιακή ανάκαμψη εντός του 
2015. «Περιορισμένη ανάπτυξη 0,2% 
αναμένεται για το τρέχον έτος, με ασθενέ-
στερη ζήτηση από τη Ρωσία και την Ελ-
λάδα, η οποία θα αντισταθμιστεί από την 
αύξηση της ζήτησης από την ΕΕ». Εκτιμά 
πως οι περιφερειακές ανησυχίες αναμέ-
νεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδι-
ωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. 
Αντίθετα, η επίδραση των χαμηλότερων 
τιμών της ενέργειας στην αγοραστική 
δύναμη των νοικοκυριών αναμένεται να 
στηρίξει την ιδιωτική κατανάλωση.

«Η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα επιτα-
χυνθεί το 2016 και στη συνέχεια να δια-
τηρηθεί περίπου στο 2 τοις εκατόν μεσο-

πρόθεσμα, πολύ κάτω από τους προ της 
κρίσης ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτή η πο-
ρεία της ανάπτυξης αντικατοπτρίζει την 
υποτονική ιδιωτική κατανάλωση και την 
αύξηση των επενδύσεων μεσοπρόθεσμα, 
δεδομένων των αναγκών απομόχλευσης 
του ιδιωτικού τομέα. Όπως συζητήθηκε 
σε προηγούμενες εκθέσεις, η ανάκαμψη 
αναμένεται να μη στηριχθεί σε πιστώσεις, 
αλλά θα καθοδηγείται από τομείς υπηρε-
σιών οι οποίοι εξαρτώνται λιγότερο από 
τις πιστώσεις, όπως ο τουρισμός και οι 
μη χρηματοπιστωτικές επιχειρηματικές 
υπηρεσίες». Προβλέπει πτωτική προ-
σαρμογή των τάσεων της ανεργίας και 
του πληθωρισμού. Για την ανεργία, προ-
βλέπει 16,1% το 2015, 15,1% το 2016, 
13,8% το 2017, 12,5% το 2018, 11,2% το 
2019 και 10,2% το 2020. Προβλέπει ότι 
ο αποπληθωρισμός θα μετριαστεί κατά 
μέσο όρο 0,8% το 2015, καθώς θα υπο-
χωρεί η επίπτωση της μείωσης των τι-
μών του πετρελαίου. Μετά το 2016 προ-
βλέπει θετικό πληθωρισμό, καθώς θα 
ανακάμπτουν σταδιακά η εγχώρια ζήτη-
ση και οι μισθοί.

H βραδεία πρόοδος στην εφαρμογή 
του νέου πλαισίου αναδιάρθρωσης 
του ιδιωτικού χρέους και στην αντι-
μετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, θα μπορούσε να καθυστε-
ρήσει τη βελτίωση των ισολογισμών 
και την επέκταση των πιστώσεων, 
βάζοντας τροχοπέδη στην ανάκαμ-
ψη και περιορίζοντας τη μεσοπρόθε-
σμη ανάπτυξη. 

Εγχώριοι
H διατήρηση του αποπληθωρισμού 
θα μπορούσε να επηρεάσει περαι-
τέρω τους περιορισμένους ισολο-
γισμούς του ιδιωτικού τομέα. Από 
την άλλη πλευρά, ορισμένοι δείκτες 
(όπως για παράδειγμα αυτοί που σχε-
τίζονται με την είσπραξη φόρων κα-
τανάλωσης και το κλίμα στην αγο-
ρά), καθώς και τα στοιχεία - έκπληξη 
για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 
2015, δείχνουν μια ταχύτερη από την 
προβλεπόμενη ενδυνάμωση της οι-
κονομικής δραστηριότητας.

Εξωτερικοί
•Μια παρατεταμένη περίοδος ανα-
ταραχής, που σχετίζεται με την Ελλά-
δα, θα μπορούσε να επηρεάσει την 
Κύπρο, μέσω της άμεσης διάχυσης 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, της 
γενικότερης επίδρασης στην εμπι-
στοσύνη, ή μέσω επίπτωσης στην 
εξωτερική ζήτηση της ΕΕ. Ανεξάρ-
τητα από οποιαδήποτε αποφασιστι-
κή ανταπόκριση σε επίπεδο πολιτι-
κής στην ευρύτερη ζώνη του ευρώ, 
θα ήταν δύσκολο η Κύπρος να απο-
φύγει τελείως τις αρνητικές επιπτώ-

