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Νέο ∆. Συµβούλιο στο CIM

Σ
αφή µηνύµατα προς κάθε κα-
τεύθυνση έστειλε ο εµπορο-
βιοµηχανικός κόσµος της
Λάρνακας σε σχέση µε την
παρούσα κατάσταση της οικο-

νοµίας, του εµπορίου, της βιοµηχανίας και
του τουρισµού, µέσα από την ετήσια Γενι-
κή Συνέλευση του Εµπορικού και Βιοµη-

χανικού Επιµελη-
τηρίου Λάρνα-
κας (ΕΒΕΛ). Οι
κύριοι οµιλητές,
Όθωνας Θεο-
δούλου, πρόε-
δρος του ΕΒΕΛ
και Ανδρέας Μά-

τσης, αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ, στάθηκαν
ιδιαίτερα στην τρέχουσα δυσµενή οικονο-
µική κατάσταση όλων των κλάδων της οι-
κονοµίας του τόπου, στην αυξανόµενη
ανεργία που έφθασε το 11%, το κλείσιµο
ή την αναστολή των δραστηριοτήτων εκα-
τοντάδων επιχειρήσεων και καταστηµά-
των και στην αφόρητη κατάσταση που
προκάλεσαν οι εµπορικές τράπεζες µε τις
ενέργειές τους. 

Ο κ. Μάτσης ανέφερε επίσης ότι το ΚΕΒΕ
καλεί την Κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις
θέσεις της µε την Τρόικα το ταχύτερο δυνα-
τόν, ούτως ώστε να γίνουν οι αναγκαίες  µε-
ταρρυθµίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές στη
οικονοµία. Ταυτόχρονα, να επιτευχθεί η ανα-

κεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να µπο-
ρέσει να κινηθεί επιτέλους η κυπριακή οι-
κονοµία. 

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ Όθων Θεοδούλου
εισηγήθηκε τον εκσυγχρονισµό της δηµό-
σιας υπηρεσίας και τη χαλιναγώγηση των
δαπανών της, στροφή προς αναπτυξιακές
πολιτικές και αποκατάσταση της δυνατότη-
τας χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων.
Αναφερόµενος στον εντοπισµό του φυσι-
κού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ τόνισε ότι εί-
ναι ένα πράγµα να βρει κάποιος φυσικό αέ-
ριο και άλλο να µπορέσει να το βάλει στην
αγορά. Το δεύτερο χρειάζεται τεράστιες
επενδύσεις και χρόνο. Αφού διαφώνησε µε
όσους προσπαθούν να υποδείξουν ευφά-

νταστους τρόπους για να ξοδέψουµε σή-
µερα τα πιθανά έσοδα που θα έχουµε αύριο
από το αέριο, τόνισε ότι αυτό που θα συµβεί
άµεσα στον τόπο, ας είναι µια άνευ προη-
γουµένου κινητοποίηση µιας νέας πολύ-
πλοκης εντυπωσιακά αµειπτικής βιοµηχα-
νίας η οποία θα χρειασθεί εξειδικευµένα ερ-
γατικά χέρια, επιστηµονικά δυναµικά, χώ-
ρος ελλιµενισµού, υλικά και ένα σωρό άλλα
πράγµατα. Πρέπει, είπε, χωρίς άλλη καθυ-
στέρηση, να προετοιµαστούµε κατάλληλα. 

Τη συνέλευση προσφώνησε ο υπουργός
Εµπορίου, Νεοκλής Συλικιώτης, ο οποίος
αναφέρθηκε στην πολιτική της Κυβέρνησης
για στήριξη του εµπορίου και της βιοµηχα-
νίας.

Σαφή µηνύµατα
από Επιµελητήριο
Λάρνακας

Μεταφορά πιστώσεων

ύψους €28,02 δισ.

