ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων,
για την ευκαιρία που μου δίνεται να προσφωνήσω την Ετήσια Γενική Συνέλευση, εν
μέσω μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου για την κυπριακή οικονομία.
Οι πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup για την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι
ομολογουμένως ιδιαίτερα επώδυνες, όπως επανειλημμένα έχω επισημάνει. Η
αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα αποφασίστηκε, δυστυχώς, από
τους εταίρους μας να επέλθει με βίαιο και σίγουρα όχι με ομαλό τρόπο, όπως
επιθυμούσαμε ως Κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, το συνεχιζόμενο αρνητικό εξωτερικό
περιβάλλον, η αναγκαία διόρθωση των δημοσιονομικών ανισοσκελιών, αποτελούν
παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω το ρυθμό ανάπτυξης της
οικονομίας.
Ήδη, στην πραγματική οικονομία, η συνολική δραστηριότητα παρουσιάζεται
σημαντικά υποτονική για μια σειρά από λόγους, με κυρίαρχο την περιορισμένη
ρευστότητα. Το γεγονός αυτό, μεταξύ άλλων, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις
επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες.
Με αυτά τα δεδομένα, οι προβλέψεις μας είναι ότι τα έτη 2013 και 2014, η Κύπρος
θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερες προκλήσεις, με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και
αύξηση της ανεργίας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μακροοικονομικό σενάριο το οποίο έχει
συμφωνηθεί με την ομάδα της Τρόικας και που συμπεριλαμβάνεται στο Μνημόνιο
Συναντίληψης, η κυπριακή οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει ύφεση της τάξης
περίπου του 8.7% το 2013. Για το 2014, η ύφεση αναμένεται να κυμανθεί περίπου
στο 3.9%, ενώ η οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή ανάκαμψη από το
2015, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Όμως, οφείλω να τονίσω ότι, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η κυπριακή οικονομία
αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων που
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διαθέτει η Κύπρος, μέσω των επενδύσεων σε υποδομές, αλλά και μέσω άμεσων
εσόδων που θα αρχίσουν να προκύπτουν από την εξόρυξη του φυσικού αερίου,
γεγονός που δεν έχει ληφθεί υπόψη από την Τρόικα.
Για αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, το Μνημόνιο Συναντίληψης, του οποίου
το μεγαλύτερο και βασικό μέρος είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη Κυβέρνηση
και έχει πρόσφατα υπογραφεί, συμπεριλαμβάνει μια σειρά από μέτρα, με χρονικό
ορίζοντα μέχρι το 2016. Τα μέτρα αφορούν τρεις βασικούς πυλώνες:
τον τραπεζικό τομέα, τα δημόσια οικονομικά, και μέτρα διαρθρωτικής φύσεως.
Ως Κυβέρνηση, αναγνωρίζουμε ότι τα μέτρα λιτότητας που συμπεριλαμβάνονται στο
Μνημόνιο, εκτός από τον προσωρινό αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, θα
επηρεάσουν αναπόφευκτα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας.
Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε με
την Τρόικα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις αυτές, στόχος
που, σε κάποιο βαθμό, έχει επιτευχθεί.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι σε περίπτωση που χρειαστούν
νέα δημοσιονομικά μέτρα, αυτά δεν θα προέλθουν από πρόσθετες φορολογίες, αλλά
από την καλύτερη διαχείριση των κρατικών δαπανών. Η διαφύλαξη της σταθερότητας
του φορολογικού συστήματος, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.
Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αποτελεί προσωπική μου πεποίθηση, ότι μόνο μέσω
της πιστής εφαρμογής του Μνημονίου, θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε την
εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών αλλά και των ιδίων των συμπολιτών μας, προς
την κυπριακή οικονομία. Τυχόν καθυστερήσεις ή αναβολές στην υλοποίηση των
μέτρων που έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόσουμε, όχι μόνο ανασφάλεια και
αβεβαιότητα θα προκαλέσουν, αλλά και κίνδυνο μη εκταμίευσης των δόσεων της
βοήθειας προς την Κύπρο.
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Ήδη, με τις πρόσφατες αποφάσεις, έχει πληγεί η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών
στην κυπριακή οικονομία, οι οποίοι όμως ταυτόχρονα επιδεικνύουν κατανόηση για
την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε.
Κυρίες και κύριοι,
Είναι γνωστό ότι μια οικονομική κρίση δημιουργεί την ίδια ώρα και ευκαιρίες, τις
οποίες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκμεταλλευτούν στο βαθμό των δυνατοτήτων
τους.
Με σκοπό την παραχώρηση κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για διευκόλυνση και
ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και γενικά για ελάφρυνση των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, μόλις πρόσφατα εξήγγειλα μέτρα αναπτυξιακού
χαρακτήρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Την ίδια ώρα και για ευνόητους
λόγους τα κίνητρα αυτά διασφαλίζουν ότι δεν θα έχουν μεγάλο δημοσιονομικό
αντίκτυπο. Μέσα από προσεκτική μελέτη για τις ανάγκες της οικονομίας,
προχωρήσαμε στην εξαγγελία των μέτρων αυτών, έτσι ώστε να παράσχουμε τα
απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας πρώτα να επιβιώσουν,
αλλά και να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Εξάλλου, η επιθυμητή από
όλους οικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα και όχι
από το δημόσιο.
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να προβώ σε μια συνοπτική αναφορά στα κυριότερα
μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις και γενικά την ανάπτυξη της οικονομίας.
Το πλέον σημαντικό στοιχείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας, είναι η
εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στην αγορά. Πολύ απλά, χωρίς καύσιμα, το
μεταφορικό μέσο που ονομάζεται κυπριακή οικονομία, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Με
βάση το σκεπτικό αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές χαλαρώσεις στους
περιορισμούς των κεφαλαίων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά.
Επιπλέον, σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση μέσω της
Ευρωπαϊκής

