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Ως «Ηµέρα της Κύπρου» στη Γουόλ Στριτ έχει
ορισθεί η Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, κατά την οποία
θα χτυπήσει το καµπανάκι του κλεισίµατος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο
συµπατριώτης µας επιχειρηµατίας Πόλυς
Χατζηιωάννου, µε πρωτοβουλία του

οργανισµού Capital Link και µε τη συµβολή του γενικού προξένου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
πρέσβη Βασίλη Φιλίππου. Την επόµενη µέρα, ο ίδιος οργανισµός, ο οποίος στις 12 ∆εκεµβρίου θα
διοργανώσει το 18ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, θα πραγµατοποιήσει για πρώτη φορά
επενδυτικό φόρουµ για την Κύπρο, στο Metropolitan Club του Μανχάταν, όπου έχουν προσκληθεί
για να µιλήσουν ο υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης και ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων Μάριος ∆ηµητριάδης. Επίσης, ήδη ανταποκρίθηκε θετικά ότι θα παραστεί και θα µιλήσει
στο φόρουµ ο µεγαλοµέτοχος και αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της Τράπεζας Κύπρου Γουίλµπουρ Ρος
(σ.σ. η απάντηση δόθηκε πριν ανακοινωθεί το όνοµά του για τη θέση του υπουργού Εµπορίου των
ΗΠΑ). Επίσης, ο κ. Ρος θα τιµηθεί από το Κυπροαµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο κατά τη
διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσής του στις 19 Απριλίου στο Μανχάταν.
ΠΑΝ. ΠΑΝ.
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Three Cypriot Ministers in New York for Capital Link’s Invest in Cyprus Forum
New York (GreekNewsOnline)
To further enhance awareness of Cyprus as a business and investment destination, the “Capital Link Invest in Cyprus
Forum” will be organized in New York City (at the Metropolitan Club, One East 60th Street) on Wednesday, March
22, 2017. The Forum will showcase the increasing importance of Cyprus as a regional maritime, logistics, energy and
operational hub and highlight investment and business opportunities in these areas as well as in financial services, IT
and tourism.
Mr. Harris Georgiadis, Minister of Finance, Mr. Yiorgos Lakkortypis, Minister of Energy, Commerce, Industry and
Tourism and Mr. Marios Demetriades, Minister of Transport, Communications and Works, will participate and address
an audience of high level delegates from the US business, investment and finance communities.
Cyprus can be of significant value to companies which are using the United Kingdom as a gateway to the European
Union and will thus be affected by BREXIT. Strategically located as the gateway to the European Union, the Middle
East, North Africa and the Black Sea, Cyprus is a full member of the European Union with an open market economy
and skilled workforce mainly specializing in the financial and service sectors. It offers political stability, an efficient
legal system, a competitive tax regime and a restructured and growth oriented economy. The banking system has
been recapitalized and is governed by practices aligned with the EU legislation.
The conference will feature the developments and reforms in the Cypriot economy and the Cypriot government’s
programme for the economy and investments. It will highlight investment and business opportunities in key areas
such as banking and financial services, shipping and transportation, logistics, energy, IT and tourism.
The conference will feature political and business leaders and decision makers from the public and private sectors,
including the President and three key Government Ministers from the Republic of Cyprus, the CEOs of major Cypriot
organizations and senior executives of US and international companies active in the region.
Capital Link is known for the organization of large scale high quality maritime and investor forums in key industry
centers, such as New York, London, Athens and Shanghai, and as of 2017 in Limassol. Capital Link organizes
fourteen conferences annually, of which seven are focused on the maritime sector. Capital Link’s events draw the
elite of the financial, investment and maritime communities and provide a unique combination of superior informational
content, marketing and networking opportunities. Capital Link’s global marketing platform enhances the visibility
and reach of these events during the year on a global scale that lasts well beyond the date on which each
event is held, becoming a continuous reference point for market participants.

THE PROGRAM
Welcome Remarks

Mr. Nicolas Bornozis, President – Capital Link

Introductory Remarks – The Emergence of Cyprus As A Regional Business Hub
Mr. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner – EY Cyprus
ECONOMY – BUSINESS & INVESTMENT FRAMEWORK
The Economy of Cyprus – Developments & Outlook
KEYNOTE REMARKS: Harris Georgiades, Minister of Finance
Cyprus: A Dynamic Business and Investment Centre –
Mr. Christodoulos E. Angastiniotis, Chairman – Cyprus Investment Promotion Agency.
Doing Business in Cyprus – Legal and Tax Considerations
Mr. Pieris Markou, Partner, Tax & Legal Services Leader – Deloitte Limited
Cyprus: Growth Opportunities in the Financial Sector and Beyond.
Mr. Ernestos Panayiotou, Partner – McKinsey & Co.
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BANKING & FINANCIAL SERVICES
Moderator: Mr. Stelios Demetriou, Partner – EY Cyprus
Panelists:
Mr. John Patrick Hourican, CEO – Bank of Cyprus
Mr. Nicholas Hadjiyiannis, CEO – Central Cooperative Bank
Mr. Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer: Greece & Cyprus – Citibank Europe Plc., Greece
Branch
Mr. Ioannis Matsis, CEO – Hellenic Bank.
Developing the Fund Industry Through Cyprus – Cyprus as the Gateway to the European Union
Remarks:

Introductory

Mr. Andreas Christofides, Executive Director – Granfeld Wealth Management; Member of the Board of Directors –
Hellenic Bank
Presenters:
Mr. Christos V. Vasiliou, Deputy Managing Director and Head of Advisory – KPMG Ltd
Mr. Andreas Yiasemides, Partner, Head of Fund Services – PwC

ENERGY
Cyprus as a Regional Energy Hub – Business & Investment Opportunities in Energy

KEYNOTE REMARKS:

H.E. Yiorgos Lakkotrypis, Minister of Energy, Commerce, Industry & Tourism
PANEL DISCUSSION
Moderator: Mr. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner – EY Cyprus
Panelists:
Mr. Ed Cox, Director – Noble Energy
Mr. Yaniv Friedman, Deputy CEO – Delek Group & Avner Oil & Gas Exploration
Mr. Jay Jackson, Europe/Caspian Exploration Manager – Exxon Mobil

SHIPPING & LOGISTICS

Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub
KEYNOTE REMARKS: Marios Demetriades, Minister of Transport, Communications and Works
PANEL DISCUSSION
Moderator: Mr. Costas Georghadjis, Audit Partner – Deloitte
Panelists:

Mr. Polys Hajioannou, CEO – Safe Bulkers; Vice President – Cyprus Union of Shipowners

Mr. Andreas Hadjiyiannis, President – Cyprus Sea Lines Shipping; President – Cyprus Union of Shipowners
Mr. Andreas Hadjipetrou, Managing Director – Columbia Shipmanagement
Ms. Despina Panayiotou Theodosiou, Managing Director – Tototheo Group
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KEYNOTE ADDRESS
H.E. Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus.
Introduced by Mr. Andreas Hadjiyiannis, President – Cyprus Union of Shipowners.

CYPRUS AS A BUSINESS & INVESTMENT DESTINATION
Why Cyprus – The International Investor Perspective.
Panelists:
Mr. David Bonanno, Managing Director – Third Point
Mr. Stephen Johnson / Mr. James Lockhart, Managing Directors – Invesco Private Capital / WL Ross & Co.
Hard Rock
Why Cyprus – The Cypriot American Investor Perspective
Panelists:
Mr. Nikos Mouyiaris, Founder & CEO – Mana Products Inc.
Mr. John Televantos, Managing Director – Arsenal Capital
Mr. Andreas Kramvis, Operating Partner – AEA Investors
Mr. Dinos Iordanou, Chairman of the Board – Arch Capital Group Ltd.
Investing in Growth & Entrepreneurship – International Funding Mechanisms for SME Investments in Cyprus .
Moderator: Mr. Takis Solomos, Co-Founder – First Athens Corporate Finance
Panelists:
Dr. Stelios Himonas, Permanent Secretary / General Director – Ministry of Energy, Commerce, Industry & Tourism
Ms. Michelle Small, Director, Head of Representative Office – North America – EBRD
To register please visit http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/signup.html
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Capital Link’s Invest in Cyprus Forum: The increasing importance of the Island
The Forum aims to raise awareness of Cyprus as an investment and business destination among the US investment,
financial and business communities. It will showcase the increasing importance of Cyprus as a regional maritime,
logistics, energy and operational hub and highlight investment and business opportunities in these areas as well as in
financial services, IT and tourism.
Cyprus can be of significant value to companies which are using the United Kingdom as a gateway to the European
Union and will thus be affected by BREXIT. Strategically located as the gateway to the European Union, the Middle
East, North Africa and the Black Sea, Cyprus is a full member of the European Union with an open market economy
and skilled workforce mainly specializing in the financial and service sectors. It offers political stability, an efficient
legal system, a competitive tax regime and a restructured and growth oriented economy. The banking system has
been recapitalized and is governed by practices aligned with the EU legislation.
The conference will feature the developments and reforms in the Cypriot economy and the Cypriot government’s
programme for the economy and investments. It will also feature political and business leaders and decision makers
from the public and private sectors, including the President and three key Government Ministers from the Republic of
Cyprus, the CEOs of major Cypriot organizations and senior executives of US and international companies active in
the region
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Åurostat: Óôï 20,5% ôïõ ÁÅÐ áíôéóôïé÷ïýóáí êáôÜ ìÝóï üñï ïé äáðÜíåò
êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáò óôçí ÅëëÜäá ôï 2015
Óôï 20,5% ôïõ ÁÅÐ áíôéóôïé÷ïýóáí êáôÜ ìÝóï üñï ïé äáðÜíåò êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáò óôçí ÅëëÜäá ôï 2015, Ýíáíôé 20,1% ôïõ ÁÅÐ óôçí åõñùæþíç êáé 19,2% ôïõ ÁÅÐ óôçí ÅÅ, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò Åurostat.
Óýìöùíá ìå ôç Eurostat ïé äáðÜíåò êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáò óôá êñÜôç - ìÝëç ôçò ÅÅ êõìáßíïíôáé áðü 9,6% ôïõ ÁÅÐ óôçí Éñëáíäßá óå 25,6% óôç Öéëáíäßá. Ï÷ôþ êñÜôç - ìÝëç (Öéíëáíäßá, Ãáëëßá, Äáíßá, Áõóôñßá, Éôáëßá, Óïõçäßá,
ÅëëÜäá êáé ÂÝëãéï äáðáíïýí ðÜíù áðü 20% ôïõ ÁÅÐ óôçí êïéíùíéêÞ ðñïóôáóßá, åíþ ç Éñëáíäßá, ïé ÷þñåò ôçò ÂáëôéêÞò, ç Ñïõìáíßá, ç Êýðñïò, ç ÌÜëôá êáé ç Ôóå÷ßá äáðáíïýí ëéãüôåñï ôïõ 13% ôïõ ÁÅÐ ôïõò.
ÅîÜëëïõ, ôá óôïé÷åßá ôçò Eurostat êáôáäåéêíýïõí üôé ïé äáðÜíåò êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáò ðïõ áöïñïýí ôïí ôïìÝá «ãÞñáíóç ôïõ ðëçèõóìïý» (óõíôáîéïäïôéêü ê.á.) åßíáé ïé õøçëüôåñåò óå üëåò ôéò ÷þñåò ôçò ÅÅ êáé êáôÜ ìÝóï üñï
áíôéóôïé÷ïýí óôï 10,3% ôïõ ÁÅÐ. Ôï 2015 , ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü êñáôéêþí
äáðáíþí óôïí ôïìÝá «ãÞñáíóç ôïõ ðëçèõóìïý» óôçí ÅÅ êáôÝãñáøå ç ÅëëÜäá
(15,7% ôïõ ÁÅÐ) êáé áêïëïõèïýí ç Éôáëßá (13,8%), ç Ãáëëßá (13,6%), ç Öéëáíäßá (13,4%) êáé ç Áõóôñßá (13,1%). Ôá ÷áìçëüôåñá ðïóïóôÜ êáôáãñÜöçêáí óôçí Éñëáíäßá (2,4%), óôçí Êýðñï êáé ôç Ëéèïõáíßá (5,8%).
ÌåôÜ ôçí êïéíùíéêÞ ðñïóôáóßá ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü êñáôéêþí äáðáíþí
óôéò ÷þñåò ôçò ÅÅ áöïñÜ ôïí ôïìÝá ôçò õãåßáò, ìå ìÝóï üñï, 7,2% ôïõ ÁÅÐ, Ýíáíôé 4,5% ôïõ ÁÅÐ óôçí ÅëëÜäá. Ôá õøçëüôåñá ðïóïóôÜ äáðáíþí ãéá ôçí
õãåßá êáôáãñÜöïíôáé ôï 2015 óôç Äáíßá (8,6% ), óôç Ãáëëßá (8,2%), óôçí Ïëëáíäßá êáé óôçí Áõóôñßá (8%). Ïé äáðÜíåò óå «ãåíéêÝò êñáôéêÝò õðçñåóßåò» áíÝñ÷ïíôáé
êáôÜ ìÝóï üñï óå 6,2% ôïõ ÁÅÐ óôçí ÅÅ, ìå ôá õøçëüôåñá ðïóïóôÜ íá êáôáãñÜöïíôáé
óôçí Êýðñï (10,2% ôïõ ÁÅÐ) êáé óôçí ÅëëÜäá (9,9% ôïõ ÁÅÐ).
Ïóïí áöïñÜ ôéò äáðÜíåò ãéá ôçí ðáéäåßá, óôçí ÅÅ áíôéóôïé÷ïýí óôï 4,9% ôïõ ÁÅÐ, Ýíáíôé 4,3% óôçí ÅëëÜäá. Ôá õøçëüôåñá ðïóïóôÜ êñáôéêþí äáðáíþí ãéá ôçí ðáéäåßá ôï
2015 êáôáãñÜöïíôáé óôç Äáíßá (7% ôïõ ÁÅÐ), óôç Óïõçäßá (6,5%) êáé óôï ÂÝëãéï
(6,4%).
Ïé äáðÜíåò ãéá «ïéêïíïìéêÝò õðïèÝóåéò» áíôéóôïé÷ïýí óôï 4,3% ôïõ ÁÅÐ óôçí ÅÅ, ìå

Ã. ÓôáèÜêçò: «Èá êáôáóôÞóïõìå ôçí ÅëëÜäá
åíåñãåéáêÞ ðýëç öõóéêïý áåñßïõ ãéá ôç ÍÁ
Åõñþðç êáé ôá ÂáëêÜíéá»

Öéëïäïîïýìå íá êáôáóôÞóïõìå ôçí ÅëëÜäá åíåñãåéáêÞ ðýëç öõóéêïý áåñßïõ ãéá ôç
ÍïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðç êáé ôá ÂáëêÜíéá, ôüíéóå ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò, Ãéþñãïò ÓôáèÜêçò, êçñýóóïíôáò ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ôïõ óõíåäñßïõ Mare
Forum Greece. ÅðåóÞìáíå áêüìç üôé ç ÷þñá ìáò ëüãù ôçò ãåùãñáöéêÞò ôçò èÝóçò, åßíáé ÷þñá «êëåéäß» óôïí ôïìÝá ôçò ìåôáöïñÜò åíÝñãåéáò êáé óôáèåñïðïéçôéêüò ðáñÜãïíôáò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ.
Åîåéäéêåýïíôáò ôï ñüëï ôçò ÅëëÜäáò óôç äéáóöÜëéóç ôçò åíåñãåéáêÞò áóöÜëåéáò êáé
ôçò äéáöïñïðïßçóçò ôïõ åíåñãåéáêïý åöïäéáóìïý óå Ðåñéöåñåéáêü êáé Åõñùðáúêü åðßðåäï ôüíéóå üôé ç êõâÝñíçóç:
* Õðïóôçñßæåé ôï ó÷åäéáóìü ôïõ Íüôéïõ Äéáäñüìïõ Öõóéêïý áåñßïõ
* ÓõììåôÝ÷åé óôï ó÷åäéáóìü ôïõ áãùãïý EastMed, ùò ìéá ðñüóèåôç ïäü ìåôáöïñÜò öõóéêïý áåñßïõ
* Ðñïùèåß ôï ìåôáó÷çìáôéóìü ôçò ÷þñáò óå ðýëç ÕãñïðïéçìÝíïõ Öõóéêïý Áåñßïõ ãéá
ôçí ÍïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðç êáé ôá ÂáëêÜíéá
* Åðéäéþêåé ôçí áîéïðïßçóç ôùí èáëÜóóéùí áðïèåìÜôùí õäñïãïíáíèñÜêùí, óôï ðëáßóéï áðüëõôïõ óåâáóìïý ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò, êáé ôçò ó÷åôéêÞò êïéíïôéêÞò íïìïèåóßáò.
Ï ê. ÓôáèÜêçò áíáöÝñèçêå áêüìç óôéò ðñïïðôéêÝò ðïõ äéáöáßíïíôáé óôïí ôïìÝá ôùí õäñïãïíáíèñÜêùí, ìåôÜ êáé ôá ðñüóöáôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åñåõíþí ðïõ äéåîÞ÷èçóáí
óôéò èáëÜóóéåò ðåñéï÷Ýò ôïõ Éïíßïõ êáé íüôéá ôçò ÊñÞôçò.

ôá õøçëüôåñá ðïóïóôÜ íá êáôáãñÜöïíôáé óôçí ÅëëÜäá (8,9%) êáé óôçí Ïõããáñßá
(8,6%). ÔÝëïò, ïé äáðÜíåò ãéá ôçí Üìõíá áíôéóôïé÷ïýí óôï 1,4% ôïõ ÁÅÐ óôçí ÅÅ, ìå ôá
õøçëüôåñá ðïóïóôÜ íá êáôáãñÜöïíôáé óôçí ÅëëÜäá (2,7%) êáé óôç Ì. Âñåôáíßá (2,1%).
ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ
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Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και υπουργοί στο
επενδυτικό συνέδριο για την Κύπρο της Capital Link
Νέα Υόρκη.-

Λεμεσός.Του Σταύρο Κονιώτη/ΚΥΠΕ

Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Μ

ε την παρουσία του προέδρου Αναστασιάδη που θα ηγηθεί τετραμελούς υπουργικής αντιπροσωπείας την οποία απαρτίζουν ο
Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Ο
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
Μάριος Δημητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Γιώργος
Λακκοτρύπης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποιείται στις 22
Μαρτίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το Συνέδριο της Capital Link «Invest in
Cyprus Forum».
Πρόκειται για ένα διεθνές Συνέδριο για τη Κύπρο που πραγματοποιείται με σκοπό την προβολή
και ανάδειξη της σημασίας της Κύπρου ως επιχειρηματικού & επενδυτικού προορισμού και λαμβάνει χώρα σε συνεργασία και με την υποστήριξη
της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ.
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου είναι η Κυπριακή
Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst & Young.
Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης
θα είναι κεντρικός ομιλητήςς του Επισήμου Μεσημεριανού Γεύματος. Θα τον προλογίσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών Αντρέας
Χατζηγιάννης, ενώ θα μιλήσει και ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόναθαν Κόεν.
Αξιοσημείωτες είναι οι παρεμβάσεις στο συνέδριο των ηγετών των μεγάλων κυπριακών τραπεζών, της Τράπεζας Κύπρου (με τον John Patrick
Hourican), της Ελληνικής Τράπεζας (με τον Ιωάννη Μάτση), της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας
(με τον Νικόλαο Χατζηγιάννη) και της Citibank
Europe Plc (με τον Αιμίλιο Κυριάκου).
Έντονη θα είναι η παρουσία των διεθνών κολοσσών στον χώρο της ενέργειας: ENI (με τον
πρόεδρο Gianni Di Giovanni), Delek Group &
Avner Oil & Gas Exploration (με τον αναπληρωτή
διευθύνοντα σύμβουλο Yaniv Friedman), Exxon
Mobil (με το διευθυντή εξορύξεων σε Ευρώπη και
Κασπία Jay Jackson) και Noble Energy (με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ed Cox).
Θα μιλήσουν επίσης εξέχοντες Αμερικανοί
επενδυτές με ενεργή παρουσία στην Κύπρο: Third
Point (ο διευθύνων σύμβουλος David Bonanno),
Invesco Private Capital / WL Ross & Co (οι γενικοί διευθυντές Stephen Johnson / Mr. James
Lockhart)., Spectrum Gaming Capital (ο αντιπρόεδρος Adam Steinberg).
«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που εγκαινιάζουμε το επενδυτικό αυτό Συνέδριο για τη Κύπρο
με στόχο να ενισχύσουμε το προφίλ της ιδιαίτερα
σε εκπροσώπους αμερικανικών εταιριών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός
και επιχειρηματικός προορισμός για τη προσέλκυση επενδύσεων από τις ΗΠΑ», είπε ο πρόεδρος

