Επιχειρηματικά Νέα
on line

του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας G Τεύχος 49 G ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Oι υποψήφιοι Πρόεδροι ενημερώνουν
τα μέλη του ΕΒΕΛ για την οικονομία
• Πρόεδρος ΕΒΕΛ: Τα μέλη μας θέλουν
να ακούσουν την πολιτική που θα μας
οδηγήσει σε έξοδο από το αδιέξοδο.
Ζητούμε να πληροφορηθούμε τις
σκέψεις και τους σχεδιασμούς των
υποψηφίων Προέδρων για το επιχειρείν,
για την ανάπτυξη και την οικονομία
Λεπτομέρειες στη σελ. 2

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής

• Υποψήφιος Προέδρος
κ. Λιλλήκας: Πρέπει
να εξαντλήσουμε τις
προσπάθειες για την
ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών

•Υποψήφιος Πρόεδρος
κ. Αναστασιάδης:
Η Κύπρος έχει ανάγκη
από ένα κράτος που δεν
θα επιβαρύνει τους
παραγωγικούς τομείς
της οικονομίας
• Υποψήφιος Προέδρος
κ. Μαλάς: Η Κύπρος
μπορεί να περάσει
γρήγορα στην ανάκαμψη
αν γίνουν οι σωστοί
χειρισμοί

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Το ΕΒΕΛ ενημερώνεται για θέματα
φυσικού αερίου

Στενότερη συνεργασία Κύπρου και
Γεωργίας

Σελ. 2

Σελ. 4

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Κοινωνική
Προσφορά ΕΒΕΛ

Σελ. 4
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Oι υποψήφιοι Πρόεδροι ενημερώνουν
τα μέλη του ΕΒΕΛ για την οικονομία

ήμερα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης,
προβάλει επιτακτικά η ανάγκη για ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας από τους υποψήφιους για την Προεδρία για
τις στρατηγικές και πολιτικές που σχεδιάζουν
να εφαρμόσουν ώστε να ξεφύγουμε από τα σημερινά αδιέξοδα και να ακολουθήσουμε πορεία
ανάκαμψης.
Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) σε σύντομο χαιρετισμό
του κατά τη διάρκεια των δημόσιων συζητήσεων με τους τρεις υποψηφίους προέδρους της
Δημοκρατίας κ. Λιλλήκα, κ. Μαλά και κ. Αναστασιάδη.
Ο επιχειρηματικός και όχι μόνον, κόσμος, καίγεται, είπε ο κ. Γεωργαλλής, λέγοντας ότι είναι διάχυτη η ανησυχία σε όλους για την ελεύθερη πτώση στην οποία βρίσκεται η οικονομία.
Συνεχίζοντας, ανάφερε πως το κλείσιμο επιχειρήσεων έγινε πλέον καθημερινότητα και ότι
ταυτόχρονα, όλοι βιώνουν την παντελή έλλειψη ρευστότητας χρήματος στην αγορά, την
απουσία χρηματοδότησης από τις τράπεζες, την
ουσιαστικά άτυπη στάση πληρωμών από το κράτος, τα διογκωμένα επιτόκια (είναι τα ψηλότερα στην Ευρώπη), το μεγάλο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος (και πάλι το ακριβότερο
στην Ευρώπη) και γενικά το διογκούμενο αρνητικό κλίμα της αγοράς.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ τόνισε ότι
ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει πολλά από
το νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
που θα εκλεγεί για την επόμενη πενταετία.
Γνωρίζουμε, πρόσθεσε ο κ. Γεωργαλλής, ότι

Σ

Ο επιχειρηματικός κόσμος παρακολούθησε με ενδιαφέρον τη συζήτηση
αυτή η προεδρία θα χαρακτηρίζεται από ανυπέρβλητα προβλήματα, μεγάλες προκλήσεις,
καθοριστικές αποφάσεις, αποφάσεις με πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ είπε στους τρεις υποψήφιους ότι ο επιχειρηματικός κόσμος θέλει να
ακούσει τις δικές τους τοποθετήσεις, με έμφαση
στο οικονομικό τους πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα, ζήτησε διευκρινίσεις από τους
τρεις υποψηφίους για τα εξής:
- Μπορεί το προτεινόμενο Μνημόνιο να βγάλει
τη χώρα από την κρίση ή ενδέχεται να χρειαστεί και άλλο; Τι σημαίνει το Μνημόνιο για
την πραγματική οικονομία;
- Τι θα γίνει με τα δημοσιονομικά, τις Τράπεζες,
τις διαρθρωτικές αλλαγές, κλπ.
- Πώς θα προωθηθούν μέτρα για την ανάπτυξη (εμπόριο, βιομηχανία, τουρισμός και υπη-

