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9. Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 ΤΟΥ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 

Α «ενότητα: "ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ" 

Το χρηματοοικονομικό συνέδριο "ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ" έχει ως βασικό 

αντικείμενο:  

1.  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Την «τεχνοκρατική» ανάλυση των μακροοικονομικών μοντέλων ανάπτυξης με βάση έγκυρες 

τεχνικές αναλύσεις, μελέτες και έρευνες από εξειδικευμένους αναλυτές, πολιτικούς 

επιστήμονες, εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας. 

Η  προσέγγιση των διοργανωτών και υπο-οργανωτών του πολύ-συνεδρίου προκαθορίζεται 

από την  εκσυγχρονιστική/μεταρρυθμιστική οπτική γωνία, επιδιώκοντας, χωρίς κομματικές 

ή άλλες δεσμεύσεις, την αποφυγή της προσωπικής προβολής εσωκομματικών θέσεων, 

ενδοκομματικών συμμαχιών που εντάσσονται σε πρόσκαιρες εσωτερικές διεργασίες των 

κομμάτων που σχετίζονται με τις εκάστοτε διαδικασίες διαδοχής δια της αμφισβήτησης των 

κατεστημένων δομών και ισορροπιών. 

Πέραν της επιστημονικής, πολιτικής ανάλυσης και ανεξάρτητα  από τις όποιες απόψεις που 

θα εκτεθούν, το χρηματοοικονομικό συνέδριο θα αποφύγει τις λαϊκίστικές θέσεις δια της 

παροχής της δυνατότητας έκθεσης των απόψεων στους σοβαρότερους  εκφραστές των 

υγιέστερων πολιτικών τοποθετήσεων από εκπροσώπους των εκπροσωπούμενων στην 

Κυπριακή Βουλή πολιτικών κομμάτων. 

Με αυτήν την λογική, δεν θα επιδιωχθεί η προβολή αντικρουόμενων απόψεων του 

σοσιαλδημοκρατικού χώρου, αλλά θα προβληθούν  οι απόψεις του Υπουργείου 

Οικονομικών, οι οποίες αν μη τι άλλο χαρακτηρίζονται από την συνέπεια και την στέρεα 

τεχνοκρατική λογική, με βάση μια δεδομένη πολιτική φιλοσοφία. 

Οι προσκλήσεις μας θα απευθυνθούν στον ΠΡΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ενώ με 

σειρά παραλλήλων εκδηλώσεων και στοχευμένων δεξιώσεων θα έρθουν σε επαφή με τις 

παραγωγικές τάξεις όλοι οι υπουργοί που θα αποδεχτούν την σχετική πρόσκληση. 

Το ίδιο θα επιδιωχθεί με τον χώρο της σημερινής αντιπολίτευσης, δια της προβολής των 

απόψεων κομματικών στελεχών που χαρακτηρίζονται από το ήθος, την συνέπεια και την 

τεχνοκρατική αντίληψη. 
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Οι πολιτικές εκτιμήσεις, η έκθεση των θέσεων των συνεπών τεχνοκρατών των  Κυπριακών 

πολιτικών κομμάτων, θα συμπληρωθεί με την παρουσίαση μακροοικονομικών στοιχείων 

οικονομικών δεικτών από τεχνοκράτες οι οποίοι έχουν πείσει τον σκεπτόμενο και 

απροκατάληπτο Κύπριο πολίτη, για την ακρίβεια των οικονομικών τους προβλέψεων που 

στηρίζονται στην επιστημονική επεξεργασία δεδομένων οικονομικών μεγεθών. 

 Σαυτό το σκέλος του συνεδρίου, θα προβληθούν οι απόψεις και οι εκτιμήσεις 

τεχνοκρατών, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ή έγκυρων οικονομικών φορέων. 

2.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τις προβλεπόμενες εισροές κοινοτικών πόρων μέσα στα πλαίσια του προγράμματος 

σύγκλισης, καθώς και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που παρέχονται προς τις Κυπριακές 

επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα κοινοτικά προγράμματα. 

Το αντικείμενο του συνεδρίου σαυτό το σκέλος θα καλυφθεί με: 

α. Την παρουσίαση των προβλεπόμενων εισροών από τα κοινοτικά προγράμματα και τους 

πόρους τους οποίους οφείλει να απορροφήσει η Κύπρος για τον εκσυγχρονισμό της μέσα 

στα πλαίσια του προγράμματος σύγκλισης. Η παρουσίαση, θα γίνει από έμπειρους, 

θεωρητικά καταρτισμένους και σοβαρούς ειδήμονες οι οποίοι ως συνεργάτες των 

εγκυρότερων Κυπριακών εντύπων ή οικονομικών οργανισμών πληροφόρησης, έχουν ήδη 

κατακτήσει την αναγνώριση της σε πλάτος και βάθος" γνώσης του αντικειμένου τους. 