σεις των εξελίξεων που σχετίζονται 
με την Ελλάδα.
•Μια βαθύτερη ύφεση στη Ρωσία 
ή / και περαιτέρω υποτίμηση του 
ρουβλίου θα μπορούσε να επηρεά-
σει τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό 
της Κύπρου, πέραν των βασικών πα-
ραδοχών.
•Όσον αφορά στην Ελλάδα, ενώ οι 
χρηματοοικονομικοί δεσμοί έχουν 
μειωθεί σημαντικά, οι Αρχές παρακο-
λουθούν στενά την κατάσταση. Η ολο-
κλήρωση των αξιολογήσεων θα είναι 
ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της 
διασφάλισης της Κύπρου από κιν-
δύνους ευρύτερης μετάδοσης, με την 
εξασφάλιση διαθέσιμης χρηματοδο-
τικής υποστήριξης και ρευστότητας, 
και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Στον αντίποδα, θα μπορούσε να 
υπάρξει μια ισχυρότερη εξωτερική 
ζήτηση, ή μία μεγαλύτερη συμπίε-
ση των αποδόσεων -για παράδειγμα, 
λόγω της θετικής επίδρασης της πο-
σοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ- ή εάν η 
ύφεση στη Ρωσία είναι ηπιότερη απ’ 
ό,τι προβλεπόταν.

Πέραν της θετικής εισήγησης της 
αποστολής του ΔΝΤ προς το διοικη-
τικό συμβούλιο, για την έγκριση των 
τριών αξιολογήσεων, εισηγείται α) 
την αποδοχή του αιτήματος για την 
άρση της μη τήρησης ενός κριτηρίου 
επιδόσεως, καθώς όπως η απόκλι-
ση ήταν προσωρινή και ήσσονος ση-
μασίας, β) τη θέσπιση των κριτηρίων 
απόδοσης μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 
του 2015 και γ) τον επανασυγχρονι-
σμό των φάσεων των αγορών εντός 
του πλαισίου.

Μεγάλοι κίνδυνοι
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Μ
ε στόχο την ενημέρω-
ση γύρω από το ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμ-
μα Lynceus, που συ-
ντονίζει η Κύπρος και 

αφορά μια καινοτόμο τεχνολογία διά-
σωσης ναυαγών, αλλά και την προώθη-
ση του νησιού στον τομέα των κρουαζιέ-
ρων, ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος 
Δημητριάδης, είχε συνάντηση στη Λε-
μεσό, με εκπροσώπους των μεγαλύτε-
ρων εταιρειών κρουαζιερών σε Ευρώ-
πη και Αμερική. Το ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Lynceus, συνολικού προϋπο-
λογισμού 10,5 εκατομμυρίων ευρώ, άρ-
χισε να αναπτύσσεται με πρωτοβουλία 
της Κύπρου και με τη συμμετοχή 16 
εταίρων από διάφορες χώρες, ώστε να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που 
συνδέονται με την ασφαλή εκκένωση 
των πλοίων, σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης. Το πρόγραμμα, η πρώτη φά-
ση του οποίου έχει ολοκληρωθεί, προ-
ωθεί μεταξύ άλλων ένα δίκτυο ασύρμα-
των αισθητήρων, μέσα από τους οποί-
ους θα παρακολουθείται η θέση αλλά 
και η υγεία κάθε επιβάτη, ώστε σε πε-
ρίπτωση ναυαγίου να μπορεί ευκολό-
τερα να γίνεται ο εντοπισμός και η δι-
άσωσή τους. Σε δηλώσεις του, ο κ. Δη-
μητριάδης συνεχάρη τους εμπλεκομέ-
νους στο πρόγραμμα και υπέδειξε ότι 
«τέτοιου είδους έργα πραγματικά δεί-
χνουν τις δυνατότητες που έχει η οι-
κονομία μας, τις δυνατότητες που δια-
θέτουν οργανισμοί που έχουν τη βάση 
τους στην Κύπρο, να αναπτύξουν νέες 
τεχνολογίες, όχι μόνο στη θεωρία, αλλά 
να αναπτυχθούν και στην πράξη και να 
πωληθούν στην αγορά».

Ξανά στον χάρτη
Με την ευκαιρία της παρουσίασης του 
έργου σε μεγάλους διοργανωτές κρου-
αζιερών της Ευρώπης και της Αμερι-
κής, ώστε να συνεχίσει η δεύτερη φά-
ση του προγράμματος με εφαρμογή του 
σε πραγματικές συνθήκες, ο Υπουργός 
Μεταφορών είχε συζητήσει με τους εκ-
προσώπους των εταιρειών αυτών, με 
στόχο την προώθηση της Κύπρου στον 
τομέα της κρουαζιέρας. Όπως ανέφερε, 
«πριν από κάποια χρόνια είχαμε σημα-

ντικό τουρισμό που χρησιμοποιούσε τη 
Λεμεσό σαν ‘home port’ και γίνονταν 
αυτές οι μικρές κρουαζιέρες στην περι-
οχή, ωστόσο, αυτήν τη στιγμή, λόγω της 
κατάστασης, αυτό έχει περιοριστεί ση-
μαντικά. »Προσπαθούμε όμως να ξα-
ναβάλουμε στον χάρτη τη χώρα μας 
όσον αφορά τον τομέα της κρουαζιέρας 
και αυτό το κάνουμε σε συνεργασία και 
με άλλες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, 
το Ισραήλ, ακόμη και η Αίγυπτος», εί-
πε ο κ. Δημητριάδης, σημειώνοντας ότι 

