Επιχειρηματικά Νέα
on line

του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας G Τεύχος 50 G ΜΑΙΟΣ 2013

ΕΒΕΛ: Ώρα για λύσεις στην οικονομία
• Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει
τα μέτρα που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση για επανεκκίνηση
της οικονομίας και επισημαίνει
ότι τώρα είναι η ώρα για λύσεις
στα πολλά προβλήματα
Λεπτομέρειες στη σελ. 2

Συνάντηση ΕΒΕΛ και
Δημάρχου Λευκωσίας

• Η προώθηση έργων ανάπτυξης της
Λευκωσίας συζητήθηκε μεταξύ
ΕΒΕΛ και Δημάρχου Λευκωσίας

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής

Απαιτούνται ορθολογιστικοί
σχεδιασμοί για το Φυσικό
Αέριο

• Το ΕΒΕΛ ενημερώθηκε για τα
θέματα Φυσικού Αερίου από τον
καθηγητή Μιχάλη Οικονομίδη

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Λεπτομέρειες στη σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Επίσκεψη ΕΒΕΛ
στο υπό ανέγερση
τερματικό της VTT
Vasiliko Ltd

Κλιμάκιο
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο
ΕΒΕΛ

Προώθηση
της Λευκωσίας σε
τουριστική έκθεση
στο Βερολίνο

Σελ. 3

Σελ. 4

Σελ. 5
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Το ΕΒΕΛ προωθεί
τα προβλήματα
στις επιχειρήσεις

Ώρα για λύσεις
στην οικονομία
ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας χαιρετίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
για επανεκκίνηση της οικονομίας
και επισημαίνει ότι τώρα είναι η
ώρα για λύσεις στα πολλά προβλήματα.

Τ

Σύμφωνα με το ΕΒΕΛ τα μέτρα είναι προς την ορθή κατεύθυνση και
αναμένεται να συμβάλουν στη
μείωση της ανεργίας, στις αναγκαίες εξοικονομήσεις, στην ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού και στην ανάπτυξη του τόπου.
Ωστόσο, το ΕΒΕΛ επισημαίνει ότι
αρκετά από τα μέτρα είναι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμων
χαρακτήρα, ενώ άλλα χρήζουν
περαιτέρω βελτίωσης για να καλύψουν τις σημερινές αυξημένες
άμεσες ανάγκες της αγοράς, του
επιχειρηματικού κόσμου, των καταναλωτών και των νοικοκυριών.
Ταυτόχρονα, το ΕΒΕΛ καλεί την
κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα να εξεύρουν τρόπους για αύ-

ξηση της ρευστότητας χρήματος
στην αγορά, τη σημαντική μείωση
των επιτοκίων και τη χαλάρωση
των περιοριστικών μέτρων που
έχουν νεκρώσει την αγορά.
Στα ίδια πλαίσια, το ΕΒΕΛ ζητά το
άμεσο ξεκαθάρισμα των εκκρεμοτήτων που αφορούν το συμψηφισμό των δανείων, τη φιλελευθεροποίηση των πληρωμών για
πρώτες ύλες και αγαθά από το
εξωτερικό, κλπ.
Αυτή τη στιγμή, η αγορά χρειάζεται άμεση τόνωση και όχι περιορισμούς καθώς η αβεβαιότητα
υποσκάπτει τη σταθεροποίηση
της οικονομίας.
Τέλος, το ΕΒΕΛ ζητά τη στενή συνεργασία κυβέρνησης, Βουλής
και Κεντρικής Τράπεζας για να ξεπεράσουμε τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας.
Οι αντιπαραθέσεις και οι πολιτικές
συγκρούσεις δεν είναι του παρόντος. Τώρα είναι η ώρα της συλλογικότητας και της σκληρής δουλειάς για να σώσουμε την οικονομία και τον τόπο μας.