της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης.
Το Συνέδριο, ανέφερε, αποσκοπεί στη σωστή
ενημέρωση μεγάλων αμερικανικών εταιριών και
ενδιαφερόμενων επενδυτών για τις ευκαιρίες που
προσφέρει σήμερα η Κύπρος, όχι μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών
εμπορικών συνεργασιών. Για το λόγο αυτό στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν θέματα που προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόμβου, logistics, και ενέργειας και θα τονιστούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, καθώς και στον τομέα
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής, ναυτιλίας & μεταφορών, και του τουρισμού.
Παράλληλα το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις
εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Οικονομίας καθώς και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για
την Οικονομία και τις επενδύσεις.
« Η Capital Link στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά
με την καθιέρωση της Κύπρου ως επενδυτικού
προορισμού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Το
Συνέδριο θα δώσει στους συμμετέχοντες μια μοναδική δυνατότητα πληροφόρησης, μάρκετινγκ
και προσωπικών επαφών», είπε ο κ. Μπορνόζης.
Ένα από τα ενδιαφέροντα κομμάτια του συνεδρίου σχετίζεται με την παρουσία των επιφανών
κυπριακής καταγωγής αμερικανών επιχειρηματιών, Νίκου Μούγιαρη (Mana Products), Ντίνος
Ιορδάνου (Arch Capital), Ανδρέας Κραμβής (AEA
Investors) και Τζον Τελεβάντος (Arsenal Capital),
που θα αναπτύξουν το θέμα γιατί να επενδύσει
κανείς στην Κύπρο.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επαφών με εκπροσώπους από τις επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές κοινότητες των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα με εκπροσώπους από: Αμερικανικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες που μπορούν να επενδύσουν σε
τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος (π.χ. ναυτιλία,

τουρισμό, ενέργεια, Real Estate, τεχνολογία), Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, Αμερικανικές Τράπεζες
και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ελεγκτικές Επιχειρήσεις, Διαχειριστές χαρτοφυλακίων, Εκπροσώπους από την Κυπριακή Αμερικανική ομογένεια, Κυβερνητικά στελέχη, Οικονομικά Media.
Το Συνέδριο θα παρέχει στους συμμετέχοντες
ευκαιρία επαφών μέσω one-to-one συναντήσεων
με στελέχη των εταιριών που συμμετέχουν καθώς
και με μέλη της αντιπροσωπείας της Κυπριακής
Κυβέρνησης.
Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση
επενδυτικά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο,
την Αθήνα, τη Λευκωσία και την Σαγκάη όπου εισηγμένες και μη ναυτιλιακές εταιρίες, τραπεζίτες
και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό και ναυτιλιακό κοινό. Είναι ευρέως γνωστή για
το πλούσιο πληροφοριακό περιεχόμενο των συνεδρίων της αλλά και για τις ευκαιρίες μάρκετινγκ
και εταιρικής δικτύωσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Στα πλαίσια του «Capital Link Invest in Cyprus
Forum», o Πόλυ Χατζηιωάννου, διευθύνων σύμβουλος της Safe Bulkers, που είναι εισηγμένη στο
NYSE, διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης προς τιμή της Κύπρου. Ο κ.
Χατζηιωάννου συνοδευόμενος από τους Υπουργούς της Κυπριακής κυβέρνησης και άλλους επισήμους θα χτυπήσουν το καμπανάκι της λήξης
των εργασιών της Τρίτης 21 Μαρτίου 2017. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός
με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Την προηγούμενη του Συνεδρίου, η Citi θα παραθέσει επίσημο δείπνο στα Κεντρικά της Γραφεία
προς τιμή των επισήμων και ομιλητών του Συνεδρίου.
Για συμμετοχή στο συνέδριο, στον ηλεκτρονικό
σύνδεσμο:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/

Αλλάζει μορφή η Πάφος λέει ο Νίκος Κουγιάλης
Της Κικής Περικλέους/ΚΥΠΕ
Πάφος.- Περιοδεία για δεύτερη μέρα πραγματοποίησε το Σάββατο στην βροχερή Πάφο ο
Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης .
Ο κ.Κουγιάλης το πρωί πραγματοποίησε περιήγηση στην αγορά της Πάφου συνοδευόμενος από συνεργάτες του και τον δημοτικό σύμβουλο του Δ.Πάφου Γιώργο Τσιέλεπο.
Στο πλαίσιο της περιοδείας του ο κ.Κουγιάλης ενημερώθηκε για τα έργα που γίνονται
στον Δήμο της Πάφου και ξεναγήθηκε σημειώνοντας πως έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά

Tα προσχήματα
δεν αποτελούν
δικαιολογία για
να συνεχίζεται
το αδιέξοδο,

και η Πάφος αλλάζει μορφή, γίνεται πλέον μια
πόλη με υποδομές για να υποδεχθεί ακόμα περισσότερους επισκέπτες ντόπιους και ξένους.
Ο Υπουργός Γεωργίας συνεχάρη τον Δήμαρχο,το Δημοτικό συμβούλιο και όλους όσους
έχουν εργαστεί αυτά τα χρόνια για να εξωραΐσουν το ιστορικό κέντρο αυτής της πόλης και
ταυτόχρονα επανέλαβε την στήριξη της Κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη για όλη αυτή
την προσπάθεια που καταβάλλεται, δίπλα στον
Δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο.
Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι τελειώνοντας αυτά τα έργα η πόλη θα πάρει νέα πνοή
και θα αναζωογονηθεί ακόμη περισσότερο.

Ο κ.Κουγιάλης είπε ακόμη πως οι εργασίες
που έχουν γίνει αναδεικνύουν το χαρακτήρα
και την ιστορία αυτής της πόλης, την ιστορία
της Πάφου , σημειώνοντας πως η πόλη θα αναζωογονηθεί και θα επωφεληθεί.
Εκτίμησε τέλος πως τα εισοδήματα των ατόμων που εργάζονται στο παραδοσιακό εμπορικό κέντρο θα σταθεροποιηθούν θα αυξηθούν
και η πόλη θα ανθίσει και πάλι.
Aκολούθως ο κ. Κουγιάλης παρακάθισε σε
σύσκεψη με τους κοινοτάρχες Κοινοτάρχες
περιοχής Χλώρακας, Έμπας, Τάλας, Κισσόνεργας, Λέμπας, Ελεδιού στην αίθουσα πολλαπλής Χρήσης Χλώρακας.

Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη κίνηση από όσα
έγιναν μέχρι σήμερα και της αποφασιστικότητας
να συνεχίσουμε τον διάλογο, ανέφερε το πρωί ο
Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας,
Νίκος
Αναστασιάδης, σημειώνοντας πως τα.
προσχήματα δεν αποτελούν αρκετή δικαιολογία
για να συνεχίζεται το αδιέξοδο
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο
περιθώριο του 15ου Ετήσιου μνημοσύνου του
πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Σπύρου
Κυπριανού, στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κλήθηκε αρχικά να αναφέρει εάν
είναι είναι ικανοποιημένος από τις συναντήσεις
που είχε με ξένους αξιωματούχους κατά τις
τελευταίες μέρες στις Βρυξέλλες.
«Θα πρέπει να πω απόλυτα ικανοποιημένος
ως προς το ζητούμενο, δηλαδή η αξίωση για τις
τέσσερις ελευθερίες είναι κάτι που αφορά το
σύνολο των κρατών μελών και όχι βεβαίως την
Κύπρο. Θα ήταν ένα κακό προηγούμενο – έτσι
το θεωρούμε όλοι – αν η Κύπρος ή το οποιοδήποτε κράτος μέλος αποφάσιζε, κατά παράβαση
της Συνθήκης της Ένωσης, να παραχωρεί τις
τέσσερις ελευθερίες στους όποιους πολίτες τρίτων χωρών», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ερωτηθείς αν προτίθεται να προβεί σε
κάποια κίνηση για άρση του αδιεξόδου στις
συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού, είπε
«δεν νομίζω να υπάρχει άλλη κίνηση από όσα
έγιναν μέχρι σήμερα και της αποφασιστικότητας
να συνεχίσουμε τον διάλογο».
«Τα προσχήματα, από όπου και αν προβάλλονται, δεν θεωρώ ότι αποτελούν αρκετή δικαιολογία για να συνεχίζεται το αδιέξοδο», συμπλήρωσε.

Νικόλας: O ενδιάμεσος
χώρος θα κερδίσει
τις προεδρικές
Λεμεσός.- Ο ενδιάμεσος χώρος θα έχει έναν
υποψήφιο, ο οποίος θα περάσει στη δεύτερη
Κυριακή και θα κερδίσει τις Προεδρικές
εκλογές, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ
Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος απαντώντας
σε κριτικές είπε πως «εμείς δεν αποκλείουμε
κανέναν πολίτη, κανέναν ψηφοφόρο, ο μόνος
που θεωρεί δεδομένο το ΑΚΕΛ είναι ο Νίκος
Αναστασιάδης, καθώς τον στήριζαν ανελλιπώς
για τέσσερα χρόνια».
Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του 15ου
ετήσιου μνημόσυνου Σπύρου Κυπριανού, είπε
πως το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΚΟ έχει
ομόφωνα καθορίσει το στόχο του κόμματος για
τις επόμενες Προεδρικές Εκλογές.
«Θεωρούμε και επιδιώκουμε αλλαγή της
παρούσας διακυβέρνησης για να επιτύχουμε
αλλαγή πολιτικών, τόσο σε ό,τι αφορά το
Κυπριακό, την οικονομία και τα ζητήματα που
αφορούν το κοινωνικό κράτος», ανέφερε και
είπε πως «για να πετύχουμε αυτό το στόχο,
εμείς θεωρούμε πως χρειάζεται και απαιτείται η
συνεργασία των κομμάτων του ενδιάμεσου
χώρου».
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Νικόλας
Παπαδόπουλος είπε πως βρισκόμαστε σε ένα
ακήρυχτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις
λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας «αλλά και της
λανθασμένης στρατηγικής που ακολουθούμε».
Κάλεσε δε τους «οπαδούς της ΟΠΟΙΑΣ
λύσης να απαντήσουν σε ένα βασανιστικό
ερώτημα, ποιός είναι ο λόγος που ο Νίκος
Αναστασιάδης, που τα έδωσε όλα ή σχεδόν όλα
στις διαπραγματεύσεις, απέτυχε να φέρει
λύση;». «Η απάντηση είναι ότι δυστυχώς η πολιτική των υποχωρήσεων και της παράδοσης
που δεν έκαμψε την τουρκική αδιαλλαξία, αντίθετα την ενεθάρρυναν, αποθρασύνθηκε η Τουρκία και τώρα θέλει και άλλα. Γι αυτόν ακριβώς
το λόγο χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική στο
Κυπριακό», συμπλήρωσε.
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StockWatch
Κυπριακή Οικονοµία
Επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης: 14/03/2017 10:14
Με την παρουσία του προέδρου της ∆ηµοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος θα ηγηθεί τετραµελούς αντιπροσωπείας την οποία
απαρτίζουν ο υπουργός οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο υπουργός µεταφορών, επικοινωνιών και έργων Μάριος ∆ηµητριάδης, ο υπουργός
ενέργειας, εµπορίου, βιοµηχανίας και τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης,
πραγµατοποιείται στις 22 Μαρτίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το συνέδριο της Capital Link «Invest in Cyprus Forum».
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης φτάνει στη Νέα Υόρκη την προσεχή ∆ευτέρα και αναχωρεί την Πέµπτη 23 Μαρτίου, για να µεταβεί στη Ρώµη όπου
θα παραστεί στην επετειακή σύνοδο της ΕΕ για τα 60χρονα της Συνθήκης της Ρώµης.
Πρόκειται για ένα διεθνές συνέδριο για την Κύπρο που πραγµατοποιείται µε σκοπό την προβολή και ανάδειξη της σηµασίας της Κύπρου ως
επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού και λαµβάνει χώρα σε συνεργασία και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών,
του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εµπορικού Επιµελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ. Κύριοι χορηγοί του συνεδρίου
είναι η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst & Young.
Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα είναι κεντρικός οµιλητής του επισήµου µεσηµεριανού γεύµατος. Θα τον προλογίσει ο πρόεδρος της
Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών Αντρέας Χατζηγιάννης, ενώ θα µιλήσει και ο βοηθός υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόναθαν Κόεν.
Αξιοσηµείωτες είναι οι παρεµβάσεις στο συνέδριο των ηγετών των µεγάλων κυπριακών τραπεζών, της Τράπεζας Κύπρου (µε τον John Patrick
Hourican), της Ελληνικής Τράπεζας (µε τον Ιωάννη Μάτση), της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας (µε τον Νικόλαο Χατζηγιάννη) και της
Citibank Europe Plc (µε τον Αιµίλιο Κυριάκου).
Έντονη θα είναι η παρουσία των διεθνών κολοσσών στο χώρο της ενέργειας: ENI (µε τον πρόεδρο Gianni Di Giovanni), Delek Group & Avner
Oil & Gas Exploration (µε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύµβουλο Yaniv Friedman), Exxon Mobil (µε το διευθυντή εξορύξεων σε Ευρώπη και
Κασπία Jay Jackson) και Noble Energy (µε το µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ed Cox).
Θα µιλήσουν επίσης εξέχοντες αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία στην Κύπρο: Third Point (ο διευθύνων σύµβουλος David Bonanno),
Invesco Private Capital / WL Ross & Co (οι γενικοί διευθυντές Stephen Johnson / Mr. James Lockhart) και Spectrum Gaming Capital (ο
αντιπρόεδρος Adam Steinberg).
«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που εγκαινιάζουµε το επενδυτικό αυτό συνέδριο για την Κύπρο µε στόχο να ενισχύσουµε το προφίλ της,
ιδιαίτερα σε εκπροσώπους αµερικανικών εταιρειών, χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου
αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός και επιχειρηµατικός προορισµός για την προσέλκυση
επενδύσεων από τις ΗΠΑ», είπε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης.
Το συνέδριο, ανέφερε, αποσκοπεί στη σωστή ενηµέρωση µεγάλων αµερικανικών εταιρειών και ενδιαφερόµενων επενδυτών για τις ευκαιρίες
που προσφέρει σήµερα η Κύπρος, όχι µόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών εµπορικών συνεργασιών. Για το λόγο
αυτό στο συνέδριο θα παρουσιαστούν θέµατα που προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόµβου, logistics, και
ενέργειας και θα τονιστούν οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τοµείς, καθώς και στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, της πληροφορικής, ναυτιλίας & µεταφορών, και του τουρισµού.
Παράλληλα το συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και µεταρρυθµίσεις της κυπριακής οικονοµίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για
την οικονοµία και τις επενδύσεις.
«Η Capital Link στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά µε την καθιέρωση της Κύπρου ως επενδυτικού
προορισµού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Το συνέδριο θα δώσει στους συµµετέχοντες µια µοναδική δυνατότητα πληροφόρησης,
µάρκετινγκ και προσωπικών επαφών», είπε ο κ. Μπορνόζης.
Ένα από τα ενδιαφέροντα κοµµάτια του συνεδρίου σχετίζεται µε την παρουσία των επιφανών κυπριακής καταγωγής αµερικανών
επιχειρηµατιών, Νίκο Μούγιαρη (Mana Products), Ντίνο Ιορδάνου (Arch Capital), Ανδρέα Κραµβή (AEA Investors) και Τζον Τελεβάντο
(Arsenal Capital), που θα αναπτύξουν το θέµα γιατί να επενδύσει κανείς στην Κύπρο.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο και προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία επαφών µε εκπροσώπους από τις
επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές κοινότητες των ΗΠΑ και πιο συγκεκριµένα µε εκπροσώπους από αµερικανικές και
πολυεθνικές επιχειρήσεις, εταιρείες που µπορούν να επενδύσουν σε τοµείς στρατηγικού ενδιαφέροντος (π.χ. ναυτιλία, τουρισµό, ενέργεια, real
estate, τεχνολογία), ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αµερικανικές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ελεγκτικές επιχειρήσεις,
διαχειριστές χαρτοφυλακίων, εκπροσώπους από την κυπριακή αµερικανική οµογένεια, κυβερνητικά στελέχη, οικονοµικά, media.
Το συνέδριο θα παρέχει στους συµµετέχοντες ευκαιρία επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε στελέχη των εταιριών που συµµετέχουν
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της κυπριακής κυβέρνησης.
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Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση επενδυτικά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, την Αθήνα, τη Λευκωσία και τη Σαγκάη όπου
εισηγµένες και µη ναυτιλιακές εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό και ναυτιλιακό κοινό. Είναι ευρέως
γνωστή για το πλούσιο πληροφοριακό περιεχόµενο των συνεδρίων της αλλά και για τις ευκαιρίες µάρκετινγκ και εταιρικής δικτύωσης.
Στo πλαίσιo του «Capital Link Invest in Cyprus Forum», o Πόλυς Χατζηιωάννου, διευθύνων σύµβουλος της Safe Bulkers, που είναι εισηγµένη
στο NYSE, διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης προς τιµή της Κύπρου. Ο κ. Χατζηιωάννου, συνοδευόµενος
από τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τους υπουργούς της κυπριακής κυβέρνησης και άλλους επισήµους, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 21ης Μαρτίου 2017. Η τελετή θα µεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Την προηγούµενη του συνεδρίου, η Citi θα παραθέσει επίσηµο δείπνο στα κεντρικά της γραφεία προς τιµή των επισήµων και οµιλητών του
συνεδρίου. Για συµµετοχή στο συνέδριο, στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο: http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/
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Ο Αναστασιάδης κύριος οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο για την Κύπρο στη
Νέα Υόρκη
Με την παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος θα ηγηθεί τετραµελούς
αντιπροσωπείας την οποία απαρτίζουν ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας
και Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης,
πραγµατοποιείται στις 22 Μαρτίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το Συνέδριο της Capital Link
«Invest in Cyprus Forum».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φτάνει στη Νέα Υόρκη την προσεχή Δευτέρα και αναχωρεί την Πέµπτη 23
Μαρτίου, για να µεταβεί στη Ρώµη όπου θα παραστεί στην επετειακή σύνοδο της ΕΕ για τα 60χρονα της
Συνθήκης της Ρώµης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newsbomb.com.cy
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Ο Αναστασιάδης κύριος οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο για την Κύπρο στη
Νέα Υόρκη
Με την παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος θα ηγηθεί τετραµελούς
αντιπροσωπείας την οποία απαρτίζουν ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας
και Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης,
πραγµατοποιείται στις 22 Μαρτίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το Συνέδριο της Capital Link
«Invest in Cyprus Forum».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φτάνει στη Νέα Υόρκη την προσεχή Δευτέρα και αναχωρεί την Πέµπτη 23
Μαρτίου, για να µεταβεί στη Ρώµη όπου θα παραστεί στην επετειακή σύνοδο της ΕΕ για τα 60χρονα της
Συνθήκης της Ρώµης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newsbomb.com.cy
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Ο ΠτΔ κύριος οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο για την Κύπρο στη ΝΥ
Με την παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος θα ηγηθεί τετραµελούς
αντιπροσωπείας την οποία απαρτίζουν ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας
και Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης,
πραγµατοποιείται στις 22 Μαρτίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το Συνέδριο της Capital Link
"Invest in Cyprus Forum". Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φτάνει στη Νέα Υόρκη την προσεχή Δευτέρα και
αναχωρεί την Πέµπτη 23 Μαρτίου, για να µεταβεί στη Ρώµη όπου θα παραστεί στην επετειακή σύνοδο της
ΕΕ για τα 60χρονα της Συνθήκης της Ρώµης. Πρόκειται για ένα διεθνές Συνέδριο για την Κύπρο που
πραγµατοποιείται µε σκοπό την προβολή και ανάδειξη της σηµασίας της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και
επενδυτικού προορισµού και λαµβάνει χώρα σε συνεργασία και µε την υποστήριξη της Κυπριακής...
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Ο Ν. Αναστασιάδης κύριος οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο για την Κύπρο
στη Ν. Υόρκη
Σε επιχειρηµατικό συνέδριο στην Ουάσινγκτον, που θα πραγµατοποιηθεί στις 20 και 21 Μαρτίου, θα
συµµετάσχει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Με την παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος θα ηγηθεί τετραµελούς αντιπροσωπείας την οποία
απαρτίζουν ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης
και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγµατοποιείται στις 22 Μαρτίου, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το Συνέδριο της Capital Link «Invest in Cyprus Forum».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φτάνει στη Νέα Υόρκη την προσεχή Δευτέρα και αναχωρεί την Πέµπτη 23
Μαρτίου, για να µεταβεί στη Ρώµη όπου θα παραστεί στην επετειακή σύνοδο της ΕΕ για τα 60χρονα της
Συνθήκης της Ρώµης.
Σύµφωνα µε το ΚΥΠΕ, πρόκειται για ένα διεθνές Συνέδριο για την Κύπρο που πραγµατοποιείται µε σκοπό
την προβολή και ανάδειξη της σηµασίας της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού πόλου.
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Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και υπουργοί στο επενδυτικό συνέδριο για
την Κύπρο της Capital Link
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Με την παρουσία του προέδρου Αναστασιάδη που θα ηγηθεί τετραµελούς υπουργικής αντιπροσωπείας την
οποία απαρτίζουν ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών &
Έργων Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού Γιώργος
Λακκοτρύπης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγµατοποιείται στις 22 Μαρτίου,
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το Συνέδριο της Capital Link «Invest in Cyprus Forum».
Πρόκειται για ένα διεθνές Συνέδριο για τη Κύπρο που πραγµατοποιείται µε σκοπό την προβολή και
ανάδειξη της σηµασίας της Κύπρου ως επιχειρηµατικού & επενδυτικού προορισµού και λαµβάνει χώρα σε
συνεργασία και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού
Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εµπορικού Επιµελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ. Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου
είναι η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst & Young.
Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης θα είναι κεντρικός οµιλητήςς του Επισήµου Μεσηµεριανού
Γεύµατος. Θα τον προλογίσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών Αντρέας Χατζηγιάννης, ενώ
θα µιλήσει και ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόναθαν Κόεν.
Αξιοσηµείωτες είναι οι παρεµβάσεις στο συνέδριο των ηγετών των µεγάλων κυπριακών τραπεζών, της
Τράπεζας Κύπρου (µε τον John Patrick Hourican), της Ελληνικής Τράπεζας (µε τον Ιωάννη Μάτση), της
Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας (µε τον Νικόλαο Χατζηγιάννη) και της Citibank Europe Plc (µε τον Αιµίλιο
Κυριάκου).
Έντονη θα είναι η παρουσία των διεθνών κολοσσών στον χώρο της ενέργειας: ENI (µε τον πρόεδρο Gianni
Di Giovanni), Delek Group & Avner Oil & Gas Exploration (µε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύµβουλο Yaniv
Friedman), Exxon Mobil (µε το διευθυντή εξορύξεων σε Ευρώπη και Κασπία Jay Jackson) και Noble Energy (µε
το µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ed Cox).
Θα µιλήσουν επίσης εξέχοντες Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία στην Κύπρο: Third Point (ο
διευθύνων σύµβουλος David Bonanno), Invesco Private Capital / WL Ross & Co (οι γενικοί διευθυντές Stephen
Johnson / Mr. James Lockhart)., Spectrum Gaming Capital (ο αντιπρόεδρος Adam Steinberg).
«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που εγκαινιάζουµε το επενδυτικό αυτό Συνέδριο για τη Κύπρο µε στόχο να
ενισχύσουµε το προφίλ της ιδιαίτερα σε εκπροσώπους αµερικανικών εταιριών, χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών και στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει
η Κύπρος ως επενδυτικός και επιχειρηµατικός προορισµός για τη προσέλκυση επενδύσεων από τις ΗΠΑ»,
είπε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης.
Το Συνέδριο, ανέφερε, αποσκοπεί στη σωστή ενηµέρωση µεγάλων αµερικανικών εταιριών και
ενδιαφερόµενων επενδυτών για τις ευκαιρίες που προσφέρει σήµερα η Κύπρος, όχι µόνο για επενδύσεις
άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών εµπορικών συνεργασιών. Για το λόγο αυτό στο Συνέδριο θα
παρουσιαστούν θέµατα που προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόµβου,
logistics, και ενέργειας και θα τονιστούν οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους
τοµείς, καθώς και στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής, ναυτιλίας &
µεταφορών, και του τουρισµού.
Παράλληλα το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και µεταρρυθµίσεις της Κυπριακής Οικονοµίας
καθώς και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις επενδύσεις.
« Η Capital Link στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά µε την
καθιέρωση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισµού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Το Συνέδριο θα
δώσει στους συµµετέχοντες µια µοναδική δυνατότητα πληροφόρησης, µάρκετινγκ και προσωπικών
επαφών», είπε ο κ. Μπορνόζης.
Ένα από τα ενδιαφέροντα κοµµάτια του συνεδρίου σχετίζεται µε την παρουσία των επιφανών κυπριακής
καταγωγής αµερικανών επιχειρηµατιών, Νίκου Μούγιαρη (Mana Products), Ντίνος Ιορδάνου (Arch Capital),
Ανδρέας Κραµβής (AEA Investors) και Τζον Τελεβάντος (Arsenal Capital), που θα αναπτύξουν το θέµα γιατί
να επενδύσει κανείς στην Κύπρο.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο και προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία
επαφών µε εκπροσώπους από τις επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές κοινότητες των
ΗΠΑ και πιο συγκεκριµένα µε εκπροσώπους από: Αµερικανικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες που
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µπορούν να επενδύσουν σε τοµείς στρατηγικού ενδιαφέροντος (π.χ. ναυτιλία, τουρισµό, ενέργεια, Real
Estate, τεχνολογία), Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, Αµερικανικές Τράπεζες και Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα, Ελεγκτικές Επιχειρήσεις, Διαχειριστές χαρτοφυλακίων, Εκπροσώπους από την Κυπριακή
Αµερικανική οµογένεια, Κυβερνητικά στελέχη, Οικονοµικά Media.
Το Συνέδριο θα παρέχει στους συµµετέχοντες ευκαιρία επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε στελέχη
των εταιριών που συµµετέχουν καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της Κυπριακής Κυβέρνησης.
Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση επενδυτικά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, την Αθήνα, τη
Λευκωσία και την Σαγκάη όπου εισηγµένες και µη ναυτιλιακές εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές
απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό και ναυτιλιακό κοινό. Είναι ευρέως γνωστή για το πλούσιο
πληροφοριακό περιεχόµενο των συνεδρίων της αλλά και για τις ευκαιρίες µάρκετινγκ και εταιρικής
δικτύωσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Στα πλαίσια του «Capital Link Invest in Cyprus Forum», o Πόλυ Χατζηιωάννου, διευθύνων σύµβουλος της Safe
Bulkers, που είναι εισηγµένη στο NYSE, διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης
προς τιµή της Κύπρου. Ο κ. Χατζηιωάννου συνοδευόµενος από τον πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τους
Υπουργούς της Κυπριακής κυβέρνησης και άλλους επισήµους θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 21 Μαρτίου 2017. Η τελετή θα µεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή
τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη
ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Την προηγούµενη του Συνεδρίου, η Citi θα παραθέσει επίσηµο δείπνο στα Κεντρικά της Γραφεία προς τιµή
των επισήµων και οµιλητών του Συνεδρίου.
Για συµµετοχή στο συνέδριο, στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/
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Χωριστά βλέπει σήμερα
Αναστασιάδη και Ακιντζί ο Άιντα
Δύο χωριστές συναντήσεις με τον
Πρόεδρο της Κύπρου Ν Αναστασιάδη σήμερα
το απόγευμα και με τον Μ Ακιντζί το
πρωί θα έχει ο ειδικός σύμβουλος του γ γ
του OHE για το ΚυπριακόΈ Μπ Άιντα ενώ
ο κ Αναστασιάδης ετοιμάζεται να μεταβεί
στην Ουάσιγκτον προκειμένου να
μετάσχει στο συνέδριο της Capital Link
Invest in Cyprus Forum που θα
στις 20 και 21 Μαρτίου με τη
συμμετοχή και εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στην κυπριακή ΑΟΖ Σύμφωνα
με ανταπόκριση του Άστρα
πραγματοποιηθεί

