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Γεωπολιτική η αξία των υποδομών της Cyta
Σε κοινό μέτωπο Κύπρου – Ελλάδας στον άξονα Μέσης Ανατολής – Βαλκανίων προσδοκά ο διευθυντής χονδρικής αγοράς
Του ΜΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τον διαχωρισμό τηςλιανικήςαγοράς,
πουσυμπεριλαμβάνειτηνσταθερή
καικινητήτηλεφωνία,τοδιαδίκτυο
καιτησυνδρομητικήτηλεόραση,με
τηχονδρικήαγοράπουπεριλαμβάνει
τοντομέααξιοποίησηςτωνεθνικών
καιδιεθνώντηλεπικοινωνιακώνυποδομών,σεενδεχόμενηιδιωτικοποίηση,προκρίνειοδιευθυντήςΕθνικής
καιΔιεθνούςΧονδρικήςΑγοράςτης
Cyta,ΓιάννηςΚουλίας.Μιλώντας
στην«Κ»,οκ.Κουλίας,οοποίοςτον
Οκτώβριοτου2014ανέλαβεεπιπρόσθετακαθήκονταδιευθύνοντοςσυμβούλουστηCytaΕλλάδος,επισημαίνει
ότι,οπλούτοςτωνυποδομώντου
Ομίλουδενπρέπεινακαθορίζεται
μόνοναπότηνκαθαρήλογιστική
αξίατουςαλλά,αφενόςαπότηγεωπολιτικήκαιγεωστρατηγικήαξία
τουςκαιαφετέρου,απότηνέκταση
τουχρόνουπουαπαιτείταιγιατην
ανάπτυξητους.Κατάτηνάποψητου,
αυτάταστοιχείααπόμόνατουςπροσδίδουνμιαπολύμεγάληαξία,ενόψει
τωνδιαδικασιώνιδιωτικοποίησης
καιλαμβάνονταςυπόψηότι,ηΚύπρος
αποτελείσημαντικόπεριφερειακό
τηλεπικοινωνιακόκόμβοστηνευρύτερηπεριοχήτηςανατολικήςΜεσογείου.

Ρόλος στην ΑΟΖ
Ενδεικτικήτηςγεωπολιτικήςαξίας
τωνδιεθνώνυποδομώνείναιηπρόσφατησυνεργασίατουΟμίλουCyta
μεεταιρείεςαμερικανικώνσυμφερόντωνγιατηνπροσαιγιάλωσηκαι
φιλοξενίατουυποθαλάσσιουκαλωδιακούσυστήματοςPOSEIDON στην
Κύπρο,επιτυγχάνονταςγιαπρώτη
φοράτησύγκλισηωκεανογραφίας
καιτηλεπικοινωνιώνγιατηνυπεράκτιαβιομηχανίαυδρογονανθράκων
στηΜεσόγειο.ΗλειτουργίατουπρωτοποριακούσυστήματοςPOSEIDON
προσφέρεισημαντικέςπροοπτικές

στοναναπτυσσόμενοενεργειακό
τομέα,αφούγιαπρώτηφορά,οιεμπλεκόμενεςεταιρείεςέχουντηδυνατότηταναυλοποιήσουντααναπτυξιακάτουςσχέδιαγιαεξόρυξη
υδρογονανθράκωνστηνανατολική
Μεσόγειο,μετηνασφάλειαμεταφοράςτωνεπιχειρησιακώνδεδομένων
τουςμέσωκαλωδιακώνδιασυνδέσεων
μεγάληςχωρητικότηταςστιςπλατφόρμεςπαραγωγής.«Σεπερίπτωση
ιδιωτικοποίησης,ουπολογισμόςτης
αξίαςτωνεθνικώνκαιδιεθνώντηλεπικοινωνιακώνυποδομών,δενθα
πρέπειναβασίζεταιαπλώςσελογι<
<
<
<
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Περιορισμός λειτουργικών δαπανών και μηδενική χρηματοδότηση
από τη μητρική οι προτεραιότητες του νέου
διευθύνοντος συμβούλου της Cyta Ελλάδος.
στικέςπράξεις»,κρίνειοκ.Κουλίας,
επισημαίνονταςτημεγάληέκταση
χρόνουπουαπαιτείταιγιατονπρογραμματισμόκαιτηνκατασκευή
τους.Ιδιαίτεραόσοναφοράστιςδιεθνείςυποδομές,οκ.Κουλίαςαναφέρεται«στιςπερίπλοκεςδιακρατικές
σχέσειςκαιδιεθνείςσυνεργασίες,
τιςοποίεςέχειχειριστείμεεπιτυχία
ηCyta επίσειράετών,μέχρινακαθιερωθείηΚύπροςωςπεριφερειακός
τηλεπικοινωνιακόςκόμβοςμεγάλης
γεωπολιτικήςαξίας,στηνευρύτερη
περιοχήτηςΑνατολικήςΜεσογείου».
Επιπλέονεπισημαίνειτησημαντική
τεχνογνωσίαπουαπαιτείταιγιατο
σχεδιασμόκαιτηναξιοποίησητων
διεθνώνυποδομών,καθώςκαιτο
ιδιάζονιδιοκτησιακόκαθεστώςτους
αφού,κατάκανόναταυποθαλάσσια

