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€20 εκ.
Το κόστος διεξαγωγής του δημο-
ψηφίσματος στην Ελλάδα

1,8%
Μείωση στις μέσες μηνιαίες απο-
λαβές των υπαλλήλων το πρώτο 
τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με 
το πρώτο τρίμηνο του 2014

€60
Ήταν το όριο για αναλήψεις μετρη-
τών από τα ATM στην Ελλάδα για 
όλη την εβδομάδα

Η 
άμεση δημοκρατία 
επιστρέφει στον τό-
πο που γεννήθηκε. 
Σήμερα οι Έλληνες 
θα συμμετάσχουν σε 

μια ιστορική διαδικασία η οποία εν 
πολλοίς θα κρίνει το μέλλον τους. 
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος οι Έλ-
ληνες οι οποίοι νοιάζονται πραγ-
ματικά για τον τόπο τους, μακριά 
από μικροκομματικά συμφέροντα 
και ιδεολογικά στεγανά, είναι αυ-
τοί που θα τραβήξουν το κουπί για 
την επόμενη ημέρα, όποια και να 
είναι αυτή. Άλλωστε είτε με ευρώ, 
είτε με δραχμές, είτε με οποιοδή-
ποτε άλλο νόμισμα οι θυσίες που 
θα συνεχίσουν να απαιτούνται εί-
ναι αρκετές και οι πιο πολλές πέραν 
των δυνατοτήτων τους. Οι προθέ-
σεις του κ.Τσίπρα σαφώς και ήταν 
καλές, όμως, η απειρία του οδήγη-
σε τη χώρα στο σημερινό αδιέξοδο. 
Ο κόσμος τον ψήφισε με την ελπίδα 
να πετύχει μία καλύτερη συμφωνία 
με τους δανειστές αλλά μετά από 
τέσσερεις μήνες ατέρμονων δια-
πραγματεύσεων η χώρα βρίσκεται, 
αποδεδειγμένα, σε χειρότερη κατά-
σταση από εκείνην που ήταν πριν 
αναλάβει το τιμόνι, με κλειστές τις 
τράπεζες, με την αγορά νεκρή και 
τους τουρίστες να τα μαζεύουν… Ως 

Πρωθυπουργός όφειλε να γνωρίζει 
ότι μια καλή συμφωνία δεν εξαρτά-
ται μόνο από τη σκληρή στάση που 
θα κρατήσει στις διαπραγματεύσεις 
με τους δανειστές αλλά πάνω σε 
σωστές βάσεις στο πλαίσιο των εφι-
κτών συγκλίσεων και υποχωρήσε-
ων. Όσο παράτολμες κι αν είναι οι 
προβλέψεις φάνηκε ότι το κλείσι-
μο των τραπεζών και η ταλαιπωρία 
όλης της εβδομάδας δεν φαίνεται να 
βοήθησαν την κυβέρνηση, καθώς 
οι εικόνες στριμωγμένων ηλικιω-
μένων στις τράπεζες για να εισπρά-
ξουν την χιλιοκουρεμένη τους σύ-
νταξη μόνο ευφορία δεν προκαλού-
σαν. Όμως ο λαός, ο οποίος βιώνει 
στο πετσί του εδώ και χρόνια τις συ-
νέπειες των Μνημονίων ζητά κάτι 
καλύτερο, το οποίο όμως εξακολου-
θεί να παραμένει άγνωστο καθώς η 
κυβέρνηση Τσίπρα δεν φρόντισε να 
ενημερώσει για τα σχέδια της επό-
μενης ημέρας. Και είναι κρίμα για 
έναν λαό που εδώ και πέντε χρόνια 
ματώνει υπό το βάρος των Μνημο-
νίων, χωρίς καμιά προοπτική, με 
ψεύδη και υποσχέσεις. Ευτυχώς το 
αποτέλεσμα θα κριθεί στην Ελλά-
δα. Ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στη 
Φρανκφούρτη, ούτε στη Νέα Υόρ-
κη αλλά στην Ελλάδα, σε κάθε δρό-
μο και σε κάθε σπίτι.

p.gregoriou@simerini.com

Editorial  Παναγιώτης Γρηγορίου

Photo of the week   Άλλοι για τα €60 και άλλοι στο πάτωμα

H ώρα του λαού

Μια φωτογραφία, λέει το κινέζικο ρητό, είναι χίλιες λέξεις. Αυτή, όμως,  μάλλον 
ξεπερνά τις χίλιες, καθώς εδώ συνοψίζεται όλη η κατάσταση που επικρατεί σήμερα 
στην Ελλάδα. Στα ΑΤΜ o κόσμος στήθηκε στις ουρές για να εισπράξει έστω τα €60 
που δικαιούται, όμως κάποιοι, είτε με όριο είτε  χωρίς όριο, το μόνο που έχουν είναι 
μια κουβέρτα και για στέγη τον ουράνο...

Editorial  Θέματα
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Α
ντικατάσταση του κλιμα-
κωτού με ενιαίο φόρο 
ακινήτων σε τιμές της τε-
λευταίας γενικής εκτίμη-
σης και φορολογικά κί-

νητρα για νέες επενδύσεις ανακοίνωσε 
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος 
ανέφερε ότι η Κύπρος καταγράφει ξανά 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στη σκιά 
των εξελίξεων στην Ελλάδα ο Πρόεδρος 
σε δύο ξεχωριστές ομιλίες του, η μία 
στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΛΚ (Σύν-
δεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύ-
πρου) και η άλλη στην εκδήλωση απο-
νομής των διεθνών βραβείων επενδύ-
σεων που συνδιοργανώνουν ο Οργανι-
σμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 
και το περιοδικό Gold, ανέφερε ότι η λύ-
ση του Κυπριακού θα αποτελέσει ένα 
από τα πλέον σημαντικά στοιχεία για 
την προώθηση επενδύσεων και για ανά-
πτυξη. Μιλώντας στην ετήσια συνέλευ-
ση του συνδέσμου λογιστών, ο πρόε-
δρος ανακοίνωσε ότι το υπουργικό έλα-
βε αποφάσεις που «εκσυγχρονίζουν το 
φορολογικό μας πλαίσιο, το καθιστούν 

πιο δίκαιο και πιο ανταγωνιστικό και, το 
σημαντικότερο, περιορίζουν με τρόπο 
στοχευμένο το φορολογικό βάρος προ-
σφέροντας κίνητρα για οικονομική δρα-
στηριότητα».  

Οι αλλαγές
Σύμφωνα με τον Νίκο Αναστασιάδη, πέ-
ρα από μια σειρά επί μέρους ρυθμίσεων 
που διευκρινίζουν, εναρμονίζουν και 
απλοποιούν το φορολογικό μας πλαί-
σιο, οι βασικοί άξονες της φορολογικής 
μεταρρύθμισης είναι οι εξής: 
• Για την ενθάρρυνση των επενδύσεων 
καθιερώνεται η φορολογική έκπτωση 
στα νέα κεφάλαια. Η φορολογική έκπτω-
ση θα υπολογίζεται στη βάση ενός νοη-

τού επιτοκίου, ενθαρρύνοντας με αυτό 
τον τρόπο την εισαγωγή νέων κεφαλαί-
ων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα 
από τη φύση και τον χώρο δραστηριοτή-
των τους, δηλαδή το νοητό επιτόκιο που 
υποτίθεται θα δανείζονταν θα εκπίπτει 
του φορολογητέου εισοδήματος. 
• Παρατείνεται επίσης η παραχώρηση 
αυξημένης κεφαλαιουχικής έκπτωσης 
για μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτί-
ρια μέχρι το τέλος του 2016 . 
• Για την προσέλκυση ξένων επιχειρη-
ματιών και προσώπων υψηλής εισοδη-
ματικής στάθμης εισάγεται ο θεσμός του 
όρου μη-κάτοικος, Non-Domicile. Το ου-
σιαστικό κίνητρο που θα αποκτήσουν αυ-
τά τα πρόσωπα, νοουμένου ότι επιλέξουν 
να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, 
θα είναι η απαλλαγή των υποχρεώσεών 
τους που προκύπτουν για σκοπούς έκτα-
κτης εισφοράς για την άμυνα. Αναμένεται 
ότι με αυτό τον τρόπο θα ενθαρρυνθεί η 
μεταφορά δραστηριοτήτων στην Κύπρο 
και η δημιουργία πραγματικής υποδο-
μής στη χώρα, με σημαντικό όφελος για 
την οικονομία. 

