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ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 6:30μ.μ. 
 

 

Ομιλία Προέδρου ΚΕΒΕ  
Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση 

 

Τώρα, είναι η ώρα των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων 
  
 Να γίνει 10ετές πρόγραμμα αποπληρωμής του δημοσίου χρέους 
  
 Το συνδικαλιστικό κίνημα να εγκαταλείψει τις άτεγκτες θέσεις του για τις 

αποκρατικοποιήσεις 
 
Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην οικονομία μας. 
Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, μιλώντας στην 
ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου. 
 
Όπως είπε στην ομιλία του ο κ. Πηλείδης, τώρα που βελτιώνονται βασικοί δείκτες της 
οικονομίας θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή των αποκρατικοποιήσεων και στην υλοποίηση των 
σημαντικών έργων υποδομής. 
 
Την ίδια ώρα, ο κ. Πηλείδης ζήτησε την κατάρτιση ενός 10ετούς προγράμματος 
αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, το οποίο βρίσκεται στο υψηλό ποσοστό του 
108% του ΑΕΠ. Όπως είπε ο κ. Πηλείδης, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι 
συγκεκριμένο, να έχει χρονοδιαγράμματα και να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές 
δυνατότητες της οικονομίας μας. 
 
Στη συνέχεια, ο κ. Πηλείδης χαιρέτισε τη βελτίωση που παρουσιάζει η οικονομία, 
λέγοντας ότι με ισχυρή πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα και κοινωνική 
συναίνεση, η Κύπρος έβαλε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της. 
 
Ωστόσο, ο κ. Πηλείδης, αναφέρθηκε στα προβλήματα που παρουσιάζουν οι 
τράπεζες, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τις αυξημένες προβλέψεις, την 
ανάγκη για εξυγίανση και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. 
 
Στα πλαίσια αυτά, ζήτησε από τις τράπεζες να γίνουν πιο ευέλικτες στην παροχή 
ρευστότητας στην αγορά, πιο αποτελεσματικές στο διακανονισμό παλαιών 
επιχειρηματικών δανείων, πιο ευρηματικές σε νέα σχέδια, πιο υποστηρικτικές σε 
επενδύσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις και πιο ορθολογικές με τις χρεώσεις τους. 
 
 
Στη συνέχεια, ο κ. Πηλείδης έκανε ειδική αναφορά στους τομείς του τουρισμού, του 
εμπορίου, των ακινήτων, των υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της βιομηχανίας, της 
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ενέργειας, αλλά και στους νέους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της 
τεχνολογίας. 
 
Ειδικά για τον τουρισμό κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις αναβάθμισης και 
εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος. Επίσης, χαιρέτησε την απόφαση για 
δημιουργία Υφυπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας, ζητώντας και τη δημιουργία 
Υφυπουργείου Ανάπτυξης. 
 
Αναφερόμενος στα συντεχνιακά αιτήματα, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κάλεσε το 
συνδικαλιστικό κίνημα να προτάξει και πάλι υπευθυνότητα και να δει τη μεγάλη 
εικόνα του συνόλου της κοινωνίας. Διεκδικήσεις που τα δημόσια οικονομικά και η 
επιχειρηματική πραγματικότητα δεν μπορούν να αντέξουν, δεν βρίσκουν σύμφωνο το 
ΚΕΒΕ, πρόσθεσε. 
 
Σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις - μεταρρυθμίσεις, ο κ. Πηλείδης κάλεσε τη Βουλή 
να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στη ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων μακριά 
από πολιτικές σκοπιμότητες, λαϊκισμούς και αδικαιολόγητες αντιδράσεις. Το 
ξεπερασμένο μοντέλο λειτουργίας της κρατικής μηχανής, συνέχισε, πρέπει να 
αντικατασταθεί  με ένα σύγχρονο, ευέλικτο και διάφανο σύστημα. 
 
Για το ΓεΣΥ, ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους να θέσουν το ΓεΣΥ πέρα και 
πάνω από οποιοδήποτε επαγγελματικό ή συνδικαλιστικό συμφέρον και να επιδείξουν 
συλλογικότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας για να πετύχει αυτό το 
δύσκολο εγχείρημα. 
 
Σε σχέση με την απονομή δικαιοσύνης ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ αφού εξήρε την 
ποιότητα και το ψηλό επίπεδο δικαιοσύνης αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται και επανέφερε την εισήγηση του ΚΕΒΕ  για δημιουργία Εμπορικών 
Δικαστηρίων και την επέκταση του θεσμού της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας 
που θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. 
 
Για το θέμα του Brexit, ο κ. Πηλείδης επανέλαβε τη θέση του ΚΕΒΕ για σύσταση 
ομάδας ειδικών που να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συμβουλεύει την 
κυβέρνηση για τους αναγκαίους χειρισμούς. 
 
Αναφορικά με το θέμα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, ο κ. 
Πηλείδης είπε ότι μια οικονομία για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ένα 
επινοητικό, δυναμικό και ευέλικτο ιδιωτικό τομέα. Στα πλαίσια αυτά, ο 
επιχειρηματικός κόσμος μέσω του ΚΕΒΕ ζητά από την πολιτεία τα εξής: 
 
 Άμεση συνέχιση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, 
 
 Εντατικοποίηση της προσπάθειας και αύξηση των κονδυλίων για προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων, 
 
 Επίσπευση των δημοσίων επενδύσεων σε έργα υποδομής, 
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 Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και περαιτέρω φιλελευθεροποίηση της 

οικονομίας, 
 

 Βελτίωση των υποδομών στις βιομηχανικές ζώνες και περιοχές, 
 
 Ενίσχυση της έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, 
 
 Καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
 
 Χρονική παράταση μέτρων και κινήτρων που απέδωσαν καρπούς. 
 
 
Τέλος, για το Κυπριακό είπε ότι το ΚΕΒΕ, στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου 
Αναστασιάδη για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, αφού μία βιώσιμη και 
λειτουργική λύση θα επιφέρει την ανάπτυξη για τις δύο κοινότητες του νησιού. 
 
Στη συνέλευση, στην οποία μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, παρευρέθηκαν επίσης  Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι κομμάτων, Υπουργοί, 
βουλευτές, δήμαρχοι, ξένοι Πρέσβεις, αξιωματούχοι της κρατικής μηχανής και 
επιχειρηματίες μέλη του ΚΕΒΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/11/2016 
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