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Το θέμα του μήνα

Η… «Κακή Τράπεζα», τα απλήρωτα
δάνεια και ο σίγουρος δρόμος
Η «Κακή Τράπεζα» θα μπορούσε
να βοηθήσει την κατάσταση, αλλά
επί του παρόντος θα πρέπει
γρήγορα να μπει το ΑΕΠ της χώρας
σε θετική πορεία και οι τράπεζες να
συζητήσουν σε ρεαλιστική βάση με
τους δανειολήπτες τους

Ό

λοι οι παράγοντες της οικονομίας επιθυμούν
τη δημιουργία μιας «κακής τράπεζας» η
οποία ουσιαστικά θα… «άρει τις αμαρτίες και
τα λοιπά βάρη» του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, προκειμένου το τελευταίο να δουλέψει
σε καθεστώς ομαλότητας και να αρχίσει να χρηματοδοτεί απρόσκοπτα την κυπριακή οικονομία.
Το ζητούμενο είναι το ποιος θα μπορούσε να
χρηματοδοτήσει αυτή την Τράπεζα.
Πρώτον, το Κυπριακό Δημόσιο επιβαρυνόμενο
με πρόσθετα χρέη; Ένας τέτοιος δανεισμός θα
ήταν μάλλον πολύ δύσκολος, καθώς δεν φαίνεται
να υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος να δανείσει
για το σκοπό αυτό και για το ποσό αυτό την Κυπριακή Δημοκρατία.
Δεύτερον, κάποια Κοινοτική χρηματοδότηση
που να μην περνάει μέσα από το δημόσιο χρέος;
Επιθυμητό, αλλά μάλλον δεν φαίνεται να το δέχονται οι Ευρωπαίοι.
Τρίτον, ιδιωτικά κεφάλαια που θα αγόραζαν με
«έκπτωση» αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;
Θεωρητικά τέτοια κεφάλαια υπάρχουν στο εξωτερικό, ωστόσο ζητούμενα αποτελούν: α) Η έκπτωση με την οποία θα πουληθούν αυτά τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια. Για παράδειγμα αν η
έκπτωση είναι πολύ μεγάλη, τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας για τις
τράπεζες, με αποτέλεσμα στη συνέχεια οι τελευταίες να χρειαστούν και νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου β) Οι ενδεχόμενοι περιορισμοί
που θα τεθούν στους διαχειριστές της λεγόμενης
«Κακής Τράπεζας» στο ζήτημα των επόμενων
χειρισμών της.
Πέραν όμως των δυσκολιών που υπάρχουν και
αφορούν το θέμα της «Κακής Τράπεζας» (γεγονός που απομακρύνει τις πιθανότητες για ένα
τέτοιο ενδεχόμενο στο ορατό τουλάχιστον μέλλον) κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει δύο πολύ ουσιαστικά πράγματα:

Πρώτον, ότι ο βασικότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος επίλυσης του προβλήματος
των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Όσο περισσότερο νοικοκυρεύονται τα δημόσια οικονομικά, τόσο χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης θα έχει το δημόσιο, τόσο περισσότεροι επενδυτές θα εμπιστεύονται την Κύπρο, τόσο περισσότερες θέσεις
εργασίας θα δημιουργούνται και τόσο περισσότεροι θα αποπληρώνουν τις -ρυθμισμένες έστωτοκοχρεολυτικές δόσεις στις τράπεζες. Επίσης,
όσο περισσότερο βελτιώνονται τα δημοσιονομικά
της Κύπρου, τόσο μικρότερες εκπτώσεις θα δέχονται οι ιδιώτες επενδυτές για να αποκτήσουν
τα μη εξυπηρετούμενα κυπριακά δάνεια, οπότε
τόσο το καλύτερο για την υγεία του εγχώριου
χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.
Και δεύτερον, ότι επείγει μια ειλικρινής προσέγγιση μεταξύ των τραπεζών και των πελατών
τους που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, καθώς
ο λεγόμενος «ηθικός κίνδυνος» είναι ό,τι το χειρότερο θα μπορούσε να προκύψει στην κυπριακή
κοινωνία και οικονομία.
Οι πελάτες έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να
συνεργαστούν με τις τράπεζες και να πληρώσουν
το ποσό που οφείλουν. Και οι τράπεζες από την
πλευρά τους, έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να

διευκολύνουν τους πελάτες τους που έχουν βρεθεί σε δυσχερή θέση. Οι τράπεζες πρέπει να
είναι αντίθετοι με τους «στρατηγικά κακοπληρωτές» και όχι με όσους επλήγησαν πραγματικά
από την οικονομική κρίση. Η πρόσφατη κίνηση
του Συνεργατισμού βρίσκεται αναμφίβολα προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Οι τράπεζες λοιπόν πρέπει να μειώσουν τα
επιτόκια προς τους συνεπείς πελάτες (πράγμα
που έχει ανάγκη και η οικονομία γενικότερα),
ενώ για όσους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους τρέχοντες όρους των δανείων τους,
να τους προσφέρουν ένα πακέτο επιμήκυνσης
περιόδου και ψαλιδίσματος επιτοκίων.
Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δηλαδή, θα
πρέπει να ισχύσει ότι και στην πραγματική ζωή,
όπου «ο χρόνος όλα τα γιατρεύει». Οι τράπεζες
έχουν κάθε συμφέρον να βοηθήσουν τους πελάτες τους να τους πληρώνουν τμηματικά το ποσό έστω και με ένα χαμηλό επιτόκιο, παρά να
εγγράφουν συνεχώς προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις.
Επίσης, στα θετικά εντάσσεται και το γεγονός
ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν
σαφή περιθώρια πτώσης και για το κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις κυπριακές τράπεζες.
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Η Άποψή μας

Το Εθνικό Ζήτημα
και η οικονομία…
Όσοι ήδη πήραν τα κομπιουτεράκια στα χέρια
προϋπολογίζοντας πακτωλό εκατομμυρίων από
την επίλυση του Εθνικού Θέματος, πιθανόν να
αποδειχτεί ότι βιάστηκαν για ακόμη μια φορά.

Θ

υμάμαι πόσοι πολλοί Κύπριοι
πριν από δύο ή τρία χρόνια ισχυρίζονταν πως βρήκαμε την… κότα με τα χρυσά αβγά στα κοιτάσματα του φυσικού αερίου. Μετρούσαν
από τότε τα δισεκατομμύρια που θα έρχονταν, μιλούσαν για τα πολύ μεγάλα οφέλη που θα προέκυπταν από την κατασκευή
της μονάδας υγροποίησης στην Κύπρο,
έβλεπαν τις χιλιάδες νέες θέσεις που θα
δημιουργούνταν μόνο και μόνο από την
προεργασία εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών.
Ορισμένοι μάλιστα, τέντωσαν την υπόθεση ακόμη περισσότερο, λέγοντας πως
σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να προεξοφλήσουμε από τις αγορές
όλα αυτά τα οφέλη και έτσι να αποφύγουμε
το μνημόνιο και το γενικότερο χρηματοοικονομικό πρόβλημα της χώρας…
Σήμερα, τρία περίπου χρόνια από τότε,
βρισκόμαστε αρκετά κοντά στο ίδιο σημείο
και αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε δύο
πολύ σημαντικά πράγματα: Πρώτον, πως
σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, καλό είναι
να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και δεύτερον, πως σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε
και να σταματάμε την επιβεβλημένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της οικονομίας, ακόμη και εάν πρόκειται να βρέξει ευρώ σε ολόκληρη την
Κύπρο.
Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Γιατί πολύ φοβούμαστε πως κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει

Του ΘΕΟΦΑΝΗ
ΛΙΒΕΡΑ
Ιδρυτή

να φαντάζονται πακτωλό χρημάτων μέσα
από την επίλυση του Εθνικού μας Θέματος.
Μια συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα
μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του
Τουρκοκύπριου Ακιντζί έκανε ορισμένους
να πάρουν στα χέρια τους τα κομπιουτεράκια και να μετράνε εκατομμύρια: Τόσα
για την Αμμόχωστο, τόσα για τις υποδομές
στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, τόσα…
Μήπως όμως και πάλι βιαζόμαστε;
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την
αρχή.
Πρώτον, το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι καλύτερο από ποτέ, οι Αμερικανοί θέλουν λύση προκειμένου να περιορίσουν τις πάμπολλες αβεβαιότητες στην
ευρύτερη περιοχή, η Τουρκία δεν βρίσκεται
σε ισχυρή διεθνή διαπραγματευτική θέση
και τέλος η υπόθεση των υδρογονανθράκων θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά.
Άρα, προϋποθέσεις για την επίλυση του
Κυπριακού, (αυτή τη φορά) υπάρχουν.
Δεύτερον, το Κυπριακό θα πρέπει να
λυθεί για πολύ ισχυρότερους λόγους από
τους οικονομικούς.
Τρίτον, τα μεγαλύτερα οφέλη από μια
επίλυση του Κυπριακού θα είναι μακροπρόθεσμα, όπως οι οικονομίες κλίμακας
στη δημόσια διοίκηση, η εξοικονόμηση
αμυντικών δαπανών, η δυνατότητα επέκτασης των κυπριακών επιχειρήσεων στην
τουρκική αγορά, κ.λπ.
Τέταρτον, σε βραχυπρόθεσμη βάση, τα
πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Ποιά θα είναι για παράδειγμα η δημοσιονομική κα-

τάσταση του ενιαίου κράτους, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην αγορά εργασίας,
πόσοι Κύπριοι θα είναι κάτω από το όριο
της φτώχειας αν για παράδειγμα η Τουρκία
σταματήσει τη μέχρι σήμερα χρηματοδότηση που παρέχει στα Κατεχόμενα; Όλα
αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συνεκτιμηθούν. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε πως
στην περίπτωση της πολύ πιο ισχυρής και
οργανωμένης Γερμανίας, χρειάστηκαν δεκαετίες ολόκληρες προκειμένου τα πράγματα να έρθουν σε κάποια (μερική έστω)
εξισορρόπηση (υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαμαρτυρίες από τον πληθυσμό της
πρώην Ανατολικής Γερμανίας).
Πέμπτον, υπάρχει όμως και μια σειρά
άλλων ερωτημάτων. Πώς είμαστε τόσο σίγουροι πως οι ξένοι θα ανοίξουν διάπλατα
το πορτοφόλι τους για να ενισχύσουν το
νέο κράτος; Και αν το κάνουν (πράγμα και
πιθανότερο) πώς γνωρίζουμε ότι τα ποσά
που θα δοθούν θα είναι τέτοια, προκειμένου να θεραπεύσουν ακόμη και τα τρέχοντα προβλήματα της οικονομίας μας;
Συμπερασματικά λοιπόν, μια λύση στο
Εθνικό μας Ζήτημα είναι επιθυμητή κυρίως
για μη οικονομικούς λόγους, ενώ -σε βάθος χρόνου και κάτω από προϋποθέσειςθα μπορούσε να βοηθήσει και την οικονομία. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιώνει όσους από σήμερα φαντάζονται
πακτωλό εκατομμυρίων και ιδίως όσους
ενόψει της επίλυσης, θέλουν να σταματήσει ο εκσυγχρονισμός του κράτους και της
οικονομίας μας.
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Πολιτική

Το δίλημμα
Πολιτική ή τεχνοκρατία; Και κατ’ επέκταση, πολιτικοί ή τεχνοκράτες; Είναι πραγματικό το
δίλημμα ή είναι ψευδοδίλημμα; Λύση ή πρόβλημα; Για να απαντηθεί το δίλημμα πρέπει να
γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εννοιών.

Τ

εχνοκρατία είναι η θεωρία που υποστηρίζει
ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της οικονομίας,
της κυβέρνησης και ολόκληρου του κοινωνικού
συστήματος πρέπει να γίνεται από ειδικούς επιστήμονες και γνώστες της τεχνολογίας δίνοντας
προτεραιότητα στα υπαρκτά οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα και απαιτήσεις και κατά
δεύτερο λόγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Τελικά είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που εφαρμόζει αυτή τη θεωρία.
Τεχνοκράτης κατά συνέπεια είναι ο οπαδός
της θεωρίας της τεχνοκρατίας. Ο κάθε ένας που
ασκεί το λειτούργημα του, είτε είναι επιστήμονας,
είτε διοικητικός υπάλληλος, είτε πολιτικός με
γνώμονα τις υπαρκτές οικονομικές συνθήκες
Του Ουράνιου
Ιωαννίδη
Προέδρου της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής
Πρώην Υπουργού Παιδείας

και απαιτήσεις χωρίς να προτάσσει ως κριτήριο
τις συνέπειες των επιλογών του για τον ανθρώπινο παράγοντα.
Πολιτική τώρα ως έννοια είναι το σύνολο των
θεμάτων που έχουν σχέση με τα κοινά, τη ζωή
ενός κοινωνικού συνόλου, κυρίως ενός κράτους
και τις σχέσεις μεταξύ κρατών.
Πολιτικός κατά συνέπεια είναι το πρόσωπο
που συμμετέχει ενεργά στην πολιτική και ειδικότερα ο εκπρόσωπος μετά από εκλογή του
λαού σε οποιαδήποτε πολιτική θέση. Πολιτικάντης ειρήσθω εν παρόδω, είναι ο πολίτης που
χρησιμοποιεί ευτελή μέσα για να αναδειχθεί
όπως τη δημαγωγία, τις δημόσιες σχέσεις, τα
ρουσφέτια κ.α. ανάλογα.
Η πολιτική στη δημοκρατία πηγάζει από το λαό
και ασκείται προς όφελος του.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η τεχνοκρατία και οι τεχνοκράτες κύρια ασχολούνται με
τους αριθμούς δευτερευόντως με τον άνθρωπο
και η πολιτική κύρια ασχολείται με τον άνθρωπο,
ή έτσι πρέπει να κάνει και δευτερευόντως με
8
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τους αριθμούς, που όμως δεν αφήνονται να διολισθήσουν.
Ο Γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, είχε περιγράψει σε ανύποπτο χρόνο, πριν
ακόμα εμφανιστεί, μορφοποιηθεί και θεοποιηθεί
η τεχνοκρατία, πριν εισβάλει στη ζωή των σύγχρονων κοινωνιών, πολύ παραστατικά, σε ανάλογη με τη σημερινή κατάσταση κρίσης οικονομικής, αρνούμενος να δεχθεί ότι ο άνθρωπος
μπορεί να τεθεί σε δεύτερη μοίρα, απευθυνόμενος στους «τεχνοκράτες» της εποχής και
έδωσε απάντηση στο δίλημμα, τεχνοκρατία ή
πολιτική με ένα ευφυολόγημα. «Ευημερούν οι
αριθμοί και πάσχουν οι άνθρωποι». Με την τεχνοκρατία και χωρίς πολιτική.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι πάσχουν η σχέση είναι
πάντα πρόσκαιρη και σύντομα αναπόδραστα ανα-

τρέπεται και ισοπεδώνεται έτσι που ενώ οι άνθρωποι συνεχίζουν να πάσχουν, πάσχουν και οι
αριθμοί.
Ούτως ή άλλως όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πολιτική εξουσία, είτε από πολιτικούς
είτε από οποιουσδήποτε άλλους π.χ. τεχνοκράτες, στη δημοκρατία πρέπει να έχει ψήφο νομιμοποίησης. Πρέπει δηλαδή να είναι αποτέλεσμα
εκλογής από το λαό και να ασκηθεί προς όφελος
του λαού. Η όποια άλλη διαδικασία υποδηλοί έλλειμμα δημοκρατίας. Γι’ αυτό και έχει σύντομη
ημερομηνία λήξης. Με το καλό ή με το άγριο.
Το γιατί φτάσαμε σήμερα ενώπιος ενωπίων
στο δίλημμα, πολιτικοί ή τεχνοκράτες, να ασκήσουν την πολιτική εξουσία δεν οφείλεται στη δημοκρατία αλλά στην ακαταλληλότητα, την ανικανότητα και πολλά άλλα με (α) στερητικό που χαρακτηρίζουν «ενίους πολιτικούς» σε εισαγωγικά
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Πολιτική
που κακή τη μοίρα βρήκαν, ψήφο λαού, να ασκούν
την πολιτική εξουσία χωρίς να είναι πολιτικοί
αλλά απλοί πολιτικάντηδες, υφάρπασαν την ψήφο
του λαού. Όμως η δημοκρατία δεν έχει διλήμματα
και αδιέξοδα. Ασφαλιστική της δικλείδα είναι
πάντα οι εκλογές. Και ο λαός αποφασίζει για την
τύχη του και τις λάθος επιλογές του τις πληρώνει
αδρά και σκληρά.
Μια όμως και οι τεχνοκράτες κλήθηκαν από
τους πολιτικούς να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση των καιρών είναι καλό να πούμε και
τι είπε ένας διάσημος οικονομολόγος για τους
συναδέλφους του. Είπε ό John Galbraith ότι «Τα
οικονομικά είναι εξαιρετικά χρήσιμα ως μέσο
απασχόλησης των οικονομολόγων».
Στο διά ταύτα λοιπόν και στα καθ’ ημάς. Ποιός
μπορεί και πρέπει να διαχειριστεί την οικονομική
κρίση και να σώσει ότι μπορεί να περισωθεί;
Πρώτα και πάνω απ’ όλα εκείνος που θα επιλέξει
ο λαός.
Δεύτερο είναι άνθρωπος, πολιτικός ή τεχνοκράτης έντιμος και ικανός αποδεδειγμένα ω εκ
της διαδρομής και της πορείας του. Που να μην
τον ακολουθούν κατά συρροή λάθος επιλογές.
Και τρίτο αυτός που θα έχει πάντα ως υπόβαθρο
στη σκέψη του αλά και στη δράση του αυτό που
προτρέπει ο Αγάθων. «Τον άρχοντα τριών δει
μέμνησθαι. Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί
άρχει».
Με τούτο το πολιτισμικό και φιλοσοφικό φορτίο
ένας έντιμος και ικανός πολίτης μπορεί και άρα
μπορούμε να εμπιστευθούμε να ασκεί πολιτική
εξουσία είτε είναι πολιτικός, είτε τεχνοκράτης,
είτε όπως αλλιώς θέλει να αυτοπροσδιορίζεται
είτε να αυτοχαρακτηρίζεται. Επιστήμονας, επιχειρηματίας που τουλάχιστο διαχειρίστηκε ένα
περίπτερο.
Η ευθύνη όμως της επιλογής ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες που οφείλουν όταν εκλέγουν
να ξέρουν ότι είναι χρέος τους να χρησιμοποιούν
τη λογική τους και όχι το συναίσθημα τους για
να μην απογοητεύονται όταν η επιλογή τους διαψεύδει και η επένδυση τους για ένα καλύτερο
αύριο αποδεικνύεται βεβαιότητα για κατακρήμνιση στου κακού τη σκάλα.
Τούτο όμως απαιτεί πολίτες που σκέφτονται
ελεύθερα. Πολίτες με υπερατομική συνείδηση.
Πολίτες που αναγνωρίζουν ότι το συλλογικό καλό
συνεπάγεται και το ατομικό καλό.
Όπως άλλωστε δίδαξε ο John Kennedy, «Αν
μια ελεύθερη χώρα δεν μπορεί να βοηθήσει τους
πολλούς που είναι φτωχοί, τότε δεν μπορεί να
σώσει τους λίγους πλούσιους». Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν και οι λίγοι πλούσιοι πριν να
είναι και γι’ αυτούς αργά. Πλούσιοι και φτωχοί
στην ίδια βάρκα.

Ούτως ή άλλως όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι
πολιτική εξουσία, είτε από πολιτικούς είτε από
οποιουσδήποτε άλλους π.χ. τεχνοκράτες, στη
δημοκρατία πρέπει να έχει ψήφο νομιμοποίησης.
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Oικονομία

Εύθραυστη η μείωση
του κόστους δανεισμού
Ο

πρόσφατος δανεισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις αγορές στο 4% είναι σημαντική εξέλιξη αλλά δεν πρέπει να μας ενθουσιάζει, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, το χαμηλό κόστος δανεισμού συνέβαλαν οι συγκυρίες
στις διεθνείς αγορές και δεύτερον η Κύπρος
έχει ακόμα δρόμο να διανύσει μέχρι να ολοκληρώσει το μνημόνιο με επιτυχία και να διασφαλίσει
βιώσιμα δημόσια οικονομικά και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Με την ποσοτική χαλάρωση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι αποδόσεις ομολόγων
(κόστος δανεισμού) των πλείστων χωρών της
Ευρωζώνης έχουν υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να είναι
“αναγκασμένοι” να αγοράζουν ομόλογα της πε-

Του Μάριου
Μαυρίδη
Οικονομολόγου,
βουλευτή Κερύνειας.

ριφέρειας, προκειμένου να κερδίσουν ψηλότερες
αποδόσεις. Η απόδοση ενός ομολόγου αντιπροσωπεύει το κόστος δανεισμού για αυτόν που το
εκδίδει, δηλαδή αυτόν που δανείζεται. Ως γνωστόν, η ΕKT αγοράζει ομόλογα που έχουν εκδώσει χώρες μέλη της ευρωζώνης από τη δευτερογενή αγορά, ύψους 65 δις ευρώ κάθε μήνα,
σπρώχνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων αυτών προς τα κάτω.
Με λίγα λόγια, η ΕΚΤ προσφέρει τη δυνατότητα
στις τράπεζες των χωρών αυτών να έχουν περισσότερη ρευστότητα, καθώς επίσης και τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις των χωρών αυτών
να δανείζονται με πολύ χαμηλό επιτόκιο για σκοπούς αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους
καθώς αυτό λήγει. Για του λόγου του αληθές, η

ÓÏ¼ÑÄÏÀ´ÆÊÖÏÀ

Γερμανία δανείστηκε με 0.7%, η Γαλλία με 1.3%,
η Μεγάλη Βρετανία με 1.98% και οι ΗΠΑ με
2.25%. Η στροφή λοιπόν των επενδυτών προς
τα ομόλογα των χωρών της περιφέρειας, όπως
η Κύπρος, έχει αυξήσει την ζήτηση και τις τιμές
των κυπριακών ομολόγων, με αποτέλεσμα οι
αποδόσεις τους να υποχωρήσουν στο 4%. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι επενδυτές ομολόγων δεν αγοράζουν τυχαία, αντίθετα
είναι πολύ προσεκτικοί στις επιλογές τους, Αν
οι επενδυτές είχαν την παραμικρή αμφιβολία ότι
τα χρήματα τους κινδυνεύουν, δεν θα αγόραζαν
τα ομόλογα. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η
μείωση στις αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων
δεν πρέπει να μας ενθουσιάζει, είναι ότι δέκα
μήνες πριν από την ολοκλήρωση του μνημονίου

πολλά θα πρέπει να γίνουν. Αν διαβάσει κανείς
το τελευταίο μνημόνιο, θα διαπιστώσει ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει χάσει πολλές καταληκτικές ημερομηνίες για σημαντικότατα θέματα,
όπως είναι το Γενικό Σχέδιο Υγείας, η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, οι ιδιωτικοποιήσεις κλπ. Τα πιο πάνω
και άλλα πολλά θα πρέπει να γίνουν ή θα πρέπει
να τροχιοδρομηθούν, χωρίς την πιθανότητα πισωγυρίσματος, μέσα στους επόμενους 10 μήνες.
Αν τα πιο πάνω δεν γίνουν κατά τη διάρκεια του
προγράμματος προσαρμογής, τότε πολύ φοβάμαι
ότι δεν θα γίνουν, και αν δεν γίνουν, τότε οι αγορές θα μας δανείζουν με ψηλότερο επιτόκιο ή
δεν θα μας δανείζουν καθόλου.

¯ÉËÎÍÎÉË¼ÅÍÈ»ÐÔÑÈ
Å×ÃÈÌ¾ÄÅ½ËÒÈÍÎÈÎÑÀÍÈÕ
Ã¾Æ¿ãäçãµÇãÇÄÅ¸ÇÂZZZHXURGD\JU
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Τα κατά συνθήκη ψεύδη

Ένα κράτος, ένας πολίτης,
10 φορολογίες…
«Η

Κυβέρνηση πολύ σύντομα, στα πλαίσια
των γνωστών εξαγγελιών που έγιναν στο
παρελθόν, με νομοσχέδιο θα φέρει στη Βουλή
την ενοποίηση των φορολογιών, δηλαδή φόρος
ακίνητης ιδιοκτησίας, δημοτικός και κοινοτικός
θα έρθουν σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο. Αυτό, αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα ενδεχομένως και
πριν να κλείσει η Βουλή. Εκείνο, όμως, που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι το κράτος στόχευε στα 120 εκ ευρώ. για να εισπράξει 100 ευρώ από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, ο δήμοι
και οι κοινότητες είχαν ένα στόχο τα 17 εκ. ευρώ,
εισέπρατταν περίπου 13 εκ. ευρώ. Όλα αυτά
λοιπόν, θα είναι μαζί σαν ενιαία φορολογία. Κοντολογίς δεν θα υπάρχει αύξηση της φορολογίας
του κόσμου».
Αυτά είχε δηλώσει ο Υπουργός Εσωτερικών,
Σωκράτης Χάσικος, την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015.
Και πρόκειται όντως για μια σημαντική καινοτομία,
η οποία βελτιώνει και την ποιότητα των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη αλλά και συγυρίζεται ένας βραχνάς, τον οποίο ζούμε ολοένα
και εντονότερα. Πολλές φορολογίες, πολλά τέλη,
τη στιγμή που όλα αυτά θα μπορούσαν να συγυριστούν και να ξέρει ο κάθε ένας επιτέλους τι
πληρώνει ετησίως ή/και μηνιαίως προς το Κράτος. Ο δε Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, την επομένη,
στις 22 δηλαδή του ίδιου μήνα, προχώρησε και
ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας «Διάσπαρτες φορολογίες σε πολλά επίπεδα που δημιουργούν
στρεβλώσεις και προβλήματα. Χαιρετίζουμε τη
θέση της κυβέρνησης και τις πρωτοβουλίες της
για ενοποίηση των φορολογιών που αφορούν την
ακίνητη ιδιοκτησία. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια».
Ανέφερε ότι πέραν της ενοποίησης των φορολογιών που αφορούν τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, των δημοτικών τελών, των τελών για αποχετεύσεις και για τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, υπάρχουν σωρεία άλλων θεμάτων που μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική φορολογική
μεταρρύθμιση στον τομέα των ακινήτων όπως
τα τέλη μεταβίβασης μετά από πώληση ακινήτου.
Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, τα τέλη άμυνας σε εισόδημα από τα ενοίκια. Το ΦΠΑ για την
12
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Πολύ ορθά ο Αβέρωφ
Νεοφύτου σημείωσε πως
αναδιάρθρωση χρειάζεται
και ο Φόρος
Κεφαλαιουχικών Κερδών
στα κέρδη από πωλήσεις
ακινήτων με μείωσή
του στο 50%
πρώτη κατοικία αλλά και το ΦΠΑ σε οικοδομήσιμη
γη. Η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση που
έγινε στον τομέα των ακινήτων ήταν το 1980.
Τόσο οι αξίες όσο και οι συντελεστές όσο και
οι διάφοροι φόροι πάνε πίσω το 1980, είπε χαρακτηριστικά. «Μετά από 35 χρόνια θεωρώ ότι
είναι η ώρα να μπουν όλα στο τραπέζι για μια
πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση στον τομέα των ακινήτων. Πολύ σωστά έπραξε η κυβέρνηση και θα στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια.
Όμως εμείς δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι μόνο
με την ενοποίηση κάποιων φορολογιών. Ο Φόρος
Κεφαλαιουχικών κερδών στην πώληση ακινήτου
ήταν 20% το 1980. Όταν ο εταιρικός φόρος το
1980 ήταν 40%. Ο εταιρικός φόρος είναι σήμερα
10%, συν τα τέλη που πληρώνουμε για την άμυνα
όταν πρόκειται για κυπριακές εταιρείες ή Κύπριους που διαμένουν στην Κύπρο, την ίδια στιγμή που ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών παραμένει στο 20% και έχουν εν τω μεταξύ εισαχθεί

και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που σε κάποιες περιπτώσεις είναι στο 19%. Άρα είναι ώρα
για μια ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα της φορολογίας για τα ακίνητα», κατέληξε ο Αβέρωφ
Νεοφύτου.
Και πράγματι. Εάν το αναλογιστούμε, αυτό το
κράτος, το οποίο ιδρύθηκε το 1960, κινείται σε
4 επίπεδα. Σε επίπεδα του 1960, στα επίπεδα
του 1963 μετά την αποχώρηση των τ/κ, στα επίπεδα του 1980 όπου έγιναν τότε κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις ευρύτερα και στα επίπεδα του 2004 όπου γίναμε πλήρες μέλος της
ΕΕ.
Με λίγα λόγια ένα κράτος, κινείται ενδεχομένως και για ένα μόνο θέμα, μια πτυχή, ένα ζήτημα, σε 4 διαφορετικά επίπεδα και σε ένα περίεργο συνδυασμό των τεσσάρων, που μόνο γραφειοκρατία, ταλαιπωρία και χάος μπορεί να προκαλέσει. Και αυτό το χάος, μετουσιώνεται σε
πράξη, το οποίο ζούμε και καθημερινά ως πολίτες αυτού του κράτους, αφού μέχρι και σήμερα
για μια απλή πχ αίτηση ενδεχομένως να πρέπει
να περάσεις από χίλια μύρια κύματα, ενδεχομένως να πρέπει να αποταθείς σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα, και το κυριότερο; Δεν υπάρχει
καν ενιαία Νομοθεσία, την οποία να μπορεί ο
κάθε πολίτης να διαβάσει και να γνωρίζει τι ισχύει
και τι όχι για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.
Το παράδειγμα της Φορολογίας είναι ενδεικτικό, όπως βεβαίως και αυτό που σημείωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου με την Φορολογία Κεφαλαιουχικών Κερδών από πώληση ακινήτων.
Είναι καιρός, πράγματι, να υπάρξει ένα «γερό
συγύρισμα» σε όλα αυτά τα μικρά-μικρά, τα οποία
όμως είναι την ίδια ώρα και σημαντικά και ουσιαστικά για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους.
Την ίδια ώρα δεν θα πρέπει να αγνοηθεί, η
αναγκαιότητα της πρότασης Αβέρωφ, ιδιαίτερα
τώρα σε εποχής κρίσης, για μείωση της Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών. Και καλό θα
ήταν εάν το Υπ. Οικονομικών «έβλεπε» και εξέταζε και το ενδεχόμενο μείωσης των Φορολογικών Συντελεστών στον Φόρο Εισοδήματος. Ιδιαίτερα όταν αναζητούμε την επανεκκίνηση της
οικονομίας…
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Πολιτική
ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Κομβικό σημείο ο Σεπτέμβριος
Ο περίπατος στη Λήδρας έχει ισχυρή σημειολογική σημασία, αφού με αυτό τον τρόπο οι δυο ηγέτες
στην ουσία «σήμαναν» την τελική πορεία προς την επίτευξη συμφωνίας. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται οι
δυο ηγέτες να έχουν κοινή συνάντηση στην Νέα Υόρκη με τον Μπαν Κι Μουν όπου θα παρθούν
«γενναίες αποφάσεις» για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Σ

ημαντικές εξελίξεις έφερε η εκλογή του
Μουσταφά Ακιντζί (στις 26/4/15) στα κατεχόμενα, μια διαδικασία η οποία «σημαδεύτηκε»
από τη μη ανάμειξη της Άγκυρας, για πρώτη
φορά από τότε που διεξάγονται παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα. Τόσο η προϊστορία του
Ακιντζί όσο και το ευρύτερο κλίμα που κυριάρχησε στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου
είναι δυο σημαντικές παράμετροι, οι οποίοι λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τον Διεθνή
Παράγοντα και τον ΟΗΕ, βλέποντας έτσι να διανοίγεται μια πολύ καλή προοπτική συνολικής
επίλυσης του κυπριακού, σε σύντομο μάλιστα
χρονικό διάστημα.
Στην πραγματικότητα, αυτό που συνέβηκε στα
κατεχόμενα ήταν οι ψηφοφόροι να απορρίψουν
κυριολεκτικά την πολιτική γραμμή του «ναι, μεν
αλλά», η οποία εκφραζόταν από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και τη σκληροπυρηνική γραμμή του Ντερβίς Ερόγλου, επιλέγοντας ουσιαστικά
«καθαρές θέσεις» ως προς την επίλυση του κυπριακού.

Η νίκη και το βιογραφικό
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η νίκη του κεντροαριστερού πολιτικού στο δεύτερο γύρο των
εκλογών ήταν θριαμβευτική , αφού συγκέντρωσε
ποσοστό 60,5% έναντι 39,5% του απερχόμενου
Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ντερβίς Έρογλου. Τη νίκη
του Ακιντζί και τα ποσοστά των δύο υποψηφίων
πρόβλεψε το γραφείο ερευνών της Κωνσταντινούπολης Gezisi, ο διευθυντής του οποίου, Μουράτ Γκετζισί είχε εκτιμήσει μερικές μέρες πριν
το δεύτερο γύρο των εκλογών ότι ο Ακιντζί θα
πάρει 60% και ο Έρογλου 40%. Ως προς το «βιογραφικό» του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη, αξίζει
να σημειώσουμε ότι ο Μουσταφά Ακιντζί κατάγεται από την Λεμεσό και τη δεκαετία του 1980
διετέλεσε δήμαρχος στο κατεχόμενο τμήμα Λευκωσίας και συνεργάστηκε με τον τότε Δήμαρχο
14
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Λευκωσίας, Λέλο Δημητριάδη, στο σχέδιο του
κοινού αποχετευτικού συστήματος της διχοτομημένης πόλης. Υπήρξε πρόεδρος του Κόμματος
Ειρήνης και Δημοκρατίας, το οποίο συνεχίζει τη
δράση του, με άλλο όμως ηγέτη, ως Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας.

Θετικό κλίμα
Εντός 10 ημερών από την εκλογή Ακιντζί, η
πρώτη συνάντηση με τον Νίκο Αναστασιάδη
πραγματοποιήθηκε με Δείπνο που παρέθεσε
προς τιμή τους ο Ειδικός Σύμβουλος του ΓΓ του
ΟΗΕ για το Κυπριακό, Έσπερθ Μπαν Άιντα, στο
Λήδρα Πάλας στις 11/5/15. Οι δυο ηγέτες αποφάσισαν όπως πραγματοποιήσουν την πρώτη
τους συνάντηση και έτσι να εγκαινιάσουν την
επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό την

Παρασκευή, 15/5/15.
Οι δυο ηγέτες, στην παρουσία του Έσπεν
Μπαρθ Άιντα και της Λίζα Μπάτενχαϊμ, συζήτησαν τους ρυθμούς της διαδικασίας, τόσο σε σχέση με τις συναντήσεις των ιδίων όσο και των
δύο διαπραγματευτών, Ανδρέα Μαυρογιάννη και
Οζντίλ Ναμί.
Αυτό ωστόσο που κυριάρχησε, τόσο κατά το
δείπνο όσο και κατά την πρώτη συνάντηση για
διαπραγματεύσεις των δυο ηγετών, ήταν το «πολύ θετικό κλίμα», το οποίο αποτυπώθηκε και από
τις προθέσεις των δυο πλευρών για συζήτηση
σοβαρών πτυχών του Κυπριακού, στις οποίες
προηγουμένως σημειώθηκαν διαφωνίες, και κυρίως στη βούληση τους για γρήγορη κατάληξη
σε συνολική λύση του κυπριακού.
Το θετικό κλίμα εμφανίστηκε και σε πρακτικό
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Πολιτική
επίπεδο αφού από πλευράς Ακιντζί ανακοινώθηκε ότι πλέον δεν απαιτούνται διαπιστεύσεις
για μετάβαση των ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα –όπως ίσχυε δηλαδή- και από πλευράς Ν.
Αναστασιάδη παραχωρήθηκαν προς τον τ/κ ηγέτη
χάρτες με παλιά ναρκοπέδια της Ε.Φ. στα κατεχόμενα ώστε να προχωρήσει η αποναρκοθέτηση
των συγκεκριμένων περιοχών.
Ενδεικτικό δε, του θετικού κλίματος, ήταν και
το μήνυμα του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζο
Μπάιντεν, ο οποίος με μήνυμά του στο Twitter
είπε: «Καλωσορίζουμε τα νέα ότι οι ηγέτες των
Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων άρχισαν
τις συνομιλίες διευθέτησης που διευκολύνονται
από τα Ηνωμένα Έθνη. Ένα πολύ θετικό βήμα»,
έγραψε συγκεκριμένα ο κ. Μπάιντεν στον επίσημο λογαριασμό του.