ρεσίες);
- Ποια θα είναι η συμβολή του Ιδιωτικού τομέα;
- Τι θα γίνει με τη διαχείριση των υδρογονανθράκων;
Ο επιχειρηματικός κόσμος, είπε ο κ. Γεωργαλλής, είναι αποφασισμένος να στηρίξει τη χώρα
για να εξέλθει της κρίσης .Όμως, συνεχίζοντας
είπε ότι και η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να πάρει τολμηρές αποφάσεις για την οικονομία.
Τελειώνοντας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ ζήτησε
και από τους τρεις υποψηφίους να πληροφορήσουν τα μέλη του ΕΒΕΛ για τις σκέψεις και
τους σχεδιασμούς τους για το «επιχειρείν», για
την ανάπτυξη και την οικονομία.
Τα μέλη μας, είπε ο κ. Γεωργαλλής, απαιτούν
ξεκάθαρες τοποθετήσεις για το πώς θα βαδίσει
η οικονομία το 2013 και μετά.
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Ν.Αναστασιάδης: Το όραμα για την Κύπρο
είναι μια ευημερούσα κοινωνία

λίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, στα πρόο όραμα για την Κύπρο δεν
τυπα ανάλογων θεσμών άλλων ανεπτυγμπορεί να είναι άλλο από το
μένων χώρων όπως πρότεινε ο νομπελίόραμα για μια ευημερούσα οιστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισκονομία, για μια κοινωνία που θα στησαρίδης.
ρίζει αυτούς που πραγματικά έχουν
Αναφορικά με τη δημιουργία Υφυπουρανάγκη. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο
γείων διευκρίνισε ότι αυτό θα γίνει χωρίς
υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκραο φορολογούμενος να επιβαρυνθεί ούτε
τίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, σε δηκαι με ένα επιπλέον σεντ και με την εφαρμόσια συζήτηση που πραγματοποίησε
μογή του συστήματος της εναλλαξιμότο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμετητας και της αναδιάρθρωσης της κρατιλητήριο Λευκωσίας.
Στιγμιότυπο από τη συζήτηση
κής μηχανής μέσω της συγχώνευσης
Ο υποψήφιος Πρόεδρος ανέφερε πως
η Κύπρος έχει σήμερα ανάγκη από ένα κράτος που δεν θα επιβαρύνει υπηρεσιών και τμημάτων του δημοσίου σύμφωνα με τις ανάγκες.
δυσβάσταχτα τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και θα είναι ο Έκανε ακόμη λόγο για την προώθηση μεγάλων επενδύσεων μέσω συσύμμαχος του ιδιωτικού τομέα στην πορεία για ανάπτυξη. Στόχος είναι, μπράξεων ιδιωτικού με δημόσιο τομέα και της ουσιαστικής αξιοποίησης
συνέχισε, όπως σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κρατικός προϋπολο- της κρατικής περιουσίας μέσων αξιόπιστων και διαφανών διαδικασιών.
γισμός αποκτήσει πρωτογενές πλεόνασμα, ώστε να περιοριστεί η αύ- Στο πλαίσιο της παρουσίασης των θέσεων του ο κ. Αναστασιάδης μίλησε
ακόμη για την ανάγκη προώθησης των νέων τομέων της οικονομίας όπως
ξηση του δημόσιου χρέους.
Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ακόμη ότι η στρατηγική για υλοποίηση του η πράσινη ανάπτυξη και η υγεία, οι οποίοι όπως είπε, μπορούν να δηοράματος για την οικονομία, περιλαμβάνει ακόμη τη θέσπιση Συμβου- μιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Τ

