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Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι βουλευτές,
Κύριοι Δήμαρχοι,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Φίλε Πρόεδρε του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού
Επιμελητηρίου,
Αγαπητέ
φίλε
Πρόεδρε
του
Επιμελητηρίου
Αμμοχώστου,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που είμαστε σήμερα στον
ωραίο Πρωταρά για να χαιρετίσουμε την Ετήσια
Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου.
Δυστυχώς, η συνέλευση συνέπεσε με τις τελευταίες
δραματικές εξελίξεις στην Ελλάδα, γεγονός που μας
προβληματίζει έντονα. Αν και το κυπριακό τραπεζικό
σύστημα έχει απεξαρτηθεί πλήρως από την Ελλάδα,
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εντούτοις μια ενδεχόμενη έξοδο της χώρας από την
ευρωζώνη αναμένεται να έχει έμμεσες αρνητικές
επιπτώσεις και στην Κύπρο. Και αυτό διότι η Ελλάδα
είναι ανάμεσα στους κυριότερους εμπορικούς
εταίρους της Κύπρου, ενώ όπως όλοι γνωρίζετε
πολλές κυπριακές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται
και στην ελληνική αγορά. Δική μας ευχή και ελπίδα
είναι η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, ώστε η
Ελλάδα να παραμείνει στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και
να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.
Όσον αφορά την κυπριακή οικονομία πιστεύουμε ότι
βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, κάτι που
επιβεβαιώνουν με εκθέσεις και αξιολογήσεις τους η
Τρόικα και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Η βελτίωση που
επιτεύχθηκε στα δημόσια οικονομικά καθιστούν το
κράτος πιο δυνατό για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες
νέες προκλήσεις και να διαχειριστεί καλύτερα τα
προβλήματα της πραγματικής οικονομίας.
Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι μετά τη βελτίωση της
δημοσιονομικής κατάστασης θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στην πραγματική οικονομία και
ειδικότερα στα προβλήματα της ανεργίας, της
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, της αύξησης της
ρευστότητας χρήματος, στις αναδιαρθρώσεις δανείων,
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στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, κ.λπ.
Κατά τη γνώμη μας από τώρα και στο εξής όλες οι
προσπάθειές μας πρέπει να κατατείνουν προς αυτή
την κατεύθυνση. Μέσω συγκεκριμένων μέτρων και
ευφάνταστων πολιτικών θα πρέπει να βοηθήσουμε
τον ιδιωτικό τομέα να ενισχύσει τη θέση του στην
αγορά, να προβεί σε νέα επιχειρηματικά ανοίγματα
και να αναλάβει νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Μόνο, έτσι θα καταφέρουμε να επαναφέρουμε την
οικονομία σε ανάπτυξη, κάτι που είναι σήμερα το
μεγάλο ζητούμενο.
Αν δεν βελτιωθεί το κλίμα στην πραγματική οικονομία
και αν δεν δοθούν τα απαιτούμενα κίνητρα, δεν
μπορούμε να προσδοκούμε ουσιαστική ανάκαμψη και
ανάπτυξη.
Για το σκοπό αυτό, το ΚΕΒΕ αναλαμβάνει
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Με παρεμβάσεις του
στην κυβέρνηση, στη Βουλή, στην Κεντρική Τράπεζα
και σε άλλους αρμόδιους φορείς προτείνουμε και
ζητούμε μέτρα για τόνωση της πραγματικής
οικονομίας. Θέματα όπως η προώθηση των
μεταρρυθμίσεων,
η
υλοποίηση
των
αποκρατικοποιήσεων, η δημιουργία νέων έργων
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ανάπτυξης (καζίνο, μαρίνες, γήπεδα γκολφ, κ.λπ.), η
παροχή κινήτρων σε νέες επιχειρήσεις, η καλύτερη
αξιοποίηση των προγραμμάτων της Ε. Ένωσης, η
ευκολότερη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από
τις τράπεζες, η συγκράτηση των επιτοκίων και άλλα,
είναι ανάμεσα στις καθημερινές προτεραιότητές μας.
Την ίδια ώρα ζητάμε από το κράτος την ενίσχυση
τομέων της οικονομίας μας όπως ο τουρισμός, τα
ακίνητα, το εμπόριο, η βιομηχανία, η ναυτιλία αλλά και
η μεγαλύτερη αξιοποίηση των νέων τομέων όπως
είναι η ενέργεια, η καινοτομία, η τεχνολογία, η ιδιωτική
ιατρική και εκπαίδευση και άλλα.
Με βάση την εικόνα που έχουμε, η κυβέρνηση
συμφωνεί με αυτές τις θέσεις του ΚΕΒΕ και ήδη με
κοινές πρωτοβουλίες εργαζόμαστε πάνω σ’ αυτές τις
γραμμές. Ελπίζουμε σύντομα ν’ αρχίσουν να έρχονται
τα πρώτα αποτελέσματα και σ’ αυτούς τους τομείς.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Για όλους μας, αλλά ειδικά για εσάς τους
Αμμοχωστιανούς ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι
τρέχουσες εξελίξεις στο κυπριακό. Οι νέες συνομιλίες
που άρχισαν και η συμπερίληψη της επιστροφής της
Αμμοχώστου στα πρώτα ΜΟΕ που έδωσε ο
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Πρόεδρος Αναστασιάδης, δημιουργούν την ελπίδα ότι
η πόλη του Ευαγόρα θα επιστρέψει ξανά στους
νόμιμους κατοίκους της. Μια τέτοια εξέλιξη, για την
οποία όλοι ευχόμαστε να ευοδωθεί σύντομα, θα
δημιουργήσει νέες τεράστιες προοπτικές για την
περιοχή. Τόσο ο τουρισμός, όσο και οι άλλοι τομείς
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή, θα
ευνοηθούν αφάνταστα. Η ελεύθερη περιοχή θα
ενωθεί με την πόλη της Αμμοχώστου και αυτό θα
αλλάξει άρδην προς το καλύτερο το μέλλον
ολόκληρης της περιοχής. Ως ΚΕΒΕ, στηρίζουμε τις
διαπραγματεύσεις για το κυπριακό και ελπίζουμε
σύντομα να βρεθεί λύση που θα επιτρέψει στη χώρα
μας να επανενωθεί και να αξιοποιήσει καλύτερα όλα
τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
Τελειώνοντας, θέλω να προβώ και σε μια έκκληση
προς τα μέλη μας και γενικά προς όλο τον
επιχειρηματικό κόσμο της Αμμοχώστου. Μείνετε
κοντά στο Επιμελητήριο μας, στηρίξετε το δύσκολο
έργο που επιτελεί και ενισχύστε τη δύναμή του. Το
Επιμελητήριο Αμμοχώστου είναι άξονας ανάπτυξης
και προόδου για όλη την περιοχή και για όλους τους
επιχειρηματίες της Αμμοχώστου. Γι’ αυτό ενισχύστε τη
φωνή του.
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Φίλε, Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, θέλω
να σας συγχαρώ εσάς και το Διοικητικό Συμβούλιο
σας για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλετε για
προώθηση των θεμάτων του επιχειρηματικού κόσμου
της Αμμοχώστου. Συνεχίστε τη δράση σας και το
ΚΕΒΕ είναι δίπλα σας για κάθε στήριξη και βοήθεια.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στον
Αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ που προέρχεται από το ΕΒΕ
Αμμοχώστου κ. Ανδρέα Μάτση για την πολύτιμη
συνεργασία μας στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ καθώς επίσης και για
την εξαίρετη προσφορά του στον Επιμελητηριακό
θεσμό.
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στη
Γενική Συνέλευσή σας.
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