Η βόλτα στη Λήδρας
Για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της Κύπρου, οι δυο ηγέτες περπάτησαν μαζί (στις
23/5/15) κατά μήκος της οδού Λήδρας τόσο στις
ελεύθερες περιοχές όσο και στις κατεχόμενες
περιοχές της Λευκωσίας, συνομιλώντας με τον
κόσμο και κρατώντας από ένα κλαδί ελιάς.
Μια πολύ ισχυρή σημειολογική κίνηση, αφού
κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά, και οι ηγέτες με αυτή τους την πράξη, πολιτικά, σήμαναν
την «αρχή του τέλους» της διαπραγματευτικής
διαδικασίας και ότι στην ουσία βρισκόμαστε πολύ
κοντά σε συμφωνία ολοκληρωμένης λύσης του
κυπριακού, η οποία και θα τεθεί προς δημοψηφίσματα.
«Θέλω να στείλω το ισχυρότερο μήνυμα ότι,
θα εργαστούμε άοκνα για να βρούμε μια ειρηνική
λύση το συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι το
ισχυρό μήνυμα που θέλω να διαβιβάσω και στις
δύο κοινότητες, ότι είμαστε υποχρεωμένοι, είμαστε καταδικασμένοι από την Ιστορία αν προτιμάτε (να το πράξουμε) και αυτό είναι το καθήκον μας. Ειρήνη για όλους στο νησί» ανέφερε
στη δήλωση του στους δημοσιογράφους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Από την πλευρά του, ο Τ/κ ηγέτης εξέφρασε
την πεποίθηση πως «σήμερα είναι μια σημαντική
μέρα για την Κύπρο.
«Επιθυμούμε πολύ να δώσουμε μήνυμα ελπίδας
διότι μετά από τόσες απογοητεύσεις χρειαζόμαστε αυτή την ελπίδα» σημείωσε, υποδεικνύοντας ωστόσο πως «αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι να μη δημιουργήσουμε ακόμη
μια απογοήτευση».
Πρόσθεσε χαριτολογώντας ότι «Ελληνοκύπριοι
και οι Τουρκοκύπριοι είναι πολύ καλοί στο να
τρώνε και να πίνουν, αλλά όταν πρόκειται για
δουλειά, όταν πρόκειται για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν είμαστε τόσο καλοί όσο στο

να τρώμε και να πίνουμε», υποδεικνύοντας πως
θα «πρέπει να αποδείξουμε το αντίθετο».
Ο κ. Ακιντζί πρόσθεσε ακόμη ότι υπήρξε μια
πολύ καλή αρχή αλλά και πως αυτό που είναι
περισσότερο σημαντικό είναι «να προχωρήσουμε
ακόμη καλύτερα και να πετύχουμε τον τελικό
μας στόχο ακόμη καλύτερα».
Έστειλε τις καλύτερες του ευχές στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και δήλωσε τέλος ότι «είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε την πολιτική
βούληση και το κοινό όραμα να δούμε και να επιτύχουμε καλύτερες μέρες για τις νεότερες γενιές».

Αμμόχωστος και Τύμπου
Ένα εξίσου πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο
έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, είναι ότι οι δυο
ηγέτες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ΜΟΕ
«χαμηλής πολιτικής», αφήνοντας δηλαδή κατά
μέρος, ΜΟΕ που είχαν να κάνουν είτε με το
άνοιγμα της Αμμοχώστου είτε με νομιμοποίηση
του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.
Μια απόφαση, η οποία αποδεικνύει στην πράξη,
ότι οι δυο ηγέτες δεν παραμένουν δογματικοί
σε παλαιότερες θέσεις τους (για παράδειγμα ο
Μουσταφά Ακιντζί είχε στις προεκλογικές του
θέσεις ότι θα δώσει προτεραιότητα στα δυο αυτά
θέματα), και αντιλαμβάνονται πως θέματα τέτοιας
πολιτικής σημασίας θα πρέπει να συζητηθούν
στο ευρύτερο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέ-

τησης και όχι αποσπασματικά και απομονωμένα.
Μια θέση, την οποία υιοθετούσε τόσο ο ΟΗΕ
όσο και οι Βρυξέλλες, το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον, και έγινε τελικά αποδεκτή και από τους
δυο ηγέτες.

Τον Σεπτέμβριο
Κομβικό σημείο για «δυναμικές εξελίξεις»,
αποτελεί ο ερχόμενος Σεπτέμβριος, αφού και
οι δυο ηγέτες θα έχουν συνάντηση με τον ΓΓ
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρίσκεται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο
της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ
ο Μουσταφά Ακιντζί αναμένεται να προσκληθεί
από τον Μπαν Κι Μουν να μεταβεί στη Νέα Υόρκη
κατά την ίδια περίοδο.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο ΓΓ του
ΟΗΕ προσανατολίζεται για πρόσκληση για κοινή
συνάντηση με τους δυο ηγέτες, κατά την οποία
θα ληφθούν «πολύ συγκεκριμένα βήματα» για
την πορεία των συνομιλιών.
Παράλληλα αναμένεται ότι μέχρι τότε οι Συνομιλίες μεταξύ των δυο πλευρών θα είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, κάτι που θα επιτρέπει
τόσο στον ΓΓ του ΟΗΕ όσο και στις δυο πλευρές
να προχωρήσουν σε συγκεκριμένο «road map»
για το πότε αναμένεται η τελική συμφωνία μεταξύ
των δυο πλευρών, πότε θα συγκληθεί διάσκεψη
με τις Τρεις Εγγυήτριες Δυνάμεις και τέλος πότε
η συμφωνία θα τεθεί σε Δημοψηφίσματα.
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 / EUROΚΕΡΔΟΣ
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Συνέντευξη
ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υπουργός Οικονομικών

Η ανάπτυξη είναι θέμα χρόνου
Η συνέντευξη δόθηκε την επόμενη μέρα από την επιτυχή έξοδο της Κύπρου στις αγορές, από όπου η χώρα
άντλησε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για επτά χρόνια και με απόδοση 4%. Η Κύπρος επίσης βρίσκεται στο στάδιο
της εξόδου της από το μνημόνιο, λίγο ενωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και έχοντας καταφέρει επιδόσεις
καλύτερες από αυτές που προέβλεπε το «πρόγραμμα». Όλα αυτά βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνουν
πως τα οικονομικά προβλήματα της Κύπρου λύθηκαν: Χαμηλή ζήτηση, υψηλή ανεργία και ελλιπής ρευστότητα
εξακολουθούν να ταλαιπωρούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πιστεύουμε ότι οι
απόψεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη που καταγράφεται από πολιτικούς του αντιπάλους ως
«οπαδός του μνημονίου», παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

• Του Στέφανου Κοτζαμάνη
ΕΡ: Κύριε υπουργέ θα θέλαμε να σχολιάσετε
το θέμα της πρόσφατης επιτυχούς εξόδου στις
αγορές, μέσω της οποίας η Κύπρος άντλησε
ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
ΑΠ: Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει
τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα οφέλη. Στα άμεσα
οφέλη περιλαμβάνεται το γεγονός ότι θα αποπληρώσουμε ακριβότερο εσωτερικό δανεισμό, με καινούριο μεγαλύτερης διάρκειας και χαμηλότερου
κόστους. Έχουμε συνεπώς εξοικονόμηση πολλών
εκατομμυρίων από τις πληρωμές τόκων, αλλά την
ίδια ώρα από τη στιγμή που αποπληρώνεται εσωτερικός δανεισμός με εξωτερικό, σημαίνει πως
έρχεται χρήμα στη χώρα και ενισχύεται η ρευστότητα σε μια εποχή που η οικονομία μας το έχει
ανάγκη. Στα έμμεσα οφέλη που θεωρώ εξ’ ίσου,
αν όχι και πιο σημαντικά, θα περιελάμβανα την έμπρακτη επιβεβαίωση ότι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς
την Κύπρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό
σε σχέση με την προοπτική ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και
των επενδύσεων. Μια οικονομία δεν μπορεί να
ανακάμψει αν παραμένει υποβαθμισμένη και αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές, αν δεν είναι
καν σε θέση να χρηματοδοτήσει τις δικές της βασικές ανάγκες. Άρα, στην περίπτωσή μας υπάρχει
ένα θετικό σινιάλο σε σχέση με την προοπτική της
κυπριακής οικονομίας.
Και επίσης με αυτό τον τρόπο -και μόνο με αυτό
τον τρόπο- δημιουργούμε τις προϋποθέσεις απεξάρτησής μας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να θυμίσω πως η Κύπρος χρειάστηκε να ενταχθεί σε
16
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πρόγραμμα επειδή πριν από κάποια χρόνια είχε
χαθεί αυτή η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
ΕΡ: Ακόμη και πολιτικοί σας αντίπαλοι, αναγνωρίζουν τις επιτυχίες που υπήρξαν στον τομέα της σταθεροποίησης των δημοσιονομικών
μεγεθών. Από την άλλη πλευρά ωστόσο εκφράζεται ένα αίτημα για ταχύτερη ανάπτυξη,
για περισσότερες επενδύσεις, για λιγότερους
φόρους και για νέες θέσεις εργασίας. Πώς
απαντάτε σ΄ όλα αυτά;
ΑΠ: Πρόκειται για μια σεβαστή άποψη, αν και

μου κάνει εντύπωση να ζητούν λιγότερους φόρους
αυτοί που τους πολλαπλασίασαν, όπως επίσης
μου προκαλεί εντύπωση να ζητούν ταχύτερη έξοδο
από την ύφεση, αυτοί που οδήγησαν την οικονομία
σε ύφεση.
Δεν υπάρχει κανείς που θα διαφωνούσε σε ότι
αφορά τον στόχο, οι δυνατότητές μας όμως είναι
εκ των πραγμάτων περιορισμένες και καθορισμένες από τις περιστάσεις. Παρόλα αυτά και σε αντίθεση με την περίοδο του 2011, του 2012 και του
2013 που ήταν χρονιές συνεχούς διολίσθησης,
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Συνέντευξη
τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο καταγράφεται μια σταδιακή διόρθωση, που κατά το 2014 ξεπέρασε το
2% του ΑΕΠ και αναμένουμε μια εξ’ ίσου σημαντική
διόρθωση και κατά τη φετινή χρονιά. Είναι δύσκολο
να καταγράψει μια οικονομία μεγαλύτερη διόρθωση
από αυτό που ήδη καταγράφεται. Άλλωστε δεν
υπάρχουν και πολλά παραδείγματα στον ευρωπαϊκό
χώρο, όπου μια διόρθωση υπερβαίνει το 2% του
ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Αρχικά, πρέπει να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Πρώτα για παράδειγμα πρέπει
να τερματιστεί η πορεία ανεξέλεγκτης ανόδου της
ανεργίας που τα προηγούμενα χρόνια είχε εκτιναχθεί από το 3,5% στο 15,5%, για να μπορέσει
σταδιακά να μειωθεί. Σήμερα η κατάσταση έχει
σταθεροποιηθεί. Υπάρχει δηλαδή η ένδειξη πως
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, όταν
επί του παρόντος έχουμε καταφέρει να μην χάνονται άλλες θέσεις.
Επιδιώκουμε λοιπόν -δεδομένου ότι συνεχίζουμε
την πορεία της εξυγίανσης και της μεταρρύθμισης- να περάσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι
η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η οποία πάει
χέρι-χέρι με την καταγραφή θετικών ρυθμών ανάπτυξης στην οικονομία.
ΕΡ: Μέρος των πολιτικών σας αντιπάλων σας
κατηγορεί για «μνημονιακό». Ακολουθείτε μνημονιακή πολιτική; Αν ναι, θα μπορούσε να υπάρξει άλλη;
ΑΠ: Ακολουθούμε πράγματι μνημονιακή πολιτική,
επειδή δεσμευθήκαμε σ’ αυτή την πολιτική, επειδή
ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση ζητήσαμε
την ένταξη σε μνημόνιο και επειδή η παρούσα κυβέρνηση το συμφώνησε οριστικά και η Βουλή το
επικύρωσε. Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν εντελώς παράδοξο και θα υπονόμευε την αξιοπιστία
και την εμπιστοσύνη που όπως φάνηκε από την
επιτυχή έξοδο στις διεθνείς αγορές, αποκαθίσταται. Είναι εντελώς παράλογο να συμφωνείς και να
δεσμεύεσαι σε μια πολιτική και να παραλείπεις
στη συνέχεια να την εφαρμόσεις. Το κυριότερο
βεβαίως δεν είναι αυτό. Βασικότερο είναι ότι αυτά
που περιλαμβάνονται -και κυρίως αυτά που απομένουν για να εφαρμοστούν- στα πλαίσια του μνημονιακού προγράμματος είναι μεταρρυθμίσεις και
διαρθρωτικού χαρακτήρα αλλαγές τις οποίες η οικονομία μας ούτως ή άλλως τις έχει ανάγκη.
Δεν θα έπρεπε για παράδειγμα να περιμένουμε
το μνημόνιο για να προωθήσουμε μια πολιτική μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, που περιλαμβάνει -ενδεικτικά αναφέρω- τη συνένωση κυβερνητικών τμημάτων, την κατάργηση οργανισμών που
έχουν επιτελέσει το ρόλο και την αποστολή τους,
τον περιορισμό αχρείαστων διαδικασιών, την ενίσχυση της κινητικότητας των δημοσίων λειτουργών,
τον εξορθολογισμό του μισθολογίου. Ούτε και θα
έπρεπε να περιμένουμε το μνημόνιο, για να προωθήσουμε μια ριζική μεταρρύθμιση της κοινωνικής

μας επιδοματικής πολιτικής, η οποία πλέον στη
βάση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος βασίζεται σε συγκεκριμένα και αξιόπιστα κριτήρια.
Ή ακόμη, για την προώθηση αποκρατικοποιήσεων, ως εργαλείο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων
και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καταγράφοντας μάλιστα το γεγονός ότι είμαστε το τελευταίο κράτος στον ευρωπαϊκό χώρο που θα επιχειρήσει μια ανάλογη πολιτική αποκρατικοποιήσεων.
Συνεπώς, αυτά που περιλαμβάνονται στις μνημονιακές υποχρεώσεις θα έπρεπε να αποτελούσαν
δικούς μας στόχους, τους οποίους πολύ ενωρίτερα
οφείλαμε να είχαμε προωθήσει.
ΕΡ: Διαβάζουμε για τον κίνδυνο ενός Grexit, ή
έστω ακούμε για μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας γύρω από την ελληνική οικονομία. Η

Η Κύπρος ανακτά
μέρα με τη ημέρα τη
χαμένη εμπιστοσύνη
Σταθεροποιήσαμε
την ανεργία και τώρα
προσβλέπουμε σε
νέες θέσεις εργασίας
Η συνέχιση των
μεταρρυθμίσεων ο μόνος
τρόπος επιστροφής
στην ανάπτυξη
Οι διαρθρωτικές αλλαγές
θα συνεχιστούν και μετά
τη λήξη του μνημονίου
Κύπρος πόσο θα επηρεαστεί σε ένα ακραίο σενάριο στην Ελλάδα; Έχετε προετοιμάσει σχέδιο
άμυνας;
ΑΠ: Θέλω να τονίσω πως όλες οι προσπάθειες
και όλες οι ενέργειες θα πρέπει να στρέφονται
και να υπηρετούν το σχέδιο Α’ και όχι το σχέδιο
Β’. Η ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης
είναι υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη. Αυτό ξέρω πως επιθυμεί και η συντριπτική
πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών. Συνεπώς δεν
είμαι διατεθειμένος είτε μιλώντας εκ μέρους της
κυπριακής κυβέρνησης, είτε ως μέλος του Eurogroup, να συζητήσω το όποιο διαφορετικό ενδεχόμενο. Πρέπει οπωσδήποτε, χωρίς άλλη καθυστέρηση να διασφαλιστεί το σχέδιο Α’, το σχέδιο
παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, το σχέδιο
που θα διαφυλάξει και θα ενισχύσει τις προοπτικές

για ανάκαμψη και της ελληνικής οικονομίας.
ΕΡ: Κύριε υπουργέ, η πολιτική σας βούληση
είναι ξεκάθαρη. Όμως, σχέδιο Β’ έχετε προετοιμάσει;
ΑΠ: Η όποια διαφορετική απάντησή μου σ’ αυτό
το ερώτημα, θα υπονόμευε την ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη θέση που σχετίζεται με την παραμονή
της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ.
ΕΡ: Φαίνεται πως η Κύπρος θα καταφέρει να
βγει από το μνημόνιο, ενωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Μήπως αυτό γίνει βιαστικά λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων και τελικά
βλαφτεί η οικονομία;
ΑΠ: Το κυπριακό πρόγραμμα ούτως ή άλλως
ολοκληρώνεται μέσα στους επόμενους δέκα μήνες, άρα ήδη διανύουμε την τελευταία χρονιά του
προγράμματος. Αυτό που κατ’ επανάληψη ως κυβέρνηση έχουμε δηλώσει, δεν είναι μια πρόωρη
ή μια βεβιασμένη έξοδος από το πρόγραμμα που
ούτως ή άλλως βρίσκεται στο τελικό του στάδιο,
αλλά η ανάγκη, πολύ έγκαιρα, και πριν από την
ολοκλήρωση του δεκαμήνου που απομένει, να
έχουμε δημιουργήσει ήδη τις προοπτικές που θα
επιτρέψουν την οριστική απεξάρτησή μας από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το ΔΝΤ.
Δεν προτιθέμεθα πρόωρα, απρογραμμάτιστα και
χωρίς επιμέτρηση των δεδομένων, να τερματίσουμε ή να αφήσουμε στη μέση ένα πρόγραμμα.
Αντίθετα, μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων,
στοχεύουμε έγκαιρα να δημιουργήσουμε ένα στέρεο υπόβαθρο που θα επιτρέψει πολύ σύντομα
την οριστική απεξάρτηση.
Εξ’ άλλου, θέλω να τονίσω πως το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου: Με δικούς μας όρους και
σχεδιασμούς, να προωθήσουμε μέχρι την τελευταία
ημέρα της διακυβέρνησης Αναστασιάδη την ανάγκη
για αλλαγές, εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση
στις δομές και τις διαδικασίες του κράτους και
της οικονομίας.
ΕΡ: Ποιο είναι το σχόλιό σας για τη φορολογία
του 26% που επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση
στις εξαγωγές των κυπριακών επιχειρήσεων;
Σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα;
ΑΠ: Είναι ήδη γνωστό πως δεν συμφωνούμε με
αυτή τη συγκεκριμένη φορολογική πολιτική. Σεβόμαστε το δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης
να λάβει τις δικές της αποφάσεις με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας. Θεωρούμε όμως πως το συγκεκριμένο μέτρο
υπονομεύει τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις
μεταξύ δύο κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
κατά τα άλλα έχουν μια ιδιαίτερη σχέση και στενούς
δεσμούς.
Συνεπώς προσβλέπουμε, όπως ήταν η παράκλησή μας, σε μια επανεξέταση.
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Συνέντευξη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΠΙΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς

Σε εύρωστη θέση
η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου
Περισσότερο και φτηνότερο
χρήμα σταδιακά από το τέλος
του 2015 και μετά
Η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου
δεν εξαρτάται από την Μητρική
Τράπεζα και δεν επηρεάζεται
από εξελίξεις στην Ελλάδα
Δεν αναμένονται «ακρότητες»
στο μέτωπο των Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων
Ποιοι είναι οι στόχοι της Τράπεζας
για τη φετινή οικονομική χρήση

Ο

Διευθύνων Σύμβουλος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς
Κύπρου, Γιώργος Άππιος μιλά στο EUROΚΕΡΔΟΣ
για μια σειρά από καυτά ζητήματα, όπως οι νέες
προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, οι εξελίξεις στο ζήτημα των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων, αλλά και οι στόχοι που έχει θέσει η
Τράπεζα για το 2015.
Ο κ. Άππιος ξεκαθαρίζει για μια ακόμη φορά
πως πέρα από το όνομα και τη μετοχική σύνθεση, η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου δεν εξαρτάται από την Μητρική Τράπεζα και δεν επηρεάζεται από εξελίξεις στην Ελλάδα αφού ο ισολογισμός έχει ουσιαστικά ανεξαρτητοποιηθεί.

ΕΡ: Κύριε Άππιε, πόσο αισιόδοξος είστε για
τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας,
μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις Κύπρου-Τρόικας;
ΑΠ: Όλες οι ενδείξεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν θετική αξιολόγηση από την Τρόικα και
επαναφορά της Κύπρου στο πρόγραμμα προ18
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Συνέντευξη
σαρμογής. Αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο αφού
ο δρόμος προς βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη
είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο Μνημόνιο. Είμαι αισιόδοξος ότι
θα συνεχίσουμε ως Κύπρος με την εφαρμογή
και των υπολειπομένων μεταρρυθμίσεων και θα
ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα ενός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Οι προοπτικές
για την Κυπριακή Οικονομία είναι επομένως
πολύ καλύτερες από ότι κάποιος θα υπολόγιζε
ότι θα ήταν τον Μάρτιο του 2013 μετά το κούρεμα.
ΕΡ: Οι τελευταίες αποφάσεις της Βουλής για
το ζήτημα των εκποιήσεων, πόσο πιστεύετε
ότι θα βοηθήσουν το κυπριακό τραπεζικό σύστημα στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων;
ΑΠ: Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας αποτελείται
από αριθμό νέων Νόμων, καθώς και τροποποιήσεων σε υφιστάμενους. Αναμένεται ότι θα εκδοθούν επιπλέον κανονισμοί οι οποίοι απαιτούνται για την εφαρμογή των Νόμων αυτών. Το όλο
Πλαίσιο μαζί με τον Νόμο των εκποιήσεων είναι
κάτι νέο και σχετικά περίπλοκο και δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσα πρακτικά προβλήματα θα παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες μέχρι να
είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τις πρόνοιες
εκείνες που, αφ’ ενός θα παρέχουν προστασία
στους χρεώστες που ανήκουν κυρίως σε ευάλωτες ομάδες και αφ’ έτερου θα δίνουν στις
Τράπεζες τον απαιτούμενο μοχλό πίεσης σε
προβληματικούς πελάτες οι οποίοι αρνούνται
να ανταποκριθούν και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι οι αλλαγές
στο νομοθετικό πλαίσιο ήταν απαραίτητες και
ότι θα βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία του
συστήματος.
ΕΡ: Κινδυνεύουμε να δούμε «ακρότητες»
από την πλευρά των τραπεζών απέναντι σε
αδύναμους πελάτες τους;
ΑΠ: Δεν αναμένονται «ακρότητες» γιατί πρώτον οι πρόνοιες του Νόμου είναι τέτοιες που
θα προστατεύουν ουσιαστικά τους δανειολήπτες
από τέτοιου είδους συμπεριφορά εκ μέρους
των Τραπεζών, και δεύτερο οι ίδιες οι Τράπεζες
δεν επιθυμούν τέτοια φαινόμενα. Μην ξεχνάτε
ότι είχαμε και στο παρελθόν Νόμο για εκποιήσεις χωρίς πλαίσιο προστασίας, έστω με καθυστέρηση κάποιων χρόνων στην εκποίηση ακόμη και πρώτης κατοικίας, αλλά δεν είδαμε
«ακρότητες» από τράπεζες. Μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις σε ορισμένες περιπτώσεις
που πιστεύω ότι θα είναι εξαιρέσεις, και όχι ο
κανόνας.

ΕΡ: Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου
ζητάει από τις τράπεζες περισσότερο και
φτηνότερο χρήμα. Πότε πιστεύετε ότι ο εγχώριος χρηματοπιστωτικός τομέας θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα δύο αυτά αιτήματα;
ΑΠ: Με την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και τις προοπτικές για την Κυπριακή
Οικονομία να είναι θετικές, αναμένεται ότι ο
κίνδυνος της Κύπρου ως επικράτεια θα μειώνεται συνεχώς και τα επιτόκια θα αρχίσουν να συγκλίνουν με αυτά που βλέπουμε στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Επίσης η Ποσοτική Χαλάρωση που
εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα
επιτραπεί και στην Κύπρο, βοηθώντας ουσιαστικά στα θέματα ρευστότητας. Τα πιο πάνω θα
φέρουν περισσότερο και φθηνότερο χρήμα στην
αγορά. Αναμένεται όμως ότι αυτό θα γίνεται
σταδιακά από το τέλος του 2015 και μετά.

των εργασιών της, την προσέλκυση καταθέσεων
από το δίκτυο καταστημάτων καθώς και της Μονάδας Διεθνών Επιχειρήσεων, και την αύξηση
του πελατολογίου.
Σε γενικές γραμμές, η αύξηση των εργασιών
κυμαίνεται γύρω στο 40%. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν αύξηση.
Δυστυχώς, η επιδείνωση του οικονομικού και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιούργησε
προϋποθέσεις αύξησης των προβλέψεων για
επισφαλείς χρεώστες προκαλώντας αρνητικά
τελικά αποτελέσματα. Οι στόχοι για το 2015 είναι:
α. Η αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων
β. Η αύξηση του πελατολογίου και η διεύρυνση
των τραπεζικών εργασιών
γ. Η προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου στα νέα δεδομένα.

ΕΡ: Η μητρική Τράπεζα Πειραιώς πήρε την
πρωτοβουλία στην Ελλάδα και διέγραψε μια
σειρά δανείων που αφορούσαν δανειολήπτες
με πολύ χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένα

ΕΡ: Το κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας που
επικρατεί γύρω από την ελληνική οικονομία,
πόσο επηρεάζει την πορεία της Τράπεζας
στην Κύπρο;

Οι προοπτικές για την Κυπριακή Οικονομία είναι
επομένως πολύ καλύτερες από ότι κάποιος θα
υπολόγιζε ότι θα ήταν τον Μάρτιο του 2013 μετά
το κούρεμα και το 2014 η Τράπεζα Πειραιώς
Κύπρου είχε μια πολύ θετική πορεία σε ότι αφορά
την αύξηση των εργασιών της

περιουσιακά στοιχεία. Πιστεύετε πως κάτι
ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και στην Κύπρο;
ΑΠ: Υπάρχουν κάποιες πρόνοιες στο πλαίσιο
αφερεγγυότητας που πιθανόν να οδηγήσουν σε
διαγραφές. Θα πρέπει πρώτα να δούμε προσεκτικά αυτές τις πρόνοιες και τον τρόπο εφαρμογής τους, για να μπορούμε να μελετήσουμε
πιθανά σενάρια όπου οι Τράπεζες να πάρουν
παρόμοιες πρωτοβουλίες όπως αυτές της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας
και επιταχύνοντας κάποιες περιπτώσεις διαγραφών.
ΕΡ: Ποια ήταν η οικονομική πορεία της Τράπεζας Πειραιώς στην Κύπρο το 2014 και ποιοι
είναι οι φετινοί της στόχοι;
ΑΠ: Το 2014 η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου είχε
μια πολύ θετική πορεία σε ότι αφορά την αύξηση

ΑΠ: Η προκήρυξη και διεξαγωγή πρόωρων
εκλογών, δημιούργησαν πολιτική αστάθεια στην
Ελλάδα και προκάλεσαν κάποιες ανησυχίες
στους πελάτες μας. Παρουσιάστηκε επιδείνωση
το Φεβρουάριο του 2015 πριν το Eurogroup.
Έκτοτε υπάρχει κάποιου είδους καθησυχασμός
ότι θα υπάρξει τελική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας
και Ευρώπης. Καθ’ όλη την διάρκεια, ενημερώναμε και ενημερώνουμε συνεχώς τους πελάτες
μας σε ότι αφορά την εύρωστη θέση της Τράπεζας σε θέματα ρευστότητας και την τοποθέτηση όλων των μετρητών της Τράπεζας σε ομόλογα χωρών και σε τράπεζες της Βόρειας Ευρώπης εκτός Ελλάδας. Πέραν του ονόματος και
της μετοχικής σύνθεσης, η Τράπεζα Πειραιώς
(Κύπρου) δεν εξαρτάται από την Μητρική Τράπεζα και δεν επηρεάζεται από εξελίξεις στην
Ελλάδα αφού ο ισολογισμός έχει ουσιαστικά
απεξαρτητοποιηθεί.
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Συνέντευξη
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΟΡΟΥ

Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΑΚΕΛ

Η λιτότητα και…
ο γάιδαρος του χότζα!
Μια συνέντευξη με τον Σταύρο Ευαγόρου παρουσιάζει πάντοτε σημαντικό ενδιαφέρον, λόγω της μεγάλης
εμπειρίας και της βαθειάς του γνώσης για τα οικονομικά της Κύπρου (και όχι μόνο). Στο τεύχος αυτό λοιπόν, ο
Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ απαντά στις ερωτήσεις μας, σχολιάζοντας την
τρέχουσα οικονομική πορεία της χώρας και προτείνοντας το μίγμα της πολιτικής που θεωρεί καταλληλότερο για
το παρόν και το μέλλον. Την ίδια ώρα προειδοποιεί την Κυβέρνηση πως η συνέχιση του προγράμματος λιτότητας
απειλεί τα θεμέλια της Κυπριακής οικονομίας, ενώ αναφέρεται και στην συνταγή η οποία μπορεί να βγάλει την
χώρα από την βαθειά κρίση.

ΕΡ: Κύριε Ευαγόρου, τον τελευταίο καιρό ανακοινώνονται καλά νούμερα σχετικά με την κυπριακή οικονομία, η χώρα βγήκε στις αγορές
και κάποιοι εκτιμούν πως μπαίνουμε σταδιακά
σε μια φάση ανάπτυξης. Πώς τα σχολιάζετε
όλα αυτά;
ΑΠ: Αναμφίβολα, η έξοδος της χώρας στις αγορές αποτελεί θετικό γεγονός. Την ίδια στιγμή
ωστόσο, έχει σημασία το πώς κάποιος διαβάζει,
ερμηνεύει και αξιολογεί τα νούμερα. Και αυτό γιατί
υπάρχουν τα στοιχεία που σχετίζονται με την ανθρώπινη διάσταση -πχ απασχόληση, κοινωνική πολιτική- και επίσης υπάρχουν τα νούμερα της οικονομίας. Έτσι, μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι ναι, από 2,3% ύφεση πέρυσι θα πάμε φέτος
σε μηδενική περίπου ανάπτυξη, άρα είναι ένα θετικό βήμα. Ή ακόμη ότι επίσης προσβλέπουμε σε
ανάπτυξη και το 2016. Την ίδια στιγμή όμως, έχουμε εβδομήντα χιλιάδες ανέργους (16,3%), έχουμε
τα πιο υψηλά επιτόκια στην Ευρώπη, έχουμε το
μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στον κόσμο. Αυτά τα νούμερα είναι αρνητικά.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να βρεθεί εκείνη η χρυσή
τομή, ούτως ώστε να συμβαδίζουν ο οικονομικός
και ο κοινωνικός τομέας και το μυστικό είναι ένα:
η ανάπτυξη.
ΕΡ: Στον τομέα της ανάπτυξης συμφωνεί και
η κυβέρνηση, η οποία όμως υποστηρίζει πως
η δημοσιονομική σταθεροποίηση αποτελεί προϋπόθεση της ανάπτυξης και ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος προκειμένου το ΑΕΠ να εισέλθει
σε ανοδική τροχιά.
ΑΠ: Όσοι πίστεψαν ότι η πολιτική της λιτότητας
και των περικοπών μπορεί να οδηγήσει σε ανά20
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πτυξη, διαψεύσθηκαν. Ο ίδιος ο κ. Πισσαρίδης νομπελίστας και Πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου που διόρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας- δήλωσε ξεκάθαρα πως η πολιτική της λιτότητας δεν φέρνει ανάπτυξη, αλλά στασιμότητα.
Δεν βγαίνεις από το τούνελ, αλλά μένεις μέσα σ’
αυτό. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη ήταν εκείνο το

οποίο η κυβέρνηση θα έπρεπε να προωθήσει μαζί
με μέτρα εξοικονόμησης. Γιατί άλλο λιτότητα και
άλλο νοικοκύρεμα. Βεβαίως λοιπόν και χρειαζόταν
η Κύπρος νοικοκύρεμα, βεβαίως και υπήρχαν υπερβολές που έπρεπε να διορθωθούν, θα πρέπει
όμως να δούμε σε ποιους τομείς θα πρέπει να
κάνουμε περικοπές και ποιους άλλους να ενθαρ-
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Συνέντευξη
ρύνουμε ώστε να αναπτυχθούν. Είναι απλά οικονομικά: Όταν περικόπτεις περίπου κατά 30% τις
δαπάνες για την ανάπτυξη και όταν ψαλιδίζεις κατά
127 εκατ. ευρώ (δηλαδή κατά 20%) τις δαπάνες
για κοινωνική πολιτική, εκείνο το οποίο πλήττεις
είναι η ζήτηση. Και όταν πλήττεται σε μια χώρα η
ζήτηση, τότε είναι προφανές ότι μπαίνει σε περίοδο
στασιμότητας, αν όχι ύφεσης. Ας δούμε τι έκαναν
οι Αμερικανοί σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους.
Το κράτος λοιπόν επένδυσε στην οικονομία την
περίοδο της κρίσης, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί
να βγουν πρώτοι από την ύφεση, αν και η κρίση
ξεκίνησε από αυτούς. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι ακόμη
πελαγοδρομούν, γιατί ακολουθήθηκε διαφορετική
συνταγή.
ΕΡ: Η Κύπρος ωστόσο, ως μέλος της Ευρωζώνης, δεν έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει αυτόνομη νομισματική πολιτική.
ΑΠ: Σωστό, καμιά χώρα της Ευρωζώνης δεν μπορεί να εκδώσει χρήμα. Όταν όμως δεν μπορείς
να εκδώσεις χρήμα, εκείνο το οποίο κάνεις πέραν
των πολιτικών για ανάπτυξη που άρχισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι να εξοικονομείς
όπου μπορείς -και υπάρχει πάρα πολύ «λίπος»
σε συγκεκριμένους τομείς- αλλά να μην περικόπτεις σε άλλους τομείς που τροφοδοτούν τη ζήτηση. Έτσι, διατηρείς τα κονδύλια για την ανάπτυξη
και παράλληλα δίνεις κίνητρα στους ιδιώτες. Τι
κίνητρα εννοώ; Για παράδειγμα φορολογικά κίνητρα
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, που είναι η βάση
της οικονομίας μας. Μπορείς να μειώσεις τον
ΦΠΑ, μπορείς να πεις πως για καινούρια ξενοδοχεία θεσπίζω δεκαετή απαλλαγή από τη φορολόγηση, μπορείς να πεις πως όποια επένδυση υπερβαίνει ένα ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας
για τόσα χρόνια, κ.λπ. Αναφέρομαι σε μια σειρά
από τέτοια κίνητρα που μπορούν να δοθούν.
ΕΡ: Η κυβέρνηση πώς απαντά σ’ αυτά;
ΑΠ: Ακούστε. Εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγους μήνες μετά το κούρεμα, σαράντα
οκτώ συνολικά μέτρα, τα πλείστα εκ των οποίων
ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Όμως, δεν εφαρμόστηκε σχεδόν κανένα. Έμειναν στις εξαγγελίες.
ΕΡ: Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί πως το μνημόνιο εφαρμόστηκε και σε άλλες χώρες, (βλέπε
Ιρλανδία και Πορτογαλία), οι οποίες κατάφεραν
να βγουν από αυτό και να καταγράφουν πλέον
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, διαθέτοντας επιπρόσθετα και χαμηλά επιτόκια. Γιατί η Κύπρος
να μην ακολουθήσει και αυτή τον ίδιο δρόμο;
ΑΠ: Κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
Επίσης, διαφορετικά εκδηλώθηκε η κρίση στην
Πορτογαλία, διαφορετικά στην Ιρλανδία, διαφορετικά στην Κύπρο. Οι άλλες χώρες δεν αντιμετώπισαν «κούρεμα», δηλαδή εκδικητική τιμωρία και
τελικά κλοπή (κίνηση ενάντια στο Σύνταγμα, καθώς
δεν προστατεύθηκε ο θεσμός της ιδιοκτησίας, δυ-

στυχώς με τη σύμφωνη γνώμη της δικής μας Κυβέρνησης).
Το λάθος εντοπίζεται στο ότι στις περιπτώσεις
της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και
της Κύπρου, η συνταγή που εφαρμόστηκε είναι η
ίδια. Η συνταγή όμως δεν μπορεί να είναι η ίδια
για όλες τις οικονομίες. Θα έπρεπε να εξεταστούν
οι συνθήκες της Κύπρου και μετά να εφαρμοστεί
ένα μνημόνιο συναντίληψης τέτοιο που να είναι
στα μέτρα της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.
Αυτό δεν έγινε.
Η ενιαία λοιπόν συνταγή, αλλού έχει «πετύχει»
και αλλού έχει αποτύχει. Στην Πορτογαλία για παράδειγμα (ήμουν πρόσφατα ομιλητής σε ένα συνέδριο που έγινε εκεί) είδα με τα μάτια μου, πώς
διώχνουν κόσμο από τα σπίτια του. Τραγικό να το
βλέπεις, αλλά αποτελεί καπιταλιστική πραγματικότητα. Ε λοιπόν, οι Πορτογάλοι δεν έχουν βγει
από την κοινωνική και την ανθρωπιστική κρίση, η
οποία ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα είναι ακόμη
χειρότερη.
Έτσι, δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η
Πορτογαλία βαδίζει προς την ανάπτυξη, όταν έχει
το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην
Ευρώπη, ή όταν έχει επέλθει φτωχοποίηση στο
35% του πορτογαλικού λαού. Διότι στο τέλος όταν
μιλούμε για οικονομική ανάπτυξη, δεν θεωρώ ότι
αναφερόμαστε σε κάτι το αόριστο. Στόχος όλων
των οικονομιών είναι να παράγουν πλούτο και στη
συνέχεια τίθεται το ερώτημα για το πώς κατανέμεται αυτός ο πλούτος.
Επανερχόμενοι τώρα στα δικά μας, διαπιστώθηκε
πως πέρυσι οι κυπριακές επιχειρήσεις πήγαν πολύ
καλά και αύξησαν τα κέρδη τους, όπως άλλωστε
προκύπτει και από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Δεν έζησε όμως αντίστοιχη βελτίωση ο κυπριακός
λαός. Κάθε άλλο θα έλεγα.
ΕΡ: Όλα αυτά όμως που προτείνετε, θα μπορούσατε να τα είχατε κάνει εσείς κατά την περίοδο της ανάπτυξης.
ΑΠ: Για να είμαστε σωστοί, η Κύπρος το 2008,
τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης Χριστόφια, είχε
ανάπτυξη 3,6% με δημοσιονομικό πλεόνασμα. Το
2009 ζήσαμε για πρώτη φορά μια ισχνή ύφεση
και καταφέραμε το 2010 να επανέλθουμε σε θετικούς ρυθμούς στο ΑΕΠ μέσα από αναπτυξιακά
μέτρα που είχαμε τότε λάβει, προς την κατεύθυνση του τουρισμού, των κατασκευών και άλλων
τομέων μέσα από κίνητρα. Και το 2011 παρά την
έκρηξη στο Μαρί, είχαμε και πάλι θετικό ρυθμό
ανάπτυξης.
ΕΡ: Οι πολιτικοί σας αντίπαλοί υποστηρίζουν
πως δεν προσέξατε τα δημόσια οικονομικά, ότι
είχατε ακολουθήσει μια κοινωνική πολιτική
χωρίς στόχευση και γενικότερα πως αργήσατε
να αντιληφθείτε έγκαιρα το μέγεθος της κρίσης, προκειμένου να την αποτρέψετε.

