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ΛÝξη κλειδß] DEVELoPERS

«¼λοι μas ΕÝχασαν}» - Developers
§r§:

Χωρßò να εßμαστε Γραφεßο deνelopers,
αποτελοýμε üμωò μÝροò τηò καιηγορßαò

εκεßνηò των εμπλεκομÝνων στον τομÝα των
οκινÞτων,
πλευρÜò
ε.τιμlσεωνßπι"λÞοεων εΙτε ωò διαΧειριοτÝò
Ýργων ανüπτυξηò ßλπ,

εßτε απü

το Ýτοò 2008 οι dθVeloperS Þταν τα
«χρυσÜ παιδιü» τηò οικονομßαò τηò Κýπρου
Ιι,4Ýχρι

που Ýφερναν στα εισοδÞματα του Κρüτουò
γýρω οτα Β00 εκ, ευρþ τον χρüνο και με

παρεμφερÞ οφÝλη, τüσο στην δημιουργΙα του
υπερÜκτLου κÝντρου/υπηρεσιþν, üσο στον
ιουοισμü ιυüνιμο κα, ÜλλοJ, Ο ηιο {üτω πßνα-

καò εßναι ενδεικτικüò τηò προüδουò

πωλÞσεων και τηò

των
μετÝπειτα σχεδüν κατq-

στροφÞò του τομÝα,
οπωò θο προοÝιετε η ζÞτηοη Þταν τüοο
ýηλÞ ηου κοι ο, .,σοβαροΙ. oeveloperS προα-

γüραζαν ι,ιÞ,ιοιο για να Ýχουν οπüθε.ο, οε
μια εποχÞ που υπÞρχε περιορισμÝνη προσφορÜ καισυνεχÞò αýξηση των τιμþν,

η (ρßση σιο οι,ßνητα ξεκßνηοε μετü

το
Ýτοò 2008 <οι με την κατιοýσα οτιò τιμÝò οι
μÝχρι τüτε αξßεò που μεταφρÜζονταν σε εξασφα,ιßσειò Þ ιον εντÜξει {ατü ιηνχρυσÞαυιÞ
ι ιο\η Ιηοο του Ý]ουò 2009) οι χρημοτοδοτι,

κοß οργανισμοß περßπου

«παρακαλοýσαν»
τουò developers να τουò χορηγÞσοι]ν δÜνεια,
ενþ αμÝσωò μετÜ την κρßση τα ζητοýν (τα
δÜνεια) πßσω. Δεν εßναι μεν λüθοò να τα
θÝλουν πßσω τα δüνεια, αλλÜ οι χρημοτοδοτικοß οργανισμοß δεν Ýχουν καμßα ευθýνη οτην
üλη κατÜοταση;
Ι αοουοιÜζειοι λοιπüν μια ακατονüητη
εχθρüτºτα,]ροò τουq τουλÜχιοτον σοβαροýò
developθrs, προερχüμενη απü üλουò σιεδüν,
ου μπε ριλα μβανο μÝνων και του ΚρÜτουò,
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βουλευτþν, δημοσιογρÜφων και Üλλων, με
τουò τελευταßουò οι δικοß τουò εργοδüτεò εφημερßδεò/κανÜλια, να ετýγχαναν να Ýχουν
το κýριο εισüδημα τουò απü αυτοýò, επιπλÝον των δωρεþν και Üλλων (ßδε Pafos opera
και üλλα),

ßει

Τþρα ασφαλþò τα πρÜγματα Ýχουν αλλü-

λüγω τηò γενικüτεοηò τοπικÞò/ παγ(üσμιαò κατÜσιαση, αλλÜ τÝτοια μανßα καταδßωξηò εßναι πρωτüγνωρτ, Ασφαλþò ουνüεδεμÝνοι με τουò develope,S εßναι και οιογοραοτÝò,
οι οποßοι Ýχουν και τουò κινδýνουò τουò
χωρßò ασφαλþò οýτε αυτοß να χρεωθοýν με
το λÜθοò, Και üμωò:

- ¼ταν ο deνeloper üβαζε υποθÞκη Ýνα
κτÞμα Ýοτω 2_0 εκ, ευρþ διüτι Üξιζε 3,Ο εκ.
ευρþ (αι τþρο οξßζει ],5 εκ, ευρþ μÝνει ακÜλυητοò και εμπßmειστq «μη εξυπηρετοýμενο
δÜνεια»,ταυτüχρονα οι πωλÞσειò Ýχουν μειωθεß κÜθετα (ßδε τον πßνακα) με αποτÝλεσμα να
μην μποροýν να ανταποκριθοýν οτò δüσειò

τουò,

- Πüσεò καιπüσεò επιοτολÝò οποστεßλαμε
και πüσεò üσεò συναντÞσειò κüναμε με τον
Σýνδεσμο τραπεζþν και Üλλο.ò το- τομÝο
üτι το διÜφορο τουò Ýγγροφα Þταν λανθα-

σμÝνο ιüπωò οι εταιρικÝò εγγυÞσειò ποι
τþρα λüγω μη δυνατüτηταò ατοπληρωμÞò

των δανεßων των αγοραοτþν χρεþνεται επτ
ηλÝον ο deνeloper) και τüσα Üλλα,
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ΛÝξη κλειδß: DEVELoPERS