οι προσπάθειες θα είναι συνεχείς. Υπέ-
δειξε, παράλληλα, ότι ο σχεδιασμός αυ-
τών των εταιρειών γίνεται με ένα χρονι-
κό ορίζοντα τουλάχιστον 2 ετών, οπό-
ταν οι προσπάθειες που γίνονται σήμε-
ρα δεν αναμένεται να φέρουν αποτελέ-
σματα τάχιστα, αλλά στα αμέσως επόμε-
να χρόνια. Από τη δική μας πλευρά ως 
Υπουργείο Μεταφορών, συνέχισε, θα 
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύ-
σουμε περαιτέρω αυτόν τον τομέα και 
«πιστεύω ότι θα βοηθήσει επίσης η δι-

αδικασία που έχουμε αρχίσει στα λιμά-
νια μας, με την οποία θα αναθέσουμε 
τις εργασίες που γίνονται σε ιδιώτες, οι 
οποίοι ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουν 
να αναπτύξουν περαιτέρω αυτού του εί-
δους εργασίες».

Θετικές ενδείξεις για λιμάνι Λεμεσού
Αναφερόμενος ειδικότερα στο θέμα 
του λιμανιού της Λεμεσού και την πρό-
σκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, 
με στόχο την προσέλκυση επενδυτή ή 
επενδυτών για τη διάθεση των εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων του λιμανιού, 
ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως εί-
ναι νωρίς ακόμη για να γνωρίζουμε τον 
συνολικό αριθμό των ενδιαφερομένων, 
«όμως οι ενδείξεις είναι θετικές». Ο τε-
λικός μας στόχος, σημείωσε, είναι να 
αναπτύξουμε σημαντικά την οικονομι-
κή δραστηριότητα που συνδέεται με το 
λιμάνι της Λεμεσού και όχι απλώς να 
αντλήσουμε χρήματα «και πιστεύω ότι 
είναι γι’ αυτό που πρέπει να το αγκαλιά-
σουμε όλοι, διότι δεν είναι μόνο θέμα 
να πουλάς κάτι και να παίρνεις χρήμα-
τα, αλλά να αναθέτεις και να αναπτύξεις 
αυτές τις εργασίες».

Ο Μάριος Δημητριάδης υπέδειξε, 
ακόμη, πως βασική προϋπόθεση για 
συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι να 
έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της 
διαχείρισης λιμανιών και τόνισε πως 
«σκοπός δεν είναι να πάρουμε τις υφι-
στάμενες εργασίες και να τις δώσουμε 
σε κάποιον, αλλά να δώσουμε τις εργα-
σίες σε κάποιον που έχει εμπειρία στον 
τομέα, έχει τις διασυνδέσεις, έτσι ώστε να 
μπορέσει να τις αναπτύξει πολύ περισ-
σότερο απ’ ό,τι έχουμε σήμερα».

Επανατοποθέτηση της Κύπρου
στον χάρτη της κρουαζιέρας
Μάριος Δημητριάδης  Προσπαθούμε να ξαναβάλουμε στον χάρτη τη χώρα μας όσον αφορά τον τομέα της κρουαζιέρας
και αυτό το κάνουμε σε συνεργασία και με άλλες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, το Ισραήλ, ακόμη και η Αίγυπτος

Κινητή τηλεφωνία και ηλεκτρικό ρεύ-
μα θα ενοποιηθούν εντός Ιουλίου, 
υλοποιώντας τις πολιτικές αποφάσεις 
των δύο ηγετών στο πλαίσιο των Μέ-
τρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. 
Και τα δύο αυτά μέτρα βρίσκονται στο 
τελικό στάδιο επεξεργασίας. Σε δηλώ-
σεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του 
ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης και επικεφα-
λής της Τεχνικής Επιτροπής για την 
επιχειρηματικότητα, την οικονομία και 
θέματα εμπορίου, ανέφερε ότι για το 
θέμα της λειτουργίας της κινητής τη-
λεφωνίας σε ολόκληρο το νησί γίνο-
νται εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ 
των εταιρειών παροχής (τρεις ε/κ και 
δύο τ/κ) για να λυθούν οι τελευταίες 
λεπτομέρειες των τεχνικών θεμάτων 
και το οικονομικό κομμάτι που αφορά 
τον τρόπο που θα γίνονται οι χρεώσεις.

Κινητή τηλεφωνία
Ο τεχνικός τρόπος της επικοινωνίας λύ-
νεται, «αλλά πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 
και όλες οι ευαισθησίες. Ζούμε σε μια 
μοιρασμένη χώρα, υπάρχουν διάφορες 
ευαισθησίες που πρέπει να ληφθούν υπ’ 
όψιν. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυ-
τό, είναι αντιληπτό το τι εννοώ, είναι θέ-
ματα νομιμότητας».