Ο συνολικός αριθµός των πληρωµών χωρίς χρήση µε-
τρητών στην ΕΕ, αυξήθηκε κατά 4,6% φτάνοντας στα
€90,6 δισ. το 2011 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος.
Από το συγκεκριµένο ποσό οι πληρωµές µε κάρτα αντι-
προσώπευαν το 41% του συνόλου των συναλλαγών, οι
µεταφορές πιστώσεων αντιπροσώπευαν το 27% και για
τις άµεσες χρεώσεις αντιστοιχεί το 24%. Όπως προκύ-

πτει από τα στατιστικά στοιχεία πλη-
ρωµών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας οι συναλλαγές µε µετρητά µει-
ώθηκαν αισθητά.
Όσον αφορά στην Κύπρο, σηµειώνε-
ται οριακή αύξηση της τάξης του 0,23%
στις µεταφορές πιστώσεων το έτος

2011 που ανέρχονταν στα €28,02 δισ. συγκριτικά µε το
2010. Μείωση 0,39%, ωστόσο, παρατηρείται στη χρή-
ση των άµεσων χρεώσεων στην Κύπρο κατά το έτος 2011
όπου έφτασαν τα €8,22 δισ. σε σχέση µε το 2010. Η χρή-
ση του πλαστικού χρήµατος κατέγραψε ανοδικές τάσεις
κατά το 2011 αφού η αξία των συναλλαγών µε κάρτες
έφτασε τα €41,58, αύξηση της τάξης του 2,58% συ-
γκριτικά µε το 2010. Αντίθετα, η χρήση επιταγών δεν ήταν
τόσο δηµοφιλής στους Κυπρίους το 2011 αφού σηµεί-
ωσε µείωση 3,16% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Η αξία των συναλλαγών οι οποίες καταγράφηκαν κατά το
2011 µε επιταγές υπολογίζεται σε €21,44 δισ.
Τα πέντε µεγαλύτερα συστήµατα όσον αφορά στον αριθ-
µό των συναλλαγών παρατηρούνται στη Γαλλία, το Ηνω-
µένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερµανία και την Ιταλία.

ΕΒΕ: Μνηµόνιο το συντοµότερο

ΤO CIM ανακοίνωσε τη νέα σύσταση του ∆ιοικητικού του
Συµβούλιου για την περίοδο 2012-2015. Στο νέο ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο λαµβάνουν µέρος προσωπικότητες από
τον επιχειρηµατικό, πολιτικό και ακαδηµαϊκό χώρο. Πρό-
εδρος είναι ο κ. Γ. Μαύρος (πρώην γενικός διευθυντής στην
Ελληνική Τράπεζα), αντιπρόεδρος ο κ. Α. Καρπασίτης (γε-
νικός διευθυντής MetLife Alico), Γραµµατέας ο κ. Μ. Χα-
ραλαµπίδης (Marketing Manager, Serano), ∆ηµόσιες Σχέ-
σεις η κ. Άννα Αντωνίου (Client Office, Ειδικές Εκδόσεις)
και νοµικός σύµβουλος ο κ. Γ. Κολοκασσίδης. Μέλη είναι
οι Θεοφάνης Χατζηγιάννης (γενικός διευθυντής CIM) και
οι Πέτρος Πέτρου, Jason Νεοφύτου, Γιάγκος Χατζηγιάν-
νης (βοηθός διευθυντής CIM), Μαρία Χατζηβασιλείου,
Garo Dadzigian, Ιωάννα Κωνσταντίνου, Bianca Allery και
Χρίστος Ρασπόπουλος.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Πύλη για επενδύσεις 
από και προς τη Ρωσία 

H KYΠPOΣ έχει εδραιώσει πρό-
σφατα τη θέση της ως µια πύλη
για επενδύσεις από και προς τη
Ρωσία, ανέφερε
στην επίσηµη εφη-
µερίδα «γκαζέτα»
της Ρωσίας ο κ.
Ανδρέας Νεοκλέ-
ους, επικεφαλής του
δικηγορικού γρα-
φείου στην Κύπρο
Andreas Neocleous
& Co. «∆εν θα ήταν
υπερβολή να πούµε ότι
η κύρια αποστολή µας
είναι να εργαστούµε
για το καλό της ρωσι-
κής οικονοµίας», πρό-
σθεσε, σηµειώνοντας
ότι Κύπρος και Ρωσία
έχουν συνάψει αρκετές διµερείς
συµφωνίες, συµπεριλαµβανο-
µένων των συµφωνιών σχετικά
µε την αµοιβαία δικαστική συν-
δροµή σε ποινικές υποθέσεις και
για τη συνεργασία στην κατα-

πολέµηση του εγκλήµατος. 
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον κ.