πιθανολογείται

συνάντηση του Προέδρου
με τον γ.γ του OHE Αντ Γκου
τέρες ενώ κατά το διήμερο 2 1 22 Μαρτίου
ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών I Κα
σουλίδης θα συναντηθεί με τον Αμερικανό
υπουργό Εξωτερικών
Ενόσω ο Μ Ακιντζί δήλωνε ότι χρειάζεται
λίγη υπομονή ακόμη και οι
για την εξεύρεση λύσης θα
αρθρογραφώντας στο πλαίσιο
της αντιπαράθεσης με την Ολλανδία ο
σύμβουλος του προέδρου Ερντογάν Γ
Μπουλούτ που στο παρελθόν έχει επικρίνει
τον ηγέτη των Τουρκοκύπριων
Στην Κύπρο πλέον δεν υπάρχει η
επιλογή της Ε.Ε Όσον αφορά τις χώρες
της Ε.Ε που νομίζουν ότι θα αποκόψουν
την Κύπρο από την Τουρκία σας λέω αυτό
Υποστηρίζουμε μέχρι τέλους την
του 1974 που γλίτωσε τα αδέλφια
του τουρκικού έθνους στην Κύπρο από
τη σφαγή Ο κ Ακιντζί προανήγγειλε
πάντως διευθέτηση όσον αφορά το
θέμα της απόφασης της κυπριακής Βουλής
για το ενωτικό δημοψήφισμα Γίνονται
επαφές προς αυτή την κατεύθυνση
είπε
Αναστασιάδη

προσπάθειες

συνεχιστούν

έγραψε

επέμβαση

Η μεθοδολογία
που προτείνει το ΑΚΕΛ
Την αδήριτη ανάγκη οι δύο ηγέτες να
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων να
μην κάνουν το χατίρι στις δυνάμεις του
εθνικισμού και να ξαναξεκινήσουν τις
διατύπωσε σε συνέντευξη τύπου
ο γ.γ του ΑΚΕΛ Α Κυπριανού υποδεικνύοντας
ότι ο εποικισμός ως επίσημη
τουρκική πολιτική τα οικονομικά πρωτόκολλα
η συμφωνία για το νερό και το ρεύμα
η παρουσία της Τουρκίας στα κατεχόμενα
εδάφη αλλάζουν μέρα με τη μέρα την
ταυτότητα και την προοπτική της
κοινότητας Μεγαλύτερος
σύμμαχος της Τουρκίας στην προσπάθεια
αφομοίωσης των κατεχομένων είναι η
συνεχιζόμενη κατοχή και διαίρεση είπε
επισημαίνοντας πως η Κύπρος θα
τουρκοποιηθεί αν δεν καταφέρουμε να
λύσουμε το Κυπριακό Θα τουρκοποιηθεί
αν μας μείνει η διχοτόμηση
Κανένας δεν πρέπει να θεωρεί πως οι
αντοχές της προοδευτικής μερίδας της
τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι
Συνεπώς δεν πρέπει να έχουμε
αυταπάτες Δεν πρέπει να νομίζουμε
ότι θα βάλουμε στην άκρη τις συνομιλίες
συνομιλίες

τουρκοκυπριακής

απεριόριστες

Ά Κυπριανού
Αδήριτη η ανάγκη
να ξαναξεκινήσουν
οι συνομιλίες

τικής συμμετοχής των τεσσάρων ελευθεριών
του εδαφικού και του περιουσιακού
αλλά και της ασφάλειας Στο τελευταίο αυτό
θέμα χρειάζεται να γίνει προεργασία
γνωρίζοντας ότι στις συζητήσεις του
και η συμμετοχή των τριών
δυνάμεων της Ε.Ε και του Σ.Α
του OHE Τα προαναφερθέντα ζητήματα
θα πρέπει πλέον να συζητηθούν μαζί και
οι όποιες συγκλίσεις σε αυτά να ισχύουν
μόνο αν επιλυθούν όλα Σε διαφορετική
περίπτωση το όλο εγχείρημα θα πρέπει
να θεωρηθεί ως μη γενόμενο και καμία
θέση που κατατέθηκε στο τραπέζι
δεν θα ισχύει
απαιτείται

εγγυητριών

τώρα θα κάνουμε απερίσπαστοι προεκλογικές
εκστρατείες και τον Μάρτιο
2018ο επόμενος πρόεδρος θα βρει το
στην κατάσταση που είναι σήμερα
είπε αποκαλύπτοντας ότι το ΑΚΕΛ
πρότεινε ένα πακέτο θεμάτων για τις
Αναφέρομαι στα ζητήματα της
εκτελεστικής εξουσίας της αποτελεσμα¬
Κυπριακό

συνομιλίες

απολύτως

Νέο κοίτασμα Zop ΒΛέπει
η ENI στην Κύπρο
Στις σημαντικές πιθανότητες να βρίσκεται στην ΑΟΖ της Κύπρου κοίτασμα παρόμοιο
με το γιγάντιο κοίτασμα Zop που ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο το 2015 αναφέρθηκε
μιλώντας στο 4ο Eastern Mediterranean Gas Conference στη Λευκωσία ο επικεφαλής
του ερευνητικού τομέα της ENI Λ Μπερτέλι εκφράζοντας την ελπίδα που θα
εξαρτηθεί

από τον χρόνο υπογραφής νέου συμβολαίου με την Κυπριακή Δημοκρατία
ωςτο τέλος του έτους η ENI να προχωρήσει με γεώτρηση
Επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις φυ

►

Ol ανακαλύψεις
φυσίΚΟύ αερίου

είναί σημαντικές
Ρ

Υ

ασφάλεΐα Ισραήλ
Αίγυπχου Κύπρου
ανέφερε αξιωματούχος
χης εταιρείας

σικού αερίου στην περιοχή προσφέρουν δυνατό
χητες για εξαγωγές για τις οποίες απαιτούνται νέ
ες υποδομές που θα προκύψουν από μεγάλες ε
πενδύσεις και πολιτική συναίνεση από διάφορες
χώρες για να υλοποιηθούν ο αξιωματούχος της ENI
αναφέρθηκε στην πιθανότητα δημιουργίας τερ

ματικού υγροποίησης στην Κύπρο σε περίπτωση νέ
ων μαζικών ανακαλύψεων το Βασιλικό ανέφερε
0 εκδοτικός διευθυντής της Εταιρείας Υδρογο
νανθράκων Κύπρου Π Κελάμης σημειώνοντας ό
μ£ την επΊ'σπευση χων ανακαλύψεων αυτό που
θα προκύψει είναι ένα δίκτυο μεταφοράς
φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
Αυτές οι ανακαλύψεις είναι πολύ σημαντικές για τη στρατηγική ασφάλεια χωρών
όπως το Ισραήλ η Αίγυπτος και η Κύπρος αλλά και για τη διαφοροποίηση της ενεργειακής
προμήθειας στην Ευρώπη σημείωσε ο κ Μπερτέλι επισημαίνοντας πως η
της ανατολικής Μεσογείου έγκειται στο μέγεθος των ανακαλύψεων της όπως
στο Zop το Ταμάρ και το Λεβιάθαν του Ισραήλ αλλά και το Αφροδίτη της Κύπρου που
υγροποιημένου

σημασία

μαζί υπολογίζεται ότι περιέχουν 75

tcf φυσικού αερίου

Για συνάντηση ηγετών υπό Γκουτέρες στη ΝΥ µιλά ο τ/κ τύπος | News
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Στη Νέα Υόρκη θα ξεπεράσουν την «εµπλοκή» στις διαπραγµατεύσεις οι Νίκος Αναστασιάδης
και Μουσταφά Ακιντζί, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της τ/κ εφηµερίδας Kibris Postasi.
Η Kibris Postasi κάνει λόγο για συνάντηση των δυο στο περιθώριο του Συνεδρίου της Capital Link "Invest
in Cyprus Forum", όπου θα βρεθεί την ερχόµενη εβδοµάδα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης µε τετραµελή
αντιπροσωπεία.
Εν τω µεταξύ, πηγές από το προεδρικό που κλήθηκαν να σχολιάσουν το εν λόγω δηµοσίευµα
στο SigmaLive, διέψευσαν κατηγορηµατικά τόσο συνάντηση των δυο ηγετών στη Νέα Υόρκη όσο και κατ'
ιδίαν συνάντηση του Πτ∆ µε τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Το δηµοσίευµα της τ/κ εφηµερίδας αναφέρει ότι ο κατοχικός ηγέτης θα παραβρεθεί στη Νέα Υόρκη την
ερχόµενη εβδοµάδα και στο περιθώριο του Συνεδρίου θα γίνει η συνάντηση µεταξύ των δυο.
∆εν προκύπτει ενδεχόµενο συνάντησης ηγετών µε ΓΓ στη ΝΥ, δηλώνει πηγή στο ΚΥΠΕ

∆εν προκύπτει συνάντηση των δύο ηγετών µε τον ΓΓ του ΟΗΕ το προσεχές διάστηµα στη Νέα Υόρκη,
δήλωσε στο ΚΥΠΕ πηγή από την ελληνοκυπριακή διαπραγµατευτική οµάδα.
Όσον αφορά το ενδεχόµενο συνάντησης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µε τον ΓΓ κατά την παραµονή του
στη Νέα Υόρκη, κάτι τέτοιο δεν έχει κόµη καθοριστεί.
Σύµφωνα µε σηµερινό δηµοσίευµα της Κίπρις ποστασί, υπάρχει ο ισχυρισµός ότι την ερχόµενη εβδοµάδα
οι δύο ηγέτες, που δεν έχουν συναντηθεί από τις 16 Φεβρουαρίου, µε πρόσκληση του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτέρες θα µεταβούν στη Νέα Υόρκη και θα έχουν εκεί συνάντηση όλοι µαζί.
Πληροφορίες από ανώτερες διπλωµατικές πηγές, που επικαλείται η τ/κ εφηµερίδα, αναφέρουν ότι ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης ο οποίος θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη στις 22 Μαρτίου για να µιλήσει σε
συνέδριο της Capital Link «Invest in Cyprus Forum», έχει ζητήσει συνάντηση µε τον ΓΓ.
Ωστόσο, γράφει η Κίπρις ποστασί, ο ΓΓ του ΟΗΕ, αυτή τη δύσκολη στιγµή για το Κυπριακό, αντί να δει
µόνον του τον κ. Αναστασιάδη, θα προσκαλέσει στη Νέα Υόρκη και τον Τ/κ ηγέτη για να συναντηθούν και
να άρουν το αδιέξοδο που υπάρχει.
Η εφηµερίδα υπενθυµίζει ότι σε προηγούµενες δηλώσεις σχετικά µε την υφιστάµενη κρίση στις συνοµιλίες
ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε πει ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του και από το χέρι των ΗΕ, ωστόσο στο σηµείο
που βρισκόµαστε οι επαφές του Ειδικού Συµβούλου του ΓΓ, Έσπεν Μπαρθ Έιντε δεν έφεραν αποτέλεσµα.
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Εµπορικά ανταγωνιστικός ο αγωγός EastMed, δηλώνει η IGI Poseidon
Τεχνικά εφικτός, οικονοµικά βιώσιµος και εµπορικά ανταγωνιστικός, θα είναι ο αγωγός EastMed σε σχέση
µε τις άλλες λύσεις που προσφέρονται για µεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τον
Διευθυντή Ανάπτυξης της IGI Poseidon Ματέο Ρεστέλι.
Μιλώντας από το βήµα του συνεδρίου Eastern Mediterranean Gas Conference, την Τρίτη, o κ. Ρεστέλι
αναφέρθηκε στις µελέτες τις οποίες έχει κάνει η εταιρεία, που αποδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του
έργου σε σχέση µε τις άλλες επιλογές που υπάρχουν, οι οποίες είναι η εξαγωγή µέσω αγωγού προς την
Αίγυπτο ή µέσω Τουρκίας.
Αναφορά έκανε στην παρουσίασή του και στο µειωµένο προφίλ επικινδυνότητας που θα είχε ένας αγωγός
που περνάει µέσα από τα σύνορα της ΕΕ.
Ο αγωγός θα πάρει περίπου τέσσερα χρόνια για να κατασκευαστεί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος
θεωρεί ότι θα είναι σε ευθυγράµµιση µε τις δυνατότητες της περιοχής. Απαντώντας σε ερώτηση για το
ύψος της επένδυσης που θα χρειαστεί, ανέφερε ότι συνολικά η κατασκευή του αγωγού θα χρειαστεί µια
επένδυση γύρω στα 5 δισεκατ. ευρώ.
Για την αλλαγή που πρέπει να επέλθει στην πετρελαϊκή βιοµηχανία µίλησε ο Διευθυντής Τεχνολογίας της
TechnipFMC Τιµ Κρόουµ, στη δική του παρέµβαση. Πώς, επισήµανε, να κάνουµε τη δουλειά µας καλύτερα
και πιο αποτελεσµατικά.
Έδωσε το παράδειγµα ενός υδραυλικού εργαλείου, το οποίο παραδοσιακά αποτελείται από 640
διαφορετικά εξαρτήµατα. Επανεξετάζοντας το και ξανακατασκευάζοντας το, ακολουθώντας µια νέα
προσέγγιση, είπε, το έχουµε συναρµολογήσει µε 43 εξαρτήµατα.
Στόχος και ελπίδα των αλλαγών που προωθεί η εταιρεία στην τεχνολογία είναι εκτός των άλλων µια
µείωση του κόστους της τάξης του 50%, πρόσθεσε.
Για την ανάγκη διαφοροποίησης της βιοµηχανίας µε τρόπο που να επιτευχθεί µεγιστοποίηση των εσόδων,
ελαχιστοποίηση του κινδύνου, αλλά και να υπάρξει επαρκής προσφορά για τη ζήτηση ενέργειας µίλησε ο
Giacomo Matarazzo, Ανώτερος Διευθυντής Μάρκετινγκ της GE Oil & Gas.
Μίλησε για τα πλεονεκτήµατα του υγροποιηµένου αερίου. Σε σχέση µε τους αγωγούς, είπε ότι είναι µια
επιλογή δοκιµασµένη, αλλά ότι «σκοτώνει την ευελιξία» και επηρεάζεται από γεωπολιτικούς παράγοντες.
Γύρω στα €9 δισεκατ. το χρόνο επενδύει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
σύµφωνα µε τον επικεφαλής του γραφείου της στην Κύπρο Libor Krkoska, o οποίος σε παρέµβασή του στη
συζήτηση σε σχέση µε την προσέλκυση ξένων επενδύσεων ανέφερε ότι σηµαντικό µέρος αυτών των
κεφαλαίων επενδύεται σε ενεργειακά έργα.
Είπε ακόµη ότι η EBRD έχει ανοίξει γραφείο στην Κύπρο από το 2014 και ότι µέχρι στιγµής εστιάζονται
στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και τον κατασκευαστικό τοµέα. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος ήταν τρίτη πιο
ενεργή χώρα, από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Τράπεζα το 2016. Ανακοίνωσε επίσης ότι η
EBRD διοργανώνει στην Κύπρο στις 9 Μαΐου την ετήσια γενική συνέλευσή τη και επιχειρηµατικό φόρουµ
και ότι είναι η πρώτη εκδήλωση που διοργανώνει στην Ανατολική Μεσόγειο.
Τη θέση ότι όταν µιλάµε για αγωγούς τότε εισέρχονται στη συζήτηση και πολιτικά θέµατα εξέφρασε ο
ειδικός για ενεργειακά θέµατα Naji Abi – Aaad στη δική του παρέµβαση στη συζήτηση, σηµειώνοντας ότι
θα πρέπει να εξεταστεί πιο επισταµένα το θέµα του υγροποιηµένου αερίου.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν να αναπτυχθούν τα
ενεργειακά αποθέµατα στην Ανατολική Μεσόγειο ειρηνικά. Επείγει, σηµείωσε, να οριοθετηθούν τα
θαλάσσια σύνορα των χωρών και αυτό, είπε, θα πρέπει να αποτελέσει µια διεθνή προσπάθεια,
εισηγούµενος ότι ρόλο θα πρέπει να έχει και ο ΟΗΕ. Άλλο σηµείο, είπε, στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει
συµφωνία µεταξύ των χωρών της περιοχής είναι πώς γίνεται ο διαµοιρασµός κοινών κοιτασµάτων,
προσθέτοντας ότι θα πρέπει «να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε πώς θα µοιραστούµε κοινά κοιτάσµατα µε
οµαλό τρόπο».
Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος του CIPA Μάριος Ταννούσης αναφέρθηκε στις
προσπάθειες που καταβάλλει ο οργανισµός για να προσελκύσει επενδύσεις στην Κύπρο.
Η Ανατολική Μεσόγειος είναι στρατηγικής σηµασίας και επενδύουµε πολύ στην περιοχή, είπε. Την ίδια ώρα
κάλεσε όλους όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν έργα, τα οποία η Κύπρος µπορεί να φιλοξενήσει, να
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απευθυνθούν κοντά του. Ο οργανισµός, πρόσθεσε, έχει επενδύσει σε πολλές και συχνές επαφές στη Μέση
Ανατολή, έχει διοργανώσει επισκέψεις σε Κίνα και Ινδία, ενώ όπως ανακοίνωσε, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόµενος από άλλους τρεις Υπουργούς θα βρίσκεται εντός
Μαρτίου στη Νέα Υόρκη για το φόρουµ “Invest in Cyprus”.
Ο κ. Ταννούσης ανέφερε ακόµη ότι η Κύπρος αποτελεί ελκυστικό προορισµό για τη διαχείριση επενδυτικών
κεφαλαίων, σηµειώνοντας ότι τα κεφάλαια που είναι υπό διαχείριση στην Κύπρο έχουν αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια από €1δισεκατ. σε €3 δισεκατ.
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στη Nia Υόρκη στις 22 Μαρτίου 2017 να διεθνές Συνέδριο για τη Κύπρο με σκοπό την προβολή
και ανάδειξη της σημασίας της Κύπρου ως επιχειρηματικού Δ επενδυτικού προορισμού
H Capital Link διοργανώνει