Ερωτηθείς, εάν έχει λυθεί το θέμα 
του κωδικού, ο κ. Πηλείδης ανέφερε 
ότι δεν θα ήθελε να σχολιάσει προτού 
υπάρξει τελική λύση. «Συζητιούνται διά-
φορες επιλογές αυτήν τη στιγμή που τε-
χνικά είναι εφαρμόσιμες». Στην ερώτη-
ση, πότε μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί 
η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία, 
είπε ότι από τη στιγμή που συμφωνηθεί 
ο τρόπος ακριβώς, «είναι θέμα ημερών. 
Οπότε θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται περισ-

σότερο από μια εβδομάδα για να συμ-
φωνηθούν τα θέματα που ανέφερα προ-
ηγουμένως και η εφαρμογή θα μπορού-
σε να γίνει σχεδόν αμέσως».

Ο κ. Πηλείδης είπε ότι η τελευταία 
συνάντηση που είχε γίνει για το θέμα 

την περασμένη εβδομάδα ήταν των αρ-
μόδιων Τεχνικών Επιτροπών με εκπρο-
σώπους των εταιρειών και τον Ρυθμιστή 
Τηλεπικοινωνιών, όπου υπήρξε συμ-
φωνία σε μια κοινή ανακοίνωση, που 
έλεγε ότι οι παρευρισκόμενοι είχαν κα-
ταλήξει στο συμπέρασμα ότι τεχνικά η 
τηλεφωνική επικοινωνία είναι δυνατή 
και είχαν παραμείνει κάποια τεχνικά ζη-
τήματα σύνδεσης και χρεώσεων, για να 
επιλυθούν μεταξύ των εταιρειών.

Ηλεκτρικό ρεύμα
Ερωτηθείς για το θέμα της ενοποίησης 
του ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Πηλεί-
δης είπε ότι θεωρεί δεδομένα «ότι έχουν 
συμφωνηθεί και είναι θέμα επίλυσης 
μερικών τεχνικών διαδικασιών, όχι προ-
βλημάτων, για να λειτουργήσει». Στην 
ερώτηση, εάν αυτό είναι εφικτό εντός 
Ιουλίου, απάντησε: «ελπίζω ναι».

Σε παρατήρηση ότι η Τεχνική Επι-
τροπή, στην οποία είναι επικεφαλής μα-
ζί με τον Γκιουνάι Τσερκέζ, πρώην πρό-
εδρο του τ/κ επιμελητηρίου, φαίνεται ότι 
λειτουργεί αποδοτικά και με αποτέλε-

σμα και «ποιο είναι το μυστικό», ο Φειδί-
ας Πηλείδης επεσήμανε ότι η Επιτροπή 
δημιουργήθηκε το περασμένο φθινόπω-
ρο και «το μυστικό είναι ότι υπήρξε πολ-
λή προετοιμασία από τα επιμελητήρια 
προηγουμένως. Όλα αυτά για τα οποία 
μιλούμε σήμερα δεν είναι καινούργια. 
Η Τεχνική Επιτροπή μπόρεσε να προω-
θήσει κάποια θέματα που είχαν κάπως 
ωριμάσει μετά από προεργασία των επι-
μελητηρίων». Αυτό που χρειαζόταν, ση-
μείωσε, ήταν αποδοχή και επεξεργασία.

Κοινή υπαίθρια αγορά - Επιμελητήρια
Για το θέμα της κοινής υπαίθριας αγο-
ράς/παζαράκι των δύο επιμελητηρίων 
στην τάφρο απέναντι από το Λήδρα Πά-
λας, έργο στο οποίο αναφέρεται με δηλώ-
σεις του στη «Χαβαντίς» και ο πρόεδρος 
του τ/κ επιμελητηρίου Φικρί Τορός, ο 
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέφερε στο ΚΥ-
ΠΕ ότι προχωρούν σταδιακά, έχουν λη-
φθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις με τελευ-
ταία αυτήν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, 
στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται η 
τάφρος της εντός τειχών πόλης.

Ενοποίηση κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρισμού
Φειδίας Πηλείδης  Ο τεχνικός τρόπος 
της επικοινωνίας λύνεται, αλλά πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψιν και όλες οι ευαισθησίες
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Οι CEOs αλλάζουν μεθόδους πρόσληψης
Έρευνα PwC  Οι διευθυντές θεωρούν την έλλειψη ταλαντούχου προσωπικού ως τη μεγαλύτερη απειλή για τις επιχειρήσεις τους

Α
ντικατοπτρίζοντας τις δυ-
σκολίες που αντιμετω-
πίζουν σήμερα οι CEOs 
στην εξεύρεση ταλέντων 
που να διαθέτουν τις 