Μηνιαία on line ενημερωτική
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 &
Οδός Δεληγιώργη 3
Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ. 22889600, Φαξ 22667433,
Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: reception@ncci.org.cy
website: http://www.ncci.org.cy
Δημοσιογραφική επιμέλεια
και τεχνική επεξεργασία
FMW FINANCIAL MEDIA WAY
Αρμενίας 23Β, 2003 Γρ. 101
Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22342005, Φαξ 22342006
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Τ

επιτρέψουν ομαλή επάνοδο σε
παραγωγική πορεία. Τα κύρια
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις της πόλης μας,
και κατ’ επέκταση όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις, συνοψίζονται κυρίως στα τραπεζικά θέματα και την παγοποίηση λογαριασμών, την έλλειψη ρευστότητας, τα προβλήματα στα τελωνεία και άλλα.
Στα πλαίσια των πιο πάνω εκτιμήσεων των μελών και σε στενή
συνεργασία με το ΚΕΒΕ, το
ΕΒΕ Λευκωσίας με ενέργειες
προς τις αρμόδιες αρχές προωθεί την ταχεία αντιμετώπιση
των προβλημάτων και εφαρμογή
ρυθμίσεων για επάνοδο σε πορεία ανάκαμψης.
Πρόσθετα τα Επιμελητήρια έχουν
ζητήσει τη μείωση των ενοικίων
των βιομηχανικών τεμαχίων στις
Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές.

Αιμοδοσία του ΕΒΕ Λευκωσίας

Επιχειρηματικά Νέα

από το ΕΒΕ Λευκωσίας

ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) εκφράζει την έντονη ανησυχία του
για τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που επικρατεί για την πορεία
της οικονομίας του τόπου με τα
συσσωρευμένα προβλήματα που
δημιουργεί στον επιχειρηματικό
κόσμο.
Με επιστολή προς τα μέλη του το
ΕΒΕ Λευκωσίας τα κάλεσε να
υποβάλουν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και που απορρέουν για την οικονομία ως συνέπεια του Μνημονίου αλλά και
από την κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει οι δύο μεγάλες
κυπριακές τράπεζες του τόπου
σε μια προσπάθεια για ταξινόμηση και ομαδοποίηση για να
προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.
Η ανταπόκριση των μελών ήταν
μεγάλη και αυτή αντικατοπτρίζει
την αγωνία των επιχειρήσεων
και την ανάγκη για άμεση λήψη
διορθωτικών μέτρων που θα τους

ιμοδοσία διοργάνωσε στις 20
Μαρτίου 2013 το
ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την Τοπική
Επιτροπή Βιομηχάνων του
συμπλέγματος Βιομηχανικών Ζωνών και Περιοχών
Δυτικής Λευκωσίας που
καλύπτει τη Βιομηχανική
Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς,
τη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου και τη Βιοτεχνική Ζώνη Μάμμαρι.
Αυτή είναι η ένατη χρονιά
που διοργανώνεται αιμοδοσία από την οικεία τοπική επιτροπή σε συνεργασία με το ΕΒΕ Λευκωσίας.

Α

Στιγμιότυπο από την αιμοδοσία
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Η προώθηση έργων ανάπτυξης της Λευκωσίας
συζητήθηκε μεταξύ ΕΒΕΛ και Δημάρχου Λευκωσίας
ανάγκη για εξεύρεση τρόπων επίσπευσης της προώθησης έργων ανάπτυξης της Λευκωσίας συζητήθηκε σε
συνάντηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας με το Δήμαρχο της πρωτεύουσας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη.

Η

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα
αναπτυξιακά έργα της Λευκωσίας
τα οποία εκκρεμούν και τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την
ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ, το Νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο και την ανάπλαση της παλιάς πόλης. Τονίστηκε από πλευράς του ΕΒΕΛ η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ταχείας
προώθησης της υλοποίησης των

αναπτυξιακών έργων στην πρωτεύουσα τα οποία στις σημερινές
δύσκολες συνθήκες θα συμβάλουν
και σε οικονομική δραστηριότητα
και ανακούφιση από την αδράνεια
που μαστίζει τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους πολίτες.
Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και για στενότερη συνεργασία
με στόχο την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων στη Λευκωσία.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από
πλευράς του Επιμελητηρίου Λευκωσίας ο Διευθυντής κ. Σωκράτης
Ηρακλέους και η Ανώτερη Λειτουργός κα. Νιόβη Παρισινού.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Επίσκεψη του ΕΒΕ Λευκωσίας στο υπό ανέγερση τερματικό της VTT Vasiliko Ltd
ο υπό κατασκευή τερματικό αποθήκευσης και
διαχείρισης πετρελαιοειδών της VTT Vasiliko Ltd στη
βιομηχανική περιοχή Βασιλικού
επισκέφθηκε το ΕΒΕ Λευκωσίας
στις 11 Μαρτίου 2013. Η επένδυση είναι της τάξης των €300 εκ.
και περιλαμβάνει την κατασκευή
δεξαμενών για αποθήκευση και
διαχείριση πετρελαιοειδών καθώς και προβλήτας για τον ελλιμενισμό δεξαμενόπλοιων για
φόρτωση/εκφόρτωση καυσίμων.