To Capital Link Invaat in Cyprua Forum διοργανώνεται σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης
Εφοπλιστών του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου ΗΠΑ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου είναι η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Emet Δ Young

της Δημοκρατίας της Κύπρου και 1 Υπουργοί της Κυβέρνησης α ηγηθούν της συζήτησης με θέμο Επενδυτικές
και Επιχειρηματικές ευκαιρίες
Ο Πρόεδρος

Κεντρικοί Ομιλητές του Επισήμου Μεσημεριανού Γεύματος είναι ο κ Νίκος Αναστασιάδης Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Δ ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Κυβέρνησης κ Jonathan R Cohan Deputy Aaalatant Secretary US
Department of State Bureau of European Δ Euraalan Affaira Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προλογίσει
ο κ Αντρέας Χατζηγιάννης Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών
Κεντρικοί ομιλητές τομ ΣυνκδρΙου είναι ο κ Χάρης Γεωργιάδης Υπουργός Οικονομικών ο κ Μάριος Δημητριάδης Υπουργός
Μεταφορών Επικοινωνιών Δ Έργων ο κ Γιώργος Λακκοτρύπης Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας Δ Τουρισμού
Το Συνέδριο αποσκοπεί στη σωστή ενημέρωση μεγάλων αμερικανικών εταιριών και ενδιαφερόμενων επενδυτών για τις ευκαιρίες που
προσφέρει σήμερα η Κύπρος όχι μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εμπορικών συνεργασιών Για το
λόγο αυτό στο Συνέδριο 8α παρουσιαστούν θέματα που προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόμβου
logistics και ενέργειας και θα τονιστούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς καθώς και στον τομέα των
και του τουρισμού Παράλληλα το Συνέδριο θα
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της πληροφορικής ναυτιλίας Δ μεταφορών
παρουσιάσει τις εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Οικονομίας καθώς και το Κυβερνηπκό πρόγραμμα για την Οικονομία και
τις επενδύσεις

Πάνελ Συζητήσεων
The Emergence of Cyprua Aa A Regional Buelneea Hub ECONOMY BUSINESS Δ INVESTMENT The Economy of Cyprus
Legal and Tax
Developments Δ Outlook Cyprus A Dynamic Business and Investment Centre Doing Business in Cyprus
Considerations Cyprus Growth opportunities In the financial sector and beyond BANKING Δ FINANCIAL SERVICES Banking Δ
Financial Services Developing the Fund Industry Through Cyprus Cyprus as the Gateway to the European Union ENERGY Cyprus
Business Δ Investment Opportunities in Energy SHIPPING Δ LOGISTICS Cyprus as a Regional
as a Regional Energy Hub
Maritime Δ Logistics Industry Hub LUNCHEON Δ KEYNOTE ADDRESS CYPRUS AS A BUSINESS Δ INVESTMENT DESTINATION
Why Cyprus The international Investor Perspective Why Cyprus The Cypriot American Investor Perspective Investing In Growth
Δ Entrepreneurship International Funding Mechanisms for SME Investments in Cyprus

Εκδήλωση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του Capital Link Invest In Cyprus Forum ο κ Πόλυς Χατζηιωόννου,ΟΕΟ της Safe Bulkers που είναι εισηγμένη στο
NYSE διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προς τιμήν της Safe Bulkers και της Κύπρου
Ο κ Χατζηιωάννου συνοδευόμενος από το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τους Υπουργούς της Κυπριακής κυβέρνησης το
Διοικητικό Συμβούλιο της Safe Bulkers και άλλους επισήμους θα χτυπήσουν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 21
Μαρτίου 201 Τ

Επίσημο δείπνο της CHI προς τιμήν των ομιλητών του συνεδρίου
Στα πλαίσια του συνεδρίου Capital Link Invest In Cyprus ο κ Αιμίλιος Κυριάκου Country Officer της Clti στην Ελλάδα και Κύπρο
παραθέτει δείπνο προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυπριακής αποστολής και των ομιλητών του συνεδρίου στο Citl's Executive
Conference Center την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Εταιρίες που συμμετέχουν

• ΑΕΑ Investors

Central Cooperative Bank Citibank
Arch Capital Group Ltd Arsenal Capital Bank of Cyprua LON:BOCH
Europe Columbia Shipmanagement Cyprus Government Officials Cyprus Investment Promotion Agency Cyprus Sea Lines
Shipping Cyprus Trade Commissioner Cyprus Union of Shipowners Delek Drilling Δ Avner Oll Exploration Deloltte Limited
• Deutsche Bank EBRD Eni Petroleum Co Inc European Investment Bank Euroseas Ltd
Exxon Mobil EY First Athens
Corporete Finance Flot Δ Co PC Goldman Sachs Asset Management Grenfeld Wealth Hard Rock Hellenic American Bankers
Mana
Products
Inc McKinsey Δ Co Noble
HB:LE
Private
KPMG
Ltd
Lemissoler
Hellenic
Bank
Invesco
Association
Capital
Energy Objecutlve Inc PointRF Systems PLC PwC Safe Bulkers NYSE:SB Spectrum Gaming Capital Tornarltls Law Firm
• Third Point Tototheo
WL
Δ
Co
U.S
State
Ross
Department of
Group US Chamber of Commerce
LEAD SPONSORS Cyprus Union of Shipowners EY LEAD SUPPORTING ORGANIZATION Cyprus Investment Promotion Agency
GRAND SPONSORS Bank of Cyprus Cooperative Central Bank Deloltte Hellenic Bank Safe Bulkers SPONSORS Columbia
Shipmanagement Cyprus US Chamber of Commerce KPMG McKinsey Δ Company PwC Tototheo Group LUNCH SPONSOR
Mana SPEAKERS DINNER SPONSOR Cltl SUPPORTING SPONSORS First Athens Corporate Finance Flott Δ Co PC Lemissoler
• Tornarltls Law Firm

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
New York

CAPITAL LINK
London Athens Oslo Shanghai

Limassol

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ισϊοοελ.δα του συνεδρίου http://forumexapitalHnfc.com/cyprue/2017/index.htmI
Παρακαλούμε απευθυνθείτε ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ κα Όλγα Μπορνόζη Τηλ 1 212 661 75 66 Email obornozi@capitaIlink.com
ΑΘΗΝΑ κα Μαιρα ΚΙιωβα Τηλ 30 210 610 98 00 Email marketing@capitallink.com
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StockWatch
Κυπριακή Οικονοµία
Επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης: 14/03/2017 10:14
Με την παρουσία του προέδρου της ∆ηµοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος θα ηγηθεί τετραµελούς αντιπροσωπείας την οποία
απαρτίζουν ο υπουργός οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο υπουργός µεταφορών, επικοινωνιών και έργων Μάριος ∆ηµητριάδης, ο υπουργός
ενέργειας, εµπορίου, βιοµηχανίας και τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης,
πραγµατοποιείται στις 22 Μαρτίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το συνέδριο της Capital Link «Invest in Cyprus Forum».
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης φτάνει στη Νέα Υόρκη την προσεχή ∆ευτέρα και αναχωρεί την Πέµπτη 23 Μαρτίου, για να µεταβεί στη Ρώµη όπου
θα παραστεί στην επετειακή σύνοδο της ΕΕ για τα 60χρονα της Συνθήκης της Ρώµης.
Πρόκειται για ένα διεθνές συνέδριο για την Κύπρο που πραγµατοποιείται µε σκοπό την προβολή και ανάδειξη της σηµασίας της Κύπρου ως
επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού και λαµβάνει χώρα σε συνεργασία και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών,
του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εµπορικού Επιµελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ. Κύριοι χορηγοί του συνεδρίου
είναι η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst & Young.
Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα είναι κεντρικός οµιλητής του επισήµου µεσηµεριανού γεύµατος. Θα τον προλογίσει ο πρόεδρος της
Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών Αντρέας Χατζηγιάννης, ενώ θα µιλήσει και ο βοηθός υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόναθαν Κόεν.
Αξιοσηµείωτες είναι οι παρεµβάσεις στο συνέδριο των ηγετών των µεγάλων κυπριακών τραπεζών, της Τράπεζας Κύπρου (µε τον John Patrick
Hourican), της Ελληνικής Τράπεζας (µε τον Ιωάννη Μάτση), της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας (µε τον Νικόλαο Χατζηγιάννη) και της
Citibank Europe Plc (µε τον Αιµίλιο Κυριάκου).
Έντονη θα είναι η παρουσία των διεθνών κολοσσών στο χώρο της ενέργειας: ENI (µε τον πρόεδρο Gianni Di Giovanni), Delek Group & Avner
Oil & Gas Exploration (µε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύµβουλο Yaniv Friedman), Exxon Mobil (µε το διευθυντή εξορύξεων σε Ευρώπη και
Κασπία Jay Jackson) και Noble Energy (µε το µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ed Cox).
Θα µιλήσουν επίσης εξέχοντες αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία στην Κύπρο: Third Point (ο διευθύνων σύµβουλος David Bonanno),
Invesco Private Capital / WL Ross & Co (οι γενικοί διευθυντές Stephen Johnson / Mr. James Lockhart) και Spectrum Gaming Capital (ο
αντιπρόεδρος Adam Steinberg).
«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που εγκαινιάζουµε το επενδυτικό αυτό συνέδριο για την Κύπρο µε στόχο να ενισχύσουµε το προφίλ της,
ιδιαίτερα σε εκπροσώπους αµερικανικών εταιρειών, χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου
αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός και επιχειρηµατικός προορισµός για την προσέλκυση
επενδύσεων από τις ΗΠΑ», είπε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης.
Το συνέδριο, ανέφερε, αποσκοπεί στη σωστή ενηµέρωση µεγάλων αµερικανικών εταιρειών και ενδιαφερόµενων επενδυτών για τις ευκαιρίες
που προσφέρει σήµερα η Κύπρος, όχι µόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών εµπορικών συνεργασιών. Για το λόγο
αυτό στο συνέδριο θα παρουσιαστούν θέµατα που προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόµβου, logistics, και
ενέργειας και θα τονιστούν οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τοµείς, καθώς και στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, της πληροφορικής, ναυτιλίας & µεταφορών, και του τουρισµού.
Παράλληλα το συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και µεταρρυθµίσεις της κυπριακής οικονοµίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για
την οικονοµία και τις επενδύσεις.
«Η Capital Link στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά µε την καθιέρωση της Κύπρου ως επενδυτικού
προορισµού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Το συνέδριο θα δώσει στους συµµετέχοντες µια µοναδική δυνατότητα πληροφόρησης,
µάρκετινγκ και προσωπικών επαφών», είπε ο κ. Μπορνόζης.
Ένα από τα ενδιαφέροντα κοµµάτια του συνεδρίου σχετίζεται µε την παρουσία των επιφανών κυπριακής καταγωγής αµερικανών
επιχειρηµατιών, Νίκο Μούγιαρη (Mana Products), Ντίνο Ιορδάνου (Arch Capital), Ανδρέα Κραµβή (AEA Investors) και Τζον Τελεβάντο
(Arsenal Capital), που θα αναπτύξουν το θέµα γιατί να επενδύσει κανείς στην Κύπρο.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο και προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία επαφών µε εκπροσώπους από τις
επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές κοινότητες των ΗΠΑ και πιο συγκεκριµένα µε εκπροσώπους από αµερικανικές και
πολυεθνικές επιχειρήσεις, εταιρείες που µπορούν να επενδύσουν σε τοµείς στρατηγικού ενδιαφέροντος (π.χ. ναυτιλία, τουρισµό, ενέργεια, real
estate, τεχνολογία), ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αµερικανικές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ελεγκτικές επιχειρήσεις,
διαχειριστές χαρτοφυλακίων, εκπροσώπους από την κυπριακή αµερικανική οµογένεια, κυβερνητικά στελέχη, οικονοµικά, media.
Το συνέδριο θα παρέχει στους συµµετέχοντες ευκαιρία επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε στελέχη των εταιριών που συµµετέχουν
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της κυπριακής κυβέρνησης.
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Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση επενδυτικά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, την Αθήνα, τη Λευκωσία και τη Σαγκάη όπου
εισηγµένες και µη ναυτιλιακές εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό και ναυτιλιακό κοινό. Είναι ευρέως
γνωστή για το πλούσιο πληροφοριακό περιεχόµενο των συνεδρίων της αλλά και για τις ευκαιρίες µάρκετινγκ και εταιρικής δικτύωσης.
Στo πλαίσιo του «Capital Link Invest in Cyprus Forum», o Πόλυς Χατζηιωάννου, διευθύνων σύµβουλος της Safe Bulkers, που είναι εισηγµένη
στο NYSE, διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης προς τιµή της Κύπρου. Ο κ. Χατζηιωάννου, συνοδευόµενος
από τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τους υπουργούς της κυπριακής κυβέρνησης και άλλους επισήµους, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 21ης Μαρτίου 2017. Η τελετή θα µεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Την προηγούµενη του συνεδρίου, η Citi θα παραθέσει επίσηµο δείπνο στα κεντρικά της γραφεία προς τιµή των επισήµων και οµιλητών του
συνεδρίου. Για συµµετοχή στο συνέδριο, στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο: http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/
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Ο Ν. Αναστασιάδης κύριος οµιλητής σε επενδυτικό συνέδριο για την Κύπρο
στη Ν. Υόρκη
Σε επιχειρηµατικό συνέδριο στην Ουάσινγκτον, που θα πραγµατοποιηθεί στις 20 και 21 Μαρτίου, θα
συµµετάσχει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Με την παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος θα ηγηθεί τετραµελούς αντιπροσωπείας την οποία
απαρτίζουν ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης
και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγµατοποιείται στις 22 Μαρτίου, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το Συνέδριο της Capital Link «Invest in Cyprus Forum».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φτάνει στη Νέα Υόρκη την προσεχή Δευτέρα και αναχωρεί την Πέµπτη 23
Μαρτίου, για να µεταβεί στη Ρώµη όπου θα παραστεί στην επετειακή σύνοδο της ΕΕ για τα 60χρονα της
Συνθήκης της Ρώµης.
Σύµφωνα µε το ΚΥΠΕ, πρόκειται για ένα διεθνές Συνέδριο για την Κύπρο που πραγµατοποιείται µε σκοπό
την προβολή και ανάδειξη της σηµασίας της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού πόλου.
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Nicos Anastasiades to delivery keynote address in person at Capital Invest in Cyprus
Forum
Capital Link is privileged to welcome President Anastasiades to deliver the Luncheon Keynote Address at the
inaugural “Capital Link Invest in Cyprus Forum,” which will take place in New York on Wednesday, March 22, 2017,
at the Metropolitan Club.
The event features top government officials, global investment banks, business leaders and investors from Cyprus
and the United States. This is a top level international Forum about Cyprus as a business and investment destination.
The Forum is organized in cooperation and with the support of the Cyprus Union of Shipowners, the Cyprus
Investment Promotion Agency and the Cyprus – US Chamber of Commerce. The Cyprus Union of Shipowners and EY
are the Lead Sponsors.
LUNCHEON KEYNOTE SPEAKERS
Introduced by Mr. Andreas Hadjiyiannis, President – Cyprus Union of Shipowners
H.E. Nicos Anastasiades, President – Republic of Cyprus
H.E. Nicos Anastasiades, President – Republic of Cyprus
Mr. Jonathan Cohen, Deputy Assistant Secretary, European and Eurasian Affairs – U.S Department of
State
KEYNOTE SPEAKERS FROM THE REPUBLIC OF CYPRUS
H.E. Harris Georgiades, Minister of Finance
H.E. Yiorgos Lakkotrypis, Minister of Commerce, Industry & Tourism
H.E. Marios Demetriades, Minister of Transport, Communication and Works
FORUM OVERVIEW AND STRUCTURE
The Forum aims to raise awareness of Cyprus as an investment and business destination among the US investment,
financial and business communities. It will showcase the increasing importance of Cyprus as a regional maritime,
logistics, energy and operational hub and highlight investment and business opportunities in these areas as well as in
financial services, IT and tourism.
The Conference will feature the developments and reforms in the Cypriot economy and the Cypriot Government’s
programme for the economy and investments. It will highlight investment and business opportunities in key areas
such as banking and financial services, shipping and transportation, logistics, energy, IT and tourism.
TARGET AUDIENCE
The Forum presents a unique opportunity to meet and network with a large, high level delegates from the US
business, investment and finance communities and more specifically with representatives from: US & Multinational
Corporations; Private Equity Funds; Global Investment Banks & Financial Institutions; Law, Accounting & Auditing
Firms; Portfolio Managers; The Cypriot American Omogenia; Government Officials; and Financial & Trade Media.
Capital Link remains committed to its aim of raising awareness about Cyprus as an investment destination to a wider
investor audience. This Forum will provide the audience with a unique blend of informational, marketing and
networking opportunities.
REGISTRATION
To register please go to the link below:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/index.html
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Nicos Anastasiades to delivery keynote address in person at Capital Invest in Cyprus
Forum
Capital Link is privileged to welcome President Anastasiades to deliver the Luncheon Keynote Address at the
inaugural “Capital Link Invest in Cyprus Forum,” which will take place in New York on Wednesday, March 22, 2017,
at the Metropolitan Club.
The event features top government officials, global investment banks, business leaders and investors from Cyprus
and the United States. This is a top level international Forum about Cyprus as a business and investment destination.
The Forum is organized in cooperation and with the support of the Cyprus Union of Shipowners, the Cyprus
Investment Promotion Agency and the Cyprus – US Chamber of Commerce. The Cyprus Union of Shipowners and EY
are the Lead Sponsors.
LUNCHEON KEYNOTE SPEAKERS
Introduced by Mr. Andreas Hadjiyiannis, President – Cyprus Union of Shipowners
KEYNOTE SPEAKERS FROM THE REPUBLIC OF CYPRUS
FORUM OVERVIEW AND STRUCTURE
The Forum aims to raise awareness of Cyprus as an investment and business destination among the US investment,
financial and business communities. It will showcase the increasing importance of Cyprus as a regional maritime,
logistics, energy and operational hub and highlight investment and business opportunities in these areas as well as in
financial services, IT and tourism.
The Conference will feature the developments and reforms in the Cypriot economy and the Cypriot Government’s
programme for the economy and investments. It will highlight investment and business opportunities in key areas
such as banking and financial services, shipping and transportation, logistics, energy, IT and tourism.
TARGET AUDIENCE
The Forum presents a unique opportunity to meet and network with a large, high level delegates from the US
business, investment and finance communities and more specifically with representatives from: US & Multinational
Corporations; Private Equity Funds; Global Investment Banks & Financial Institutions; Law, Accounting & Auditing
Firms; Portfolio Managers; The Cypriot American Omogenia; Government Officials; and Financial & Trade Media.
Capital Link remains committed to its aim of raising awareness about Cyprus as an investment destination to a wider
investor audience. This Forum will provide the audience with a unique blend of informational, marketing and
networking opportunities.
REGISTRATION
To register please go to the link below:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/index.html
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Στις ΗΠΑ ο Πτ∆: Την Τετάρτη η συνάντηση µε ΓΓ ΟΗΕ - Σηµαντική επαφή µε
Εxxon Mobil
Με σηµαντικές επαφές στην ατζέντα του, αναχωρεί για τις Ηνωµένες Πολιτείες ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.

