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Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον 
κ. Ηροδότου, το ποσό των Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων αγγίζει το 
50%, ενώ το ανώτατο αποδεκτό όριο 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα είναι το 10%.

l
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H συνάντηση αποτέλεσε μια εξαιρετική 
ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τις σχέσεις Ισραήλ και Κύπρου 
σε διάφορους τομείς.   

Όχι στην κατάργηση της 
οροφής στα τέλη των 
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Διαφωνία του ΕΒΕΛ με την 
εγκατάσταση του Εμπορικού 

Δικαστηρίου στη Λεμεσό
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Συνάντηση με τον Ισραηλινό 
Πρέσβη είχε το ΕΒΕ Λευκωσίας

σελ. 3

Τις προοπτικές συνεργασίας ιδιαίτερα 
όσον αφορά το διμερές εμπόριο και τις 
εξαγωγές συζήτησαν αντιπροσωπείες των 
Επιμελητηρίων Λευκωσίας και Χίου.
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Π λήρη ενημέρωση για την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται 
τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια 

(ΜΕΔ) είχε  το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΒΕ Λευκωσίας, από τον Εκτελεστικό Σύμ-
βουλο της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Κωνστα-
ντίνο Ηροδότου. 

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου αυτή τη 
στιγμή το ποσό των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων αγγίζει το 50%, τη στιγμή που το 
ανώτατο αποδεκτό όριο σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι 10%.  

Όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, 
το μεγαλύτερο ποσοστό ΜΕΔ στον Συνεργα-
τισμό, αφορά στεγαστικά δάνεια, ενώ στην 
Τράπεζα Κύπρου εταιρικά δάνεια. Εξηγώ-
ντας τις αιτίες αυτής της κατάστασης, ο κ. 
Ηροδότου σημείωσε ότι αυτές επικεντρώ-
νονται κυρίως στο ότι δεν έγιναν αρκετές 
κατασχέσεις, στη λανθασμένη ή μη επαρκή 
αναδιάρθρωση δανείων, αλλά και στις ανε-
παρκείς συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και 
επιχειρηματιών. 

Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη απαιτεί να δει 
σημαντική μείωση του ποσοστού των ΜΕΔ 

και κυρίως αισθητή αλλαγή της τάσης αυτής 
μέσα στα επόμενα χρόνια ώστε να αποφευ-
χθεί η λήψη περαιτέρω δραστικών μέτρων 
στο νησί. Τόνισε επίσης ότι σε σχέση με τα 
ΜΕΔ όπως και το θέμα των στρατηγικών 
κακοπληρωτών ενδείκνυται οι νόμοι να γί-
νουν πιο αυστηροί, αλλά και να επιταχυνθεί 
ο ρυθμός εκδίκασης των υποθέσεων από τα 
δικαστήρια. 

Ο κ. Ηροδότου δέχτηκε τα σχόλια και τις 
ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου και 
έγινε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε-
ων πάνω στο θέμα. Αρκετές από τις εισηγή-
σεις των μελών του Συμβουλίου θα τεθούν 
από τον κ. Ηροδότου προς συζήτηση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τρά-
πεζας με στόχο να βοηθηθεί η αντιμετώπιση 
του προβλήματος. 

Ενημέρωση ΕΒΕΛ για τα Μη Εξυπηρετούμενα 
Δάνεια από το Σύμβουλο της Κεντρικής 

Τράπεζας κ. Ηροδότου

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

ΕΒΕΛ: Όχι στην κατάργηση της 
οροφής στα τέλη των σκυβάλων

Τ ην έντονη διαφωνία του εκφρά-
ζει το ΕΒΕ Λευκωσίας για την 
μεγάλη αύξηση στα τέλη που θα 