Τράπεζας

Επενδύσεων

στην

ανάπτυξη

νέων

χρηματοδοτικών
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προϊόντων με επικέντρωση στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
αλλά και τη δημιουργία ενός εγγυοδοτικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις.
Έχει καταρτιστεί επίσης ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης μέσα από το οποίο θα
επιδιωχθεί η εξασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων και αυξημένη συνεισφορά της ΕΕ
στα ποσοστά χρηματοδότησης.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Κυβέρνηση, στο βαθμό που της επιτρέπεται, καταβάλλει
προσπάθειες για εξεύρεση τρόπων μείωσης των δανειστικών επιτοκίων. Έχουμε
επίσης επιτύχει μέσα από τη δανειακή σύμβαση τη δυνατότητα επιμήκυνσης
αποπληρωμής των δανείων και, συνεπώς, τη μείωση των καταβαλλομένων δόσεων,
χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση των οφειλετών. Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο
της διαπραγμάτευσης και μέχρι την οριστική αναδιάρθρωση, κανένα χρέος δεν
θεωρείται μη εξυπηρετούμενο και, συνεπώς, δεν θα λαμβάνονται τα όποια μέτρα
εναντίον του οφειλέτη. Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα
ρευστότητας, αποφασίστηκε η αντικατάσταση της εγγύησης με δέσμευση για μη
απόσυρση της προσφοράς.
Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ταυτόχρονα τρία βασικά σχέδια με κύριο σκοπό την
καταπολέμηση της ανεργίας, με τα οποία ταυτόχρονα εξυπηρετούνται και οι ανάγκες
των επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τους εργοδότες να
αγκαλιάσουν τα σχέδια αυτά.
Η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται κατά δύο μήνες, μέσα από την υλοποίηση
προγραμμάτων επιδότησης ανέργων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος
μεταξύ Κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων με σκοπό την επίτευξη μιας «συμφωνίας
κυρίων» που θα αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού
δυναμικού μέσα από την ελαστικοποίηση των όρων εργασίας, διάρκειας δύο χρόνων.
Μια άλλη απόφαση αφορά τη μείωση του χρόνου έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας από
την υποβολή πλήρους αίτησης, η οποία δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα για μικρά
έργα και τους τρεις μήνες για μεγάλα έργα ανάπτυξης. Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση
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ενθαρρύνει την άμεση εκτέλεση των έργων για κατασκευή γηπέδων γκολφ με την
παραχώρηση συγκεκριμένων κινήτρων.
Πρόσθετο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων αποτελεί και η απόφαση της
Κυβέρνησης για διατήρηση στα σημερινά επίπεδα των ενοικίων που καταβάλλονται
στις βιομηχανικές περιοχές για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Έχοντας αναφερθεί σε ορισμένα μόνο μέτρα, θα ήθελα στο σημείο αυτό να
επισημάνω ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να προβεί σε εξαγγελία και νέων μέτρων για
ενίσχυση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας.
Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφερθώ και στα μέτρα που εξαγγείλαμε πρόσφατα
για εκσυγχρονισμό των θεσμών και του κράτους. Τα μέτρα αυτά, σκοπεύουν, μεταξύ
άλλων, στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, έτσι ώστε να
βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών μας γενικά. Η χρηστή
διοίκηση,