   

Για την ενθάρρυνση των 
επενδύσεων καθιερώνεται η 
φορολογική έκπτωση στα νέα 
κεφάλαια

Φορολογία  Ρυθμίσεις διευκρινίζουν, εναρμονίζουν και απλοποιούν
το φορολογικό μας πλαίσιο με στόχο την εισαγωγή νέων κεφαλαίων

€3 εκ.
Τα κεφάλαια ΚΕΠΕΥ, μελών της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύ-
πρου, και πελατών τους που έχουν 
εγκλωβιστεί σε τράπεζες στην Ελ-
λάδα μετά το κλείσιμο του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών και την εφαρμογή 
ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων 

Εκσυγχρονίζεται 
το φορολογικό 
πλαίσιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
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16%
Ο δείκτης της ανεργίας στην Κύ-
προ τον Μάιο, σύμφωνα με τη 
Eurostat

8,4%
Άνοδο σημείωσαν την περίοδο Ια-
νουαρίου - Μαΐου οι ολικές πω-
λήσεις πετρελαιοειδών σε σύγκρι-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους

STARTUP LIVE CYPRUS 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DAIRIUS 

ΥOUNG ΕNTREPRENEUR OF THE ΥEAR 2015 

Ρεκόρ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

Στον CEO της Coffee Island

Το Startup Live Cyprus, η διεθνής 
εκδήλωση για την επιχειρηματι-
κή κοινότητα η οποία ασχολείται με 
τις startup, ολοκληρώθηκε με 140 
συμμετέχοντες και 30 νέες κυπρια-
κές startup. Η εκδήλωση φιλοξενή-
θηκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότη-
τας του Πανεπιστημίου Κύπρου με 
Μεγάλο Χορηγό την ΜΤΝ και χορη-
γό την Τράπεζα Κύπρου. Τα αποτελέ-
σματα που σημείωσε το Startup Live 

Cyprus αποτελούν ρεκόρ σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και επικυρώνουν 
τη σημαντικότητα της εκδήλωσης. Η 
διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Κέ-
ντρο Επιχειρηματικότητας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου με μεγάλο χορηγό 
διαχρονικά την ΜΤΝ και χορηγό την 
Τράπεζα Κύπρου. Οι μεγάλοι νικη-
τές του Startup Live Cyprus είναι οι: 
Materics, Peakkin, 11 pets, Nutreat, 
Kinderella και Health Throne. 

Τεράστιο ήταν το ενδιαφέρον της επι-
στημονικής κοινότητας αλλά και του 
κοινού για το τελικό συνέδριο του 
καινοτόμου περιβαλλοντικού προ-
γράμματος Dairius, με τίτλο: «Πε-
ριβαλλοντική Διαχείριση Αποβλή-
των στην Κτηνοτροφία και Γαλακτο-
βιομηχανία - Τρέχουσες Προκλήσεις 
και Ευκαιρίες». Το συνέδριο πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη, 24 Ιου-
νίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Εμπορικού Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ), με τη 
συμμετοχή ερευνητών από Κύπρο 
αλλά και το εξωτερικό. Στόχος του 
προγράμματος είναι η ενεργειακή 
εκμετάλλευση των ληγμένων γαλα-
κτοκομικών προϊόντων στην Κύπρο, 
καθώς και η προώθηση της προτει-
νόμενης τεχνολογίας σε διεθνές επί-
πεδο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, έγι-
νε ενημέρωση για την υφιστάμενη 
κατάσταση ενεργειακής εκμετάλλευ-
σης αποβλήτων στην κτηνοτροφία 
και γαλακτοβιομηχανία, τα υφιστάμε-
να μέτρα διαχείρισης και τη νομοθε-
σία, τα κυριότερα αποτελέσματα που 
προέκυψαν στα πλαίσια του έργου, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας 
επεξεργασίας γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων, καθώς και τρόπους χρηματο-
δότησης από εθνικά και ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Φορείς του Προγράμμα-
τος είναι η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ-
ΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, το Πανεπιστήμιο 
Πατρών, η εταιρεία RTD Talos, το 
Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, η Animalia Genetics 
και η Green Technologies. Περισσό-
τερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
του έργου www.dairiusproject.com 
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Κίνητρα
Επιπρόσθετα επεκτείνεται χρονικά η πα-
ραχώρηση φορολογικών κινήτρων επί 
της αμοιβής ατόμου το οποίο ήταν μη κά-
τοικος Κύπρου πριν την έναρξη της εργο-
δότησής του. Για την ενθάρρυνση των συ-
ναλλαγών στον τομέα των ακινήτων μει-
ώνονται τα μεταβιβαστικά τέλη για το σύ-
νολο των πωλήσεων ακινήτων στο 50% 
μέχρι την 31/12/2016. Εισάγεται παράλ-
ληλα ρύθμιση με την οποία θα εξαιρεί-
ται πλήρως από τον φόρο κεφαλαιουχι-
κών κερδών η μελλοντική πώληση της 
όποιας ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία θα 
αποκτηθεί από την ημερομηνία ψήφισης 
του Νόμου από τη Βουλή μέχρι και τις 
31/12/2016. Δηλαδή οποτεδήποτε και 
αν πωληθεί η ουσία είναι ότι, αρκεί να είχε 
αγοραστεί μέχρι 31/12/2016 και δεν θα 
καταβάλλονται κεφαλαιουχικά κέρδη. Σε 
σχέση με την κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας 
καταργείται πλήρως το δημοτικό και κοι-
νοτικό τέλος το οποίο, μέχρι σήμερα, επι-
βαλλόταν στο σύνολο των ιδιοκτησιών. Και 
τέλος, επιβάλλεται ένας μόνο Φόρος Ακί-
νητης Ιδιοκτησίας στη βάση ενιαίου, χα-
μηλού φορολογικού συντελεστή 1 τοις χι-
λίοις επί των τιμών της τελευταίας γενικής 
εκτίμησης, με έκπτωση 10% για έγκαιρη 
πληρωμή και με πλήρη απαλλαγή όσων 
φορολογιών δεν υπερβαίνουν τα 25 ευρώ 
ανά ιδιοκτήτη, ρύθμιση που απαλλάσσει 

περίπου το 12% των ιδιοκτητών. 

«Ελκυστικός προορισμός»
Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση 
απονομής των διεθνών βραβείων επεν-
δύσεων που συνδιοργανώνουν ο Ορ-
γανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων 
(CIPA) και το περιοδικό Gold, στο Προε-
δρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης, μεταξύ άλλων, εξήρε το έργο και τις 
προσπάθειες του CIPA για την αποκατά-
σταση της κυπριακής οικονομίας και την 
προώθηση της Κύπρου ως ενός ελκυ-
στικού προορισμού για ξένους επενδυ-
τές. Πρόσθεσε επίσης ότι χάρη στη συλ-
λογική σκληρή δουλειά, την αποφασι-
στικότητα και τις θυσίες του λαού μας, η 
Κύπρος καταγράφει ξανά θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης με σταθεροποίηση των 
ποσοστών της ανεργίας με τα πρώτα ση-
μάδια πτωτικής τάσης. Σημείωσε ακό-
μη ότι η αποκατάσταση της οικονομίας 
αντανακλάται και στον αριθμό και μέγε-
θος ξένων επενδύσεων τους τελευταίους 
12 μήνες, στον τραπεζικό τομέα, στον το-
μέα του τουρισμού, της ενέργειας, των 
τηλεπικοινωνιών και άλλων.

Τερματικό, καζίνο, μαρίνα
Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε εξάλ-
λου ότι το τερματικό VTT στο Βασιλικό, 
ένα έργο 300 εκ. ευρώ, είναι, «έργο που 

θυμίζει σε όλους ότι η Κύπρος όχι μό-
νο ‘στέκεται στα πόδια της’, αλλά προχω-
ρεί προς τις επιτυχίες που της αξίζουν». 
Αναφέρθηκε επίσης στη ζήτηση για νέες 
επενδύσεις όπως είναι το καζίνο, η νέα 
μαρίνα της Αγίας Νάπας και άλλες. «Δεν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σε πρό-
σφατη μελέτη του CIPA, ξένοι επενδυτές 
έχουν εκφράσει σημαντικά περισσότερη 
αισιοδοξία για την πορεία της κυπρια-
κής οικονομίας», είπε ο Πρόεδρος.