προκύψει από την προωθούμενη απόφαση 
για κατάργηση των ανώτατων ορίων στην 
επιβολή τελών σκυβάλων από τις Τοπικές 
Αρχές.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Δήμος και οι 
κοινότητες της Λευκωσίας πληρώνουν 8 
ευρώ ανά τόνο για την απόρριψη των σκυ-
βάλων τους στον Κοτσιάτη, ενώ η μελλο-
ντική παράδοσή τους στον ΧΥΤΥ Κόσιης θα 
στοιχίζει 36 ευρώ τον τόνο. Αναμφίβολα 
το κόστος θα μεταφερθεί στους κατοίκους 
και τις επιχειρήσεις της Λευκωσίας εφό-
σον τα τέλη που εισπράττονται σήμερα δεν 
θα αρκούν για να καλυφθούν τα τέλη της 
υπηρεσίας.

Με βάση τις πρόνοιες του ιδίου νομο-
σχεδίου καταργούνται οι οροφές για τα 
τέλη αναφορικά με τη διατήρηση ή χρήση 

οποιασδήποτε άλλης οικοδομής χώρου ή 
άλλου επαγγελματικού υποστατικού για 
την άσκηση επαγγέλματος και καταργεί-
ται το όριο στην καταβολή δικαιωμάτων 
που  αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος 
εντός των δημοτικών ορίων.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας διαφωνεί και θεωρεί 
απαράδεκτη την κατάργηση των ανώτατων 
ορίων επιβολής τελών αφού δίνεται το δι-
καίωμα στις Τοπικές Αρχές για αυθαίρετες 
και υπέρμετρες αυξήσεις για κάλυψη των 
ελλειμμάτων τους. Αντί αυτού εισηγείται 
την αναθεώρηση των τελών για να μην 
αφεθεί σε κάθε Δήμο η ευχέρεια να καθο-
ρίζει τα τέλη κατά το δοκούν.

Εξάλλου η πρακτική του πρόσφατου πα-
ρελθόντος για τα Δημοτικά τέλη Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας και οι αυθαίρετες χρεώσεις 
από ορισμένους Δήμους καταδεικνύει το 
λάθος της κατάργησης των ορoφών στα 
τέλη.
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Σ υνάντηση με τον Πρέσβη 
του Ισραήλ στην Κύπρο,  
Α.Ε. κ. Shmuel Revel είχε 

ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου ΕΒΕ Λευκωσί-
ας.  Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. Στέλιος Ανα-
στασιάδης, η συνάντηση αποτέλε-
σε μια εξαιρετική ευκαιρία για την 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις 
σχέσεις Ισραήλ και Κύπρου σε διά-
φορους τομείς, αλλά και εισηγήσε-
ων για περαιτέρω συνεργασία Λευ-
κωσίας-Τελ Αβίβ κυρίως σε θέματα 
τεχνολογίας και καινοτομίας. 

Ο κ. Revel τόνισε ότι οι σχέσεις με-
ταξύ των δύο χωρών είναι σε άρι-
στο σημείο λόγω της καλής διαπροσωπικής 
σχέσεις των ηγετών τους, της συνεργασίας 
των δύο χωρών σε τομείς όπως η ενέργεια 
και ο τουρισμός, αλλά και της συνεργασίας 
μεταξύ Κυπρίων και Ισραηλιτών επιχειρη-
ματιών. Τόνισε ωστόσο ότι η συνεργασία 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότε-

ρο κυρίως στους τομείς της καινοτομίας και 
των start ups, καθώς από τη μια το Ισραήλ 
έχει την πείρα και την τεχνογνωσία χρόνων 
όντας πρωτοπόρο σε αυτά τα θέματα και 
από την άλλη η Κύπρος έχει το δυναμικό 
με πολύ καλά πανεπιστήμια και εξαιρετι-
κούς επιστήμονες. Υπογράμμισε πως οι 
δύο χώρες πρέπει να εκμεταλλευτούν τη 

γεωγραφική εγγύτητα και 
να συνεργαστούν σε όλους 
αυτούς τους τομείς που θα 
ωφελήσουν τους νέους. 