απαιτούμενες δεξιότητες για ανάπτυξη 
της επιχείρησής τους, τα τρία τέταρτα 
των 1,300 CEOs που συμμετείχαν σε 
έρευνα της PwC δηλώνουν ότι η έλλει-
ψη δεξιοτήτων αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη απειλή για την επιχείρησή τους. Το 
εν λόγω ποσοστό είναι δέκα φορές με-
γαλύτερο από το αντίστοιχο του 2014, 
ενώ πριν από έξι χρόνια ήταν μόλις 
46%. Τον μεγαλύτερο προβληματισμό 
εκφράζουν CEOs στην Ιαπωνία και τη 
Νότια Αφρική, όπου περισσότεροι από 
9 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευ-
να δηλώνουν ότι η διαθεσιμότητα βα-
σικών δεξιοτήτων αποτελεί απειλή για 
τις προοπτικές ανάπτυξης του οργανι-

σμού τους. Ακολουθούν με μικρή δι-
αφορά η Κίνα (90%), το Χονγκ Κονγκ 
(85%), το Ηνωμένο Βασίλειο (84%) και 
η Ρουμανία (84%). 

Φάσμα δεξιοτήτων
Στην Κύπρο, το ποσοστό των CEOs που 
δηλώνει ότι ανησυχεί για την εύρεση 
στελεχών με βασικές επαγγελματικές δε-
ξιότητες ανέρχεται στο 35%, ενώ το 80% 
αναφέρει ότι αναζητά στο ανθρώπινο 
δυναμικό που προσλαμβάνει ένα ευρύ-
τερο φάσμα δεξιοτήτων.

Προσλήψεις καθορισμένης διάρκειας
Στην προσπάθειά τους να επιλύσουν το 
πρόβλημα εξεύρεσης ταλαντούχου δυ-
ναμικού, οι CEOs προσφεύγουν όλο 
και περισσότερο σε προσλήψεις καθο-
ρισμένης διάρκειας, σε προσλήψεις ερ-
γαζομένων υπό καθεστώς μερικής απα-

σχόλησης, σε εξωτερική ανάθεση και σε 
σύναψη συμφωνιών παροχής υπηρεσι-
ών, ούτως ώστε να συμπληρώσουν τα 
υφιστάμενα κενά. Παράλληλα, ψάχνουν 
για ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων από 
ό,τι στο παρελθόν, ενώ η αναζήτησή τους 
επεκτείνεται και σε διαφορετικές γεω-
γραφικές περιφέρειες, κλάδους ή πλη-
θυσμιακές ομάδες.  

Η μεγάλη πρόκληση των CEOs
Η γεφύρωση του χάσματος σε ό,τι αφο-
ρά το ταλέντο αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα ώθησης της δραστηριότητας εξα-
γορών και συγχωνεύσεων, καθώς πέ-
ραν του ενός τετάρτου των CEOs δηλώ-
νει ότι η πρόσβαση σε ταλαντούχο δυνα-
μικό αποτελεί τον βασικό λόγο συνεργα-
σίας με άλλους οργανισμούς.

Δημιουργείται κατά συνέπεια μια οι-
κονομία όπου οι εργαζόμενοι που δια-

θέτουν τις δεξιότητες με τη μεγαλύτερη 
ζήτηση έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
γουν το πού και πότε θα εργάζονται, αλ-
λά και για ποιον. 

Ο Jon Andrews, επικεφαλής του πα-
γκόσμιου τμήματος ανθρώπινου δυνα-
μικού και οργάνωσης της PwC, δήλωσε 
σχετικά: «Παρά την αυξανόμενη επιχει-
ρηματική εμπιστοσύνη και τα φιλόδο-
ξα σχέδια προσλήψεων, οι οργανισμοί 
αντιμετωπίζουν σήμερα περισσότερες 
δυσκολίες από ποτέ στην εξεύρεση των 
κατάλληλων ανθρώπων που να διαθέ-
τουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να 
επιτύχουν τα σχέδια ανάπτυξής τους. Η 
ψηφιακή εποχή έχει μετατρέψει την έλ-
λειψη δεξιοτήτων από μια απλή ανησυ-
χία για τους CEOs σε μια πολύ μεγάλη 
πρόκληση.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέ-
τωπες με έναν περίπλοκο και μεταβαλ-

λόμενο κόσμο στον οποίον η τεχνολογία 
επιφέρει τεράστιες αλλαγές. Χρειάζονται 
ανθρώπους με ισχυρές δεξιότητες στον 
τομέα της τεχνολογίας, ανθρώπους ευ-
προσάρμοστους οι οποίοι να είναι σε θέ-
ση να εργαστούν σε διάφορους κλάδους. 
Είναι ωστόσο δυσεύρετοι, και έχουν ως 
εκ τούτου την πολυτέλεια να ζητούν πε-
ρισσότερα χρήματα για τις δεξιότητες 
που διαθέτουν. 