β. Την έκθεση των νομικών και θεσμικών προϋποθέσεων, καθώς και των τεκμηριωμένων 

σχεδίων εκσυγχρονισμού, τα οποία θα  λάβουν την μορφή προγραμμάτων που θα 

υποβληθούν από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς προς τα 

αντίστοιχα κοινοτικά όργανα. 

Στόχος του[β], είναι η κατά το δυνατόν πλήρης απεικόνιση τους προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων των οποίων η υλοποίηση θα αρχίσει το 2017 με στόχο αφενός μεν την 

δημιουργία έργων υποδομής και αφετέρου την αναθέρμανση της οικονομίας με την 

βοήθεια των κοινοτικών πόρων με πρόθεση την συμπλήρωση του ιδιωτικού τομέα. 

Έως τον Νοέμβριο του 2016 θα υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την επενδυτική 

πολιτική και τις επιλογές της κυβέρνησης, τα οποία θα παρουσιασθούν ακριβοδίκαια από 

τεχνοκράτες και οικονομικούς αναλυτές γενικής αποδοχής. 

γ. Την συνοπτική παρουσίαση, από τους αρμόδιους σε κάθε υπουργείο ή φορέα, των εν 

ενεργεία κοινοτικών προγραμμάτων με σκιαγράφηση των βασικών όρων και δεδομένων 

υπαγωγής. 

. Την σαφή έκθεση των προϋποθέσεων επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την 

δημιουργία  επιχειρήσεων στις Ανατολικές χώρες ή τον Αραβικό κόσμο, παράλληλα με την 

ενημέρωση από τους εμπορικούς ακολούθους ή τους αρμόδια εξουσιοδοτημένους 

επιτελείς πρεσβειών των σχετικών χωρών, που θα παράσχουν διευκρινήσεις για τις 
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νομοθετικές ρυθμίσεις και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ξένες επενδύσεις με την 

μορφή μικτών επιχειρήσεων στην χώρα τους. 

Η παρουσίαση του θεωρητικού μέρους του [δ] θα γίνει από εξειδικευμένους ερευνητές.  

3.  ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Την κριτική προβολή του κυβερνητικού έργου για τον εκσυγχρονισμό/μεταρρύθμιση του 

δημόσιου τομέα της Κυπριακής οικονομίας. 

Την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων που θα σχετίζονται με την φιλοσοφία, την πορεία και 

τα αποτελέσματα των αποκρατικοποιήσεων. 

Την παρουσίαση των επενδυτικών προγραμμάτων των βασικών δημοσίων οργανισμών με 

εθνικό και αναπτυξιακό ρόλο σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι 

μεταφορές. 

Το [3] σ ‘αυτήν του την θεματική ΥΠΟ ενότητα, θα καλυφθεί από την τεκμηριωμένη 

παρουσίαση στοιχείων, με ομιλίες των Προέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών 

Δ/τών των αντίστοιχων δημόσιων οργανισμών. 

4 . ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

Την παρουσίαση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την δημιουργία ενός συγκεκριμένου και 

σαφούς θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία αγορών ή χώρων που συνδέονται άμεσα και 

καθοριστικά με την αναπτυξιακή κυβερνητική πολιτική. 

Στόχος του [4]  είναι η επισήμανση της ανάγκης που δημιουργεί η προοπτική του 2020, για 

μία καινοτόμα, κοινωνικά ευαίσθητη αλλά και ανταγωνιστική επιχειρηματική αειφόρο 

κοινωνία και οικονομία, όπου το κράτος λειτουργεί όχι ως τροχοπέδη, αλλά ως διακριτικός 

ρυθμιστής των όρων του θεμιτού ανταγωνισμού με τέτοιο τρόπο ώστε οι πόροι της 

οικονομικής δραστηριότητας να διοχετεύονται σε βιώσιμες επενδύσεις με παράλληλη 

αποτροπή αντιαναπτυξιακών φαινομένων και συντεχνιακών διεκδικήσεων, ελέγχοντας 

δραστικά και το νοσηρό φαινόμενο της παραοικονομίας. 

Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση αποκαλύπτει τις κοινωνικές δυσλειτουργίες της 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, πρέπει να δούμε τις μεν μεγάλες Τράπεζες να 

αποκτούν την λογική της ευθύνης όχι μόνον έναντι των μετόχων τους, το δε Κυπριακό 

Χρηματιστήριο να εξυγιαίνεται εσωτερικά, και να επιβάλει κριτήρια και διαδικασίες για την 

διαφάνεια των συναλλαγών και να μεταλλάσσει την δομή οικογενειακών επιχειρήσεων, 

παρέχοντας πόρους στα επενδυτικά προγράμματα των σημαντικότερων Κυπριακών 

επιχειρήσεων με εύλογο κόστος χρήματος.  