ΑΠ: Το 2012 όταν ψηφίστηκαν 22 συνολικά νομοσχέδια με μέτρα από την προηγούμενη κυβέρνηση για εξοικονομήσεις και περικοπές, (τα οποία
σήμαιναν οφέλη στα δημόσια ταμεία γύρω στα 300
εκατ. ευρώ), όλα τα πολιτικά κόμματα τα χαιρέτησαν και από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση
είχε δηλώσει ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να χρειαστεί άλλα, καθώς αυτά τα μέτρα θεωρούνταν
υπεραρκετά.
Το ότι υπήρξε δισταγμός, αναβλητικότητα και
καθυστέρηση, συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένα από
τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης. Όμως,
έστω και αργά -επί υπουργίας Κίκη Καζαμία- εκείνα
τα μέτρα ελήφθησαν και όπως είπα μας ελέχθη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ήταν πλήρως ικανοποιητικά.
Έ, τι ήταν εκείνο που επέδρασε στη συνέχεια;
Η μεγάλη «τρύπα» των τραπεζών. Πόσοι Κύπριοι
-και δεν μιλώ μόνο για τον απλό κόσμο- είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε πόσο χαλαροί, ή εγκληματικά κακή ήταν η εποπτεία των τραπεζών και
πόσο εγκληματικά εκτεθειμένες ήταν οι τράπεζές
μας είτε σε ελληνικά ομόλογα, είτε σε δανεισμό
που τον βλέπουμε σήμερα με τη μορφή των κόκκινων δανείων.
Σήμερα γράφουν τα μέσα ενημέρωσης ότι τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια τριάντα επιχειρηματιών
ανέρχονται σε επτά δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς
όλα αυτά δεν είμαστε τότε σε θέση να τα γνωρίζουμε.
Και κάτι τέλος που αφορά τις κοινωνικές δαπάνες. Η πρώτη κυβέρνηση -παραπέμπω στα μέτρα
του 2012- που τόλμησε να προχωρήσει σε στόχευση αυτών των δαπανών ανάλογα με το εισόδημα, ήταν η κυβέρνηση Χριστόφια. Και σε κάθε
περίπτωση δεν μπορούμε να λέμε πως επειδή
μοιράστηκαν κάποια ποσά σε άνεργους ή σε ορισμένες άλλες κατηγορίες μισό εκατομμύριο ή τριακόσιες χιλιάδες, ότι αυτά ήταν που επέφεραν την
καταστροφή. Η όλη «τρύπα» ανερχόταν στα είκοσι
δισεκατομμύρια ευρώ.
ΕΡ: Προβλέπετε οικονομική στασιμότητα από
εδώ και πέρα, ή μια ανάπτυξη που θα έρθει
έστω και με χαλαρούς ρυθμούς;
ΑΠ: Οποιαδήποτε πρόβλεψη, ενέχει ρίσκο. Θα
πω πως αν ληφθούν εκείνα τα μέτρα που θα ενθαρρύνουν -έστω και τώρα, έστω και με καθυστέρηση- την ανάπτυξη, μπορούμε ξανά, (επειδή είναι
μικρή και ευέλικτη η κυπριακή οικονομία), μέσα
από κίνητρα και ανάληψη ενός μέρους της ανάπτυξης από το κράτος, να πάμε μπροστά.
Αν αντίθετα, συνεχίσουμε με την ίδια φιλοσοφία
της αυστηρής λιτότητας, τότε θα την πάθουμε
όπως ο χότζας που ενώ δεν τάιζε το γάιδαρο του,
εξεπλάγη όταν αυτός πέθανε από την πείνα. Δεν
θέλουμε να γίνει το ίδιο και με την κυπριακή οικονομία.
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 / EUROΚΕΡΔΟΣ
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος Επιτροπείας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Ο Συνεργατισμός
έτοιμος για το επόμενο βήμα
Στο τριετές πρόγραμμα για εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση του Συνεργατισμού, αλλά και την βήμα-βήμα
βελτίωση της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας, αναφέρθηκε σε συνέντευξη του στο περιοδικό
EUROΚΕΡΔΟΣ, ο Πρόεδρος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Νικόλας Χατζηγιάννης.
Αναφέρθηκε επίσης στα ισχυρά κίνητρα και διευκολύνσεις που δίνονται για αναδιαρθρώσεις δανείων, όπως και
στο πέραν του 1 δις ευρώ όφελος των ρυθμίσεων για την κυπριακή κοινωνία. Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο
κ. Χατζηγιάννης τονίζει πως έχουν γίνει τεράστια βήματα, σε μικρό χρονικό διάστημα.

ΕΡ: Κύριε Χατζηγιάννη, πόσο αισιόδοξος είστε
για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας,
μετά και τις τελευταίες εξελίξεις;
ΑΠ: Κοιτάζοντας πίσω, εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι έχει γίνει τεράστια πρόοδος. Η γρήγορη
βελτίωση της κυπριακής οικονομίας είναι κάτι πρωτοφανές σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ξεκάθαρο
ότι έχουμε μπει σε φάση σταθεροποίησης, ωστόσο
ο δρόμος για την ανάκαμψη, κάτω από τις παρού22
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σες συνθήκες, παραμένει μακρύς και δύσκολος.
Είναι φανερό πως πρέπει να κινηθούμε βήμα-βήμα
και το θετικό είναι ότι αυτά τα βήματα γίνονται.
Για παράδειγμα, έχουμε δει να αναβαθμίζεται η
εμπιστοσύνη προς την κυπριακή οικονομία και ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιτυχής έξοδος της χώρας στις αγορές και μάλιστα με βελτιωμένο επιτόκιο.
Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλά-

νο: Να βγούμε όσο νωρίτερα γίνεται από το μνημόνιο για να μπορέσουμε να ασκήσουμε δική μας
δημοσιονομική πολιτική. Εκτιμώ πως μόλις αυτό
επιτευχθεί, πιθανόν να δούμε επιτάχυνση στα διάφορα μέτρα έτσι ώστε να επανέλθει η ανάπτυξη.
ΕΡ: Οι τελευταίες αποφάσεις της Βουλής για
το ζήτημα των εκποιήσεων, πόσο πιστεύετε
ότι θα βοηθήσουν το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα στο ζήτημα των μη εξυπηρετού-
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μενων δανείων;

ΑΠ: Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δα-

νείων είναι τεράστιο, καθώς αυτά είναι περίπου
διπλάσια από το ΑΕΠ της Κύπρου. Επομένως, ο
χειρισμός του συγκεκριμένου ζητήματος συνδέεται
άμεσα και με την πορεία της οικονομίας μας σε
βάθος χρόνου. Σίγουρα το νέο πλαίσιο είναι υποβοηθητικό, γιατί ξεκαθαρίζει το τοπίο και δίνει τη
δυνατότητα σε όλους να γνωρίζουν ποιες είναι οι
υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματά τους. Από
τη μια πλευρά, προσφέρει δίχτυ προστασίας στις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που έχουν αποδεδειγμένα επηρεαστεί από την οικονομική κρίση
και στηρίζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο να
διαχειριστούν την τρέχουσα συγκυρία. Από την
άλλη, το νέο σύστημα θα βοηθήσει στην πίεση που
πρέπει να ασκηθεί προς αυτούς που αποκαλούμε
«στρατηγικά κακοπληρωτές». Σίγουρα, λοιπόν,
αναμένουμε να δούμε βελτίωση. Πάντως, θέλω
να τονίσω πως σε μια μικρή οικονομία όπως είναι
η κυπριακή, αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι
ενημέρωση και συνεργασία. Δεν σηκώνει η Κύπρος
ακραία μέτρα όσον αφορά εκποιήσεις.
ΕΡ: Από την πλευρά του ο Συνεργατισμός πώς
χειρίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα με τους πελάτες του;
ΑΠ: Εμείς επιλέξαμε το δρόμο της συνεργασίας,
καλώντας όσους πελάτες μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να προσέλθουν για να βρούμε λύσεις.
Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε και ένα πλαίσιο με
τολμηρές μειώσεις στα επιτόκια.
Συγκεκριμένα, μειώσαμε τα επιτόκια στα εξυπηρετούμενα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια
κατά 2%, μειώνοντας για παράδειγμα το επιτόκιο
των στεγαστικών γύρω στο 3,5%. Τώρα, όποιος
εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης,
συμφωνούμε να επωφεληθεί το 50% της μείωσης
στο επιτόκιο και από εκεί και πέρα μπορεί να κερδίσει και το υπόλοιπο 50% σε έξι μήνες, με την
προϋπόθεση ότι θα παραμείνει συνεπής.
ΕΡ: Ενδεχομένως όλα αυτά να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία και την κεφαλαιακή
επάρκεια των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
ΑΠ: Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από το Δεκέμβριο με στοχευμένες μειώσεις επιτοκίων πρώτα
στα φοιτητικά, στη συνέχεια στα αγροτικά, τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια.
Σε κάθε περίπτωση, προσφέραμε ένα πακέτο
της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετήσιας στήριξηςωφελήματος προς τους δανειολήπτες. Η μέση
διάρκεια των δανείων είναι έντεκα χρόνια, άρα το
σύνολο της προσφοράς μας υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
Πρόκειται δηλαδή για ένα τεράστιο αναπτυξιακό
έργο, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 90% από τη
διαχείριση που έχει γίνει στη μείωση των καταθε-

τικών επιτοκίων. Επιπλέον, δεν βλέπουμε το ζήτημα
της κερδοφορίας με στενά και βραχυπρόθεσμα
κριτήρια, καθώς τα οφέλη από μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πολύ μεγαλύτερα από τις απώλειες
κάποιων εσόδων από τα μειωμένα επιτόκια.
Σε ότι αφορά την κεφαλαιακή μας επάρκεια, οι
δείκτες του Συνεργατισμού σήμερα ικανοποιούν
με το παραπάνω τις όποιες εποπτικές απαιτήσεις
και μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε τις δράσεις
μας μεσομακροπρόθεσμα.
ΕΡ: Πώς αξιολογείτε τη μέχρι τώρα ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμά σας για ρυθμίσεις δανείων;
ΑΠ: Θα έλεγα πως υπήρξε ανταπόκριση, ωστόσο
αυτή θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερη.
Το σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίσαμε ήταν
η ασάφεια και το ομιχλώδες τοπίο που υπήρχε
σχετικά με τη νομοθεσία. Και αυτό γιατί πολύς κό-

ΑΠ: Έχουν γίνει τεράστια βήματα και τολμώ να
πω ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό έργο που έχει γίνει ποτέ στην Κύπρο.
Το να πάρει κάποιος τον πιο παραδοσιακό οργανισμό που λειτουργούσε σε έναν τόπο, να προχωρήσει σε τόσο μεγάλο αριθμό συγχωνεύσεων,
να ανακεφαλαιοποιήσει αυτόν το οργανισμό, να
τον μεταφέρει από ένα εποπτικό πλαίσιο που επρόκειτο για κυβερνητική υπηρεσία στο εποπτικό πλαίσιο της Φρανκφούρτης, αλλά και να καθορίσει την
εναλλακτική πολιτική αυτού του οργανισμού, αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Αν τώρα συνεκτιμηθεί ότι όλα αυτά έγιναν σε ένα υφεσιακό περιβάλλον, με δισεπίλυτα προβλήματα στο ευρύτερο
τραπεζικό σύστημα, τότε αντιλαμβάνεται κάποιος
το μέγεθος του εγχειρήματος.
ΕΡ: Τελικά ποια μορφή θα πάρει ο Συνεργατισμός στην Κύπρο;
ΑΠ: Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εκπονήθηκε

Αυτό που χρειάζεται περισσότερο σε σχέση με
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ενημέρωση
και συνεργασία και όχι ακραία μέτρα.
Επιχειρούμε μια τεράστια στροφή με στόχο
να επανατοποθετήσουμε τον Συνεργατισμό
στον τραπεζικό τομέα και στην κοινωνία.
σμος περίμενε να δει το κατά πόσο θα προέκυπτε
κάποιο όφελος.
Τώρα που έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, εμείς καλούμε τους πελάτες μας να ρυθμίσουν τα δάνειά
τους και μάλιστα προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο: Κάναμε ένα πιλοτικό έργο το οποίο «έτρεξε»
αμέσως μετά το Πάσχα προσφέροντας τυποποιημένες λύσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα θα έλεγα
ότι είναι ενθαρρυντικά, καθώς βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση απ’ ότι όταν επιχειρούσαμε
μια συμβατική προσέγγιση.
Θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Επιστρέφουμε
έξοδα επανεκτιμήσεων που έγιναν το 2014 και
δεν θα χρεώνουμε στο μέλλον -παρά το ότι προβλέπεται στα συμβόλαια- έξοδα για επανεκτιμήσεις
για ενυπόθηκα δάνεια που αφορούν κατοικίες
(αποτελούν περίπου το 60% του συνολικού μας
χαρτοφυλακίου). Όλα αυτά αποτελούν κινήσεις
από την πλευρά μας, προκειμένου να επέλθει ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις σχέσεις Συνεργατισμού-πελατών.
ΕΡ: Πόσο ικανοποιημένος είστε από το πρόγραμμα των διαρθρωτικών αλλαγών που γίνονται κατά τα τελευταία χρόνια στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα;

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού σε
συνεννόηση με την Κυπριακή πλευρά, ήταν τελικά
πολύ «στεγνό». Έλειπε η στρατηγική και η «ψυχή».
Υπήρχαν επίσης σημαντικά κενά στον τρόπο λειτουργίας. Αυτά, ευτυχώς το αντιληφθήκαμε γρήγορα, και επιχειρούμε μια τεράστια στροφή με
στόχο να επανατοποθετήσουμε τον Συνεργατισμό
στον τραπεζικό τομέα και στην κοινωνία. Γι αυτό
«τρέξαμε» ένα έργο με ξένους διεθνής συμβούλους για το πώς πρέπει να δουλέψει ο Συνεργατισμός, προς ποια κατεύθυνση να κινητοποιηθεί
και πού να εστιάσει, προκειμένου να μην χάσει
την ψυχή του.
Ολοκληρώθηκε ήδη η πρώτη φάση του προγράμματος, όπου μας παραδόθηκαν τα συμπεράσματά του, τα οποία τα έχουμε υιοθετήσει επί
της αρχής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί έρχεται και χαρτογραφεί
τον Συνεργατισμό της Κύπρου, όπως τον γνωρίζει
ο τόπος, αλλά και όπως πρέπει να διαδραματίσει
το ρόλο του έναντι των σύγχρονων αναγκών αλλά
και επιτυχημένων ευρωπαϊκών μοντέλων. Για να
ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση του Συνεργατισμού
υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν γύρω στα τρία
χρόνια.
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 / EUROΚΕΡΔΟΣ
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Απόψεις
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ενισχύεται και αναβαθμίζεται
ο εποπτικός της ρόλος

Ο

ρόλος και τα εποπτικά καθήκοντα της Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (www.cysec.gov.cy)
αυξάνονται διαρκώς και αναβαθμίζονται. Ως ανεξάρτητη εποπτική Αρχή, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της εργαλεία / μεθόδους για να μπορεί να
ασκεί αποτελεσματικά τον αναγκαίο έλεγχο στους
εποπτευόμενους της. Ο εποπτικός της ρόλος
ασκείται σε έξι επίπεδα με σημαντικότερο και πιο
πρόσφατο το Πλαίσιο Εποπτείας με Βάση τους Κινδύνους (Risk Based Supervision Framework) στο
οποίο η Επιτροπή δίδει ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚΚ) αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία του συγκεκριμένου εργαλείου εποπτείας, ακολουθώντας και
το παράδειγμα άλλων εποπτικών Αρχών στο εξωτερικό. Το Risk Based Supervision Framework (‘RBSF’), το οποίο έχει εφαρμοστεί αρχές του 2015, δίνει
τη δυνατότητα στην ΕΚΚ να καθορίσει προτεραιΤης Δήμητρας
Καλογήρου
Προέδρου Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ότητες στον τρόπο που ασκεί την εποπτεία της,
λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τους κινδύνους που ενέχει ο κάθε εποπτευόμενος οργανισμός.
Τα άλλα πέντε εποπτικά εργαλεία / μέθοδοι που
εφαρμόζει η ΕΚΚ είναι:
- Επιτόπιοι και εξ αποστάσεως έλεγχοι: Στην αρχή
κάθε έτους, η ΕΚΚ, βάσει των στρατηγικών της
επιδιώξεων και των πληροφοριών που έχει ενώπιoν
της, καταρτίζει σχέδιο δράσης για τους επιτόπιους
ελέγχους και τους ελέγχους βάσει εγγράφων που
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους.
- Συνεχής εποπτεία: Διαδικτυακή επιτήρηση σε
πραγματικό χρόνο της ρυθμιζόμενης αγοράς, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα
παρακολούθησης, ανάλυση/έλεγχο των ιστορικών
δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων που διατηρούνται (εντολές, συναλλαγές και πληροφορίες
μετόχων) και καθημερινή και συνεχής εξέταση δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
24
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Για κάποιες εταιρείες/άτομα το name &
shame είναι δυσμενέστερη τιμωρία από
ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο.

- Καταγγελίες / Ενδείξεις: Αξιολόγηση κάθε πληροφορίας/καταγγελίας που έρχεται στην αντίληψη
της ΕΚΚ όσον αφορά εποπτευόμενους οργανισμούς, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε μια σειρά
από δράσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους διερεύνησης των διαθέσιμων στοιχείων μέσω
επιτόπιας έρευνας.
- Κατευθυντήριες Γραμμές/Εγκύκλιοι: Με βάση
τα ευρήματα των επιτόπιων και εξ αποστάσεως
ελέγχων, η ΕΚΚ εκδίδει οδηγίες/κατευθυντήριες
γραμμές/εγκύκλιους προς τους εποπτευόμενους
οργανισμούς σχετικά με την ορθή εφαρμογή της
νομοθεσίας.
- Ανοικτή και συνεχής επικοινωνία: Η EKK διατηρεί
ανοικτά κανάλια επικοινωνίας με τους εποπτευόμενούς της οργανισμούς, επιλύοντας απορίες και
δίνοντας διευκρινήσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις τους. Η ΕΚΚ πραγματοποιεί επίσης συναντήσεις με τους εποπτευόμενούς της οργανισμούς,
για να τους επισύρει την προσοχή για μέτρα που
πρέπει να λάβουν, αλλά και για να ακούσει τις απόψεις και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Αναλόγως των παραβάσεων που εντοπίζονται, η
ΕΚΚ μπορεί να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις οι
οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή ή ακόμη και ανάκληση
άδειας λειτουργίας (μερική ή ολική). Στη νομοθεσία
υπάρχουν και ποινικά αδικήματα για τα οποία προβλέπεται μέχρι 10 χρόνια φυλάκιση ή/και πρόστιμο
μέχρι 170.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να υπάρχουν και ποινικά αδικήματα, η ΕΚΚ
διαβιβάζει τα πορίσματά της στη Νομική Υπηρεσία

για περαιτέρω ενέργειες. H ΕΚΚ έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σε εποπτευόμενους της οργανισμούς, οι οποίες ανήλθαν σε 1,2 εκ. ευρώ το
2013, 8,2 εκ. ευρώ το 2014 και 45.000 ευρώ μέχρις
στιγμής το 2015.
Η διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων και οι
διοικητικές ποινές που επιβάλλει η ΕΚΚ στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, λειτουργούν όχι μόνο ως μέσο τιμωρίας των ενόχων
των παραβάσεων, αλλά και ως αντικίνητρο προς
όσους προτίθενται να προβούν σε ανορθόδοξες
κινήσεις. Το «name & shame» για κάποιες εταιρείες
και άτομα είναι δυσμενέστερη τιμωρία και από το
χρηματικό πρόστιμο. Υπάρχουν περιπτώσεις εταιρειών, ιδίως ξένων συμφερόντων, που θα προτιμούσαν σαφώς μεγαλύτερο πρόστιμο παρά να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους σε συνάρτηση με παράβαση των νομοθεσιών της κεφαλαιαγοράς.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ΕΚΚ δεν έχει
οποιαδήποτε εξουσία να υποχρεώσει εποπτευόμενούς της οργανισμούς να προβούν σε αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν έχουν υποστεί πελάτες τους. Ωστόσο, οποιεσδήποτε αποζημιώσεις
που τυχόν έχουν δοθεί λαμβάνονται υπόψη ως ελαφρυντικός παράγοντας, κατά τη λήψη απόφασης
για επιβολή μέτρων από το Συμβούλιο της ΕΚΚ.
Με την έναρξη, στις 17 Φεβρουαρίου 2015, της
επιχειρησιακής λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής
Φύσεως, γνωστού ως «Χρηματοοικονομικός Επίτροπος», ανοίγει πλέον ο δρόμος για να μπορέσουν
οι παραπονούμενοι να επιτύχουν μία εξώδικη διευθέτηση του παραπόνου τους. Επομένως, οι παραπονούμενοι προτρέπονται να απευθύνονται στον
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για εξώδικη επίλυση
χρηματοοικονομικής φύσεως παραπόνων/καταγγελιών. Ταυτόχρονα, η ΕΚΚ καταβάλλει συνεχείς
προσπάθειες για περαιτέρω ενδυνάμωση του εποπτικού της ρόλου. Πρόσφατα, προχώρησε με προκήρυξη προσφορών για αγορά υπηρεσιών, με σκοπό
την ενίσχυση της παρακολούθησης και του ελέγχου
της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων της οργανισμών και τη διενέργεια περισσότερων ελέγχων
σε όλους τους τομείς εποπτείας, ενώ εντός του
έτους, αναμένεται επίσης να προκηρυχθούν 10
νέες θέσεις λειτουργού.
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Συνέντευξη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

Το ΙΠΕ επενδύει σημαντικά
στη διεθνή δικτύωση
Για τον ρόλο του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, που είναι ο εθνικός φορέας αρμόδιος για υποστήριξη και
προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων
σε συνέντευξη του στο περιοδικό EUROKΕΡΔΟΣ, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, Δρ
Βασίλης Τσάκαλος. Όπως τόνισε ο κ. Τσάκαλος η υλοποίηση της αποστολής του Ιδρύματος, επιτυγχάνεται
κυρίως μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και
καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της συμμετοχής των κυπρίων ερευνητών σε
ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

A

παντώντας σε ερώτηση για το τι έχει πετύχει
το ΙΠΕ έως σήμερα ο κ. Τσάκαλος τόνισε
πως το Ίδρυμα αποτελεί βασικό υποστηρικτή
της ανάπτυξης της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας τα τελευταία 15 χρόνια, την περίοδο
δηλαδή που έκανε άλματα ανάπτυξης ο κυπριακός ερευνητικός ιστός.
Το Ίδρυμα έχει υπογράψει γύρω στα 1200 συμβόλαια έργων επιχορήγησης -τα μισά από αυτά
μέσα στα τελευταία έξι χρόνια- και έχει δώσει
πάνω από 90 εκ. ευρώ, σημείωσε.
«Το Ίδρυμα εισήγαγε και καθιέρωσε στην Κύπρο το θεσμό των ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων, αυτών δηλαδή που δίνονται στις καλύτερες προτάσεις με βάση προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιώντας επιστήμονες-αξιολογητές από το εξωτερικό. Την ίδια ώρα
το ΙΠΕ έχει χρηματοδοτήσει μεγάλο αριθμό έργων τα οποία συνετέλεσαν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από κυπριακές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης αξίζει να γίνει στις εννιά νέες Ερευνητικές Μονάδες
που περιλαμβάνουν σημαντικές για την Κύπρο
ερευνητικές υποδομές και αναπτύσσονται κατά
τα τελευταία χρόνια μέσω του σχετικού Προγράμματος του ΙΠΕ. Οι νέες μονάδες δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής σχετικούς με την
Υγεία, το Περιβάλλον, την Πληροφορική, τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, την Ενέργεια και τα Νέα Υλικά. Σε αρκετές από αυτές
τις Μονάδες, η επένδυση του ΙΠΕ έχει αποτελέσει κεφάλαιο σποράς για την προσέλκυση, κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, μεγάλων ποσών για τη διεύρυνση των ερευνητικών τους
δραστηριοτήτων.
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Συνέντευξη
Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω ότι η διαχρονική χρηματοδοτική στήριξη της εγχώριας
έρευνας από το ΙΠΕ σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του για την προώθηση
της συμμετοχής κυπριακών ερευνητικών ομάδων
στα Προγράμματα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσα
από δύσκολες ανταγωνιστικές διαδικασίες. Ως
παράδειγμα αναφέρω τα πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίστηκαν από το 7ο πρόγραμμα Πλαίσιο της περιόδου 2007-2013, ενώ
με σημαντικές επιτυχίες έχει ξεκινήσει και ο
«Ορίζοντας 2020» ο οποίος θα τρέξει την περίοδο 2014-2020» ανέφερε ο κ. Τσάκαλος.

Νέα προγράμματα έρευνας

Σύμφωνα με τον κ. Τσάκαλο έχει ξεκινήσει ο
σχεδιασμός νέων προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας τα οποία
θα βασίζονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από το
Υπουργικό Συμβούλιο.
«Φιλοδοξούμε να τα ανακοινώσουμε περί τα
τέλη του 2015. Κάποιοι παράγοντες μπορεί να
επηρεάσουν το χρόνο ανακοίνωσης και μπορώ
να αναφέρω ενδεικτικά τον υπό εξέλιξη διαγωνισμό για τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων τα οποία θα απλοποιήσουν και θα αυτοματοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες
μας καθώς και την ολοκλήρωση του εθνικού
πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου των πόρων
που θα προέλθουν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία με το οποίο πρέπει
να είναι συμβατοί οι δικοί μας κανονισμοί. Μπορεί
επίσης να επηρεάσει το γεγονός ότι μέσα στο
2015 πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ολοκληρώσει όλους τους ελέγχους των έργων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου», σημείωσε.

Χρήσιμη η διαβούλευση

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο χρήσιμη
είναι η διαβούλευση με την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα του τόπου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ο κ. Τσάκαλος σημείωσε
πως το ΙΠΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο διάλογο και τη συμμετοχικότητα σε κάθε φάση του
σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του.
«Στο πλαίσιο της ετοιμασίας των νέων Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτομίας 2015-2020, το Ίδρυμα έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο μία διαδικασία διαλόγου
και δημόσιας διαβούλευσης με την ερευνητική
και επιχειρηματική κοινότητα του τόπου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς η οποία θα διαρ-

κέσει αρκετούς μήνες. Η έως τώρα συμμετοχή
της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας
τόσο στα ειδικά εργαστήρια όσο και με τη μορφή
γραπτών εισηγήσεων είναι αρκετά ικανοποιητική
και ελπίζουμε να ενταθεί περισσότερο στη συνέχεια.
Προηγήθηκαν ήδη δυο κύκλοι συλλογής απόψεων το διάστημα Ιουνίου 2013 - Σεπτεμβρίου
2014, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της μελέτης
για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς
και το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2014
με την υποβολή γραπτών προκαταρκτικών εισηγήσεων για τα νέα προγράμματα του ΙΠΕ από
πληθώρα ενδιαφερομένων.
Μέσα από το δημόσιο διάλογο θα συλλεγούν
και θα τύχουν επεξεργασίας όλες οι απόψεις,
δημιουργώντας έτσι τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την επιτυχία των μελλοντικών
Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας που
θα χρηματοδοτηθούν για το καλό του τόπου»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάκαλος.

Διεθνής συνεργασίες

Ο κ. Τσάκαλος αναφέρθηκε και στα κοινά ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας με άλλες χώρες, για να τονίζει πως η σύγχρονη ζωή είναι
παγκοσμιοποιημένη σε όλες τις εκφάνσεις της,
αγορά, οικονομία, πολιτισμός, έρευνα, τεχνολογία.
«Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΠΕ επενδύει σημαντικά
στη διεθνή δικτύωση και συνεργασία καθότι η
ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την ικανότητα του κάθε εθνικού συστήματος να υπερβεί τα στενά εθνικά του όρια
και να αξιοποιήσει τις συνέργειες με το διεθνή
χώρο. Η δημιουργία ισχυρών δεσμών με το εξωτερικό συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση
των επιστημονικών πεδίων της ερευνητικής κοινότητας, στην ποιοτική αναβάθμιση του ερευνητικού επιπέδου του τόπου και στην καλύτερη

αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης που
παρέχονται από άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, αντισταθμίζει έως
ενός σημείου τους περιορισμούς που προκύπτουν από το μικρό μέγεθος της Κύπρου», σημείωσε.
Προχωρώντας πάρα πέρα είπε πως το ΙΠΕ προκηρύσσει μια σειρά Προγραμμάτων, τα οποία
στοχεύουν στη ένταξη των ερευνητικών κέντρων,
των ερευνητών και των κυπριακών επιχειρήσεων
σε διεθνή δίκτυα και την ανάπτυξη συνεργασιών
με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.
«Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής
υπογράψει σχετικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας
με την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ιταλία,
την Αίγυπτο και τη Ρουμανία και το ΙΠΕ έχει προκηρύσσει κοινά προγράμματα συνεργασίας με
τις εν λόγω χώρες. Συμφωνίες Συνεργασίας
έχουν συναφθεί με τις ΗΠΑ, την Κούβα και το
Ισραήλ ενώ με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία έχουν υπογραφεί Μνημόνια Συναντίληψης,
χωρίς ωστόσο να συμπεριλαμβάνουν στις πρόνοιές τους την προκήρυξη συγκεκριμένων Προγραμμάτων Συνεργασίας, με εξαίρεση το Ισραήλ»
σημείωσε.
Σχετικά με το ποσό αναπτυγμένος είναι ο τομέας της έρευνας στην Κύπρο, ο κ Τσάκαλος
ανέφερε πως η ποιότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο είναι διεθνώς ανταγωνιστική.
«Αυτό καταδεικνύεται από τον πολύ ικανοποιητικό αριθμό και αντίκτυπο των επιστημονικών
δημοσιεύσεων που παράγεται από τους Κύπριους ερευνητές καθώς και από το ύψος των χρηματοδοτήσεων που προσελκύονται από τους κυπριακούς Φορείς, με ιδιαίτερα έντονο πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό, από τα Προγράμματα
Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εντούτοις, το μικρό μέγεθος της ερευνητικής
δραστηριότητας, η περιορισμένη βιομηχανική
δραστηριότητα και η μικρή εμπλοκή του ιδιωτικού
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Συνέντευξη
τομέα περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του
τομέα. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη της έρευνας στην Κύπρο συνέβη μόλις τα
τελευταία 25 χρόνια σε αντίθεση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες ξεκίνησαν πριν από
αιώνες», ανέφερε.

Αύξηση πόρων

Σε ερώτηση για το αν θα πρέπει να αυξηθούν
οι πόροι που διατίθενται για έρευνα και καινοτομία τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ανέφερε πως αυτό είναι κάτι που
πρέπει να γίνει.
«Όντως, αν θέλουμε να φτάσουμε σε μία κατάσταση όπου η έρευνα και η καινοτομία θα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και ευρύτερα της χώρας τότε πρέπει να
αυξηθούν οι πόροι που επενδύονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Γνωρίζουμε βεβαίως ότι οι τρέχουσες συνθήκες
κάνουν μία τέτοια απόφαση πολύ δύσκολη και
σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί από
τη μία μέρα στην άλλη. Εντούτοις μία σταδιακή
ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας είναι πιστεύω εφικτή», τόνισε.

Ανταγωνιστικότητα

Ο κ. Τσάκαλος δεν παρέλειψε να αναφέρει πως
μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, τόσο οι
επιχειρήσεις όσο και ολόκληρη η χώρα γίνονται
πιο ανταγωνιστικές, με αύξηση της παραγωγικότητας, της εισαγωγής νέων προϊόντων και
υπηρεσιών καθώς και της αντιμετώπισης δύσκολων κοινωνικών προκλήσεων.
«Από μία άλλη σκοπιά η έρευνα και η καινοτομία προσδίδουν ποιότητα στην ανάπτυξη, αφού
αυτή βασίζεται στη γνώση, στην κατανόηση του
κόσμου και του περιβάλλοντος, στην εξωστρέφεια, στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στην κινητοποίηση της δημιουργικότητας, στην βέλτιστη
αξιοποίηση του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Με τον τρόπο αυτό, η ανάπτυξη γίνεται
βιώσιμη και οι πιθανότητες να επανεμφανιστούν
στο μέλλον συνθήκες κρίσης αντίστοιχες με τις
τωρινές ελαχιστοποιούνται» είπε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με τα μέτρα που προτείνει το ΙΠΕ
για βελτίωση του επιπέδου της έρευνας και της
καινοτομίας στην Κύπρο, σημείωσε πως αυτό
είναι κάτι που απαιτεί μία σειρά παρεμβάσεων,
οι περισσότερες των οποίων θα χρειαστούν αρκετό χρόνο για να παρουσιάσουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα καθώς και απτά αποτελέσματα στο επίπεδο της οικονομίας.
«Κάποιες από αυτές είναι θεσμικές και σχετίζονται κυρίως με τον ενιαίο σχεδιασμό και δια28
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χείριση των θεμάτων έρευνας και καινοτομίας
καθώς και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό συνοδευόμενο από την αντίστοιχη πολιτική δέσμευση»
σημείωσε.

