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Πηλείδης: Να αξιοποιήσουμε τα θετικά και να περιορίσουμε τα αρνητικά 

 Κυκλοφόρησε η νέα Ετήσια έκθεση του ΚΕΒΕ 

 
Το ΚΕΒΕ, ενόψει της ετήσιας γενικής συνέλευση του που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 
Νοεμβρίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο, κυκλοφόρησε την ετήσια έκθεση του για την περίοδο 
2014-2015. 
 
Στην έκθεση καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ΚΕΒΕ την 
προηγούμενη χρονιά, ενώ παρουσιάζονται οι στόχοι του για τη νέα περίοδο. 
 
Σε χαιρετισμό του στην ετήσια έκθεση ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης αναφέρεται 
στις δυσκολίες και στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο επιχειρηματικός κόσμος, λόγω της 
κρίσης και παρουσιάζει τις βασικές θέσεις του Επιμελητηρίου για τη συνέχεια. 
 
Ειδικότερα, τονίζει ότι: 
 
Στον οικονομικό τομέα, η εικόνα εμφανίζει δύο όψεις. Στα δημόσια οικονομικά παρατηρείται μια 
αισθητή βελτίωση που φαίνεται να έθεσε υπό έλεγχο τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα (κάτω του 
3% του ΑΕΠ) όσο και το δημόσιο χρέος (108% του ΑΕΠ). Αυτό επιτεύχθηκε αφ΄ ενός λόγω των 
μέτρων που προέβλεπε το Πρόγραμμα Διάσωσης (Μνημόνιο) της οικονομίας, και αφ΄ ετέρου ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής συγκροτημένης δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε από 
το 2013 μέχρι σήμερα, μακριά από αντιπαραγωγικές συζητήσεις. 
 
Η θετική αυτή εξέλιξη, σε συνδυασμό με άλλα σωστικά μέτρα που λήφθηκαν, οδήγησαν σε 
έξοδο της οικονομίας μας από την ύφεση, η οποία το α΄ εξάμηνο του 2015 «τρέχει» με ρυθμό 
ανάπτυξης 0,8% του ΑΕΠ, ενώ οι προβλέψεις για όλο το 2015 αναφέρουν ότι η οικονομία μας, 
θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1-1,5%. Η επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς 
αποτελεί για εμάς το κλειδί για επίλυση και των υπολοίπων προβλημάτων που μας 
κληροδότησε η πολύχρονη κρίση.  
 
Αναφορά κάνει στα γνωστά και μεγάλα προβλήματα των μη εξυπηρετουμένων δανείων που 
αγγίζουν τα 27δισ. ευρώ (45% του συνόλου των πιστώσεων), της έλλειψης επαρκούς 
ρευστότητας χρήματος, της υψηλής ανεργίας (είναι ακόμα στο 15%), του υπερδανεισμού των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών (είμαστε στην υψηλότερη θέση στην ευρωζώνη), των 
υψηλών επιτοκίων, του τραυματισμένου επιχειρείν, της μειωμένης ανταγωνιστικότητας (από τη 
θέση 58 υποχωρήσαμε στη θέση 66) και άλλα. 
 
Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ΚΕΒΕ, είπε ότι αυτές αφορούν: 
 

 Την προβολή της οικονομίας μας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της στο 

εξωτερικό, ώστε να προσελκύσουμε νέες ξένες επενδύσεις. 
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 Την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για άμεση προώθηση των αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονιστικών ρυθμίσεων που θα προσδώσουν ένα νέο πιο 

ανανεωμένο πρόσωπο στην οικονομία μας στοχεύοντας πρωτίστως στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς της. 

 Την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων ημικρατικών οργανισμών για να καταστούν 

πιο σύγχρονοι, πιο ευέλικτοι, πιο παραγωγικοί και πιο ανταγωνιστικοί. 

 Την άμεση προώθηση των ζωτικών έργων ποιοτικής ανάπτυξης, όπως την ίδρυση 

καζίνο, μαρίνων, γηπέδων γκολφ, θεματικών πάρκων, κλπ. 

 
Καταλήγοντας ο κ. Πηλείδης αναφέρει ότι: 
 

 Εμείς έχουμε υποχρέωση να αξιοποιήσουμε στο «μέγιστο» τα θετικά και να 

προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα αρνητικά αυτών των μεταβλητών. Μέσα απ΄ αυτή 

τη διαδικασία ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να θέσουμε την οικονομία 

σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε 

μια νέα αφετηρία, όπου η οικονομία θα προσφέρει σιγουριά και προοπτική.           

 
Ο κ. Πηλείδης, χωρίς να παραγνωρίζει τα προβλήματα που ακόμα υπάρχουν στην οικονομία, 
εκφράζει τη συγκρατημένη αισιοδοξία του ΚΕΒΕ για το μέλλον της οικονομίας μας. 
 
Η Ετήσια έκθεση του ΚΕΒΕ έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του, ενώ έχει αναρτηθεί και 
στη νέα ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ http://news.ccci.org.cy/ 
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