Τέλος, το Χρηματιστήριο, πρέπει να ξανά επιτρέψει στον επενδυτή (θεσμικό η ιδιώτη) να 

τοποθετήσει επιτυχώς κεφαλαιουχικούς πόρους με ικανοποιητική απόδοση, εφόσον 

απουσιάζει η νοοτροπία της Βραχυπρόθεσμης υψηλής απόδοσης. 
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Ήδη, έμπειροι και σοβαροί  αναλυτές των χρηματιστηριακών εξελίξεων, διαβλέπουν τις 

θετικές προοπτικές του Κυπριακού Χρηματιστηρίου ως αγοράς και όχι απλά και μόνον ως 

ευεργετικού θεσμού για την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. 

Γίνεται πλέον φανερή η ανάγκη μιας αλλαγής νοοτροπίας που θα επιτρέψει αφενός στις 

υγιείς επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους για βιώσιμη ανάπτυξη και αφ' 

ετέρου στους επενδυτές λογική απόδοση, εφόσον αντιληφθούν τις εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο επιχειρήσεις όχι ως αφορμή κερδοσκοπίας, αλλά θεμιτού κέρδους 

αντίστοιχου με την επενδυτική τους συνεισφορά. 

Μελετώντας κανείς τους ετήσιους απολογισμούς των πλέον κερδοφόρων και επιτυχημένων 

Κυπριακών εταιρειών που είναι οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, διαβλέπει ένα 

αναπτυσσόμενο πνεύμα σεβασμού προς την επιχείρηση, τους εργαζόμενους αλλά και τους 

μικρομετόχους. 

0 Πρόεδρος του Κυπριακού Χρηματιστηρίου θα προσκληθεί  για να παρουσιάσει τις 

θεσμικές καινοτομίες οι οποίες θα συντελεστούν  στο Κυπριακό Χρηματιστήριο.  

Παράλληλα, θα προσκληθούν  ως ομιλητές,  μετά από εξαιρετικά αυστηρή διαδικασία 

επιλογής, οι πλέον αρμόδιοι για την παρουσίαση του διαμορφούμενου νομοθετικού - 

θεσμικού πλαισίου για την κεφαλαιαγορά. 

Η τέταρτη θεματική ενότητα του πρώτου σκέλους του συνεδρίου, απασχολείται και με τις 

αναγκαίες κοινωνικές καινοτομίες οι οποίες οφείλουν να αντιμετωπίσουν πάγια 

εκσυγχρονιστικά αιτήματα με σύγχρονη και ριζοσπαστική αντιμετώπιση. 

Το συνέδριο, θα επιδιώξει να επιτείνει τον για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού 

συστήματος, θέτοντας επί τάπητος το θέμα της αναμόρφωσης του ασφαλιστικού 

συστήματος, το οποίο οφείλει να παραχωρήσει τη θέση του σε ένα νέο ασφαλιστικό 

σύστημα, όπου ο υπεύθυνος ιδιωτικός τομέας σε σύμπλευση με τον κρατικό, θα 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. 

Ένας άλλος χώρος, είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Η παρουσίαση των εξελίξεων στον 

εκπαιδευτικό χώρο, καθώς και των αιτημάτων για την δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου 

το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, θα καλυφθεί αφενός 

μεν από ειδικούς κατά θέμα συνεργάτες του Υπουργείου Παιδείας και αφετέρου από 

εκπροσώπους φορέων του ιδιωτικού τομέα. 

Η θεματική αυτή ενότητα, ολοκληρώνεται με ομιλίες των σημαντικότερων εκδοτών, 

διευθυντών ή οικονομικών συντακτών, των εγκυρότερων οικονομικών εφημερίδων και 

περιοδικών στην Κύπρο, με θέμα την οπτική αλλά και την αποστολή του οικονομικού τύπου 

για την γενικότερη κοινωνική και οικονομική προοπτική. 

5 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 

Την παρουσίαση και προβολή της υγειούς επενδυτικής δραστηριότητας του ξένου 

κεφαλαίου στην Κύπρο. 
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Οι Κύπριοι πολίτες, έχοντας ξεπεράσει τις προκαταλήψεις που τους είχαν δημιουργήσει οι 

παρωχημένες παραφιλολογίες, έχουν πλέον κατανοήσει ότι οι ξένες επενδύσεις δεν είναι 

αναγκαστικά αποικιοκρατικού τύπου» αλλά αποτελούν το ένα από τα τρία σκέλη 

ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας, μοντέλο το οποίο δεν αμφισβητείται πλέον από τα  

πολιτικά κόμματα. 