- λΙε πßεση των

deveIopers Üνοιξαν τα

δÜνεια σε ξÝνουò αγοραστÝò απü τιò

- ¼ταν Ýναò χρηματοδüτησηò εξετÜζει
ερÞμην του ιδιοκτÞτη την φερεγγυüτητα του
αγορασιÞ για την εξασφÜλιση του δονεßου
του, αλλü με εγγýηση του πωλητÞ, γιατß ο
πωλητÞò να φÝρει την ευθýνη μια και που ο
πωλητÞò δεν συμμετεßχε οτην üλο εξÝταση
τηò φερεγγυüτηταò του αγοραοτÞ; ΔηλαδÞ
εγγýηση οτα τυφλÜ με μüνο τον developer να
Ýχει το φταßξιμο;
, Η επßθεση φιλßαò οτην Ρωσßα και üλλεò

ανατολικÝò χþρεò Ýγινε κυρßωò απü τουò
developθrs και τουò ελεγκτικοýò οßκουò και
κÜποια δικηγορικÜ γραφεßα, Με επικεφαλÞò
τüτε τον ΔιοικητÞ τηò ΚεντρικÞò ΤρÜπεζαò (κ.

Α, Αυξεντßου) οτιò διεθνεßò εκθÝσειò που
περιελÜμβανε και «τραγοýδια τηò παρÝαò» (ο
κ, Αυξεντßου εßναι καλοφωνÜρηò) πλÝον τα
κερÜσματα (σουσιοýκοò, λßζο κλπ) και πλÝον
ιηò προþθησηò τlò κουλτοýραò του τüπου
(εγþ Α,Λ, ντýθηκα κατ επανÜληψη βρακÜò
και Ýμαθα τüτε να δßνω τον «γυρü» μου) με
τερÜοτι0 ζÞλιο και εν μÝρει θαυμασμü απü
τουò ανταγωνιοτÝò μαò (κυρßωò Ισπανοýò και
ΠορτογÜλουò), οι δε τοýοκοι απü την Τουρχßα
με μεγÜλεò ομÜδεò Þταν οτο περιθþριο,

-

Τυπþθηκαν φυλλÜδια αηü τουò

deνeIopers για την μη αγορÜ απü ξÝνουò οτα

τ/Κρατοýμενα, τα οποßα δßδονταν τüσο τουò
επισκÝτπεò οτο αεροδρüμιο, üσο και οτουò
δßÜφορουò αντιπροσþπουq των Τουι
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ΚυπριακÝò τρÜπεζεò, με αρκετü καλü κÝρδοò
εκ μÝρουò τουò κλπ κλπ,
ΑυτÜ και ποΜÜ ÜΙ"\α τα οποια τα καταγρÜφουμε χÜριν τηò ιοτορßαò, για να μην
ξεχνοýμε πωò ξεκινÞσαμε, ποιοò Ýβαλε την
Κýπρο οτον χÜρτη των ξÝνων επενδýσεων
καß οτο τÝλοò που φθÜσαμε - Και üμοò και
σημερα στην τραγιΚη οιΚονομιΚη Κατασταση
που βρισκüμαοτε πο,οò θα "βγÜλει τα κüρβουνα απü την φωτιÜ»; Ποιοò εßναι εκεßνοò ο
τομÝαò που θα δþσει το Ýναυσμα τηò ανÜτ(αμψηò:Και πüλι oιdevelopers, üπωò ταγÞπεδα γκολφ, οι μαρßνεò, οι επενδυτικÝò ευκαιρßεò οτα ακßνητα που υπÜρχουν και που
Ýχουν Þδη εκδlλωθεß, ξελαοπþνονταò τüσο
τουò ßδιουò dθVelopers üσο και την ευρýτερη
ΚυπριακÞ οικονομßα,

Στο τÝλοò-τÝλοò ογοπητοß μαò ονογνþοτεò εκεßνοι οι οποßοι ανÝβασαν οτα ýψη την
ΚυπριακÞ οικονομΙα με üλουò τουò υπüλοτ
πουò να ωφελοýνται (Ιδε
Κρüτοò), εΙνοι
ε(εßνοιπου θα πληρþσουν '(αι
την χαταστροφÞ
η

οποΙα οφεßλεται τüσο οτην κακÞ διαχεßριση
τηò οικονομßοò του Κρüτουò, την πλειοδüτηση εκ μÝρουò τηò ΒουλÞò «που θα τιμωρÞοει
πιο αυστηρÜ εκεßνουò τουò απατεþνεò» και
οι χρηματοδüτεò να εßναι υπερÜνω τηò κατÜοτασηò, Αν και εΙναι αντιλητπü üτι οι χρηματοδüτεò Ýχουν πÜθε, τερüοτιεò ζημιÝò ουτü
οφεßλεται και μεριχþò εκ μÝρουò τουò επι
πλÝον οσφολþò κυρΙωò οι πολιτικÝò κατοοτροφικÝò αποφÜσειò,
Σßγουρα οτην εποχÞ τηò χρυσÞò εηοχÞò
υπÞρξαν λÜθη και ποραλÞψειò, κωλυοιεργßα
εκ μÝρουò των Αρχþν (Ιδε μη Ýκδοση τßτλων
και εν μÝρει αüιαφορßα απü τουò develope§)
αλλÜ üλα τα κακÜ εßναι απü τουò developers
και μüνο; ΑυτÜ χÜριν προβληματισμοý για
üλουò μαò, Η επικεφαλΙδα του Üρθρου «λ,ηαò
ξÝχασαν üλου, η οποßα εκφρÜοτηκε απü διÜφοροJò dθVelopers πιοτεýουμε üτι δεν εßναι
λÜθοò,