καλωδιακάσυστήματαανήκουνσε
πολλαπλούςσυνιδιοκτήτεςκαιδιέπονταιαπόειδικέςσυμφωνίεςλειτουργίαςκαιεμπορικήςαξιοποίησης.

Λίφτινγκ στην Ελλάδα
Περαιτέρω περιορισμό στις λειτουργικές δαπά-

Μέτωπο Κύπρου – Ελλάδας
Σημαντικέςπροοπτικέςπροδιαγράφονταιαπότημελλοντικήαξιοποίησητουδικτύουοπτικώνινών
τηςCyta Ελλάδος,τοοποίοκαλύπτει
5.000χλμ.τηςελληνικήςεπικράτειας
καιπάνωαπότο70%τουπληθυσμού
τηςχώρας,μεεπεκτάσειςνότιαμέχρι
τηνΚρήτηκαιβόρειαμέχριτηνΑλβανία,ταΣκόπιακαιτηΒουλγαρία.
«Τααστικά,υπεραστικάκαιδιεθνή
τμήματατουδικτύουτηςCyta Ελλάδοςσαφώςυπερκαλύπτουντις
ανάγκεςτηςπελατειακήςβάσης
στηνΕλλάδα,οπότεμετησωστή
αξιοποίησητωναποθεμάτωνχωρητικότηταςθαπροσφέρουντηδυνατότηταστονΌμιλοναδιαδραματίσεισημαντικόρόλοστοντηλεπικοινωνιακόάξοναΜέσηςΑνατολής–Βαλκανίων»επεξηγείοΓιάννης
Κουλίας.Μεβάσητουςνέουςσχεδιασμούς,ταδιεθνήδίκτυατηςμητρικήςCytaστηνανατολικήΜεσόγειο,θαδιασυνδεθούνκαιθααξιοποιηθούνσυνολικάμεταδίκτυα
τηςελληνικήςθυγατρικής,ταοποία
προεκτείνονταιμέχριταΒαλκάνια
καιθααποτελέσουνέναενιαίοαξιόπιστοδίκτυοτεχνολογίαςαιχμής.
«OΌμιλοςθααξιοποιήσειπλήρως
τηνπαρουσίατουτόσοστηνΚύπρο
όσοκαιτηνΕλλάδα,μεγνώμονατο
ευρύτεροσυμφέροντωνδύοχωρών
καιμεαπώτεροστόχονααποτελέσει
τησημαντικότερηίσως,τηλεπικοινωνιακήγέφυραμεταξύΑνατολής
καιΔύσης,αντιμετωπίζονταςμε
αξιώσειςτουςκολοσσούςτωνδιεθνώντηλεπικοινωνιών»,σημειώνει
οδιευθύνωνσύμβουλοςτηςCyta
ΕλλάδοςκαιδιευθυντήςΕθνικήςκαι
ΔιεθνούςΧονδρικήςΑγοράςτουοργανισμού.

«Σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης, ο υπολογισμός της αξίας των

εθνικών και διεθνών τηλεπικοινωνιακών υποδομών, δεν θα
πρέπει να βασίζεται απλώς σε λογιστικές πράξεις», τονίζει ο
Γιάννης Κουλίας.