Οι οργανισμοί δεν μπορούν πλέον 
να ακολουθούν τις μεθόδους προσλή-
ψεων του παρελθόντος. Πρέπει να επε-
κτείνουν την αναζήτησή τους σε νέες 
γεωγραφικές περιοχές, σε νέες δεξαμε-
νές ταλέντου. Οι επιχειρήσεις καλούνται 
ακόμη να αξιοποιήσουν δεδομένα, ώστε 
να αντιληφθούν ακριβώς ποιες δεξιότη-
τες χρειάζονται και σε ποιους τομείς, για 
να διαμορφώσουν ανάλογα τις μελλοντι-
κές προσπάθειες προσλήψεων».

Η νέα λύση από την Aon Hewitt απλοποι-
εί τη διαχείριση των παροχών Ταμείου 
Προνοίας για τις κυπριακές επιχειρήσεις. 
Το πολυεπιχειρησιακό Ταμείο Προνοί-
ας της Aon Hewitt στην Κύπρο λειτουρ-
γεί από τον Οκτώβριο του 2014 και έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει Καλύτερα Απο-
τελέσματα για τα Μέλη (Better Member 
Outcomes). Το MAP υποστηρίζεται από 
βέλτιστα συστήματα διαχείρισης και επεν-
δυτικής διακυβέρνησης που παρέχονται 
από την Aon Hewitt, τον κορυφαίο ανε-
ξάρτητο προμηθευτή στον κόσμο στη δι-
αχείριση παροχών προσωπικού, με δι-
αχείριση παροχών για περισσότερο από 
22 εκατομμύρια εργαζομένους και τον 
μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό παρο-
χής συμβουλών για Επενδυτικά Θέματα 
Γενικής Φύσης με $4,6 τρισ. περιουσιακά 
στοιχεία υπό συμβουλή.

To MAP Fund δίνει τη δυνατότητα
• Στους εργοδότες να αναθέσουν τη δι-

ακυβέρνηση και την ευθύνη της διαχεί-
ρισης στους ειδικούς, επιτρέποντας στις 
εταιρείες και τα στελέχη τους να επικε-
ντρώσουν εκ νέου την προσοχή τους σε 
αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για 
την εταιρική τους στρατηγική.
• Στους εργαζόμενους να έχουν πλήρη 
πρόσβαση στον λογαριασμό τους και να 
επιλέγουν τη δική τους επενδυτική στρα-
τηγική από μια σειρά από καλά σχεδια-
σμένες στρατηγικές, που υλοποιούνται 
μέσω παγκοσμίου επιπέδου εξωτερικών 
διαχειριστών κεφαλαίων, που επιλέγονται 
από την παγκόσμια επενδυτική ομάδα της 
Aon Hewitt, εξασφαλίζοντας τους καλύ-
τερους διαχειριστές με τις χαμηλότερες 
δυνατές χρεώσεις.

Αποτελεσματική προσέγγισης
στις επενδύσεις
Η δημιουργία καλύτερων Ταμείων 
Προνοίας ήταν και παραμένει ο βα-
σικός στόχος. Αυτό σημαίνει την προ-

σφορά μιας πιο αποτελεσματικής προ-
σέγγισης στις επενδύσεις, ικανότητα για 
μεγαλύτερη ταχύτητα δράσης, χρησι-
μοποιώντας τους καλύτερους διαχει-
ριστές κεφαλαίων σε κάθε επενδυτική 
κατηγορία και την καλύτερη διασπορά 
- όλα με απώτερο στόχο καλύτερα απο-
τελέσματα για τα Μέλη. Καλύτερα Απο-
τελέσματα για τα Μέλη:
• Μειωμένος κίνδυνος από την ανάθεση 
της διαχείρισης επενδύσεων σε επαγγελ-
ματίες διαχειριστές κεφαλαίων.
• Βελτίωση της εμπιστοσύνης που απορ-
ρέει από την αμερόληπτη επενδυτική 
προσέγγιση από τον παγκόσμιο ηγε-
τικό οργανισμό στην παροχή παροχής 
συμβουλών για Ταμεία Προνοίας και 
Σύνταξης.
• Καλύτερη εμπειρία για τα Μέλη και 
αποφάσεις που υποστηρίζονται από έξυ-
πνη τεχνολογία.
• Μείωση του κόστους μέσω της μεγαλύ-
τερης κλίμακας και αποτελεσματικότητας.

Πολυεπιχειρησιακό Ταμείο Προνοίας από την Aon Hewitt για Κύπρο
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Φ
ιλόδοξα σχέδια για την 
εμβάθυνση της Οικο-
νομικής και Νομισμα-
τικής Ένωσης (ΟΝΕ) 
από την 1η Ιουλίου 

2015 και την ολοκλήρωσή της το αρ-
γότερο μέχρι το 2025 παρουσίασαν οι 
πρόεδροι πέντε θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Jean-Claude Juncker, τον Πρόεδρο της 
Συνόδου Κορυφής για το ευρώ Donald 
Tusk, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας 
Jeroen Dijsselbloem, τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario 
Draghi και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου Martin Schulz.