Ανάρτηση νέου17/03/2017 16:36
Κυριάκος Ποµηλορίδης
Για την προσεχή Τετάρτη 22 του µηνός,
έκλεισε το ραντεβού του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη µε τον
Γενικό Γραµµατέα των Η.Ε. Αντόνιο
Γκουντέρες στην έδρα του διεθνούς
Οργανισµού στην Νέα Υόρκη.
Σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές πρόθεση

20/3/2017 3:17 µµ
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του Προέδρου Αναστασιάδη, είναι να ενηµερώσει και δια ζώσης τον Γενικό Γραµµατέα για το πώς έχουν διακοπεί οι συνοµιλίες, την αποχώρηση του
Ακιντζί, τις τουρκικές προφάσεις και την παρούσα κατάσταση στις διαπραγµατεύσεις.
Θα καταθέσει την ετοιµότητα του για επανέναρξη χωρίς όρους των διαπραγµατεύσεων, και θα αναπτύξει τις απόψεις του στο θέµα της τροποποίησης
της µεθοδολογίας, αποκλείοντας κατηγορηµατικά και εκ των προτέρων οποιαδήποτε σκέψεις για αναβάθµιση του ρόλου των Η.Ε., εκφράζονται στο
παρασκήνιο είτε από τον Έσπεν Μπάρθ Έιντε, είτε από τρίτους.
Εξίσου σηµαντική είναι και η συνάντηση που θα έχει την προηγούµενη µέρα ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, µε αντιπροσωπία της EXXON MOBIL υπό
τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή της εταιρείας Darren W. Woods, κατά την οποία αναµένεται να συζητηθούν οι σχεδιασµοί και το ερευνητικό πρόγραµµα του
Αµερικανικού κολοσσού, ο οποίος εξασφάλισε τα δικαιώµατα έρευνας και εξόρυξης στο τεµάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ.
Να υπενθυµίσουµε ότι ο Πρόεδρος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη προκειµένου, να παραστεί σε επιχειρηµατικό συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στις 22
Μαρτίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, από την Capital Link µε τίτλο "Invest in Cyprus Forum".
Τον Πρόεδρο θα πλαισιώνουν οι Υπουργοί Οικονοµικών, Μεταφορών, Ενέργειας και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος θα παραµείνει στη Νέα Υόρκη µέχρι και την Πέµπτη 23 του µηνός, δεν αποκλείεται να έχει και άλλες επαφές,
πολιτικής φύσεως.
Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο, ο Πρόεδρος θα δεχθεί στο γραφείο του τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Κοτζία, ο οποίος θα βρίσκεται
νησί, για να εκπροσωπήσει την Ελληνική Πολιτεία στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου και στους εορτασµούς για την 1η Απριλίου.
Ο κος Κοτζιάς θα παραµένει στο νησί µέχρι και τις 29 του µηνός.
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•

Capital Link

Invest in Cyprus Forum

Λ1Ι

Wednesday March 22 2017
The Metropolitan Club One East 60th St New

Η Capital Link διοργανώνει στη Νέα Υόρκη στις 22 Μαρτίου 2017 ένα
διεθνές Συνέδριο για τη Κύπρο με σκοπό την
προβολή και ανάδειξη της σημασίας της Κύπρου ως επιχειρηματικού επενδυτικού προορισμού

ι

Το Capital Link Invest In Cyprus Forum διοργανώνεται σε συνεργασία και με την υποστήριξη
της Κυπριακής Ένωσης
Εφοπλιστών του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου
ΗΠΑ Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου είναι η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst
Young
Ο Πρόεδρος

Δημοκρατίας της Κύπρου
ι Επενδυτικές της
και Επιχειρηματικές ευκαιρίες

και 3 Υπουργοί της Κυβέρνησης 8α ηγηθούν της συζήτησης

με θέμα

Κεντρικοί Ομιλητές του Επισήμου Μεσημεριανού Γεύματος είναι ο κ Νίκος Αναστασιάδης Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Κυβέρνησης κ Jonathan R Cohen Deputy Assistant Secretary US
Eurasian Affairs Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προλογίσει ο
Department of State Bureau of European
κ Αντρέας Χατζηγιάννης Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών
Κεντρικοί ομιλητές του Συνεδρίου είναι ο κ Χάρης Γεωργιάδης Υπουργός Οικονομικών ο κ Μάριος Δημητριάδης
ο κ Γιώργος Λακκοτρύπης Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου
Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών
Έργων
Βιομηχανίας Τουρισμού
Το Συνέδριο αποσκοπεί στη σωστή ενημέρωση μεγάλων αμερικανικών εταιριών και ενδιαφερόμενων επενδυτών για τις ευκαιρίες
που προσφέρει σήμερα η Κύπρος όχι μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εμπορικών συνεργασιών
Για το λόγο αυτό στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν θέματα που προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού
κόμβου logistics και ενέργειας και θα τονιστούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς καθώς και
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της πληροφορικής ναυτιλίας μεταφορών και του τουρισμού Παράλληλα το
Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Οικονομίας καθώς και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για
την Οικονομία και τις επενδύσεις

Πάνελ Συζητήσεων
The Emergence of Cyprus As A Regional Business Hub ECONOMY BUSINESS ft INVESTMENT The Economy of Cyprus
Outlook Cyprus A Dynamic Business and Investment Centre Doing Business in Cyprus Legal and Tax
Developments
Considerations Cyprus Growth opportunities in the financial sector and beyond BANKING FINANCIAL SERVICES Banking
Financial Services Developing the Fund Industry Through Cyprus Cyprus as the Gateway to the European Union ENERGY
Investment Opportunities in Energy SHIPPING
LOGISTICS Cyprus as a
Cyprus as a Regional Energy Hub Business
Regional Maritime Logistics Industry Hub LUNCHEON KEYNOTE ADDRESS CYPRUS AS A BUSINESS ft INVESTMENT
DESTINATION Why Cyprus The international Investor Perspective Why Cyprus The Cyprlot American Investor Perspective
Investing in Growth Entrepreneurship International Funding Mechanisms for SME Investments in Cyprus

Εκδήλωση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του Capital Link Invest in Cyprus Forum ο κ Πόλυς Χατζηιωάννου,ΟΕΟ της Safe Bulkers που είναι εισηγμένη
στο NYSE διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προς τιμήν της Safe Bulkers και της Κύπρου
Ο κ Χατζηιωάννου συνοδευόμενος από το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τους Υπουργούς της Κυπριακής κυβέρνησης
το Διοικητικό Συμβούλιο της Safe Bulkers και άλλους επισήμους θα χτυπήσουν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της
Τρίτης 21 Μαρτίου 2017

Επίσημο δείπνο της CHI προς τιμήν των ομιλητών του συνεδρίου
Στα πλαίσια του συνεδρίου Capital Link Invest In Cyprus ο κ Αιμίλιος Κυριάκου Country Officer της Citi στην Ελλάδα και
Κύπρο παραθέτει δείπνο προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυπριακής αποστολής και των ομιλητών του συνεδρίου στο Citi's
Executive Conference Center την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Εταιρίες που συμμετέχουν

• ΑΕΑ Investors

Arch Capital Group Ltd Arsenal Capital Bank of Cyprus LON:BOCH Central Cooperative Bank Citibank
Europe Columbia Shipmanagement Cyprus Government Officials Cyprus Investment Promotion Agency Cyprus Sea Lines
Shipping Cyprus Trade Commissioner Cyprus Union of Shipowners Delek Drilling Avner Oil Exploration Deloitte Limited
• EBRD Eni Petroleum Co Inc
Exxon Mobil EY First Athens Corporate
European Investment Bank Euroseas Ltd
Finance Flot
Co PC Goldman Sachs Asset Management Granfeld Wealth Hard Rock
Hellenic American Bankers
Association Hellenic Bank HB:LI Invesco Private Capital KPMG Ltd Lemissoler Mana Products Inc McKinsey Co
• Noble
PointRF Systems PLC PwC Safe Bulkers NYSE:SB
Energy
Objecutlve Inc
Spectrum Gaming Capital
• Tornaritis Law Firm Third Point Tototheo
Group US Chamber of Commerce U.S Department of State WL Ross Co
LEAD SPONSORS Cyprus Union of Shipowners EY LEAD SUPPORTING ORGANIZATION Cyprus Investment Promotion
Agency GRAND SPONSORS Bank of Cyprus Cooperative Central Bank Deloitte Hellenic Bank Safe Bulkers SPONSORS
Columbia Shipmanagement Cyprus US Chamber of Commerce KPMG McKinsey
Company PwC Tototheo Group
LUNCH SPONSOR Mana SPEAKERS DINNER SPONSOR Citi SUPPORTING SPONSORS First Athens Corporate Finance
• Flott
Co PC Lemissoler Tornaritis Law Firm

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
CAPITAL LINK
New York

London

Athens

Oslo Shanghai

Limassol

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/index.htrrtf
Παρακαλούμε απευθυνθείτε ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ κα Όλγα Μπορνόζη Τηλ 1 212 661 75 66 Email obornozi@capitalfink.com
ΑΘΗΝΑ κα Μάιρα Κίτωβα Τηλ 30 210 610 98 00 Email marketing@capitallink.com
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President Anastasiades keynote speaker at Capital Link’s ‘Invest in Cyprus’ Forum
Energy and banking tops the agenda. Ministers of Finance, Energy and Transportation will address the Forum that will
take place in New York, on March 22
New York.– (GreekNewsOnline)
The President of the Republic of Cyprus Nicos Anastasiades will be the keynote speaker at the Capital Link’s “Invest
in Cyprus” Forum that will take place on Wednesday, March 22, at The Metropolitan Club in New York. The Cypriot
president arrives in New York on Monday and on Wednesday he is going to meet at the UN headquarters UNSG
Antonio Guterres.
According to a press release issued by the organisers, the forum will feature the developments and reforms in the
Cypriot economy and the Cypriot government`s programme for the economy and investments.
It will also feature political and business leaders and decision makers from the public and private sectors, including
three key Government Ministers from the Republic of Cyprus (Minister of Finance Harris Georgiades, Minister of
Commerce, Industry, Tourism and Energy Yiorgos Lakkotrypis, Minister of Transport Communications and Works
Marios Demetriades), US Deputy Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs Jonathan Cohen, the CEOs
of major Cypriot organizations and senior executives of US and international companies active in the region.

The forum aims to raise awareness of Cyprus as an investment and business destination among the US investment,
financial and business communities. It will showcase the increasing importance of Cyprus as a regional maritime,
logistics, energy and operational hub and highlight investment and business opportunities in these areas as well as in
financial services, IT and tourism.
`Cyprus can be of significant value to companies which are using the United Kingdom as a gateway to the European
Union and will thus be affected by BREXIT`, the press release adds.
It also says that `strategically located as the gateway to the European Union, the Middle East, North Africa and the
Black Sea, Cyprus is a full member of the European Union with an open market economy and skilled workforce
mainly specializing in the financial and service sectors. It offers political stability, an efficient legal system, a
competitive tax regime and a restructured and growth oriented economy. The banking system has been recapitalized
and is governed by practices aligned with the EU legislation`.
The President of Capital Link Nikos Bornozis said he is particularly proud to be hosting this forum on Cyprus with a
view to enhance the country’s profile, especially to representatives of american companies, financial institutions and
members of the business community, highlighting Cyprus’ advantages as an investment and business destination.
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The Forum attracts the highest level of Governmental representatives, executives from the private sector,
international partners and investors currently active in Cyprus. Specifically in addition to the intervention through
webcast of the President of Cyprus, the Deputy Assistant Secretary of the US Department of State,the 3 ministers
and the President of the Cyprus Organization Investment Promotion, we are privileged to have the participation of :
3 of the largest Cypriot banks: Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank, Hellenic Bank and Citi, also
the 4largest international auditing and consulting firms: Ernst& Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers,
KPMG and also McKinsey&Company
International giants in the energy sector: ENI, Delek Group &Avner Oil & Gas Exploration,Exxon Mobil, Noble
Energy,
US investors with active presence in Cyprus: Third Point, Invesco Private Capital / WL Ross &Co., Spectrum
Gaming Capital
Major shipping companies:The Cyprus Union of Shipowners and Safe Bulkers, which is listed on the New York
Stock Exchange
Major shipping industry participants: Columbia Shipmanagement, Tototheo Group;
Cypriot American Entrepreneurs with investment presence in Cyprus : Nikos Mouyiaris, DinosIordanou,
Andreas Kramvis, John Televantos.
In the framework of «Capital Link Invest in Cyprus Forum», Polys Hadjioannou, managing director of Safe Bulkers,
which is listed on the New York Stock Exchange, is hosting a special event at the SE to honour Cyprus.
Hadjioannou, accompanied by President Anastasiades, his Ministers and other officials, will ring the bell to mark the
end of trading on the Stock Exchange on Tuesday, March 21.

THE PROGRAM
The Emergence of Cyprus As A Regional Business Hub
ECONOMY – BUSINESS & INVESTMENT:
The Economy of Cyprus – Developments & Outlook
Cyprus: A Dynamic Business and Investment Centre
Doing Business in Cyprus – Legal and Tax Considerations
Cyprus: Growth opportunities in the financial sector and beyond
BANKING & FINANCIAL SERVICES:
Banking & Financial Services
Developing the Fund Industry Through Cyprus – Cyprus as the Gateway to the European Union
ENERGY:
Cyprus as a Regional Energy Hub – Business & Investment Opportunities in Energy
SHIPPING & LOGISTICS
Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub
LUNCHEON & KEYNOTE ADDRESS
Keynote address

CYPRUS AS A BUSINESS & INVESTMENT DESTINATION
Why Cyprus – The international Investor Perspective
Why Cyprus – The Cypriot American Investor Perspective
Investing in Growth & Entrepreneurship – International Funding Mechanisms for SME Investments in Cyprus

ONE-ON-ONE MEETINGS
The Forum will provide delegates with unique networking opportunities through one-to-one meetings with listed and
unlisted companies, as well as, with members of the Cypriot Government delegation.
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SPEAKERS DINNER
A day before the Forum, Citi will host an official dinner at its headquarters in honor of the officials and speakers of
the Forum.

ORGANIZERS
Capital Link is an Advisory, Investor Relations and Financial Communications firm. Capital Link is known for the
organization of large scale high quality maritime and investor forums in key industry centers, such as New York,
London, Athens and Shanghai, and as of 2017 in Limassol. Capital Link organizes fourteen conferences annually, of
which seven are focused on the maritime sector. Capital Link’s events draw the elite of the financial, investment and
maritime communities and provide a unique combination of superior informational content, marketing and networking
opportunities. Capital Link’s global marketing platform enhances the visibility and reach of these events during
the year on a global scale that lasts well beyond the date on which each event is held, becoming a continuous
reference point for market participants.

REGISTRATION
To register please go to the link below:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/
The CAPITAL LINK FORUM website: www.capitallinkforum.com
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Σηµαντικές επαφές του Προέδρου
Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη
Εθνικός Κήρυξ (https://www.ekirikas.com/author/sofianos/)

19 Μαρτίου, 2017

Την επανέναρξη των συνοµιλιών στο Κυπριακό θα ζητήσει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, από τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες, στην κατ’ ιδίαν συνάντηση τους την Τετάρτη, στην έδρα του ΟΗΕ (Αρχείο ΑΡ).

Του Νεόφυτου Κυριάκου.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στο δρόµο για τη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει πολύ σηµανικές
επαφές το επόµενο τριήµερο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης.
Ο Κύπριος Πρόεδρος αναµένεται να φτάσει τη ∆ευτέρα στη Νέα Υόρκη όπου θα έχει ένα πολύ γεµάτο
τριήµερο σηµαντικών για την Κύπρο επαφών των οποίων δεσπόζει η συνάντηση της Τετάρτης 22 του
µήνα µε τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε µια κρίσιµη συγκυρία για το Κυπριακό, λόγω της
διακοπής της διαπραγµατευτικής διαδικασίας.
Στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, θα µιλήσει σε επενδυτικό συνέδριο για την Κύπρο του
οργανισµού Capital Link και θα έχει επαφές µε στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της Ενέργειας, καθώς και µε οµογενειακούς και άλλους παράγοντες.
Σε δηλώσεις για την επικείµενη συνάντηση του µε τον ΓΓ του ΟΗΕ ο Πρέοδρος Αναστασιάδης
ανέφερε ότι θα εκφράσει την απόλυτη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς να συνεχίσει τον
διάλογο για το Κυπριακό που διακόπηκε χωρίς την ευθύνη της.
«Θα αναπτύξω στον ΓΓ την απόλυτη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς να συνεχίσει ένα
διάλογο που διακόπηκε χωρίς την ευθύνη της.
Στόχος µας, είναι η εξεύρεση µιας λύσης που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, στις ανησυχίες, στις
έγνοιες όχι µόνον της µιας κοινότητας, αλλά και των δύο κοινοτήτων. Μιας λύσης η οποία
οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε οποιουσδήποτε τρίτους να αποτελούν τάχα τους
εγγυητές ή ιδιαίτερα την παρουσία κατοχικών στρατευµάτων.
Ο στόχος της επίσκεψης µου είναι να επαναλάβω τη βούληση µου αλλά και τα πλαίσια µέσα στα
οποία θα πρέπει να κινείται µια λύση αν θέλουµε να είναι βιώσιµη, λειτουργική και να γίνει αποδεκτή
βεβαίως και από τον λαό», ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ερωτηθείς αν εκτιµά πως θα επιστρέψει ο κ. Ακιντζί στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, ο Κύπριος
Πρόεδρος διερωτήθηκε προς στους δηµοσιογράφους αν αναµένουν να απαντήσει αυτός «εκ µέρους
του κ. Ακιντζί».
Γεµάτο τριήµερο
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα της επίσκεψης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος θα
συνοδεύεται από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Νίκο Χριστοδουλίδη, θα παραστεί το βράδυ της
∆ευτέρας 20 µαρτίου σε δείπνο που θα παραθέσει προς τιµή του η ηγεσία της κυπριακής οµογένειας
στη Νέα Υόρκη.
Την Τρίτη 21 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης.
Στις 22 Μαρτίου, θα έχει συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Aντόνιο
Γκουτέρες, στην έδρα του ΟΗΕ.
Ακολούθως, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής ∆ηµήτριο, στο οίκηµα της Αρχιεπισκοπής.
Αργότερα την ίδια µέρα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα µιλήσει στο επίσηµο γεύµα που διοργανώνεται
στο πλαίσιο του διεθνούς Φόρουµ «Επενδύστε στην Κύπρο», το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στο
Metropolitan Club. Το Φόρουµ διοργανώνεται από την εταιρεία Capital Link, σε συνεργασία µε την
Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών, τον Κυπριακό Οργανισµό Προσέλκυσης Επενδύσεων και τα
Εµπορικά Επιµελητήρια Κύπρου – ΗΠΑ.
Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ενηµέρωση µεγάλων αµερικανικών εταιρειών και ενδιαφερόµενων
επενδυτών για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος για επενδύσεις και για την ανάπτυξη
επιχειρηµατικών και εµπορικών συνεργασιών.
Το βράδυ της 22ας Μαρτίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα παρακαθίσει σε δείπνο εργασίας µε
στελέχη της εταιρείας ExxonMobil, η οποία ως γνωστόν θα αναλάβει το τεµάχιο 10 της κυπριακής
ΑΟΖ σε συνεργασία µε την QatarPetroleum.
Την Πέµπτη 23 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει χωριστές συναντήσεις µε τον Υπουργό
Εξωτερικών του Ηνωµένου Βασιλείου Boris Johnson και µε τον Υπουργό Εξωτερικών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβακίας Miroslav Lajčák, ο οποίος θα προεδρεύσει της 72ης Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Το βράδυ της 23ης Μαρτίου, ο Κύπριος Πρόεδρος θα αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για τη Ρώµη,
όπου θα παραστεί στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για
την 60ή επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης.
Κυπριακό, επενδύσεις και ενεργειακοί σχεδιασµοί
Σε δηλώσεις για την επίσκεψη Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Ν.
Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η επίσκεψη στοχεύει να εξυπηρετήσει τρεις πολύ συγκεκριµένους
στόχους. «Κατ’ αρχήν είναι το Κυπριακό» είπε εξηγώντας ότι «µέσα από τις συναντήσεις µε τον ΓΓ
του ΟΗΕ, τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών και κάποιους αξιωµατούχους άλλων κρατών, ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα παρουσιάσει την κατάσταση πραγµάτων ως έχει διαµορφωθεί µέχρι
στιγµής, θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους, δυστυχώς, δεν γίνονται συνοµιλίες και θα
υπογραµµίσει την αναγκαιότητα να επαναρχίσει ο διάλογος».
Ο Εκπρόσωπος ανέφερε περαιτέρω ότι ο Πρόεδρος θα παραστεί στο επενδυτικό φόρουµ, που
διοργανώνεται αποκλειστικά για την Κύπρο σηµειώνοντας ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουµε τις θετικές
αξιολογήσεις της κυπριακής οικονοµίας «ώστε να προσελκύσουµε περισσότερες επενδύσεις στην
Κύπρο».
Από εκεί και πέρα, συνέχισε ο Πρόεδρος θα πραγµατοποιήσει σηµαντικές συναντήσεις µε επικεφαλής
ενεργειακών κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και µε άλλους που ενδιαφέρονται να
δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασµών της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
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President
people's wi
Anastasiades leaves tonight to meet Guterres energy leaders