Υγεία, έρευνα, οικονομία
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ωστόσο στις 
μεταρρυθμίσεις που επιβάλλεται να γί-
νουν και τις οποίες προωθεί η Κυβέρνη-
ση. Αναφερόμενος στον τομέα της Ενέρ-
γειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε 
ότι αποτελεί έναν στρατηγικής σημασίας 
τομέα με υποσχόμενες προοπτικές, προ-
σθέτοντας ότι το οικόπεδο 12 της κυπρι-
ακής ΑΟΖ ανακηρύχθηκε εμπορεύσιμο. 
«Υποσχόμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη 
υπάρχουν και σε άλλους τομείς, όπως η 
ναυτιλία, ο τουρισμός, τα έργα ανάπτυξης, 
η εκπαίδευση, η υγεία, η έρευνα και η 
καινοτομία». Τέλος, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας είπε ότι «με τις κατάλληλες πο-
λιτικές αποφάσεις θα δημιουργήσουμε 
ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις πε-
ριβάλλον και θα επιτύχουμε ν’ ανοίξου-
με τον δρόμο για μεγαλύτερη ανάπτυξη».

Με το βραβείο του “Υoung 
Εntrepreneur of the Υear 2015” 
τιμήθηκε ο Κωνσταντίνος Κων-
σταντινόπουλος, CEO της Coffee 
Island, από τον Speciality Coffee 
Association of Europe (SCAE) στα 
πλαίσια των Coffee Excellence 
Awards. Το βραβείο απονέμεται κά-
θε χρόνο σε ένα δυναμικό μέλος της 
βιομηχανίας του καφέ, το οποίο απο-
δεικνύει αποφασιστικότητα και επι-
μονή στον τομέα του και είναι εμπο-
ρικά επιτυχημένο. Η βράβευση 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 
2015, στο Gothenborg της Σουηδί-
ας,  κατά την ετήσια εκδήλωση του 
World of Coffee 2015, της μεγαλύ-
τερης συνάντησης του «κόσμου του 

καφέ» στην Ευρώπη. Ο SCAE, ένας 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός με 
έδρα το Λονδίνο, αποτελεί ένα δί-
κτυο από λάτρεις και επαγγελματί-
ες της βιομηχανίας του καφέ σε πά-
νω από 90 χώρες παγκοσμίως με 
σκοπό την προώθηση της ποιότητας, 
της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και 
της έρευνας γύρω από τον καφέ. Τα 
Coffee Excellence Awards του SCAE  
έχουν βραβεύσει τα τελευταία χρό-
νια πολλούς επαγγελματίες και ειδι-
κούς του καφέ που έχουν αποδείξει 
την αφοσίωσή τους, τη δημιουργικό-
τητά τους και το πάθος τους για τον 
speciality coffee και έχουν ξεχωρί-
σει σε έναν συγκεκριμένο τομέα της 
εταιρείας τους. 
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Ελλάδα  Νευρικότητα στα διεθνή χρηματιστήρια με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις

Σ
το έλεος της Ελλάδας αφέ-
θηκαν αυτή την εβδομάδα 
οι διεθνείς αγορές. Άλλοτε 
πτωτικά λόγω των άσχημων 
εξελίξεων που προμήνυαν 

παζλ ανακατατάξεων στο διεθνές οικο-
νομικό σκηνικό, άλλοτε θετικά στο άκου-
σμα μιας θετικής είδησης από το ελληνι-
κό μέτωπο και άλλοτε νευρικά από την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα η οποία ανα-
τρεπόταν με ταχύτητα φωτός, οι επεν-
δυτές προσπαθούσαν να εκτιμήσουν το 
επόμενο σκαμπανέβασμα των δεικτών. 
Αναλυτές πάντως εκτίμησαν ότι υπήρ-
ξαν παρασκηνιακές ενέργειες ώστε αυ-
τή η νευρικότητα να μειωθεί όσο περισ-
σότερο γίνεται, με στόχο να περιοριστεί 
η συστημικότητα της Ελλάδας ώστε να 
αναγκαστεί η ηγεσία να αποδεχθεί την 
πρόταση των δανειστών της. Η κατάρ-
ρευση των συνομιλιών μεταξύ της ελλη-
νικής κυβέρνησης και των πιστωτών, η 
απόφαση διεξαγωγής δημοψηφίσματος 
και η επακόλουθη θέσπιση κεφαλαια-
κών περιορισμών, έθεσε σε κόκκινο συ-
ναγερμό ήδη από το Σαββατοκύριακο 
τους διαχειριστές κεφαλαίων, ενόψει του 
ανοίγματος των αγορών. Η εβδομάδα 
ξεκίνησε πτωτικά αλλά το κλίμα σταθε-
ροποιήθηκε τις επόμενες ημέρες αν και 
γενικά υπήρχε αυτοσυγκράτηση από 
τους επενδυτές ώστε να ξεκαθαριστεί η 
κατάσταση.  

Έψαχναν «ασφαλή καταφύγια»
Αν και οι ευρωαγορές σημείωσαν τις με-
γαλύτερες απώλειες σε διάστημα οκτώ 
μηνών, τη Δευτέρα, λόγω των δραμα-
τικών εξελίξεων στην Ελλάδα, το ευρώ 
και οι αποδόσεις ομολόγων στον στε-
νό πυρήνα της Ευρωζώνης ( Γερμανία, 
Γαλλία) έμειναν σχεδόν ανέπαφες. Βέ-
βαια, η αυξανόμενη πιθανότητα της χώ-
ρας να φύγει από την Ευρωζώνη επηρέ-
ασε αρνητικά τις διαθέσεις των επενδυ-
τών, ιδιαίτερα στις χώρες της περιφέρει-
ας. Αντανακλαστικά, αυξήθηκε η ζήτηση 
για τα θεωρούμενα «ασφαλή καταφύ-
για», όπως ο χρυσός και τα γερμανικά 
ομόλογα τη στιγμή που ασκείτο πίεση 
στις χρηματιστηριακές αγορές. Σε εσω-
τερικό σημείωμα προς τους πελάτες της 
Deutsche Bank στο Λονδίνο, το στέλεχος 

του οίκου Γ. Σαραβέλος ανέφερε πως οι 
τελευταίες εξελίξεις θα έχουν ένα αρνη-
τικό αποτέλεσμα για τις αγορές, καθώς 
το ζήτημα της παρουσίας της Ελλάδας 
στην Ευρωζώνη είχε και επισήμως ανοί-
ξει. Το κλειστό Ελληνικό Χρηματιστήριο 
αποτέλεσε σοκ για τους ξένους επενδυ-
τές που έχουν αναλάβει σημαντικές θέ-
σεις σε ελληνικές μετοχές και είδαν την 
περασμένη εβδομάδα τα κεφάλαιά τους 
να εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. 

Χαμηλό μηνός για ευρώ
Την Τρίτη με πτώση σχεδόν 2% στο ευ-
ρώ και «βουτιά» στις τιμές των μετοχών 
«υποδέχθηκαν» οι ασιατικές αγορές τις 
εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ «κατάρρευ-

ση» των ευρωπαϊκών αγορών έδειξαν 
τα futures, με τα futures του Stoxx 50 
να καταγράφουν πτώση 6%, του DAX 
4,9% και του CAC 5,4%. Στην Κίνα, το 
αρχικό ράλι μετά την απόφαση-έκπλη-
ξη της κεντρικής τράπεζας της χώρας 
για επιθετική χαλάρωση της νομισμα-
τικής πολιτικής, έδωσε γρήγορα τη θέ-
ση του σε σημαντική πτώση, καθώς δεν 
ήταν αρκετό για να πείσει τους επενδυ-
τές να επιστρέψουν στις αγορές. Το ευ-
ρώ υποχώρησε έως τα 1,0955 δολά-
ρια -σε χαμηλό μηνός- για να σταθερο-
ποιηθεί λίγο αργότερα γύρω στα 1,010 
δολάρια, και κατά 3% έναντι του γεν 
στα 133,8 γεν (χαμηλό πέντε εβδομά-
δων), ενώ ο χρυσός ενισχύονταν έως τα 

1.185,2 δολάρια η ουγκιά.

