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ΠΟΛΙΤΗΣ
ημερομηνία: 05/03/2017, από σελίδα 1

Το κλίρα άλλαξε άρδην σε σχέση ρε το 2004

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
: Θωμάς1 Κα&ίκος  Ναυτικό Επιμελητήριο
: Η λύση θα φέρει ανάπτυξη του
: κυπριακού νηολογίου και προσέλκυση
: περισσότερων ποιοτικών πλοίων και
• ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο

ί Χρίστος Μααηλίδης  OfS
: Μια επανενωμένη Κύπρος οδηγεί σε
: μεγέθυνση της κυπριακής οικονομίας,

ί καθώς οι πολίτες των δύο κοινοτήτων
• θα υπάγονται στην ίδια αγορά

j Φειδίας Πηλείδη  ΚΕΒΕ
: Η λύση θα έχει ως αποτέλεσμα τον
: υπερδιπλασιασμό του ΑΕΠ της χώρας
: μέχρι το 2035, ενώ χωρίς λύση η αύ&ιση
• θα είναι μόνο της τά&ις του 25%

: Χάρης ΛοΚίδης  ΠΑΙ/ΞΕ
: Με την επανένωση και την εξομάλυνση
: των σχέσεων μας με την Τουρκία θα
: ανοίΕει στην τουρκική αγορά η Κύπρος
• ως τουριστικός προορισμός

: Νιίνος Λευκαρίτης  ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
: Ο τομέας που θα επωφεληθεί από
: τη λύση είναι ο κατασκευαστικός, αφού
: θα δημιουργηθούν έργα υποδομής
• και θα ανοικοδομηθεί η Αμμόχωστος

Άλλαξαν τα δεδομένα από το 2004  Οι επιχειρηματίες ξεπερνούν τους φόβους τους

Η επιχειρηματική κοινότητα υπέρ της λύσης
Πιο έτοιμη απο ποτέ είναι σήμερα

η επιχειρηματική κοινότητα της
Κύπρου για να πει το μεγάλο "ναι"
στο ενδεχόμενο λύσης του κυ
πριακού ζητήματος και επανένωσης της
Κύπρου. Γνωστοί επιχειρηματίες μεταξύ
αυτών και ισχυροί άντρες που κινούν τα
νήματα σε πολλούς τομείς της αγοράς και
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ημερομηνία: 05/03/2017

Χάρης ΛοϊΖίδης, πρόεδρος πασυξε

Άρση αθέμιτου ανταγωνισμού στον τουρισμό
 Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν έντονα σήμερα
την κυπριακή τουριστική βιομηχανία είναι ο αθέμιτος αντα
γωνισμός από τα κατεχόμενα, δεδομένης και της οικονομι
κής και τουριστικής ανάπτυξης που έχει
σημειωθεί την τελευταία δεκαετία. Πιστεύω
ότι μια σωστή λύση μπορεί να φέρει πολ
λά οφέλη στον τουρισμό και για τις δυο
πλευρές. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως τη δια
μόρφωση κανόνων λειτουργίας της ενιαί
ας τουριστικής αγοράς σε φορολογικά ζη
τήματα, πολεοδομικά, τέλη αεροδρομίων,
εργασιακά, αλλά και θέματα ασφάλειας
και υγείας, κανόνες οι οποίοι θα θέσουν
τέρμα στον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα
διαφυλάξουν το ενιαίο της αγοράς. Ένας
τρόπος για να διαφυλαχθεί ο ανταγωνι
σμός και στα δυο κρατίδια είναι η ένταξη
του τουρισμού υπό την ομπρέλα της ομο
σπονδίας, ώστε η προβολή και προώθηση του κυπριακού
τουριστικού προϊόντος να γίνεται με ένα ενιαίο brand.
 Παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό, σήμερα ο τουρισμός στην
ΚΔ έχει μια σχετική προστασία λόγω της απαγόρευσης των

απευθείας πτήσεων στα αεροδρόμια των κατεχομένων. Πρέ
πει ωστόσο να θυμόμαστε πως κανείς δεν μπορεί να μας
εγγυηθεί ότι σε περίπτωση μη λύσης θα συνεχιστεί επ' άπει
ρον η απαγόρευση των πτήσεων.