Τ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της VTT
Vasiliko Ltd, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, αφού καλωσόρισε την
αντιπροσωπεία, παρουσίασε το
όλο έργο, τη στρατηγική σημασία
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στα γραφεία του εργοταξίου της VTT Vasiliko Ltd.
του για την ευρύτερη περιοχή
της Μεσογείου και τη συμβολή
ρετικά δύσκολη χρονική στιγμή την οποία στηρίξει σημαντικά την οικονομία της Κύπρου.
του στη μετατροπή της Κύπρου σε ενεργει- διέρχεται ο τόπος μας.
ακό κόμβο. Η αντιπροσωπεία του ΕΒΕ ΛευΤο έργο χαρακτηρίζεται από τις ψηλές προκωσίας ευχαρίστησε τη VTT Vasiliko για τη φι- Το έργο αυτό αποτελεί καθαρά ιδιωτική πρω- διαγραφές ασφάλειας που τηρούνται στα καλοξενία και για την ξενάγηση στο χώρο του τοβουλία και έχει συμβάλει σημαντικά στην τασκευαστικά έργα, καθώς και τις αυστηρές
εργοταξίου. Πρόσθετα χαιρέτησε την επέναπασχόληση με το άνοιγμα μεγάλου αριθμού διαδικασίες που θα διέπουν τη λειτουργία του
δυση αυτή που πραγματοποιείται στην εξαιθέσεων εργασίας και με τη λειτουργία του θα σταθμού μεταγενέστερα.
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Απαιτούνται ορθολογιστικοί σχεδιασμοί για το Φυσικό Αέριο
νημέρωση για θέματα φυσικού αερίου είχε στις 22 Μαρτίου 2013 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 ΗΠΑ, συγγραφέας αρκετών βιβλίων και σύμβουλος σε σημαντικούς οργανισμούς
και κυβερνήσεις παγκοσμίως.

Ε

Ο καθηγητής Οικονομίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη για ολοκληρωμένο
σχεδιασμό στα θέματα αξιοποίησης
του φυσικού αερίου, στο διαχωρισμό
των πολιτικών σχεδιασμών από τους

τεχνοκρατικούς καθώς και στην κατανομή ξεκάθαρων ευθυνών και εξουσιών στον φορέα υλοποίησης των
σχεδιασμών. Τόνισε ότι θα πρέπει να
αναπτυχθούν εναλλακτικά σενάρια/σχέδια δράσης στηριζόμενα και
στη γεωπολιτική/γεωστρατηγική ανάλυση.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ. Ντίνος Μιτσίδης, ο Επίτιμος Γραμματέας κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου, άλλα μέλη
της Επιτροπής Βιομηχανίας, ο Διευθυντής Βιομηχανίας και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ κ. Σόλωνας Κασίνης.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο ΕΒΕ Λευκωσίας
λιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Επι- Κατά γενική ομολογία ήταν μια εποικοδομητιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευ- κή συνάντηση που επέτρεψε στους παρευριρωπαϊκής Επιτροπής είχε συνάντηση σκομένους να αναπτύξουν θέσεις, απόψεις και
με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Βιομηχα- εκτιμήσεις μέσα από ειλικρινή διάλογο. Τονίνίας του ΕΒΕ Λευκωσίας στις 11 Μαρτίου στηκε η σημασία για στήριξη των μικρών κρα2013.
τών από την Ευρώπη αλλά και αξιοποίηση των
Η επίσκεψη του κλιμακίου της Γενικής Διεύ- διαρθρωτικών ταμείων και η εισαγωγή της
θυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας εντάσ- προσέγγισης για έξυπνη εξειδίκευση.
σεται στα πλαίσια των διερευνητικών αποστο- Το κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήλών που διεσεων και Βιομηνεργούν κλιμάχανίας της Ευκια της Ευρωρωπαϊκής Επιπαϊκής Επιτροτροπής αποτεπής και αποσκολείτο από τους
πούν στην ετοικ. κ. Domenico
μασία της ΈκθεLombardi και
σης ΑνταγωνιCiprian Cristea.
στικότητας καΑπό πλευράς
θώς και του ΠίΕΒΕ Λευκωσίας
νακα Βιομηχασυμμετείχαν ο
νικής ΑπόδοΠρόεδρος κ.
σης.
Κώστας ΓεωρΜέσα σε αυτά
γαλλής, ο Αντιτα πλαίσια έγινε
πρόεδρος ΒιοΣτιγμιότυπο από τη συνάντηση
αναφορά στα
μηχανίας κ. Ντίθέματα βιομηνος Μιτσίδης, τα
χανίας, στα ερμέλη της Επιγαλεία καινοτομίας, στην πρόσβαση σε χρη- τροπής Βιομηχανίας κ.κ. Μαρίνος Καλλής, και
ματοδότηση, στη ρευστότητα και το κόστος Κώστας Ζορπάς καθώς και ο Διευθυντής Βιοχρήματος, στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην μηχανίας. Προσκεκλημένοι στη συνάντηση
αποτελεσματική/αποδοτική διαχείριση των ήταν εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου
διαρθρωτικών ταμείων, στο εργατικό κόστος, Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και μέλη από
στο διοικητικό φόρτο, στις εξαγωγές και μη- τις Τοπικές Επιτροπές Βιομηχανίας του ΕΒΕ
χανισμούς υποστήριξης.
Λευκωσίας.