Anastasiades will also address a conference to
investment in Cyprus and its energy sector

encourage

PRESIDENT Nicos Anasta
siades said on Saturday that
in his upcoming meeting with
the UN Secretary General in
New York he will express the
will of the Greek Cypriot side
to continue the dialogue on
the Cyprus problem for the
interruption of which it is not
responsible
The President said at his
meeting with UN Secretary
General Antonio Guterres
which will take place next
week I will expound on the
absolute will of the Greek
Cypriot side to continue a dialogue
which was interrupted
without its fault
Our aim is to find a solution
that will meet the expectations
the concerns and worries
not just of one community
but of both communities a
solution which will definitely
not allow any third parties to
be so-called guarantors and
in particular will not allow
the presence of occupation
troops he said
The aim of my visit to
the UN is to reiterate my
will for as well as the framework
within which a solution
should be placed if we want it
to be viable functional and of
course to be accepted by the
people Anastasiades said

Replying to a question as to
whether he thinks that Turkish
Cypriot leader Mustafa
Akinci will return to the
table the President
said do you expect me to
on behalf of Mr Akinci I
negotiating

answer

hope he will do so
The meeting with Guterres
will be part of a trip to the US
where Anastasiades will
an investment conference
He will depart for New
York tonight
On Wednesday in addition
address

to meeting with Guterres
will have a meeting
with Archbishop Demetrios
of America before addressing
the international Invest in Cyprus
conference at the Metropolitan
Anastasiades

Club
The forum is organised by
Capital Link in cooperation
with the Cypriot association
of ship-owners the Cyprus
Promotion Agency
and the commercial chambers
of Cyprus and USA
It aims to inform large American
corporations and investors
of the investment opportunities
available in Cyprus
and promote business and
commercial cooperation
Still on March 22 Anastasiades
Investment

will attend a working dinner
with ExxonMobil officials
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Για τη Νέα Υόρκη αναχωρεί το βράδυ ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,
όπου την Τετάρτη θα έχει συνάντηση µε τον ΓΓ του ΟΗΕ, µε στόχο να εκφράσει την απόλυτη
βούληση της ε/κ πλευράς για συνέχιση του διαλόγου στο Κυπριακό.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να παραστεί σε επενδυτικό συνέδριο για την
Κύπρο. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα έχει επαφές µε στελέχη εταιρειών, που δραστηριοποιούντα στον
τοµέα της Ενέργειας, καθώς και µε οµογενειακούς και άλλους παράγοντες.
Φορτωµένο πρόγραµµα επαφών του Πτ∆
Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση, αύριο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, θα παραστεί σε δείπνο, που θα
παραθέσει προς τιµή του η ηγεσία της κυπριακής οµογένειας στη Νέα Υόρκη.
Την Τρίτη ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης.Την Τετάρτη θα πραγµατοποιηθεί η συνάντηση µε τον Γ.Γ. των Ηνωµένων Εθνών Antonio
Guterres, στην έδρα του ΟΗΕ και στη συνέχεια θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής ∆ηµήτριο,
στο οίκηµα της Αρχιεπισκοπής.
Αργότερα την ίδια µέρα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα µιλήσει στο επίσηµο γεύµα, που διοργανώνεται,
στο πλαίσιο του διεθνούς Φόρουµ «Επενδύστε στην Κύπρο».
Το Φόρουµ διοργανώνει η εταιρεία Capital Link, σε συνεργασία µε την Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών, τον
Κυπριακό Οργανισµό Προσέλκυσης Επενδύσεων και τα Εµπορικά Επιµελητήρια Κύπρου – ΗΠΑ. Το
Συνέδριο αποσκοπεί στην ενηµέρωση µεγάλων αµερικανικών εταιρειών και ενδιαφερόµενων επενδυτών
για τις ευκαιρίες, που προσφέρει η Κύπρος για επενδύσεις και για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών και
εµπορικών συνεργασιών.
Το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα παρακαθίσει σε δείπνο εργασίας µε στελέχη της
εταιρείας ExxonMobil.
Την Πέµπτη 23 Μαρτίου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει χωριστές συναντήσεις µε τον ΥΠΕΞ του
Ηνωµένου Βασιλείου, Boris Johnson και µε τον ΥΠΕΞ και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβακίας,
Miroslav Lajčák, ο οποίος θα προεδρεύσει της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Μετά τη Νέα Υόρκη, Ρώµη
Μετά τη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος θα αναχωρήσει για τη Ρώµη, όπου θα παραστεί στην Άτυπη Σύνοδο
Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για την 60ή επέτειο από την υπογραφή της
Συνθήκης της Ρώµης.
Στις Βρυξέλλες για Κυπριακό ο Έιντε

20/3/2017 3:14 µµ

Εβδοµάδα Κυπριακού σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες | News

2 of 2

http://www.sigmalive.com/news/local/414866/evdomada-kypriakou-se...

Επαφές στις Βρυξέλλες θα έχει αυτή την εβδοµάδα ο Ειδικός Σύµβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ για το
Κυπριακό. O Espen Barth Eide θα έχει την Πέµπτη συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Ο αξιωµατούχος των Ηνωµένων Εθνών θα έχει συναντήσεις και µε άλλους ευρωπαίους αξιωµατούχους,
ώστε να διατηρηθεί το µοµέντουµ της ευρωπαϊκής υποστήριξης στη διαδικασία.
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Agenda
MONDAY
Finance Minister Euclid Tsakalotos at the Eurogroup meeting in Brussels.
Seven Athens-based bilateral chambers of commerce are holding an international meeting on mediation, with the
support of the Hellenic Bank Association. At 5 p.m., at the Bank of Greece, Edouardou Lo & Stadiou, Athens.
(www.amcham.gr)
Protagon.gr organizes a conference on “1957-2017, from the EEC to the EU: Challenges and Solutions for the Future
of Europe.” At the Royal Olympic Hotel, 28 Athanasiou Diakou, Athens, at 6 p.m. (Tel. 210.723.7934,
info@protagon.gr)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) releases January data on the Greek commercial fleet.
TUESDAY
Municipal employees are holding a work stoppage until 11.30 a.m. and a rally at 9.30 a.m. outside the Interior Ministry
in Athens.
The Italian Embassy in Athens, European Parliament’s Information Office in Greece and the European Commission’s
Representation in Greece organize an event on the 60th anniversary of the Treaty of Rome to present and launch an
exhibition titled: “Ever Closer Union: The Legacy of the Treaty of Rome for Today’s Europe.” At 11 a.m. at the EP
office in Athens, 8 Amalias. The exhibition runs through March 29. (Info: ambatene.esteri.it)
Greece’s first artificial intelligence conference – on “A Deep Look on How AI affects Business” – is held at gazARTE,
32-34 Voutadon, Gazi, Athens. (Info: 694.077.8709, ymouratides@boussias.com)
Blue-chip company Sarantis will present its 2016 financial results.
WEDNESDAY
The Arab Hellenic Chamber of Commerce & Development holds an event on “Doing Business in the Arab World,” at
the Divani Caravel Hotel, 2 Vassileos Alexandrou, Athens. (Info: www.arabhellenicchamber.gr)
The Athens Institute for Education and Research organizes a lecture on Foreign Direct Investment,” at 12 noon at the
St George Lycabettus Hotel, Athens. (Info: www.atiner.gr)
Capital Link’s “Invest in Cyprus Forum” will take place at the Metropolitan Club in New York City. (Info:
forums.capitallink.com)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will publish January data in industrial turnover.
Athens-listed Grivalia Properties holds its annual general meeting.
THURSDAY
European Commissioner for Migration Dimitris Avramopoulos is scheduled to participate in a joint meeting of Greek
Parliament’s committees for European Affairs and Public Administration, Public Order and Justice, in Athens.
The E-Commerce Conference 2017, themed “Shaping the Future of Digital Retailing,” is held at the OTE Academy
amphitheater, 1 Spartis, Maroussi. (Tel. 210.661.7777, kv@boussias.com)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will issue its February statistics on new house construction material
prices.
Titan Cement and Aegean Air will issue their financial results for 2016.
Listed firm Foodlink holds an extraordinary general meeting.
FRIDAY
Student parade held in central Athen to mark the 1821 Greek War of Independence.
Heirotechnica, the country’s biggest handicrafts and DIY exhibition, opens at the Helexpo Center, 39 Kifissias,
Maroussis, Athens. To Sunday. (Info: xeitotexnika.gr)
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SATURDAY
National holiday commemorating the 1821 revolution, with a military parade in central Athens and student parades
across the country.
SUNDAY
Clocks should be set forward by one hour at 3 a.m. local time to 4 a.m. as Daylight Savings begin. Clocks change
back on the last Sunday of October.
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President will express to Guterres his strong willingness for the resumption of talks
Nicosia.- CNA
President of the Republic Nicos Anastasiades, who will meet next week with UNSG Antonio Guterres, said on
Saturday that at their meeting he will express the strong willingness of the Greek Cypriot side to continue the Cyprus
dialogue, which was interrupted by the Turkish Cypriot side last month.
In statements to journalists, the President stressed that the goal of his visit in New York is to reiterate his strong
willingness for the resumption of the talks as well as to refer to the framework that a solution must have in order to be
viable, functional and accepted by the people.
“I reiterate that our goal is the achievement of a solution that would meet the expectations and the concerns, not only
of one community but of both communities”,he noted.
The solution, he added, must definitely not allow any third parties to present themselves as guarantors and must not
include the presence of occupation troops either.
Asked if he believes that the Turkish Cypriot leader will return to the negotiating table, he said he hoped he would do
so.
The President was speaking to journalists on the sidelines of the official start of the Limassol Marathon, that takes
place in this Cypriot southern coastal town.
President of the Republic Nicos Anastasiades is expected to arrive in New York on Monday early afternoon, for the
Invest in Cyprus Capital Link Forum.
According to an official press release, the President, accompanied by Government Spokesman Nikos
Christodoulides, will attend on the 20th of March a dinner organized to his honor by the Cypriot overseas community
in New York.
He will also declare the termination of the trading session of the New York Stock Exchange on the 21st of March.
On the next day, the President will hold a meeting with UNSG Antonio Guterres, in the UN headquarters.
During his stay in New York, the Cypriot President will be meeting with Archbishop of America, Demetrios.
President Anastasiades will also address the luncheon organized by the International Forum “Invest in Cyprus”, which
will take place at the Metropolitan Club. On the evening of the 22 of March the President will attend a working dinner
with officials from ExxonMobil.
On the Thursday, the President will hold separate meetings with British Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs Boris Johnson and the Foreign and European Affairs Minister of Slovakia Miroslav Lajčák, who
will chair the 72nd UN General Assembly.
On the evening of the 23rd of March he will depart to Rome where he will attend the Informal EU Summit for the 60th
anniversary of the Rome Treaty.

ESPEN BARTH EIDE
EU Commission President Jean-Claude Juncker will receive on Thursday Espen Barth Eide, Special Adviser of the
United Nations Secretary-General on Cyprus, according to his official calendar.
Commission Spokesman Alexander Winterstein, invited to comment by CNA on a possible meeting, said that “we
should know how close the reunification is to the president`s heart, how closely he was involved, for a long time and
how open his communication channels are to all parties and players in this process, so this visit is part of this
process of the president being involved, but I cannot tell you today exaclty what will be discussed”.
Eide has been in Cyprus over the past week in an effort to resume peace talks between the leaders of the island`s
two communities, Cyprus President Nicos Anastasiades and Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci.
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Tι θα πει ο πρόεδρος Αναστασιάδης στον Γκουτιέρες – Έρχεται στη Νέα Υόρκη
για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Την απόλυτη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς για συνέχιση του διαλόγου θα εκφράσει ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στον ΓΓ του ΟΗΕ κατά την επικείµενη συνάντηση τους. Σε
δηλώσεις του στο περιθώριο της τελετής έναρξης του ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεµεσού – ΓΣΟ, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε “θα αναπτύξω στον ΓΓ την απόλυτη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς να
συνεχίσει ένα διάλογο που διακόπηκε χωρίς την ευθύνη της”.
“Στόχος µας, να επαναλάβω, είναι η εξεύρεση µιας λύσης που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, στις
ανησυχίες, στις έγνοιες, όχι µόνον της µιας κοινότητας, αλλά και των δύο κοινοτήτων”, είπε και πρόσθεσε
“µιας λύσης η οποία οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε οποιουσδήποτε τρίτους να αποτελούν τάχα
τους εγγυητές ή ιδιαίτερα την παρουσία κατοχικών στρατευµάτων”.
Ο στόχος της επίσκεψης µου, συνέχισε, είναι να επαναλάβω τη βούληση µου αλλά και τα πλαίσια µέσα στα
οποία θα πρέπει να κινείται µια λύση αν θέλουµε να είναι βιώσιµη, λειτουργική και να γίνει αποδεκτή
βεβαίως και από τον λαό.
Ερωτηθείς αν εκτιµά πως θα επιστρέψει ο Τ/κ ηγέτης στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας είπε πως δεν µπορεί να απαντήσει εκ µέρους του κ.Ακιντζί ωστόσο αυτό, όπως είπε, ελπίζει.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φτάνει στη Νέα Υόρκη νωρίς το απόγευµα της Δευτέρας, για να µιλήσει σε
επενδυτικό συνέδριο για την Κύπρο και θα έχει επαφές µε στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούντα στον
τοµέα της Ενέργειας, καθώς και µε οµογενειακούς και άλλους παράγοντες. Θα συνοδεύεται από τον
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Νίκο Χριστοδουλίδη και το ίδιο βράδυ θα παραστεί σε δείπνο που θα παραθέσει
προς τιµή του η ηγεσία της κυπριακής οµογένειας στη Νέα Υόρκη.
Στις 21 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών του Χρηµατιστηρίου της
Νέας Υόρκης.
Στις 22 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα έχει συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα των
Ηνωµένων Εθνών Antonio Guterres, στην έδρα του ΟΗΕ.
Ακολούθως, θα συναντηθεί µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής Δηµήτριο, στο οίκηµα της Αρχιεπισκοπής.
Το βράδυ της 22ας Μαρτίου, ο Πρόεδρος θα παρακαθίσει σε δείπνο εργασίας µε στελέχη της εταιρείας
ExxonMobil.
Στις 23 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει χωριστές συναντήσεις µε τον Υπουργό Εξωτερικών
του Ηνωµένου Βασιλείου Boris Johnson και µε τον Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
Σλοβακίας Miroslav Lajčák, ο οποίος θα προεδρεύσει της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Το βράδυ της 23ης Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για τη Ρώµη,
όπου θα παραστεί στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για την 60ή
επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης.

TO ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
Με την παρουσία του προέδρου Αναστασιάδη που θα ηγηθεί τετραµελούς υπουργικής αντιπροσωπείας την
οποία απαρτίζουν ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών &
Έργων
Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγµατοποιείται στις 22 Μαρτίου, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το Συνέδριο της Capital Link «Invest in Cyprus Forum».
Πρόκειται για ένα διεθνές Συνέδριο για τη Κύπρο που πραγµατοποιείται µε σκοπό την προβολή και
ανάδειξη της σηµασίας της Κύπρου ως επιχειρηµατικού & επενδυτικού προορισµού και λαµβάνει χώρα σε
συνεργασία και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού
Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εµπορικού Επιµελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ. Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου
είναι η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst & Young.
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Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης θα είναι κεντρικός οµιλητήςς του Επισήµου Μεσηµεριανού
Γεύµατος. Θα τον προλογίσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών Αντρέας Χατζηγιάννης, ενώ
θα µιλήσει και ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόναθαν Κόεν.
Αξιοσηµείωτες είναι οι παρεµβάσεις στο συνέδριο των ηγετών των µεγάλων κυπριακών τραπεζών, της
Τράπεζας Κύπρου (µε τον John Patrick Hourican), της Ελληνικής Τράπεζας (µε τον Ιωάννη Μάτση), της
Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας (µε τον Νικόλαο Χατζηγιάννη) και της Citibank Europe Plc (µε τον Αιµίλιο
Κυριάκου).
Έντονη θα είναι η παρουσία των διεθνών κολοσσών στον χώρο της ενέργειας: ENI (µε τον πρόεδρο Gianni
Di Giovanni), Delek Group & Avner Oil & Gas Exploration (µε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύµβουλο Yaniv
Friedman), Exxon Mobil (µε το διευθυντή εξορύξεων σε Ευρώπη και Κασπία Jay Jackson) και Noble Energy (µε
το µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ed Cox).
Θα µιλήσουν επίσης εξέχοντες Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία στην Κύπρο: Third Point (ο
διευθύνων σύµβουλος David Bonanno), Invesco Private Capital / WL Ross & Co (οι γενικοί διευθυντές Stephen
Johnson / Mr. James Lockhart)., Spectrum Gaming Capital (ο αντιπρόεδρος Adam Steinberg).
«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που εγκαινιάζουµε το επενδυτικό αυτό Συνέδριο για τη Κύπρο µε στόχο να
ενισχύσουµε το προφίλ της ιδιαίτερα σε εκπροσώπους αµερικανικών εταιριών, χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών και στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει
η Κύπρος ως επενδυτικός και επιχειρηµατικός προορισµός για τη προσέλκυση επενδύσεων από τις ΗΠΑ»,
είπε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης.
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JUSTICE AT LAST!

Convicted embezzler
Artemis Sorras calls
on supporters to rally
Athens.(GreekNewsOnline, ANA-MPA)
Artemis Sorras, the man who claims to
have enough money to pay off Greece’s
entire public debt and that of its citizens,
has called on his supporters to protest
outside Parliament if he is arrested following
his conviction on Friday for embezzlement.
In a 20-minute video published on
YouTube, Sorras claimed that he would
never give himself in to authorities and
repeatedly called on his supporters to “keep
your heads up.” He also claimed that
Friday’s court verdict amounted to a judicial
coup against him.
Sorras and his wife were convicted in
absentia of stealing some 50,000 euros from
a business associate. The case concerns a
luxury car which the two bought and then
sold three times with authorizations and
without paying the money.
Sorras is the founder and leader of a
nationalist political organization called
Convention of Greeks, which has attracted
thousands of fee-paying followers. His
activities are being investigated.
The sentence passed on Sorras was not
suspended which means the court ruling
will be send to the police which will issue
Continues on page 43
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President Anastasiades keynote speaker
at Capital Link’s ‘Invest in Cyprus’ Forum
21,000 RUN THE ATHENS
HALF MARATHON

Energy and banking
tops the agenda.
Ministers of Finance,
Energy and
Transportation will
address the Forum

The 6th Athens Half Marathon, the city’s annual major spring sports event, was held
on Sunday 19 March. 21,000 runners took part in the four races which was organised
by the Municipality of Athens, Attica region and the Hellenic Athletics Federation
(SEGAS).
Yiannis Zervakis (1.09.03) was the winner of the Half Marathon followed by Costas
Gelaouzos (1.09.04. Rania Rebouli (1.19.44) won the women’s race.