Με δεδομένη την χρονική υστέρηση λόγω του 2013 και την συρρίκνωση της επενδυτικής 

δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα από Κύπριους επιχειρηματίες, γίνεται κατανοητή η 

κρίσιμη και καθοριστική συνεισφορά των υγειών επενδυτικών δραστηριοτήτων του ξένου 

κεφαλαίου στην χώρα και αναζητείται η σοβαρότητα και η στρατηγική εκείνη η οποία θα 

επέτρεπε ένα νέο κύμα επενδύσεων σε τομείς όπου οι υφιστάμενοι παραγωγικοί πόροι 

ευρίσκονται εν αδράνεια ή υποαπασχολούνται . 

Η θεματική αυτή ενότητα, αποσκοπεί στο να παρουσιάσει διεξοδικά την υγιή επενδυτική 

δραστηριότητα του ξένου κεφαλαίου στην Κύπρο, με ομιλίες εμπορικών ακολούθων και 

προέδρων ξένων επιμελητηρίων οι οποίες μεταξύ άλλων θα θίξουν και τις προϋποθέσεις 

που ο ξένος επενδυτής θεωρεί εκ των «ουκ άνευ" προκειμένου να αποφασίσει να 

δεσμεύσει τα κεφάλαιά του σε μία χώρα η οποία οφείλει πριν από οτιδήποτε άλλο να 

παρέχει εχέγγυα πολιτικής σταθερότητας ελεγχόμενης οικονομικής ανάπτυξης, διαφάνειας 

και σαφήνειας ,για τους όρους και τα δεδομένα του επιχειρεί. 

Η θεματική αυτή ενότητα, θα συμπληρωθεί με ομιλίες των σημαντικότερων φορέων 

επιμελητηριακού τύπου στην Κύπρο με αμιγώς Κυπριακή σύνθεση, έχοντας ως βασικό τόνο 

την ανάγκη προβολής του εθνικά αναγκαίου ρόλου τους, επισημαίνοντας παράλληλα την 

υποβάθμιση του αναπτυξιακού ρόλου τους, μέσα στα πλαίσια ενός κλίματος κοινωνικής 

συναίνεσης το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την δημιουργία ενός μεσοπρόθεσμου 

σχεδίου εξόδου από την κρίση του 2013. 

Το τελευταίο μέρος της πέμπτης ενότητας του Α ‘σκέλους του συνεδρίου, θα προχωρήσει 

ακόμα περισσότερο διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για επενδύσεις στην Κύπρο, 

με την συμμετοχή ξένου κεφαλαίου. 

6.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Η έκτη ενότητα του Α ‘σκέλους του συνεδρίου, επιχειρεί να απεικονίσει την φιλοσοφία των 

επιχειρηματικών στρατηγικών εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο, κατά κλάδο. 

Οι επιχειρηματικές στρατηγικές, θα παρουσιάσουν και το μακροπρόθεσμο μοντέλο 

ανάπτυξης των εταιρειών, αλλά και τα νέα μοντέλα που χρησιμοποίησαν επιτυχημένα 

επίλεκτες Κυπριακές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα δεδομένα της 

οικονομικής κρίσης του 2013. 

Πέραν των εισηγμένων εταιρειών, θα προβληθούν και εταιρείες οι οποίες εντάσσονται στις 

εξής κατηγορίες: Δικαιοδόχοι ή δικαιοπάροχοι (FRANCHISE), Πρότυπα ιατρικά κέντρα,  

εταιρίες των οποίων η δραστηριότητα είναι καινοτομική για την Κύπρο, Επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν επιτυχώς προγράμματα ολικής ποιότητας . 
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Β ‘ενότητα: "ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ" 

Το δεύτερο σκέλος του συνεδρίου, έχει ως βασικό αντικείμενο  την παρουσίαση των ριζικών 

αναδιατάξεων της νέας αγοράς χρήματος. 

