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Το νέο ιοπίο σια χρηματοοικονομικά

ft
Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Ο
ι eniKecpaXfts ίων 
τεσσάρων μεγάλων 
διεθνών ελεγκτικών 
οίκων ανοίγουν τα 
χαρτιά tous στη 
«Σημερινή» ms 
Kupiams και απα
ντούν για τη φυγή ρωσικών ειαιραών από 
την Κύπρο και τη νέα τάξη πραγμάτων που 
έχει δημιουργηθεί. Αναλύουν τα δεδομένα, 

λίγε5 εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση 
ms οδηγία5 ms Κεντριά Τράπεζα5 για 
ns ειαιρείε5-κέλυφο3 και την επίδρασή 
tous στον τομέα. Enions, καταθέτουν ns 
απόψειβ tous για το μέλλον του κυβερ
νητικού σχεδίου πολιτογράφησή ξένων 
επενδυτών και εξηγούν γιατί η Ktinpos 
βρίσκεται στο στόχαστρο για το ξέπλυμα 
παράνομου χρήpaios.

Η ρωσική... φυγή
Πιο αναλυτικά, η αποχώρηση ρωσικών 

εταιρειών από την Κύπρο aoqiakos και 
προβληματίζει tous επαγγελματίε5 στον 
τομέα των υπηρεσιών. «Μετά ns αλλα- 
γέ5, ons onoies προχώρησε η ρωσική 
κυβέρνηση, οι εταιρείε5 ρωσικών συμ
φερόντων ουσιαστικά δεν αποκομίζουν 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά 
τη φορολογία από τη δραστηριοποίη- 
σή tous στην Κύπρο», σύμφωνα με τον 
Διευθΰνοντα Σύμβουλο ms PwC. Αυτό 
έχει (i)s αποτέλεσμα, όι kos pas αναφέρει 
ο Ευγένιο5 Ευγενίου, «αρκετέ5 ρωσικέ5 
εταιρείε5 να έχουν επαναπατριστεί. Ωστό
σο», προσθέτει, «evas μεγάλο5 apiOpos 
ξένων και Ρώσων επιχειρηματιών συ
νεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο χάρη στην ποιότητα των υπηρε
σιών που προσφέρονται αλλά και στην 
πρόσβαση που προσφέρει η χώρα στην



2

  Το νέο τοπίο στα χρηματοοικονομικά
Media: SIMERINI TIS KYRIAKIS Page: 19 Published at: 25-11-2018

Ευρωπαϊκή Ένωση». Επιπλέον, «άνθρωποι 
με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, που είχαν 
παρουσία στην Κύπρο από παλιά, χώρα 
επιλέγουν να κάνουν απ’ εδώ τα πλάνα 
ious σε σχέση με ιη διαδοχή xous και με 
το nobs θα μεταφέρουν την περιουσία xous 
σχα παιδιά xous».

Νέα τάση
Σχα τελευταία στοιχεία xns Κενχρική5 

Τράπεζα5, που δεικνύουν όχι τα κεφάλαια 
που επαναπατρίστηκαν μέσω Κύπρου στη 
Ρωσία έφτασαν τα €10 δια, κάνει ιδιαίτερη 
μνεία ο αναπληρωπ^ Διευθύνων Σΰμ- 
βουλο5 xns KPMG. «Η επιβολή περιορι
στικών μέτρων (sanctions), σε ό,τι αφορά 
xis ρωοικέ^ επιχειρήσει, επηρεάζει την 
επιχειρηματική xous δραστηριότητα και 
κάνει πιο δΰσκολε5 ns εργασίε5 xous στο 
εξωτερικό, καθώ5 και ns συναλλαγέ5 μέσω 
του διεθνού5 τραπεζικού ouompaxos», 
αναφέρει. Ο Xpioxos Βασιλείου σημειώ
νει, παρά ταΰτα, ότι «οι επενδύσει από τη 
Ρωσία συνεχίζονται, εφόσον οι ει ιενδυτέ5 
αντιλαμβάνονται τα συγκριτικά πλεονεκτή
ματα που προσφέρει η χώρα pas. Μεγάλο

μέρο5 των επενδύσεων τροφοδοτούν την 
αγορά ακινήτων. Υπάρχουν όμιλοι που με- 
τέφεραν σημαντικό αριθμό προσωπικού 
στη χώρα pas δημιουργώντα5 βάση, ενώ 
αρκετέ^ είναι οι οικογένειεχ που αποφάσισαν 
να εγκατασταθούν στην Κύπρο».

