
 
 
Ομιλία Προέδρου ΚΕΒΕ Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση 
 
Πειθαρχημένη πολιτική, προώθηση μεταρρυθμίσεων και στήριξη επιχειρήσεων 
 Οι προοπτικές είναι καλύτερες, αλλά χρειάζεται τόλμη και αποφασιστικότητα 
 
Τη συνέχιση πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής, την προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων και τη στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ζήτησε ο Πρόεδρος 
του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης. 
 
Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του ΚΕΒΕ, κατά την οποία παρευρέθηκε και 
μίλησε και ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, ο κ. Πηλείδης χαιρέτισε τη βελτίωση που 
παρουσιάζει η οικονομία, λέγοντας ότι είναι θετικές οι εξελίξεις που αφορούν την αύξηση 
του ρυθμού ανάπτυξης, την επιτυχή έξοδο στις αγορές και τη καλύτερη πορεία των 
δημοσιονομικών δεικτών. 
 
Ωστόσο, ο κ. Πηλείδης, επικεντρώθηκε στα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας, 
τονίζοντας ότι υπάρχουν ακόμα πληγές, λόγω της κρίσης. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε 
στην έλλειψη ρευστότητας χρήματος, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στην υψηλή 
ανεργία, στον υπερδανεισμό των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, στα υψηλά επιτόκια 
δανεισμού και στην πληθώρα φορολογιών. 
 
Στα πλαίσια αυτά, ζήτησε τη συνέχιση της λογικής για πειθαρχημένη οικονομία, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "δεν θα διορθώσουμε τυχόν αδικίες με άστοχες παροχές 
και περιττές δαπάνες σε προνομιούχους". 
 
Αντίθετα, είπε ο κ. Πηλείδης, τα προβλήματα της οικονομίας θα επιλυθούν αν 
εστιάσουμε στην ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην προσέλκυση 
νέων επενδύσεων. 
 
Οριοθετώντας τους στόχους που πρέπει να πετύχουμε, είπε ότι αυτοί αφορούν: 
 

 Τη συνέχιση της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Την περαιτέρω βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. 
 Την προσαρμογή του αναπτυξιακού μοντέλου της κυπριακής οικονομίας με βάση 

τις διεθνείς προκλήσεις. 
 Την προώθηση νέων έργων ανάπτυξης. 

 
Ειδικά για το δημόσιο τομέα τόνισε ότι πρέπει να είναι σύμμαχος της επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας και να γίνει σύγχρονος, ευέλικτος και παραγωγικός. 



 
 
 
Για τις τράπεζες, επισήμανε ότι πρέπει να καταστούν και πάλι πρωταγωνιστές της 
ανάπτυξης και να λύσουν τα προβλήματα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να 
δώσουν ξανά το οξυγόνο της ρευστότητας στην αγορά, να μειώσουν τα επιτόκια και το 
κόστος λειτουργίας τους. 
 
Για τον τουρισμό, ανάφερε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες 
και τα προβλήματα που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του. 
 
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Πηλείδης στις υπηρεσίες, στη ναυτιλία, στη βιομηχανία, στο 
εμπόριο, στη γεωργία και στους νέους τομείς, επικεντρωνόμενος ειδικά στις μεγάλες 
προοπτικές που παρουσιάζει ο τομέας της ενέργειας. 
 
Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις, ζήτησε την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, 
λέγοντας ότι η συνεργασία με στρατηγικό επενδυτή θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό 
και στο νοικοκύρεμα των ημικρατικών οργανισμών. 
 
Για το ΓεΣΥ, ζήτησε την παράταση εφαρμογής του μετά το 2017, ώστε να 
επαναμελετηθούν οι διαστάσεις και οι οικονομικές επιπτώσεις του. 
 
Ο κ. Πηλείδης είπε ότι ως οικονομία χρειάζεται να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη 
ταχύτητα και τόλμη και να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα στηρίξουν την 
ανάπτυξη της οικονομίας, θα αντιμετωπίσουν την ανεργία και θα συμβάλουν στην 
κοινωνική συνοχή. 
 
Τέλος, για το κυπριακό ανάφερε ότι αποτελεί τη μεγάλη εθνική πρόκληση απέναντι στην 
ιστορία και στο μέλλον του τόπου. Το ΚΕΒΕ, είπε, στηρίζει τις προσπάθειες του 
Προέδρου Αναστασιάδη για επίλυση του κυπριακού και εξέφρασε την ελπίδα η Άγκυρα 
να συγκατανεύσει σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση. 
 
Στη γενική συνέλευση του ΚΕΒΕ μίλησε επίσης ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας και στα σχέδια της 
κυβέρνησης για βελτίωση της ανάπτυξης. Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της 
ΟΕΒ κ. Χρήστος Μιχαηλίδης. 
 
Στη συνέλευση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής, Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι 
κομμάτων, Υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, ξένοι Πρέσβεις, αξιωματούχοι της κρατικής 
μηχανής και επιχειρηματίες μέλη του ΚΕΒΕ. 