Η παρουσίαση, θα καλύψει τους εξής χώρους: 

1. Τράπεζες, Επενδύσεων, Επιχειρηματικού κεφαλαίου 

2. Ασφάλειες 

3. Χρηματιστηριακές εταιρείες  

4.           Αμοιβαίων κεφαλαίων 

5. Κτηματομεσιτικές - Κτηματαγορά 

1. Τράπεζες 

Οι προσκλήσεις μας ομιλητών, προς τις διοικήσεις των σημαντικότερων Κυπριακών και 

ξένων Τραπεζών, διατυπώθηκαν' κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί η ενδεικτική 

παρουσίαση των κλασσικών, αλλά κυρίως των νέων τραπεζικών εργασιών που παρέχονται 

από τις Κυπριακές ή Ξένες Τράπεζες στην Κύπρο. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα καλυφθούν οι εξής υπηρεσίες: Αντισταθμιστικό εμπόριο, 

Χρηματοδότηση αγροτικής οικονομίας, Χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων, Δάνεια 

ενυπόθηκα (Στεγαστικά, Τουριστικά, Επαγγελματικής στέγης), Τραπεζικά ομόλογα, 

Προώθηση επενδύσεων, Συμμετοχές και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, UNDERWRITING 

Ναυτιλιακά δάνεια, Καταθέσεις, Στεγαστικό ταμιευτήριο, Κεφάλαια κίνησης, Διαχείριση 

διαθεσίμων πελατών, Προθεσμιακές καταθέσεις. 

Οι ομιλίες, θα γίνουν από διοικητές ή υποδιοικητές Τραπεζών, ενώ η παρουσία των 

εξειδικευμένων στελεχών είναι απαραίτητη στα περίπτερα, λαμβάνοντας υπόψιν το 

γεγονός ότι οι επισκέπτες της έκθεσης δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από την 

ενημέρωση των συνεργατών του τμήματος δημοσίων σχέσεων, εξ αιτίας της αυστηρής 

εξειδίκευσης της έκθεσης. 

Η ανάγκη πληροφοριών γενικής φύσης, θα καλυφθεί από το έντυπο υλικό των εκθετών και 

τις ενημερωτικές σελίδες του επενδυτικού οδηγού "CYPRUS MONEY & BUSINESS GUIDE”, 

που θα αναφέρονται στο στίγμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της κάθε τράπεζας. 

Υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και της πρόσκαιρης κάμψης του Χρηματιστηρίου, θα 

παρουσιασθούν τα Ομολογιακά δάνεια και τα δάνεια σε συνάλλαγμα, ως εναλλακτικές 

μορφές χρηματοδότησης χαμηλότερου κόστους. Επίσης, θα παρουσιασθεί η μετεξέλιξη 

Κυπριακών Τραπεζών σε σύγχρονες επενδυτικές Τράπεζες που ανταποκρίνονται στα διεθνή 

πρότυπα. Εάν από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των υπό παρουσίαση Τραπεζών, 

συσχετίζεται με την δυνατότητα προσφοράς νέων καινοτόμων, χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών και την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων που 
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συνδέονται με την οικονομική κρίση και τις ειδικές εξελίξεις του χώρου, που προέκυψαν 

από το υψηλό επίπεδο του κόστους δανεισμού, τα υψηλά επιτόκια, την κατάργηση των 

επιδοτήσεων και τον περιορισμό των επιχορηγήσεων των αναπτυξιακών νόμων. 

Δεύτερο κριτήριο μας αποτελεί η ευελιξία των επιχειρηματικών στρατηγικών των Τραπεζών 

και η αποδεδειγμένες επιτυχίες τους στις χορηγήσεις δανείων πρωτότυπων μορφών, όπως 

τα δάνεια σε συνάλλαγμα ή τα κοινοπρακτικά δάνεια. 

Το τρίτο κριτήριο, συνδέεται ή με την ηγετική παρουσία στην κεφαλαιαγορά και την 

χρηματαγορά, ή με την δυναμική είσοδο, ανάπτυξη και επέκταση σε νέες τραπεζικές ή 

διατραπεζικές πράξεις και εργασίες . 

Τέταρτο κριτήριο αποτελεί η επιτυχής και ολοκληρωμένη εφαρμογή της οργανωτικής 

αναδιάρθρωσης των Τραπεζών, με βάση τις σημερινές απαιτήσεις που δημιουργεί ένα οξύ 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξ αιτίας της απελευθέρωσης της αγοράς χρήματος και της 

κίνησης κεφαλαίων. 

Τέλος, σημαντικό κριτήριο αποτελεί ο βαθμός διείσδυσης στον επιχειρηματικό κόσμο, ή το 

αντίστοιχο κάθε φορά κοινό μιας Τράπεζας και η θεμελίωση μιας διευρυμένης παρουσίας 

σε εξειδικευμένες και αναπτυσσόμενες αγοράς. 

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα των Τραπεζών, θα προβληθεί επιλεκτικά και στο σκέλος 

εκείνο των δραστηριοτήτων τους που σχετίζεται με συμμετοχικές συμμετοχές. 