Ο Ανώτερο5 Εκιε/,εουκίΑ Σύμβουλο5 
xns Deloitte σημειώνει στη «Σ» ότι «αντί 
έξοδθ5 των ρωσικών εταιρειών, θα έλεγα ότι 
παρατηρείται αναδιοργάνωση των ομίλων 
που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση στον 
αριθμό των εταιρειών. Πρόσθετα, άρχισε 
να διαφαίνεχαι ότι περιορίζονται οι ραχιικέν 
εταιρείες ι ιου επιδιώκουν να επεκταθούν ή να 
εξασφαλίσουν έδρα στην Κύπρο». Σύμφωνα 
με τον Χριστή Χριστοφόρου, «λόγω των νέων 
μέτρων που λαμβάνονται διεθνής για τη 
διακίνηση κεφαλαίων και των κυρώσεων 
που επιβάλλει η Δύση (ΗΠΑ και Ε. Ε.) στη 
Ρωσία, παρατηρείται ένα μούδιασμα από 
ii>£upas ρωσικών επιχειρήσεων». Διατυ
πώνει την ανησυχία του για το φαινόμενο, 
λέγοντα5 ότι «είναι μια τάση, την οποία 
οφείλουμε να την προσέξουμε και να την 
αξιολογήσουμε σωστά για τον σχεδίασμά 
των μελλοντικών pas κινήσεων».

Η φυγή ρωσικών εταιρειών άρχισε με 
αργού5 ρυθμού5, από το 2012-13, λέγει ο 
Διευθύνων Euvtiaipos xns ΕΥ. «Μετά την 
πρόσφατη εγκύκλιο xns Κεντρικήβ Τρά- 
πεζα5 για ns ειαιρείε5-κέλυφο5, ο pu0pos 
αυξήθηκε σημαντικά. Os εκ τούτου, έχει 
παρατηρηθεί έξοδοί αρκετών ρωσικών 
εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν πραγματική 
οικονομική υπόσταση και 6paompi0xnres 
στην Κύπρο, ενώ 0vas opiGpos κυπριακών 
ιθυνουσών εταιρειών δεν είχαν το απαραί
τητο προσωπικό και ήταν αναπόφευκτο 
να τερματιστούν οι δραστηριότητέ5 xous», 
σημειώνει Ο EioOpos Παντζαρή5 αναφέρει 
ακόμη όη «παράλληλα με την έξοδο αρκετών 
εταιρειών, παρατηρείται ότι υφιστάμενε5 
εταιρείε5 με ιιραγμαιικέ5 δραοιηριόιηιεε 
και προσωπικό στην Κύπρο αρχίζουν να 
ενισχύουν την παρουσία xous στο νησί, και 
αυτό αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη».

Οι shell companies
θετικά ravxois αποτιμάται η πρόσφατη 

οδηγία xns Κεντριά Τράπεζα5 για ns εται- 
ρείε3-κέλυφο5. «Δημιουργεί νέα δεδομένα 
στον τομέα των διεθνών υπηρεσιών», επιση
μαίνει ο επικεφαλή5 ms PwC. «Αποτελεί μια 
θετική εξέλιξη, η οποία συμβάλλει καθορι

στικά στην καθιέρωση ενιαίων πρακτικών 
σε όλο το κυπριακό τραπεζικό σύστημα 
όσον αφορά την ενίσχυση των πρακτικών 
καταπολέμησή xns vopiponoinons εσόδων 
από παράνομε5 δραστηριότητε5. Τέτοιε5 
πρωτοβουλίε5», σύμφωνα με τον Ευγένιο 
Ευγενίου, «έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
εικόνα xns Κύπρου, αλλά και ουσιαστική 
συμβολή στην προσπάθεια ενίσχυση s xns 
άξιοι noiias xns xcbpas».

Στο ίδιο pfiKos KOpaxos κινείται και η 
KPMG. «Η τροποποίηση αυτή θεωρώ ότι 
θα βοηθήσει npos την κατεύθυνση για 
μια πιο αποτελεσματική διαχείριση αυτών 
των εταιρειών από ns τράπεζε5, ενώ θέτει 
ns βάσεΐ5 για καθιέρωση ομοιόμορφων 
πρακτικών σε όλο το κυπριακό τραπεζικό 
σύστημα», σημειώνει ο αναπλήρωσα Δι- 
ευθύνων Σύμβου/os. Ο Xpioxos Βασιλείου 
εκτιμά ότι «θα βοηθήσει μεσο-μακρο- 
πρόθεσμα στην εξάλειψη των ύποπτων 
συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυ
ση των πρακτικών καταπολέμησή xns 
νομιμοποίησή εσόδων από παράνομε5 
δραστηριότητε5».