New York.-The President of the Republic of Cyprus Nicos
Anastasiades will be the keynote speaker at the
Capital Link’s “Invest in Cyprus” Forum that will
take place on Wednesday, March 22, at The Metropolitan Club in New York. The Cypriot president
arrives in New York on Monday and on Wednesday
he is going to meet at the UN headquarters UNSG
Antonio Guterres.
According to a press release issued by the organisers, the forum will feature the developments and
Continues on page 40
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AGENDA
MONDAY

• Finance Minister Euclid Tsakalotos at
the Eurogroup meeting in Brussels
Seven Athens-based bilateral chambers
of commerce are holding an international
meeting on mediation with the
support of the Hellenic Bank Association
At 5 p.m at the Bank of Greece
Edouardou Lo Stadiou Athens

•

www.amcham.gr
Protagon.gr organizes a conference

•

on 1957-2017 from the EEC to the EU
Challenges and Solutions for the Future
of Europe At the Royal Olympic Hotel
28 Athanasiou Diakou Athens at 6 p.m
Tel 210.723.7934 info@protagon.gr
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT releases January data on the Greek

•

commercial fleet

TUESDAY

• Municipal employees are holding a
work stoppage until 11.30 a.m and a rally
at 9.30 a.m outside the Interior Ministry
in Athens

• The Italian Embassy in Athens

European

Parliament's Information Office in
Greece and the European Commission's
Representation in Greece organize an
event on the 60th anniversary of the
Treaty of Rome to present and launch an
exhibition titled Ever Closer Union The
Legacy of the Treaty of Rome for Today's
Europe At 11 a.m at the EP office in
Athens 8 Amalias The exhibition runs
through March 29 Info
ambatene.esteri.it
Greece's first artificial intelligence

•

conference on A Deep Look on How AI
affects Business is held at gazARTE
32-34 Voutadon Gazi Athens Info
694.077.8709
ymouratides@boussias.com
β Blue-chip company Sarantis will present
its 2016 financial results

•
•

turnover

WEDNESDAY

• The Arab Hellenic Chamber of

the St George Lycabettus Hotel Athens
Info www.atiner.gr
Capital Link's Invest in Cyprus Forum
will take place at the Metropolitan
Club in New York City Info forums.ca
pitallink.com
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will publish January data in industrial

• Athens-listed Grivalia Properties
Commerce

Development holds an event on
Doing Business in the Arab World at
the Divani Caravel Hotel 2 Vassileos
Athens Info www.arabhelle
Alexandras

nicchamber.gr
The Athens Institute for Education
and Research organizes a lecture on
Direct Investment at 12 noon at

•

Foreign

holds its annual general meeting

THURSDAY

•

European Commissioner for Migration
Dimitris Avramopoulos is scheduled
to participate in a joint meeting of Greek
Parliament's committees for European
Affairs and Public Administration Public

Order and Justice in Athens
The E-Commerce Conference 2017
themed Shaping the Future of Digital
Retailing is held at the OTE Academy
amphitheater 1 Spartis Maroussi Tel
210.661.7777 kv@boussias.com
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will issue its February statistics on
new house construction material prices
Titan Cement and Aegean Air will
their financial results for 2016
Listed firm Foodlink holds an extraordinary
general meeting

•

•

Heirotechnica the country's biggest
handicrafts and DIY exhibition opens at
the Helexpo Center 39 Kifissias Maro
ussis Athens To Sunday Info xeitotex
nika.gr

•
•
•

issue

FRIDAY

• Student parade held in central Athen
to mark the 1821 Greek War of Independence

SATURDAY

•

National holiday commemorating the
1821 revolution with a military parade
in central Athens and student parades
across the country

SUNDAY

• Clocks should be set forward by one
hour at 3 a.m local time to 4 a.m as
Daylight Savings begin Clocks change
back on the last Sunday of October

Προβολή της Κύπρου ως προορισµού επενδύσεων επιδιώκει ο Αναστα...
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Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Φωτογραφία: ΓΤΠ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, την ∆ευτέρα, ο Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε δηλώσεις του σε ανταποκριτές κυπριακών και
οµογενειακών ΜΜΕ είπε ότι βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, προκειµένου να συµµετάσχει στις εργασίες
του συνεδρίου της Capital Link, «Invest in Cyprus».
Το Συνέδριο διοργανώνεται και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του
Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και των Εµπορικών Επιµελητηρίων Κύπρου –
ΗΠΑ.
Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι στόχος τους, κατά την παραµονή του στη Νέα Υόρκη, είναι να
προβάλει την Κύπρο ως προορισµό επενδύσεων. Και πρόσθεσε:
Ξεκινήσαµε τη διακυβέρνηση µε τις δυσµενέστερες των συνθηκών για να φτάσουµε σήµερα, µέσα
από τις αναβαθµίσεις από την κατηγορία σκουπίδια που ήταν η αξιολόγηση της οικονοµικής
κατάστασης της πατρίδας µας, σε µόλις µια βαθµίδα πριν την επενδυτική, κάτι που είναι παρά πολύ
σηµαντικό και για τη δανειοληπτική ικανότητα της χώρας, αλλά και το έργο που έχει επιτελεστεί µέχρι
σήµερα.
Απλώς το αναφέρω αυτό, διότι χάρη στις ενέργειες διαφόρων οργανώσεων και στις πρωτοβουλίες
που αναλαµβάνονται από τα Εµπορικά Επιµελητήρια, από τον CIPA από τους εφοπλιστές µας, και
αντηχεί στα µέτρα της Κυβέρνησης µε συγκεκριµένα κίνητρα για επενδύσεις, έγινε κατορθωτό σήµερα
η Κύπρος να παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης 2,8 µε βάση τους Standard and Poors, και όχι δικούς
µας υπολογισµούς. Η ανάπτυξη φαίνεται θα συνεχίσει και για τα επόµενα έτη. Η Κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη να τηρήσει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, αλλά και τις µεταρρυθµίσεις που επιβάλλεται
να γίνουν και θέλω να πιστεύω πως –υπεύθυνα συµπεριφέρθηκαν τα πολιτικά κόµµατα, οι συντεχνίες
εργοδοτών και εργοδοτουµένων και µέσα από τις θυσίες του κυπριακού λαού- (µπορούµε) να
πετύχουµε ακόµα περισσότερα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για µια χώρα που αποτελεί σήµερα
ένα success story, µέσα από τις δυσκολίες ιδιαίτερα που αντιµετωπίσαµε, αν αναλογιστεί κανείς ότι το
2013 τα διαθέσιµα αποθέµατα του κράτους αρκούσαν µόλις για ένα µήνα. Σήµερα είµαστε σε µια
κατάσταση όπου µπορούµε να έχουµε αποθέµατα για ένα έτος. Παρουσιάζουµε ισοσκελισµένους
προϋπολογισµούς και υλοποιούµε ιδιαίτερα σηµαντικά έργα, τα οποία αφορούν ευρύτερα την
κοινωνία, όπως ήταν η υλοποίηση της µεταρρύθµισης για το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, όπως
είναι η πρόθεση επιτέλους να εφαρµοστεί ένα ΓεΣΥ στην Κύπρο, όπως είναι η αποκατάσταση
επιδοµάτων, σταδιακά, µε βάση τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τις δυνατότητες του κράτους να
ανταποκριθεί στις διάφορες εύλογες αξιώσεις που πολλές φορές προβάλλονται.
Αυτό στο οποίο αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία, είναι στην ενδυνάµωση των οικονοµικών σχέσεων
µας πέραν των πολιτικών µε τις ΗΠΑ. Για αυτό και η εδώ διοργάνωση του συγκεκριµένου Συνεδρίου
προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι τοµείς της εµπορικής ναυτιλίας, του
τουρισµού, της τεχνολογίας, των χρηµατο-οικονοµικών επενδύσεων, της Ενέργειας, που είναι από
τους σηµαντικότερους παράγοντες.
Ήδη δύο αµερικανικοί κολοσσοί έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς θα είναι
και οι επαφές που θα έχω το επόµενο τριήµερο µε οικονοµικούς παράγοντες, µε επενδυτικά ταµεία,
µε ενεργειακούς κολοσσούς, µε σωρεία άλλων ενδιαφεροµένων, για να αξιοποιήσουν τη
γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και την ιδιότητά της ως κράτους µέλους της ΕΕ ως προορισµού
επενδύσεων.
Αξιοποιώντας την εδώ παρουσία µου βεβαίως δεν θα παραλείψω να έχω και πολιτικές επαφές, όπως
η συνάντηση µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη, την εποµένη µε τον Υπουργό Εξωτερικών του
Ηνωµένου Βασιλείου, αλλά και µε τον Πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, Σλοβάκο
Υπουργό Εξωτερικών.
Επιδίωξη είναι να προβληθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και βεβαίως από πλευράς µου
να επανατονίσω την αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε τον διάλογο.
Θέλω να επαναλάβω ότι δεν είµαστε εµείς που εγκαταλείψαµε το τραπέζι του διαλόγου, χωρίς να είναι
επιδίωξή µου να εµπλακώ σε οποιοδήποτε παιγνίδι επίρριψης ευθυνών. Αυτό δεν νοµίζω να είναι
προς όφελος αυτού που επιδιώκουµε: Έναν ουσιαστικό, δηµιουργικό διάλογο, που θα µας οδηγήσει
σε µια λύση που να ανταποκρίνεται, όπως έχω τόσες πολλές φορές τονίσει, σε µια αναγνώριση των
ανησυχιών και των προσδοκιών της κάθε µιας των δυο κοινοτήτων, όχι υπέρ της µιας των κοινοτήτων
–και έχει σηµασία αυτό που λέω.
Συνεπώς, η προσπάθεια είναι να αξιοποιηθεί η εδώ παρουσία µου για τα πολλαπλά οφέλη που
µπορεί να έχει η Κύπρος, µέσα είτε από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες είτε από τις πολιτικές
πρωτοβουλίες, προκειµένου να διαφανεί κατά πόσο µπορούµε επιτέλους να φτάσουµε σε µια λύση
που θα είναι λειτουργική, βιώσιµη, θα σέβεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ και θα είναι προς όφελος του
συνόλου των Κυπρίων πολιτών είτε Τουρκοκυπρίων είτε Ελληνοκυπρίων».
Ερωτηθείς τι αναµένει από τον ΓΓ του ΟΗΕ για το επόµενο βήµα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι
«αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι θα ενηµερώσω µε κάθε αντικειµενικότητα, χωρίς τη διάθεση
εµπλοκής σε ένα παιγνίδι επίρριψης ευθυνών, την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ειλικρίνειας,
χωρίς να παραγνωρίζουµε ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος µέλος της ΕΕ.
∆εν συµβιβάζονται κάποιες αξιώσεις που προβάλλονται από τουρκικής πλευράς είτε αυτές αφορούν
τις τέσσερεις βασικές ελευθερίες είτε την αποτελεσµατική συµµετοχή στη διακυβέρνηση όπως την
εννοούν οι Τουρκοκύπριοι, είτε στα υπόλοιπα των θεµάτων, µεταξύ των οποίων βεβαίως είναι ο
αναχρονιστικός θεσµός των εγγυήσεων, η συνέχιση της παρουσίας κατοχικών στρατευµάτων και τα
όσα άλλα προβλήµατα ακόµα υπάρχουν.
∆εν παραγνωρίζω ότι έγινε πρόοδος στις συνοµιλίες, αλλά την ίδια ώρα και δεν µπορώ να
παραβλέψω και τις δυσκολίες που έχουµε µπροστά µας. Η δική µας πλευρά είναι αποφασισµένη να
εργαστεί ενσυνείδητα, µε αποφασιστικότητα και µε κύριο στόχο µια λύση που να µην δηµιουργεί
νικητές ή να αφήνει ηττηµένους, που να σέβεται και, επαναλαµβάνω, να λαµβάνει υπόψη τις
ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων».
Κληθείς να σχολιάσει άρθρο του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας σε αµερικανική εφηµερίδα και
ερωτηθείς αν το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
στις ΗΠΑ και σε ερώτηση πόσο επηρεάζει τη συνάντηση του µε τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας είπε ότι «δεν γνωρίζω αν έγινε για σκοπούς της εδώ παρουσίας µου. Εκείνο που ξέρω
είναι ότι οι προβαλλόµενες αξιώσεις είναι αδύνατο να γίνουν αποδεκτές. Ούτε και θέλω να τις
συσχετίσω µε τη συνάντηση που θα έχω µε τον ΓΓ. Βεβαίως, στον ΓΓ θα τονίσω ό,τι είναι αυτό που
µπορεί να θεωρείται ότι συµβάλλει ή µπορεί να συµβάλει σε µια λύση που να είναι βιώσιµη, να έχει
διάρκεια και να είναι συµβατή βεβαίως µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Και αυτά δυστυχώς που
προβάλλει ο κ. Cavusoglu ουδεµία σχέση έχουν µε τα επιδιωκόµενα. Είτε από πλευράς
Τουρκοκυπρίων είτε από πλευράς Ελληνοκυπρίων. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: Η λύση του Κυπριακού
δεν µπορεί να εξυπηρετεί τα συµφέροντα τρίτων χωρών, παρά µόνο των Κυπρίων».
Ερωτηθείς από πού πηγάζει η όποια αισιοδοξία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε «έχετε κατανοήσει
από τα όσα έχω πει δείγµατα αισιοδοξίας προς την ορθή κατεύθυνση; Είµαι εδώ για να καταθέσω και
να παραθέσω κάποιες πραγµατικότητες. Την ίδια ώρα να επαναλάβω τη δική µας βούληση που
εκφράζεται τα τελευταία 43 χρόνια από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, ότι µια και µόνη κυρίαρχη επιθυµία
έχουµε: Τη δίκαιη, βιώσιµη και λειτουργική λύση του Κυπριακού και, ιδιαίτερα µετά την ένταξη µας
στην ΕΕ, τον σεβασµό του ευρωπαϊκού κεκτηµένου από αυτούς που εµπλέκονται και µε τους οποίους
διαβουλευόµαστε, προκειµένου να εξεύρουµε µια τελική, οριστική λύση του Κυπριακού».
Τέλος, ερωτηθείς αν εκτιµά πως, µετά και από κάποιες επαφές στα κατεχόµενα, ο κ. Akinci θα
επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είπε ότι «ευελπιστώ ότι
ενδεχόµενα να υπάρξει σύντοµα η στιγµή που θα επαναρχίσει ο διάλογος».
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Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 22 µηνών του διαλόγου υπήρξε περίοδος, «που θα πρέπει να πω
ότι τη διέκρινε σε κάποια στάδια η πραγµατική βούληση για λύση του Κυπριακού», τονίζοντας ωστόσο
ότι ο διάλογος «θα πρέπει να ολοκληρωθεί µη παραγνωρίζοντας τις ανησυχίες όχι µόνο της µιας,
αλλά τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων και µη υπηρετώντας τα συµφέροντα τρίτων χωρών, αλλά
των Κυπρίων.
Θέλουµε να ζήσουµε σε µια επανενωµένη πατρίδα χωρίς στρατούς κατοχής, χωρίς εγγυήσεις, µε
πλήρη σεβασµό σε όλα όσα και οι υπόλοιποι των Ευρωπαίων πολιτών βιώνουν», επεσήµανε ο
Πρόεδρος.
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Στις ΗΠΑ για Κυπριακό και επενδύσεις ο Ν. Αναστασιάδης
Δηµοσίευση: 20 Μαρτίου 2017, 10:47 µµ
Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης έφθασε σήµερα στη Νέα Υόρκη, για να λάβει
µέρος στις εργασίες του συνεδρίου της Capital Link ‘Invest in Cyprus’ που διοργανώνεται και µε
την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού
Προσέλκυσης Επενδύσεων και των Εµπορικών Επιµελητηρίων Κύπρου – ΗΠΑ.
Ο κ. Αναστασιάδης µιλώντας στους δηµοσιογράφους ανέφερε πως κατά την διάρκεια της παρουσίας του
στις ΗΠΑ θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη µε τον Βρετανό υπουργό
εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σλοβάκο υπουργό
εξωτερικών. Επιδίωξη του είπε, είναι «να προβληθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και βεβαίως
από πλευράς µου να επανατονίσω την αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε τον διάλογο».
Ο κ. Αναστασιάδης υπενθύµισε πως αυτός που εγκατέλειψε το τραπέζι των συνοµιλιών είναι ο Μουσταφά
Ακιντζί, αλλά δεν θα επιδιώξει να εµπλακεί σε οποιοδήποτε παιγνίδι επίρριψης ευθυνών. «Αυτό» είπε «δεν
νοµίζω να είναι προς όφελος αυτού που επδιώκουµε: ένα ουσιαστικό, δηµιουργικό διάλογο που θα µας
οδηγήσει σε µια λύση που να ανταποκρίνεται, όπως έχω τόσες πολλές φορές τονίσει, σε µια αναγνώριση
των ανησυχιών και προσδοκιών της κάθε µιας των δυο κοινοτήτων, όχι υπέρ της µιας των κοινοτήτων και
έχει σηµασία αυτό που λέω.
Συνεπώς η προσπάθεια είναι να αξιοποιηθεί η εδώ παρουσία µου για τα πολλαπλά οφέλη που µπορεί να
έχει η Κύπρος µέσα είτε από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες είτε από τις πολιτικές πρωτοβουλίες,
προκειµένου να διαφανεί κατά πόσο µπορούµε επιτέλους να φτάσουµε σε µια λύση που θα είναι
λειτουργική, βιώσιµη, θα σέβεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ και θα είναι προς όφελος του συνόλου των
Κυπρίων πολιτών είτε Τουρκοκυπρίων είτε Ελληνοκυπρίων».
Ερωτηθείς τι αναµένει από τον ΓΓ του ΟΗΕ για το επόµενο βήµα, ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι «αυτό που
εγώ γνωρίζω είναι ότι θα ενηµερώσω µε κάθε αντικειµενικότητα, χωρίς τη διάθεση εµπλοκής σε ένα
παιγνίδι επίρριψης ευθυνών, την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ειλικρίνειας, χωρίς να παραγνωρίζουµε
ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος µέλος της ΕΕ.
Δεν συµβιβάζονται κάποιες αξιώσεις που προβάλλονται από τουρκικής πλευράς είτε αυτές αφορούν τις
τέσσερεις βασικές ελευθερίες είτε την αποτελεσµατική συµµετοχή στη διακυβέρνηση όπως την εννοούν οι
Τουρκοκυπριοι, είτε στα υπόλοιπα των θεµάτων, µεταξύ των οποίων βεβαίως είναι ο αναχρονιστικός
θεσµός των εγγυήσεων, η συνέχιση της παρουσίας κατοχικών στρατευµάτων και τα όσα άλλα
προβλήµατα ακόµα υπάρχουν.
Δεν παραγνωρίζω ότι έγινε πρόοδος στις συνοµιλίες, αλλά την ίδια ώρα και δεν µπορώ να παραβλέψω και
τις δυσκολίες που έχουµε µπροστά µας. Η δική µας πλευρά είναι αποφασισµένη να εργαστεί ενσυνείδητα,
µε αποφασιστικότητα και µε κύριο στόχο µια λύση που να µη δηµιουργεί νικητές ή να αφήνει ηττηµένους,
που να σέβεται και, επαναλαµβάνω, να λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων».
Κληθείς να σχολιάσει άρθρο του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου µε
απαιτήσεις στο Κυπριακό, σε αµερικανική εφηµερίδα και ερωτηθείς αν το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την
παρουσία του στις ΗΠΑ ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «δεν γνωρίζω αν έγινε για σκοπούς της εδώ παρουσίας
µου. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι προβαλλόµενες αξιώσεις είναι αδύνατο να γίνουν αποδεκτές. Βεβαίως,
στον ΓΓ του ΟΗΕ θα τονίσω ό,τι είναι αυτό που µπορεί να θεωρείται ότι συµβάλλει ή µπορεί να συµβάλει
σε µια λύση που να είναι βιώσιµη, να έχει διάρκεια και να είναι συµβατή βεβαίως µε το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο. Και αυτά δυστυχώς που προβάλλει ο κ. Τσαβούσογλου ουδεµία σχέση έχουν µε τα
επιδιωκόµενα. Είτε από πλευράς Τουρκοκυπρίων είτε από πλευράς Ελληνοκυπρίων. Θέλω να ξεκαθαρίσω
κάτι: η λύση του Κυπριακού δεν µπορεί να εξυπηρετεί τα συµφέροντα τρίτων χωρών παρά µόνο των
Κυπρίων».
Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφερόµενος στη πορεία της κυπριακής οικονοµίας σηµείωσε πως το 2013 ξεκίνησε
την θητεία του µε τις δυσµενέστερες των συνθηκών για να φτάσει σήµερα η Κύπρος «µέσα από τις
αναβαθµίσεις από την κατηγορία σκουπίδια που ήταν η αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης, σε µόλις
µια βαθµίδα πριν την επενδυτική βαθµίδα κάτι που είναι παρά πολύς σηµαντικό και για τη δανειοληπτική
ικανοτητα της χώρας αλλά και το έργο που έχει επιτελεστεί µέχρι σήµερα». Έγινε κατορθωτό, είπε,
σήµερα η Κύπρος να παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης 2,8% µε βάση τους Standard and Poors. Η ανάπτυξη,
όπως εκτίµησε ο Κύπριος Πρόεδρος, φαίνεται θα συνεχίσει και για τα επόµενα έτη. Η Κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη να τηρήσει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία αλλά και τις µεταρρυθµίσεις που επιβάλλεται. Για
τον τοµέα της ενέργειας ανέφερε πως ήδη δύο αµερικανικοί κολοσσοί έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και µέσα
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σε αυτά τα πλαίσια ακριβώς θα είναι και οι επαφές που θα έχει το επόµενο τριήµερο µε οικονοµικούς
παράγοντες, µε επενδυτικά ταµεία, µε ενεργειακούς κολοσσούς, µε σωρεία άλλων ενδιαφεροµένων για να
αξιοποιήσουν τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και την ιδιότητα της ως κράτους µέλους της ΕΕ ως
προορισµού επενδύσεων.
Ολοµέτωπη επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, για τις σχέσεις του µε
την Τουρκία, εξαπέλυσε η αρχηγός του
9:55 µµ
«Δεν είµαστε σκλάβοι» λένε οι πλακέτες που κρατούν στα χέρια τους χιλιάδες διαδηλωτές στην
Λευκορωσία, µε την Δύση να στήνει
8:51 µµ
Το ενδεχόµενο ο επόµενος πρόεδρος του Eurogroup να είναι αποκλειστικής απασχόλησης, δηλαδή να µην
είναι εκ παραλλήλου και υπουργός Οικονοµίας
6:20 µµ
Ο πρόεδρος της νεολαίας του ακροδεξιού τουρκικού κόµµατος των Γκρίζων Λύκων (MHP), Ολτζάι
Κιλαβούζ (Olcay Kılavuz), δήλωσε την Κυριακή ότι
6:16 µµ
Η καγκελάριος της Γερµανίας Άγγελα Μέρκελ προειδοποίησε σήµερα την Άγκυρα ότι θα απαγορεύσει σε
υψηλόβαθµα κυβερνητικά στελέχη να επισκέπτονται την
6:03 µµ
Το είπε ο ίδιος ο διευθυντής του FBI Τζέιµς Κοµέι! Γίνεται έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις µελών του
επιτελείου του προέδρου
5:31 µµ
Όταν πριν από µερικές µέρες ο Ερντογάν είχε καλέσει τους Τούρκους να κάνουν όχι τρία αλλά πέντε
παιδιά, λίγοι έδωσαν
3:46 µµ
Εδώ την πληροφορία την αποστάζουµε, και µάλιστα για να είµατε σίγουροι ότι θα πάρουµε καθαρό
προιόν, την αποστάζουµε ούτε µία ουτε δύο αλλά πέντε φορές. Σε αυτό το ιστολόγιο, µας ενδιαφέρει η
πεµπτουσία των πραγµάτων. Βοηθείστε µας σε αυτο το µαγικό ταξίδι της αναζήτησης. Θα θέλαµε
πραγµατικά να είστε οι συνοδοιπόροι µας.
pentapostagma@gmail.com
©2017 Pentapostagma.gr - Όροι Χρήσης
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Στις ΗΠΑ για Κυπριακό και επενδύσεις ο Νίκος Αναστασιάδης
Ο Κύπριος πρόεδρος θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη µε τον Βρετανό
υπουργό εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σλοβάκο υπουργό
εξωτερικώνΟ Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης έφθασε σήµερα στη Νέα Υόρκη, για να λάβει µέρος
στις εργασίες του συνεδρίου της Capital Link 'Invest in Cyprus' που διοργανώνεται και µε την υποστήριξη της
Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και των Εµπορικών
Επιµελητηρίων Κύπρου - ΗΠΑ. Ο κ. Αναστασιάδης µιλώντας στους δηµοσιογράφους ανέφερε πως κατά την
διάρκεια της παρουσίας του στις ΗΠΑ θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη µε
τον Βρετανό υπουργό εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,
Σλοβάκο υπουργό εξωτερικών. Επιδίωξη του είπε, είναι "να προβληθούν τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε και βεβαίως από πλευράς µου να επανατονίσω την αποφασιστικότητα να...
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Στις ΗΠΑ για Κυπριακό και επενδύσεις ο Ν. Αναστασιάδης - Pentapostagma.gr :
Pentapostagma.gr
Δηµοσίευση: 20 Μαρτίου 2017, 10:47 µµ
Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης έφθασε σήµερα στη Νέα Υόρκη, για να λάβει
µέρος στις εργασίες του συνεδρίου της Capital Link ‘Invest in Cyprus’ που διοργανώνεται και µε
την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού
Προσέλκυσης Επενδύσεων και των Εµπορικών Επιµελητηρίων Κύπρου – ΗΠΑ.
Ο κ. Αναστασιάδης µιλώντας στους δηµοσιογράφους ανέφερε πως κατά την διάρκεια της παρουσίας του
στις ΗΠΑ θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη µε τον Βρετανό υπουργό
εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σλοβάκο υπουργό
εξωτερικών. Επιδίωξη του είπε, είναι «να προβληθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και βεβαίως
από πλευράς µου να επανατονίσω την αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε τον διάλογο».
Ο κ. Αναστασιάδης υπενθύµισε πως αυτός που εγκατέλειψε το τραπέζι των συνοµιλιών είναι ο Μουσταφά
Ακιντζί, αλλά δεν θα επιδιώξει να εµπλακεί σε οποιοδήποτε παιγνίδι επίρριψης ευθυνών. «Αυτό» είπε «δεν
νοµίζω να είναι προς όφελος αυτού που επδιώκουµε: ένα ουσιαστικό, δηµιουργικό διάλογο που θα µας
οδηγήσει σε µια λύση που να ανταποκρίνεται, όπως έχω τόσες πολλές φορές τονίσει, σε µια αναγνώριση
των ανησυχιών και προσδοκιών της κάθε µιας των δυο κοινοτήτων, όχι υπέρ της µιας των κοινοτήτων και
έχει σηµασία αυτό που λέω.
Συνεπώς η προσπάθεια είναι να αξιοποιηθεί η εδώ παρουσία µου για τα πολλαπλά οφέλη που µπορεί να
έχει η Κύπρος µέσα είτε από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες είτε από τις πολιτικές πρωτοβουλίες,
προκειµένου να διαφανεί κατά πόσο µπορούµε επιτέλους να φτάσουµε σε µια λύση που θα είναι
λειτουργική, βιώσιµη, θα σέβεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ και θα είναι προς όφελος του συνόλου των
Κυπρίων πολιτών είτε Τουρκοκυπρίων είτε Ελληνοκυπρίων».
Ερωτηθείς τι αναµένει από τον ΓΓ του ΟΗΕ για το επόµενο βήµα, ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι «αυτό που
εγώ γνωρίζω είναι ότι θα ενηµερώσω µε κάθε αντικειµενικότητα, χωρίς τη διάθεση εµπλοκής σε ένα
παιγνίδι επίρριψης ευθυνών, την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ειλικρίνειας, χωρίς να παραγνωρίζουµε
ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος µέλος της ΕΕ.
Δεν συµβιβάζονται κάποιες αξιώσεις που προβάλλονται από τουρκικής πλευράς είτε αυτές αφορούν τις
τέσσερεις βασικές ελευθερίες είτε την αποτελεσµατική συµµετοχή στη διακυβέρνηση όπως την εννοούν οι
Τουρκοκυπριοι, είτε στα υπόλοιπα των θεµάτων, µεταξύ των οποίων βεβαίως είναι ο αναχρονιστικός
θεσµός των εγγυήσεων, η συνέχιση της παρουσίας κατοχικών στρατευµάτων και τα όσα άλλα
προβλήµατα ακόµα υπάρχουν.
Δεν παραγνωρίζω ότι έγινε πρόοδος στις συνοµιλίες, αλλά την ίδια ώρα και δεν µπορώ να παραβλέψω και
τις δυσκολίες που έχουµε µπροστά µας. Η δική µας πλευρά είναι αποφασισµένη να εργαστεί ενσυνείδητα,
µε αποφασιστικότητα και µε κύριο στόχο µια λύση που να µη δηµιουργεί νικητές ή να αφήνει ηττηµένους,
που να σέβεται και, επαναλαµβάνω, να λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων».
Κληθείς να σχολιάσει άρθρο του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου µε
απαιτήσεις στο Κυπριακό, σε αµερικανική εφηµερίδα και ερωτηθείς αν το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την
παρουσία του στις ΗΠΑ ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «δεν γνωρίζω αν έγινε για σκοπούς της εδώ παρουσίας
µου. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι προβαλλόµενες αξιώσεις είναι αδύνατο να γίνουν αποδεκτές. Βεβαίως,
στον ΓΓ του ΟΗΕ θα τονίσω ό,τι είναι αυτό που µπορεί να θεωρείται ότι συµβάλλει ή µπορεί να συµβάλει
σε µια λύση που να είναι βιώσιµη, να έχει διάρκεια και να είναι συµβατή βεβαίως µε το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο. Και αυτά δυστυχώς που προβάλλει ο κ. Τσαβούσογλου ουδεµία σχέση έχουν µε τα
επιδιωκόµενα. Είτε από πλευράς Τουρκοκυπρίων είτε από πλευράς Ελληνοκυπρίων. Θέλω να ξεκαθαρίσω
κάτι: η λύση του Κυπριακού δεν µπορεί να εξυπηρετεί τα συµφέροντα τρίτων χωρών παρά µόνο των
Κυπρίων».
Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφερόµενος στη πορεία της κυπριακής οικονοµίας σηµείωσε πως το 2013 ξεκίνησε
την θητεία του µε τις δυσµενέστερες των συνθηκών για να φτάσει σήµερα η Κύπρος «µέσα από τις
αναβαθµίσεις από την κατηγορία σκουπίδια που ήταν η αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης, σε µόλις
µια βαθµίδα πριν την επενδυτική βαθµίδα κάτι που είναι παρά πολύς σηµαντικό και για τη δανειοληπτική
ικανοτητα της χώρας αλλά και το έργο που έχει επιτελεστεί µέχρι σήµερα». Έγινε κατορθωτό, είπε,
σήµερα η Κύπρος να παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης 2,8% µε βάση τους Standard and Poors. Η ανάπτυξη,
όπως εκτίµησε ο Κύπριος Πρόεδρος, φαίνεται θα συνεχίσει και για τα επόµενα έτη. Η Κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη να τηρήσει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία αλλά και τις µεταρρυθµίσεις που επιβάλλεται. Για