Κ

Προβλήματα νέας
Βιομηχανικής
Περιοχής
Κοκκινοτριμιθιάς
υνάντηση με εκπροσώπους της
νέας Βιομηχανικής Περιοχής
Κοκκινοτριμιθιάς είχε την Πέμπτη 18 Απριλίου ο Διευθυντής Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.

Σ

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα
επείγοντα προβλήματα που ταλανίζουν τις κυπριακές μεταποιητικές βιομηχανίες μετά τις δραματικές εξελίξεις
στον τραπεζικό τομέα όπως η κατακόρυφη πτώση του κύκλου εργασιών, η
έλλειψη ρευστότητας, οι προσπάθειες
για συγκράτηση της απασχόλησης και
το υπερβολικά υψηλό κόστος βιομηχανικού ρεύματος.
Έγινε εκτενής συζήτηση για το θέμα
των ενοικίων στις Βιομηχανικές Περιοχές και τη δραματική έκκληση των
βιομηχάνων της περιοχής για μηδενική καταβολή ενοικίου για τα επόμενα
3 χρόνια.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας Laser
Graphics.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ G ΤΕΥΧΟΣ 50 G ΜΑΙΟΣ 2013

4

Επιχειρηματικά Νέα

on line
Προώθηση
της Λευκωσίας
στην τουριστική
έκθεση του Βερολίνου
ε στόχο την προώθηση της
Λευκωσίας και την προσέλκυση τουριστών, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας συμμετείχε στην
Τουριστική Έκθεση ITB Βερολίνου 2013,
η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τουριστικές εκθέσεις του κόσμου.

Μ

Η εκπρόσωπος της Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Λευκωσίας, κα. Νιόβη Παρισινού πραγματοποίησε επαφές γνωριμίας και αλληλοενημέρωσης με τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, οι οποίοι επέδειξαν ενδιαφέρον για τα επερχόμενα
έργα αναζωογόνησης της πρωτεύουσας.

του ΕΒΕ Λευκωσίας

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση
για Επιχειρηματική Καινοτομία
ε εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε του ΕΒΕ Λευκωσίας, ο Αντιπρόεδρος Βιοη συνάντηση που συγκάλεσε το μηχανίας και μέλη της Επιτροπής ΒιομηΕΒΕ Λευκωσίας στα πλαίσια της χανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας.
δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει το Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκτιμά ως σημαντική τη
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του- σύγκληση της συνάντησης αυτής καθώς θερισμού αναωρεί επιβεβληφορικά με το
μένο όπως καΠρόγραμμα
τατεθούν εισηΕπιχειρημαγήσεις που
τικής Καινοανταποκρίνοτομίας για
νται στις πραγτην περίοδο
ματικές ανά2014-2020
γκες των επικαι τη στραχ ε ι ρ ή σ ε ω ν,
τηγική «Ορίστα πλαίσια
ζ ο ν τ α ς
της αναθεωρη2020» της
μένης πολιτιΕυρωπαϊκής
κής της ΕυρωΈνωσης.
παϊκής ΈνωΣτιγμιότυπο από τη συνάντηση
Στη συνάντησης για από
ση παρέστηκάτω προς τα
σαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορί- πάνω σχεδιασμό των προγραμμάτων επιου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Πρόεδρος χειρηματικής καινοτομίας.