Ακολούθησε συζήτηση θε-
μάτων που απασχολούν την 
επιχειρηματική κοινότητα 
της Λευκωσίας, αλλά και 
εισηγήσεις για ενδυνάμωση 
της συνεργασίας Λευκω-
σίας-Τελ Αβίβ, όπως είναι 
η λειτουργία γραφείου του 
ΕΒΕ Λευκωσίας στο Ισραήλ 
και αντίστοιχου γραφείου 
στη Λευκωσία για συστη-
ματικότερη προώθηση της 
επιχειρηματικής και επιστη-

μονικής συνεργασίας των δυο μερών.  

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος 
του ΚΕΒΕ ο οποίος ευχαρίστησε τον Πρέ-
σβη για την πολύ καλή συνεργασία που 
υπάρχει μεταξύ του ΚΕΒΕ και της Πρεσβεί-
ας του Ισραήλ. 

Συνάντηση με τον Ισραηλινό πρέσβη 
είχε το ΕΒΕ Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από  τη συνάντηση

Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την 
ετοιμασία νομοσχεδίου για σύστα-
ση και λειτουργία Εμπορικού Δι-

καστηρίου το οποίο θα διευκολύνει και θα 
επισπεύσει την εκδίκαση υποθέσεων εμπο-
ρικού δικαίου, ενώ θα μειώσει την καταχώ-
ρηση τέτοιων υποθέσεων εκτός Κύπρου. 
Πρόκειται για μια ανάγκη που υπήρχε εδώ 
και καιρό και πρέπει να ικανοποιηθεί το συ-
ντομότερο, ώστε η απονομή της δικαιοσύνης 
σε τέτοιες περιπτώσεις να μην προσκρούει 
σε γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ωστόσο, το ΕΒΕ Λευκωσίας διαφωνεί με 
την εγκατάσταση του Εμπορικού Δικαστηρί-
ου στη Λεμεσό, αντί στην πρωτεύουσα. Η 
Λευκωσία αποτελεί το διοικητικό κέντρο της 
Κύπρου και ως τέτοιο πρέπει να παραμείνει 

για διευκόλυνση τόσο των κρατικών υπηρε-
σιών όσο και των εκατοντάδων κυπριακών 
και διεθνών επιχειρήσεων που εδρεύουν 
στη Λευκωσία.  

Εξάλλου, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο και 
το Σχέδιο περιοχής του κέντρου της Λευκω-
σίας που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και αποτελούν νόμο του κράτους, 
είναι κεντρικής και στρατηγικής σημασίας η 
συστηματική διαφύλαξη και αναβάθμιση του 
ρόλου του αστικού κέντρου ως του προε-
ξάρχοντος επίκεντρου δραστηριότητας για 
μια πλειάδα συμβατών χρήσεων και κεντρι-
κών λειτουργιών όπως η δημόσια διοίκηση.  

Η βιωσιμότητα της Λευκωσίας στηρίζεται 
κυρίως στις κυβερνητικές υπηρεσίες, οπότε 

τυχόν απομάκρυνση αυτών από την πρωτεύ-
ουσα θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμι-
ση της. Ήδη η Λευκωσία η μόνη διχοτομη-
μένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη  πλήττεται 
από τη λειτουργία  σχολών του Πανεπι-
στημίου Κύπρου σε άλλες πόλεις, από την 
χωροθέτηση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας 
στη Λεμεσό και από μειωμένα ποσοστά στις 
τουριστικές αφίξεις καθώς δεν διαθέτει πα-
ραλιακό μέτωπο, μαρίνες, γήπεδα γκολφ 
καζίνο κ.α.

Συνεπώς, με τη μετακίνηση διοικητικών και 
κυβερνητικών υπηρεσιών όπως το Εμπορι-
κό Δικαστήριο σε άλλες πόλεις, υποβαθμίζει 
τη  δυναμική και την  εικόνα της Λευκωσίας 
κάτι που μειώνει το μοναδικό της ρόλο ως 
σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.  