Νεοκλέους, η Ρωσία και η Κύ-
προς έχουν υπογρά-
ψει και έχουν ήδη
επικυρώσει το πρω-
τόκολλο για την απο-
φυγή διπλής φορο-
λογίας µεταξύ των
δύο χωρών. «Είµα-
στε πολύ περήφανοι
που ήµασταν οι πρώ-
τοι που οικοδοµή-

σαµε µια επιχειρηµατι-
κή σχέση µεταξύ της
Ρωσίας και της ∆υτικής
Ευρώπης», είπε στη
ρωσική Γκαζέτα ο κ.
Νεοκλέους, κάνοντας
αναφορά στις οµοιό-

τητες µεταξύ της Ρωσίας και της
Κύπρου που έχουν βαθιές πολι-
τιστικές ρίζες, και οι οποίες θα
ενισχυθούν µόνο µε πολιτικές
φιλικές και ανάπτυξη των επι-
χειρηµατικών σχέσεων.

Νέος διευθυντής για Κύπρο 

Η Lufthansa καλωσορίζει τον κ. Harro-Julius Petersen
στη θέση του νέου γενικού διευθυντή της Lufthansa για
την Ελλάδα και την Κύπρο, µε έδρα την Αθήνα. Υπό το
νέο του αυτό ρόλο, ο κ. Petersen θα είναι υπεύθυνος
για τις πωλήσεις και την εκπροσώπηση των εταιρειών

Lufthansa, Austrian
Airlines, Brussels
Airlines και SWISS για
την Ελλάδα και την Κύ-
προ. Πριν τη µετάθεσή
του στην Αθήνα, διετέ-
λεσε γενικός διευθυ-
ντής για τη Σκανδιναβία,
τη Φινλανδία και τις Χώ-
ρες της Βαλτικής, µε
έδρα τη Στοκχόλµη, από
το 2007 έως τον Ιούλιο

του 2012.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση ο κ. Petersen διαδέ-
χεται τον Paulo Yoshikawa, ο οποίος είχε αναλάβει τη θέ-
ση του γενικού διευθυντή της Lufthansa για την Ελλάδα
και την Κύπρο για περισσότερα από 6 χρόνια. Ο κ.
Yoshikawa έχει µετακοµίσει πλέον στο Ελσίνκι, προκει-
µένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως γενικός δι-
ευθυντής της Lufthansa στη Φινλανδία.

∆ιάκριση για ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

Σηµαντική διάκριση αποτελεί για την κυπριακή εταιρεία
πετρελαιοειδών ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ η υποψηφιότητα της στα
Ευρωπαϊκά Επιχειρηµατικά Βραβεία 2012. Η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
είναι υποψήφια στην κατηγορία Περιβαλλοντικής και
Εταιρικής Βιωσιµότητας (Environment And Corporate
Sustainability).  Ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι
«τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηµατικά Βραβεία καθιερώθηκαν
για να αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν την αριστεία,
τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτοµία των επιχει-
ρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρού-
νται η βιτρίνα των επιτευγµάτων και των καινοτοµιών της
Ευρώπης στον επιχειρηµατικό τοµέα».  Όσοι επιθυµούν,
µπορούν να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα της
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
h t t p : / / w w w. b u si n e ssa wa r d s e u r o p e .co m
/entries/detail/Cyprus/4607. Η ψηφοφορία λήγει στις
17 Οκτωβρίου 2012. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον
Απρίλιο του 2013.