Μ

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει
την απόφαση της Κυβέρνησης
για τη λειτουργία καζίνο

Στα πλαίσια αυτά, η κα Παρισινού είχε την
ευκαιρία να τονίσει τις τουριστικές πτυχές
της κυπριακής πρωτεύουσας και ειδικότερα τις προδιαγραφές της για πολιτιστικό
και θεματικό τουρισμό.
Η Έκθεση προσέλκυσε 113.006 επισκέπτες, οι οποίοι συναντήθηκαν και ενημερώθηκαν από τους 10.644 εκθέτες από
187 χώρες για όλες τις εξελίξεις του τουριστικού κλάδου.

Στιγμιότυπο από την έκθεση στο Βερολίνο

ίναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας χαιρετίζει την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη για προώθηση των διαδικασιών
για άμεση αδειοδότηση και δημιουργία καζίνο. Χαιρετίζονται επίσης και οι συναφείς εξαγγελίες αρμόδιων Υπουργών που επιβεβαιώνουν
στην πράξη τις προεδρικές εξαγγελίες με δήλωση ότι ευελπιστούν ότι σε δύο χρόνια θα λειτουργήσει καζίνο στην Κύπρο. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκφράζει ταυτόχρονα ιδιαίτερη ανησυχία για τις φήμες που θέλουν να μην συμπεριλαμβάνεται η Λευκωσία ως μια από τις
επιλογές.

Ε

Το Επιμελητήριο Λευκωσίας θεωρεί ότι η λειτουργία καζίνο στην πρωτεύουσα κρίνεται
σήμερα περισσότερο από αναγκαία, γιατί θα
επενεργήσει ευνοϊκά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πόλης κάτι που αναφέρεται και στο μνημόνιο που θα υπογραφεί με

την Τρόικα και στο οποίο γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις προοπτικές και τη συμβολή
του Τουρισμού στην Κυπριακή οικονομία.
Ένα καζίνο υψηλής στάθμης λειτουργίας τύπου
resort στην περιοχή της Λευκωσίας, της μόνης
διχοτομημένης πόλης της Ευρώπης, θα ανακόψει τη μαζική μετάβαση τόσο τουριστών όσο
και Κυπρίων στα καζίνα που λειτουργούν στα
κατεχόμενα και θα δώσει τέλος στις εκροές εισοδημάτων και φόρων προς τα κατεχόμενα. Το
ΕΒΕ χαρακτηρίζει την επιλογή της Λευκωσίας
εθνική υποχρέωση.
Η ίδρυση καζίνου στην πόλη μας θα βοηθήσει
επίσης στην αύξηση των διανυκτερεύσεων οι
οποίες συνολικά κατ’ έτος είναι οι χαμηλότερες παγκύπρια, ενώ θα αυξήσει και τον αριθμό περιηγητών στην πόλη μας γιατί θα επενεργεί ως μαγνήτης αυξημένης κινητικότητας
εντός της Λευκωσίας.
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Επιχειρηματικά Νέα

