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Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα Προέδρου ΚΕΒΕ 

κ. Χριστόδουλου Ε. Αγκαστινιώτη 
 
Η Κύπρος, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, εισέρχεται στο νέο έτος με πολλές πληγές στην 
οικονομία, οι οποίες προκλήθηκαν από την πανδημία.  
 
Ωστόσο, κάθε ημερολογιακή αλλαγή χρόνου φέρνει μαζί της ελπίδες και αισιοδοξία. Έτσι, 
κι εμείς στο ΚΕΒΕ, παρά τις ανησυχίες μας για την πορεία της οικονομίας, δεν μπορούμε 
παρά να είμαστε αισιόδοξοι και να ελπίζουμε σε μια καλύτερη χρονιά.  
 
Μάλιστα, για να διασφαλίσουμε ότι η νέα χρονιά καθώς και οι επόμενες, θα είναι καλύτερες 
από το 2020, αναλαμβάνουμε συνεχώς νέες πρωτοβουλίες που στοχεύουν: 
 
➢ Στην αντιμετώπιση και στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας.  
➢ Στη δημιουργία νέων προοπτικών για την οικονομία στη μετά Covid – 19 περίοδο. 
 
Ήδη, δείγμα γραφής των πρωτοβουλιών μας, έχουμε δώσει με τη συμμετοχή μας στη 
διαμόρφωση των Ειδικών Σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας για στήριξη των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων. Η συμβολή του ΚΕΒΕ στον καταρτισμό αυτών των μέτρων στήριξης 
ήταν σημαντική. Όμως, δεν μείναμε μόνο σ’ αυτά. Σε επαφές με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών ζητήσαμε την περαιτέρω βοήθεια των 
επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης που προσφέρει η Ε. Ένωση στα κράτη – 
μέλη της.  
 
Ακόμα, σε επαφές με την Κεντρική Τράπεζα και τις Εμπορικές Τράπεζες τονίσαμε την 
ανάγκη να στηριχθούν οι επιχειρήσεις με ρευστότητα χρήματος για να αντέξουν τις 
επιπτώσεις της κρίσης.  
 
Η συμπαράσταση του ΚΕΒΕ προς τις επιχειρήσεις θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά, η οποία 
προβάλλει δύσκολη και αβέβαιη.  
 
Στα πλαίσια αυτά, αξιώνουμε από το κράτος να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις που θα 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα και θα δημιουργήσουν εναλλακτικές διεξόδους για το 
«επιχειρείν». 
 
Τέτοιες αποφάσεις αφορούν την προώθηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων 
(δημόσια υπηρεσία, δικαιοσύνη, Τοπική Αυτοδιοίκηση), τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
κράτους, την περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τομέων της οικονομίας (ενέργεια, 
καινοτομία, έρευνα, ιδιωτική εκπαίδευση, ιατρική, εξειδικευμένες μορφές τουρισμού και 
άλλους), την τόνωση των παραδοσιακών τομέων του τουρισμού, της ναυτιλίας και των 
ακινήτων, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την 
ανάδειξη της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης και άλλα.  
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Αν και ούτε τώρα, που η οικονομία βρίσκεται σε στενωπό, δεν λάβουμε αυτά τα αναγκαία 
επιπρόσθετα μέτρα για να διανοίξουμε νέες διεξόδους στην οικονομία, τότε θα συνεχίσουμε 
να καταγράφουμε αρνητική τροχιά τόσο στους δημοσιονομικούς δείκτες, όσο και στην 
ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας θα μειωθεί ακόμα 
περισσότερο.  
 
Το ΚΕΒΕ καλεί το πολιτικό σύστημα να υπερβεί μικροκομματισμούς και αχρείαστες 
αντιπαραθέσεις και να δει τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι το νέο έτος είναι χρονιά εκλογών, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας 
εκτρέπει από τους βασικούς στόχους μας που είναι η ενίσχυση της προόδου και της 
ευημερίας του τόπου.  
 
Τα όσα είδαμε τις τελευταίες μέρες με την καταψήφιση του Προϋπολογισμού και τις 
αντιπαραθέσεις για τις έρευνες για τις πολιτογραφήσεις πρέπει να μας προβληματίσουν 
πολύ. Οι πολίτες και ο επιχειρηματικός κόσμος κουράστηκαν με τις συγκρούσεις του 
πολιτικού συστήματος. Η κοινωνία ζητά αλλαγή νοοτροπιών, πάταξη της διαφθοράς και 
της διαπλοκής περισσότερη διαφάνεια και πρώτιστος ένα αξιόπιστο κράτος. Αυτό είναι το 
στοίχημα για τους πολιτικούς το 2021.  
 
Το μήνυμα του ΚΕΒΕ με την ευκαιρία του ερχομού του νέου χρόνου είναι ξεκάθαρο: 
  
➢ Εκσυγχρονισμός, αναμόρφωση και βαθιές τομές σ΄ όλο το μήκος και πλάτος του 

κράτους και της οικονομίας, για μια ανταγωνιστική οικονομία. 
 
Μόνο, έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας και να 
δημιουργήσουμε νέα περιθώρια ανάπτυξης.  
 
Αν προχωρήσουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις και αν τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού 
αποδειχθούν αποτελεσματικά, τότε το 2021 όχι μόνο θα επιστρέψουμε σε αναπτυξιακή 
τροχιά, αλλά θα καταφέρουμε και σημαντικές επιδόσεις. 
 
Η κοινωνία διψά για δημιουργία, για ευκαιρίες για τους νέους μας και για οικονομική 
ανάταση.  
 
Ας κάνουμε όλοι μια νέα αρχή. Ας ξεκινήσουμε με αφετηρία το 2021 να αλλάξουμε τα 
πράγματα. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην ελπίδα να γίνει πράξη. 
 
Το ΚΕΒΕ με τους αναπτυξιακούς προσανατολισμούς του, τις «φρέσκιες» ιδέες του και την 
αποφασιστικότητα των μελών του, είναι πανέτοιμο να συμβάλει σ’ αυτή τη μεγάλη 
ανασύνταξη και αναμόρφωση της οικονομίας και του τόπου.  
 
Με αυτές τις σκέψεις, το ΚΕΒΕ εύχεται σε όλους τους πολίτες Υγεία, Καλές Γιορτές και 
Ευτυχισμένο το νέο έτος 2021.  
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