Συµφωνεί η ΕΤΟ

Τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στον ευρωπαϊκό
τραπεζικό τοµέα συζήτησαν τα µέλη της Ευρωπαϊκής
Τραπεζικής Οµοσπονδίας (ΕΤΟ) σε συνεδρίαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην
Κύπρο. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Συνδέσµου Τρα-
πεζών Κύπρου, τα µέλη της Επιτροπής µελέτησαν τις προ-
τάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δηµιουργία τρα-
πεζικής ένωσης, όπως δηµοσιοποιήθηκαν την περα-
σµένη εβδοµάδα από τον Πρόεδρο της Κοµισιόν Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο. Προστίθεται ότι η ΕΤΟ χαιρέτισε τις
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάθεση
της εποπτείας όλων των τραπεζών της ζώνης του ευρώ
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως τµήµα ενός νέ-
ου ενιαίου εποπτικού µηχανισµού, εκφράζοντας πα-
ράλληλα την υποστήριξή της στη σαφή δέσµευση που
αναλήφθηκε για την εφαρµογή ενιαίων εποπτικών κα-
νόνων (single rule book) ως τη σπονδυλική στήλη µιας
κοινής τραπεζικής εποπτείας, καθώς και τη θέληση για
διαφύλαξη της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς στις
27 χώρες της Ε.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠITIMOΣ ΠPOE∆POΣ TOY ΚΣΣΕ
Ο Κυπριακός Σύνδεσµος Συµβούλων Επιχειρήσεων (ΚΣΣΕ) µέλος
της ΟΕΒ, ανακήρυξε σε επίτιµο πρόεδρό του τον πρώην Πρόεδρο
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Γιώργος Βασιλείου. Κατά τη διάρκεια
γεύµατος εργασίας ο κ. Βασιλείου, αφού ευχαρίστησε το ΚΣΣΕ
για την τιµητική αυτή διάκριση, αναφέρθηκε στην τεράστια σηµα-
σία που έχει για την κυπριακή οικονοµία η σταθερότητα των τρα-
πεζών για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κατ’ επέκταση προ-
ώθηση της ανάπτυξης, αλλά και το ρόλο και έργο που έχουν οι σύµ-
βουλοι επιχειρήσεων.   Επιπλέον, ο κ. Βασιλείου αναφέρθηκε στη
µεγάλη σηµασία για την οικονοµία του τόπου, της τήρησης δηµο-
σιονοµικής πειθαρχίας και αποφυγής δηµιουργίας αλόγιστων χρε-
ών για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η Κύπρος κατά τον κ. Βασιλείου
«διανύει πολύ δύσκολη οικονοµική περίοδο» και αυτό που χρειά-
ζεται σύµφωνα µε τις δηλώσεις του, είναι «να αφεθούν στην άκρη
οι όποιες κοµµατικές σκοπιµότητες ή διαφορές για το καλό του τό-
που, µε τη δηµιουργία κοινής γραµµής από την πλειοψηφία των
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, έναντι των επικείµενων δανειστών
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µακριά από λαϊκισµούς».

ΒPABEIO «NIKOΣ ΣYMEΩNI∆HΣ»
Με στόχο την αναγνώριση και την επιβράβευση της αριστείας στον
τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας απονέµονται φέτος, για πέ-
µπτη συνεχή χρονιά, σε ειδική τελετή το «Βραβείο Έρευνας Νίκος
Συµεωνίδης» και το «Κυπριακό Βραβείο Καινοτοµίας» για το 2011.
Η τελετή απονοµής θα πραγµατοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου 2012
στις 5:00 µ.µ. στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, στο πλαίσιο
κοινής εκδήλωσης που συνδιοργανώνεται από το Ίδρυµα Προώ-
θησης Έρευνας (ΙΠΕ) και την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµη-
χάνων (ΟΕΒ) που απονέµουν το «Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεω-
νίδης» και τo «Κυπριακό Βραβείο Καινοτοµίας».  Το «Βραβείο Έρευ-
νας Νίκος Συµεωνίδης» απονέµεται από το 2007 προς τιµήν του
πρώτου Γενικού ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας
και έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας
των επιστηµόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύ-
προ και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σηµαντικά και µε διεθνή ανα-
γνώριση ερευνητικά αποτελέσµατα.  Η φετινή τελετή απονοµής
των Βραβείων έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕΕ και τα Βραβεία έχει προσκληθεί να απο-
νείµει ο Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρης Χριστόφιας.