Μέτρα σε τρία στάδια
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, για να πραγματο-
ποιήσουν το όραμά τους για το μέλλον 
της ΟΝΕ, οι πέντε Πρόεδροι προωθούν 
συγκεκριμένα μέτρα που θα εφαρμο-
στούν σε τρία Στάδια. Ενώ ορισμένες 
από τις δράσεις θα πρέπει να επικε-
ντρωθούν στα επόμενα έτη, όπως είναι 
π.χ. η εισαγωγή ενός Ευρωπαϊκού Συ-
στήματος Εγγύησης Καταθέσεων, άλλες 
δράσεις προχωρούν περαιτέρω σε ό,τι 
αφορά πώς μοιράζονται την κυριαρχία 
τους τα Κράτη Μέλη που έχουν νόμι-
σμα το ευρώ, όπως είναι για παράδειγ-
μα η δημιουργία ενός μελλοντικού Τα-
μείου (treasury) για τη ζώνη του ευρώ. 
Αυτό αποτελεί μέρος του οράματος των 
πέντε Προέδρων, σύμφωνα με το οποίο 
προσοχή πρέπει να δοθεί και σε θέματα 
πέραν της επιβολής κανόνων στα τρα-
πεζικά ιδρύματα, με σκοπό να διασφα-
λιστεί η απόλυτη και διάφανη αρχιτε-

κτονική της ΟΝΕ. Στις Πολιτικές Κατευ-
θύνσεις του Προέδρου Juncker, η εμ-
βάθυνση και η δημιουργία μιας δικαι-
ότερης Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης αποτελεί μίαν από τις 10 προ-
τεραιότητες.

Ανολοκλήρωτη η Ένωση
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Juncker δήλωσε: «Το ευρώ είναι το 
νόμισμα των 19 κρατών-μελών της ΕΕ 
και περισσότερων από 330 εκατομμυ-
ρίων πολιτών. Θα πρέπει να είμαστε πε-
ρήφανοι γι’ αυτό. Είναι κάτι που προστα-
τεύει την Ευρώπη. Είναι όμως και κά-
τι που μπορεί να λειτουργήσει καλύτε-
ρα. Η Οικονομική και Νομισματική μας 

Ένωση παραμένει ανολοκλήρωτη. Κατά 
την ανάληψη των καθηκόντων μου υπο-
σχέθηκα ότι θα επεδίωκα να παγιώσου-
με και να συμπληρώσουμε τα πρωτό-
γνωρα μέτρα που λάβαμε κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης και να τα καταστήσου-
με κοινωνικά πιο δίκαια και δημοκρα-
τικά πιο νόμιμα. Σήμερα, εμείς, οι πέντε 
πρόεδροι, προσδιορίζουμε το κοινό μας 
όραμα. Ο κόσμος μας παρακολουθεί και 
θέλει να γνωρίζει προς τα πού βαδίζου-
με. Σήμερα, παρουσιάζουμε την πορεία 
της νομισματικής μας ολοκλήρωσης και 
τον τελικό προορισμό της».

Σταδιακή ενίσχυση
Ο κ. Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος 

για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, 
δήλωσε: «Η οικονομική και νομισμα-
τική ένωση έχει ενισχυθεί τα τελευταία 
χρόνια, ιδίως υπό το πρίσμα της χρημα-
τοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 
Παρ’ όλα αυτά, η ΟΝΕ δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί. Η σημερινή έκθεση δεί-
χνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
ενισχυθεί σταδιακά περαιτέρω κατά τα 
προσεχή έτη».

Σημαντικές οι αποκλίσεις
Σύμφωνα με την Έκθεση των πέντε 
Προέδρων, παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως με 
τη σύσταση της Τραπεζικής Ένωσης, η 
ΟΝΕ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι 

αποκλίσεις σε όλη τη ζώνη του ευρώ εί-
ναι σημαντικές, ενώ η κρίση των τελευ-
ταίων ετών έχει τονίσει περισσότερο τις 
υφιστάμενες ελλείψεις. Είναι σαφές ότι 
με 18 εκατομμύρια ανέργους και πολ-
λούς άλλους εκτεθειμένους στον κίνδυ-
νο του κοινωνικού αποκλεισμού, πρέπει 
ακόμη να γίνουν πολλά ώστε να μετα-
τραπεί η ζώνη του ευρώ -η δεύτερη με-
γαλύτερη οικονομία του κόσμου- σε ένα 
απόλυτα σταθερό οικοδόμημα. Χρειαζό-
μαστε μια μόνιμη, δίκαιη και δημοκρα-
τικά νόμιμη βάση για το μέλλον, που να 
συμβάλλει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, πε-
ρισσότερες θέσεις εργασίας και περισ-
σότερη ευημερία για όλους τους πολίτες, 
καταλήγει η Έκθεση.