Ορίζοντας 2020

Αναφερόμενος στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» ο κ. Τσάκαλος ανέφερε πως πρόκειται
για χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα
και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο
2014-2020, με διαθέσιμο προϋπολογισμό περίπου 80 δις ευρώ.
Όπως ανέφερε το πρόγραμμα υποστηρίζει τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την
έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μο-

χλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη
ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. «Ακαδημαϊκά και ερευνητικά
ιδρύματα καθώς και επιχειρήσεις από την Κύπρο
συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας προτάσεις είτε ως συντονιστές είτε ως
μέλη κοινοπραξιών. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αφού σημαντικός αριθμός εγχώριων φορέων εξασφάλισε
ερευνητικά έργα και συνεπώς χρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα», σημείωσε.
Συνεχίζοντας είπε πως το ΙΠΕ φιλοξενεί το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής προσφέροντας, χωρίς χρέωση, υπηρεσίες στήριξης στους
ερευνητές για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος.
«Οι κυριότερες υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής είναι η έγκαιρη διάχυση πληροφοριών
σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η διοργάνωση πληθώρας ενημερωτικών
εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η
στήριξη στην εξεύρεση συνεργατών από το εξωτερικό, η προεπισκόπηση προτάσεων πριν την
υποβολή τους, η επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα και σε θέματα κανόνων συμμετοχής, κ.ά».
Τέλος, υπογράμμισε πως παρά το σκληρό πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό, περισσότεροι κυπριακοί φορείς πρέπει να τολμήσουν να διεκδικήσουν
ερευνητικά έργα και μάλιστα να παίξουν κυρίαρχο
ρόλο μέσα στις κοινοπραξίες έτσι ώστε να αντληθούν υψηλότερα κονδύλια για την υλοποίηση
των έργων και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα τα ερευνητικά τους αποτελέσματα.
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Oικονομία
54η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΕΒ
Μια και μοναδική επιλογή…

Ανασχεδιασμός του κυπριακού
οικονομικού μοντέλου

Τ

ην ευαρέσκεια του για την πορεία της Κυπριακής οικονομίας, για την επικείμενη έξοδο από
το Μνημόνιο καθώς και την αισιοδοξία του για την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση
του Κυπριακού προβλήματος και των προοπτικών
που διανοίγονται για την οικονομία, εξέφρασε από
το βήμα της 54ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων ΟΕΒ,
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος Μιχαηλίδης.
Για το Μνημόνιο Συναντίληψης ο κ. Μιχαηλίδης
έθεσε εισήγηση της ΟΕΒ για προσθήκη προνοιών
που συμβάλουν ουσιαστικά στην αναθέρμανση και
ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ταυτόχρονα τόνισε ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί
ο ανασχεδιασμός του οικονομικού μοντέλου της
χώρας μας και των υποστηρικτικών υποδομών
του ώστε η Κυπριακή οικονομία στηριζόμενη σε
ορθολογικές και υγιείς βάσεις και ανάλογη εστίαση να μπορεί να ανακτήσει και διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της. Αναφορά έγινε και στην αναδιοργάνωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα με
στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του,
στη μεταρρύθμιση και εξυγίανση των οποίων η
ΟΕΒ προσδίδει τεράστια σημασία.
Σε ότι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα ο
30
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Πρόεδρος της ΟΕΒ σημείωσε με ικανοποίηση τη
σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα καθώς και
τη σημαντική εξέλιξη με την άρση και του τελευταίου περιοριστικού μέτρου στην κίνηση κεφαλαίων
γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ομαλοποίηση
του τραπεζικού μας συστήματος. Επίσης, ανέφερε
ότι με τη πρόσφατη ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων
ακινήτων επαναφέρονται σε τροχιά βασικοί στόχοι,
όπως η έξοδος στις αγορές, η βελτίωση της απόδοσης των κυπριακών ομολόγων και η προώθηση
της συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πραγματική οικονομία και την κατάσταση των επιχειρήσεων όπου
ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας ενός πολύ μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων με όλες τις άμεσες
αρνητικές προεκτάσεις στην οικονομία. Ο κ. Μιχαηλίδης επισήμανε ότι η κινητήριος δύναμη της
οικονομίας είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία και η
αφύπνιση της χρειάζεται τον παραμερισμό υπαρκτών εμποδίων και εισαγωγή κατάλληλων πρακτικών και κυρίως άμεσων δράσεων και κινήτρων.
Για το θέμα της επιχειρηματικότητας και ανάπτυ-

ξης ο πρόεδρος της Οργάνωσης εξέφρασε την
ανάγκη για δραστική μείωση της γραφειοκρατίας
και προσομοίωση οδικού χάρτη βασικών διαδικασιών για να ελεγχθεί η διαδικασία και να καθοριστούν οι χρόνοι και το κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών από το Κράτος. Αναφορά έγινε στην
εισαγωγή κινήτρων που αφορούν δράσεις εξωστρέφειας, συγχωνεύσεων, δημιουργίας συστάδων
επιχειρήσεων και άλλων για ώθηση της ανάπτυξης
καθώς και η ενίσχυση των κινήτρων για επενδύσεις.
Σε ότι αφορά το θέμα της ανεργίας, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στο αποτελεσματικότερο όπλο
αντιμετώπισης της που είναι η επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων κάτι όμως που φαίνεται
να καθυστερεί λόγω των πολλών προβλημάτων
της οικονομίας. Για τη νομοθετική ρύθμιση της
άσκησης του δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες η ΟΕΒ αναφέρθηκε στο σχετικό
νομοσχέδιο που ετοίμασε με σκοπό την προστασία
της οικονομίας από μικρές ομάδες εργαζομένων.
Όσον αφορά τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων ο πρόεδρος παρατήρησε ότι τα διευρυμένα ωράρια έχουν αποδεδειγμένα τονώσει
την απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του λιανικού εμπορίου και η
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Oικονομία
ΟΕΒ τάσσεται υπέρ της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές.
Ο κ. Μιχαηλίδης τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει
να διστάζουμε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι αλλά η αισιοδοξία προϋποθέτει και ανάλογη δράση,
αμεσότητα και αποτελεσματικότητα μέτρων.
«Μαθαίνοντας από τα λάθη μας και διασφαλίζοντας πως αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν,
θα μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε την οικονομία
της Κύπρου σε πιο στέρεες και υγιείς βάσεις»,
ανάφερε.
Αναστασιάδης:
Φορολογικές διευκολύνσεις

Από το βήμα της Ετήσια Γενικής Συνέλευσης
της ΟΕΒ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης ανακοίνωσε πως το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τους φορείς του
ιδιωτικού τομέα επεξεργάζεται ρυθμίσεις που θα
βελτιώνουν το φορολογικό πλαίσιο, έτσι ώστε να
παραχωρούνται διευκολύνσεις για την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων από το εξωτερικό.
Κυρίαρχος στόχος, ανέφερε, για τη φετινή χρονιά
παραμένει η έξοδος από τον κύκλο της ύφεσης
και η οριστική αποκατάσταση της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας, που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του Προγράμματος μέσα στους επόμενους δέκα περίπου μήνες.
Σημειώνοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για
ένα αισιόδοξο μέλλον είναι οι επενδύσεις από το
εξωτερικό, είπε ότι ο ίδιος προσωπικά ανέλαβε
εκστρατεία και έχει επισκεφτεί σωρεία χωρών.
«Από τον Κόλπο μέχρι τη Μόσχα κι από την Ευρώπη μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω διαπιστώσει πως υπάρχουν θετικές ενδείξεις και αναμένω χειροπιαστά αποτελέσματα στο μέλλον»,
είπε. Αναφέροντας ότι στο παρελθόν το κυπριακό
κράτος δεν υπήρξε φιλικό στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, είπε ότι η γραφειοκρατία και οι πεπαλαιωμένες μέθοδοι διοίκησης αποτελούσαν εμπόδιο στην υλοποίηση στόχων του κράτους που
συμβάδιζαν με την επέκταση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
«Πρέπει να γνωρίζετε πως η αποφασιστικότητά

μας για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό
του κράτους είναι δεδομένη. Βρισκόμαστε ήδη
στη διαδικασία των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς μας εταίρους στους οποίους έχουμε
υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις για αρκετά από
τα θέματα», ανέφερε διαβεβαιώνοντας παράλληλα
τον Πρόεδρο της ΟΕΒ ότι τα αιτήματα που του
διαβίβασε έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη. Είπα ακόμα πως το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Κυβέρνηση περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων
και ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, τα μέλη της ΟΕΒ, ενώ
στόχος είναι να διασφαλιστούν παράλληλα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας συμβάλλοντας στην
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας του συνόλου των πολιτών.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε σε χαιρετισμό στο περσινό
συνέδριο της ΟΕΒ του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία Metin Shadi (Προέδρου του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου Επιχειρηματιών), ο οποίος είπε
ότι «Λύση του Κυπριακού σημαίνει ειρήνη. Σημαίνει
σταθερότητα και σταθερότητα σημαίνει ευημερία.
Η ευημερία φέρνει περισσότερες δουλειές. Κι
αυτό οδηγεί σε μία βιώσιμη οικονομία».
«Σήμερα είμαι εδώ για να πω στον κ. Shadi, πως

τα δικά του λόγια τα υιοθετώ πλήρως και πως ήδη
αρχίσαμε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Μουσταφά
Ακιντζί, να προσπαθούμε να τα πραγματοποιήσουμε. Για το καλό όλων των πολιτών αυτού του τόπου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».
Φ. Πηλείδης:
Aξιοποίηση πλεονεκτημάτων

Σε ομιλία του ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Φειδίας
Πηλείδης ανέφερε πως το ΚΕΒΕ, παρά την αξιοσημείωτη βελτίωση στα δημόσια οικονομικά, προβληματίζεται έντονα από τη συνέχιση των προβλημάτων στην πραγματική οικονομία καθώς και
από συμπεριφορές και νοοτροπίες που εκδηλώνονται από διάφορα οργανωμένα σύνολα ή μεμονωμένα άτομα που κατά την άποψη του επιμελητηρίου, δημιουργούν τροχοπέδη στην προσπάθεια
για ανάκαμψη της οικονομίας.
Το ΚΕΒΕ είναι αισιόδοξο για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια, διαβλέπουμε προοπτικές για την οικονομία μας. Διαθέτουμε αρκετούς υποσχόμενους τομείς για το αύριο. Μπορούμε να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε
τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας.
Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι οι νόμοι της οικονομίας, θα μας τιμωρήσουν ξανά, αν συνεχίσουμε
να έχουμε τα ίδια μυαλά με τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε.
«Τώρα, λίγο πριν την έξοδο από την κρίση και
το Μνημόνιο, απαιτείται συλλογική προσπάθεια,
σύνθεση ιδεών και κυρίως κοινή βούληση. Χωρίς
αυτά τα προαπαιτούμενα δεν θα μπορέσουμε να
κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης. Και για
το ΚΕΒΕ η ανάπτυξη αποτελεί το άλφα και το ωμέγα για το αύριο του τόπου», σημείωσε ο κ. Πηλείδης.
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 / EUROΚΕΡΔΟΣ
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Eλλάδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παιχνίδι με τη φωτιά!
Όσο καθυστερεί η συμφωνία με εταίρους, τόσο μειώνεται η ρευστότητα του ελληνικού
δημοσίου και τόσο η πραγματική οικονομία της χώρας βυθίζεται στην ύφεση. Στήριγμα πάντως
μέχρι τώρα προσφέρουν οι αυξημένες εξαγωγές.

• Του Στέφανου Κοτζαμάνη

«Μ

ε τη φωτιά» παίζει η ελληνική κυβέρνηση,
καθώς προσπαθώντας να κερδίσει ό,τι
καλύτερο μπορεί από τις διαπραγματεύσεις με
τους Ευρωπαίους, στην πράξη έχει στεγνώσει
την αγορά από ρευστότητα, έχει οδηγήσει την
οικονομία σε ύφεση και τέλος έχει επιδεινώσει
τη θέση των τραπεζών. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, η καθυστέρηση αυτή έχει ενισχύσει το τμήμα
εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να βάλει κατά
μιας ρεαλιστικής συμφωνίας και να προτείνει τη
ρήξη με την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, το πεδίο για
λύση παραμένει ακόμη ανοιχτό.
Προσπαθώντας κάποιος να ερμηνεύσει τα
πράγματα και να οριοθετήσει τις μέχρι τώρα διαφορές, θα μπορούσε να σημειώσει:
Πρώτον, τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος
των δανειστών (μεταξύ των οποίων η Γερμανία
και το ΔΝΤ), επιμένει ακόμη πως τα πράγματα
βρίσκονται εκεί που τα άφησε η συγκυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα πρέπει να κλείσει η εκκρεμούσα αξιολόγηση από
την τρόικα (δηλαδή τους θεσμούς), προκειμένου
να ληφθεί η εκκρεμούσα δόση. Και πως στη συνέχεια, οι Ευρωπαίοι θα εξέταζαν ένα ενδεχόμενο νέο αίτημα δανεισμού από την Ελλάδα, προφανώς κάτω από (μνημονιακούς) όρους.
Δεύτερον, η ελληνική πλευρά υποστηρίζει πως
οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου άλλαξαν άρδην
την κατάσταση, πως η εκκρεμούσα αξιολόγηση
δεν υπάρχει και πως θα πρέπει να βρεθεί μια
«πολιτική λύση» προκειμένου η χώρα να χρηματοδοτηθεί σε βάθος χρόνου. Αυτή μάλιστα η «πολιτική λύση» θα πρέπει σε πρώτη φάση να μην
περιλαμβάνει μέτρα ύφεσης και λιτότητας και
σε δεύτερη φάση να προβλέπει την ελάφρυνση
(αν όχι το κούρεμα) του ελληνικού χρέους. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες φωνές μεταξύ των
κυβερνητικών βουλευτών που δηλώνουν ότι θα
προτιμούσαν τη ρήξη σε σύγκριση με ένα νέο
πακέτο σκληρών μέτρων.
Και τρίτον, κύκλοι της Ευρωζώνης διαπραγ32
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ματεύονται το ενδεχόμενο μιας προσωρινής λύσης με την Ελλάδα μετά από ένα πακέτο καθόλου
ευκαταφρόνητων δημοσιονομικών κυρίως μέτρων
που θα λάβει άμεσα η χώρα και στα οποία δεν
θα περιλαμβάνονται ορισμένες από τις «κόκκινες
κυβερνητικές γραμμές» (εργασιακό, ασφαλιστικό). Και όσο για τα δύο αυτά καυτά ζητήματα,
θα εξεταστούν μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου
η ελληνική κυβέρνηση να κερδίσει πολιτικό χρόνο. Ανάμεσα στις τρεις αυτές διαφορετικές οπτικές, κανείς δεν είναι σήμερα σε θέση να προβλέψει με ασφάλεια, για το ποια θα επικρατήσει
στο τέλος, ή έστω το ποιος συνδυασμός τους
θα υιοθετηθεί.

Η άμεση λύση
και η επόμενη μέρα

Το μόνο βέβαιο είναι πως οι Έλληνες επιχειρηματίες ζητούν λύση… «χθες», δυσφορώντας
έντονα για το πόσο επιζήμια έχει αποβεί για την
πραγματική οικονομία η πολύμηνη καθυστέρηση

των διαπραγματεύσεων. Ήδη, παρά την πολύ
καλή συγκυρία (πτώση ευρώ και τιμής καυσίμων)
το ΑΕΠ του πρώτου φετινού τριμήνου ήταν χαμηλότερο από το αντίστοιχο του τελευταίου τριμήνου του 2014, ενώ σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς, τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί
ακόμη περισσότερο από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα. Επιπλέον, κανείς δεν είναι σε θέση να
διαφωνήσει με τα στοιχεία του περιβόητου email που έφυγε από την Τράπεζα της Ελλάδος,
στοιχεία που εκτός των άλλων, παρουσιάζουν
και τον αυξημένο κίνδυνο της χώρας.
Με άλλα λόγια, οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν
θέλουν μια άμεση συμφωνία επειδή είδαν το
ΑΕΠ να μειώνεται κατά τι, αλλά κυρίως επειδή
φοβούνται πως όσο οι συζητήσεις παρατείνονται
τόσο περισσότερες πιθανότητες κερδίζει το σενάριο της ρήξης. «Φοβάμαι πως αυτή τη φορά
οι Ευρωπαίοι δεν θα θελήσουν μια συμφωνία
που απλά να μεταφέρει το πρόβλημα για έναδυο χρόνια, αλλά θα επιδιώξουν είτε να βάλουν
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Eλλάδα
γερά το μαχαίρι στο κόκαλο, είτε να μας δείξουν
την άγουσα προς τα αποδυτήρια».
Η άποψη βέβαια αυτή φαίνεται να μην είναι η
επικρατέστερη μεταξύ των επιχειρηματιών (παρά
το γεγονός ότι αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και της ΑΝΕΛ διαβεβαιώνουν ακόμη και σήμερα
πως θα καταψηφίσουν δύσκολα μέτρα που ενδεχομένως θα έρθουν προς ψήφιση), οι οποίοι
σε γενικές γραμμές, πιστεύουν πως τελικά όλο
και κάποια λύση θα βρεθεί και πως η Ελλάδα θα
παραμείνει στη ζώνη του ευρώ.
Αντίθετα, μεγαλύτερη είναι η αγωνία των Ελλήνων επιχειρηματιών για την επόμενη μέρα της
συμφωνίας, καθώς φοβούνται πως θα δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα δυσμενές μίγμα για την πραγματική οικονομία, καθώς:
• Η αύξηση του μέσου συντελεστή ΦΠΑ θα
μειώσει δραστικά το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και παράλληλα θα μειώσει τη ζήτηση
σε μια σειρά από κλάδους.
• Όπως δείχνουν τα πράγματα, σειρά επιβαρύνσεων θα αφορά τις ευρύτερες τουριστικές
δραστηριότητες.
• Λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις θα πλήξουν και αυτές τη ζήτηση. «Ο μεγάλος άγνωστος
είναι το ύψος των μέτρων που θα ληφθούν. Αν
για παράδειγμα η κυβέρνηση προτείνει πρόσθετα
φορολογικά έσοδα της τάξεως ακόμη και των
τριών δισεκατομμυρίων ευρώ –ακούγονται και
μεγαλύτερα νούμερα- τότε είναι αδύνατον να μην
πληγεί η πραγματική οικονομία, είναι αδύνατον
να μην μπούμε σε μια φάση ύφεσης τουλάχιστον
για το επόμενο δωδεκάμηνο» δηλώνει γνωστός
παράγοντας της αγοράς.
• Σειρά επενδύσεων που θα μπορούσαν να
έρθουν από το εξωτερικό και να τονώσουν την
ελληνική οικονομία φαίνεται -επί του παρόντος
τουλάχιστον- να αντιμετωπίζονται με καχυποψία
από την κυβέρνηση (ενδεικτική η καταδίκη της
επένδυσης στο Ελληνικό από υπουργό της κυβέρνησης).
• Το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια δύσκολα αναμένεται να
κλείσει μέσα στο 2015, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες
δυσκολίες. Μάλιστα, ενόψει των νέων επικείμενων stress tests, αλλά και της μεγάλης εκροής
καταθέσεων που έλαβε χώρα κατά το τελευταίο
εξάμηνο, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο για το κατά
πόσο οι τράπεζες θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν στοιχειωδώς ομαλά τις επιχειρήσεις μέσα
στο δεύτερο φετινό εξάμηνο.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές του
χρηματιστηρίου:
α) Ορισμένοι αγοράζουν, ποντάροντας σε μια
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαίων εταίρων της, καθώς θεωρούν πως η συμφωνία θα
34
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συνοδευτεί και από αξιοσημείωτη –βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον- άνοδο
β) Οι πλείστοι που αγοράζουν με μεσομακροπρόθεσμη προοπτική, επιλέγουν εξωστρεφείς
και άλλες ισχυρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι
φτηνότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και που μπορούν να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους ακόμη και μέσα σε ένα δυσμενές σενάριο για την ελληνική οικονομία
γ) Οι βραχυπρόθεσμοι επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος συνοδεύεται και από έντονες διακυμάνσεις
δ) Οι περισσότεροι τηρούν στάση αναμονής,
διαθέτοντας το μεγαλύτερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους σε μετρητά και τίτλους σταθερού
εισοδήματος σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στήριγμα οι αυξημένες
εξαγωγές

Την άμεση συμφωνία της χώρας με τους Ευρωπαίους δανειστές της ζητούν οι ελληνικές
εξαγωγικές εταιρείες, προκειμένου να συνεχιστεί
η ανοδική τροχιά των πωλήσεών τους στις αγορές
του εξωτερικού.
Η ανάκαμψη των εξαγωγών ξεκίνησε λίγο πριν
από τα μέσα της περυσινής χρονιάς και φαίνεται
να συνεχίζεται με ταχύτερους ρυθμούς το 2015,
μετά το +8,7% του Ιανουαρίου, το +12,3% του
Φεβρουαρίου και το +20,7% του Μαρτίου (χωρίς
τον συνυπολογισμό των πετρελαιοειδών).
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι μεγάλες
εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν εκπονήσει εδώ
και καιρό σχέδιο Β για το ενδεχόμενο κάποιας
ιδιαίτερα αρνητικής εξέλιξης στην ελληνική οικονομία, πείθοντας τους ξένους πως μπορούν
να συνεχίσουν να τους εξυπηρετούν ακόμη και
σε σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη του
ευρώ. «Αν και δεν προβλέπουμε την έξοδο της
χώρας από το ευρώ, αναμφίβολα προχωρήσαμε
στην εκπόνηση σχεδίου Β και δεν είναι τυχαίο
ότι πέρυσι καταφέραμε να συνάψουμε πολύ σημαντικές συμβάσεις στις ΗΠΑ» δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο γενικός διευθυντής των
Σωληνουργείων Κορίνθου Απόστολος Παπαβασιλείου, ενώ ο σύμβουλος διοίκησης της Μάρμαρα Κυριακίδης Ελευθέριος Κονδύλης τόνισε
πως η εταιρεία του έχει προετοιμαστεί και είναι
σε θέση να συνεχίσει να τροφοδοτεί τις ξένες
αγορές με τα προϊόντα της σε κάθε περίπτωση
πέραν ίσως κάποιων ακρότατων σεναρίων.
Όπως και να ‘χει πάντως, οι παράγοντες της
αγοράς αναγνωρίζουν ότι η αποκατάσταση του
κλίματος εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία
δεν μπορεί παρά να βοηθήσει και τις εξαγωγικές
της επιδόσεις, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις εταιρειών που είδαν τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό
να φρενάρουν εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου

της χώρας. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι
ακόμη καλύτερα σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αν οι τράπεζες
χρηματοδοτούσαν ομαλά τις επιχειρήσεις του
κλάδου» έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών Ελευθέριος Κούρταλης.
Επιπλέον, στο ζήτημα της χρηματοδότησης στάθηκε και ο γενικός διευθυντής της ΣΙΔΕΝΟΡ Νικόλαος Μαρίου, υποστηρίζοντας πως με τα 25
εκατ. ευρώ που θα αντλήσει ο όμιλος απορροφούμενος από τη μητρική Viochalco, θα μπορέσει
να συνεχίσει τις επενδύσεις του και να χρηματοδοτήσει τις αυξημένες εξαγωγές που είναι σε
θέση να κάνει λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει.
Τα νούμερα των εξαγωγών είναι αναμφίβολα
σαφώς ενθαρρυντικά και μάλιστα ελάχιστοι προέβλεπαν τέτοια βελτίωση πριν από κάποιους μήνες. Η εξέλιξη αυτή βέβαια οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η μεγάλη υποχώρηση
της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι
του αμερικανικού νομίσματος, γεγονός που ενισχύει τις πωλήσεις σε όλες τις δολαριακές αγορές (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Μέση Ανατολή, ΝΑ.
Ασία, αλλά και στην ευρωζώνη, σε προϊόντα που
δέχονται ανταγωνισμό από την Εγγύς και την Άπω
Ανατολή).
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι εξαγωγές
χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο
του 2015 κατά 14% και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 12,9%.
Όπως μάλιστα προκύπτει, από το Μάιο του
2014 έως και το Μάρτιο του 2015, μόνο ένας
μήνας (και μάλιστα λόγω του ρωσικού εμπάργκο
στα αγροτικά προϊόντα) κατέγραψε υποχώρηση
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της προηγούμενης
χρονιάς.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σχετική αισιοδοξία
για καλύτερη πορεία μέσα στο 2015 έχουν εκφράσει πολλές εξαγωγικές εισηγμένες εταιρείες,
όπως για παράδειγμα τα Πλαστικά Κρήτης, η Folli
Follie Group, η ΕΛΒΑΛ, η ΧΑΛΚΟΡ, η ΣΙΔΕΝΟΡ
(τουλάχιστον ως προς τις πωλήσεις στο εξωτερικό), η Σωληνουργεία Κορίνθου, η Sarantis, η
Δάιος Πλαστικά, η Αφοί Καράτζη, η Kleemann, η
Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου και η ΚΡΙ ΚΡΙ.
Και μπορεί βέβαια τα ιδιαίτερα ανοδικά φετινά
νούμερα να έχουν επηρεαστεί από τη συναλλαγματική ισοτιμία ή και από έκτακτους παράγοντες
(π.χ. αυξημένες πωλήσεις λαδιού στο εξωτερικό,
λόγω καιρικών συνθηκών) ωστόσο κύκλοι της
αγοράς επισημαίνουν πως ούτε η ευρωπαϊκή οικονομία είναι στα καλύτερά της επίπεδα και κυρίως ότι αρκετές χώρες είναι ουσιαστικά κλειστές
για τις ελληνικές εταιρείες λόγω των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.
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Οι προοπτικές και οι προκλήσεις
των ελληνικών τραπεζών
Η τρέχουσα κατάσταση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τα εμπόδια που πρέπει να
ξεπεραστούν προκειμένου ο χρηματοπιστωτικός τομέας να «επιστρέψει δριμύτερος»

Π

ολλές συζητήσεις έχουν γίνει κατά τους τελευταίους μήνες γύρω από το ρόλο και τις
προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, με τα βασικότερα ερωτήματα να αφορούν:
α) το πότε και κατά πόσο θα ξεκινήσουν και πάλι
οι τράπεζες να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την
πραγματική ελληνική οικονομία
β) το αν και πότε θα ξαναπεράσουν σε ιδιωτικό
μετοχικό έλεγχο (σήμερα αυτό συμβαίνει μόνο στην
Eurobank και την Τράπεζα Αττικής) και
γ) το αν οι μετοχές τους που έχουν καταποντιστεί
κατά τα τελευταία χρόνια (απώλειες που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν το 99%!) έχουν
δυνατότητες να ανακάμψουν, ή θα συνεχίσουν την
πτωτική τους πορεία.

Ο ρόλος των τραπεζών
Προκειμένου να απαντηθούν τα προηγούμενα
ερωτήματα, θα πρέπει προηγουμένως να παρου-

Του Στέφανου
Κοτζαμάνη

σιαστεί το αντικείμενο των εμπορικών τραπεζών
και το πώς αυτό έχει επηρεαστεί κατά τα τελευταία
χρόνια από την οικονομική κρίση.
Οι βασικές λοιπόν δραστηριότητες των εμπορικών
τραπεζών είναι οι παρακάτω:
Πρώτον, η μετατροπή των καταθέσεων σε χορηγήσεις (δάνεια), όπου το κέρδος της τράπεζας
προκύπτει από τη διαφορά (spread) μεταξύ των
επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, με την
προϋπόθεση ότι το ύψος των επισφαλειών θα είναι
πολύ περιορισμένο.
Δεύτερον, η εκτέλεση διαμεσολαβητικών εργασιών (εμβάσματα, μετατροπές συναλλάγματος,
χρησιμοποίηση δικτύου για πληρωμές λογαριασμών,
πωλήσεις ασφαλιστικών υπηρεσιών, κ.λπ.) έναντι
των οποίων οι τράπεζες εισπράττουν προμήθειες.
Τρίτον, η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
των πελατών της τράπεζας (τμήματα private ban36
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king, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, κ.λπ.), από την οποία οι τραπεζικοί Όμιλοι
εισπράττουν προμήθειες, ή και σε ορισμένες περιπτώσεις καρπώνονται συμμετοχή επί των κερδών.
Και τέταρτον, η προσφορά υπηρεσιών συμβούλου σε μεγάλες επιχειρήσεις (εξαγορές-συγχωνεύσεις, εισαγωγή στο χρηματιστήριο, εκπόνηση
business plans, σύμβουλοι έκδοσης ομολογιακών
δανείων, κ.λπ.) μέσα από τις οποίες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εισπράττουν προμήθειες.
Και οι τέσσερεις κατηγορίες εργασιών είναι σημαντικές για την πορεία των ελληνικών τραπεζών,
ωστόσο η περισσότερο σημαντική όλων είναι η
πρώτη, δηλαδή αυτή των χορηγήσεων, η οποία: α)
απαιτεί κεφάλαια ενώ οι υπόλοιπες όχι β) ενέχει
σημαντικούς κινδύνους σε αντίθεση με τις υπόλοιπες γ) είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος και σε
επηρεασμό της κερδοφορίας των τραπεζών.

Καταθέσεις και δάνεια
Η τράπεζα αντλεί κεφάλαια από διαφορετικές
πηγές, όπως:
Από τους μετόχους της (μετοχικό κεφάλαιο) και
τις επανεπενδύσεις κερδών: Τα κεφάλαια αυτά
δεν έχουν κόστος για την τράπεζα, ωστόσο το ποσοστό τους είναι περιορισμένο και σπάνια υπερβαίνει το 10% των συνολικών κεφαλαίων.

Από τους καταθέτες: Συνήθως είναι η κυριότερη
πηγή άντλησης κεφαλαίων. Υπάρχουν καταθέσεις
ταμιευτηρίου (δυνατότητα άμεσης ανάληψης των
χρημάτων, με επιτόκια που σήμερα υπολείπονται
σαφώς του 1%), καταθέσεις όψεως (για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν αποδίδουν αξιοσημείωτο επιτόκιο)
και οι προθεσμιακές καταθέσεις (με τρέχοντα επιτόκια που δύσκολα υπερβαίνουν στις μέρες μας
το 1,8%).
Από την αγορά ομολόγων: Οι τράπεζες μπορούν
να αντλήσουν κεφάλαια από τη διεθνή αγορά ομολόγων, ωστόσο τα ποσά αυτά σήμερα είναι περιορισμένα, λόγω της περιορισμένης πιστοληπτικής
ικανότητας που έχει το ελληνικό δημόσιο.
Η διατραπεζική αγορά: Δηλαδή από άλλες τράπεζες. Επειδή όμως άλλες τράπεζες δεν δανείζουν
τις ελληνικές, το ρόλο αυτό τον έχει αναλάβει η
εποπτεύουσα αρχή που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, η οποία μέσα από διάφορους μηχανισμούς
(μεταξύ των οποίων και ο μηχανισμός έκτακτης
ανάγκης ELA) έχει χορηγήσει στις ελληνικές τράπεζες ποσό άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ,
όταν το ύψος των συνολικών καταθέσεων έχει υποχωρήσει κοντά στα 145 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πάμε τώρα στην πλευρά των χορηγήσεων, όπου
οι κυριότερες δανειοδοτήσεις είναι προς:
Τη λιανική τραπεζική (retail banking): Πρόκειται

36-37 - ELLADIKA_EUROKERDOS 5/28/15 1:13 AM Page 37

Ελλάδα
για δάνεια στεγαστικά, καταναλωτικά (μεταξύ αυτών
και οι πιστωτικές κάρτες) και προς μικρομεσαίες
επιχειρήσεις-ελεύθερους επαγγελματίες.
Την επιχειρηματική τραπεζική (corporate banking):
Μιλάμε για χορηγήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις
(μεταξύ των οποίων και ναυτιλιακές, βιομηχανικές,
διαχείρισης ακινήτων, κ.λπ.).
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα επιτόκια χορηγήσεων είναι κυμαινόμενα και προκύπτουν από
το άθροισμα του επιτοκίου EURIBOR που προκύπτει
από τη διατραπεζική αγορά της Ευρωζώνης (βρίσκεται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα) και
ενός «περιθωρίου» με το οποίο επιβαρύνουν οι
τράπεζες κάθε πελάτη τους (πολύ συχνά, το «περιθώριο» αυτό διαφέρει από πελάτη σε πελάτη,
ιδιαίτερα στην επιχειρηματική τραπεζική).
Σημείωση 1: Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα,
το μέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες είναι αρκετά χαμηλό και πιθανόν
να κυμαίνεται κοντά στο 1%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών είναι
πολύ μεγαλύτερο (επίσης σαφώς υψηλότερο και
από το αντίστοιχο των άλλων χωρών της Ευρωζώνης), με αποτέλεσμα το περιθώριο μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων στην Ελλάδα
να είναι: α) Πολύ θετικό και β) Από τα υψηλότερα
στην Ευρωζώνη.
Σημείωση 2: Οι χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών είναι σαφώς περισσότερες από τις καταθέσεις τους και έτσι υπάρχει άμεση εξάρτηση των
ελληνικών τραπεζών από το «σύστημα» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τη διαφορά ότι
η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να είναι μόνιμου χαρακτήρα και
σε ένα βάθος χρόνου θα πρέπει να περιοριστεί
δραστικά. Άρα λοιπόν, σε βάθος κάποιου χρόνου
οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν τις
καταθέσεις τους, ή να βρουν άλλα κεφάλαια προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους προς
την ΕΚΤ.
Σημείωση 3: Από το 2011 και μετά το υπόλοιπο
των τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις και
τα νοικοκυριά μειώνεται συνεχώς χρόνο με το χρόνο, ωστόσο σε μεγαλύτερο ποσοστό έχουν περιοριστεί οι καταθέσεις των τραπεζών, είτε λόγω του
φόβου μιας πιθανής εξόδου της χώρας από τη
Ζώνη του Ευρώ, είτε εξ’ αιτίας ότι αρκετά νοικοκυριά
«τρώνε από τα έτοιμα» (μειωμένα εισοδήματα, μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις). Η ουσία
είναι πως κατά τα τελευταία χρόνια ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» επιδεινώνεται (αυξάνεται), με ό,τι προβλήματα συνεπάγεται αυτό για
τις τράπεζες.

Τα καυτά προβλήματα
Τι μπορούν όμως να σημαίνουν όλα αυτά;
Πρώτον, ότι ακόμη και αν επιστρέψει στα γκισέ

των ελληνικών τραπεζών μέσα στους επόμενους
μήνες ένα σημαντικό ποσοστό των χρημάτων που
ανελήφθησαν εξ’ αιτίας του φόβου για Grexit, αυτό
θα κατευθυνθεί στην ΕΚΤ και όχι στην πραγματική
ελληνική οικονομία μέσω νέων χορηγήσεων. Άρα,
οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να έχουν
έλλειμμα καταθέσεων και έτσι όσες επιχειρήσεις
μπορούν, θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές
πηγές χρηματοδότησης (αγορά ομολόγων, προσέλκυση νέων επενδυτών από εξωτερικό, κ.λπ.).
Δεύτερον, όσο οι τράπεζες έχουν έλλειμμα καταθέσεων, τόσο μικρότερο κίνητρο έχουν να δραστηριοποιούνται στο μέτωπο της διαχείρισης περιουσίας των πελατών τους (και να καρπώνονται
τις αντίστοιχες προμήθειες), καθώς μια τέτοια διαχείριση οδηγεί συχνά στο να «σηκώνει» καταθέσεις
των πελατών τους και να τις οδηγεί σε περιουσιακά
στοιχεία άλλων εκδοτών (εταιρειών, κρατών) εντός
ή εκτός της χώρας.
Τρίτον, η ιδιαιτερότητα του τραπεζικού κλάδου
είναι πως τα ετήσια έσοδά του δεν επηρεάζονται
κυρίως από τους πελάτες της συγκεκριμένης χρονιάς, αλλά κυρίως από τους πελάτες των προηγούμενων ετών. Για παράδειγμα, μέσα στο 2015 οι
τράπεζες εισπράττουν έσοδα πχ για στεγαστικά ή
μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά δάνεια που είχαν
δοθεί πριν από ένα, πριν από πέντε, ή και πριν από
δέκα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό; Ότι από τη στιγμή
που οι ελληνικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε
πολύ λίγες δανειοδοτήσεις κατά την τελευταία
πενταετία, οι νέες χορηγήσεις είναι ουσιαστικά
πολύ περιορισμένες, πράγμα που αναμένεται να
συνεχιστεί τουλάχιστον για τα επόμενα ένα με δύο
χρόνια. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και αν σχετικά
σύντομα αποκατασταθούν τα πράγματα στο εγχώριο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, η πορεία και οι προοπτικές των τραπεζικών εργασιών είναι σαφώς
επηρεασμένες αρνητικά από όσα έγιναν κατά την
παρελθούσα πενταετία.
Τέταρτον, η δραστηριότητα των συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς τις μεγάλες επιχειρήσεις επηρεάζεται σημαντικά από την γενικότερη πορεία της
οικονομίας και αυτή την περίοδο δεν κυμαίνονται
σε υψηλά επίπεδα.

Οι επισφάλειες
Το μεγαλύτερο ωστόσο για τις ελληνικές τράπεζες είναι αυτό των επισφαλών χορηγήσεων, ή αλλιώς των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σήμερα,
περίπου το 40% των χορηγήσεων δεν εξυπηρετείται, όταν οι προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί
για τα μη εξυπηρετούμενα αυτά δάνεια είναι κατά
πολύ χαμηλότερες. Επίσης, η ύπαρξη εμπράγματων
εξασφαλίσεων (βλέπε ακίνητα) πολύ περιορισμένη
σημασία έχει, ιδίως σε μια περίοδο πτωτικών αποτιμήσεων και ελάχιστου όγκου συναλλαγών.
Με άλλα λόγια, οι τράπεζες μπορεί να λειτουρ-

γούν με μεγάλο περιθώριο μεταξύ χορηγήσεων
και καταθέσεων, μπορεί επίσης να έχουν περιορίσει
σε σημαντικό βαθμό τα λειτουργικά τους έξοδα,
ωστόσο οι πολύ μεγάλες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που εγγράφουν τις υποχρεώνουν
σε σαφώς ζημιογόνα αποτελέσματα.
Οι ελληνικές τράπεζες -αν και ζημιογόνες- θεωρούνται κεφαλαιακά υγιείς μετά και την επιτυχία
με την οποία πέρασαν τα «stress tests» που εκπόνησε η ΕΚΤ το φθινόπωρο του 2014. Από τότε
όμως, όχι μόνο οι καταθέσεις υποχώρησαν κατά
περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια φαίνεται να «ξέφυγαν»
ως ένα βαθμό, εξ’ αιτίας της έλλειψης ρευστότητας
στην οικονομία, αλλά και λόγω του ότι καθυστερεί
εδώ και πολλούς μήνες να καθοριστεί από την Πολιτεία το ζήτημα των ρυθμίσεων για τα καθυστερούμενα επιχειρηματικά δάνεια.
Η ουσία είναι πως όσο το ΑΕΠ της χώρας δεν
ανακάμπτει ουσιαστικά (έτσι ώστε να βελτιωθεί η
υγεία των επιχειρήσεων και η δυνατότητά τους να
πληρώσουν τις τοκοχρεολυτικές τους δόσεις) και
πως όσο οι μέτοχοι των εταιρειών δεν βάζουν το
χέρι στην τσέπη προκειμένου να ενισχύσουν κεφαλαιακά τις εταιρείες τους, τόσο το πρόβλημα
των επισφαλειών θα «βαραίνει» περαιτέρω.
Η κίνηση μάλιστα της Τράπεζας Πειραιώς (εκτιμάται πως λίγο-πολύ θα ακολουθήσουν και άλλες
τράπεζες) να διαγράψει τα καταναλωτικά δάνεια
για νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα, αποτελεί σαφή ένδειξη για το ότι σημαντικό μέρος των
τραπεζικών δανείων δεν θα εισπραχθεί ποτέ.
Προς την ίδια κατεύθυνση, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως για να ανακάμψει ουσιαστικά η
οικονομία και πως για να σωθούν θέσεις εργασίας
και να μην απαξιωθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας, οι τράπεζες -αργά ή γρήγορα- θα αναγκαστούν
να προχωρήσουν σε -άμεσα ή έμμεσα (μεγάλες
χρονικές επιμηκύνσεις με ασήμαντα επιτόκια)κουρέματα στα δάνειά τους.
Σύμφωνα επίσης με τους ίδιους κύκλους, δεν θα
είναι λίγες οι φορές όπου οι τράπεζες θα κεφαλαιοποιήσουν χρέη μεγάλων εταιρειών, αναλαμβάνοντας ρόλο βασικού μετόχου, με την προσδοκία
ότι μεσοπρόθεσμα (σε δύο έως πέντε έτη) θα μπορέσουν να τις πουλήσουν προκειμένου να πάρουν
πίσω, μέρος τουλάχιστον των χρημάτων που έχουν
καταβάλει.
Ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι πως σήμερα, ο βασικότερος μέτοχος
των ελληνικών τραπεζών είναι το ελληνικό δημόσιο
και έτσι εικάζεται ότι οι κυβερνήσεις δύσκολα θα
επιτρέψουν μια πολύ «σκληρή» πολιτική εισπράξεων απαιτήσεων είτε απέναντι στα νοικοκυριά
(ιδίως στα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας),
είτε απέναντι σε επιχειρήσεις που απασχολούν
μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
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Aσφαλιστικά θέματα

Μικτά μηνύματα από
την ασφαλιστική αγορά
Ανακούφιση από μια διαφαινόμενη σταθεροποίηση της ζήτησης, αλλά από την άλλη πλευρά στροφή των
καταναλωτών σε φτηνότερα προϊόντα και δυσκολίες των εταιρειών στην είσπραξη ασφαλίστρων, είναι τα
μηνύματα της ασφαλιστικής αγοράς. Δεν αποκλείονται deals λόγω της οδηγίας Solvency II.