Το ΕΒΕ Λευκωσίας διαφωνεί με την εγκατάσταση 
του Εμπορικού Δικαστηρίου στη Λεμεσό
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Τ ην έντονη διαφωνία του με την 
εισήγηση του Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων 

κ. Δημήτρη Συλλούρη, για μεταστέγα-
ση και απομάκρυνση του Κοινοβουλίου 
από το αστικό κέντρο της πρωτεύουσας, 
εκφράζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας το οποίο θεω-
ρεί ότι η Βουλή πρέπει να παραμείνει 
στην πρωτεύουσα της χώρας. 

Για το λόγο αυτό, αντιπροσωπεία του 
ΕΒΕΛ συναντήθηκε πρόσφατα με τον 
Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Συλ-
λούρη και εξέφρασε τις απόψεις της επί του 
συγκεκριμένου θέματος.

Το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι τυχόν απομάκρυν-
ση του Κοινοβουλίου θα είναι μια εντελώς 
άστοχη επιλογή βασισμένη σε λανθασμένες 
παραμέτρους. Το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι το Κοι-
νοβούλιο πρέπει να παραμείνει στο κέντρο 
της Λευκωσίας για τους πιο κάτω λόγους:

1.  Η Λευκωσία, η μόνη διχοτομημένη πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, αποτελεί το δι-
οικητικό κέντρο της Κύπρου. Σύμφωνα 
με το Τοπικό Σχέδιο και το Σχέδιο Πε-

ριοχής του κέντρου της Λευκωσίας που 
υφίστανται ως νόμος του κράτους, είναι 
κεντρικής και στρατηγικής σημασίας η 
συστηματική διαφύλαξη και αναβάθμιση 
του ρόλου του αστικού κέντρου ως του 
προεξέχοντος επίκεντρου δραστηριότητας 
για μια πλειάδα συμβατών χρήσεων και 
κεντρικών λειτουργιών, όπως η δημόσια 
διοίκηση και η πολιτειακή εξουσία.

2. Η αποκέντρωση για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών θα πρέπει να αφορά τις μικρές 
κρατικές υπηρεσίες και όχι θεσμούς, 
υπουργεία και άλλα. 

3. Όλες σχεδόν οι χώρες οριοθε-
τούν τους θεσμούς τους στα αστικά 
κέντρα των πρωτευουσών. Ως εκ 
τούτου, το ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί 
ότι η πρωτεύουσα πρέπει να στηρι-
χθεί ακόμα περισσότερο, όχι μόνο 
οικονομικά, αλλά και πολιτικά. 

Ως εκ των πιο πάνω, το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας εισηγείται όπως το νέο κτή-
ριο της Βουλής ανεγερθεί στο χώρο 
όπου θα κτιζόταν το Μέγαρο Πολιτι-
σμού, ώστε να συνδυάζεται χωροτα-
ξικά και πολιτισμικά με τους άλλους 

σημαντικούς χώρους της περιοχής όπως την 
Αρχιγραμματεία, το Νέο Αρχαιολογικό Μου-
σείο, την πλατεία του ΓΣΠ και φυσικά τον 
εμπορικό και διοικητικό άξονα της πόλης. 

Με αφορμή το περιστατικό αυτό, αλλά και 
παρόμοια που έγιναν πρόσφατα για την 
απομάκρυνση άλλων κρατικών υπηρεσιών 
από την πρωτεύουσα, το ΕΒΕ Λευκωσίας 
προετοιμάζει σειρά συναντήσεων κατά τις 
οποίες θα απαιτήσει όπως η Λευκωσία στη-
ριχθεί ως πρωτεύουσα και να λάβει το ρόλο 
που της αρμόζει ως τέτοια σε ένα σύγχρονο 
ευρωπαϊκό κράτος.

