ΨΗΦΙΣΜΑ
Παγκύπριας κοινής εκδήλωσης μελών ΚΕΒΕ - ΟΕΒ
20 Ιουνίου 2013, Λευκωσία
Σε παγκύπρια συγκέντρωση των μελών των επιχειρηματικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και
ΟΕΒ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της
Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε
στις 20 Ιουνίου 2013
συζητήθηκαν τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση σε
συνάρτηση με τις πρωτόγνωρες αποφάσεις του Eurogroup και διαπιστώθηκε ότι:
-

Η συνέχιση των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε
συνδυασμό με την υπάρχουσα οικονομική κρίση έχουν οδηγήσει εκατοντάδες
επιχειρήσεις σε οριστικό κλείσιμο.

-

Η πλειοψηφία των ΜμΕ αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το κράτος, τους συνεργάτες και το προσωπικό τους ενώ
αρκετές προχωρούν σε συνεχείς απολύσεις προσωπικού στη προσπάθεια
τους να επιβιώσουν.

-

Η ανεργία αυξάνεται δραματικά με εμφανείς τους κινδύνους διατάραξης της
κοινωνικής συνοχής.

Εν όψει των πιο πάνω οι οργανώσεις ΟΕΒ-ΚΕΒΕ ζητούν επιτακτικά τα πιο κάτω:
-

Να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και της
Κυβέρνησης για άμεση οριστική εξυγίανση και σταθεροποίηση του
τραπεζικού συστήματος και άρση όλων των περιοριστικών μέτρων.

-

Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα να απαιτήσουν την διοχέτευση όσης
ρευστότητας θα χρειαστεί για στήριξη του τραπεζικού συστήματος από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Παροχής ΄Εκτακτης Ρευστότητας
(ELA) .

-

Να εξευρεθούν τρόποι διοχέτευσης πρόσθετης ρευστότητας στην αγορά με
ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων που να περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση
και επιμήκυνση των δανείων όπου απαιτείται.

Το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ αναμένουν από όλους τους αρμόδιους φορείς του τόπου να
δράσουν συλλογικά προς την κατεύθυνση της Τρόικα και του Eurogroup,
προκειμένου να πεισθούν για την αναγκαιότητα παροχής αυξημένης οικονομικής
βοήθειας μέσω των διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και άλλων μορφών οικονομικής στήριξης.
Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι αισιόδοξος ότι με την εφαρμογή των πιο πάνω
εισηγήσεων η κυπριακή οικονομία θα μπορέσει να ανακάμψει, να επανέλθει σε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης συμβάλλοντας και στη μείωση της ανεργίας.
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