Γ. Λιλλήκας: Πρέπει να εξαντλήσουμε τις προσπάθειες για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
ρέπει να εξαντλήσουμε τις προσπάθειες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από
ξένα ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό
ανάφερε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργος Λιλλήκας, στα
πλαίσια δημόσιας συζήτησης
που διοργάνωσε το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λευκωσίας.
Ο υποψήφιος Πρόεδρος για
την Προεδρία της Δημοκρατίας
εξέφρασε την ανησυχία του
για το γεγονός ότι ακόμη και
σήμερα οι όροι του μνημονίου
δεν είναι γνωστοί και πιθανόν
με το μνημόνιο να εγείρονται
θέματα κρατικής κυριαρχίας.
Αναφορικά με την ανακεφα-

Π

λαιοποίηση των τραπεζών, ο κ.
Λιλλήκας είπε ότι πρέπει να
εξαντλήσουμε τις προσπάθειες για ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών από ξένα ιδιωτικά
κεφάλαια και αν αυτό δεν επιτύχει, τότε να στραφούμε στον
ευρωπαϊκό μηχανισμό.
Για το θέμα της ΑΟΖ επανάφερε το θέμα της άμεσης αξιοποίησης του οικοπέδου 12 με
την έκδοση ομολόγων από
κρατική εταιρεία που θα διέπεται από νόμο.
Τέλος, ο κ. Λιλλήκας αναφέρθηκε και στο θέμα του καζίνο,
λέγοντας ότι εντός του 2013
θα πρέπει να προχωρήσει ο
σχετικός διαγωνισμός, αφού οι
μελέτες που έγιναν από το
2006 έμειναν στα συρτάρια.

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση

Σ. Μαλάς: Η Κύπρος μπορεί να περάσει
γρήγορα στην ανάκαμψη αν γίνουν
οι σωστοί χειρισμοί
ια να εξέλθει η χώρα από την
αδιέξοδη οικονομική κατάσταση, απαιτείται σωστή ανάγνωση και διάγνωση. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο υποψήφιος Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Σταύρος Μαλάς,
σε δημόσια συζήτηση που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας.
Ο υποψήφιος Πρόεδρος ανέφερε
πως κάποιοι τραπεζίτες έχουν διαπράξει λάθη και πρόσθεσε ότι πρόκειται για λάθη εκτιμήσεων με μεγάλα ανοίγματα. Ο κ. Μαλάς διατύπωσε τη θέση ότι πρέπει να γίνουν
όσες διερευνήσεις κριθεί σκόπιμο,
ώστε να βρεθούν κάποιοι να πληρώσουν για να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα του κόσμου που καλείται να σηκώσει στην πλάτη του ένα
μεγάλο φορτίο.
Αναφορικά με το θέμα του φυσικού
αερίου, ο κ. Μαλάς είπε ότι το μεσο-

Γ

πρόθεσμο όφελος θα είναι η καθαυτή αξιοποίηση του φυσικού αερίου
που θα συμβάλει στη αποπληρωμή
του κυπριακού χρέους, ενώ παραθέτοντας το μακροπρόθεσμο όφελος
είπε ότι με τη δημιουργία κάποιων
αποθεματικών και ενός ειδικού ταμείου η Κύπρος θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια πολυδιάστατη οικονομία.
Για το θέμα του Μνημονίου, τόνισε ότι
είναι υπέρ ενός και μόνο μνημονίου
και εξήγησε ότι μια χώρα του μεγέθους της Κύπρου πρέπει όπως οφείλει να δημιουργήσει συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας πάρα
πολύ σύντομα για να κλείσει το θέμα
της αβεβαιότητας σε σχέση με τα δημοσιονομικά. Πρόσθεσε, πως το ζητούμενο είναι ο χρόνος αποπληρωμής και η δόση να καθιστούν το χρέος βιώσιμο.
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Το ΕΒΕ Λευκωσίας ενημερώνεται
για θέματα Φυσικού Αερίου
νημέρωση
για τα θέματα φυσικού
αερίου είχε η Επιτροπή Βιομηχανίας του
ΕΒΕ Λευκωσίας από
τον καθηγητή Μιχάλη
Οικονομίδη. Ο κ. Οικονομίδης είναι καθηγητής χημικής και
βιομοριακής μηχανικής στο πανεπιστήμιο του Χιούστον στις
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
ΗΠΑ και Επιμελητής/Εκδότης
του
ρούν την Κύπρο αλλά και στη γεEnergy Tribune. Είναι συγγραφέωπολιτική διάσταση του θέμαας αρκετών βιβλίων και σύμβουτος.
λος σε σημαντικούς οργανισμούς
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο
και κυβερνήσεις παγκοσμίως.
Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.
Ο κ. Οικονομίδης αναφέρθηκε
Κώστας Γεωργαλλής, ο Αντιπρόστα θέματα διαχείρισης φυσικού
εδρος Βιομηχανίας κ. Ντίνος Μιαερίου, στους τρόπους αξιοποίτσίδης, τα μέλη της Επιτροπής
ησης, μεταφοράς και εκμετάλΒιομηχανίας κ.κ. Δήμος Δημολευσης καθώς και στις παγκόσθένους και Γιώργος Ψημολοφίσμιες εξελίξεις στην αγορά φυτης και ο Διευθυντής Βιομηχασικού αερίου. Έκανε ιδιαίτερη
νίας.
αναφορά στα θέματα που αφο-