Προοπτικές συνεργασίας ΕΒΕ Λευκωσίας 
με το  Επιμελητήριο Χίου

Τ ις προοπτικές συνεργασί-
ας ιδιαίτερα όσον αφορά 
το διμερές εμπόριο και τις 

εξαγωγές συζήτησαν αντιπροσωπεί-
ες των Επιμελητηρίων Λευκωσίας και 
Χίου. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι 
δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα 
τουρισμού, ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
και η καθιέρωση μιας  πιο συστηματι-
κής επικοινωνίας αναμεταξύ των δύο 
Επιμελητηρίων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέ-
ρους του Επιμελητηρίου της Χίου ο 
Πρόεδρος κ. Παντελής Λεγάτος και 
ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Καρά-
λης. Εκ μέρους του ΕΒΕ Λευκωσίας 
παρευρέθηκαν οι κ.κ. Παναγιώτης 
Παπαφιλίππου, Επίτιμος Γραμματέας, 
Σωκράτης Ηρακλέους, Διευθυντής 
ΕΒΕΛ, Ανδρέας Αντωνιάδης, Διευθυ-
ντής Βιομηχανίας και η κα. Αντιγόνη 
Ηρακλείδου (ΕΤΑΠ).

Όχι στην απομάκρυνση του Κοινοβουλίου
 από το αστικό κέντρο της Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από  τη συνάντηση



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ  l  Τεύχος 67  l  Απρίλιος 2018     5

on line Επιχειρηματικά Νέα
 του ΕΒΕ Λευκωσίας

Η ανάγκη επανατοποθέτησης της 
βιομηχανίας στην καρδιά της 
οικονομικής ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το κύριο μήνυ-
μα της συνάντησης EU Industry Day που 
πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία 
στις Βρυξέλλες  και η οποία διοργανώθη-
κε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Υπήρχαν 
πέραν των 500 συμμετεχόντων και ήταν μια 
ευκαιρία για εκπρόσωπους της βιομηχανίας  
και άλλων υποστηρικτικών τομέων, καθώς 
και για πρόσωπα που ασχολούνται με την 
βιομηχανία και Βιομηχανική Πολιτική,  να 
μοιραστούν ιδέες και απόψεις σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική.  

Την εκδήλωση χαιρέτησε με οπτικογρα-
φημένη παρουσίαση ο Πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean – Claude 
Juncker ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία 
της συνάντηση στην προσπάθεια τόνωσης 
της Βιομηχανικής Πολιτικής. Ο  Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Αντώνιο 
Ταγιάνη έκανε μια εμπνευσμένη κα ηγετι-
κή τοποθέτηση για τη σημασία της βιομη-
χανίας στην οικονομία της ΕΕ. Ως γνωστό 
ο κ. Ταγιάνη διατέλεσεγια πέντε χρόνια ως 
Επίτροπος αλλά  και Αντιπρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιομηχανία κα 
επιχειρηματικότητα όπου εργάστηκε έντονα 
για την ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννη-
ση.

Το συνέδριο χαιρέτισαν επίσης ο Αντιπρόε-
δρος της ΕΕ κος Jyrki Katainen  όπως και 
οι Επίτροποι Maros Sefcovic (Ενέργειας), 
Carlos Moedas (Έρευνας) και  Elzbieta 
Bienkowska (GROW). 

Η Βιομηχανία παρέχει 50 εκατομμύρια 
άμεσες θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει 
σε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο για τους πο-
λίτες της ΕΕ. Τα  δύο τρίτα των εξαγωγών 
της ΕΕ προέρχονται από τη βιομηχανία ενώ 
η πλειοψηφία της έρευνας και πατέντων 

προέρχονται από αυτό τον κλάδο. 

Όπως τόνισε ο κ. Ταγιάνη «Όλες οι πολι-
τικές μας, από το εμπόριο στον ανταγωνι-
σμό, από την έρευνα στην ενέργεια, την 
ψηφιοποίηση, την εκπαίδευση, θα πρέπει 
να εργαστούν από κοινού για τη σύγχρονη 
επαναβιομηχανικοποίηση της ΕΕ.