Προσοχή για αποφυγή επιπτώσεων 
στην οικονομία συστήνει ο επικεφαλή5 xns 
Deloitte. «Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν πιέ
σεων των ΗΠΑ, οι οποίε5 με τη σειρά xous 
δέχθηκαν npoxpoms από την Υπηρεσία 
Καταπολέμησή Ξειιλϋμαios Xpnpaxos 
(FinCEN)», σημειώνει. Σύμφωνα με τον 
Χρίσιη Χριστοφόρου, «στο πλαίσιο ins 
vopipomxas, πρέπει να προφυλάξουμε το 
μοντέλο μα5 για ns ξένε5 επιχειρήσει και 
δεν θα πρέπει να πληγούμε από μέτρα που 
αφορούν φαινόμενα που αναπτύσσονται 
σε άλλε5 χώρε5.

Ενίσχυση xns δια (ράνει as και xns αξιο- 
moxias xns xcbpas βλέπει, μεταξύ άλλων, 
ο επικεφαλή5 xns ΕΥ. «Ναι μεν θα μειώσει 
τον αριθμό των εγγεγραμμένων εταιρειών 
στην Κύπρο, θα υποχρεώσει opens ns εται- 
ρείε5, που πραγματικά εργάζονται από την 
Κύπρο, να αυξήσουν την εδώ παρουσία 
xous», σημειώνει. Enions, ο Eiaupos Πα- 
ντζαρή5 θεωρεί σημαντικό ότι «με τη νέα 
οδηγία, η Κύ ι ipos βάζει ιέ/os ons ειιικρίοεΐ5 
που δεχόταν στο συγκεκριμένο θέμα και 
μετά xis πρώτε5 αντιδράσεΐ5 πιστεύω ότι οι 
ενέργειε5 από όλου5 xous εμπλεκομένου5 
θα είναι npos τη σωστή κατεύθυνση για 
την βελτίωση xns εικόνα5 xns xcbpas pas 
στο εξωτερικό».
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Η πολεμική για 
το ξέπλυμα

Ι
διαίτερη βαρύτητα έχει η άποψη 
των «Big 4» για Tons λόγους, non 
το όνομα ms Κύπρου φτγουράρετ 
συχνά-πυκνά στον ξένο Τύπο για θέματα 

ξεπλύματος. Kupiais αφορούν θέμα
τα του παρελθόντος τα δημοσιεύματα, 
λέγει ο επικεφαλής ms PwC, ο onoios 
επισημαίνει όπ, παρά τα αυστηρά μέτρα 
που λαμβάνονται, «η εικόνα αυτή δεν 
έχει αποκατασταθεί πλήρω5». Σύμφω- 
να με τον Ευγένιο Ευγενίου, «για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού 
του φαινομένου απαιτείται στενή συ
νεργασία των Αρχών και του ιδιωτικού 
τομέα». Επιπλέον, «ποντάρει» πολλά 
στον επικείμενο έλεγχο ms Moneyval 
το 2019 για θέματα ξεπλύματος και 
χρηματοδότησή ms τρομοκρατία5. 
«Αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να 
αποκατασιήσουμε την αξιοπιστία 
και να ενισχΰσουμε την εικόνα ms 
Κύπρου», λέγει ο κ. Ευγενίου. Προ
κρίνει, δε, τη δημιουργία pias ενιαίας 
εποπτικήs Αρχής γι’ αυτά τα Αιτήμα
τα, λέγοντα5 ότι αυτό «θα εξασφαλίσει 
τη συνέπεια και την ευθυγράμμιση 
όλων και θα δώσει στην Κύπρο μια 
ισχυρή φωνή npos τα έξω». Enions, ο 
αναπληρωτής Δτευθύνων Σύμβουλθ5 
Tns KPMG υπογραμμίζει ότι «οποια
δήποτε φημολογία για σκάνδαλα που 
αφορούσαν εταιρείε5 που δραστηριο

ποιούνταν στην Κύπρο, συμπαρέσυρε 
και το όνομα ms χώρας pas». Σήμερα, 
προσθέτει ο Χρίστος Βασιλείου, «πέρα 
από την εναρμόνιση με ns Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες που αφορούν tis διαδικασίες 
αντιμετώπισης φαινομένων καταπολέ- 
pnons ξτπλύpares βρόμικου χρήματος 
εφαρμόζεται, πλέον, και η ανταλλαγή 
πληροφοριών σε ό,τι αφορά reus χρη- 
ματοοικονομικούς λογαριασμούς, με 
την πληροφόρηση να δίνεται από τα 
χρηματοπιστωτικά και άλλα παρόμοια 
ιδρύματα, όπως ασφαλιστικές εταιρείες 
και οργανισμούς παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών, ons φορολογυαίς Αρχές».