ΗMEPI∆A «ΠEPIBAΛΛON & ΤYΠOΠOIHΣH»
Ο Κυπριακός Οργανισµός Τυποποίησης (CYS) σε συνεργασία µε το
Ίδρυµα TerraCypria και το Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Λεµεσού, διοργανώνουν ενηµερωτική Ηµερίδα τη ∆ευτέρα 15
Οκτωβρίου 2012 και ώρα 16.00, στο Εµπορικό & Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Λεµεσού στη Λεµεσό, µε θέµα: «Περιβάλλον & Τυ-
ποποίηση» Κύριοι εισηγητές στην Ηµερίδα θα είναι ο πρόεδρος του
Strategic Advisory Body on Environment (SABE) του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Τυποποίησης (CEN) κος Robert Brett και ο κος Σταµά-
της Σιβίτος,  Ecodesign Officer, European Environmental Citizens’
Organisation for Standardisation (ECOS). Εισηγήσεις θα γίνουν επί-
σης από εκπρόσωπους του Κυπριακού Οργανισµού Τυποποίησης
(CYS) και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ).  Χορηγοί
της Ηµερίδας είναι το ΕΒΕΛ, η ΚΕΑΝ, η GreenDot, το Συµβούλιο Υδα-
τοπροµήθειας Λεµεσού, το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού-
Αµαθούντας, το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού και ο ∆ήµος Λεµεσού.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι δηλώσεις συµµετοχής να αποστέλ-
λονται  συµπληρωµένες µέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2012.

ΤOY TAΣΣOY ΓIAΣEMI∆H*

Τ
α µέτρα, όπως φαίνεται να
έχουν προταθεί από το ∆ιε-
θνές Νοµισµατικό Ταµείο,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα και την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή και δηµοσιευθεί στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, είναι ξεκάθαρο ότι αποτε-
λούν µια κλασική συνταγή Τρόικας, η
οποία έχει εφαρµοστεί και σε άλλες πε-
ριπτώσεις όπως την Ελλάδα, την Πορτο-
γαλία και την Ιρλανδία.

Θα µπορούσε κάποιος εύκολα να δια-
τυπώσει την άποψη ότι ουσιαστικά η Τρόι-
κα είναι κοµµάτι της ύφεσης στην Ευρώπη,
αφού η αγορά αποστερείται σηµαντικής
ρευστότητας. Είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς πε-
ρικοπές και δηµοσιονοµική εξυγίανση η κυ-
πριακή οικονοµία δεν µπορεί να αναχρη-
µατοδοτηθεί. Άρα, η αίτηση στον Μηχανι-
σµό Στήριξης είναι δρό-
µος χωρίς επιστροφή. Το
σηµαντικό στοιχείο είναι
να καταφέρουµε µέσα
από τη διαπραγµάτευση
να διατηρήσουµε ακέ-
ραιες τις προοπτικές για
γρήγορη έξοδό µας από
την κρίση και επάνοδο της χώρας στις διε-
θνείς αγορές.

∆υστυχώς, η αναµενόµενη προσθήκη
των κεφαλαίων που απαιτούνται για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στο δη-
µόσιο χρέος ισοδυναµεί µε τη λήψη σκλη-
ρότερων µέτρων. Κατευθείαν δανεισµός
από τον µηχανισµό για τις τράπεζες θα απο-
συµφόριζε την κατάσταση και θα εξα-
σφάλιζε τη βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέ-
ους, ειδικότερα µετά την τοποθέτηση της
διευθύντριας του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου.