Ειδικά για τις αναπτυξιακές Τράπεζες, θα εκτιμηθεί και ο βαθμός επενδυτικής τους 

συνεισφοράς στις βιομηχανικές και Τουριστικές επενδύσεις. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και κυρίως στον 

ειδικότερο τομέα της αναδοχής και τοποθέτησης εκδόσεων τίτλων, ή ομολογιακών δανείων 

που εισάγονται στο Χρηματιστήριο. 

Επίσης, θα προβληθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε θεσμικούς ή ιδιώτες επενδυτές, 

όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η διάθεση αξιόγραφων του Δημοσίου ή άλλων 

εκδοτών, η διαμεσολάβηση για την τοποθέτηση τίτλων του Δημοσίου σε διεθνές επίπεδο, η 

παροχή υπηρεσιών συμβούλων επενδύσεων, η αγορά και η πώληση μετοχών και 

ομολογιών στο Κυπριακό και τα ξένα χρηματιστήρια. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες χρηματαγοράς, θα προβληθεί η επιτυχής δραστηριοποίηση 

Τραπεζών για τον επιτυχή προγραμματισμό και διαχείριση των διαθεσίμων τους και 

ειδικότερα οι τοποθετήσεις σε τίτλους του Δημοσίου, n τήρηση αποθέματος τίτλων του 

Δημοσίου, η προσφορά δυνατότητας αντιμετώπισης απρόβλεπτων ταμειακών αναγκών, οι 

διατραπεζικές πράξεις παραγώγων προϊόντων χρηματοοικονομικής αγοράς (SWAPS, 

FORWARD TRANSACTIONS, OPTIONS). 

Παράλληλα με τις καθαυτό υπηρεσίες, θα προβληθεί με την έννοια της ολοκλήρωσης και 

του συγκριτικού πλεονεκτήματος και η προσφορά συμβουλευτικών ή διαμεσολαβητικών 

υπηρεσιών προς επιχειρήσεις για θέματα νομικά, φορολογικά, χρηματοδοτικά, η 



8 

 

διαμεσολάβηση για επιχειρηματικές συνεργασίες και η συμβουλευτική υποστήριξη για 

επιχειρηματικά σχέδια. 

Για τους Τραπεζικούς , ομίλους, η παρουσίαση θα γίνει εν συνόλω, με ταυτόχρονη 

παρουσίαση του εξειδικευμένου έργου των θυγατρικών τους εταιρειών και κυρίως στις 

περιπτώσεις εκείνες που η διοικητική διάρθρωση και το MARKETING διενεργείται εν 

συνόλω, έχοντας την έννοια της υποστήριξης των κεντρικών υπηρεσιών. 

Οι στόχοι του συνεδρίου για τον Τραπεζικό χώρο, μεταξύ άλλων καλύπτουν και τα εξής:  

Α. Στρατηγικές κατευθύνσεις και διοικητική φιλοσοφία των μεγάλων τραπεζών.  

Β. Τμηματοποίηση αγοράς και POSITIONING νέων ιδιωτικών Τραπεζών  

Γ. Νέες αγορές ξένων Τραπεζών με την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των 

δραστηριοτήτων τους.  

Δ. Χρηματοδότηση Τραπεζών. 

Ε. Παρουσίαση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τραπεζών. 

2. Ασφάλειες 

Η φιλοσοφία και η προσέγγιση μας κατά την διαδικασία πρόσκλησης των ομιλητών του 

συνεδρίου από τον ασφαλιστικό χώρο, ανταποκρίνεται στο σκεπτικό αφενός μεν της 

παρουσίασης των πλέον συνεπών με υγιή κοινωνική και επαγγελματική συνείδηση 

εταιρειών, που αποδεδειγμένα έχουν προωθήσει την ασφαλιστική συνείδηση στην χώρα 

και αφετέρου την προβολή των πρωτοπόρων εκείνων εταιρειών που έχουν μετασχηματίσει 

τον εν στενή εννοία ασφαλιστικό χώρο με την επέκτασή τους στον ευρύτερο χώρο των 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων . 

Η προσέγγισή μας, χωρίς να παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες του χώρου 

είχαν και έχουν τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις είναι τέτοια, ώστε να μην παραγνωρίζει την 

συνεισφορά και μικρότερων ή νεότερων ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες με ρεαλισμό 

δεν επιδιώκουν την κατάκτηση μιας κυρίαρχης θέσης, αλλά την αναγνώριση της παροχής 

αξιόπιστων υπηρεσιών με πραγματικό σεβασμό προς τις ανάγκες του πελάτη. 