Στην προ 2013 εποχή αποδίδει ns 
περισσότερες κατηγορίες και ο Ανώ
τερος Εκτελεστικός Σύμβσυλθ5 ms 
Deloitte. «Αυτήν τη στιγμή», αναφέρει, 
«η Κύπρος είναι πλήρως εναρμονι
σμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στα 
θέματα ξεπλύματος χρήματος, διαθέτει 
αυστηρές ρυθμίσει εποπτεία5 και 
ελέγχου στη διακίνηση χρήματος και 
γενικά ακολουθεί όλες τις οδηγίες που 
υπάρχουν διεθνώς». Ο κ. Χριστόφο
ρου τονίζει ακόμα όπ το ξέπλυμα χρή
ματος είναι από τα μεγαλύτερα ρίσκα 
που διατρέχουν χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί και κατ’ επέκτασιν ολό
κληρα χρηματοπιστωτικά συστήματα, 
επτσημαίνοντας, ωστόσο, ότι έχουν 
γίνει άλματα npos την κατεύθυνση 
Tns ενίσχυσπ5 του νομοθετικού και 
του εποπτικού πλαισίου.

ft
Χρισιοφόρου: Η Κύ- 
npos είναι πλήρωε 

εναρμονισμένη με ία 
ευρωπαϊκά πρότυπα 

και διαθέτει αυστηρέε 
ρυθμίσει εποπτείαε 

και ελέγχου

Βασιλείου:
Οι επενδύσειε από τη 
Ρωσία συνεχίζονται, 
εφόσον οι επενδυτέε 

αντιλαμβάνονται 
τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα που 
προσφέρει η χώρα μαε

Παντζαρήε: 
Υφιστάμενεε εταιρείεε 

με πραγματικέε 
δραστηριότητεε 
ενισχύουν την 
παρουσία τουε
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Το μέλλον των πολιτογραφήσεων

Δ
εν αποτελεί μοχλό ανάπτυξηβ 
το σχέδιο για κατ’ εξαίρεσιν 
πολιτογράφηση επενδυτών, 
σημειώνει ο Διευθΰνων Σύμβουλοβ 

ms PwC, παρά τη συμβολή του στην 
προσέλκυση επενδύσεων και στην ενί
σχυση ορισμένων τομέων ms οικονομίαν 
Η Kunpos, σύμφωνα με τον κ Ευγενίου, 
«χρειάζεται να χαράξει ένα νέο μακρο
πρόθεσμο σχέδιο δράστη με στόχο τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάζεται μια τολ
μηρή ατζέντα μεταρρυθμίσεων ευρείαβ 
πολιτικήβ και KOivaivudis συναίνεσηβ. 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υιοθετήσει 
άμεσα ns κατάλληλεβ μεταρρυθμίσει, 
ώστε να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο 
και τα εισοδήματα και να θωρακίσει την 
οικονομία έναντι μελλοντικών κραδασμών 
για να «κλείσουμε» την ψαλίδα από ns 
υπόλοιπε5 ευρωπαϊκές χώρες».

Πρόσθετε5 δικλίδε5 ασφαλεία5 στο 
σχέδιο εισηγείται η KPMG, λέγονταβ ότι 
συνέβαλε τα μέγιστα στην οικονομική 
ανάκαμψη. «Η πολιτογράφηση δεν 
αλλάζει σε καμιά περίπτωση το φορο
λογικό καθεστά^ του επενδυτή, καθοιβ 
απόκτηση ms κυπριακήβ lauiomias 
δεν σημαίνει και αλλαγή φορολογτκή5 
KaioiKias. Στο πνεύμα του προτύπου 
ανταλλαγήβ πληροφοριών, θα ήταν 
δόκιμο το Τμήμα Φορολογία5 να εξε
τάσει oaous ή σε δειγματοληπτική βάση 
αυτούβ που έχουν εγγράφει ais νέοι 
φορολογικοί κάτοικοι στην Κύπρο», 
σημειώνει ο κ Βασιλείου, «θα πρέπει», 
προσθέτετ, «οι εποπτικοί μηχανισμοί 
(ΣΕΛΚ, Κεφαλαιαγορά, δικηγορικόβ 
σύλλογοβ) να ενεργοποιηθούν, ώστε 
ons περιπτώσειβ που πάροχοι χρημα
τοοικονομικών υπηρεσιών εγγράφουν