Η Βιομηχανία χρειάζεται ένα σταθερό νομι-
κό περιβάλλον, λιγότερη γραφειοκρατία και 
εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες, ενέρ-
γεια, κεφάλαια, δεξιότητες και στις παγκό-
σμιες αγορές.  

Η εποχή του διαδικτύου, της ρομποτικής 
και τεχνητής νοημοσύνης,  όλα δείχνουν ότι 
είμαστε στην φάση μιας νέας βιομηχανικής 
επανάστασης. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε 
τις ευκαιρίες στον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας της βιομηχανίας και της ικανότητας 
καινοτομίας ώστε να  τροφοδοτήσουμε τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Η οικονομία μας χρειάζεται περισσότερους 
εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης γι’ αυτό 
απαιτούνται σημαντικές  επενδύσεις στη δια 
βίου κατάρτιση.  Την ίδια στιγμή, εκατομ-
μύρια από τις τρέχουσες θέσεις εργασίας 
θα χαθούν λόγω της τεχνολογικής μεταμόρ-
φωσης.  Γι’ αυτό πρέπει να βοηθήσουμε 
τους πολίτες μας να αντιμετωπίσουν αυτή 
την πρόκληση και να επανενταχθούν στην 
αγορά εργασίας.»

Ο κ. Ταγιάνη ανέφερε επίσης  ότι η πρόο-
δος στις βασικές τεχνολογίες (Key Enabling 
Technologies, KETs), στο διάστημα, στην 
άμυνα, στην πολιτιστική και δημιουργική βι-
ομηχανία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση 
για μια σύγχρονη βιομηχανία, αλλά οι εται-
ρείες χρειάζονται εύκολη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση. Γι’ αυτό απαιτείται όπως η 
ΕΕ αφιερώσει πρόσθετους πόρους για να 
στηριχθεί η βιομηχανική καινοτομία.

Υπογράμμισε ότι ο επόμενος προϋπολο-
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γισμός της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
αυτή την προτεραιότητα. Θα πρέπει να 
δώσει απάντηση στα αιτήματα των πολιτών 
όπως η ενίσχυση της πραγματικής οικονομί-
ας για τη μείωση της ανεργίας στους νέους, 
την καταπολέμηση της παράνομης μετανά-
στευσης, της ασφάλειας και της κλιματικής 
αλλαγής. Διευρύνεται το οικονομικό και κοι-
νωνικό χάσμα μεταξύ των περιφερειών γι’ 
αυτό πρέπει να δοθεί  μια ισχυρή απάντηση 
σε αυτές τις προκλήσεις, αλλά και η ΕΕ να 
είναι  πιο κοντά στους πολίτες της.

Η Ευρώπη χρειάζεται επιχειρήσεις που θα 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Η αγορά της ΕΕ πρέπει να 
παραμείνει ανοικτή και εξωστρεφής, δε-
δομένου ότι κάθε μία από τις επτά θέσεις 
απασχόλησης στην Ευρώπη εξαρτάται από 
τις εξαγωγές. Ευρώπη σημαίνει αριστεία. 
Ως εκ τούτου η ΕΕ μπορεί να ανταγωνιστεί 
στην ποιότητα.

Όμως, σημείωσε, στις εμπορικές σχέσεις 
πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα τόσο για 
το εισερχόμενο όσο και εξερχόμενο εμπό-
ριο και να μην υπάρχουν ανισότητες και 
μονομερείς εμπορικές πρακτικές. Η ΕΕ δεν 
πρόκειται πλέον να ανεχτεί το εμπόριο να 
γίνεται σε βάρος της ίδιας.     

