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Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Προέδρου KEBE κ. Χρ. Αγκαστινιώτη 

 
Το 2022 πρέπει να είναι ένα έτος προόδου και ευημερίας για την Κύπρο 

 
Η νέα χρονιά φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο εύκολη, όσο αρχικά όλοι νομίζαμε. Η έξαρση που 
παρατηρείται τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς στα νέα κρούσματα κορωνοϊού καθώς και η 
μεγάλη διάχυση της μετάλλαξης «όμικρον», δημιουργούν αρκετά ερωτηματικά για την πορεία 
της οικονομίας το 2022.  
 
Σε περίπτωση που δεν ελεγχθεί σύντομα και επαρκώς η πανδημία, τότε αναμένεται να έχουμε 
αρνητικές επιπτώσεις για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε ζωτικούς κλάδους της οικονομίας μας, 
όπως είναι ο τουρισμός, οι αερομεταφορές και άλλοι.  
 
Είναι ανάγκη, λοιπόν, να εστιάσουμε περισσότερο στα μέτρα περιορισμού της πανδημίας, διότι 
ο Μάρτιος, που αρχίζει η προετοιμασία για τη νέα τουριστική περίοδο, δεν είναι τόσο μακριά. 
Το ΚΕΒΕ ζητά από το κράτος να αυστηροποιήσει το περιβάλλον για τους ανεμβολίαστους και 
να πιέσει περισσότερο τους απείθαρχους στην τήρηση των μέτρων.  
 
Την ίδια ώρα, φαίνεται ότι εισερχόμαστε σε μια νέα κρίσιμη περίοδο για τα ενεργειακά λόγω 
των προκλήσεων της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. Η επανέναρξη των γεωτρήσεων και η 
συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος μας, είναι εκ των ων ουκ άνευ για την Κύπρο, γι’ 
αυτό θα πρέπει να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι συμμόρφωσης της Τουρκίας με το διεθνές 
δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Για το ΚΕΒΕ, όπως είπαμε πολλές φορές, η αξιοποίηση του 
θαλάσσιου φυσικού πλούτου μας είναι πολύ σημαντική τόσο για εθνικούς όσο και για 
οικονομικούς λόγους.  
 
Μεγάλες ανησυχίες έχουμε για το εθνικό θέμα, αφού το δίδυμο Ερντογάν – Τατάρ επιμένουν 
στην αναχρονιστική και διχοτομική λύση των δύο κρατών στην Κύπρο. Η απαράδεκτη αυτή 
απαίτησή τους, εμποδίζει κάθε προσπάθεια για συγκλίσεις και έναρξη ενός εποικοδομητικού 
διαλόγου για λύση του κυπριακού.  
 
Στον οικονομικό τομέα είναι ανάγκη να ισοσκελίσουμε τα δημόσια οικονομικά, τα οποία λόγω 
της πανδημίας παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Ειδικά, το δημόσιο χρέος που εκτινάχθηκε 
στο 115% του ΑΕΠ πρέπει να μειωθεί για να αποφύγουμε νέες δημοσιονομικές περιπέτειες. 
Σημαντική διόρθωση χρήζουν και τα ελλείμματα και τα αποθέματα των κρατικών ταμείων. Το 
ΚΕΒΕ, όπως αναφέρεται στη δέσμη 66 προτάσεων – μέτρων που πρόσφατα δημοσιοποίησε, 
επιμένει σε μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική που να επικεντρώνεται στις αναπτυξιακές, 
αντί στις λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες. Θέματα, όπως η συγκράτηση του κρατικού 
μισθολογίου, οι λειτουργικές δαπάνες του κράτους και άλλα παρόμοια πρέπει να τεθούν ξανά 
στο μικροσκόπιο μας. 
 
Στα ίδια πλαίσια, οφείλουμε να προχωρήσουμε επιτέλους και στην εφαρμογή της 
μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, της δικαιοσύνης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 
όποια περαιτέρω καθυστέρηση θα είναι απαράδεκτη και πολλαπλά επιζήμια για την Κύπρο, 
αφού εκτός του ότι θα αποτραπεί ο εκσυγχρονισμός αυτών των τομέων, θα χάσουμε και 
πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτρέψει 
εκσυγχρονισμό των δομών του κράτους και επενδυτικούς σχεδιασμούς αναβάθμισης της 
Κύπρου.  
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Παράλληλα, με τα πιο πάνω, θα πρέπει να προχωρήσουμε τη νέα χρονιά στον περαιτέρω 
εμπλουτισμό των παραδοσιακών τομέων μας, όπως είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ναυτιλία 
και τα ακίνητα και ταυτόχρονα να προωθήσουμε ευφάνταστους σχεδιασμούς για τους νέους 
τομείς της καινοτομίας, της έρευνας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ιδιωτικής ιατρικής 
και εκπαίδευσης, της αειφορίας, της πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης, κ.ά. 
 
Ακόμα είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε στη νέα πρόκληση της ενεργειακής κρίσης, 
η οποία ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Η αύξηση του πληθωρισμού στην Κύπρο στο 4.3%, 
η άνοδος των κόστων ενέργειας και ηλεκτρισμού και πολλών προϊόντων και υπηρεσιών, μας 
ανησυχούν τόσο σε σχέση με το βιοτικό επίπεδο των πολιτών όσο και με τη διάβρωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.  
 
Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ανάγκη για προώθηση μέτρων που αφορούν το 
φορολογικό πλαίσιο, τις επενδύσεις, την σοβαρότατη έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου 
εργατικού δυναμικού, τα «κόκκινα» δάνεια, τις δανειακές ανάγκες των επιχειρήσεων, την 
έλλειψη επαρκούς ρευστότητας χρήματος στην αγορά, την καλύτερη αξιοποίηση 
προγραμμάτων της Ε.Ε., την οικονομική διπλωματία. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικά 
συστατικά για να έχουμε μια βιώσιμη και αναπτυξιακή οικονομία.  
 
Όπως γίνεται φανερό, το παζλ που έχουμε να διαχειριστούμε τη νέα χρονιά είναι μεγάλο και 
δύσκολο. Εύκολες συνταγές δεν υπάρχουν. Έτοιμες λύσεις δεν προσφέρονται.   
 
Η κυβέρνηση, τα κόμματα και οι παραγωγικές τάξεις θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά και 
εποικοδομητικά για να βρούμε και να προωθήσουμε τις καλύτερες λύσεις. 
 
Εμείς, ως ΚΕΒΕ, θα πράξουμε, όπως πάντα, το καθήκον μας. Θα σταθούμε δίπλα στην 
οικονομία και στις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουμε τις προοπτικές για μεγαλύτερη 
ανάπτυξη και πρόοδο. Με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, καλώ δημόσια τις χιλιάδες μέλη του 
ΚΕΒΕ να συνεχίσουν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στα οικονομικά δρώμενα του τόπου. Η 
επόμενη μέρα της πανδημίας πρέπει να είναι καλύτερη από το σήμερα. Και γι’ αυτό θα 
εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Το 2022 παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, μπορεί και 
πρέπει να γίνει ένα έτος προόδου και ευημερίας για την Κύπρο και τους πολίτες της.  
 
Με το μήνυμα αυτό, εύχομαι σ’ όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και στον Κυπριακό Ελληνισμό Καλή 
Χρονιά και Χρόνια Πολλά.  
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