Μ

ετά από αρκετά χρόνια πτώσης, τάσεις σταθεροποίησης φαίνεται να παρουσιάζει φέτος
η ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της βιομηχανίας. «Δύο είναι τα κυριότερα
νέα» μας δηλώνει γνωστό στέλεχος της αγοράς:
«Πρώτον, ένα αίσθημα ανακούφισης καθώς η
ζήτηση φαίνεται να έχει σταματήσει την πτωτική
της πορεία. Και μάλιστα, μετά τις τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για
αύξηση του ΑΕΠ από φέτος (που θα ενταθεί το
2016), έχουν αρχίσει να καλλιεργούνται και ανοδικές προσδοκίες.
Και δεύτερον, οι συζητήσεις που υπάρχουν μεταξύ εταιρειών για συγχωνεύσεις και εξαγορές,
ενόψει της επικείμενης υιοθέτησης του Solvency
II από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Όσο και αν οι
εταιρείες το διαψεύδουν, κάποιες ανιχνεύσεις
γνωρίζω πως βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη».
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν λείπουν και οι
περιπτώσεις ξένων επενδυτών που κατά καιρούς
επισκέπτονται την Κύπρο και εξετάζουν το ενδεχόμενο εξαγοράς υπαρχουσών εταιρειών, ή και
δημιουργίας νέων. Τέτοιες κινήσεις έγιναν κατά
το παρελθόν, όπως επίσης γίνονται και σήμερα
και φαίνεται πως μεταξύ των ενδιαφερομένων
συγκαταλέγονται και κεφάλαια από την Ελλάδα.
Άλλωστε, μεταξύ των κινήσεων που σχολιάστηκαν
έντονα πέρυσι στην κυπριακή αγορά ήταν η εξαγορά της Alpha Ασφαλιστικής από σχήμα στο οποίο
πρωτοστατεί ο Δούκας Παλαιολόγος, γνωστό στέλεχος της ελληνικής ασφαλιστικής βιομηχανίας.
Πολλά σενάρια έχουν ακουστεί για το πώς ο κ.
Παλαιολόγος θα θελήσει να αναπτύξει τη νέα του
εταιρεία (πχ και μέσω πώλησης προϊόντων στην
Ελλάδα) ωστόσο επί του παρόντος, τα εγχειρήματα
του νέου management φαίνεται να βρίσκονται στο
στάδιο της προετοιμασίας.
Από την άλλη πλευρά βέβαια, η παρατηρούμενη
σταθεροποίηση στην αγορά κάθε άλλο παρά αφήνει
ικανοποιημένες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα μάλιστα με γνωστό παράγοντα της ασφαλι38
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στικής βιομηχανίας, «οι νέες δουλειές στους γενικούς κλάδους είναι πολύ περιορισμένες λόγω
της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στην
οικονομία. Ωστόσο, υπάρχουν δύο επιζήμιες νοοτροπίες που έχουν περάσει σε μέρος των πελατών. Η πρώτη είναι το «επιλέγω ότι φτηνότερο
υπάρχει», χωρίς παράλληλα να εξετάζω το σύνολο
των καλύψεων που λαμβάνω και η δεύτερη το ότι
“καθυστερώ ή δεν πληρώνω τα ασφάλιστρα”, καθώς γενικότερα υπάρχει μια δυσκολία στην είσπραξη των ασφαλίστρων. Από την άλλη πλευρά,
οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών παραμένουν στο ακέραιο, χωρίς οι ασφαλιστικές εταιρείες να μεταθέτουν χρονικά τις υποχρεώσεις
τους στο μέλλον.
«Φαίνεται πως λόγω της επικείμενης υιοθέτησης
του πλαισίου Solvency II από την 1η Ιανουαρίου
του 2016 θα υπάρξουν μερικές ασφαλιστικές εταιρείες που θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια,
ωστόσο δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν αξιοσημείωτα
ζητήματα», τόνισε.

Ενδιαφέρον από Ελλάδα

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, το 2014
σημειώθηκε πτώση της παραγωγής.
Ειδικότερα, στον κλάδο ζωής η παραγωγή υποχώρησε από τα 319,16 εκ ευρώ. το 2013 στα 304

εκ. ευρώ, με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς να τα
κατέχουν οι παρακάτω εταιρείες: Η (θυγατρική
της Τράπεζας Κύπρου) Eurolife με 27,47%, η (θυγατρική της γνωστής πολυεθνικής) CNP Cyprialife
με 23,93% και η Universal Life με 15,22%.
Από ελληνικής πλευράς, ενδιαφέρον παρουσιάζει
το 7,5% της Allianz Hellas, το 7,47% της Prime
(συμφερόντων Δημήτρη Κοντομηνά) το 4,98% της
Alpha Ασφαλιστικής (συμφερόντων Δούκα Παλαιολόγου) και φυσικά το 2,38% της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Η παραγωγή του κλάδου ζημιών (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής) μειώθηκε το 2014 στα
423 εκ. ευρώ από τα 431 εκ. το 2013.
Οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου
είναι: Γενικές Ασφαλίσεις Κύπρου (θυγατρική της
Τράπεζας Κύπρου με παραγωγή 52,92 εκ. ευρώ),
CNP Ασφαλιστική (50,3 εκ.), Universal Life (31,5
εκ.) και η Παγκυπριακή (θυγατρική της Ελληνικής
Τράπεζας με 29 εκ. ευρώ). Άλλες εταιρείες με
σημαντικά μερίδια αγοράς είναι η Atlantic, η Trust
και η AIG.
Μεταξύ των εταιρειών που θεωρούνται ελλανικών συμφερόντων συγκαταλέγονται οι: Alpha Ασφαλιστική (14,5 εκ. ευρώ), Prime (14,4 εκ.), Allianz
Hellas (12,06 εκ. ευρώ), Εθνική Ασφαλιστική (13,26
εκ.) και Υδρόγειος (9,03 εκ. ευρώ).
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Η Ιρανική πυρηνική συμφωνία –
προκλήσεις και δυσκολίες
Τ

ο πλαίσιο συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που υιοθετήθηκε στις 2
Απριλίου 2015 στην Λωζάνη, μεταξύ αφενός μεν
των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας, του Ηνωμένου
βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, αφετέρου δε του Ιράν έγινε δεκτό ως θρίαμβος της
διπλωματίας. Ο πρόεδρος του Ιράν Hassan Rouhani το χαιρέτισε ως το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση μιας νέας σχέσης με τον κόσμο, και
την απαρχή μιας ευρύτερης πολιτικής εξωστρέφειας.

Tου Πρέσβη ε.τ.
Δρα Ανδρεστίνου
Ν. Παπαδόπουλου

Πρόσθεσε επίσης ότι «μερικοί νομίζουν ότι
είτε πρέπει να πολεμούμε τον κόσμο, είτε να
υποτασσόμαστε στις παγκόσμιες δυνάμεις. Εμείς
λέμε ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τον
κόσμο».
Για τον πρόεδρο Ομπάμα το πλαίσιο είναι μια
«ιστορική συναντήληψη», παρόλο που μερικοί
κύκλοι στις ΗΠΑ προειδοποιούν ότι χρειάζεται
σκληρή δουλειά για επίτευξη τελικής συμφωνίας
μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Όμως, το γεγονός παραμένει ότι η συμφωνία
αποτελεί το πιο σπουδαίο βήμα προσέγγισης
μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, από την Ιρανική Επανάσταση του 1979 που αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Για τους Ευρωπαίους τα πράγματα προχώρησαν
προς την σωστή κατεύθυνση. Γι αυτούς, το Ιράν
δεν είναι μέρος του «άξονα του κακού», όπως
το χαρακτήρισε ο George W. Bush. Επιζητούν
αξιόπιστες εγγυήσεις ότι το Ιράν ουδέποτε θα
αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία που
πέραν της δεκαετίας συνομιλούσαν με το Ιράν,
επέμεναν στην διπλωματία και η επιλογή τους
αυτή εδικαιώθη. Η προθυμία των Ευρωπαίων να
προχωρήσουν γίνεται εύκολα αντιληπτή, εφόσον
η άρση των κυρώσεων θα αποβεί προς όφελος
40
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Η θέση των ΗΠΑ είναι ότι οι κυρώσεις θα πρέπει
να αρθούν σταδιακά. Εκείνο που περιπλέκει τα
πράγματα περισσότερο είναι ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα
αναγκάστηκε να δώσει λόγο στο Κογκρέσο
σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.
τους. Μεσοπρόθεσμα, οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα διατηρήσουν τις τιμές σε χαμηλά
επίπεδα.
Πέραν από τα οικονομικά οφέλη για τις οικονομίες τους, υπάρχουν και πολιτικά, αφού θα
εξασκήσουν πιέσεις στην Ρωσία, όχι μόνο στον
οικονομικό τομέα, αλλά και σε σχέση με την Ουκρανική της πολιτική.
Μακροπρόθεσμα, αποφυγή συγκρούσεων και
περεταίρω επιδείνωση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, θα ευνοήσει περισσό-

τερο τους Ευρωπαίους παρά τις ΗΠΑ. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, η άρση των κυρώσεων θα ανοίξει την Ιρανική αγορά στους Ευρωπαίους που
θα τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τους
Αμερικανούς, οι οποίοι πριν την Ιρανική Επανάσταση απολάμβαναν σχεδόν αποκλειστικότητα
στην Ιρανική αγορά.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην περεταίρω διάδοση των
πυρηνικών όπλων, σε πόλεμο και ακόμη και στην
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καταστροφή της χώρας του. Έτσι, ζήτησε από
τους συνομιλητές του Ιράν, να προσθέσουν ακόμη ένα νέο αίτημα, όπως αναγνωρισθεί από το
Ιράν το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, υπολογίζοντας στους Ρεπουμπλικάνους που ελέγχουν
το Αμερικανικό Κογκρέσο.
Η Σαουδική Αραβία ήταν πιο προσεκτική στην
αντίδραση της, παρόλο που δεν μπορεί να αποκρύψει, όπως και άλλα μερικά αραβικά κράτη,
την ανησυχία της, πως η συμφωνία θα αποβεί
προς όφελος του Ιράν, αφού θα ενισχύσει την
επιρροή του στο Ιράκ, την Συρία και την Υεμένη.
Το ερώτημα που τίθεται είναι τι ώθησε το Ιράν
να επιζητήσει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Ήταν η πολιτική απομόνωση, οι οικονομικές
δυσκολίες, ή ο πιο ενεργός περιφερειακός ρόλος; H απάντηση βρίσκεται στην επιθυμία του
Ιράν να διαβεβαιώσει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι αποκλειστικά ειρηνικό, να απαλλαγεί από την δαιμονοποίηση, και να πλησιάσει
περισσότερο τους Άραβες γείτονες του.
Σχετικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Ιράν
για δύο αιώνες δεν εισέβαλε σε καμία χώρα και
αντιτίθεται στην ξένη κατοχή, όπως είναι η περίπτωση του Αφγανιστάν, του Λιβάνου και του
Κουβέιτ.
Ερχόμενοι τώρα στις δυσκολίες, παρατηρούμε
ότι η συμφωνία απαιτεί ακόμη επεξεργασία των
λεπτομερειών, μέσα στις οποίες κρύβεται ο διάλογος, πράγμα το οποίο ώθησε μερικούς απαι-

σιόδοξους να πιστέψουν ότι υπάρχει πιθανότητα
να καταρρεύσει. Άς τις εξετάσουμε:
Το θέμα της άρσης των κυρώσεων, που μεταξύ
άλλων μείωσε τις Ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου
κατά 60%, είναι το πιο δύσκολο. Σταθερή θέση
του Ιράν είναι ότι όλες οι κυρώσεις θα πρέπει
να αρθούν ταυτόχρονα με τη σύναψη της τελικής
συμφωνίας. Αυτές είναι οι κυρώσεις που επεβλήθησαν από τα Ηνωμένα Έθνη, τις ΗΠΑ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή η θέση του Ιράν οφείλεται στο γεγονός
ότι δεν εμπιστεύεται τους Δυτικούς, λόγω προτέρων εμπειριών. Η θέση των ΗΠΑ είναι ότι οι
κυρώσεις θα πρέπει να αρθούν σταδιακά. Εκείνο
που περιπλέκει τα πράγματα περισσότερο είναι
ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα αναγκάστηκε να δώσει
λόγο στο Κογκρέσο σε οποιαδήποτε μελλοντική
συμφωνία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αρνησικυρίας και στο θέμα της άρσης
των κυρώσεων. Άλλη δυσκολία έχει να κάνει με
την πιθανότητα αλλαγής στάσης. ΗΠΑ και Ιράν
πρέπει να πείσουν το συντηρητικό τους ακροατήριο, αφού η κατ’ οίκον κριτική αποτελεί πάντοτε
σημαντικό παράγοντα. Στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος
Ομπάμα έχει να αντιμετωπίσει το Κογκρέσο που
το ελέγχουν οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι.
Στο Ιράν, ο Ανώτατος Ηγέτης Ayatollah Ali Khamenei σε δήλωση, που προφανώς αποσκοπούσε
να ικανοποιήσει τους σκληροπυρηνικούς τόνισε
ότι, «εγώ ούτε υποστηρίζω, ούτε αντιτίθεμαι στη
συμφωνία». Ίσως, η δήλωση αυτή να αποβλέπει

στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής ομάδας
του Ιράν. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κατά πόσον
τα μέρη θα εφαρμόσουν όχι μόνο το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της συμφωνίας. Ήδη προβάλλονται διαφορετικές ερμηνείες ως προς το τι
έχει συμφωνηθεί, γεγονός που καθιστά την επίτευξη της τελικής συμφωνίας μέχρι το τέλος
Ιουνίου δύσκολο έργο. Σχετικά, η Γαλλία προβάλλει την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμού για την
επαναφορά των κυρώσεων.
Τέλος, υπάρχουν ανησυχίες για την πολιτική
του Ιράν σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Αυτά αναφέρονται στο βαλλιστικό της
πρόγραμμα και την ανάμειξή της στην περιοχή.
Η απόφαση της Ρωσίας να άρει το εμπάργκο και
να παραδώσει στο Ιράν τους πυραύλους S-300
αποτελεί επίκαιρο παράδειγμα. Η θέση του Ιράν
επί του θέματος είναι ξεκάθαρη. Ο Ανώτατος
Ηγέτης Ayatollah Ali Khamenei δήλωσε κατηγορηματικά ότι «Οι στρατιωτικοί χώροι του Ιράν δεν
μπορούν να εποπτευθούν με τη δικαιολογία της
πυρηνικής επιθεώρησης», παρατήρηση που αντανακλά τις πρόνοιες της Συνθήκης για τη μη
διάδοση των πυρηνικών όπλων.
Καταλήγοντας, παρατηρούμε ότι τα οφέλη από
μια τελική συμφωνία θα είναι μεγάλα. Στο Ιράν
θα δημιουργήσει ευκαιρίες εργασίας, επενδύσεων και ανάπτυξης. Στην περιοχή, θα ενισχύσει
την ειρήνη και τη σταθερότητα, ενδυναμώνοντας
το χέρι όσων μάχονται τον θρησκευτικό φανατισμό υπό την μορφή του Ισλαμικού Κράτους.
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H Κύπρος στον Διεθνή
Χάρτη Ενέργειας με 73 χώρες
Τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας,

υπέγραψε ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στις Κάτω Χώρες Δρ Κυριάκος
Κούρος, κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης του Χάρτη Ενέργειας, η οποία διοργανώθηκε από την Κυβέρνηση των Κάτω Χωρών και
τη Γραμματεία του Χάρτη Ενέργειας στη Χάγη. Τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας υιοθέτησαν 73 χώρες από διάφορες γεωγραφικές περιοχές και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Διάσκεψη συμμετείχαν και εκπρόσωποι από
άλλους διεθνείς οργανισμούς, ενώ στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε
υψηλού επιπέδου επιχειρηματική εκδήλωση με θέμα «Επενδύοντας
στην Ενέργεια». Ο Διεθνής Χάρτης Ενέργειας είναι μια δήλωση πολιτικών
προθέσεων με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια σε
διεθνές επίπεδο. Ο Διεθνής Χάρτης Ενέργειας επιβεβαιώνει και εκσυγχρονίζει τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας (1991) και της
Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (1994), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε το 1997. Στην ομιλία του ο Πρέσβης κ. Κούρος
εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Διεθνή
Χάρτη Ενέργειας και τους σκοπούς του. Μεταξύ άλλων τόνισε: «Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτούν τη συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής
με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της περιοχής ως νέο ενεργειακό
διάδρομο για την Ευρώπη και άλλες περιοχές. Ο Διεθνής Χάρτης Ενέργειας αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη συνεργασία αυτή και ενισχύει
την εμπιστοσύνη στις επενδύσεις και το εμπόριο».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στις 19-21 Ιουνίου
το STARTUP Live Cyprus
Το STARTUP Live Cyprus είναι μια διεθνής εκδήλωση για την επιχει-

ρηματική κοινότητα η οποία ασχολείται με τις startup. Θα πραγματοποιηθεί
στις 19-21 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με χορηγούς την ΜΤΝ
και την Τράπεζα Κύπρου. Το STARTUP Live Cyprus είναι μια τριήμερη
εκδήλωση κατά την οποία νέοι, επιχειρηματίες, φοιτητές και επιστήμονες
διαγωνίζονται, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων από την Κύπρο και το
εξωτερικό, με στόχο τη μετατροπή μιας ιδέας τους σε επιχειρηματική
ευκαιρία. Στις τρεις μέρες οι διαγωνιζόμενοι μαθαίνουν να συνεργάζονται,
να σχεδιάζουν επιχειρηματικά πλάνα και να προβάλλουν τις ιδέες τους
αποτελεσματικά σε επενδυτές. Οι νικητές κερδίζουν βραβεία που θα
42
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τους βοηθήσουν να προβάλουν την ιδέα τους σε διεθνές και ευρωπαϊκό
επίπεδο, προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο.
Ο πανευρωπαϊκός θεσμός STARTUP Live απόκτησε σάρκα και οστά
στην Κύπρο το 2013 και τα τελευταία πέντε χρόνια έχει παρουσία σε
61 πόλεις, 20 ευρωπαϊκών χωρών, περισσότερους από 6000 συμμετέχοντες που υλοποιούν τις ιδέες τους, 500 μέντορες και 600 τελικές
startup. Εντάσσεται στο πλαίσιο του START Europe, ενός πανευρωπαϊκού
θεσμού αφιερωμένου στη μετατροπή μιας start up ιδέας σε πράξη σε
τρεις μέρες, με απώτερο στόχο την εκπαίδευση της νεανικής επιχειρηματικής κοινότητας για τη μελλοντική παραγωγή βιώσιμων επιχειρήσεων. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τριήμερη διοργάνωση
μπορούν να κάνουν εγγραφή στο http://bit.ly/1Gj5rAk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με διώροφο λεωφορείο
θα συνδέονται τα αεροδρόμια
Με διώροφο λεωφορείο πλέον θα έχουν την ευκαιρία ντόπιοι και ξένοι

επιβάτες να μεταβαίνουν από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και
Πάφου. Το λεωφορείο ανήκει στην εταιρεία Κapnos Airport Shuttle που
φέρει την ευθύνη για την σύνδεση με τα αντίστοιχα αεροδρόμια, με
δρομολόγια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όλο το εικοσιτετράωρο.
Πρόκειται για ένα όχημα 76 θέσεων, το οποίο θα αξιοποιηθεί κυρίως
στις διαδρομές προς και από τα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας. Το
λεωφορείο θα μπορεί επίσης να ενοικιάζεται για εξειδικευμένες τουριστικές διαδρομές και εκδρομές στην Κύπρο. Για την περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου της η εταιρεία Kapnos προχώρησε στην
αγορά έξι καινούργιων μικρών λεωφορείων (mini bus). Τα νέα λεωφορεία
είναι 18 θέσεων το καθένα και διαθέτουν τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο (wi-fi) και είναι φιλικά προς το περιβάλλον, λόγω
χαμηλής εκπομπής ρύπων. Τα νέα οχήματα της εταιρείες τίθενται άμεσα
σε δράση, αφού η καλοκαιρινή περίοδος διαχρονικά παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες μεταφοράς.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η NASA βράβευσε για πρώτη
φορά κυπριακή εταιρεία
Η κυπριακή ομάδα Arachnobeea επιλέγηκε ως μια από τις έξι καλύ-

τερες ομάδες του κόσμου από μια επιτροπή της ΝΑΣΑ ανάμεσα σε σχεδόν 1,000 ομάδες από 135 περιοχές παγκοσμίως. Έλαβε το πρώτο
βραβείο στην κατηγορία Best Mission Concept. Σημειώνεται ότι η κυπριακή ομάδα αναδείχθηκε από το τοπικό Space Apps Challenge Limassol
2015 που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στο ΤΕΠΑΚ. Η κυπριακή ομάδα
αναμένεται να προσκληθεί από την ΝΑΣΑ για να παρακολουθήσει την
εκτόξευση ενός μη επανδρωμένου διαστημικού σκάφους από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ. Το σκάφος θα μεταφέρει προμήθειες στον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό. Η ομάδα αποτελείται από άτομα από την Κύπρο,
την Ουκρανία, την Αρμενία και τη Σερβία. Οι δημιουργοί της Arachnobeea
είναι οι Mihailo Kitanovic, Χρίστος Αντωνίου, Χαράλαμπος Λεβέντης,
Adrian Carlan, Aleksandar Bozic, Iurii Fomenco, Visnja Durovic, Dragan
Colovic, Ljubodrag Bozic και Nikola Gacic. Το Space Apps Challenge
διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη NASA και αποτελεί το μεγαλύτερο
διαγωνισμό ανάπτυξης διαστημικών εφαρμογών στον κόσμο. Φέτος ο
τοπικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο ΤΕ.ΠΑ.Κ στη Λεμεσό.

στήμη και το επάγγελμα του μηχανικού, καθώς και για τους σημαντικούς
ρόλους που διαδραματίζουν στη σημερινή εποχή. Ειδικότερα, η απονομή
του Βραβείου Μηχανικής στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων εξελίξεων και επιτευγμάτων της μηχανικής επιστήμης και του αντίκτυπου
που έχει η εφαρμογή τους στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία αλλά
και σε παγκόσμιο επίπεδο.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο έργο «Lynceus»
το Βραβείο Μηχανικής 2014

Η PGS φέρνει στην Κύπρο
έξυπνη τεχνολογία φωτισμού
Η PGS Lighting Electrical, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Megaman,

Στο έργο «Lynceus» απονεμήθηκε το Βραβείο Μηχανικής 2014. Το

έργο αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού
και ασφαλούς εκκένωσης πλοίων σε περίπτωση ατυχήματος, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στο θεματικές των ασύρματων δικτύων και
της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Το Lynceus αποτελεί ένα βραβευμένο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καινοτόμο έργο εφαρμοσμένης
έρευνας στο πεδίο της μηχανικής, το οποίο αναμένεται να συμβάλει
ουσιαστικά στην ασφαλή εκκένωση των πλοίων από τους επιβάτες σε
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Το έργο αποδεικνύει την δυνατότητα
κυπριακών επιχειρήσεων να αναπτύξουν τεχνολογίες αιχμής μέσω της
εφαρμοσμένης έρευνας και να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικά και εμπορεύσιμα σε διεθνές επίπεδο.
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου καθιέρωσε τους θεσμούς
των Ημερών Μηχανικής και του Βραβείου Μηχανικής από φέτος. Σκοπός
των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη μηχανική επι-

πρόσφατα εισήγαγε την τελευταία τεχνολογία για φωτισμό LED Ingenium® Blu (Τεχνολογία Bluetooth) που επιτρέπει στους χρήστες να
χειριστούν το φωτισμό του χώρου τους μέσω της έξυπνης συσκευής
τους. Αυτή η καινοτόμος λύση κέρδισε το βραβείο Good Design στο
HomeDEC στη Μαλαισία το 2014 και πρόσφατα επιλέχθηκε ως «Κορυφαία Καινοτομία της Χρονιάς» από το περιοδικό DIY. Με την ολοκληρωμένη τεχνολογία Bluetooth 4.0 της Ingenium Blu, οι χρήστες απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα του έξυπνου φωτισμού, με άμεση και εύκολη εγκατάσταση. Είναι κατάλληλη για μικρούς χώρους με κάλυψη
μέχρι και 10 μέτρα. Μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε οικιστικό ή
επαγγελματικό υποστατικό χωρίς επιπλέον καλωδίωση. Η τεχνολογία
φωτισμού Ingenium Blu προσφέρεται σε όλα τα καταστήματα της PGS
Lighting Electrical παγκύπρια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pgses.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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του Lync και του Skype, διατηρώντας ένα interface τύπου-Skype για
μια πιο διαισθητική εμπειρία, είτε ο χρήστης βρίσκεται στο χώρο εργασίας, είτε επικοινωνεί με το στενό του περιβάλλον. Το «Skype for
Business» διατηρεί την οικειότητα και εκτίμηση που χαίρει το Skype,
προσθέτοντας συνάμα την ασφάλεια και τις ρυθμίσεις του Lync. Μέσω
του «Skype for Business» θα μπορούν επίσης επιχειρήσεις και οργανώσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών Skype σε όλο τον κόσμο. Στα χαρακτηριστικά του
«Skype for Business» συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Instant
Messenger, voice and video calls, και οι διαδικτυακές συναντήσεις, και
έχει ρυθμιστεί για λειτουργία στο πλαίσιο του Microsoft Office προσφέροντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Ωστόσο, παρά τις ομοιότητες, το Skype και το «Skype for Business» είναι δυο εντελώς ξεχωριστά προϊόντα με διαφορετικές ταυτότητες χρηστών και κωδικούς
πρόσβασης.

Διαπίστευση ISO για
το χημικό εργαστήριο της ΑΗΚ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο

του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, ως αρμόδιος Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης, έχει διαπιστεύσει το Εργαστήριο Χημικών
Δοκιμών της ΑΗΚ, στο Βασιλικό και στη Δεκέλεια, το οποίο αξιολογήθηκε
σύμφωνα με τα Κριτήρια Διαπίστευσης για Εργαστήρια Δοκιμών όπως
αυτά καθορίζονται από το πρότυπο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 ως
ικανό να διεξάγει τις Μεθόδους που καθορίζονται στο Πεδίο Εφαρμογής
του για βαρύ κλάσμα πετρελαίου (Μαζούτ) και ντίζελ (Gas Oil).
To πιστοποιητικό διαπίστευσης με Αρ. L 067 εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2015 με ισχύ μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Νέο τραπεζικό κέντρο Eurobank
στην επαρχία Αμμοχώστου
Τον σημαντικό ρόλο και τη θέση που κατέχει η Eurobank Κύπρου στις

Yπηρεσία «Skype for Business»
από τη Microsoft
Στο πλαίσιο μιας σειράς από αναβαθμίσεις που στοχεύουν στην αν-

τιμετώπιση μια ευρείας γκάμας από ανάγκες χρηστών, καθώς και στη
δημιουργία ευκαιριών διαδικτυακής συνεργασίας, η Microsoft εγκαινίασε
τη νέα υπηρεσία «Skype for Business». Αντικαθιστώντας το Microsoft
Lync, το «Skype for Business» συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά
44
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διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά
την τελετή έναρξης λειτουργίας του 8ου Κέντρου της τράπεζας στο
Παραλίμνι στην Επαρχία Αμμοχώστου, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Σταύρος Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου επεσήμανε πως «η Eurobank
Κύπρου αποτελεί ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για τον Όμιλο Eurobank. Είναι μια πραγματικά ισχυρή τράπεζα με θεαματικές επιδόσεις
σε πολύ σημαντικούς οικονομικούς δείκτες καθώς διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, με το σχετικό δείκτη άνω του 20% παρουσιάζει
πλεονάζουσα ρευστότητα, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να
κυμαίνεται στο 30% και είναι σταθερά κερδοφόρα. Η Eurobank Κύπρου
διαθέτει σήμερα οκτώ Τραπεζικά Κέντρα (τρία στη Λευκωσία, δύο στη
Λεμεσό και από ένα στη Λάρνακα, την Πάφο και την επαρχία Αμμοχώστου). Τα θετικά αποτελέσματα, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αλλά
και η ποιότητα εξυπηρέτησης έχουν καθιερώσει την Eurobank Κύπρου
ως τράπεζα πρώτης επιλογής στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων,
της Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών, της Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών
και κεφαλαιαγορών.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ίντερνετ και
στο εξοχικό με Cytanet
Νέο ουίσκι
Chivas Regal Extra

Η Cytanet προσφέρει δωρεάν εγκατάσταση σε νέες συνδέσεις Internet

λείας στον κόσμο, και μας σύστησε το Chivas Regal Extra – την πρώτη
του παγκόσμια μόνιμη έκδοση από το 2007. Συμπληρώνοντας την συλλογή του από κορυφαίας απόσταξης Σκωτσέζικα ουίσκι, το Chivas Regal
Extra είναι ένα από τα πλουσιότερα, πιο γενναιόδωρα σε γεύση blends
της κατηγορίας του, φτιαγμένο για εκείνους που ψάχνουν κάτι περισσότερο. Το Chivas Regal Extra εισάγεται και διανέμεται από τη Laiko
Cosmos Trading Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Chivas Regal Extra επισκεφθείτε: https://www.facebook.com/ChivasRegalCyprus

Home, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015. Παράλληλα, οι υφιστάμενοι πελάτες
που έχουν Internet Home στη μόνιμη κατοικία, μπορούν να απολαμβάνουν
τις πιο κάτω οικονομικές λύσεις: - μειωμένη μηνιαία συνδρομή μέχρι
και 48% στη 2η σύνδεση Internet Home για το εξοχικό ή άλλο υποστατικό
τους και - προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας στο εξοχικό τους όταν
δεν τη χρειάζονται, με μέγιστο χρόνο διακοπής τους έξι μήνες το χρόνο
για ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση. Επίσης, όλοι οι πελάτες με ετήσια
δέσμευση, μπορούν να επωφελούνται με ένα μήνα δωρεάν συνδρομή,
κάθε χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες για όλες τις προσφορές
της Cytanet, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
http://cyta.com.cy/cytanet-summer-offers ή να καλούν το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 132 ή να επισκεφθούν ένα από τα Cytashop παγκύπρια.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Chivas Regal παρουσίασε στην Κύπρο το πρώτο ουίσκι πολυτε-

Cybarco: 70 χρόνια πορείας
με πρωτοποριακά έργα
Το 2015 για την Cybarco αποτελεί σταθμό στην ιστορία της, αφού

φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια επιτυχημένης πορείας για έναν
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οργανισμούς και εταιρείες
ανάπτυξης ακινήτων της Κύπρου. Mέλος του Ομίλου εταιρειών
Λανίτη, η εταιρεία, μέσω της Cybarco Contracting στον κατασκευαστικό τομέα και μέσω της Cybarco Development στον τομέα ανάπτυξης
πρωτοποριακών ακινήτων, κατά τη διάρκεια των 70 χρόνων επιτυχούς
δραστηριότητάς της, δημιουργεί και αναπτύσσει μεγάλα και ποιοτικά
έργα ορόσημα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. To Διεθνές
Αεροδρόμιο Λευκωσίας, το Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού, τα Διυλιστήρια Λάρνακας, ο Νότιος Αγωγός, ο Υπεραστικός δρόμος Λεμεσού
– Πάφου, το Αποχετευτικό Σύστημα Λεμεσού, το Φράγμα Γερμασόγειας, το Aphrodite Hills, το The Oval και η Μαρίνα Λεμεσού αποτελούν
ένα μικρό δείγμα των μεγάλων έργων υποδομής του νησιού που φέρουν την υπογραφή Cybarco. Το Εθνικό Θέατρο στο Μπαχρέιν, το
αεροδρόμιο στη Ντόχα του Κατάρ και το Εθνικό Μουσείο στο Κουβέιτ
είναι μόνο λίγα από τα έργα της Cybarco στο εξωτερικό. H καινοτομία,
η ποιότητα, η πελατο-κεντρική σχέση της, η δέσμευση στους ανθρώπους και στους συνεργάτες της, δημιουργούν τις προϋποθέσεις
και θέτουν γερές βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της Cybarco.
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Oικονομία
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΕΒ

Κυπριακή οικονομία:
Ο δρόμος προς την Ανάπτυξη

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το οικονομικό συνέδριο που οργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων με θέμα «Κυπριακή Οικονομία: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη».
Αξιοσημείωτη ήταν η πολύ μεγάλη και ενεργή
(σειρά ερωτημάτων και εύστοχων παρατηρήσεων
προς τους ομιλητές) συμμετοχή, όπως επίσης
και το υψηλό επίπεδο όλων των ομιλητών που
ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης,
η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Χρυστάλλα Γιωρκάτζη και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Νικόλας Παπαδόπουλος.
Τόσο οι τρεις ομιλητές, όσο και ο Πρόεδρος της
ΟΕΒ, Χρίστος Μιχαηλίδης απάντησαν σε σειρά
ερωτημάτων που τέθηκαν είτε από το ακροατήριο,
είτε από τον αρχισυντάκτη του περιοδικού EUROΚΕΡΔΟΣ, Στέφανο Κοτζαμάνη.
Χορηγοί του συνεδρίου ήταν Τράπεζα Κύπρου
και η EY, ενώ το συνέδριο έγινε με τη συνεργασία
του περιοδικού EUROΚΕΡΔΟΣ.
Αποτιμώντας το Συνέδριο, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ανακοίνωσε πως αυτό κάλυψε την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και δη46
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μοσιονομική πολιτική, τον χρηματοπιστωτικό τομέα,
ενώ έγινε και συζήτηση για την αναπτυξιακή πολιτική και δράση. Ακόμη τονίστηκε η ανάγκη άμεσης στήριξης του επιχειρηματικού κόσμου που
είναι ο κύριος αιμοδότης της οικονομίας.

Χ. Γεωργιάδης:
Nαι σε «κακή τράπεζα»

Σε ομιλία του ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης, εξέφρασε την εκτίμηση πως άρχισαν
να διαφαίνονται προοπτικές για ιδιωτική χρηματοδότηση ενός οχήματος, που θα βοηθήσει στην
αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Απαντώντας σε εισήγηση του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νικόλα Παπαδόπουλου ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί «κακή τράπεζα» (Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων), ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ο ίδιος εξακολουθεί να θεωρεί χρήσιμο ένα τέτοιο όχημα για τη
διαχείριση του μεγάλου ύψους των προβληματικών
δανείων, προσθέτοντας όμως ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, που αφορούν τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου οχήματος.

«Δεν είναι η Τρόικα που αποφασίζει τι θα μετρήσει στο δημόσιο χρέος αλλά σίγουρα η χρηματοδότησή του με δημόσιο χρήμα, δηλαδή να
αναλάβουν οι φορολογούμενοι αυτό το βάρος,
δεν είναι εύκολη απόφαση, διότι υπάρχει αυτήν
τη στιγμή ιδιωτική χρηματοδότηση. Είναι μια προοπτική που πρέπει να εξεταστεί και ίσως να αρχίσουν να διαμορφώνονται προοπτικές για εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων για να συμμετάσχουν
σε ένα τέτοιο όχημα», είπε.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο
γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης κατά του κράτους
και των θεσμών, για να σημειώσει πως ο ίδιος
επιθυμεί να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο παρά
μισοάδειο και αναφέρθηκε στην «υπεύθυνη πλειοψηφία» που καταγράφηκε στη Βουλή με την ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας.
Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε προσωπικά στον
Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, ο
οποίος ήταν εκ των ομιλητών, τον οποίο ευχαρίστησε για τη στάση του ιδίου και των βουλευτών
του κόμματός του, που μαζί με άλλους συνέβαλαν
στη δημιουργία «μιας υπεύθυνης πλειοψηφίας»
και πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Μην ανησυχείτε,

46-49-OEB SYNEDRIO_EUROKERDOS 5/28/15 1:14 AM Page 47

Oικονομία
δεν αναμένω να ανταποδώσετε τη φιλοφρόνηση,
απλώς συνεχίστε να ψηφίζετε υπεύθυνα και κατά
τα άλλα να μιλάτε ελεύθερα».