Σχέδιο για ενίσχυση της ΟΝΕ 
Πρόεδροι πέντε θεσμικών οργάνων της ΕΕ  Φιλόδοξα σχέδια για την εμβάθυνση
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) από την 1η Ιουλίου 2015

Με ένα οξύτατο άρθρο για τη στάση 
των δανειστών, ο Πολ Κρούγκμαν πα-
ρενέβη στην πιο δραματική στιγμή των 
διαπραγματεύσεων για την ελληνική 
κρίση, λέγοντας σκληρές αλήθειες για 
το ΔΝΤ και την Ευρώπη. Ο νομπελί-
στας οικονομολόγος καταγγέλλει ευ-
θέως τους πιστωτές ότι επιχειρούν «να 
υπαγορεύσουν την εσωτερική πολιτι-
κή», τους καταλογίζει «παταγώδη απο-
τυχία» στις προβλέψεις τους, ερωτά εάν 
«ο στόχος είναι κατατροπώσουν τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ» και προειδοποιεί ότι «εάν συμ-
βεί τελικά το Grexit, θα είναι επειδή οι 
δανειστές, ή τουλάχιστον το ΔΝΤ, ήθε-

λαν να συμβεί».

Ολόκληρο το άρθρο
Έχω κάτσει αρκετά ήσυχος στο θέμα της 
Ελλάδας. Δεν ήθελα, βλέπετε, να ουρ-
λιάξω Grexit μπροστά σε τόσο κόσμο. 
Όμως όταν ακούει κανείς τις πληροφο-
ρίες από τις διαπραγματεύσεις στις Βρυ-
ξέλλες, πρέπει να πει κάτι, κι αυτό είναι: 
Τι νομίζουν ότι κάνουν οι πιστωτές και 
ειδικά το ΔΝΤ; Οι διαπραγματεύσεις 
αυτές υποτίθεται ότι αφορούσαν στους 
στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα 
και στη συνέχεια μία ελάφρυνση του 
χρέους, η οποία θα προλαμβάνει τις ατε-

λείωτες μελλοντικές κρίσεις. Και η ελλη-
νική κυβέρνηση συμφώνησε σε αρκε-
τά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αν 
σκεφτεί κανείς ότι ο προϋπολογισμός θα 
παρουσίαζε τεράστιο πρωτογενές πλεό-
νασμα, αν η οικονομία δεν ήταν σε τόσο 
μεγάλη ύφεση. Αλλά οι δανειστές συ-
νεχίζουν να απορρίπτουν τις ελληνικές 
προτάσεις, για τον λόγο ότι βασίζονται 
υπερβολικά στους φόρους και όχι αρκε-
τά στις περικοπές δαπανών. Άρα λοιπόν 
συνεχίζουμε το παιχνίδι της υπαγόρευ-
σης εσωτερικής πολιτικής.

Ο υποτιθέμενος λόγος για την απόρ-
ριψη των προτάσεων που είναι βασι-

σμένες σε φόρους, είναι ότι θα υπονο-
μεύσουν την ανάπτυξη. Η σωστή απά-
ντηση σε αυτό είναι: Μας κάνετε πλά-
κα; Αυτοί που απέτυχαν παταγωδώς να 
δουν τη ζημιά που θα προξενούσε η λι-
τότητα, τώρα κάνουν μαθήματα στους 
άλλους για την ανάπτυξη; Άλλωστε, οι 
ανησυχίες για την ανάπτυξη είναι όλες 
στην πλευρά της προσφοράς, σε μια οι-
κονομία η οποία λειτουργεί τουλάχι-
στον 20% κάτω από τις δυνατότητές της.

Ρωτήστε τους ανθρώπους του ΔΝΤ 
και θα σας μιλήσουν για την αδυναμία 
να μιλήσει κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ, για 
την ενόχλησή τους έναντι των θεατρι-

νισμών του κ.τ.λ. Αλλά δεν είμαστε στο 
λύκειο εδώ πέρα. Κι αυτήν τη στιγμή εί-
ναι οι πιστωτές, πολύ περισσότερο από 
τους Έλληνες, οι οποίοι συνεχίζουν να 
αλλάζουν τους κανόνες. Τι συμβαίνει 
λοιπόν; Μήπως ο στόχος είναι να κατα-
τροπώσουν το ΣΥΡΙΖΑ; Μήπως είναι 
να εξωθήσουν την Ελλάδα σε μια κατα-
στροφική, όπως πιστεύουν, χρεοκοπία, 
για να παραδειγματίσουν τους υπόλοι-
πους; Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα 
να σταματήσουμε να μιλάμε για ένα 
Greccident. Εάν συμβεί τελικά το Grexit 
θα είναι επειδή οι δανειστές, ή τουλάχι-
στον το ΔΝΤ, ήθελαν να συμβεί.

Π. Κρούγκμαν προς δανειστές: Πλάκα μας κάνετε;
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