Ε

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Προς στενότερη οικονομική
συνεργασία Κύπρος και Γεωργία
έματα ειδικού ενδιαφέροντος για τον επιχειρηματικό κόσμο της
Λευκωσίας συζητήθηκαν με τον
Πρέσβη της Γεωργίας στην Κύπρο
κ. Gaioz Japaridze, σε συνάντηση
με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λευκωσίας.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι
στενές σχέσεις των δύο χωρών
και κατατέθηκαν εκτιμήσεις για τις
προοπτικές την οικονομίας της
Κύπρου και της Γεωργίας.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων και

Θ

δόθηκαν πληροφορίες για τη στενότερη επικοινωνία και για τις
προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας.
Από πλευράς του Πρέσβη αναλύθηκαν οι προοπτικές κυπριακών
επενδύσεων στην Γεωργία σε ότι
αφορά τον τουρισμό και τα γεωργικά προϊόντα.
Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν
να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν τις διαβουλεύσεις και τη
συνεργασία τους.

Με πολλές εκδηλώσεις
υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα
η Λευκωσία
Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Λευκωσίας στα πλαίσια του
προγράμματος για αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος της
πρωτεύουσας διοργάνωσε για
πρώτη φορά διήμερο Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε
συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία
Φανερωμένης.
Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε Street Party από τις
21.00 μέχρι τις 00.00 το βράδυ.
Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου,
από τις 11:00 μέχρι τις 18:00
πραγματοποιήθηκε Χριστου-

Η

γεννιάτικη γιορτή, στην οποία
παραδοσιακοί και μοντέρνοι

Στιγμιότυπο από την κοινωνική προσφορά του ΕΒΕΛ

τεχνίτες κατασκεύαζαν τα έργα

Κοινωνική προσφορά
του ΕΒΕ Λευκωσίας

τους επί τόπου. Επίσης, στη
γιορτή υπήρχε έκθεση βιβλίου,
παραδοσιακά γλυκά, βότανα
και τσάγια, χριστουγεννιάτικα
μπισκότα και λουλούδια για
τους επισκέπτες. Ακόμα, υπήρχαν χορωδίες και DJ καθ’ όλη
τη διάρκεια της γιορτής.
Οι εκδηλώσεις της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας, στεφθήκαν με επιτυχία,
αφού η συμμετοχή του κόσμου
και στις δύο μέρες ήταν αθρόα.
Τις εκδηλώσεις στήριξαν ο ΚΟΤ
και η Τράπεζα Κύπρου.

τα πλαίσια της στοχευμένης
κοινωνικής του προσφοράς,
με την ευκαιρία των εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας
παρέδωσε στους Μητροπολίτες Κυρηνείας κ.κ. Χρυστόστομο και Ταμασσού και Ορεινής κ.κ. Ησαΐα ποσότητες τροφίμων και ρουχισμού
για διανομή σε δυσπραγούντες συμπολίτες των Μητροπόλεων τους,
τα οποία έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Σ

Τα Τρόφιμα και ο Ρουχισμός προσφέρθηκαν ή αγοράστηκαν με εισφορές από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας
και άλλους.
Οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες ευχαρίστησαν για την προσφορά, η
οποία ενισχύει το δικό τους έργο
στην περίοδο των εορτών και ευχήθηκαν το θεάρεστο αυτό έργο του
ΕΒΕ Λευκωσίας να βρει μιμητές
και προσεύχονται όπως είπαν για ταχεία έξοδο από την κρίση για το
καλό όλου του λαού.
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