Διαβεβαιώσεις
από Χρ. Γιωρκάτζη

Στο Συνέδριο μίλησε και η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο κινδύνου
από εξελίξεις στην Ελλάδα, η κ. Γιωρκάτζη είπε
πως «εξαιτίας μέτρων που λήφθηκαν στην Κύπρο,
που μπορεί να ήταν επώδυνα, απεκόπησαν εκείνοι
οι πολύ στενοί δεσμοί που υπήρχαν με την έκθεση
των κυπριακών τραπεζών στον ελλαδικό χώρο».
Συμπληρώνοντας ανέφερε: «Έχουμε τέσσερις
ελλαδικές τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο
και θέλω να σας πω ότι η Κεντρική Τράπεζα, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, εργάζεται ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις από τυχόν
ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στην Ελλάδα».
Εξάλλου, η κ. Γιωρκάτζη προανήγγειλε ότι, λόγω
πρόσφατων διαφοροποιήσεων, η Κεντρική Τράπεζα θα διαφοροποιήσει «οριακά» τις προβλέψεις
της για το 2015, χρονιά για την οποία προέβλεπε
ρυθμό ανάπτυξης 0,2%.
Λέγοντας ότι οι νέες προβλέψεις της ΚΤΚ θα
δημοσιευτούν τον Ιούνιο, η κ. Γιωρκάτζη επισήμανε
ότι αυτήν την περίοδο οι όποιες προβλέψεις χαρακτηρίζονται από ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιότητα,
κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.
Είπε, επίσης, ότι δύο τράπεζες κατάφεραν να
αντλήσουν συνολικά 700 εκ. μέσω των στοχευμένων πράξεων μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 0,15%, κεφάλαια τα οποία, όπως σημείωσε,
μπορούν να διοχετευθούν σε παραχώρηση πίστωσης στις επιχειρήσεις.
Η κ. Γιωρκάτζη ανέφερε πως οι τράπεζες, μετά
την επιτυχία των τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, θα αρχίσουν να στηρίζουν

την οικονομία με παροχή δανεισμού.
Όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων, σημείωσε
ότι η μείωση του βασικού επιτοκίου της ΚΤΚ θα
αρχίσει να διαφαίνεται στα επιτόκια δανεισμού
στους επόμενους μήνες.

Ν. Παπαδόπουλος:
Eπαναδιαπραγμάτευση
του μνημονίου

Στις δικές του τοποθετήσεις, ο Πρόεδρος του
ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην
ανάγκη δημιουργίας «κακής τράπεζας» στην Κύπρο για διαχείριση των προβληματικών δανείων.
«Οι τράπεζες έχουν μετατραπεί σε οργανισμούς
είσπραξης χρέους και πρέπει να μετατραπούν
ξανά σε τράπεζες. Πρέπει να υπάρξουν δραστικά
μέτρα», τόνισε. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε

τη δημιουργία «κακής τράπεζας» με το κόστος
της διαχείρισης να επιμερίζεται μεταξύ του κράτους και των τραπεζών στο πρότυπο της Ιρλανδίας, χωρίς το κόστος χρηματοδότησης των προβληματικών δανείων να προσμετρά στο δημόσιο
χρέος, όπως είπε. «Με αυτόν τον τρόπο θα συγκρατηθούν οι μαζικές εκποιήσεις. Αυτό υπήρχε
στο αρχικό προσχέδιο του μνημονίου», είπε.
Όπως σημείωσε, αυτή είναι ίσως μια πρόταση
που μπορούμε να επανεξετάσουμε. «Υπάρχουν
προβλήματα, το κατανοώ», σημείωσε, «αλλά αυτά
τα προβλήματα θα μεγαλώσουν. Θα διαπιστώσουμε ότι οι εκποιήσεις δεν θα πετύχουν τον στόχο
τους και θα διαπιστώσουμε ότι οι ζημιές θα μεγαλώσουν και θα πάμε στο σχέδιο Γ’ που είναι οι
μαζικές πωλήσεις δανείων σε επενδυτικά ταμεία»,
κατέληξε.
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Χρ. Μιχαηλίδης:
Απαιτούνται άμεσες δράσεις

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ μετά το πέρας του συνεδρίου, απάντησε σε ερωτήσεις του EUROΚΕΡΔΟΣ
σχετικά με τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις
στα δημόσια οικονομικά και τις προοπτικές που
διαγράφονται για τις επιχειρήσεις της χώρας.
ΕΡ: Κύριε Μιχαηλίδη, πώς κρίνετε την πρόσφατη έξοδο της Κύπρου στις αγορές, η οποία
συνδυάστηκε με την άντληση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ;
ΑΠ: Είναι αναμφίβολα μια σημαντική εξέλιξη
προς την ομαλοποίηση και την αποκατάσταση της
αξιοπιστίας της χώρας. Πρόκειται για μια επιτυχία
και δίνουμε τα εύσημα σ’ όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια.
ΕΡ: Παρόλα αυτά τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία παραμένουν. Ποια είναι τα
σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τον
επιχειρηματικό κόσμο της χώρας;
ΑΠ: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η απουσία κεφαλαίων και ρευστότητας στην αγορά.
Πρέπει να σκεφτεί κάποιος πως πέρα από τα
όποια «κουρέματα» καταθέσεων έχουν υποστεί
οι επιχειρήσεις, έχουμε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μείωση του κύκλου εργασιών
των εταιρειών, ψαλίδισμα των τιμών πώλησης άρα πολύ πιο χαμηλή κερδοφορία- και παράλληλα,
αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερες δυσκολίες εισπράξεων των απαιτήσεών μας και απουσία χρηματοδότησης.
ΕΡ: Στο συνέδριο της ΟΕΒ όμως, η διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου κα Χρυστάλλα
Γιωρκάτζη σημείωσε με έμφαση ότι οι εμπορικές τράπεζες διαθέτουν ρευστότητα για κάποιες τουλάχιστον δανειοδοτήσεις στην οικονομία. Πώς σχολιάζετε αυτή την άποψη;
ΑΠ: Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τις δηλώσεις
της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας και όντως
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πιστεύω πως κεφάλαια προς δανειοδότηση υπάρχουν. Πέραν τούτου όμως, το θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι μέρος αυτών των χρημάτων θα
διατεθεί πράγματι για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της οικονομίας.
Εκεί λοιπόν φαίνεται πως οι τράπεζές μας έχουν
περάσει στην αντίπερα όχθη από την πλήρη χαλάρωση, στην υιοθέτηση ακραίων και αυστηρότατων πιστοδοτικών πολιτικών.
ΕΡ: Άρα οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
στρατηγική;
ΑΠ: Οι τράπεζες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως αν δεν βοηθήσουν έμπρακτα τις επιχειρήσεις, απλά δεν θα υπάρχει οικονομία και
κατ’ επέκταση δεν θα υπάρχουν τράπεζες.
Πέραν τούτου, έχουμε επισημάνει πολλές φορές
ότι οι θυσίες που έχουν γίνει από επιχειρήσεις
και νοικοκυριά για την αποκατάσταση του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να τύχουν της ανάλογης αναγνώρισης και αντιμετώπισης από τις

τράπεζες. Γιατί για να μιλούμε και πάλι σήμερα
για την αξιοπιστία των τραπεζών μας, αυτό οφείλεται στις θυσίες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και σε τίποτε άλλο.
ΕΡ: Να έρθουμε τώρα στο ζήτημα της βιωσιμότητας των εταιρειών. Οι τράπεζες αξιολογούν σωστά το όλο θέμα;
ΑΠ: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Το θέμα
της βιωσιμότητας με τη στενή έννοια του όρου
περιλαμβάνει κερδοφορία για τρία χρόνια, ενδεχομένως «ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) και δυνατότητα διασφάλισης αποπληρωμής.
Έ, με αυτά τα στενά κριτήρια, είναι ελάχιστες οι
επιχειρήσεις στην Κύπρο που μπορούν να δανειοδοτηθούν.
Συνεπώς, το θέμα της βιωσιμότητας θα πρέπει
να το δει κάποιος υπό το πρίσμα πρώτον των συνθηκών της αγοράς και δεύτερον, αναγνωρίζοντας
την ανάγκη ότι οι πλείστες επιχειρήσεις μπορούν
να τα καταφέρουν και να αποπληρώσουν σταδιακά
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τα δάνειά τους, εφ’ όσον φυσικά τους δοθεί η ευκαιρία. Αν αντίθετα πάμε σε ακραίες αντιμετωπίσεις, τότε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων
δανειοδοτήσεων θα ενταθεί.
ΕΡ: Στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τι θα μπορούσε να γίνει; Πώς θα πρέπει
να χειριστεί το όλο ζήτημα η κυβέρνηση; Χρειάζεται επιτάχυνση της ταχύτητας των μεταρρυθμίσεων;
ΑΠ: Πρώτα απ’ όλα, ένα βασικό θέμα που πρέπει
να αντιμετωπίσουμε είναι η άκρατη γραφειοκρατία,
η οποία υπό τις συνθήκες που ζούμε σήμερα, ενδεχομένως να αγγίζει και τα... όρια της εγκληματικότητας. Δεν μπορεί όταν υπάρχει μικρός μόνο
αριθμός εταιρειών που θέλει να επενδύσει, αυτές
οι λίγες εταιρείες να καλούνται να υπερβούν και
την άκρατη γραφειοκρατία. Δεν μπορεί επίσης να
έχουμε δυνητικές επενδύσεις οι οποίες να εγκαταλείπουν την Κύπρο, γιατί συνειδητοποιούν
πως πέραν της υπέρβασης που πρέπει να κάνει
ένας επιχειρηματίας (κίνδυνος χώρας, τραπεζικός
τομέας, κλπ.), επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει
και την άκρατη γραφειοκρατία. Βέβαια υπάρχει
μια σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν προς
αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η ανάγκη λειτουργίας του «one stop shop» δηλαδή ενός κέντρου ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, όπως υπάρχει αντίστοιχα το γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη.
Βεβαίως, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.
ΕΡ: Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το θέμα
των ιδιωτικοποιήσεων; Τι νομίζετε πως θα
πρέπει να γίνει;
ΑΠ: Τα μοντέλα των ημικρατικών οργανισμών όπως έχουν λειτουργήσει στις περισσότερες των
περιπτώσεων- αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τα πλέον
αποδοτικά. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση της Αρχής Λιμένων. Σήμερα προωθείται
η ιδιωτικοποίηση των εμπορικών υπηρεσιών της

Αρχής. Αυτό είναι προς όφελος του κράτους.
Υπάρχουν και Οργανισμοί που -για να είμαστε
ειλικρινείς- ενδεχομένως να μην μπορέσουμε καν
να βρούμε επενδυτές.
Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις και στην εξυγίανση αυτών των Οργανισμών,
ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε ορθολογικά την καταλληλότερη πολιτική για το κράτος,
την οικονομία, τους πολίτες της.
ΕΡ: Πιστεύετε πως υπάρχουν εύκολες λύσεις
για την ανάπτυξη της οικονομίας; Για παράδειγμα έχουν γραφεί πολλά πράγματα για τις
προοπτικές του τουρισμού και των εξαγωγών.
ΑΠ: Δεν υπάρχει τίποτε που να είναι εύκολο.
Αυτό όμως που είναι αδιανόητο είναι εκεί που
χρειάζονται εκ βάθρων αλλαγές, όπως στον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας, να μιλάμε
ακόμη για επιχορήγηση μιας έκθεσης ή μιας αποστολής στο εξωτερικό. Χρειάζεται λοιπόν σωστός

σχεδιασμός, ταχύτητα, στοχευμένες ενέργειες
σε στοχευμένες αγορές και προσεγγίσεις σε κλαδικό επίπεδο.
ΕΡ: Πόσο αισιόδοξος είστε για την πορεία της
πραγματικής οικονομίας της Κύπρου;
ΑΠ: Γενικότερα είναι αισιόδοξος ότι με τον έναν
ή τον άλλον τρόπο θα τα καταφέρουμε. Όμως,
έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο γρήγορα θα λειτουργήσουμε Εμείς αναγνωρίζουμε τις όλες προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, θέμα που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που μας λείπει, και πέρα
από τις πολύ καλές σχεδιαστικές κινήσεις που
γίνονται είναι η άμεση δράση. Απουσιάζει δηλαδή
η άμεση εξαγγελία συγκεκριμένων κινήτρων και
δράσεων που θα αιμοδοτήσουν την αγορά. Όσο
πιο γρήγορα και πιο σημαντικές είναι αυτές οι
δράσεις, τόσο πιο γρήγορα θα κινηθεί και η οικονομία.
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Απόψεις

Γιατί η Κύπρος χρειάζεται
μια ιδιωτική «Κακή Τράπεζα»
Κ

ατά το πρόσφατο Συνέδριο που οργάνωσε η
Ομοσπονδία Εργοδοτών Βιομηχάνων στη Λευκωσία αναδείχτηκε για μια ακόμη φορά το πρόβλημα
της ελλιπούς ρευστότητας στην κυπριακή οικονομία,
καθώς η μεγάλη δυσκολία των επιχειρήσεων να
δανειοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα της
χώρας. Στα πλαίσια του Συνεδρίου ο Πρόεδρος
του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος επανέλαβε τη γνωστή του θέση για τη δημιουργία μιας «Κακής Τράπεζας» στην Κύπρο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να
τονωθεί η οικονομία.
Από την πλευρά του, αναφερόμενος στο ίδιο
θέμα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης αμφισβήτησε το κατά πόσο θα μπορούσαν αυτά
τα κεφάλαια να δοθούν από το κράτος, αφήνοντας

Του Σάββα Λιασή
Συνέταιρος & μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Elements Capital Partners Limited

ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια «Κακή Τράπεζα»
που θα χρηματοδοτείτο από ιδιωτικά κεφάλαια.
Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή στο δημόσιο
διάλογο της λεγόμενης «Κακής Τράπεζας» μας
θυμίζει τους ταραχώδεις μήνες του Μαρτίου και
Απριλίου του 2013 και τις τότε συζητήσεις για την
άμεση αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Ωστόσο, στο νέο περιβάλλον οικονομικής σταθεροποίησης, βοηθητικό θα ήταν να δώσουμε ένα κοινό
ορισμό του τι είναι «κακή τράπεζα».
Η τράπεζα αυτή δημιουργείται με σκοπό να εξαγοράσει τα μη-εξυπηρετούμενα στοιχεία ενεργητικού μιας τράπεζας σε τιμές αγοράς. Με τη μεταφορά τους σε μια «κακή τράπεζα», οι τράπεζες
«καθαρίζουν» τον ισολογισμό τους από «τοξικά»
στοιχεία, ενώ παράλληλα υποχρεώνονται να υποστούν αποσβέσεις. Μέσω της διαδικασίας αυτής
οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι θα χάσουν χρήματα,
ωστόσο, οι καταθέτες δεν θα υποστούν ζημιές. Οι
τράπεζες που θα καταστούν αφερέγγυες ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, θα μπορούν να
ανακεφαλαιοποιηθούν, να κρατικοποιηθούν, ή να
εκκαθαριστούν.
Η εκτενέστατη μας εμπειρία σε αγορές όπως
50
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στη Σλοβενία, όπου δημιουργήθηκε μια κυβερνητικής ιδιοκτησίας «κακή τράπεζα» για να απορροφήσει τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια από τους ισολογισμούς των κρατικοποιημένων τραπεζών, μας
έχει υποδείξει ότι αυτή η διαδικασία επιτρέπει στις
τράπεζες να επιστρέψουν σε συνθήκες ομαλής
λειτουργίας, να δανείζουν, και συνάμα να αυξήσουν
την επιστρεφόμενη αξία στον φορολογούμενο, όταν
αυτές οι τράπεζες ιδιωτικοποιηθούν εκ νέου.
Με ειδίκευση στα επισφαλή στοιχεία ενεργητικού,
έχουμε συμμετάσχει σε διαδικασίες πώλησης δανειακών χαρτοφυλακίων έξι εταιρειών, διαδικασίες
που ξεκίνησαν από την «κακή τράπεζα» και που
εξέδωσαμε δεσμευτικές προσφορές συνολικής
αξίας 175 εκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός ότι η
«κακή τράπεζα» ανέλαβε το ρόλο ως μεγαλύτερος
πιστωτής, προσδίδει καθοδήγηση και συνοχή σε
μια πολυσύνθετη διαδικασία στην οποία συμμετέχει
ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών.
Στις διαδικασίες στις οποίες έχουμε εμπλακεί
έχουμε δει δανειακά χαρτοφυλάκια, που αρχικά
δεν τράβηξαν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών,
να καθίστανται ελκυστικά με μεγάλο ανταγωνισμό
ως προς την απόκτησή τους. Στις δημοπρασίες
συμμετείχαν μεγάλα αμερικανικά hedge funds καθώς και επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες κατέθεσαν προσφορές σε πιο ψηλές τιμές. Χάρη στην
«κακή τράπεζα», ο φορολογούμενος πολίτης είχε
την ευκαιρία να ανακτήσει εκατομμύρια από ζημιογόνα στοιχεία ενεργητικού.

Η περίπτωση της Κύπρου
Το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή

το σύνολο των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στο
Κυπριακό τραπεζικό σύστημα ανέρχεται στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν κυρίως τον τομέα
των ακινήτων. Μια ιδιωτική «κακή τράπεζα», χρηματοδοτούμενη από ξένα κεφάλαια, θα μπορούσε
να δημιουργηθεί σε ένα διάστημα λίγων μηνών με
στόχο να εξαγοράσει αρκετά από αυτά σε τιμές
AQR, με μηδαμινό αντίκτυπο στο ρυθμιστικό κεφάλαιο των τραπεζών. Οι διαδικασίες για την μετέπειτα
(και εν πολλοίς κερδοφόρα) πώλησή τους, θα αποτελέσει μέρος των εργασιών της τράπεζας, προσελκύοντας πολυπόθητο ξένο κεφάλαιο στην οικονομία, δίνοντας ώθηση στην αγορά ακινήτων της
Κύπρου και αποκλείοντας τα ζημιογόνα projects.
Οι νέοι πιστωτές στις εταιρείες αυτές θα έχουν
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία γενικότερα, εισάγοντας εμπειρία και ακεραιότητα στην εταιρική
διακυβέρνηση, η οποία θα ασκεί έλεγχο, είτε μέσω
συμφωνιών αναδιάρθρωσης, είτε μέσω συμμετοχής
στη δόμηση των κεφαλαίων. Το τραπεζικό σύστημα
θα λάβει επιπλέον ρευστότητα, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία σε τράπεζες όπως την Τράπεζα Κύπρου
να αποπληρώσει μεγαλύτερα ποσά έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) που έχει επωμιστεί
μετά την απορρόφηση της Λαϊκής Τράπεζας.
Ωστόσο, ένα είναι το σίγουρο: χωρίς να υπάρχει
μια ξεκάθαρη δομή και μια αξιόπιστη «κακή τράπεζα» που μπορεί να θέσει σε ισχύ τις πωλήσεις
μη-εξυπηρετούμενων δανείων και επισφαλή στοιχεία ενεργητικού, η εισροή ξένων επενδύσεων
από κατόχους μεγάλης ρευστότητας όπως hedge
funds, ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τμήματα πίστωσης (credit desks) μεγάλων επενδυτικών
τραπεζών, θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
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Success Stories
LAVAR SHIPPING

Ανάμεσα στις 3 πρώτες
κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες

Την επιτακτική ανάγκη διεύρυνσης των οριζόντων
της κυπριακής ναυτιλίας, υπογραμμίζει ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Lavar Shipping, Ρηγίνος
Τσάνος, τονίζοντας πως δεν μπορεί να συνεχίζει
να πορεύεται σε μοναχικό μονοπάτι. Η ναυτιλία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κυπριακής
οικονομίας που προσπαθεί να ανακάμψει και να
αναπτυχθεί. «Οφείλουμε όλοι -ιδιωτικός και
δημόσιος τομέας- να συμβάλουμε στην ανάδειξη
και την προώθηση μιας ολοκληρωμένης θετικής
και επιτυχημένης εικόνας που θα την κατατάξει
στην αξιοσέβαστη θέση στην οποία θα πρέπει να
βρίσκεται», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Τσάνος
μιλούσε επί ευκαιρίας της συμπλήρωσης πενήντα
χρόνων από την ίδρυση της Lavar Shipping, από
52

EUROΚΕΡΔΟΣ / ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

τον επιχειρηματία Παντελή Τσάνο το 1965, με
βάση τη Λεμεσό. Όπως τόνισε ο κ. Τσάνος είναι
επιτακτική ανάγκη όπως η Κύπρος εξελιχθεί σε
διαμετακομιστικό σταθμό, ενώ στάθηκε υπέρ των
ιδιωτικοποιήσεων. Συνεχίζοντας είπε πως το
κυριότερο πρόβλημα του κυπριακού ναυτιλιακού
τομέα είναι η έλλειψη υποδομών, σημειώνοντας
πως η Lavar Shipping βρίσκεται σε επαφή με
Νορβηγούς, τους οποίους ενδιαφέρουν οι
επενδύσεις στη δημιουργία υποδομών.
Όπως τόνισε πρόκειται για ένα πολλά
υποσχόμενο κλάδο με προοπτικές για νέες θέσεις
εργασίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως η
Κύπρος τηρεί ακόμη και τις προϋποθέσεις για την
δημιουργία ναυπηγείου.
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σημαντικότερη εταιρεία του Ομίλου RPT, η
Lavar Shipping είναι μια από τις πρώτες ναυτιλιακές εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Κύπρο,
έχοντας διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην
εξέλιξη της ναυτιλίας και στην εδραίωση της
Κύπρου ως ναυτιλιακό κέντρο. Στο παρόν στάδιο
βρίσκεται ανάμεσα στις 3 πρώτες ναυτιλιακές
εταιρείες στην Κύπρο, και εργοδοτεί 30 Κύπριους επαγγελματίες.
Σήμερα, η Lavar Shipping είναι μια πολύπλευρη
εταιρεία, προσφέροντας παραδοσιακές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στην τοπική και διεθνή βιομηχανία, με την έμπειρη της ομάδα να παρέχει
υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της Πρακτόρευσης Πλοίων/Υπηρεσίες Ελλιμενισμού, Τροφοδοσίας/Ανταλλακτικών, και Τεχνικής Υποστήριξης.
Η Lavar Shipping διαδραματίζει επίσης σημαντικό
ρόλο στις επιχειρήσεις ship-to-ship εκτός των
ορίων του λιμανιού της Λεμεσού και σε συγκεκριμένες υπεράκτιες τοποθεσίες.
Μέλος του Ομίλου RPT είναι και η VTS η οποία
παρέχει ναυτιλιακές υπηρεσίες στο Τερματικό
αποθήκευσης πετρελαιοειδών της VTT Vasiliko
Ltd (VTTV), περιλαμβανομένων των υπηρεσιών
πλοήγησης, παραβολής, πρόσδεσης λέμβου, χρήσης ρυμουλκού και παροχής ευκολιών υποδοχής.
Η VTS παρέχει υπηρεσίες ρυμούλκησης, πρόσδεσης και απόδεσης μέσω των δυο ρυμουλκών
της -τύπου ADS- εν ονόματι VTS ΚΕΡΥΝΕΙΑ και
VTS ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ.
Τα ρυμουλκά είναι μοναδικά στην Κύπρο και την
ευρύτερη περιοχή, και αποτελούν σημαντική επένδυση ύψους 15 εκ. ευρώ.
Τα δυο ρυμουλκά λειτουργούν υπό κυπριακή σημαία και επανδρώνονται από πλήρωμα και χειριστές
από την Κύπρο και την Ελλάδα.
Η VTS έχει επενδύσει επίσης σημαντικά κεφάλαια

σε εξοπλισμό υποδομής με στόχο να παρέχει ναυτιλιακές υπηρεσίες με βάση τα υψηλότερα διεθνή
πρότυπα, τηρώντας πολύ αυστηρές διαδικασίες
υγείας και ασφάλειας, και είμαστε πανευτυχείς
που βλέπουμε την πρώτη αυτή επιχείρηση να έχει
ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία.
Μεταξύ άλλων η Lavar Shipping -μέλος του ομίλου RPT-, έχει αναπτύξει υπηρεσίες σε άλλους
τομείς της οικονομίας όπως την ενέργεια, προσφέροντας διάφορες υπηρεσίες και υποδομές,
μεταξύ αυτών της δημιουργίας σύγχρονων εγκαταστάσεων σε εταιρείες ενέργειας όπως τη Halliburton, τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο που
προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε διεθνείς
Ομίλους εξόρυξης Πετρελαιοειδών.
Παράλληλα, στην τουριστική βιομηχανία, ο όμιλος
RPT έχει εδραιώσει την παρουσία του στον Ελλαδικό χώρο, αποκτώντας και λειτουργώντας τις
Αγιορείτικες Γραμμές, με την αποκλειστική μεταφορά προσκυνητών και διακίνησης εμπορευμάτων
από και προς στα Μοναστήρια του Αγίου Όρους
στην τρίτη ανατολική χερσόνησο της Χαλκιδικής.
«Η Κυπριακή ναυτιλία, στην οποία έκανε τα πρώτα του τολμηρά βήματα ο πατέρας μου το 1965,
διαφέρει πολύ από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε σήμερα», ανέφερε σχετικά ο Ρηγίνος
Τσάνος. «Τότε στα αρχικά στάδια της βιομηχανίας,
είχε τη διορατικότητα να αναγνωρίσει τις προοπτικές που θα μπορούσε να προσφέρει το νησί μας,
αλλά συνάμα είχε να αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες και προκλήσεις.»
«Πενήντα χρόνια μετά, και με μια εδραιωμένη
πλέον παρουσία στη βιομηχανία, είμαι πολύ περήφανος που διαδέχθηκα τον πατέρα μου ως επικεφαλής μιας εταιρείας η οποία έχει εξελιχτεί
σύμφωνα με τις μεταλλασσόμενες οικονομικές
συνθήκες και τις τάσεις της βιομηχανίας», πρό-

σθεσε ο κ. Τσάνος.
«Καθώς η χώρα μας αργά και σταθερά ξεπερνά
τις οικονομικές δυσκολίες που την περιέβαλαν το
2013, η ναυτιλία – και οι εταιρείες όπως της δική
μας – έχουν την ευκαιρία να πρωτοστατήσουν στην
ανόρθωση αυτή, κτίζοντας επί των δυνατοτήτων
και τον επαγγελματισμό τους, και παράλληλα να
συνεχίσουν να διαφοροποιούν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους. Μένοντας πιστοί στις ιδρυτικές
μας αρχές, η Lavar Shipping θα συνεχίσει στο μέλλον να διευρύνει τους ορίζοντές της, καθώς και
αυτούς της Κύπρου μας.»
Στο πλαίσιο των εορτασμών των 50 χρόνων της,
η εταιρεία σχεδιάζει μια σειρά από δραστηριότητες.
Συνεχίζοντας τις αθλητικές τις επιτυχίες στο Μαραθώνιο Λεμεσού και στους Αγώνες Τριάθλου
Αγίας Νάπας και Πάφου, η Lavar Shipping διοργάνωσε πρόσφατα ενημερωτικό εργαστήρι για
τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις, με
επίκεντρο ένα Επίσημο Δείπνο (Gala Dinner), με
τη συμμετοχή πελατών και εταίρων από την Κύπρο
και το εξωτερικό, καθώς και ηγετικές μορφές από
τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου.
«Παρότι η φετινή είναι για μας μια χρονιά εορτασμού, είναι επίσης μια ευκαιρία να δώσουμε
πίσω σε αυτούς που μας έχουν βοηθήσει», δήλωσε
η Χριστίνα Τσάνου, Ανώτερος Λειτουργός της
Lavar Shipping. «Η σημερινή μας επιτυχία οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική συνεργασία που
έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες και εταίρους
μας, τις ακούραστες προσπάθειες των δικών μας
ανθρώπων, καθώς και στη συνεισφορά των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Για
αυτό το σκοπό οι εκδηλώσεις μας θα αναγνωρίσουν όλους όσους έχουν βοηθήσει τη Lavar Shipping να φθάσει στα σημερινά της επίπεδα.»
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Εκδηλώσεις

Επέκταση της συνεργασίας
μεταξύ Κύπρου και Κορέας
Είκοσι χρόνια διπλωματίας μεταξύ Κύπρου και Κορέας
συμπληρώνονται φέτος, με τον Πρέσβη της Κορέας,
Gil Sou Shin, να δίνει το μήνυμα περεταίρω επέκτασης
της συνεργασίας των δύο χωρών σε νέους τομείς.

Ε

πί ευκαιρίας των 20 χρόνων διπλωματίας ο
Πρέσβης της Κορέας, με βάση την Αθήνα, Gil
Sou Shin πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην
Κύπρο. Κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο ο Πρέσβης αναφέρθηκε στις σχέσεις αμοιβαίας φιλίας
που μοιράζονται οι δύο χώρες και εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη της χώρας του για την πολύτιμη στήριξη της Κύπρου στα διαβήματα της Κορέας σε
διεθνείς οργανισμούς.
Μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης ανάφερε πως παρόλη
τη γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στην Κορέα
και την Κύπρο, οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει διμερείς σχέσεις, βασισμένες σε κοινές αξίες και
ιδανικά. «Η Κύπρος και η Κορέα μοιράζονται κοινά
συναισθήματα καθώς και οι δύο χώρες έχουν υποφέρει από τον εθνικό διχασμό. Η Κορέα και η Κύπρος έχουν εξαιρετικές ομοιότητες, με πιο σημαντικό το γεγονός ότι και οι δύο συμμετέχουν
ενεργά σε προσπάθειες ειρηνικής διευθέτησης
των εθνικών προβλημάτων τους έχοντας την επανένωση ως κύριο στόχο», τόνισε.
Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει κατάργηση της
υποχρέωσης βίζας το 2000 για κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων και το 2002 για κατόχους
απλών διαβατηρίων, με στόχο την διευκόλυνση
των τουριστικών και επιχειρηματικών συναλλαγών
τους. Επιπρόσθετα, το 2008 υπογράφηκε συμφωνία
συνεργασίας στις θαλάσσιες μεταφορές με αμοιβαία οφέλη για τις δύο χώρες.
Ο Πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στη σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης με την ΕΝΙ και την κορεάτικη
εταιρεία KOGAS στον τομέα της έρευνας για υδρογονάνθρακες, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί
να ανοίξει το δρόμο για νέες συνεργασίες μεταξύ
των δύο χωρών στον επιχειρηματικό τομέα.
Μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 20 χρόνια διπλωματίας μεταξύ των δύο χωρών, η Πρεσβεία της Κορέας διοργάνωσε στην Κύπρο διά54

EUROΚΕΡΔΟΣ / ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

φορες θεματικές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα διοργανώθηκε ένα διεθνές ακαδημαϊκό σεμινάριο στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το σεμινάριο κάλυψε
πολιτικά θέματα που είναι επίκαιρα τόσο για την
Κύπρο όσο και για την Κορέα. Κατά την διάρκεια
του σεμιναρίου συζητήθηκαν θέματα όπως η Στρατηγική Ασφάλειας της Κορεάτικης Κυβέρνησης
για Αντιμετώπιση των Προκλήσεων της Βόρειας
Κορέας, η Στρατηγική της Κορεάτικης Κυβέρνησης
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα
και την Αποκατάσταση της Εμπιστοσύνης, και η
Παράλληλη Πορεία της Κύπρου και της Κορέας.
Παράλληλα διεξήχθη έκθεση φωτογραφίας, με δεκάδες φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον πόλεμο
της Κορέας, αλλά και τη φύση, την τέχνη και την
κουλτούρα της χώρας, κάτω από τρεις θεματικές
ενότητες: Σύγχρονη Αρχιτεκτονική, Φυσικά Τοπία
στις Τέσσερεις Εποχές, Κουλτούρα και Πολιτισμός.
Επίσης προβλήθηκαν δύο επιτυχημένες σύγχρονες κορεάτικες ταινίες. Το “Architecture 101”, μια
στοχαστική ρομαντική ταινία που πραγματεύεται

την πρώτη αγάπη, αλλά και τον χρόνο, τις αναμνήσεις, τη νοσταλγία και τη μεταβλητότητα της ζωής.
Η ταινία, με σκηνοθέτη και σεναριογράφο τον Lee
Yong-joo, που είναι πίσω από την επιτυχημένη ταινία τρόμου του 2009, Possessed, ήταν box office
hit στην Κορέα το 2012 και έχει εγκωμιαστεί από
τους κριτικούς για την σταθερή και φυσική ερμηνεία
των πρωταγωνιστών. Η δεύτερη ταινία που προβλήθηκε, το “Forever the Moment”, είναι μια αθλητική ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Η
ταινία καταγράφει τα γεγονότα που οδήγησαν τη
γυναικεία ομάδα handball της Νοτίου Κορέας να
κερδίσει αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του
2004 στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τις προκλήσεις
που αντιμετώπισαν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι η
Yim Soonrye, μία από τις λίγες γυναίκες σκηνοθέτες στη βιομηχανία κινηματογράφου της Κορέας,
που είναι γνωστή για την ενασχόλησή της στις ταινίες της με περιθωριοποιημένα άτομα που έχουν
ξεχαστεί από την κοινωνία.
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Eταιρικά νέα

«Τα Παιδιά, Πολίτες του Μέλλοντος»
Νέο έργο της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ μετά
από δύο χρόνια κοινωνικής προσφοράς, με επίκεντρο τα παιδιά της
Κύπρου, συνεχίζει το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ,
επιχορηγώντας με 100.000 ευρώ την
υλοποίηση του νέου έργου «Τα Παιδιά
Πολίτες του Μέλλοντος», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Από την έναρξή του, τον Ιούνιο του
2013, το πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ με
Πρεσβευτή τον καλλιτέχνη Σάκη Ρουβά, έχουν υλοποιήσει με επιτυχία 30
έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής
και εκπαίδευσης των παιδιών σε κάθε
γωνιά της Κύπρου.
Στα πλαίσια αυτά η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ,
με τη ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ και
το Σάκη Ρουβά, ανταποκρινόμενοι
στις ανάγκες των παιδιών και τη δέσμευσή τους για προσφορά στην κοινωνία, προχωρούν σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνοντας τον Παγκύπριο Σχολικό Διαγωνισμό Δημοτικής Εκπαίδευσης, με
τίτλο «Τα Παιδιά, Πολίτες του Μέλλοντος». Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας (ΠΣΑΥ),
στοχεύει στη δημιουργία μιας λειτουργικής εγκατάστασης με εικαστικό
ενδιαφέρον σε χώρο των σχολείων,
που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των
παιδιών για έκφραση και επικοινωνία.
Στους χώρους αυτούς, θα υπάρχει η
δυνατότητα να εκτίθενται με ποικίλους
τρόπους σε ατομικό και σε ομαδικό
επίπεδο σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες, εμπειρίες, προτάσεις και δράσεις
που οι μαθητές θα μοιραστούν με την
ευρύτερη σχολική κοινότητα. Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σε τέσσερεις
φάσεις που αφορούν την ανακοίνωση
του διαγωνισμού σε όλα τα σχολεία
παγκύπρια, την αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων από ειδική επιτροπή, την εξέλιξη των προτάσεων
από φοιτητές Αρχιτεκτονικής και τέλος την υλοποίηση.
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Έργα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
που έχουν υλοποιηθεί:

Μιλώντας εκ μέρους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης, ανέφερε χαρακτηριστικά
«Εκ μέρους της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ευχαριστώ την
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ και το πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για την ευγενή
αυτή συνεργασία που θα έχει σημαντικό όφελος για τα παιδιά της Κύπρου.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής,
επιδιώκεται στενή συνεργασία με τη
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης,
με στόχο την ανάπτυξη ενός δημιουργικού διαλόγου μεταξύ φοιτητών αρχιτεκτονικής και μαθητών δημοτικής
εκπαίδευσης».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, Αλέξης Χαραλαμπίδης ανέφερε «Είμαι συγκινημένος,
γιατί δύο χρόνια πριν, όλοι οι άνθρωποι της Χαραλαμπίδης Κρίστης, ξεκινήσαμε να κάνουμε πραγματικότητα
ένα κοινό μας όραμα: Να επιστρέψουμε στην κυπριακή κοινωνία την
αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας
δείχνει 70 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, ξεκίνησε το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης ‘Συμμετοχή’, μαζί με έναν,
πρώτα απ’ όλα, σπουδαίο άνθρωπο
αλλά και κορυφαίο καλλιτέχνη, τον
πρεσβευτή μας, Σάκη Ρουβά!
Δύο χρόνια μετά, εξελίσσουμε το
όραμά μας με πυρήνα πάντα το μέλλον της χώρας μας, τα παιδιά! Παρα-
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μένουμε σταθεροί στις βασικές αξίες
της ‘Συμμετοχής’: τη Συνέπεια, την
Αξιοπιστία, το Συναίσθημα, την Ουσιαστική έμπρακτη προσφορά στο συνάνθρωπο και προχωράμε δίνοντας
έμφαση στην παιδεία, που μαζί με την
Υγεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε
χώρας. Συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στηρίζουμε έμπρακτα την Κυπριακή εκπαίδευση με
το νέο έργο της ‘Συμμετοχής’: «ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ».
Ο Σάκης Ρουβάς δήλωσε σχετικά
«Είμαι ευγνώμων που βλέπω πως η
«Συμμετοχή» έχει δυναμώσει και είμαι
βέβαιος ότι το κύμα αγάπης και αλληλεγγύης της «Συμμετοχής» θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο, ώστε
να καλύψει όλο το νησί για να ανταποκριθούμε σε όλους τους ανθρώπους της Κύπρου που μας έχουν
ανάγκη. Γιατί ενώνοντας όλοι μαζί τις
δυνάμεις μας και στηρίζοντας τα όνειρα των παιδιών μας, θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους
μας». Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Σάκης
Ρουβάς, ως ο πρεσβευτής του κοινωνικού προγράμματος, πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα
όπου και προσκαλεί όλους μας, με τη
«Συμμετοχή» να συνεχίσουμε ακόμα
πιο δυναμικά να στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε
ανάγκη.