on line

του ΕΒΕ Λευκωσίας

Η σημασία της βιομηχανίας
στην επανεκκίνηση της οικονομίας
ναντίλεκτα, η οικονομία της Κύπρου βιώνει μια από τις με- βιομηχανικές ζώνες/περιοχές, λιμάνια και αεροδρόμια κλπ).
γαλύτερες κρίσεις από την ίδρυση της Κυπριακής Δημο- Είναι περιττό να αναφερθεί ότι με την ενίσχυση της μεταποιητικής
κρατίας. Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, τα οδυνηρά βιομηχανίας αντιμετωπίζεται η ανεργία, υπάρχει η δυνατότητα
μέτρα που έχουν ληφθεί και οι συναλλαγματικοί περιορισμοί έχουν αντικατάστασης εισαγόμενων προϊόντων και σε αρκετές περιπτώσεις
είναι δυνατή η αξιοποίηση πρώτων υλών από τον πρωτογενή τομέα
συνακόλουθες επιπτώσεις σε όλο το εύρος της οικονομίας.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει περιέλθει σε στασιμότητα και του τόπου μας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την επαναη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειβιομηχανοποίηση της Ευρώπης ώστε να φτάσει το 20%
ρήσεων οδηγείται προς οικονομικό μαρασμό.
του ΑΕΠ. Πρόσθετα, όπως διαπιστώνει η Ε.Ε. η
Το επιχειρείν έχει καταβαραθρωθεί. Σείεται συθέμελα
βιομηχανία παραμένει η κινητήρια δύναμη για έρευνα,
ο ιδιωτικός τομέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία και απαικαινοτομία, παραγωγικότητα, δημιουργία θέσεων
τούνται άμεσα μέτρα για στήριξή του.
εργασίας και εξαγωγές.
Πρώτιστη και επιτακτική είναι η ανάγκη να ληφθούν μέΗ Λευκωσία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα
τρα για βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά. Είναι
βιομηχανίας καθώς συγκεντρώνει πέραν του 40% της
επίσης ορθές οι ενέργειες για την ενθάρρυνση/προμεταποίησης. Υπάρχει μια τεράστια υποδομή στην πόλη
σέλκυση δραστηριοτήτων που θα συμβάλουν στην εισκαι Επαρχία Λευκωσίας που περιλαμβάνει 17
ροή κεφαλαίων, οι οποίες κατά συνέπεια θα στηρίξουν
Βιομηχανικές Ζώνες και 3 Βιομηχανικές Περιοχές.
την ανάπτυξη που τόσο πολύ αναζητείται για την επαΔεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε βαριά βιομηχανία
νεκκίνηση της οικονομίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια
στον τόπο μας αλλά υπάρχουν αρκετοί κλάδοι του
εντάσσεται η προσέλκυση ξένων για εξασφάλιση κυπριακής υπηκοότητας και άδειας μόνιμης παραμονής, του Ανδρέα Α. Αντωνιάδη μεταποιητικού τομέα που έχουν σημαντική συμβολή
Διευθυντή Βιομηχανίας
στην οικονομία αλλά και με εξαγωγικές δυνατότητες.
ενέργειες οι οποίες μεταξύ άλλων θα στηρίξουν και την
ΕΒΕ Λευκωσίας
Ενδεικτικά αναφέρονται τα φαρμακευτικά προϊόντα,
αγορά ακινήτων αλλά και τον κλάδο των υπηρεσιών.
αλουμίνια, πλαστικά, κτηνιατρικά φάρμακα, τρόφιμα και
Ασφαλώς οι προσπάθειες για την αναθέρμανση του
χρηματοοικονομικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ποτά κλπ. Φτάνει απλά να αναλογιστούμε πόσα προϊόντα αναλώνουμε
πρέπει να γίνονται με δεδομένο ότι το μνημόνιο προβλέπει την ανα- επί καθημερινής βάσης στο σπίτι μας ή χρησιμοποιούνται από τους
τουρίστες στα ξενοδοχεία/εστιατόρια κλπ. τα οποία προέρχονται από
διάρθρωση και συρρίκνωση του τραπεζικού τομέα.
την κυπριακή βιομηχανία. Εξάλλου δεν πρέπει να παραβλέπουμε τη
συμβολή της βιομηχανίας τόσο μετά το 1974 αλλά και τη δεκαετία του
Επανεκκίνηση της οικονομίας
90 που συνέβαλε στην ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας.
Είναι επάναγκες όπως οι διάφοροι παραγωγικοί κλάδοι του τόπου επα- Παρόλες τις επιβαρύνσεις στη βιομηχανία (βλέπε το πιο ακριβό ρεύμα,
ναδραστηριοποιηθούν το συντομότερο δυνατό ώστε να μην αφεθεί το πιο ακριβό γάλα ως πρώτη ύλη, τα υψηλότερα επιτόκια, από τους