Στην πρώτη μέρα του συνεδρίου μετά τις 
τοποθετήσεις των Επιτρόπων,  έγιναν πα-
ρουσιάσεις γενικής πολιτικής στην ολομέ-
λεια μαζί με κάποιες διαφωτιστικές  ομιλίες 
και ακολούθησαν παράλληλα εργαστήρια/
παρουσιάσεις. Μεταξύ των θεμάτων που 
αναπτύχτηκαν ήταν το μέλλον της εργασίας- 

αυτοματοποίηση ή συνδημιουργία, η ψηφι-
ακή επανάσταση, η διαχείριση της αλλαγής 
στη Βιομηχανία,  η αποανθρακοποίηση της 
βιομηχανίας και οι καθαρές τεχνολογίες, 
η αναβάθμιση παραδοσιακών βιομηχανι-
ών και αγρό-τροφίμων,  οι τεχνολογίες του 
μέλλοντος, οι συστάδες επιχειρήσεων και 
ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, η βιώσιμη βι-
ομηχανία, οι δεξιότητες για το μέλλον και η 
τεχνητή νοημοσύνη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρωτοβουλίες 
για την ψηφιοποίηση (cloud computing, big 
data, βελτιστοποίηση λειτουργιών, διαχείρι-
ση πόρων) αλλά και την  αποανθρακοποίη-
ση δεν αφορούν μόνον τις βιομηχανίες αλλά 
αποτελούν οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ που 
καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματι-
κής και κοινωνικής διάστασης. Εντάσσονται 
στην ευρύτερη πολιτική για προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας, της λιγότερης χρήσης 
πόρων, της ανακύκλωσης και επανάχρησης, 
της αποκέντρωσης και κλιματικής αλλαγής 
καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Παρά το γεγονός ότι κατ’ επανάληψη στη 
συνάντηση τονίστηκε ότι η Ευρώπη πρέπει 
να κτίσει πάνω στα δυνατά της στοιχεία και 
πλεονεκτήματα, εντούτοις η θέση αυτή είναι 
σε αντίθεση με το γεγονός ότι στον τομέα 
της τεχνητής νοημοσύνης η ΕΕ είναι πολύ 
πίσω σε σχέση με άλλες χώρες (από τις σχε-
δόν 4.000 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης 
οι 3.000 βρίσκονται στις ΗΠΑ και οι 1.000 
στην Κίνα). Παρόλα αυτά το θέμα της Τεχνι-
κής Νοημοσύνης παραμένει πρώτη προτε-
ραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η διάσταση απόψεων αναμεταξύ κάποιων 
στελεχών της ΕΕ και τους υπόλοιπους συμ-
μετέχοντες αναφορικά με τη σημαντικότητα 
της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν  επίσης εμ-
φανής στις τοποθετήσεις της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των συνέδρων που επέλεξαν 
τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες ως 
πιο σημαντικά, στην ενίσχυση της βιομηχα-
νίας, από ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Επίσης σημειώθηκε από εκπροσώπους πολύ 
μεγάλων εταιρειών ότι η τεχνολογία και η 
Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει πρωτίστως να 
εξυπηρετούν το κοινό καλό καθώς είναι ερ-
γαλεία για να διευκολύνουν τον άνθρωπο 
και δεν αποτελούν  αυτοσκοπό. Στόχος είναι 
η πρόσβαση σε ασφαλείς τεχνολογίες για 
τον άνθρωπο, την πολιτεία και την επιχείρη-
ση.  Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά η 
Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να επικεντρω-
θεί σε διαδικασίες (επαναλαμβανόμενες 
εργασίες) και οι άνθρωποι στις δραστηριό-
τητες που περιλαμβάνουν περισσότερη προ-
στιθέμενη αξία. 

Εν κατακλείδι, το συμπέρασμα  της συνά-
ντησης ήταν η αναβαθμισμένη σημασία της 
Βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή οικονομία και 
η ανάγκη στήριξης της με συγκεκριμένες 
πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες και προβλη-
ματισμούς των βιομηχανιών αλλά και αντα-
ποκρινόμενη στις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν οι λαοί της Ευρώπης. 

Στη συνάντηση, το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπρο-
σωπήθηκε από το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. 
Ανδρέα Α. Αντωνιάδη. 
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