Πτώσεις
Την Τετάρτη οι ασιατικές χρηματαγο-
ρές κατέγραψαν πτώση, όπως και το ευ-
ρώ, λόγω των φόβων για έξοδο της Αθή-
νας από την Ευρωζώνη δίνοντας πλέ-
ον εμφανή σημάδια ότι δεν είναι επαρ-
κώς θωρακισμένες για ένα ενδεχόμε-
νο Grexit. Στα μέσα της συνεδρίασης 
το Σίδνεϊ είχε πτώση 1,81%, η Σεούλ 
1,45%, η Ταϊπέι 1,90%, ενώ το Χονγκ 
Κονγκ στο δεύτερο μέρος της συνεδρί-
ασης είχε πτώση 3,63%. «Είναι οι συ-
νέπειες μετά την απόφαση της ελληνι-
κής κυβέρνησης να διεξαγάγει δημο-
ψήφισμα, και η κατάσταση αυτή αναμέ-

νεται να διαρκέσει αυτή την εβδομάδα», 
εκτιμούσε η United Overseas Bank of 
Singapore, σε ανακοίνωσή της. Ο Ντά-
νιελ Ανγκ, αναλυτής της Phillip Futures 
στη Σιγκαπούρη, εκτιμούσε ότι η απο-
δυνάμωση του ευρώ «θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε νέες πτώσεις των τιμών του 
αργού πετρελαίου». Οι τιμές τους πετρε-
λαίου υποχώρησαν, ενώ το ευρώ έχα-
σε έδαφος έναντι του δολαρίου. Ο δεί-
κτης του Τόκιο Nikkei 225 υποχώρη-
σε κατά 2%. Πτώση κατά 0,4% σημεί-
ωσε ο Shanghai Composite της Κίνας, 
ενώ χτύπημα δέχτηκαν και οι δείκτες 
της Νέας Ζηλανδίας. Στο αυστραλιανό 
χρηματιστήριο χάθηκαν πάνω από 35 
δις ευρώ, κατά την πρώτη ώρα των συ-

   Οι αγορές
χόρεψαν...
       τσάμικο;
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ναλλαγών. Η υποχώρηση του ευρώ ένα-
ντι του γεν ήταν 3%, στο 133,80, δηλαδή 
στο χαμηλότερο επίπεδο των πέντε τε-
λευταίων εβδομάδων. Έναντι στο δολά-
ριο η πτώση διαμορφώνεται στο 1,0995, 
σημειώνοντας πτώση 1,95% , στο χαμη-
λότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα. Η 
βουτιά στα αμερικανικά futures ήταν στο 
1,8%, η χαμηλότερη των τελευταίων τρι-
ών μηνών.

Αναστροφή κλίματος
Γύρω στο μεσημέρι της Τετάρτης (μετά 
το κλείσιμο των αγορών της Ασίας) τα 
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν 
άνοδο μετά τις πληροφορίες για την επι-
στολή Τσίπρα προς τους Θεσμούς και 
τις συνακόλουθες προσδοκίες για άρ-
ση του αδιεξόδου στην ελληνική υπό-
θεση. Παρά την αθέτηση της πληρωμής 
προς το ΔΝΤ από πλευράς της Αθήνας, 
οι αγορές Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, 
Ιταλίας, Πορτογαλίας, αλλά και της εκτός 
Ευρωζώνης Βρετανίας άνοιξαν όλες με 
άνοδο από 0,6% ώς 0,9%, ανακόπτοντας 
την πτωτική πορεία των δύο πρώτων 
συνεδριάσεων μετά την ανακοίνωση του 
δημοψηφίσματος στην Αθήνα. Αμέσως 
μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής, 
ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη ση-
μείωσε άνοδο πάνω από 2%.Σημαντικά 
ενισχύθηκαν και τα ομόλογα της περι-
φέρειας της Ευρωζώνης, κυρίως Ιταλί-
ας και Ισπανίας. «Πιστεύω ότι εξηγείται 
από το γεγονός ότι υπάρχουν αισιόδοξοι 
που πιστεύουν και ελπίζουν ότι το δη-
μοψήφισμα θα φέρει θετικό για την Ευ-
ρωζώνη αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς χρεοκο-
πίας είναι γνωστό εδώ και καιρό. Αυτό 
δεν είναι καθοριστικό για τις αγορές. Το 
σημαντικό για τις αγορές είναι να γνω-
ρίζουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγμα-
τα. Θα υπάρξει γρήγορη λύση στην ελ-
ληνική κρίση χρέους ή θα εξελιχθεί σε 
ιστορία δίχως τέλος;» διερωτάται, από 
τη Φρανκφούρτη, ο Όλιβερ Ροθ, από τη 
Capital Markets. Οι πιέσεις στο ευρώ, 
πάντως, συνεχίζονταν. Το μεσημέρι της 
Τετάρτης η βρισκόταν στα 1,1103 δολά-
ρια.  Η Goldman Sachs προέβλεπε ότι 
μέχρι το Σαββατοκύριακο το ευρωπαϊ-
κό νόμισμα θα είχε υποτιμηθεί κοντά σε 
απόλυτη ισοτιμία με το δολάριο, λόγω 
της ελληνικής κρίσης.

Οι υποβαθμίσεις
Το κλίμα ανατάραξε περαιτέρω και οι 
υποβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών 
σε Restricted Default (περιορισμένη 
χρεοκοπία) που προχώρησαν οι Fitch 
καθώς, όπως υποστηρίζει, θα είχαν χρε-
οκοπήσει αν η κυβέρνηση δεν υιοθε-
τούσε τα capital controls. Ο οίκος υπο-
βάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγη-
ση των 4 ελληνικών τραπεζών σε C/
RR6 από CCC/RR4. Επιπλέον οι Fitch 
υποβάθμισαν και τη βραχυπρόθεσμη 
αξιολόγηση των τριών σε «RD» από 
«CCC» καθώς και της τέταρτης σε «RD» 
από «C». Τον χορό των υποβαθμίσεων 
άνοιξε, τη Δευτέρα, ο Οίκος Standard & 
Poor’s που υποβάθμισε, κατά μία βαθ-
μίδα, τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτι-
κή ικανότητα της Ελλάδας σε “CCC-” 
από “CCC”, με αρνητικό το outlook της 
αξιολόγησης.

Η επόμενη ημέρα
Τεράστια είναι τα ερωτηματικά που εγεί-
ρονται για την επόμενη ημέρα. Αναλυτές 
ανέφεραν ότι όταν θα ανοίξει ξανά η ελ-
ληνική αγορά είναι αδύνατον να προβλέ-
ψει κανείς πώς θα αντιδράσει καθώς όλα 
θα κριθούν σε πολιτικό επίπεδο και στη 
βάση του σημερινού δημοψηφίσματος. 
Δεδομένη είναι η θέση της Καγκελαρί-
ου της Γερμανίας, Άνγκελας Μέρκελ, ότι 
πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με την 
Ελλάδα πριν ανοίξουν οι αγορές τη Δευ-
τέρα. Παράλληλα, ο υπουργός Επικρα-
τείας Νίκος Παππάς ανέφερε ότι οι ελ-
ληνικές τράπεζες θα ξανανοίξουν όταν η 
χώρα καταλήξει σε συμφωνία με τους πι-
στωτές, κάτι που ελπίζουμε ότι μπορεί να 
γίνει αμέσως μετά το δημοψήφισμα της 
Κυριακής. Ερωτώμενος από ελλαδικά 

μέσα ο καθηγητής διεθνών οικονομικών,  
Γιάννης Τσαμουργκέλης, για το πότε θα 
ανοίξουν οι τράπεζες είπε πως αν η απά-
ντηση στο δημοψήφισμα είναι «Ναι» οι 
τράπεζες θα ανοίξουν Τρίτη-Τετάρτη και 
η ζωή θα επανέλθει στους κανονικούς 
της ρυθμούς γιατί υπάρχουν τα κεφά-
λαια τα οποία περιμένουν για να στηρί-
ξουν τις τράπεζες στο ΤΧΣ  (Ταμείο Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας), υπάρχει 
ο ELA ο οποίος θα επανεργοποιηθεί. Εάν 
όμως επικρατήσει το «Όχι», σύμφωνα 
πάντα με τον καθηγητή, τότε ανέφερε ότι 
θα αργήσουν οι τράπεζες και θα αργή-
σουν τόσο, όσο χρειάζεται για να εκδώ-
σουν πια δραχμές και όχι ευρώ. Άρα, θα 
μπούμε σε μια μακροχρόνια διαδικασία 
πολύ δύσκολη για την ελληνική οικονο-
μία εξήγησε ο καθηγητής.

Τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 
ως σημαντικού εργαλείου επίτευξης 
βιώσιμης ανάπτυξης στην Κύπρο, 
μέσα από στρατηγικές συνεργασίες 
με εκπαιδευτικούς και επιχειρημα-
τικούς φορείς, ανακοίνωσε η PwC. 
Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη, στα γραφεία του 
Capital Impact, που αποτελούν έναν 
μοναδικό χώρο κοινής εργασίας και 
συνάντησης για την κοινότητα νέ-
ων επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης 
που εφαρμόζει, η PwC Κύπρου ανα-
κοίνωσε την επίσημη συνεργασία 
της με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για 
τη λειτουργία του Ινστιτούτου Έρευ-
νας, Καινοτομίας και Επιχειρηματι-
κότητας, το Chrysalis Leap, το πρώ-
το Κυπριακό accelerator επιχειρη-
ματικών ιδεών, το Cyprus Business 
Angels Network (CYBAN), δίκτυο 
ιδιωτών επενδυτών/επιχειρηματι-
κών αγγέλων, το Cypriot Enterprise 
Link (CEL), έναν νεανικό οργανι-
σμό που έχει στόχο να δικτυώσει 
και να υποστηρίξει τα επιχειρηματι-
κά ταλέντα της Κύπρου και το Junior 
Achievement, μη κερδοσκοπικό ορ-
γανισμό που ειδικεύεται στην παρο-
χή εκπαίδευσης σε θέματα νεανικής 
επιχειρηματικότητας.

 Μέσα από την παροχή δωρε-
άν συμβουλευτικών υπηρεσιών, την 
εθελοντική δράση και την προσφο-
ρά τεχνικής ή άλλου είδους υποστή-
ριξης προς τους συγκεκριμένους ορ-

γανισμούς, η PwC στηρίζει μια σειρά 
από προγράμματα και πρωτοβουλίες 
που ενθαρρύνουν την επιχειρηματι-
κότητα και την καινοτομία, ιδιαίτερα 
ανάμεσα στους νέους:

 
•Συνέδριο «Insights» (Cypriot 
Enterprise Link)
•Διαγωνισμός Επιχειρηματικών 
Ιδεών «ClimateLaunchpad 2015» 
(Chrysalis Leap) 
•Δικτύωση καινοτόμων και ταχέως 
αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων με 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από ιδι-
ωτικά κεφάλαια (Cyprus Business 
Angels Network, CYBAN)
•Εκπαιδευτικά Προγράμματα επιχει-
ρηματικότητας για νέους στα σχολεία 
(Junior Achievement)
•Ινστιτούτο Έρευνας, Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμιο 
Κύπρου)

Όπως δήλωσε ο Ευγένιος Χρ. Ευ-
γενίου, Διευθύνων Σύμβουλος της 
PwC: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι 
που μέσα από την εφαρμογή ενός 
στοχευμένου προγράμματος Εταιρι-
κής Ευθύνης, συμβάλλουμε με την 
τεχνογνωσία που διαθέτουμε ως ορ-
γανισμός, στις προσπάθειες για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 
Ο δρόμος προς την ανάπτυξη περνά 
μέσα από την επιχειρηματικότητα, εξ’ 
ου και η απόφασή μας να στηρίξου-
με φορείς που στόχο έχουν την προ-
ώθησή της, ειδικά ανάμεσα στους 
νέους».

PwC Κύπρου 

Συνεργασία Eurobank Κύπρου και EBRD 

Στηρίζει την επιχειρηματικότητα

Για διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών
Συμφωνία για την παροχή μίας διευ-
κόλυνσης για διεκπεραίωση εμπορι-
κών συναλλαγών, ύψους 20 εκατομ-
μυρίων ευρώ προς τη Eurobank Κύ-
πρου, υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης (EBRD) και η Eurobank Κύπρου 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Διευ-
κόλυνσης των Εμπορικών Συναλλα-
γών (Trade Facilitation Programme 
- TFP) της EBRD. Η διευκόλυνση 
από την EBRD θα παρέχει εγγυή-
σεις υπέρ διεθνών εμπορικών τρα-
πεζών, καλύπτοντας τον πολιτικό και 
εμπορικό κίνδυνο των συναλλαγών 
στις οποίες εμπλέκεται η Eurobank 
Κύπρου. Επιπλέον, η Eurobank Κύ-
πρου θα απολαμβάνει τα οφέλη των 
βραβευμένων προγραμμάτων τε-
χνικής συνεργασίας της EBRD στη 
χρηματοδότηση του εμπορίου. Σε ει-
σαγωγική του ομιλία, ο επικεφαλής 
του γραφείου της EBRD στην Κύπρο, 
Λιμπόρ Κροκόσκα, είπε ότι είναι η 
πρώτη φορά που υπογράφεται μια 
τέτοια συμφωνία στην Κύπρο κάνο-

ντας λόγο για ένα ιστορικό γεγονός. 
Η Lucyna Stanczak-Wuczynska, 
Διευθύντρια της EBRD στον τομέα 
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, δήλωσε: 
«Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα 
προς τη διεύρυνση και εμβάθυνση 
της δραστηριότητάς μας στην Κύπρο. 
Η EBRD θα δώσει ώθηση στο ενδο-
περιφερειακό εμπόριο και θα συμ-
βάλει στην ανάπτυξη εμπορικών δε-
σμών μεταξύ της Κύπρου και άλλων 
χωρών στις οποίες επενδύουμε. Η 
επέκταση της εμπορικής δραστηρι-
ότητας αποτελεί έναν σημαντικό τρό-
πο ενδυνάμωσης της τοπικής οικο-
νομίας μέσω της δημιουργίας νέων 
ευκαιριών ανάπτυξης.» Ο Μιχάλης 
Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eurobank Κύπρου, δήλωσε: «Η σύ-
ναψη της σημερινής συμφωνίας με 
τη EBRD μας χαροποιεί και μας τι-
μά ιδιαίτερα. Αυτή η διευκόλυνση 
θα επιτρέψει στους πελάτες μας να 
προωθήσουν τις εξαγωγικές και ει-
σαγωγικές τους δραστηριότητες με 
λειτουργικό και αποδοτικό τρόπο.»

   
είναι αδύνατον να προβλέψει 
κανείς πώς θα αντιδράσει η 
αγορά καθώς όλα θα κριθούν σε 
πολιτικό επίπεδο και στη βάση του 
σημερινού δημοψηφίσματος

BusinessWeekly_1-8_inn.indd   5 04/07/2015   1:19 ΜΜ



6

www.simerini.com.cy

Θέμα  Ελλάδα

BusinessWeekly
Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Ό
σο βρισκόταν σε εξέ-
λιξη το «θρίλερ» της 
ελληνικής οικονομί-
ας την εβδομάδα αυ-
τή, όλο και περισσότε-

ρα δημοσιεύματα εμφανίζονταν σχετικά 
με το αυξημένο ελληνικό και μη ενδια-
φέρον για το ψηφιακό νόμισμα, Bitcoin, 
λόγω ανησυχίας για την κατάσταση των 
τραπεζών. Το διάγγελμα του Αλέξη Τσί-
πρα περί δημοψηφίσματος και η επι-
βολή capital controls απλά ενέτειναν 
την κατάσταση - και οι συζητήσεις περί 
της σύνδεσης μεταξύ ελληνικής κρίσης 
και Bitcoin δίνουν και παίρνουν ακό-
μα περισσότερο. Σε δημοσίευμα του 
«Guardian» αναφερόταν ότι η προο-
πτική ενός Grexit  δεν τους τρομάζει 
όλους. «Στη θεωρία, όταν ένα συμβατι-
κό χρηματοπιστωτικό σύστημα βιώνει 
αναταραχές, εναλλακτικά συναλλάγμα-
τα όπως το Bitcoin έχουν τη δυνατότητα 
να λάμψουν. Η αποκεντρωμένη φύση 
του συναλλάγματος σημαίνει πως είναι 
αδύνατον για κάθε κεντρική τράπεζα 
να επιβάλει μηχανισμούς ελέγχου, ενώ 
η ψευδοανωνυμία στον πυρήνα του θα 
το καθιστούσε το ιδανικό μέσον για να 
βγάλεις ή να φέρεις χρήματα στη χώ-
ρα, αποφεύγοντας νομικές επιπτώσεις».