Η πρόσκληση ομιλητών, απευθύνθηκε προς τις διοικήσεις των Ασφαλιστικών εταιρειών με 

βάση τα ανωτέρω κριτήρια και με στόχο την κάλυψη τριών περιπτώσεων Ασφαλιστικών 

εταιρειών: 

Α. Όμιλοι Ασφαλιστικών εταιρειών, που έπαιξαν και παίζουν ρυθμιστικό ρόλο για την 

μετεξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς.  

Β. Μεσαίες Ασφαλιστικές εταιρείες, με παράδοση συνέπειας, ήθους και επαγγελματισμού, 

με έντονες εκσυγχρονιστικές τάσεις, που έχουν λάβει την μορφή προγραμμάτων 

στρατηγικής ανάπτυξης σε ειδικά τμήματα της Ασφαλιστικής αγοράς. 
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Γ. Νέες εταιρείες του χώρου, των οποίων η οργανωτική δομή και η φιλοσοφία του 

MANAGEMENT και του MARKETING πιέζει την παραδοσιακή Ασφαλιστική αγορά, που 

ανδρώθηκε με δεδομένα του παρελθόντος, να εκσυγχρονισθεί καλύπτοντας ανάγκες σε 

νέους χώρους. 

Οι ομιλίες,  θα έχουν ως στόχο την διεξοδική παρουσίαση των ασφαλιστικών 

προγραμμάτων, αλλά θα έχουν ως άξονες την φιλοσοφία και την προσέγγιση των 

Ασφαλιστικών εταιρειών στα κλασσικά προϊόντα, την επιτυχή κάλυψη νέων αναγκών ή 

αξιών των πελατών, καθώς και την αυστηρά εξειδικευμένη κάλυψη αναγκών σε χώρους 

που προωθούν τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή των 

υπηρεσιών υγείας με καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα μέσω πρωτότυπων αλλά και 

δοκιμασμένων διεθνών συνεργασιών. 

Μέσα από τις ομιλίες, θα επιδιωχθεί το να  προβληθεί η ετοιμότητα ή μη των 

ασφαλιστικών εταιρειών στην διαδικασία της σταδιακής αλλά και ουσιαστικής 

αντικατάστασης του Κράτους, τροποποιώντας το όλο  και περισσότερο παρωχημένο 

μοντέλο του κράτους Προνοίας, το οποίο βρίσκεται σε κρίση. 

3. Χρηματιστηριακές εταιρείες 

Ο  Οξύτατος ανταγωνισμός που προέκυψε από την θεσμική αναβάθμιση του 

χρηματιστηριακού χώρου, είχε ως αποτέλεσμα τον ταχύ εκσυγχρονισμό των χρηματιστών.  

Η  παραδοσιακή δομή οικογενειακών στην ουσία επιχειρήσεων δεν εξακολουθεί να 

επιβιώνει,  ενώ οι χρηματιστές οι οποίοι θέλησαν να συμμετάσχουν στην νέα τάξη 

πραγμάτων, δημιούργησαν ισχυρές χρηματιστηριακές εταιρείες, επένδυσαν για την 

δημιουργία περισσότερο ευπρόσωπων χώρων συναλλαγής με την πελατεία τους, έδωσαν 

υψηλούς μισθούς για την δημιουργία στελεχών με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις 

και αντελήφθησαν ότι οι παραδοσιακές πελατειακές σχέσεις που στηριζόταν στις 

εμπειρικές γνώσεις και στις προσωπικές γνωριμίες του χρηματιστή όφειλαν να 

αντικατασταθούν από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας ομάδας έμπειρων τεχνοκρατών, 

οι οποίοι στηρίζονται στην επιστημονική γνώση, στην επαγγελματική εξυπηρέτηση, 

αγωνιζόμενοι για μερίδια αγοράς. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις  και οι αναδιατάξεις του χώρου, τροποποίησαν και το ποσοστό 

συμμετοχής επί του συνολικού τζίρου της χρηματιστηριακής αγοράς των κλασσικών 

χρηματιστηριακών υπηρεσιών, μιας που οι Τράπεζες και οι άλλοι επενδυτικοί οργανισμοί 

μέσω θυγατρικών τους διεκδίκησαν με το ανάλογο βέβαια ρίσκο, μερίδιο στην 

δημιουργηθεί σα αγορά. 

Η αναζήτηση των εσόδων στράφηκε και στις κλασσικές μεθοδολογίες του MARKETING, 

όπως η επέκταση του δικτύου διανομής (υποκαταστήματα), ενώ η οικονομική ύφεση και η 

πρόσκαιρη αλλά αρκετή σε διάρκεια κάμψη των χρηματιστηριακών συναλλαγών, οδήγησε 

σε επαναπροσδιορισμό του επιθυμητού πελάτη. 