Τοµέας Υπηρεσιών
Ο τοµέας των Υπηρεσιών θα πρέπει να

προσεχθεί ιδιαίτερα, αφού αποτελεί την
ατµοµηχανή της κυπριακής οικονοµίας και
πιθανή απότοµη συρρίκνωσή του θα οδη-
γούσε το ΑΕΠ της Κύπρου σε πρωτόγνωρα
χαµηλά επίπεδα.

Γίνεται αντιληπτό ότι η αλλαγή του εται-
ρικού φόρου δεν βρίσκεται στο τραπέζι των

συζητήσεων. Όµως, πέραν τούτου, έχει δια-
τυπωθεί σε διάφορα δηµοσιεύµατα η θέ-
ση ότι η Τρόικα διαβλέπει προβλήµατα δια-
φάνειας, όπως για παράδειγµα στην περί-
πτωση κυπριακών εταιρειών και του τελι-

κού µετόχου (beneficial
shareholder).

Υπάρχουν διαδικασίες
οι οποίες εγγυώνται τη
διαφάνεια στην Κύπρο,
όµως γίνεται κατανοητό
ότι όπου απαιτείται, το
σύστηµα θα πρέπει να

βελτιωθεί. Αναµένεται, εξάλλου, η ψήφι-
ση από τη Βουλή του νοµοσχεδίου που
αφορά στις επιχειρήσεις παροχής υπηρε-
σιών διοίκησης εταιρειών και συναφών θε-
µάτων (Fiduciary Services), µε το οποίο
εφαρµόζονται διαφανείς διαδικασίες και
πλήρης έλεγχος τέτοιων παροχέων. Ιδιαί-
τερη σηµασία φαίνεται να δίνεται στις πε-
ριπτώσεις όπου ο τελικός δικαιούχος δεν
αναγράφεται στα πιστοποιητικά της Εται-
ρείας (χρησιµοποιείται αντιπρόσωπος -
Nominee shareholder) και στα κατεµπι-
στεύµατα (trusts).

Ξένες επενδύσεις
Η Κύπρος κατάφερε να προσελκύσει ξέ-

νες επενδύσεις λόγω του φορολογικού της
πλαισίου, της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
που παρέχονται από τους Κύπριους επαγ-
γελµατίες και της εµπιστοσύνης µε την
οποία περιβάλλουν τον τοµέα οι ξένοι επεν-
δυτές.

Αλλαγή του περιβάλλοντος ίσως δηµι-

ουργήσει συνθήκες ανασφάλειας ανάµε-
σα στους επενδυτές, οδηγώντας τον τοµέα
των υπηρεσιών σε συρρίκνωση. Λογιστές,
δικηγόροι και τραπεζίτες εφαρµόζουν ήδη
αυστηρές διαδικασίες που εγγυώνται τη
διαφάνεια των επενδύσεων που γίνονται
µέσω Κύπρου. Για παράδειγµα, το ελεγκτι-
κό επάγγελµα διέπεται από συγκεκριµένη
νοµοθεσία, ενώ υπάρχει ο αρµόδιος σύν-
δεσµος (ΣΕΛΚ), ο οποίος ασκεί έλεγχο ώστε
αυτή να εφαρµόζεται.

Η Κύπρος βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, εφαρµόζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ενώ
το κυπριακό τραπεζικό σύστηµα εποπτεύ-
εται πέρα από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, µε το άνοιγµα λογαριασµών και
τις µεταφορές χρηµάτων να ελέγχονται επι-
σταµένα. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και
είναι απαραίτητο να ληφθούν διαρθρωτι-
κά µέτρα. ∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση,
όµως, να φτάσουµε σε ακραίες καταστά-
σεις όπου οι επενδυτές θα σκέφτονται πολ-
λάκις πριν επενδύσουν µέσω Κύπρου.