η

μείωση της γραφειοκρατίας και

προσωπικές μου

προεκλογικές δεσμεύσεις

της αδιαφάνειας, αποτέλεσαν

και

ως εκ τούτου

άμεσα

και

αποφασιστικά, προχωρούμε τώρα σε δραστικές τομές, όπως ακριβώς έχουμε
υποσχεθεί στους πολίτες.
Κύριες και κύριες,
Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δεν μπορεί να μας αποπροσανατολίζουν από το
βασικό εθνικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την επίλυση του κυπριακού, την
επανένωση του νησιού μας και την απαλλαγή της πατρίδας μας από την τουρκική
κατοχή.
Παραμένει προτεραιότητα, και έγνοια μου, και όραμα μου, η επανένωση της τόπου
μας, του λαού, των θεσμών και του κράτους και η απαλλαγή από την κατοχή.
Παραμένω δεσμευμένος για λύση στη βάση των αρχών και των αποφάσεων των
Ηνωμένων Εθνών, με κατοχύρωση των ευρωπαϊκών κεκτημένων και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις η
ελληνοκυπριακή πλευρά θα ανταποκριθεί με προθυμία σε κάθε διαδικασία που θα
έχει προοπτική επιτυχίας.
Με ανοιχτό μυαλό και πραγματική πολιτική βούληση δηλώνουμε έτοιμοι να
ανταποκριθούμε σε κάθε πρωτοβουλία που θα διασφαλίζει ότι δεν θα καταλήξει στις
αποτυχίες και τα αδιέξοδα του παρελθόντος. Δεν πιστεύουμε σε χρεοκοπημένες
διαδικασίες και δεν δεσμευόμαστε από τα αποτελέσματά τους.
Με το ίδιο ανοιχτό μυαλό και ξεκάθαρους προσανατολισμούς, χωρίς προκαταλήψεις
και ιδεολογικές αγκυλώσεις θα επιδιώξουμε στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες
για την καλύτερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της
Κύπρου. Δεν δεχόμαστε όμως όρους και προϋποθέσεις που αμφισβητούν ή τείνουν
να αμφισβητήσουν την κυριαρχία στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και το
δικαίωμα επιλογής του τρόπου και του χρόνου ανάπτυξης του εθνικού μας πλούτου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το οικονομικό περιβάλλον θα εξακολουθήσει να
είναι δύσκολο. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και συστηματικά
τις εξελίξεις και είναι έτοιμη για προώθηση πρόσθετων μέτρων. Καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε

προβλήματα

που

αφορούν

τη

οικονομική

ανάπτυξη,

δημοσιονομικές ανισοσκέλιες, στρεβλώσεις που παρατηρούνται σε συγκεκριμένους
τομείς της οικονομίας και τον τραπεζικό τομέα.
Στην προσπάθεια αυτή δεν υπάρχουν, ούτε εύκολες ούτε αυτόματες λύσεις. Αυτό
πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι.

Χωρίς επικίνδυνους ακροβατισμούς και αδόκιμες

συνταγές που ενέχουν κινδύνους πολύ μεγαλύτερους από την τήρηση των μέτρων τα
οποία γνωρίζουμε και συμφωνήσαμε να υλοποιήσουμε.
Στην προσπάθεια ανάκαμψης και επιστροφής στην οικονομική ευημερία κανείς δεν
περισσεύει. Η κυβέρνηση επιθυμεί τη μέγιστη συναίνεση και συνεργασία όλων των
πολιτικών, παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων του τόπου. Με τη συνέργια
όλων, είμαι βέβαιος ότι δύσκολα μεν, αλλά σίγουρα και σταθερά, θα μπούμε ξανά στο
δρόμο της ανάπτυξης,
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απαλλαγμένοι την ίδια ώρα και από τις παθογένειες του παρελθόντος.
Αναλογιζόμενος το μέγεθος όλων αυτών των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και
την ευθύνη που έχουμε ως ηγεσία του τόπου αυτού, εκφράζω έκκληση για συνέχιση
του πνεύματος συνεργασίας που έχει επιδειχτεί μέχρι στιγμής, από τα πολιτικά
κόμματα και τα κοινωνικά σύνολα. Αναμένω αλλά και ταυτόχρονα είμαι σίγουρος ότι
η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει την
απαραίτητη βούληση για συνεργασία, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν. Οι στιγμές
είναι κρίσιμες και η ενότητα μεταξύ μας είναι απολύτως απαραίτητη για να
αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται τις μεγάλες προκλήσεις.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην συνέλευσή σας.
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