Αρκετές χρηματιστηριακές εταιρείες, στήριξαν την αύξηση του κύκλου εργασιών του στην 

συνεργασία με ξένους επενδυτές, ενώ εισήλθαν στο χρηματιστηριακό χώρο από 



10 

 

παράλληλους χώρους, όπως για παράδειγμα ο κτηματομεσιτικός. Η παραδοσιακή πτώση 

του Κυπριακού Χρηματιστηρίου κορύφωσε το ενδιαφέρον Κύπριων επενδυτών για ξένα 

χρηματιστήρια, παράλληλα, άρχισε να διευρύνεται το ενδιαφέρον επίλεκτων Κυπριακών 

εταιρειών, για εισαγωγή σε ξένα χρηματιστήρια. 

Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, είχαν μετατραπεί στα πλέον υψηλόμισθα στελέχη της 

Κυπριακής αγοράς, ενώ οι βιαστικές κινήσεις χρηματιστηριακών εταιρειών που στηριζόταν 

σε τραπεζικούς ομίλους, συχνά είχαν σαν αποτέλεσμα, την συσσώρευση απρόβλεπτων 

ζημιών δημιουργώντας μια ρεαλιστική εικόνα για τις δυνατότητες γρήγορου αλλά 

αμφίβολου πλουτισμού, μέσα από την συνετή και συντηρητική αντίληψη του ρόλου τους. 

Το σήμερα του χώρου, στο περιβάλλον του μετά το 2013 και μετά την πρόσφατη διεθνή 

οικονομική κρίση. 

Στόχος αυτής της θεματικής ενότητας του συνεδρίου, είναι η απεικόνιση των στρατηγικών 

των σημαντικότερων χρηματιστηριακών εταιρειών και η ανάδυση μέσα από την ώριμη 

επιχειρηματική τους φιλοσοφία των βασικών όρων επιχειρηματικής ανάπτυξης, 

παρέχοντας παράλληλα ένα πλαίσιο επενδυτικών κανόνων για μια επιτυχή επενδυτική 

στρατηγική. 

 4- ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετά από τις ραγδαίες ποσοτικές και ποιοτικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στο χώρο των 

Αμοιβαίων κεφαλαίων από το 1992, που δημιουργήθηκε το Money Show, έχει πλέον –παρά 

τα μεγάλα προβλήματα-εγκαθιδρυθεί ο θεσμός, στη συνείδηση του επενδυτικού κοινού. 

Τα περασμένα χρόνια 

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια  ήταν μια εξαιρετικά απρόβλεπτη περίοδος  

οικονομικά, πολιτικά και κυρίως χρηματιστηριακά, ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

γνώρισε μια σημαντική ανάπτυξη. Δημιουργήθηκαν νέες εταιρείες Αμοιβαίων κεφαλαίων, η 

επένδυση νέων κεφαλαίων σε Αμοιβαία κεφάλαια, οι υψηλές ετήσιες αποδόσεις, η 

αναβάθμιση του ενημερωτικού επιπέδου του επενδυτικού κοινού, η δυνατότητα των 

ταμείων κοινωνικής ασφάλισης για την δημιουργία Αμοιβαίων κεφαλαίων, η δυνατότητα 

διαπραγμάτευσης νέων προϊόντων στο χρηματιστήριο, η δυνατότητα τοποθέτησης των 

αποθεμάτων των Ασφαλιστικών εταιρειών σε μερίδια Αμοιβαίων κεφαλαίων, 

προσδιορίζουν το  πλαίσιο  του παρελθόντος του θεσμού. 

Η Κυπριακή αγορά, γνώρισε την δημιουργία νέων και πρωτόγνωρων για τα Κυπριακά 

δεδομένα Αμοιβαίων κεφαλαίων, που ολοκλήρωσαν τις ήδη υπάρχουσες οικογένειες 

Αμοιβαίων κεφαλαίων, με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες και οι ειδικές 

απαιτήσεις των επενδυτών . 

Σήμερα 
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Όσον αφορά την προβολή των κατηγοριών Αμοιβαίου κεφαλαίου, στο συνέδριο, θα 

ακολουθηθεί η θεματική κάλυψη κατά προϊόν ενώ θα γίνει κατά προτεραιότητα προβολή 

των πρωταθλητών. 

5.  Κτηματομεσιτικές - Κτηματαγορά 

Θεωρώντας την κτηματαγορά ως άμεσα συναρτόμενη και σχετιζόμενη με την "MONEY 

SHOW" και τις εξελίξεις της επενδυτικής αγοράς και της αγοράς χρήματος, θα 

παρουσιάσουμε το έργο των σημαντικότερων κτηματομεσιτικών και κατασκευαστικών 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και το εξωτερικό. 