να παρέλθει μακρά περίοδος αδράνειας, η οποία θα επισωρεύσει πολ- ακριβότερους κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε., τις χρονοβόρες
διαδικασίες στην εξασφάλιση πολεοδομικών αδειών, το ανεπαρκές
λά προβλήματα για την οικονομία του τόπου.
Η κρίση την οποία περνά η οικονομία της Κύπρου καταδεικνύει πόσο σύστημα προώθησης εξαγωγών και τις διαρκώς διογκούμενες
σημαντική είναι η ορθολογική διάρθρωση του παραγωγικού ιστού του φορολογίες) εντούτοις η βιομηχανία εξακολουθεί να υπάρχει και να
τόπου ώστε να περιλαμβάνει ισορροπημένη οικονομική δραστηριό- απασχολεί προσωπικό.
τητα. Δεν θα πρέπει η οικονομία να αφήνεται να εξαρτάται αποκλει- Για να μπορεί η μεταποιητική βιομηχανία να συμβάλει βραχυπρόθεσμα
στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου θα πρέπει να ληφθούν
στικά από μερικούς μόνο τομείς.
Αρκετοί κλάδοι της οικονομίας μας όπως ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, ορισμένα μέτρα, πέραν από την άμεση βελτίωση της ρευστότητας.
η μεταποιητική βιομηχανία, η κατασκευαστική βιομηχανία, η ναυτιλία Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι άμεσης εφαρμογής και να μην
κ.α. έχουν δυνατότητες να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. προϋποθέτουν σημαντικές επενδύσεις/κονδύλια καθώς το κράτος
Γι’ αυτό επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε τις υφιστάμενες δομές/υπο- αδυνατεί σε αυτό το στάδιο να παρέχει οικονομική στήριξη. Θα πρέπει
δομές ώστε να αρχίσει αμέσως η επαναδραστηριοποίηση, στηριζόμενοι να περιστρέφονται γύρω από τη μείωση του κόστους
στις δικές μας δυνάμεις και ικανότητες και όχι εξαρτώμενοι από εξω- λειτουργίας/παραγωγής των βιομηχανιών (όπως ηλεκτρικό ρεύμα,
καταχρηστικές φορολογίες, ενοίκια βιομηχανικών τεμαχίων, μείωση
τερικούς παράγοντες και εξελίξεις.
Βάσει της γενικής στρατηγικής και ως δίδαγμα από την παρούσα κρί- του ωριαίου κόστους λειτουργίας), την άρση εμποδίων όσον αφορά
ση, είναι ότι η διάθρωση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας θα δομές (π.χ. στρεβλώσεις στην εξασφάλιση πρώτων υλών, θέματα
πρέπει να περιλαμβάνει Δραστηριότητες Επαναλαμβανόμενης Προ- λειτουργίας βιομηχανικών Περιοχών/Ζωνών, μηχανισμούς ελέγχου και
στιθέμενης Αξίας, δηλαδή τέτοιες δραστηριότητες που να μπορούν ενστάσεων) καθώς και μέτρα/κίνητρα (όπως για αξιοποίηση ανέργων
για επιχειρηματική καινοτομία στις μεταποιητικές βιομηχανίες, φονα παράγουν επαναλαμβανόμενο πλούτο σε βάθος χρόνου.
ρολογικές ελαφρύνσεις για νέες επενδύσεις στη βιομηχανία, επιταχυνόμενη απόσβεση, προτεραιότητα στα κυπριακά προϊόντα στις δηΗ σημασία της βιομηχανίας
μόσιες πρόσφορες, κλπ).
Αναμφίβολα η κρίση έχει αποδείξει ότι ο τομέας της μεταποιητικής Παράλληλα, θα πρέπει επίσης να αρχίσουν μεσοπρόθεσμοι σχεδιαβιομηχανίας είχε καταλυτικό ρόλο στη συγκράτηση της απασχόλησης σμοί για εισαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και έρευνας στη
τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας, παρόλη τη φθίνουσα πορεία όσον βιομηχανία, η εξεύρεση εξατομικευμένων αγορών/τομέων και η δυνατότητα ενίσχυσης των εξαγωγών.
αφορά τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ.
Η πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει τη μεταποιητική βιομηχανία ώστε Είναι βέβαιο ότι με συντονισμένες ενέργειες η μεταποιητική βιομηνα συμβάλει στη διεύρυνση του παραγωγικού ιστού του τόπου γιατί χανία μπορεί να συνδράμει στη συλλογική προσπάθεια για επανεκυπάρχουν και λειτουργούν οι απαραίτητες δομές και υποδομές (βλέπε κίνηση της οικονομίας του τόπου μας.

Α
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