Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόεδρο και Μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου
Αρχής Λιμένων Κύπρου,
Λευκωσία.
Κύριοι,
Παγοποίηση του ύψους των λιμενικών τελών για το 2014
Αναφερόμαστε στο πιο πάνω σημαντικό θέμα και μέσα στα πλαίσια της
συμφωνηθείσας εθνικής οικονομικής περισυλλογής, τόσο στο δημόσιο, όσο και
στον ιδιωτικό τομέα λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας,
σας καλούμε και εσάς με τη σειρά σας να επιδείξετε και για το 2014 πνεύμα
ευθύνης και να υιοθετήσετε τιμολογιακή πολιτική που να συνάδει πλήρως με τα
σημερινά οικονομικά δεδομένα του τόπου μας.
Πιο συγκεκριμένα σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην επιβολή
οποιωνδήποτε αυξήσεων στα λιμενικά τέλη για το 2014, συμπεριλαμβανομένης
και της ετήσιας αυτόματης αναπροσαρμογής.
Κάτι τέτοιο επιβάλλεται λόγω των δυσμενέστατων οικονομικών συνθηκών που
επικρατούν στον τόπο μας που συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην
κατακόρυφη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα
οι Κυπριακές επιχειρήσεις να μην μπορούν πλέον να απορροφήσουν έστω και
την παραμικρή αύξηση στα κόστα λειτουργίας τους.
Σε αντίθετη περίπτωση, με τα αυξημένα λιμενικά τέλη προς τις Κυπριακές
επιχειρήσεις, η ΑΛΚ θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την ήδη λαβωμένη
επιχειρηματική δραστηριότητα και τα ήδη αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα
των Κυπριακών επιχειρήσεων με όλα τα αρνητικότατα συνεπακόλουθα για την
οικονομία του τόπου.
Σαν κατακλείδα υπερτονίζουμε την ανάγκη όπως και για το 2014 η ΑΛΚ
προσαρμοστεί στα οικονομικά δεδομένα της χώρας και ότι σε μια περίοδο όπου
όλοι ανεξαίρετα οι πελάτες της αντιμετωπίζουν τόσα σοβαρά οικονομικά
προβλήματα δεν μπορεί η ίδια να προσβλέπει σε αυξήσεις τελών.
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Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιδείξετε και το 2014 το ίδιο πνεύμα κατανόησης
που επιδείξατε και για το 2013, έτσι ώστε και η ΑΛΚ να συνεχίσει να συμβάλλει
στο βαθμό που της αναλογεί στην οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων και
κατ’ επέκταση της οικονομίας στο σύνολο της.
Με εκτίμηση,

Μάριος Τσιακκής,
Γενικός Γραμματέας.

Κοιν.: Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προϋπολογισμού
Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και
΄Εργων

ΕΚ.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455,1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.+357-22660066, Φαξ.+357- 22669048,
Email:chamber@ccci.org.cy