1. Αίθουσα στο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο
Καλό Χωριό
2. Αίθουσα στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Λεμεσού
3. Πάρκο Γυμναστικής στην παραλία Μακένζι
4. Παιδότοπος στο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
5. Παιδικό Πάρκο στο χωριό Πολέμι
6. Παιδικό Πάρκο στο χωριό Αμαργέτη
7. Παιδότοπος στη Δερύνεια
8. Πλανητάριο στο Λύκειο Ιδαλίου
9. Εξοπλισμός κουζίνας στο Γ’ Ολοήμερο Δημοτικό Σωτήρας *
10. Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας *
11. Β΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας *
12. Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης *
13. Δημοτικό Σχολείο Αγ. Δημητρίου *
14. Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρι *
15. Η΄ Λεμεσού ΚΑ΄& ΚΒ *
16. Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο
Γερμασόγειας (Πάρκο Κυκ/κής Αγωγής)
*
17. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών *
18. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας *
19. Β΄ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς *
20. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου
*
21. Προσφορά 5.000 λίτρα φρέσκου γάλακτος σε όλα τα σχολεία της χώρας για
υγιεινά προγεύματα
22. Προσφορά 1.380.000 λίτρα δωρεάν
γαλατάκια σοκολάτας σε μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
23. Προσφορά 66.000 λίτρα γάλακτος
24. Προσφορά 162.000 λίτρα γάλακτος
για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία
25. Στήριξη της πραγματοποίησης του
φεστιβάλ γάλακτος στο Δάλι.
26. Στήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου
Μητρικού Θηλασμού
27. Υποστήριξη Πρωταθλημάτων Grassroots
28. Υποστήριξη του Πανεπιστήμιο Πατρών για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα
DAIRIUS.
29. Υποστήριξη της «Αγκαλιά Αγάπης».
Συγκέντρωση παιχνιδιών σε συνεργασία
με τον Επίτροπο Εθελοντισμού τα Χριστούγεννα του 2014.
30. Στήριξη του Κυπριακού Στίβο
* Έργα που έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με
το Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας του Υπ. Παιδείας.
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Tουρισμός

«Μόνο για τα βασικά»
ξοδεύουν οι τουρίστες
Ό

πως είναι γνωστό η οικονομική κρίση έχει
επηρεάσει τη διεθνή οικονομία σε όλους
τους τομείς και έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις και ανακατατάξεις στον τουρισμό μας.
Η φετινή τουριστική σεζόν αν και είναι στην
αρχή της, μερικές σημαντικές αρνητικές εκτιμήσεις έχουν φανεί.
Ανησυχητικό φαινόμενο είναι η σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των τουριστών,
οι οποίοι προέρχονται από τις βασικές χώρες
άντλησης επισκεπτών που παραδοσιακά έχουμε
στην Κύπρο, που έχει ως αποτέλεσμα να ξοδεύουν λιγότερα χρήματα για τις διακοπές τους
θυσιάζοντας πολλές φορές την ποιότητα για
χάρη της οικονομίας.

Του Μιχάλη
Καράσαββα
Οικονομικού Αναλυτή

Ο τρόπος ζωής των τουριστών στις χώρες τους
έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης στην καταναλωτική συμπεριφορά, οι οικονομικές τους δυνατότητες περιορίζονται, πράγμα και που τους ωθεί
να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες σε σχέση
με τα λεφτά που έχουν. Έχει δημιουργηθεί ένας
νέος συντηρητικός τρόπος σκέψης για τα χρήματα με μια τάση συγκέντρωσης και συλλογής
τους και όχι να τα χρησιμοποιούν.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πληγεί άμεσα ο
τουρισμός εξαιτίας της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των τουριστών επιλέγοντας τα
πιο φθηνά τουριστικά πακέτα για τις διακοπές
τους. Η εποχή του «μόνο τα βασικά» επανήλθε.
Όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία αυτό
συμβαίνει με όλες τις παραδοσιακές αγορές,
Ρωσία, Γερμανία, Βρετανία.
Η ανεργία, το κόστος διαμονής, η ισοτιμία του
νομίσματος και η αβεβαιότητα για το μέλλον τους
έχει ωθήσει να μείνουν σπίτι.
Αυτοί που θα καταφέρουν να πάνε αυτό το καλοκαίρι -σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν- θα πιεστούν πολύ και θα ξοδέψουν πολύ
λιγότερα χρήματα σε σύγκριση με προηγούμενες
φορές, παραμερίζοντας πολλές δαπάνες όπως
τις εκδρομές, τα εστιατόρια, τα σουβενίρ και ότι
58
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άλλο «αχρείαστο». Ενδεικτικά της πιο πάνω κατάστασης είναι η τάση διαφόρων ταξιδιωτικών
εκπομπών στην τηλεόραση να συμβουλεύουν
τους ταξιδιώτες πώς να περιορίσουν τις δαπάνες
τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους με
διάφορους «έξυπνους» τρόπους.
Η αρνητική ψυχολογία που έχει δημιουργηθεί
στους ταξιδιώτες λόγω της αβεβαιότητας της
μελλοντικής τους οικονομικής κατάστασης τους
κάνει πολύ προσεκτικούς στις δαπάνες τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και η συγκρατημένη καταναλωτική συμπεριφορά τους δημιουργεί κάθετη πτώση του τζίρου στην αγορά.
Οι αγορές εντός και εκτός ξενοδοχείου πραγματοποιούνται σε πολύ χαμηλά και λιτά επίπεδα
καθώς περιορίζονται στην ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών αποφεύγοντας τα περιττά
έξοδα.
Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στις τουριστικές
επιχειρήσεις αφού αναζητούν σχεδόν απεγνωσμένα πελάτες με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός
εστιατορίων, bars και άλλων συναφών τουριστικών δραστηριοτήτων να υπολειτουργούν και να
απειλούνται με πτώχευση πλήττοντας και την
περιοχή γενικότερα.
Οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους είναι σε μια

συνεχή προσπάθεια προσέλκυσης πελατών, μειώνοντας τιμές και ποιότητα έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν. Αυτή η κατάσταση έχει κουράσει
πολλούς επιχειρηματίες και έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις απρόθυμοι να δράσουν δημιουργικά να σώσουν τη δουλειά τους και να εξυπηρετούν πελάτες.
Δυστυχώς η προσαρμογή στη νέα κατάσταση
και δεδομένα που δημιούργησε η οικονομική κρίση είναι αναπόφευκτη. Σε μια περίοδο που ο
τουρίστας πιέζεται οικονομικά και συγκρίνει ώστε
να επιλέξει το καλύτερο δυνατό σε σχέση με τα
λεφτά που διαθέτει η Κύπρος συνεχίζει να κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις των ακριβότερων
προορισμών. Οι καταναλωτές είναι πλέον πολύ
καλά πληροφορημένοι και μπορεί να πλήξει τον
τόπο μας αν δεν δράσουμε άμεσα και να αλλάξουμε την κατάσταση.
Σε πολλές περιπτώσεις φέτος τουρίστες έχουν
αναθεωρήσει τα σχέδιά τους για διακοπές επειδή
υπερβαίνουν τις οικονομικές τους δυνατότητες
αυτή τη περίοδο. Τουλάχιστον ας μην συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτή την τάση τους, με το
να κρατήσουμε τις τιμές σε προσιτά και ανταγωνιστικά επίπεδα για να αποφευχθούν σοβαρότερες επιπτώσεις στον τουρισμό μας.
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Management
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Μήπως θα παραμείνει μετέωρος
ο εκσυγχρονισμός του κράτους;

Μ

ετά την ανεξαρτησία το 1960, το κυπριακό
κράτος οικοδομήθηκε όχι μόνο ερασιτεχνικά
αλλά πάνω σε σαθρές βάσεις. Οι προσλήψεις και
οι μετέπειτα προαγωγές σε διευθυντικές θέσεις
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα γίνονταν με αποκλειστικό κριτήριο την πολιτική εύνοια που απολάμβαναν κάποιοι εκ των υποψηφίων και όχι για
την κάλυψη πρακτικών αναγκών. Η εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής ουδέποτε υπήρξε
το πρώτιστο μέλημα της εκάστοτε κυβέρνησης. Τα
διαχρονικά σφάλματα και οι λανθασμένες επιλογές
προσώπων αποτέλεσαν το σκηνικό που εκτυλίχθηκε
έκτοτε. Ο κυρίαρχος λόγος αποτυχίας όλων των
κυβερνήσεων να εδραιώσουν τη λειτουργικότητα
και την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα,

Του Ανδρέα
Θ. Ασσιώτη

ήταν γιατί αυτές ασπάσθηκαν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία διακυβέρνησης η οποία εμπεριέχει μεγάλο
γραφειοκρατικό κράτος. Το μέγεθος αυτό οφείλεται
εν πολλοίς στο πελατειακό σύστημα που ευλαβικά
συντηρούν τα κόμματα και αποτελεί τη γενεσιουργό
αιτία των μύριων κακών στο δημόσιο. Οι ικανότητες
που επί δεκαετίες προήγαγε το πολιτικό σύστημα
είχαν να κάνουν με εξυπηρετήσεις, ισορροπίες και
επικοινωνιακές πρακτικές.
Όμως, αν το πελατειακό κράτος περιορισθεί δραστικά και τα κόμματα συνεχίσουν να λειτουργούν
όπως τώρα, πιθανό να αμφισβητηθεί και ο λόγος
ύπαρξής τους. Δυστυχώς, δεν έμαθαν να κάνουν
άλλου είδους δουλειά, να λειτουργούν για άλλο
σκοπό, με άλλους στόχους. Δεν διανοούνται ότι
υπάρχει περίπτωση να υπηρετήσουν κοινωνικές
ανάγκες με προτεραιότητες εκσυγχρονισμού και
για την πρόοδο του κράτους. Αν και είναι ξεκάθαρο
ότι χρειάζεται πιο μικρός και πιο λειτουργικός δημόσιος τομέας εντούτοις, όλες οι κυβερνήσεις
απέτυχαν παταγωδώς να επιφέρουν ριζοσπαστικές
αλλαγές στις δομές ή τον τρόπο λειτουργίας της
δημόσιας υπηρεσίας. Υπό τις παρούσες συνθήκες,
ο εκσυγχρονισμός του κράτους είναι ανέφικτος
60
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γιατί στην κορυφή των υπουργείων έχουν διορισθεί,
κατόπιν κομματικών παρεμβάσεων, στελέχη τα
οποία στην πλειοψηφία τους δεν είναι τα πλέον
κατάλληλα για το έργο που επιλέγηκαν να επιτελέσουν. Η στυγνή πραγματικότητα παραμένει ότι
τα κόμματα εξακολουθούν να συμπεριφέρονται ως
το κράτος να τους ανήκει για την εξυπηρέτηση των
υποστηρικτών τους.
Ο ορθολογισμός εγκαταλείφθηκε προ πολλού
χάριν της κατάκτησης και παραμονής στην εξουσία.
Το κράτος υποταγμένο στην κομματική εξουσία
αποδείχθηκε ανίκανο και αδύναμο να εφαρμόσει
τις μελέτες που κατά καιρούς έγιναν. Όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις αναρριχήθηκαν στην εξουσία με υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις χωρίς όμως
να διαθέτουν την πολιτική βούληση να εφαρμόσουν
το πρόγραμμα που δημοσιοποίησαν προεκλογικά.
Με τον έλεγχο της κομματικής μηχανής κατάφεραν
τη διασπάθιση των χρημάτων των φορολογουμένων.
Ενώ η πολιτική τάξη αριστεύει στη διεξαγωγή των
εκλογών εντούτοις αποδεικνύεται ανίκανη να διαχειρισθεί την εντολή που έλαβε. Στόχοι όπως αυτοί
της διαφάνειας, της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας απουσίαζαν πάντοτε από τις προθέσεις της. Χωρίς ριζική αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς κάθε εξαγγελία για μεταρρυθμίσεις νομοτελειακά θα αποβεί άκαρπη. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στο αβίαστο συμπέρασμα ότι δεν
υπήρξε ουσιαστική αλλαγή. Επίσης, λείπουν εκείνες
οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες για λόγους δημοσίου συμφέροντος, θα συνεργάζονταν υπεύθυνα
με την κυβέρνηση, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
της προοδευτικής ανασυγκρότησης του κράτους.
Σε δημοσιογραφική του διάσκεψη στις 13.9.2013

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε μέτρα και
δράσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της
δημόσιας υπηρεσίας. Ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ τη συνεργασία της Οργάνωσης
της οποίας ηγείται να συνδράμει στην προσπάθεια
που καταβάλλει η Κυβέρνηση να δημιουργήσει «ένα
ευέλικτο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος». Ο Πρόεδρος εξέφρασε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να μην επιδείξει ανοχή
σε καθυστερήσεις, λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων, κατεστημένων και απηρχαιωμένων αντιλήψεων. Θεωρεί ως συμμάχους σ΄ αυτήν τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια την κοινωνία και τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων, οι
οποίοι, κατά τη γνώμη του, είναι θύματα ενός αντιπαραγωγικού συστήματος. Σωστές οι διαπιστώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εξέφρασε
δε την εκτίμηση ότι οι μεταρρυθμίσεις θα ολοκληρωθούν το 2016. Οι εξαγγελίες αυτές αν και όταν
υλοποιηθούν, θα υποβοηθήσουν στη δημιουργία
κατάλληλων συνθηκών για την αναδόμηση της χώρας. Θα αναμένουμε.
Είναι πεποίθηση ότι ο εκσυγχρονισμός του κράτους είναι το κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη.
Η κυβέρνηση έχει χρέος να αναζητήσει, σε όλα τα
επίπεδα της ιεραρχίας του δημόσιου τομέα, ανθρώπους που έχουν τα προσόντα, τις γνώσεις και
το πάθος για δουλειά. Με αυτούς θα προχωρήσει.
Είναι απαραίτητο σ΄ αυτή την προσπάθεια, η κυβέρνηση να μην εφαρμόσει εύκολες και πρόχειρες
λύσεις, οι οποίες μπορεί να της προσκομίσουν
βραχύβια πολιτικά οφέλη αλλά να υιοθετήσει μια
σφαιρική και ολιστική προσέγγιση. Πρέπει να σχεδιάσει με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και όραμα
σε νέες, ποιοτικές βάσεις. Δεν χρειάζονται πάντοτε
ριζικές αλλαγές για την πρόοδο. Αρκούν πολλές
και μικρές αλλαγές που γίνονται σχετικά εύκολα
για να αλλάξει μια κατάσταση. Με δικαιοσύνη και
αξιοκρατία θα μπορούσε να θεμελιωθεί ένα νέο
μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη
λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης. Τελειώνοντας
να τονίσω ότι: η καθολική αξιοποίηση του προσωπικού της κρατικής μηχανής απαιτεί μακροχρόνια
προσπάθεια, σαφείς στόχους και απρόσκοπτη προσήλωση στην υλοποίηση τους.
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Corporate Social Responsibility

Why report using the Global
Reporting Initiative (GRI) framework?
S

ustainability is a long term approach to environmental protection and process improvements. Sustainable design prevents pollution from
the start and calls for systems thinking, which
acknowledges the connections between the economy, the environment and social responsibility.
GRI is the gold standard in environmental reporting and had been adopted widely by many
businesses and organizations world wide. The
GRI Framework enables all organizations to measure and report their economic, environmental,
social and governance performance – the four
key areas of sustainability.

WATCH THIS VIDEO

“EUROKERDOS“ online magazine at http://www.eurokerdos.com

Simon Pitsillides
Director FBRH Consultants Ltd
www.fbrh.eu

WHY GRI
1. Many companies use this standard

What everybody else is doing is key to finding
the right standard for you.
According to the Global Reporting Initiative, the
number of GRI based CSR reports increased by
22 percent in 2010. 80% of the top 15 global
companies and 43% of the top 100 global companies are issuing GRI based CSR reports.
In May 2011, GRI was announced as the official
reporting standard of the UN Global Compact.
More than 7500 companies are issuing GRI base
reports.
2. Longstanding, stringent, and iterative
guidelines

GRI was conceived in 1997, and its framework
uses a rigorous stakeholder approach to standard
development with participants drawn from business, civil society, labor, and professional institutions.
3. GRI funding is separate from certification process, increasing objectivity

A common issue in the world of certification is
who pays the bills. In many cases, the company

GRI is the official reporting
standard of the UN Global
Compact
that seeks certification pays a fee for the privilege
of being certified. Since these fees make up the
operating budget of the certifier, standards can
be weakened in order to secure next year’s sale.
While any organization, non-profit or not can
fall victim to losing its objectivity, GRI’s funding
source, and the transparency of its protocol development process, decrease the likelihood that
standards will be weakened in the name of increased usage.
4. GRI fosters transparency and reports
are totally transparent

As mentioned in #1, all different kinds of companies complete sustainability reports using the
GRI methodology. Just because a company has
one does not make it sustainable. But it does
show that the company is concerned with its impact. These are all available on GRI’s website,
and anyone can easily download a spreadsheet
with links to every report since 1999. GRI’s reporting methodology is free and available for anyone to view, as are the reports companies publish
using the framework. All of this data is the pinnacle

of transparency, and transparency is the first step
to sustainability.
5. Universal application

One of the challenges of sustainability reporting
is comparing one company against another. Should companies be measured against their own
past performance or against other companies in
the same sector? What about comparing between
sectors or between countries? How can you compare the performance of an oil company against
one whose carbon footprint is based largely on
manufacturing? GRI strikes the balance with historical records, guidelines translated into many
languages, and sector and nation-specific guidance, so there’s something for everyone.
Sustainability and decisions
than need to be made

FBRH Consultants Ltd in cooperation with GRI
trainers provide you with the necessary specialized
seminars to start and complete your Corporate
Social Responsibility and Sustainable Development
(CSR) report. Based on this information you can
prepare a strategy and take all necessary decisions.
For information on seminars and the Global Reporting initiative: www.fbrh.eu
sources: www.fbrh.eu
www.triplepundit.com

SOME GLOBAL REPORTING INITIATIVE REPORTERS: American Electric Power, Apple, BAE Systems, Barclays, Bloomberg, Coca
Cola, Credit Suisse, Deloitte, Heineken, John Lewis, London 2012 Olympics, Marks & Spencer, Maersk, Nasdaq, Nestle, P&G, Starbucks Coffee,
Thomas Cook Group, Thomson Reuters, TNT, UBS, Unilever, Volvo, Toyota (complete list at http://database.globalreporting.org/search)
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Η μυστική φόρμουλα
της αυξημένης παραγωγικότητας
Η παραγωγικότητα είναι ο συνδυασμός έξυπνου σχεδιασμού και εστιασμένης προσπάθειας.
Παραμένοντας σε παραγωγική κατάσταση στη δουλειά σας είναι μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κάθε επαγγελματίας. Κάθε φορά που τελειώνει η μέρα σας, οι
πιθανότητες είναι ότι δεν είστε καθόλου ικανοποιημένοι με όσα έχετε πετύχει.

Η

παραγωγικότητα είναι κάτι που μπορεί να
βελτιώνεται συνεχώς και παρακάτω παραθέτουμε κάποιους δοκιμασμένους τρόπους για
να γίνεται πιο παραγωγικοί μόλις τους εντάξετε
στη ζωή σας.
Ζητήστε βοήθεια/αναθέστε
αρμοδιότητες σε τρίτους

Όλοι χρειάζονται βοήθεια και δεν πρέπει ποτέ
να αναλαμβάνετε πολλά καθήκοντα μόνοι σας.
Δύο από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την αναζήτηση βοήθειας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης και
η εσωστρέφεια σας. Για να πάρετε βοήθεια από

Του Δημήτρη
Στυλιανίδη
DipLC, CTM, CL, FAIA, FCCA, CPA,
Διεθνή Εκπαιδευτή NLP

άλλους, θα πρέπει να εμπιστευθείτε τους συναδέλφους σας στο γεγονός ότι μπορούν να
βοηθήσουν στο να ολοκληρώσετε το έργο σας.
Αν αναφέρετε στους συναδέλφους σας, ποια είναι η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, τότε
έχετε πιο πολλές πιθανότητες να λάβουν σοβαρά
υπόψη την παροχή βοήθειας σε σας. Σιγουρευτείτε να διαθέσετε στο συνάδελφο σας όλους
τους πόρους που χρειάζεται, όπως σχετικά έγγραφα, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο
αποτέλεσμα.
Δημιουργήστε λίστες με όσα
πρέπει να διεκπεραιωθούν

Στη ζωή σας, υπάρχουν καθήκοντα που είναι
απλά και άλλα που είναι πολύπλοκα. Η δική μου
προτίμηση είναι να διαλέγω τα εύκολα πρώτα
και στη συνέχεια να διαχειρίζομαι τα πιο δύσκολα.
Εάν ορισμένα από τα καθήκοντα είναι πολύ με64
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γάλα, τότε μπορείτε να τα σπάσετε σε μικρότερα
για να είναι πολύ πιο διαχειρίσιμα. Για παράδειγμα, αν πρέπει να ετοιμάσετε μια ομιλία για μια
παρουσίαση, θα πρέπει να βάλετε στόχο να συμπληρώνετε 2-3 σελίδες την ημέρα αντί να προσπαθείτε να ετοιμάσετε ολόκληρη την ομιλία
σας μια μέρα πριν την προβλεπόμενη μέρα της
παρουσίασης.
Δουλεύοντας με ένα χρονόμετρο για τα καθήκοντα αυτά θα διαπιστώσετε ότι είναι κάτι που
αξίζει να εξετάσετε και να χρησιμοποιήσετε,
έτσι ώστε να μην χάσετε τη συγκέντρωση σας
σε άλλα καθήκοντα που έχετε να κάνετε σύμφωνα με τη λίστα που είχατε ετοιμάσει. Μερικές
φορές επικεντρώνομαι πολύ πάνω σε ένα έργο,
ενώ κάποιο άλλο το παραμελώ. Πριν το καταλάβω, φθάνει η προθεσμία και δεν είμαι έτοιμος
για αυτό.
Μια από τις πιο ικανοποιητικές πτυχές της δημιουργίας μιας λίστας καθηκόντων είναι να διαγράφετε τα καθήκοντα που διεκπεραιώνετε. Σας
δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης και σας δίνει
μια απεικόνιση της προόδου σας. Όταν φθάσει

η ετήσια αξιολόγηση σας στο τέλος του χρόνου,
τα καθήκοντα που έχετε διεκπεραιώσει κατά τη
διάρκεια του έτους μπορεί να αποτελέσουν θέμα
συζήτησης για αυτά που έχετε πετύχει.
Κάντε συχνά διαλείμματα

Εάν ξοδεύετε περισσότερο από 8-10 ώρες καθήμενοι σε ένα γραφείο και χωρίς να κινήστε
ιδιαίτερα, τότε θα παρατηρήσετε ότι έχετε λιγότερη ενέργεια. Η παραγωγικότητα δεν μετριέται από τη χρονική διάρκεια που κάθεστε σε ένα
γραφείο. Μετριέται από τα πόσα μπορείτε να
κάνετε χωρίς να θυσιάζετε την υγεία σας.
Ένας από τους βασικούς λόγους για την αύξηση
της παχυσαρκίας τα τελευταία 20 χρόνια, αποτελούν τα μειωμένα επίπεδα της καθημερινής
φυσικής δραστηριότητας. Κάντε ένα διάλειμμα
το μεσημεράκι αμέσως μετά το ελαφρύ φαγητό
σας και πηγαίνετε ένα σύντομο περίπατο με τα
πόδια.
Αποφύγετε αυτά που αποσπούν
την προσοχή σας ενώ εργάζεστε

Ξέρω αρκετούς που διαθέτουν λογαριασμούς
στο Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Insta-
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Management
οργάνωση προσωπικών δραστηριοτήτων κατά
τη διάρκεια του παραγωγικού σας χρόνου εργασίας. Ο έλεγχος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να περιορίζεται σε καθορισμένες χρονικές στιγμές της ημέρας ή της εβδομάδας. Πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook θα πρέπει να αποφεύγεται ή να περιορίζεται σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

gram, HootSuite, Tumblr, Foursquare, Shutterfly,
Pinterest, Google Chat, Reddit και StumbleUpon.
Όταν δεν χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να ελέγχουν τα email
τους στα έξυπνα κινητά ή τάμπλετ τους κάθε 5
λεπτά. Αποσυνδέστε τα επιτέλους και επικεντρωθείτε στη δουλειά!
Αν διαπιστώσετε ότι έχετε πραγματικά μείνει
πίσω στη δουλειά σας, τότε θα πρέπει να σκεφτείτε την απεγκατάσταση του Facebook και του
Twitter app από το κινητό σας.

Χειριστείτε μηνύματα στο inbox
σας μόνο μία φορά

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας
σας είναι οργανωμένος

Μια θέση για τα πάντα και τα πάντα στη θέση
τους. Αυτό θα εξοικονομήσει χρόνο, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε να βρείτε αυτό που χρειάζεστε εύκολα και γρήγορα και βοηθά στο να
κρατήσει το χώρο εργασίας σας τακτοποιημένο.
Διατηρείστε τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε τακτικά, σε κοντινή απόσταση – είτε αυτά είναι τα
τρέχοντα αρχεία εργασίας είτε είναι το στυλό
και τα μολύβια σας. Βρείτε ή δημιουργείστε χρόνο για να αρχειοθετήσετε στοιχεία/έγγραφα σε
καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση.
Κρατήστε την επιφάνεια εργασίας
του υπολογιστή σας οργανωμένη

Συγυρίστε την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας και ξεφορτωθείτε περιττούς συνδέ-

σμους και αρχεία. Ομαδοποιήστε αρχεία που
σχετίζονται μεταξύ τους, σε φακέλους με ένα
λογικό τρόπο και ένα σχετικό όνομα. Δημιουργήστε γρήγορους συνδέσμους για όλες τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε
τακτικά.
Κρατήστε τα επαγγελματικά και
προσωπικά σας emails ξεχωριστά

Με αυτό τον τρόπο δεν θα παρασυρθείτε σε

Όταν έχουμε να κάνουμε με την αλληλογραφία
και άλλα στοιχεία στο inbox σας, αποφασίστε
σχετικά με το τι πρέπει να γίνει με το κάθε μήνυμα και ταξινομήστε τα σε κατηγορίες δράσης
- όπως λογαριασμοί πληρωτέοι, στοιχεία για αρχειοθέτηση ή απαντήσεις που πρέπει να δοθούν.
Αξιοποιήσετε τον μη-παραγωγικό σας χρόνο
Ετοιμάστε έναν κατάλογο από μη επείγουσες
εργασίες που μπορείτε να χειρίζεστε όταν είστε
σε μια κατάσταση μη-παραγωγική ή μόλις έχετε
τελειώσει μια δύσκολη εργασία και νιώθετε ότι
θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη ή προσπάθεια. Όπως:
συγυρίστε τα συρτάρια του γραφείου σας. Αρχειοθετήστε φυλλάδια ή έγγραφα που έχετε μαζέψει τις τελευταίες βδομάδες. Ενημερώστε τη
λίστα επαφών σας. Μάθετε κάτι νέο για μερικά
από τα λογισμικά που χρησιμοποιείτε - είτε με
τη χρήση των μενού βοήθειας ή βλέποντας ένα
σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο.
Βάλτε κατά σειρά προτεραιότητας
όλες τις δουλειές που έχετε να κάνετε

Όταν οργανώνετε τη μέρα σας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ετοιμάσετε
μια λίστα. Είναι πιο εύκολο όταν μπορείτε να
δείτε όλα όσα έχετε να κάνετε μαζεμένα σε ένα
μέρος. Εξετάστε τους χρονικούς περιορισμούς
και τις προθεσμίες - τι πρέπει να γίνει σήμερα,
τι μπορεί να περιμένει μέχρι αύριο. Σκεφτείτε
τους άλλους συναδέλφους - τι πρέπει να συμπληρωθεί προκειμένου κάποιος άλλος να μπορεί
να συνεχίσει το ρόλο του.
Κρατήστε τη δουλειά στη δουλειά

Μην φέρνετε δουλειά στο σπίτι. Αυτό θα βοηθήσει να επικεντρωθείτε στη δουλειά σας, ενόσω
βρίσκεστε στο χώρο εργασίας και μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της προσωπικής
σας ζωής. Εάν εργάζεστε από το σπίτι, προσπαθήστε να κρατήσετε τη δουλειά σας στο δωμάτιο
που χρησιμοποιείτε σαν γραφείο έτσι ώστε να
μπορείτε να απομακρυνθείτε από αυτό ανά πάσα
στιγμή για να χαλαρώσετε.
Μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστούν ορισμένες από αυτές τις ιδέες στο χώρο εργασίας σας και στη δική σας ζωή, αλλά η
προσπάθεια θα σας ωφελήσει μακροπρόθεσμα.
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Αποκωδικοποιώντας
το DNA της καινοτομίας
Η

πρώτη παρουσίαση της ©Μετα–καινοτομίας
που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου στις 27 Ιουνίου 2015 έχει προσελκύσει
το διεθνές ενδιαφέρον. Η ©Μετα–καινοτομία –
μια κυπριακή καινοτομία παγκόσμιας εμβέλειας–
αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στρατηγικής για
την παραγωγή νέων καινοτομιών πιο γρήγορα, πιο
φθηνά και πιο έξυπνα. Η ©Μετα–καινοτομία καθιστά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων καινοτομιών
πιο συστηματική και αξιόπιστη.
«Καινοτομώντας στη Διεπιφάνεια των Καινοτομιών» ο ορισμός της ©Μετα–καινοτομίας. Στο Σύστημα της ©Μετα–καινοτομίας υπάρχει μια αλληλεπίδραση όλων των τύπων καινοτομίας: καινοτομία προϊόντων, καινοτομία διεργασιών (διαδικασιών), οργανωσιακή καινοτομία και επικοινωνιακή καινοτομία (καινοτομία μάρκετινγκ). Η ©Με-

Του Νίκου Σύκα
Συμβούλου Στρατηγικής &
Καινοτομίας

τα–καινοτομία ενθαρρύνει την όσμωση και διάδραση όλων των ειδών καινοτομίας – η σύνθεση
αυτή δημιουργεί νέους συνδυασμούς και επομένως
νέες καινοτομίες.
Η ©Μετα–καινοτομία αξιοποιεί το γνωσιακό εργαλείο της εννοιολογικής μεταφοράς. Η μεταφορά
αποτελεί βασικό μηχανισμό δημιουργίας και σύνθεσης νέων καινοτομιών. Σύμφωνα με τους Καθηγητές G. Lakoff και M. Johnson, διαφορετικές
μεταφορές μπορούν να δομήσουν διαφορετικές
πλευρές μιας μοναδικής έννοιας. Οι νέες μεταφορές είναι ικανές να δημιουργούν νέες κατανοήσεις και επομένως νέες πραγματικότητες. Στο
Μοντέλο της ©Μετα–καινοτομίας διαφορετικές
μεταφορές μπορούν να δομήσουν διαφορετικές
όψεις μιας νέας καινοτομίας.
Το Σύστημα της ©Μετα–καινοτομίας στηρίζεται
σε επτά πυλώνες:
1. Ανάλυση της κατάστασης.
2. Δεξιότητες ανακάλυψης.
3. Στρατηγική ενόραση.
4. Διόρθωση σφαλμάτων διαισθητικής κρίσης.
5. Στρατηγική καινοτομίας.
6. Μετασχηματισμός μιας ιδέας σε καινοτομία.
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7. Κριτήρια καινοτομίας – επαλήθευση.
Η ©Μετα–καινοτομία κινεί παράλληλα δεκάδες
αλληλοενισχυόμενους άξονες και εκατοντάδες
καινοτόμες δράσεις: από τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και θεσμικές καινοτομίες μέχρι την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση, την κοινωνική καινοτομία, την πολιτιστική
καινοτομία, την εκπαιδευτική καινοτομία, την καινοτομία στον τουρισμό, την τεχνολογική καινοτομία,
την περιβαλλοντική καινοτομία και την επιχειρηματική καινοτομία.
Η ανάπτυξη αλληλοενισχυόμενων σετ καινοτομιών μέσω μιας πλήρους συντονισμένης δράσης
επιφέρει πολλαπλά οφέλη: βέλτιστα αποτελέσματα,
δημιουργία πλεονεκτήματος, μεγιστοποίηση του
θετικού αντίκτυπου, αξιολόγηση όλων των πιθανών
σεναρίων, ετοιμότητα για αλλαγή, επιτάχυνση της
καινοτομίας, αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας
και της αβεβαιότητας, ελαχιστοποίηση του ρίσκου
και δημιουργία νέων ευκαιριών.
Η υλοποίηση της ©Μετα–καινοτομίας θα αποτελούσε ένα νέο μοχλό ανάπτυξης: βελτίωση της
αποδοτικότητας και δημιουργία νέων προϊόντων
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέων
βιομηχανιών, νέων αγορών και νέων θέσεων εργασίας. Η αξιοποίηση της ©Μετα–καινοτομίας για
σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης και εμπορικής
εκμετάλλευσης θα προσέλκυε ξένες άμεσες επενδύσεις υψηλής έντασης καινοτομίας, απαραίτητη
προϋπόθεση για επανεκκίνηση της οικονομίας.
Η λήψη σωστών αποφάσεων και η ανάπτυξη πετυχημένων καινοτομιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη
την ανάγκη διόρθωσης σφαλμάτων διαισθητικής
κρίσης. Όπως σημειώνει ο νομπελίστας Καθηγητής
Daniel Kahneman, η αποτυχία της πρόβλεψης οφείλεται στα πολλά και διάφορα σφάλματα διαισθητικής κρίσης, αφού υπάρχει η τάση να υποεκτιμούμε ή να υπερεκτιμούμε τα διάφορα γεγονότα,
στοιχεία ή πιθανότητες.
Σύμφωνα με μελέτες του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Nassim Taleb:
α) Υπάρχει η τάση να υποεκτιμούμε την πιθανότητα ή ακόμη και να αγνοούμε παντελώς το ενδεχόμενο να προκύψουν στο μέλλον σπάνια αλλά
σημαντικά συμβάντα με τεράστιο αντίκτυπο.
β) Απ’ τη μια υπερεκτιμούμε αυτά που γνωρίζουμε και απ’ την άλλη υποεκτιμούμε την αβεβαιότητα. Σχετικές έρευνες του καθηγητή στο Πανε-

πιστήμιο της Πενσυλβανία Philip Tetlock καταδεικνύουν τα μεγάλα σφάλματα ειδικών εμπειρογνωμόνων καθόσον αφορά την πρόγνωση γεγονότων
οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής φύσης.
γ) Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι δύσκολο
να προβλέψουμε. Γεγονότα που θεωρούνται σπάνια και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τις πιθανότητες αυτά να συμβούν. Μπορούμε όμως να έχουμε μια γενική ιδέα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και
τις πιθανές συνέπειες και να είμαστε προετοιμασμένοι.
δ) Υπάρχουν όμως και γεγονότα (θετικά ή αρνητικά) που είναι αδύνατο να προβλέψουμε – εντελώς άγνωστα, τυχαία συμβάντα. Στην περίπτωση
που προκύψει κάτι θετικό, πρέπει να είμαστε όσο
το δυνατό πιο ανοικτοί ώστε να επωφεληθούμε –
να είμαστε ανοικτοί σε ευκαιρίες. Στην περίπτωση
που προκύψει κάτι αρνητικό, πρέπει να είμαστε
πολύ επιφυλακτικοί ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τις αρνητικές συνέπειες. Στόχος η ενίσχυση
της αντοχής ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης
ώστε να μπορέσει να επιβιώσει ακόμα και στις πιο
ακραίες συνθήκες.
Ο Καθηγητής N. Taleb ονόμασε τα σπάνια αυτά
συμβάντα «Μαύρους Κύκνους». Είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να τα προβλέψουμε αλλά έχουν
τεράστιο αντίκτυπο. Υπάρχουν θετικοί Μαύροι Κύκνοι (ευκαιρίες) αλλά και αρνητικοί Μαύροι Κύκνοι
(με καταστροφικές συνέπειες).
Η ©Μετα–καινοτομία μας βοηθά να ενεργούμε
προορατικά για να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο
του εξαιρετικά απρόβλεπτου – ελαχιστοποιώντας
τις συνέπειες από αρνητικά συμβάντα αλλά και
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες από θετικά συμβάντα
που μπορεί να παρουσιαστούν.
Το πανίσχυρο εργαλείο της ©Μετα–καινοτομίας
μπορεί να λειτουργήσει ως «Ραντάρ Έξυπνης Άμυνας» για την κυπριακή ΑΟΖ και το Αιγαίο. Κύριος
στόχος η ανάλυση όλων των πτυχών (γεωπολιτική,
ενεργειακή, διπλωματική, νομική, στρατιωτική και
επικοινωνιακή πτυχή) και η ανάπτυξη καινοτόμων
στρατηγικών και τακτικών.
Η παρουσίαση της ©Μετα–καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί σε συνέδριο που θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστήμιου Κύπρου (Λεωφόρος
Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία) το Σάββατο 27 Ιουνίου
2015 από τις 9:00 πμ – 4:00 μμ. Η συμμετοχή στο
συνέδριο είναι δωρεάν.
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Management
GEORGE S ODIORNE (1921-1992)