Όπως την Κύπρο
Το βράδυ της Κυριακής ο Τόνι Γκαλί-
πι, συνιδρυτής του Bitpay, έγραψε στο 
Twitter ότι ανέμενε η τιμή του Bitcoin 
να ανέβει κάπου μεταξύ των 610 και 
των 1.250 δολαρίων εάν η Ελλάδα βγει 
από το ευρώ. Επίσης, στο Reddit χρή-
στες διαμοιράζονταν συμβουλές για το 
πώς μπορούν να αγοράσουν bitcoins 
στη χώρα, ενώ σχολιάζουν σχετικά με 
το «bank run» ότι «θα έπρεπε να είχα-
με αγοράσει bitcoins». Ένας από τους 

λόγους σχετικά με αυτές τις συζητήσεις 
είναι η πρότερη εμπειρία της Κύπρου 
το 2013, που συνέπεσε με δραματική 
άνοδο της αξίας του Bitcoin, πριν αυ-
τή πέσει ξανά.

Άνοδος στις ανταλλαγές
Σχετικό δημοσίευμα του CNN ανα-
φέρει ότι όλο και περισσότεροι Έλλη-
νες στρέφονται σε πλατφόρμες online 
trading για να δουν εάν το Bitcoin απο-
τελεί καλύτερο «στοίχημα» από το ευ-
ρώ. Κατά τον Όλιβερ Φλάσκεμπερ, 
CEO του bitcoin.de, δέκα φορές πε-
ρισσότεροι Έλληνες εγγράφονται για 
ανταλλαγές με bitcoins. Επίσης, στο 
Bitstamp (το τρίτο μεγαλύτερο ανταλλα-
κτήριο) οι ανταλλαγές bitcoins από την 
Ελλάδα σημείωσαν άνοδο 79% σε σχέ-
ση με τον μέσο όρο δέκα εβδομάδων. 
Ενδιαφέρον υπάρχει και στην Κίνα, με 
το LakeBTC, με έδρα τη Σαγκάη, να 
αναφέρει 40% αύξηση των επισκεπτών 
από υπολογιστές στην Ελλάδα. 

Προώθηση υπηρεσιών
Σύμφωνα με το πολωνικό Bitcurex, 
υπήρχε βροχή από emails Ελλήνων 
με ερωτήματα όπως αν το Bitcoin είναι 
νόμιμο, αν μπορεί το Bitcurex να χρη-
σιμοποιηθεί ως τραπεζικός λογαρια-
σμός και εάν υπάρχει δίκτυο ATM για 
bitcoins στην Ελλάδα. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι έκτοτε το Bitcurex έχει αρχί-
σει την προώθηση των υπηρεσιών του 
στους Έλληνες, με προσφορά το να κά-
νουν πράξεις χωρίς αντίτιμο για τους 
πρώτους τρεις μήνες της συνδρομής 
τους. Σημειώνεται πάντως ότι στην Ελ-
λάδα υπάρχει ένα ΑΤΜ για bitcoins. 

«Ψυχολογική σύνδεση»
Σε κάθε περίπτωση, η αξία του νομί-

σματος σημειώνει άνοδο, καθώς η Ελ-
λάδα βρίσκεται στο χείλος του γκρε-
μού - και πολλοί τα συνδέουν. Ωστό-
σο, δημοσίευμα του Fortune το χαρα-
κτηρίζει αυτό ως «μύθο», επισημαίνο-
ντας ότι -επικαλούμενο τον Τζόσουα 
Σκιγκάλα, CEO της Vaultoro- το traffic 
έχει αυξηθεί κατά 60% και άνω και από 
Γερμανία και Ισπανία (ενώ το ενδιαφέ-
ρον αυξάνεται γενικότερα σε Ευρώπη 
και Κεντρική Αμερική), ενώ η αύξηση 
των Ελλήνων χρηστών είναι ιδιαίτερα 
μικρή για να επηρεάσει την τιμή. Κα-
τά τον ίδιο -όπως είπε στο Coindesk- 
η σύνδεση μεταξύ των δύο είναι κυρί-
ως «ψυχολογική». Σε αντίστοιχο πλαί-
σιο κινείται και η άποψη του Ιλάι Ντου-
ράντο, του Mercatus Center (George 
Mason University), ο οποίος εκτιμά στο 
Fortune ότι πρόκειται για έναν «όχι πο-
λύ τεχνολογικά καταρτισμένο πληθυ-
σμό, με πολύ ισχυρή “παράδοση” ρευ-
στού, και νομίζω ότι θα είχαν περισσό-
τερη εμπιστοσύνη στο να βγάλουν τα 
λεφτά τους από την τράπεζα». Επίσης 
θεωρεί ότι το διεθνές ενδιαφέρον απλά 
συμπίπτει με την ελληνική κρίση. Αντί-
στοιχη είναι και η άποψη του Πίτερ Κίρ-
μπι, CEO της Factom, o οποίος όμως 
υποστηρίζει ότι «το Bitcoin θα ήταν κα-
ταπληκτικό για την Ελλάδα. Είναι χρή-
ματα που δεν μπορεί να αγγίξει η κυ-
βέρνηση. Αν ήμουν Έλληνας πολίτης, 
τώρα, θα είχα τρομοκρατηθεί. Το γεγο-
νός ότι μπορείς να βάλεις τα λεφτά σου 
σε bitcoins και να περιμένεις να δεις τι 
θα γίνει είναι πολύ χρήσιμο. Στην επι-
λογή ανάμεσα σε μια ελληνική τράπε-
ζα και το Bitcoin θα διάλεγα σίγουρα το 
Bitcoin». Όσον αφορά στην άνοδο της 
τιμής, πάντως, αναφέρει και αυτός ότι 
ανέβαινε με ή χωρίς την Ελλάδα. «Και 
πιστεύω ότι η πλειονότητα των Ελλή-

νων ακόμα δεν γνωρίζουν τι είναι το 
Bitcoin» λέει στο Fortune.

Τι είναι το Bitcoin;
Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό συναλλα-
κτικό σύστημα μέσω Internet και συ-
νεπώς υφίσταται μόνο μέσα σε ψηφι-
ακά συστήματα, δηλαδή δεν έχει υλι-
κή υπόσταση (χαρτονομίσματα π.χ.). Τα 
ψηφιακά νομίσματα Bitcoin φυλάσσο-
νται στο ψηφιακό πορτοφόλι του χρή-
στη. Δεν έχει κεντρικό έλεγχο και η λει-
τουργία του βασίζεται στην επικοινω-
νία των υπολογιστών μεταξύ τους, μέσω 
του Internet. Όσα υπολογιστικά συστή-
ματα συνεισφέρουν την επεξεργαστική 
τους ισχύ στο δίκτυο του Bitcoin, δημι-
ουργούν νομίσματα, προφυλάσσουν το 
δίκτυο από επιθέσεις κι ελέγχουν την 
ορθότητα κι εγκυρότητα των συναλλα-
γών που γίνονται σε αυτό (η διαδικασία 
αυτή είναι προαιρετική). Η δημιουργία 
των νομισμάτων είναι ελέγξιμη κι έτσι 
αποτρέπονται φαινόμενα όπως ο πλη-
θωρισμός, που μειώνει την αξία ενός 
νομίσματος. Η ανταλλαγή Bitcoins με-
ταξύ χρηστών, σε οποιοδήποτε σημείο 
στον κόσμο κι αν βρίσκονται, γίνεται εύ-
κολα με τη χρήση ενός προγράμματος. 
Οι αμοιβές για τη μεταφορά Bitcoins 
είναι απειροελάχιστες (μικρότερες των 
πέντε σεντ του ευρώ). Υπάρχουν υπη-
ρεσίες που ανταλλάσσουν Bitcoins για 
άλλα νομίσματα όπως ευρώ, δολάρια, 
κλπ ή και για άλλα κρυπτονομίσματα. 
Οι Bitcoin συναλλαγές είναι μη ανα-
στρέψιμες, δηλαδή αν στείλουμε νομί-
σματα σε έναν φίλο, δεν υπάρχει δυνα-
τότητα ν’ αναστρέψουμε τη συναλλαγή. 
Ο μόνος τρόπος για να λάβουμε τα νο-
μίσματά μας πίσω, είναι να γίνει νέα συ-
ναλλαγή από τον φίλο προς εμάς.