 Η λύση θα φέρει πολιτική σταθερό

τητα, κάτι που αναζητούν οι τουριστι
Κ01 πράκτορες με τους οποίους συνερ

γαζόμαστε, και θα προσελκύσει επεν
δύσεις και στον τομέα του τουρισμού,
αλλά και δυνητικά θα αυξήσει τον αριθ
μό των τουριστών.
 Επιπλέον, με την επανένωση και την
εξ°μόλυνσΠ των σχέσεων με την Τουρκία
®α ανοί·ζει σπ1ν τουρκική αγορά η Κύπρος
ως τουΡιστικ°ς προορισμός.

 Η ανοικοδόμηση της Αμμοχώστου δη

μιουργεΐ την προοπτική μιας μεγάλης του
ριστικής περιοχής που θα ξεκινά από την
παλιά πόλη της Αμμοχώστου και θα φτάνει στο Κάβο Γκρέ
κο. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις η περιοχή μπορεί να γίνει
σημείο αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο ως τουριστικός
προορισμός.

Χρίστος Μιχαηλίδης, πρόεδρος οεβ

Πιο ανταγωνιστική μια ενιαία οικονομία
 Αντιλαμβανόμαστε όηηεπανενω σίες με συναδέλφους τους σε νέες τοποθεσίες
μένη Κύπρος θα αποτελεί για όλους μας
αχαρτογράφητα νερά, αφού η νέα οικονο
μία θα είναι κάπ το εντελώς καινούργιο.
Όμως οι προοπτικές είναι πολύ θετικές κά
θε φορά που ανοίγονται νέοι δρόμοι. Πι
στεύω ότι το δοκιμασμένο ένστικτο του Κύ
πριου επιχειρηματία θα βρει πρόσφορο
έδαφος για πολλές νέες καινοτόμες ιδέες
και πρωτοποριακές συνεργασίες στην επα
νενωμένη Κύπρο.
 Μια επανενωμένη Κύπρος σημαίνει αυ
τομάτως μεγέθυνση της κυπριακής οικονο

και με νέο αγοραστικό κοινό.
 Θα δημιουργηθούν πολλές προοπτι
κές ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων
επενδυτών ιδιαίτερα στον κατασκευαστι
κό τομέα και στον τομέα ανάπτυξης γης
και ακινήτων.
 Περιοχές όπως η Αμμόχωστος, η οποία
θα χρειαστεί ολική ανακατασκευή, αναμέ
νεται να εξελιχθούν σε τεράστια εργοτάξια
που θα δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις
εργασίας για αρκετά χρόνια, μέχρι την ολο
κλήρωση της ανοικοδόμησης. Μεγάλης ση

μίας, καθώς οι πολίτες των δϋο κοινοτήτων
θα υπάγονται πλέον στην ίδια αγορά. Ανα
μένω ότι ως ενιαία οικονομία θα γίνουμε πιο
ανταγωνιστικοί, με μεγαλύτερη επιχειρημα
τική δραστηριότητα, νέες ευκαιρίες και θέσεις
εργασίας. Επιχειρήσεις από τη μια κοινότη
τα θα έχουν τη δυνατότητα να α\ταγωνιοτούν
επιχειρήσεις της άλλης σε μια ενιαία αγορά,
κάτι που θα ωφελήσει τον ανταγωνισμό και
κατ' επέκταση τον Κύπριο καταναλωτή. Πα
ράλληλα οι επιχειρηματίες θα μπορούν να
διευρύνουν τις δραστηριότητες τους σε ολό
κληρο το νησί και να συνάψουν συνεργα

μασίας είναι η ανοικοδόμηση να γίνει από
κυπριακές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.
 Η επιτυχία της ενδεχόμενης λύσης του κυ
πριακού προβλήματος βρίσκεται κατά την
άποψη μου στην προθυμία και τη θέληση
του κυπριακού λαού για ειρηνική συνύπαρ
ξη. Πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες που θα
κατορθώσουν να δημιουργήσουν στενές
σχέσεις συνύπαρξης με τα μέλη της άλλης
κοινότητας, είναι αυτοί που θα επιτύχουν
και θα προοδεύσουν πραγματικά διευρύνο
ντας τους ορίζοντες τους σε ολόκληρη την
Κύπρο και σε όλους τους Κύπριους.
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