Αυθεντίες του μάνατζμεντ στον 20ό αιώνα
Ο

George S Odiorne γεννήθηκε το 1921 στο Merrimac της Μασαχουσέτης, και σε νεαρή ηλικία
άρχισε να εργάζεται σε τοπικό υφαντουργείο. Παράλληλα συνεργαζόταν με μια εφημερίδα, γράφοντας άρθρα για τα οποία ελάμβανε δύο σεντς για
κάθε στήλη μιας ίντσας. Ακολούθως μετακινήθηκε
στο Jersey City όπου εργοδοτήθηκε ως επιστάτης
από την εταιρεία American Can Company. Μεταξύ
των καθηκόντων του ήταν και η χρονομέτρηση της
εργασίας, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητας.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό με το βαθμό του
λοχαγού.
Του Δημήτρη
Εργατούδη
Αφυπηρετήσαντα Ανώτερου
Διευθυντή του Ομίλου Λαϊκής
(2006) και Fellow του Ινστιτούτου
Τραπεζιτών Λονδίνου

Μετά το πέρας του πολέμου, γράφτηκε στο πανεπιστήμιο Rutgers, από το οποίο πήρε το πρώτο
του πτυχίο. Ακολούθως απέκτησε πτυχίο μάστερ
και διδακτορικό στη διοίκηση επιχειρήσεων από το
πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια
των σπουδών του ασχολήθηκε εντατικά με τη θεωρία της «Διεύθυνσης με βάση αντικειμενικούς
στόχους» (Management by Objectives). Σύντομα
έγινε φανατικός θιασώτης της εν λόγω θεωρίας,
την οποία ανέπτυξε και προώθησε. Το 1950 άρχισε
να διδάσκει στο πανεπιστήμιο Rutgers. Στη συνέχεια
ανέλαβε Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του
Αμερικανικού Συνδέσμου Μάνατζμεντ και ανέπτυξε
προγράμματα σχετικά με τα πρότυπα απόδοσης
των υπαλλήλων. Ακολούθως υπηρέτησε ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στην General Mills.
Για δέκα χρόνια, από το 1958 μέχρι το 1968, ήταν
καθηγητής και διευθυντής του Γραφείου Εργασιακών
Σχέσεων του πανεπιστημίου Μίσιγκαν, και για έξι
χρόνια (1968-1974) υπηρέτησε ως πρύτανης του
Utah School of Business Administration. Από το
1974 μέχρι το 1983 ήταν καθηγητής και πρύτανης
του πανεπιστημίου Μασαχουσέτης και, τέλος, από
το 1983 μέχρι το 1988 υπηρέτησε ως καθηγητής
στο κολέγιο Eckerd, στην Αγία Πετρούπολη.
Διεύθυνση με βάση αντικειμενικούς στόχους ΔΜΒΑΣ (Management by objectives)
Εισηγητής της θεωρίας αυτής υπήρξε ο Peter
Drucker (1909-2005), η μεγαλύτερη αυθεντία του
μάνατζμεντ όλων των εποχών. Τη θεωρία του αυτή
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ο Drucker ανέπτυξε για πρώτη φορά στο βιβλίο του
«The practice of management» το 1954, και για
τρεις περίπου δεκαετίες θεωρείτο η πανάκεια για
επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν
τότε οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί.
Τι είναι η ΔΜΒΑΣ
Πρόκειται για μια διαδικασία με βάση την οποία
οι στόχοι ενός οργανισμού καθορίζονται από κοινού
από τους διευθυντές και το προσωπικό, με τέτοιο
τρόπο ώστε ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και πότε να το τελειώσει
αυτό που ανέλαβε να διεκπεραιώσει. Στη συνέχεια,
οι συμφωνημένοι αυτοί στόχοι θα αποτελούν τη
βάση για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τον
συντονισμό και τον έλεγχο των οργανισμών, καθώς
και για την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Η απόδοση
του κάθε υπάλληλου αξιολογείται συγκρίνοντας τα
αποτελέσματά του με τα προσυμφωνηθέντα πρότυπα.
Οι βασικές αρχές, πάνω στις οποίες
στηρίζεται η ΔΜΒΑΣ είναι δύο:
Οι στόχοι που θα συμφωνηθούν από κοινού από
τους διευθυντές και τους υπαλλήλους, πρέπει να
είναι τόσο καθαροί ώστε το προσωπικό να τους
αντιλαμβάνεται πλήρως και να γνωρίζει τι ακριβώς
πρέπει να κάνει για να τους πετύχει.
Η απόδοση και η αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων πρέπει να αξιολογούνται μόνο, συγκρίνοντας
το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε με εκείνο που
έπρεπε να είχε επιτευχθεί, χωρίς να παρεμβάλλονται οποιαδήποτε άλλα κριτήρια και πρότυπα.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα
της ΔΜΒΑΣ είναι τα εξής:
- Παρώθηση. Οι υπάλληλοι, με την ανάμιξή τους

στον καθορισμό των στόχων, αισθάνονται ενδυναμωμένοι και η δέσμευσή τους με τον οργανισμό
αυξάνεται. Επίσης νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση
από την εργασία τους.
- Επικοινωνία και συντονισμός. Η συχνή επισκόπηση αποτελεσμάτων από τους προϊσταμένους και
τους υφισταμένους βοηθά στο να αναπτυχθούν και
να διατηρηθούν αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους.
Αυτό συντελεί στο να επιλύονται ευκολότερα τυχόν
προβλήματα.
- Σαφήνεια στόχων. Εφόσον οι στόχοι καθορίζονται
από κοινού από τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους, έχουν και οι δυο τη δυνατότητα να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ώστε οι στόχοι
που θα προκύψουν να είναι σαφέστατοι.
- Δέσμευση. Συνήθως οι υπάλληλοι αισθάνονται
περισσότερο δεσμευμένοι με στόχους που καθόρισαν και οι ίδιοι, παρά με στόχους που τους επέβαλαν άλλοι.
- Ταύτιση στόχων. Οι διευθυντές μπορούν να είναι
σίγουροι ότι οι ατομικοί στόχοι κάθε υπαλλήλου
συνάδουν με τους εταιρικούς στόχους.
Μειονεκτήματα
- Δεν είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση μεταξύ των
εργαζομένων, επειδή είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση μεταξύ των στόχων που ο καθένας αναλαμβάνει.
- Πολλές φορές, οι υφιστάμενοι αναλαμβάνουν
πολύ αισιόδοξους στόχους, πολύ πιο ψηλούς από
αυτούς που μπορούν να πετύχουν, είτε λόγω μεγαλύτερης αυτοεκτίμησης είτε λόγω επιθυμίας ικανοποίησης του προϊσταμένου τους.
- Η ψηλή στοχοθέτηση, πέρα από τις δυνατότητες
υλοποίησης, δημιουργεί πικρίες, στενοχώρια, έλλειψη ικανοποίησης και φυσικά χαμηλή τελική αξιολόγηση.
- Απαιτείται εντατική ειδική εκπαίδευση τόσο των
διευθυντών όσο και όλων των υπαλλήλων, την
οποία όμως εκπαίδευση, πολλές φορές, λόγω κόστους και χρόνου, πολλοί οργανισμοί προσπαθούν
να αποφύγουν.
- Είναι αδύνατη η βράβευση και η ανταμοιβή του
καλύτερου υπαλλήλου για την επίτευξη των στόχων
του, επειδή είναι δύσκολο να συγκριθούν οι στόχοι
μεταξύ τους . Πιο δύσκολο είναι να ταξινομηθούν
οι στόχοι κατά σειρά σπουδαιότητας, αφού θεωρείται ότι όλοι συμμετέχουν στο κοινό καλό και οι
επιμέρους στόχοι του κάθε εργαζομένου συμβάλλουν στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του
οργανισμού.
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Νομικά θέματα

Έγκριση θεματολογίου για βελτίωση
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Μ

ε στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του
ελέγχου για τη βελτίωση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 19 Μαΐου 2015 το θεματολόγιο της, που
αφορά στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης
μεταρρυθμίσεων που θα καλύπτουν τη στρατηγική
για τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
τη βελτίωση της ποιότητας της νέας νομοθεσίας
και την προώθηση της σταθερής και συνεκτικής
αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, «πρέπει να αξιολογούμε
με αυστηρότητα τις επιπτώσεις της εκπονούμενης
νομοθεσίας, καθώς και τις ουσιώδεις τροποποίησης
που επέρχονται κατά τη νομοθετική διαδικασία,
ούτως ώστε οι πολιτικές αποφάσεις να είναι άρτια
Του Δρα Αντώνη
Στ. Στυλιανού
Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol,
Ph.D in Law – International Law and
Human Rights (Kent), Διευθυντής
Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

τεκμηριωμένες και να βασίζονται σε συγκεκριμένα
στοιχεία.» Αυτά πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε οι
νομικοί κανόνες της Ένωσης να είναι πλήρως τεκμηριωμένοι, κατανοητοί και προσαρμοσμένοι στις
συνθήκες του παρόντος.
Οι κεντρικοί άξονες του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αφορούν στη μεγαλύτερη διαφάνεια και διαβούλευση, την επανεξέταση της
ισχύουσας νομοθεσίας, τη βελτίωση των εκτιμήσεων επιπτώσεων και τον έλεγχο της ποιότητας,
και την πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας διοργανικής συμφωνίας για κοινή δέσμευση από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άξονες
αυτοί στηρίζονται στις 23 νέες πρωτοβουλίες που
έχουν προταθεί από την Επιτροπή Γιούνγκερ και
αφορούν στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής
για το 2015 και προβλέπουν τις εκτελεστέες ενέργειες που έχουν ως επίκεντρο τα μείζονα ζητήματα,
όπως τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και τις
επενδύσεις. Οι 23 πρωτοβουλίες εστιάζονται στις
προτεραιότητες που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής του Προέδρου Γιούνγκερ
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και αφορούν στη νομοθετική συνέχεια του προγράμματος επενδύσεων για την Ευρώπη, τη δημιουργία των κανονιστικών προϋποθέσεων για μια
σφύζουσα ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, την κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, την εφαρμογή μιας δικαιότερης
προσέγγισης στα θέματα της φορολογίας, τη χάραξη νέας προσέγγισης για τη νόμιμη μετανάστευση
και την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Όλα τα πιο πάνω απαιτούν την υιοθέτηση συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων και
τη δημιουργία ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου
που να ορίζει την υλοποίηση των 23 πρωτοβουλιών.
Η έννοια της ‘βελτίωσης της νομοθεσίας’, όπως
ορίζεται στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σημαίνει απορύθμιση, αλλά, αντιθέτως,
καλύτερη ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέσπισης του
απαραίτητου κανονιστικού / νομοθετικού πλαισίου
ή και μέσω μη κανονιστικών μέσων. Είναι, εν πάση
περιπτώσει, κοινά αποδεκτό, ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδιαίτερα στους τομείς προτεραιότητας,
χρειάζεται επικαιροποίηση, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών.
Σε σχέση με τους άξονες του θεματολογίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει η ενίσχυση της διαφάνειας και της διαβούλευσης στη διαδικασία υιοθέτησης νέας νομοθεσίας
και κανονισμών. Προς τούτο, οι πολίτες της Ένωσης

θα έχουν ενισχυμένο ρόλο και λόγο στη διαδικασία
της διαβούλευσης για την υιοθέτηση νομοθεσίας,
μια προσέγγιση που θα ισχύει και για το παράγωγο
δίκαιο. Όσον αφορά στην επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας, κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση
του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας
και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου
(Regulatory Fitness and Performance Programme).
Το πρόγραμμα στοχεύει στη λήψη μέτρων ούτως
ώστε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί απλούστερη και να μειωθεί το κόστος της
κανονιστικής λήψης μέτρων, συμβάλλοντας έτσι
σε ένα σαφές, σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό
πλαίσιο που να στηρίζει την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Για τη βελτίωση των εκτιμήσεων επιπτώσεων και
του ελέγχου ποιότητας, θα υπάρξει ενίσχυση της
βάσης τεκμηρίωσης που διέπει όλες τις νομοθετικές προτάσεις, μετεξελίσσοντας την επιτροπή
εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής σε ανεξάρτητη επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου. Η νέα επιτροπή
θα έχει ενισχυμένο ρόλο για τον έλεγχο της ποιότητας των εκτιμήσεων επιπτώσεων της νέας νομοθεσίας και για τον έλεγχο καταλληλότητας και
αξιολόγησης της υφιστάμενης νομοθεσίας της
Ένωσης.
Για την υλοποίηση των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων
που στοχεύουν στη βελτίωση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται, όπως αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια νέα διοργανική συμφωνία για κοινή δέσμευση από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ήτοι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Στο σχέδιο που προτείνει η Επιτροπή
για τη νέα διοργανική συμφωνία, περιλαμβάνεται
η κοινή δέσμευση των οργάνων για το πρόγραμμα
βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου, η εκτίμηση των
επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής
διαδικασίας, η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης των κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης,
ο συντονισμένος ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός και μεγαλύτερη διαφάνεια στις τριμερείς
διαπραγματεύσεις, που να στοχεύουν στη μείωση
του αδικαιολόγητου «κανονιστικού υπερθεματισμού» της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από τα Κράτη-Μέλη.
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Τι ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής
από τις 19/3/15 έως και τις 21/5/15
Με αλλαγές στη Νομοθεσία για τα περίκλειστα
οικιστικά τεμάχια, με την ψήφιση των
Προϋπολογισμών αρκετών Ημικρατικών
Οργανισμών και βεβαίως με την ψήφιση του
Πλαισίου Αφερεγγυότητας «σημαδεύτηκε» η
περίοδος Μαρτίου έως και τα μέσα Μαΐου στο
Κοινοβούλιο. Επίσης ψηφίστηκε Νομοθεσία που
καθιστά υποχρεωτική τη χρήση ζωνών ασφαλείας
και συστημάτων συγκράτησης παιδιών στα
οχήματα, όπως επίσης και ρύθμιση για δικαίωμα

υποβολής ηλεκτρονικός των βασικών αιτήσεων
που έχουν να κάνουν με εγγραφή εμπορικού
σήματος στον Έφορο Εταιρειών.
Το EUROΚΕΡΔΟΣ, σας περιγράφει εν συντομία,
όλες τις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στην
Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων
(μπορείτε να βρείτε όλες τις Νομοθεσίες που
αφορούν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητες με απλή
επεξήγηση στο υποκεφάλαιο με ημερομηνία «17
Απριλίου 2015» πιο κάτω).

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015
27η Συνεδρίαση
Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)
(Τροποποιητικός)
(Αρ. 3) Νόμος του 2014.
Εκσυγχρονισμός της βασικής νομοθεσίας, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τόσο σε σχέση με τη διαίρεση και το διαχωρισμό συνιδιόκτητων, αδιανέμητων και περίκλειστων ακινήτων, όσο και με
την έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας.
Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2014.
Εκσυγχρονισμός της βασικής νομοθεσίας, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τόσο σε σχέση με τη διαίρεση και το διαχωρισμό συνιδιόκτητων, αδιανέμητων και περίκλειστων ακινήτων, όσο και με
την έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας.
Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.
Εκσυγχρονισμός της βασικής νομοθεσίας, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τόσο σε σχέση με τη διαίρεση και το διαχωρισμό συνιδιόκτητων, αδιανέμητων και περίκλειστων ακινήτων, όσο και με
την έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας.

σχετική σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση)
Νόμου, να απαγορεύεται η εκποίησή του προς ικανοποίηση του εμπράγματου
βάρους που συστάθηκε επ’ αυτού προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών
διευκολύνσεων του πωλητή, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6)
Νόμος του 2015.
Παράταση της αναστολής της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16Α του
βασικού νόμου, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα πώλησης, εκχώρησης και
διάθεσης δανειακού χαρτοφυλακίου και/ή δικαιωμάτων που απορρέουν από
συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, μέχρι τη 15η Μαΐου 2015 αντί μέχρι
τη 19η Μαρτίου που ισχύει σήμερα.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2015
Νόμος του 2015.
Έγκρισή του προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2015,
ο οποίος είναι πλεονασματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους
739.652.294 ευρώ και έσοδα ύψους 748.807.000 ευρώ.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2015.
Ρυθμίσεις ώστε, σε περίπτωση που ενυπόθηκο ακίνητο έχει πωληθεί και
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Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2015,
Νόμος του 2014.
Έγκρισή του προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2015,
ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους 6.539.581 ευρώ και έσοδα ύψους
6.070.191 ευρώ.
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Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.
Μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/68/ΕΕ, η οποία τροποποιεί την
Οδηγία 97/23/ΕΚ, σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση
στην αγορά.
Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (Δέκατο Πέμπτο
Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.
Κύρωση του Δέκατου Πέμπτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών,
που υπογράφηκε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 24 Ιουνίου
2013 στο Στρασβούργο από τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας στο
Συμβούλιο της Ευρώπης, κατόπιν εξουσιοδότησης από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Διασαφήνιση πρόνοιας του βασικού νόμου σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου
κατά την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο μητρώο μελών του Επιστημονικού
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.
Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών και Δασικών Ελκυστήρων (Κατηγορίες T, C, R και S), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων
και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
του 2015.
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/44/ΕΕ για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας 2003/37/ΕΚ σχετικά με την έγκριση τύπου
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκούμενων και των εναλλάξιμων
ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών.
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015
28η Συνεδρίαση
Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης
του 2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης
του 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 19.862.774 ευρώ και δαπάνες
ύψους 6.705.155 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του
2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του
2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους \28.255.060 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2015 Νόμος
του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2015, ο
οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 77.760.010 ευρώ και δαπάνες ύψους
79.746.792 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

του 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 7.956.010 ευρώ και δαπάνες
ύψους 8.991.668 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2015,
ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 5.568.095 ευρώ και δαπάνες ύψους
6.550.095 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας
Πανίδας του 2015 Νόμος του 2014.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας
Πανίδας του 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους 4.925.000
ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του
2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του
2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 1.677.017 ευρώ και δαπάνες ύψους
1.614.077 ευρώ.
Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/33/ΕΕ για την τροποποίηση της
Οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων
σε θείο.
Οι περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.
Ηλεκτρονική καταχώριση των πιο βασικών αιτήσεων των εμπορικών σημάτων
και ηλεκτρονική διεκπεραίωση των πιο βασικών διαδικασιών των εμπορικών
σημάτων από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Εναρμόνιση με την Εκτελεστική Οδηγία 2014/37/ΕΕ για την τροποποίηση
της Οδηγίας 91/671/ΕΟΚ σχετικά με την υποχρεωτική χρήση των ζωνών
ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα.
Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ΔημοΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 / EUROΚΕΡΔΟΣ
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κρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας για Συνεργασία στον
Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφηκε
δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.229Β και ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2012, για την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος.
Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας για την
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας για την Αμοιβαία Προστασία
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στη Βιέννη στις 17
Ιουλίου 2014.
Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία την 31η Οκτωβρίου
2014.
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
29η Συνεδρίαση - ΕΙΔΙΚΗ
Ειδική συνεδρία της Βουλής, την οποία προσφώνησε ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.
Πέμπτη 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
30η Συνεδρίαση
Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
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Ποινικοποίηση της άρνησης ή κατάφωρης υποβάθμισης εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου
όταν τα εγκλήματα αυτά έχουν αναγνωριστεί με ομόφωνη απόφαση ή ομόφωνο
ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το αν έχουν αναγνωριστεί ή όχι από διεθνές δικαστήριο.
Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.
Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου που διέπουν
τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, αναφορικά με ενυπόθηκο
ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία, για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2015
Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το
2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 6.775.890 ευρώ και δαπάνες ίδιου
ύψους.
Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του
2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για
το 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 2.202.155 ευρώ και δαπάνες
ίδιου ύψους.
Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του
2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για
το 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 10.126.500 ευρώ και δαπάνες
ύψους 10.365.030 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2015 Νόμος του
2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2015, ο οποίος προβλέπει
έσοδα ύψους 3.572.250 ευρώ και δαπάνες ύψους 4.281.867 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2015 Νόμος του 2015.
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Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών για το 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους
24.604.442 ευρώ και δαπάνες ύψους 35.658.008 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του
2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για
το 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους 28.835.000 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου
του 2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου
για το 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 2.097.356 ευρώ και δαπάνες
ύψους 2.091.851 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού
Μουσείου του 2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού
Μουσείου για το 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 798.000 ευρώ και
δαπάνες ύψους 30.000 ευρώ.
Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το έτος
2015 Νόμος του 2014.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2015,
ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 678.676 ευρώ και δαπάνες ύψους 291.080
ευρώ.
Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
Επέκταση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας
Κύπρου που έχει βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού, από την ηλικία των
εξήντα τριών ετών που ισχύει σήμερα, στην ηλικία των εξήντα πέντε ετών.
Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος
του 2015.
Θέσπιση νομοθεσίας για τη μετονομασία του Υπουργείου Συγκοινωνιών
και Έργων σε Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτό προτείνεται με το υπ’
αριθμόν 16 θέμα της ημερήσιας διάταξης και προβλέπει προσωρινές ρυθμίσεις
για την επιβολή τελών, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την έκδοση ξεχωριστών
τίτλων ιδιοκτησίας σε σχέση με τις εν λόγω μερίδες ιδιοκτησίας.
Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.
Ρυθμίσεις ώστε στις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επ’ αυτής να τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις του σχετικού άρθρου του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτό προτείνεται με το υπ’
αριθμόν 16 θέμα της ημερήσιας διάταξης και προβλέπει προσωρινές ρυθμίσεις
για την επιβολή τελών, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την έκδοση ξεχωριστών
τίτλων ιδιοκτησίας σε σχέση με τις εν λόγω μερίδες ιδιοκτησίας.
Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2014.
Ρυθμίσεις ώστε στις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επ’ αυτής να τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις του σχετικού άρθρου του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτό προτείνεται με το υπ’
αριθμόν 16 θέμα της ημερήσιας διάταξης και προβλέπει προσωρινές ρυθμίσεις
για την επιβολή τελών, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την έκδοση ξεχωριστών
τίτλων ιδιοκτησίας σε σχέση με τις εν λόγω μερίδες ιδιοκτησίας.
Πέμπτη 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
31η Συνεδρίαση - ΕΙΔΙΚΗ
Ειδική συνεδρία της Βουλής, την οποία προσφώνησε ο Πρόεδρος της
Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Αρμενίας κ. Galust Sahakyan.
Πέμπτη 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
32η Συνεδρίαση - ΕΚΤΑΚΤΗ
Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.
(Αναπομπή).
Σκοπός του αναπεμφθέντος νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου,
ώστε, σε περίπτωση που ενυπόθηκο ακίνητο έχει πωληθεί και σχετική σύμβαση

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του
2015.
Παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Εσωτερικών να επιτρέπει την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με εγγραφή σε αλλοδαπούς συζύγους
Κυπρίων πολιτών, οι οποίοι παρέμειναν παράνομα στις ελεγχόμενες από τη
Δημοκρατία περιοχές.
Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Εισαγωγή προσωρινών ρυθμίσεων για την επιβολή τελών επί ακίνητης
ιδιοκτησίας η οποία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες, οι οποίες
θα ισχύουν μέχρι την έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας.
Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014.
Ρυθμίσεις ώστε στις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επ’ αυτής να τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις του σχετικού άρθρου του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 / EUROΚΕΡΔΟΣ
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πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με βάση
τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, να απαγορεύεται η εκποίησή του προς ικανοποίηση του εμπράγματου βάρους που
συστάθηκε επ’ αυτού προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων
του πωλητή, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος του 2015.
Θέσπιση μηχανισμών διακανονισμού οφειλών μέσω της δημιουργίας των
αναγκαίων και κατάλληλων μηχανισμών προστασίας οφειλετών. Ειδικότερα,
δημιουργία μηχανισμών προστασίας ως ακολούθως:
1. Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής, ώστε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιχειρείται η αναδιάρθρωση του χρέους φυσικών προσώπων και
η διασφάλιση ταυτόχρονα της αποπληρωμής των πιστωτών και της διατήρησης,
όπου είναι εφικτό, της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
2. Μηχανισμός Απαλλαγής Οφειλών, με την έκδοση σχετικών δικαστικών
διαταγμάτων, με στόχο την ανακούφιση χρεωστών με μικρά ανεξασφάλιστα
χρέη, οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα ούτε ουσιαστικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή
των οφειλών τους.
Τέλος, ρυθμίσεις που αφορούν παρασχεθείσες εγγυήσεις από φυσικά
πρόσωπα και καθορισμός του τρόπου μεταχείρισης των εγγυητών στα πλαίσια
της διαδικασίας εφαρμογής των προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής.
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014.
Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου μέσω της θεσμοθέτησης ενός μηχανισμού αφερεγγυότητας που θα αποβλέπει στην αναδιάρθρωση του χρέους και τη διάσωση και αποκατάσταση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της εταιρείας, με σκοπό τη διατήρηση βιώσιμων επιχειρήσεων
που θα βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της απασχόλησης.
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης εταιρειών με
την υιοθέτηση απλοποιημένων διαδικασιών, η εφαρμογή των οποίων θα συνεπάγεται λιγότερες καθυστερήσεις, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση
της απόδοσης των παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων στην οικονομία.
O περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Εκσυγχρονισμός της πτωχευτικής διαδικασίας σε σχέση με αφερέγγυα
φυσικά πρόσωπα με την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών
αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των εν λόγω προσώπων. Συγκεκριμένα,
παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους πτωχεύσαντες για επαναδραστηριοποίησή
τους στην οικονομία του τόπου, υιοθετώντας παράλληλα απλοποιημένες διαδικασίες με λιγότερες καθυστερήσεις.
Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2014.
Θέσπιση του νομικού πλαισίου για τη θεσμοθέτηση και τη ρύθμιση του
επαγγέλματος των συμβούλων αφερεγγυότητας.
Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί του 2015.
Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση και τον καθορισμό των υποχρεώσεων
σε σχέση με τη ρύθμιση του επαγγέλματος των συμβούλων αφερεγγυότητας.
Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.
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Διασαφήνιση ορισμένων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, με απώτερο
στόχο να εκλείψουν ασάφειες που μπορούν να παρουσιαστούν κατά την ερμηνεία τους και που είναι ενδεχόμενο να καταστήσουν προβληματική την
εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.
Πέμπτη 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
33η Συνεδρίαση
Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010.
Μείωση των επιτρεπτών ορίων αλκοόλης στην εκπνοή και στο αίμα για
συγκεκριμένες κατηγορίες οδηγών, που περιλαμβάνουν τους αρχάριους οδηγούς, τους οδηγούς μηχανοκίνητων δικύκλων, φορτηγών, λεωφορείων, ταξί
και οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, με απώτερο στόχο τη
μείωση των οδικών δυστυχημάτων που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την
επήρεια αλκοόλης.
Πέμπτη 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
34η Συνεδρίαση
Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2015 Νόμος
του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2015,
ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους 6.093.377 ευρώ
και δαπάνες του ίδιου ύψους
Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Ρυθμίσεις ώστε να επιτρέπεται και σε πλανοδιοπώλες και όχι μόνο σε παραγωγούς η πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτοί θα πληρούν ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.
Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Νόμος του 2014.
Θέσπιση νομικού πλαισίου που να διέπει την αδειοδότηση και τη λειτουργία
Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, την εφαρμογή από
αυτές μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τη δυνατότητα
χρησιμοποίησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις της παρένθετης μητρότητας.
Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Ορθότερη εναρμόνιση με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας.
Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Ορθότερη εναρμόνιση με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας.

και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών
Μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.
Η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου.

Πέμπτη 07 ΜΑΙΟΥ 2015
35η Συνεδρίαση

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το έτος 2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης
Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ), για το έτος 2015 ο οποίος προβλέπει
έσοδα ύψους 260.000 ευρώ και δαπάνες ύψους 267.300 ευρώ.

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων
Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2015.
Διαφοροποίηση των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων των καταστημάτων
και της ρύθμισης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων

Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του
2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για
το έτος 2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους 1.132.359 ευρώ.

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων
Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος
του 2015.
Καθορισμός νέου ωραρίου λειτουργίας των γενικών καταστημάτων, καθώς
των ορίων των τουριστικών περιοχών/ζωνών μέχρι την έκδοση των σχετικών
κανονισμών.

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2015
Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το
2015, ο οποίος προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους 7.743.731 ευρώ.

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2014.
Η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/413 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 για
τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες
παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια.
Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015.
Η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου, εναρμονισμένου με τον «Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων
και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας
94/56/ΕΚ».

Πέμπτη 14 ΜΑΙΟΥ 2015
36η Συνεδρίαση
Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 12) Νόμος του 2015.
Ρυθμίσεις ώστε, σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης διά πλειστηριασμού
κύριας κατοικίας ενυπόθηκου οφειλέτη και της οικογένειάς του, να έχoυν
προνομιακό καθεστώς έναντι του τελευταίου προσφοροδότη που υπέβαλε
προφορικά την υψηλότερη προσφορά, ο ενυπόθηκος οφειλέτης, συγγενικά
πρόσωπα αυτού μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας και οι νόμιμοι κληρονόμοι
του. Σημειώνεται ότι τίθεται περιορισμός στο δικαίωμα του ενυπόθηκου δανειστή ή προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος
για πώληση του ακινήτου στις περιπτώσεις εκείνες που εξακολουθεί να παραμένει υπόλοιπο χρέους για χρονική περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία
που το εν λόγω ακίνητο περιέρχεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη.

Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2015.
Κατάργηση των διατάξεων του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου οι οποίες
αφορούν τη διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.
Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών
Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.
Η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της
Μολδαβίας, αφετέρου.
Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Το Νομοθετικό Έργο
Οι περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Μέρος VIA
του Νόμου του 2015 Κανονισμοί του 2015.
Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία πώλησης
ενυπόθηκων ακινήτων από τον ενυπόθηκο δανειστή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Μέρους VIA της βασικής νομοθεσίας, με ή χωρίς πλειστηριασμό.

ρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες τη
15η Δεκεμβρίου 2010. Ειδικότερα, ανάπτυξη του δικτύου των αερομεταφορών
στη Μεσόγειο και διευκόλυνση της πρόσβασης των αεροπορικών εταιρειών
στις αγορές.

Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στολές των Μελών του Στρατού
της Δημοκρατίας) Κανονισμοί του 2015.
Αναθεώρηση των ισχυόντων βασικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις στολές
και τα στοιχεία που συνθέτουν τις στολές των μελών του στρατού, ώστε να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως του Ναϊρόμπι για την Ανέλκυση
Ναυαγίων και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Ναϊρόμπι για την Ανέλκυση Ναυαγίων
του 2007, η οποία υπογράφτηκε στο Ναϊρόμπι τη 18η Μαΐου 2007 και αποτελεί
νομοθέτημα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ειδικότερα, κάλυψη του
κενού που υπάρχει στο διεθνές νομικό πλαίσιο με την παροχή διεθνών
κανόνων που θα διασφαλίζουν την ταχεία και αποτελεσματική απομάκρυνση
ναυαγίων που βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μιας
χώρας. Παράλληλα, δυνατότητα στα συμβαλλόμενα κράτη να επεκτείνουν
την εφαρμογή της σύμβασης και σε ναυάγια τα οποία βρίσκονται εντός των
χωρικών τους υδάτων και στην περίπτωση της Κύπρου εντός της χωρικής
θάλασσας της Δημοκρατίας.

Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στολές των Μελών της Εθνικής Φρουράς)
Κανονισμοί του 2015.
Αναθεώρηση των ισχυόντων βασικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις στολές
και τα στοιχεία που συνθέτουν τις στολές των μελών της Εθνικής Φρουράς,
ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα
Μέταλλα (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμοί του 2015.
Ίδρυση, εγγραφή και λειτουργία Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων του
Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Ειδικότερα, προστασία των μελών του ταμείου σε σχέση με επαγγελματικές
συνταξιοδοτικές παροχές, καθώς και προαγωγή και διασφάλιση της καλής
διαχείρισης αυτού.
Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2015.
Ρυθμίσεις ώστε να παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης της προβλεπόμενης
επιτροπής προαγωγών, η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους για προαγωγή
στο βαθμό Αστυνόμου Β’ ή σε ανώτερο βαθμό και απαρτίζεται από τον Υπαρχηγό και δύο Βοηθούς Αρχηγούς Αστυνομίας, που διορίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μετά από διαβούλευση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή
επαρκής αριθμός Βοηθών Αρχηγών Αστυνομίας που δυνατόν να διοριστούν
με βάση τις σχετικές διατάξεις.
Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.
Βελτίωση των διατάξεων του βασικού νόμου που αφορούν τις τυπικές διατυπώσεις για την εγκυρότητα μιας διαθήκης και εκσυγχρονισμός των διατάξεών
του σε σχέση με την απόλυτη ελευθερία διάθεσης της περιουσίας του αποβιώσαντος.
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.
Παράταση της μη εφαρμογής των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικών) Κανονισμών
του 2008 και 2013 σε συγκεκριμένες μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις
που αφορούν κλιβάνους που εγκαταστάθηκαν πριν από τη 19η Δεκεμβρίου
2008 και οι οποίοι χρησιμοποιούν ως καύσιμο ξηρούς πυρήνες καρπών ελιάς
ή περιβλήματα ξηρών καρπών, μέχρι την 30ή Μαΐου 2017.
Ο περί της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του
Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος
του 2015.
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευ82
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Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στη φυσική υψηλών ενεργειών (Κυρωτικός) Νόμος του
2015.
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών σχετικά με την Περαιτέρω
Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας στη Φυσική Υψηλών
Ενεργειών, καθώς και ορισμένων πρωτοκόλλων, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για στήριξη της ερευνητικής,
ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Κύπρου και να βοηθηθεί το
αρμόδιο υπουργείο στη συνέχιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν
σχέση με τον εν λόγω οργανισμό.
Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών
των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα
στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Καθορισμός του διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ως αρμόδιας αρχής για σκοπούς εφαρμογής του βασικού νόμου
και θεσμοθέτηση της δυνατότητας άσκησης ιεραρχικής προσφυγής στον
Υπουργό Εσωτερικών κατά των αποφάσεων που εκδίδει η αρμόδια αρχή,
ώστε αυτές να επανεξετάζονται εξ υπαρχής ως προς τα γεγονότα και τις
περιστάσεις επί των οποίων βασίζονται.
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Η KPMG βρίσκεται δίπλα στις οικογενειακές επιχειρήσεις
στηρίζοντάς τους στα προβλήματα επιβίωσής τους με τις
υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης και Στρατηγικές Επιβίωσης.
Με σωστή διάγνωση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν, η KPMG προσφέρει συμβουλευτικές
υπηρεσίες για την ανάπτυξη λύσεων, που σχετίζονται με:
• Κατάρτιση σχεδίων για τη διαχείριση της διαδοχής
ιδιοκτησίας/διοίκησης συμπεριλαμβανομένων και των
φορολογικών θεμάτων
• Θέσπιση διαδικασιών για την επίλυση διαφορών
• Διαφύλαξη αξίας των περιουσιακών στοιχείων
• Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και
προϊόντων
• Σχεδιασμό συστημάτων διεύθυνσης προσωπικού,
αμοιβών και ανέλιξης
• Αναδιοργάνωση χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων
και διαχείρισης μετρητών
• Προσδιορισμό ενεργειών για καλύτερη διαχείριση/
μείωση του λειτουργικού κόστους
• Σχεδιασμό και αυτοματοποίηση της αξιολόγησης
δεδομένων για συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης
με βάση βέλτιστες πρακτικές
• Αυτοματοποίηση των διαδικασιών / διεργασιών του
οργανισμού για καλύτερη λειτουργία, έλεγχο και
απόδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε με:
Δημήτρης Σ. Βάκης
Διοικητικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Οικογενειακών Επιχειρήσεων
T: +357 22 209 301, E: dvakis@kpmg.com
Χρίστος Β. Βασιλείου
Διοικητικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
T: +357 22 209 113, E: cvasiliou@kpmg.com
www. kpmg.com.cy
www.kpmgfamilybusiness.com/cyprus/
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της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International
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