ΠΗΓΗ: Ναυτεμπορική

Φουντώνει το ενδιαφέρον για Bitcoin
BITCOIN  H κατάσταση στην Ελλάδα θυμίζει αυτήν της Κύπρου το 2013 όσον αφορά
το ψηφιακό νόμισμα, καθώς η αξία του ανέβηκε και αναμένεται ν’ ανέβει περισσότερο
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Τ
α 25 χρόνια στα κυπριακά 
δρώμενα γιορτάζει φέτος 
η Trust. Η πορεία της ξε-
κινά από το 1990, με την 
παροχή ασφαλιστικών 

και αντασφαλιστικών υπηρεσιών στις 
εταιρείες του Ομίλου Nest. Τον Αύ-
γουστο του 2009, επεκτείνει τις δρα-
στηριότητές της στον τομέα ασφαλει-
ών και στην κυπριακή αγορά. 

Η διείσδυσή της στην κυπριακή 
αγορά βασίστηκε στη διαφοροποίησή 
της από την υπόλοιπη αγορά, αναγνω-
ρίζοντας το «κενό» που υπήρχε στην 
αγορά ως προς τις ανάγκες και κουλ-
τούρα έναντι στον πελάτη. Η αγορά 
στην πλειοψηφία της αντιμετώπιζε τον 
πελάτη ως δεδομένο και υποχρεωμέ-
νο να συνεργαστεί μαζί της, χωρίς ενδι-
αφέρον για τις συνολικές ανάγκες του. 
Στην Trust, θέσαμε ως στόχο μας να δι-
αφοροποιηθούμε στην αγορά, σε μια 
εποχή κατά την οποία είχαν ανατραπεί 
οι ισορροπίες στη χώρα μας. Αυτό ήταν 
μια τεράστια πρόκληση, την οποία αντι-
μετωπίσαμε με επιτυχία. 

Θέσαμε ως στρατηγική μας να προ-
σθέτουμε αξία στα ασφάλιστρα που 
πληρώνει ο πελάτης και να τον απε-
γκλωβίσουμε από την ανησυχία που 
του είχε δημιουργηθεί τα τελευταία 
χρόνια. Δώσαμε στον πελάτη εναλλα-
κτική επιλογή, την επιλογή Trust.

Το μήνυμά μας προς τον πελάτη 
έγινε αποδεκτό και μας καθιέρωσε, στα 
μόλις 5 πλήρη χρόνια παρουσίας μας, 
στην 5η θέση μεταξύ 23 ασφαλιστικών 
εταιρειών Γενικού Κλάδου.

Εφαρμόζουμε την εταιρική διακυ-
βέρνηση και πρακτικές αξιολόγησης 
κινδύνου στον πελάτη με ιδιαιτερότη-
τες που ενδυναμώνουν τη συνέχιση 
της επιτυχίας μας στον κλάδο. Όραμά 
μας, «Ηγετική Παρουσία Μέσα από 
Καινοτόμες Ιδέες και Άριστη Εξυπηρέ-
τηση». Το 2014 αποτέλεσε μιαν ακόμη 
επιτυχημένη και κερδοφόρα χρονιά, 
αφού ο κύκλος εργασιών μας αυξήθη-
κε κατά 23%, ενώ το καθαρό κέρδος 
για το έτος ανήλθε σε USD 6.807.532.

Επιβεβαιώνουμε το όραμά μας, 
έχοντας ως κριτή μας την κοινωνία 
στην οποία δραστηριοποιούμαστε και 
την άριστη εξυπηρέτηση που προσφέ-
ρουμε. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από 
ικανοποιημένους πελάτες, από τα νέα 
προϊόντα που αντικατοπτρίζουν τη ση-
μερινή πραγματικότητα και τις ανάγκες 
όπως αυτές διαμορφώνονται.

 
Δρόμος Επιτυχίας
Το σφαιρικό μας όραμα επιτυγχάνεται 
μέσα από τους σαφείς στόχους και συ-
γκεκριμένα σχέδια δράσης, που περι-
λαμβάνονται στο επιχειρησιακό πλάνο. 
Η Εταιρεία προσαρμόζει τις τακτικές 
της με τις συνθήκες της αγοράς, μέσα 
από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρ-
φωση του προσωπικού της. Με αυτόν 
τον τρόπο καταφέρνουμε να ισορρο-
πούμε με επιμέλεια τους κινδύνους 
που δημιουργούνται από τα συνεχώς 
εναλλασσόμενα δεδομένα διεθνώς. Ο 
ορθός προγραμματισμός και η επίγνω-
ση εξασφαλίζουν τη συνοχή μιας επι-
χείρησης, θέτοντας ξεκάθαρες κατευ-
θύνσεις και μειώνοντας την ανασφά-
λεια που επικρατεί. Σε αυτές τις δύσκο-
λες στιγμές, δημιουργήσαμε προϊόντα 
στα μέτρα του πελάτη (tailor made) ως 
προς το είδος και εύρος της κάλυψης, 
προσφέροντας στοχευμένες λύσεις στις 
ανάγκες του κοινού. Ταυτόχρονα, επεν-
δύουμε στην κοινωνία και στην οικο-
νομία του τόπου.

Οι Αξίες μας
Στην Trust, αναγνωρίζουμε ως λόγο 
ύπαρξής μας την άριστη εξυπηρέτη-
ση του πελάτη μας και γι’ αυτό έχου-
με ως γνώμονα δράσης την ικανότη-
τα προσαρμογής για τον πελάτη, την 
υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό και 
αφοσίωση.

Ποιότητα
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα που προ-
σφέρει η εταιρεία, αυτή αντανακλά-
ται σε όλες τις παραμέτρους και τα 
σημεία επαφής με την εταιρεία. Εξυ-
πηρέτηση, αμεσότητα, συνέπεια στις 
υποχρεώσεις της και ασφαλιστικά 
προγράμματα που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις του σύγχρονου αν-
θρώπου.

Για εμάς αυτό είναι κανόνας, λει-
τουργούμε με οδηγό τον πελάτη, γιατί 

στόχος μας είναι η ορθή ασφάλιση και 
όχι απλά ακόμα μια ασφάλεια. Προ-
σφέρουμε στον πελάτη ολόπλευρες 
καλύψεις, χωρίς επιπλέον κόστος. Δια-
θέτουμε ευελιξία στην παροχή ασφα-
λιστικών καλύψεων, που μας δίνουν 
την ευκαιρία να κτίζουμε προϊόντα 
που να ανταποκρίνονται στις νέες δι-
αμορφωμένες ανάγκες και τα μέτρα 
του πελάτη στη σύγχρονη κοινωνία 
του σήμερα.

 
Καινοτομία
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον, η καινοτομία δεν είναι απλά 
μια τάση, αλλά ένα σημαντικό μέρος 
της στρατηγικής της εταιρείας. Στόχος 
μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή τους, 
αλλά και άμεση και ποιοτική ανταπό-
κριση στα αιτήματά του, όπως η γρή-
γορη πληρωμή απαιτήσεων.

Ο πελάτης πάντα στο επίκεντρο
Εμείς στην Trust, έχουμε τον πελάτη 
ως οδηγό μας. Η διαχείριση των πε-
λατειακών σχέσεων ήταν πάντοτε μια 
πολύ σημαντική πτυχή για την εται-
ρεία.  Εξυπηρετούμε τον πελάτη μέ-
σω γρήγορων και δίκαιων πληρωμών 
στις απαιτήσεις, λόγω και της οικονο-
μικής εγγύησης που μας προσφέρει ο 
Όμιλος Nest.

Ακολουθούμε τη στρατηγική «Best 
Value for Money» και προσθέτουμε 
αξία στα χρήματα που πληρώνει ο πε-
λάτης, προσφέροντας περισσότερες κα-
λύψεις με ολόπλευρη και ολοκληρω-
μένη ασφάλιση, διατηρώντας το ίδιο 
κόστος. Η εκπαίδευση του προσωπι-
κού μας για μέγιστη εξυπηρέτηση του 
τελικού μας δέκτη, του πελάτη, αποδει-
κνύεται μέσω της διάκρισής μας με το 
βραβείο Investors in People.