πελάτεβ ious ω5 φορολογικούβ κατοί- 
kous ms Κύπρου xtopis να επιβεβαι
ώσουν ότι πληρούνται τα κριτήρια, να 
tous επιβάλλονται ποινές». Ο κ. Βασι
λείου κρίνει αναγκαία τη δημιουργία 
ομάδαβ αξιολόγησή των επενδυτών, 
που αποκτούν κυπριακό διαβατήριο, 
«η οποία θα εξετάζει ious επενδυτές 
στο κατά πόσον συνεχίζουν να ικανο
ποιούν τα κριτήρια, όπωβ το καθαρό 
ποινικό μητρώο και η διατήρηση κα- 
τοικίαβ αξίαβ €500 χιλ. για πάντα».

Ens ρυθμίσει ms Ε.Ε. εστιάζει εν 
αρχή η Deloitte, λέγοντα5 ότι «έχει 
προχωρήσει σε ρυθμίσει που καλύ
πτουν όλες ns χώρες ms όσον αφορά τη 
χορήγηση υπηκοοτήτων σε ξένου5». Η 
Κύπροβ, προσθέτει ο κ. Χριστοφόρου, 
πρέπει να συμμορφωθεί. «Αν, τώρα, το 
πλαίσιο αυτό αποδειχθεί πιο αυστηρό 
απ’ αυτό που είχαμε και αποθαρρυν
θούν οι ξένοι για να πολπογραφηθούν 
στην Κύπρο, θα φανεί στην πράξη. 
Opais, θεωρώ ότι από τη στιγμή που 
όλε5 οι χώρες ms Eupawms θα έχουν το 
ίδιο καθεστά^ για ns πολιτογραφήσει, 
εκείνο που θα μετρά είναι τα συγκριτι
κά πλεονεκτήματα ms κάθε xiiipas. Και 
στον τομέα αυτό, η Kunpos έχει πολλά 
πλεονεκτήματα», τόνισε, αναφέρονταβ, 
παράλληλα, ότι το ενδιαφέρον των ξέ
νων δεν εξαρτάται μόνο από το σχέδιο, 
αλλά και από άλλουs παράγοντε5.

Ο Διευθύνων Συνέιαιροβ ins ΕΥ επι
σημαίνει ότι όλες οι χώρες ms ΕΕ. προ
σφέρουν κίνητρα για να προσελκύσουν 
ξένεβ επενδύσει, περιλαμβανομένων 
και σχεδίων πολιτογράφησή. Το κυπρι
ακό σχέδιο, λέγει ο Σταύροβ Παντζαρή5, 
είχε σημαντική συμβολή στην οικονομία

από το 2008, που εφαρμόστηκε, «με 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τη 
στήριξη του κλάδου των ακινήτων, την 
ευρύτερη ανάπτυξη των συνδεόμενων 
επαγγελματικών υπηρεσιών και επιπλέ
ον την αύξηση των άμεσων εσόδων του 
κράτουβ». Έμμεσα, προσθέτει, «βοήθησε 
και στη μείωση ms ανεργίαβ που ταλά
νισε το νησί pas τα τελευταία χρόνια». 
Περαιτέρω, επισημαίνει την τροποποίη
ση του σχεδίου, δύο φορές την τελευταία 
τριετία, «ώστε να ανταποκρίνεται σε 
ακόμα τηο υψηλού επιπέδου ελέγχουβ, 
που αφορούν στα προσωπικά αλλά και 
στα οικονομικά στοιχεία του aiiouvios, 
ενισχύονταβ ακόμη περισσότερο us 
διαδικασίες διαφάνεια5 για αποφυγή 
οποιωνδήποτε παρασπονδιών», θεωρεί 
ακόμη ότι το σχέδιο, «με βάση τη σοβα
ρότητα, με την οποία αντιμετωπίζεται 
από την Κυβέρνηση και ious διάφορους 
φορείς, έχει μέλλον, με την προϋπόθε
ση, opais, όλοι οι εμπλεκόμενοι να το 
προστατέψουν ais κόρην οφθαλμού και 
να τηρούν όλους ious κώδικες ηθική5 
και δεοντολογίαβ, ώστε να συνεχιστεί η 
προσέλκυση πραγματικών και σοβαρών 
ξένων επενδύσεων στο νησί pas».
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