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Η απερχόμενη χρονιά ήταν για την οικονομία μας από τις πιο δύσκολες στην ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά το 2013, η οικονομική κρίση έφτασε στο απόγειο της, ενώ
οι αποφάσεις του Eurogroup τον περασμένο Μάρτιο ανέτρεψαν όλα τα δεδομένα της
κυπριακής οικονομίας.
Σήμερα, λίγες μέρες πριν την έλευση του νέου χρόνου, βρισκόμαστε σ΄ ένα καθοριστικό
μεταίχμιο, όπου αναμένεται να διαφανεί προς ποια κατεύθυνση θα δρομολογηθούν οι
οικονομικές εξελίξεις.
Το ΚΕΒΕ, που συμμετείχε ενεργά στην υπερπροσπάθεια του 2013 για στήριξη των
επιχειρήσεων και της οικονομίας, ατενίζει το νέο έτος με συγκρατημένη αισιοδοξία. Αφ΄
ενός γνωρίζει τις μεγάλες πληγές που κληροδοτεί το 2013 στη νέα χρονιά και αφ΄ ετέρου
πιστεύει ότι έχουμε τις δυνάμεις για ανάκαμψη. Γνωρίζοντας τις πιεστικές ανάγκες των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών παραμένουμε αισιόδοξοι ότι εάν όλοι εργαστούμε με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα εστιάζοντας τις προσπάθειες και τις ενέργειες μας στην
ανάγκη εκσυγχρονισμού των θεσμών και του τρόπου διαχείρισης των δημοσίων θεμάτων
και της οικονομίας , μπορούμε να ανατρέψουμε το σκηνικό και να επαναφέρουμε την
οικονομία και τη χώρα σε θετική πορεία.
Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ τονίζει την ανάγκη τήρησης των προνοιών της Δανειακής
Σύμβασης ως της μόνης προσφερόμενης λύσης για έξοδο από τα γνωστά αδιέξοδα.
Παρά τις επιμέρους ενστάσεις, επιφυλάξεις και διαπιστώσεις για συγκεκριμένους όρους
της δανειακής σύμβασης, θεωρούμε ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων αποτελεί τη μόνη
εφικτή διέξοδο για την οικονομία μας.
Για το ΚΕΒΕ αποτελεί υποχρέωση όλων μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να
εργαστούμε συλλογικά, μακριά από αχρείαστες αντιπαραθέσεις και δογματισμούς και με
ψηλό αίσθημα ευθύνης για το καλό της χώρας μας και των μελλοντικών γενιών.
Απαιτείται άμεσα αλλαγή νοοτροπίας, τόλμη και αποφασιστικότητα ως προς την
αναγκαιότητα
υιοθέτησης των αναγκαίων αλλαγών για εκσυγχρονισμό και
διαφοροποίηση του υφιστάμενου μοντέλου της οικονομίας με την εισαγωγή των
επιβαλλόμενων τομών σε κεφαλαιώδη ζητήματα της οικονομίας τα οποία συνειδητά,
πλην όμως
αδικαιολόγητα, αναβάλλαμε για δεκαετίες. Θέματα όπως οι
αποκρατικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών, η ανάγκη συρρίκνωσης της κρατικής
μηχανής με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα, ο
εξορθολογισμός των κρατικών επιδομάτων, ο δραστικός περιορισμός των μη
παραγωγικών δαπανών του κράτους, η εναλλαξιμότητα, η κατάργηση και η συνένωση
αριθμού υπηρεσιών όπου αυτό δικαιολογείται καθώς και μια σειρά από άλλα μέτρα δεν
μπορούν πλέον να αναβάλλονται στο διηνεκές.

-2Εμείς, ως φορέας ανάπτυξης επικεντρωνόμαστε στο να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό
κλίμα, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και γενικά να
διαμορφώσουμε
τη βάση για ανάπτυξη της οικονομίας καταθέτοντας πολύ
συγκεκριμένες εισηγήσεις σε διάφορους τομείς.
Στη δύσκολη συγκυρία που ευρίσκεται ο τόπος μας είμαστε πλήρως πεπεισμένοι ότι αυτά
μπορούν να προέλθουν μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Γι΄ αυτό κάνουμε έκκληση σε
όλους να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και τον ιδιωτικό τομέα. Προς αυτή την
κατεύθυνση καλούμε και το τραπεζικό σύστημα να αντιμετωπίσει την επιχειρηματικότητα
με ανοικτό ορίζοντα. Οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο δανειζόμενοι των τραπεζών, αλλά και
στυλοβάτες της ανάπτυξης του τόπου, μέσα από τη δραστηριοποίηση των οποίων θα
επωφεληθεί ολόκληρη η οικονομία και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα.
Είναι ευρέως παραδεκτό ότι, στη δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε και προκειμένου
να ανακάμψει η οικονομία, μόνο οι ξένες επενδύσεις μπορούν να φέρουν άμεσα, θετικά
αποτελέσματα.
Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να επουλωθεί η τραυματισμένη
εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό και να πείσουμε για τα πλεονεκτήματα και τις
προοπτικές της χώρας μας.
Οι προσπάθειες αυτές όμως, για να έχουν αποτέλεσμα, πρέπει να είναι συλλογικές και να
υποστηρίζονται από μία ευρύτερη συναίνεση. Η συντήρηση, από εμάς τους ίδιους, ενός
αρνητικού και επιθετικού κλίματος κατά του επιχειρηματικού κόσμου, του τραπεζικού
τομέα και άλλων φορέων οικονομικής δραστηριότητας, διχάζει και δεν υπηρετεί τον κοινό
στόχο. Αντίθετα συντηρεί και καλλιεργεί μία διεθνή αρνητική εικόνα για την κυπριακή
οικονομία, δυσχεραίνοντας κάθε κίνηση για προσέλκυση επενδύσεων, κάτι που τελικά
είναι σε βάρος όλων εμάς των ιδίων, εργαζομένων και επιχειρηματιών.
Το ΚΕΒΕ, όπως πάντα, θα αποτελέσει και στη νέα χρονιά την κινητήρια δύναμη της
οικονομίας. Με τα ευφάνταστα σχέδια του, τις οργανωμένες αποστολές του στο
εξωτερικό και τη μαχητικότητα των επιχειρήσεων μελών του, θα δώσει κι΄ αυτή τη μάχη.
Μια μάχη, που δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα, ούτε την πολυτέλεια να χάσουμε.
Η ανάκαμψη της οικονομίας επιβάλλει τη συνένωση των οικονομικών και παραγωγικών
δυνάμεων του τόπου. Η ανάπτυξη θα έλθει όταν όλοι, πολιτεία, τραπεζικό σύστημα,
επιχειρηματικός κόσμος, εργαζόμενοι και μέσα ενημέρωσης εργαστούμε συλλογικά, με
σύνεση και μεθοδικότητα. Αν συνεχίσουμε να επιδιδόμαστε σε έναν εσωτερικό πόλεμο
αλληλοκατηγοριών, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια για όλους.
Ευχόμενοι καλή χρονιά στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και σ΄ όλους τους πολίτες,
επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση μας να εργαστούμε για να οικοδομήσουμε την πρόοδο
και την ανάπτυξη το 2014.
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