Η εταιρική μας κουλτούρα
ως κινητήριος δύναμη
Αν ψάξει κάποιος να βρει ένα μυστικό 
στην επιτυχία, αυτό δεν είναι άλλο από 
την εταιρική κουλτούρα της εταιρείας. 
Δεν είναι κάτι που αντιγράφεται ούτε 
που μεταφέρεται από εταιρεία σε εται-
ρεία. Για την Trust, κουλτούρα είναι ο 
τρόπος συμπεριφοράς των στελεχών 
της, ο δεσμός της με τον πελάτη, η ποι-
ότητα, η καινοτομία και η συνεχής ανα-
ζήτηση για βελτίωση.

 
Μέλος του Ομίλου NEST
Ο Όμιλος Nest εδρεύει για περισσότε-
ρο από 25 χρόνια στην Κύπρο. Δρα-
στηριοποιείται σε περισσότερες από 23 
χώρες της Βόρειας Αμερικής, Ευρώ-
πης, Αφρικής, Μέσης Ανατολής/περι-
οχή του Κόλπου και την Άπω Ανατολή, 
με συνολικά κεφάλαια $ 2,4 δις.

Trust Insurance:
Καινοτομία και άριστη εξυπηρέτηση
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iPhone 6S 

Κατάργηση χρεώσεων roaming 

Mάλλον με το ίδιο «σασί»

Από τον Ιούνιο του 2017
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το επόμενης γενιάς iPhone (6S) θα 
διατηρήσει τα εξωτερικά σχεδιαστικά 
χαρακτηριστικά των προηγούμενων 
μοντέλων, σύμφωνα με φωτογραφί-
ες που διέρρευσαν και δημοσιεύει 
το 9to5mac. Το “σασί” του iPhone 6S 
φαίνεται να είναι ίδιο εξωτερικά, δια-
τηρώντας το πάχος και το πλάτος τού  
προηγούμενου μοντέλου, ενώ μικρο-

διαφορές παρατηρούνται στο εσωτε-
ρικό του που θα φιλοξενήσει το ανα-
βαθμισμένο hardware. Παράλληλα, 
σύμφωνα με προηγούμενες διαρ-
ροές, τα επερχόμενα iPhone 6S και 
iPhone 6S Plus θα έχουν A9 επεξερ-
γαστή με 2GB of RAM, Force Touch, 
αναβαθμισμένη οπίσθια κάμερα 
12-megapixel, βελτιωμένο Touch ID.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε 
πρόσφατα να αναστείλει την ημε-
ρομηνία κατάργησης των χρεώ-
σεων roaming  τουλάχιστον μέχρι 
το 2018, ωστόσο, όπως ανακοίνω-
σε εντός της εβδομάδας τελικά θα 
εφαρμόσει την απόφασή της από 
τον Ιούνιο του 2017 για τα κράτη-
μέλη της. Αυτό σημαίνει ότι οι χρή-
στες δεν θα χρεώνονται επιπλέον για 
τη χρήση του smartphone τους σε 
άλλη χώρα (κλήσεις, SMS, data), αλ-
λά θα θεσπιστεί πολιτική ορθής χρή-

σης. Επιπλέον, η Ε.Ε. θα προχωρή-
σει σε σημαντική μείωση των χρε-
ώσεων roaming από τον Απρίλιο 
του 2016 σε €0,20/MB, €0,06/SMS 
και €0,05/λεπτό ομιλίας. Εξάλλου, 
υπάρχει συμφωνία για νέους κανό-
νες που αφορούν το net neutrality. 
Από τις 30 Απριλίου 2016 οι πάρο-
χοι δεν θα έχουν το δικαώμα απαγό-
ρευσης προβολής και πρόσβασης σε 
online περιεχόμενο και υπηρεσίες, 
ενώ κρίνεται παράνομη η πληρωμέ-
νη “προτεραιότητα”.

Στα οnline σούπερ μάρκετ και τα 
e-shops για τις αγορές ειδών πρώτης 
ανάγκης και βρεφικής φροντίδας στρά-
φηκαν οι Έλληνες καταναλωτές, εν μέ-
σω της «θύελλας» που προκλήθηκε από 
το bank run και την επιβολή κεφαλαια-
κών ελέγχων. Σύμφωνα με μετρήσεις της 
Convert Group eBusiness Consulting, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρό-
βλημα της ρευστότητας των τραπεζών, οι 
Έλληνες επέλεξαν τα e-shops, με αποτέ-

λεσμα να καταγραφεί πολύ μεγάλη αύ-
ξηση στα online σούπερ μάρκετ και όσα 
e-shops πουλούσαν είδη πρώτης ανά-
γκης και βρεφικής φροντίδας. Οι κατα-
ναλωτές έκαναν μαζικές παραγγελίες, 
για να εξασφαλίσουν ότι έχουν αποθέ-
ματα σε βασικά είδη. Σε αυτές τις κατηγο-
ρίες παρατηρήθηκε και μεγάλη αύξηση 
στο μέσο καλάθι, πέρα από τον αριθμό 
των αγορών. Σύμφωνα πάντα με την ίδια 
πηγή, όσον αφορά τις μεθόδους πληρω-

μών, στη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, σύμφωνα με την έρευνα της εται-
ρείας, οι παραγγελίες των καταναλωτών 
έγιναν και με πιστωτικές κάρτες, αλλά ο 
πιο δημοφιλής τρόπος παρέμεινε η αντι-
καταβολή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της συμβουλευτικής ομάδας της Convert 
Group, οι online πληρωμές μέσω πιστω-
τικών και χρεωστικών καρτών θα αυξη-
θούν, καθότι θα υπάρχει μικρή ρευστό-
τητα σε μετρητά στους καταναλωτές.

Το 43% των Ευρωπαίων χρηστών 
του Διαδικτύου θεωρούν ότι οι πα-
ραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές 
στα ταμεία είναι ασφαλέστερες από τις 
online συναλλαγές, σύμφωνα με έρευ-
να της Kaspersky Lab  και της B2B 
International. Παρά τους φόβους αυ-
τούς, όμως, οι περισσότεροι εξακολου-
θούν να πραγματοποιούν κάποιες από 
τις πληρωμές τους online, αλλά πολλοί 
δεν λαμβάνουν ούτε τα βασικά μέτρα 
ασφάλειας, θέτοντας σε κίνδυνο τα χρή-
ματά τους, αλλά και τη φήμη των τραπε-
ζών. Ένας από τους ευκολότερους τρό-
πους για να αποκτήσουν οι εγκλημα-
τίες πρόσβαση σε online τραπεζικούς 
λογαριασμούς είναι να παρουσιαστούν 
ως οι ιδιοκτήτες τους. Τόσο οι παραδο-
σιακοί υπολογιστές όσο και οι φορητές 
συσκευές είναι ευάλωτοι στις επιθέσεις 
αυτές. Η έρευνα δείχνει ότι ένας σημα-
ντικός αριθμός χρηστών (το 44% στην 
Ευρώπη) αισθάνονται ευάλωτοι  κατά 
την πραγματοποίηση online οικονομι-
κών συναλλαγών. Επιπλέον, περίπου 
οι μισοί (49%) ανέφεραν πως θεωρούν 
τις offline πληρωμές πιο αξιόπιστες σε 
σχέση με τις διαδικτυακές. Ταυτόχρο-
να, το 43% συμφωνούν  ότι οι «φυσικές» 
τραπεζικές συναλλαγές είναι ασφαλέ-
στερες από τις online. Ωστόσο, παρά 

τους φόβους αυτούς, η πλειοψηφία των 
χρηστών του Διαδικτύου πραγματοποι-
ούν online πληρωμές. Το 78% των Ευ-
ρωπαίων χρηστών του Διαδικτύου χρη-

σιμοποιούν επιτραπέζιους ή φορητούς 
υπολογιστές για online πληρωμές, το 
27% χρησιμοποιούν tablet και το 29% 
smartphone. 

Online shopping 

Τραπεζικές συναλλαγές 

Απόρροια της μικρής ρευστότητας

43% θεωρούν πιο ασφαλή την τράπεζα παρά το online
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