νες της ελληνικής θυγατρικής εταιρείας, ενώ πληθαίνουν οι φήμες για τους υποψήφιους μνηστήρες για τις εταιρείες των δύο χωρών, προγραμματίζει ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Cyta Ελλάδος, Γιάννης Κουλίας, με επικαιροποίηση του επιχειρηματικού πλάνου, στοχεύοντας σε μια γενικότερη στροφή στρατηγικής προς τους μεγάλους
επιχειρηματικούς και χονδρικούς πελάτες. Όπως
επεξηγεί, η στροφή αυτή κρίνεται επιχειρησιακά
αναγκαία με στόχο την αξιοποίηση των μεγάλων
αποθεμάτων των τηλεπικοινωνιακών υποδομών
της εταιρείας, προσθέτοντας ότι, «η κύρια δραστηριότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών
4-play (σταθερή, κινητή, διαδίκτυο και τηλεόραση) στη λιανική αγορά είναι βεβαίως σημαντική,
ωστόσο η δευτερεύουσα δραστηριότητα παροχής
επιχειρηματικών και χονδρικών υπηρεσιών που
θα αναπτυχθεί, αναμένεται να φέρει νέες διαστάσεις ανάπτυξης, με άμεσα αποτελέσματα».
Ο Γιάννης Κουλίας θεωρεί ότι η ελληνική θυγατρική διαθέτει δύο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία,
την πελατειακή της βάση περίπου 319.000 συνδρομητών και τα εκτεταμένα αστικά, υπεραστικά
και διεθνή δίκτυά της, τα οποία χαρακτηρίζει ως
«το πιο σημαντικό, ενδεχομένως, στοιχείο που θα
αξιοποιηθεί πλήρως κατά την επόμενη περίοδο,
σε συνδυασμό με μια σώφρονα πολιτική μείωσης
στις λειτουργικές δαπάνες, η οποία στοχεύει σε
μηδενική χρηματοδότηση κατά το επόμενο έτος».
Με το 2014 να αποτελεί χρονιά ουσιαστικής εισόδου στις νέες υπηρεσίες, συνδρομητικής τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας, η Cyta Ελλάδος
εκτιμά ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα επιφέρουν εδραίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, η
οποία έκανε ήδη οριακή εμφάνιση την περσινή
χρονιά. «Κατά το 2013 πετύχαμε αύξηση 2,16%
του κύκλου εργασιών από συνήθεις δραστηριότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε
συνδυασμό με σημαντική μείωση ζημιών 18,55%,
με αποτέλεσμα την οριακή λειτουργική κερδοφορία ενώ, αυξήσαμε τη συνδρομητική μας βάση κατά 5,21%, με διαμόρφωση του κύκλου εργασιών
για τη χρήση 2013 στα 89,9 εκατ. ευρώ», επεξηγεί
ο διευθύνων σύμβουλος της Cyta Ελλάδος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑ∆Α-ΣΩΖΩ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
60 ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ ∆ΙΝΟΥΝ ΖΩΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η φάση του προγράµµατος κοινωνικής εταιρικής ευθύνης «Αναδα – σώζω» από τον Όµιλο των Ειδικών Εκδόσεων και
την ΟΠΑΠ Κύπρου. Το προσωπικό των εταιρειών µετέβη την Παρασκευή, 26 Σεπτεµβρίου στο χώρο που υποδείχθηκε από το Κοινοτικό Συµβούλιο
Συνοικισµού Ανθούπολης, στο πάρκο πεσόντων και αγνοουµένων, όπου και φύτεψε 60 δενδρύλλια, µε τη βοήθεια των µαθητών του Γυµνασίου
Ανθουπόλεως, προσθέτοντας ένα πνεύµονα πρασίνου στην περιοχή.
2010
Γέρι
∆ασύλλιο Άρωνας

2012
Λατσιά
Πάρκο Κύπρου Χρυσάνθη

2012
Έγκωµη
Πάρκο Ποντιακού Ελληνισµού

2013
Καπέδες
Nέο πάρκο της κοινότητας Καπέδων