Είναι γεγονός ότι η κυπριακή οικονοµία
διέρχεται ίσως τις κρισιµότερές της στιγ-
µές από το 1974. Απαιτείται όπως όλοι ερ-
γαστούν ώστε να υπάρξει µια συγκροτη-
µένη και τεχνοκρατικά τεκµηριωµένη δια-
βούλευση µε την Τρόικα. Ο Κύπριος πολί-
της αναµένεται να υποστεί µείωση στα ει-
σοδήµατά του, κάτι που θα πλήξει το βιο-
τικό επίπεδο. Το τελικό, όµως, µνηµόνιο
πρέπει να εγγυάται ότι οι θυσίες των πολι-
τών δεν θα πάνε χαµένες, αλλά θα δίνουν,
σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα, προοπτικές
ανάκαµψης.

*Ο Τάσσος Γιασεµίδης είναι Principal, KPMG

Limited. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί του στο

τηλέφωνο 22209000 ή στην ηλεκ. διεύθυνση

ayiasemides@kpmg.com 

Οι απόψεις και γνώµες που διατυπώνονται
στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και
δεν εκπροσωπούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις
και γνώµες της KPMG International ή Οίκων
Μελών της KPMG. 
Η επωνυµία  της KPMG και το λογότυπο της
KPMG είναι εγγεγραµµένα εµπορικά σήµατα
της KPMG International Cooperative, Ελβετι-
κός Οργανισµός.

Τρόικα και διαφύλαξη 
του τοµέα των Υπηρεσιών

Κλασική συνταγή Τρόικας, 
η οποία έχει εφαρµοστεί 
και σε άλλες περιπτώσεις
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Στο πλαίσιο της στρατηγικής της και παρά της αντίξοες οικονοµι-
κές συνθήκες, η PwC σταθερά επενδύει στον άνθρωπο.  Στις 30
και 31 Αυγούστου, ο οργανισµός υποδέχθηκε 67 νέους εκπαι-
δευόµενους λογιστές, 47 Κύπριους και 20 ρωσόφωνους, σε ει-
δική εκδήλωση στα εκπαιδευτικά του κέντρα στη Λευκωσία και
Λεµεσό. Στην κατεύθυνση συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης
των επαγγελµατιών της PwC, τον Αύγουστο του 2012, 44 ACA και
6 ACCA εκπαιδευόµενοι λογιστές πέρασαν µε επιτυχία τις τελικές
εξετάσεις.
Άξιες αναφοράς είναι δύο περιπτώσεις εκπαιδευόµενων λογι-
στών, που κατάφεραν παγκύπρια διάκριση στις επαγγελµατικές
εξετάσεις του Association ofChartered Certified Accountants. Η
Anastasia Matusenko διακρίθηκε στο µάθηµα Performance
Management και ο Ανδρέας Ματσιάς στο µάθηµα Audit &
Assurance.
Από την 1η Ιουλίου 2012, 88 επαγγελµατίες της PwC προήχθη-
σαν µέχρι και τη θέση του ανώτερου διευθυντή, υλοποιώντας τη
στρατηγική του οργανισµού για συνεχή επένδυση στην αξία του
ανθρώπινου παράγοντα.  Συγκεκριµένα, 7 επαγγελµατίες προή-
χθησαν στη θέση του ανώτερου διευθυντή, 7 στη θέση του δι-
ευθυντή και 74 σε άλλες θέσεις. 
Παράλληλα, η PwC οργάνωσε µε επιτυχία το πρόγραµµα καλο-
καιρινής απασχόλησης. Σε αυτό συµµετείχαν 27 φοιτητές, οι οποί-
οι επιλέχθησαν µετά από αξιολόγηση περισσότερων από 400 αι-
τήσεων. Όσοι πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις υπέ-
γραψαν εκπαιδευτικό συµβόλαιο µε την PwC για το 2013. 

Η PwC υποδέχθηκε 67 νέους 
εκπαιδευόµενους λογιστές 
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Καθαρή εσωτερική αξία                      EURO                             0.2795

Πλήρως κατανεµηµένη
καθαρή εσωτερική αξία                                                                   Ν/Α*

* Το εκδοµένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται 
µόνο από µετοχές. Ονοµαστική αξία µετοχής €0,34
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