http://www.pentapostagma.gr/
Publication date: 20/03/2017 22:48
Alexa ranking (Greece): 136
http://www.pentapostagma.gr/2017/03/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b7%c...

τον τοµέα της ενέργειας ανέφερε πως ήδη δύο αµερικανικοί κολοσσοί έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και µέσα
σε αυτά τα πλαίσια ακριβώς θα είναι και οι επαφές που θα έχει το επόµενο τριήµερο µε οικονοµικούς
παράγοντες, µε επενδυτικά ταµεία, µε ενεργειακούς κολοσσούς, µε σωρεία άλλων ενδιαφεροµένων για να
αξιοποιήσουν τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και την ιδιότητα της ως κράτους µέλους της ΕΕ ως
προορισµού επενδύσεων.
Σύµφωνα µε τους µηχανικούς, το Su-34 ανήκει στη νέα γενιά – τη λεγόµενη 4+ – και είναι εξοπλισµένο µε
την
9:34 µµ
Αναπτύχθηκε από το εργοστάσιο Kirov στο Λενινγκραντ, κατασκευάστηκε µόνο ένα το 1959 και ζύγιζε 60
µετρικούς τόνους! Το βαρέων βαρών
9:19 µµ
Πεζοναύτες του στρατού των ΗΠΑ σε άσκηση µε πραγµατικά πυρά!
8:46 µµ
Δείτε το ρωσικό άρµα µάχης του Β” ΠΠ KV 2 σε δράση!
4:06 µµ
Την εισαγωγή σε υπηρεσία του τροχοφόρου (8×8) τεθωρακισµένου οχήµατος Lazar III στη διαµόρφωση
µεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) µε τις ένοπλες δυνάµεις
3:52 µµ
Το όχηµα τακτικών επιχειρήσεων Survivor R παρουσίασε η γερµανική Rheinmetall στη διεθνή έκθεση
συστηµάτων για αστυνοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας
3:38 µµ
To Μerkava IV είναι αυτή τη στιγµή το πιο προηγµένο άρµα µάχης που διαθέτουν οι Ισραηλινοί και ίσως ένα
από
3:23 µµ
Εδώ την πληροφορία την αποστάζουµε, και µάλιστα για να είµατε σίγουροι ότι θα πάρουµε καθαρό
προιόν, την αποστάζουµε ούτε µία ουτε δύο αλλά πέντε φορές. Σε αυτό το ιστολόγιο, µας ενδιαφέρει η
πεµπτουσία των πραγµάτων. Βοηθείστε µας σε αυτο το µαγικό ταξίδι της αναζήτησης. Θα θέλαµε
πραγµατικά να είστε οι συνοδοιπόροι µας.
pentapostagma@gmail.com
©2017 Pentapostagma.gr - Όροι Χρήσης
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Νίκος Αναστασιάδης: Έφθασε στις ΗΠΑ για Κυπριακό και επενδύσεις

Translate this page:

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης έφθασε σήµερα στη Νέα Υόρκη, για να λάβει
µέρος στις εργασίες του συνεδρίου της Capital Link ‘Invest in Cyprus’ που διοργανώνεται και µε
την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού
Προσέλκυσης Επενδύσεων και των Εµπορικών Επιµελητηρίων Κύπρου – ΗΠΑ.
Ο κ. Αναστασιάδης µιλώντας στους δηµοσιογράφους ανέφερε πως κατά την διάρκεια της παρουσίας του
στις ΗΠΑ θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη µε τον Βρετανό υπουργό
εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σλοβάκο υπουργό
εξωτερικών. Επιδίωξη του είπε, είναι «να προβληθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και βεβαίως
από πλευράς µου να επανατονίσω την αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε τον διάλογο».
Ο κ. Αναστασιάδης υπενθύµισε πως αυτός που εγκατέλειψε το τραπέζι των συνοµιλιών είναι ο Μουσταφά
Ακιντζί, αλλά δεν θα επιδιώξει να εµπλακεί σε οποιοδήποτε παιγνίδι επίρριψης ευθυνών.
«Αυτό» είπε «δεν νοµίζω να είναι προς όφελος αυτού που επδιώκουµε: ένα ουσιαστικό, δηµιουργικό
διάλογο που θα µας οδηγήσει σε µια λύση που να ανταποκρίνεται, όπως έχω τόσες πολλές φορές τονίσει,
σε µια αναγνώριση των ανησυχιών και προσδοκιών της κάθε µιας των δυο κοινοτήτων, όχι υπέρ της µιας
των κοινοτήτων και έχει σηµασία αυτό που λέω.
Συνεπώς η προσπάθεια είναι να αξιοποιηθεί η εδώ παρουσία µου για τα πολλαπλά οφέλη που µπορεί να
έχει η Κύπρος µέσα είτε από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες είτε από τις πολιτικές πρωτοβουλίες,
προκειµένου να διαφανεί κατά πόσο µπορούµε επιτέλους να φτάσουµε σε µια λύση που θα είναι
λειτουργική, βιώσιµη, θα σέβεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ και θα είναι προς όφελος του συνόλου των
Κυπρίων πολιτών είτε Τουρκοκυπρίων είτε Ελληνοκυπρίων».
Ερωτηθείς τι αναµένει από τον ΓΓ του ΟΗΕ για το επόµενο βήµα, ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι «αυτό που
εγώ γνωρίζω είναι ότι θα ενηµερώσω µε κάθε αντικειµενικότητα, χωρίς τη διάθεση εµπλοκής σε ένα
παιγνίδι επίρριψης ευθυνών, την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ειλικρίνειας, χωρίς να παραγνωρίζουµε
ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος µέλος της ΕΕ.
Δεν συµβιβάζονται κάποιες αξιώσεις που προβάλλονται από τουρκικής πλευράς είτε αυτές αφορούν τις
τέσσερεις βασικές ελευθερίες είτε την αποτελεσµατική συµµετοχή στη διακυβέρνηση όπως την εννοούν οι
Τουρκοκυπριοι, είτε στα υπόλοιπα των θεµάτων, µεταξύ των οποίων βεβαίως είναι ο αναχρονιστικός
θεσµός των εγγυήσεων, η συνέχιση της παρουσίας κατοχικών στρατευµάτων και τα όσα άλλα
προβλήµατα ακόµα υπάρχουν.
Δεν παραγνωρίζω ότι έγινε πρόοδος στις συνοµιλίες, αλλά την ίδια ώρα και δεν µπορώ να παραβλέψω και
τις δυσκολίες που έχουµε µπροστά µας. Η δική µας πλευρά είναι αποφασισµένη να εργαστεί ενσυνείδητα,
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µε αποφασιστικότητα και µε κύριο στόχο µια λύση που να µη δηµιουργεί νικητές ή να αφήνει ηττηµένους,
που να σέβεται και, επαναλαµβάνω, να λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων».
Κληθείς να σχολιάσει άρθρο του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου µε
απαιτήσεις στο Κυπριακό, σε αµερικανική εφηµερίδα και ερωτηθείς αν το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την
παρουσία του στις ΗΠΑ ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «δεν γνωρίζω αν έγινε για σκοπούς της εδώ παρουσίας
µου.
Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι προβαλλόµενες αξιώσεις είναι αδύνατο να γίνουν αποδεκτές. Βεβαίως, στον
ΓΓ του ΟΗΕ θα τονίσω ό,τι είναι αυτό που µπορεί να θεωρείται ότι συµβάλλει ή µπορεί να συµβάλει σε µια
λύση που να είναι βιώσιµη, να έχει διάρκεια και να είναι συµβατή βεβαίως µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Και
αυτά δυστυχώς που προβάλλει ο κ. Τσαβούσογλου ουδεµία σχέση έχουν µε τα επιδιωκόµενα. Είτε από
πλευράς Τουρκοκυπρίων είτε από πλευράς Ελληνοκυπρίων. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: η λύση του
Κυπριακού δεν µπορεί να εξυπηρετεί τα συµφέροντα τρίτων χωρών παρά µόνο των Κυπρίων».
Οικονοµικά πάµε καλά
Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφερόµενος στη πορεία της κυπριακής οικονοµίας σηµείωσε πως το 2013 ξεκίνησε
την θητεία του µε τις δυσµενέστερες των συνθηκών για να φτάσει σήµερα η Κύπρος «µέσα από τις
αναβαθµίσεις από την κατηγορία σκουπίδια που ήταν η αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης, σε µόλις
µια βαθµίδα πριν την επενδυτική βαθµίδα κάτι που είναι παρά πολύς σηµαντικό και για τη δανειοληπτική
ικανοτητα της χώρας αλλά και το έργο που έχει επιτελεστεί µέχρι σήµερα».
Έγινε κατορθωτό, είπε, σήµερα η Κύπρος να παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης 2,8% µε βάση τους Standard
and Poors. Η ανάπτυξη, όπως εκτίµησε ο Κύπριος Πρόεδρος, φαίνεται θα συνεχίσει και για τα επόµενα έτη.
Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να τηρήσει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία αλλά και τις µεταρρυθµίσεις που
επιβάλλεται.
Για τον τοµέα της ενέργειας ανέφερε πως ήδη δύο αµερικανικοί κολοσσοί έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και
µέσα σε αυτά τα πλαίσια ακριβώς θα είναι και οι επαφές που θα έχει το επόµενο τριήµερο µε οικονοµικούς
παράγοντες, µε επενδυτικά ταµεία, µε ενεργειακούς κολοσσούς, µε σωρεία άλλων ενδιαφεροµένων για να
αξιοποιήσουν τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και την ιδιότητα της ως κράτους µέλους της ΕΕ ως
προορισµού επενδύσεων.
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Στις ΗΠΑ για Κυπριακό και επενδύσεις ο Νίκος Αναστασιάδης
Με αφορµή τις εργασίες του συνεδρίου Capital Link ‘Invest in Cyprus’

Ο Κύπριος πρόεδρος θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την
Πέµπτη µε τον Βρετανό υπουργό εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σλοβάκο υπουργό εξωτερικών
Ο Κύπριος πρόεδρος Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης έφθασε σήµερα στη Νέα Υόρκη, για να
λάβει µέρος στις εργασίες του συνεδρίου της Capital Link ‘Invest in Cyprus’ που διοργανώνεται και µε την
υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και
των Εµπορικών Επιµελητηρίων Κύπρου – ΗΠΑ. έφθασε σήµερα στη Νέα Υόρκη, για να λάβει µέρος στις
εργασίες του συνεδρίου της Capital Link ‘Invest in Cyprus’ που διοργανώνεται και µε την υποστήριξη της
Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και των Εµπορικών
Επιµελητηρίων Κύπρου – ΗΠΑ. Ο κ. Αναστασιάδης µιλώντας στους δηµοσιογράφους ανέφερε πως κατά
την διάρκεια της παρουσίας του στις ΗΠΑ θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη
µε τον Βρετανό υπουργό εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,
Σλοβάκο υπουργό εξωτερικών. Επιδίωξη του είπε, είναι «να προβληθούν τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε και βεβαίως από πλευράς µου να επανατονίσω την αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε
τον διάλογο». θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη µε τον Βρετανό υπουργό
εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σλοβάκο υπουργό
εξωτερικών. Επιδίωξη του είπε, είναι «να προβληθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και βεβαίως
από πλευράς µου να επανατονίσω την αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε τον διάλογο». Ο κ.
Αναστασιάδης υπενθύµισε πως αυτός που εγκατέλειψε το τραπέζι των συνοµιλιών είναι ο Μουσταφά
Ακιντζί, αλλά δεν θα επιδιώξει να εµπλακεί σε οποιοδήποτε παιγνίδι επίρριψης ευθυνών. «Αυτό» είπε «δεν
νοµίζω να είναι προς όφελος αυτού που επδιώκουµε: ένα ουσιαστικό, δηµιουργικό διάλογο που θα µας
οδηγήσει σε µια λύση που να ανταποκρίνεται, όπως έχω τόσες πολλές φορές τονίσει, σε µια αναγνώριση
των ανησυχιών και προσδοκιών της κάθε µιας των δυο κοινοτήτων, όχι υπέρ της µιας των κοινοτήτων και
έχει σηµασία αυτό που λέω. Συνεπώς η προσπάθεια είναι να αξιοποιηθεί η εδώ παρουσία µου για τα
πολλαπλά οφέλη που µπορεί να έχει η Κύπρος µέσα είτε από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες είτε από τις
πολιτικές πρωτοβουλίες, προκειµένου να διαφανεί κατά πόσο µπορούµε επιτέλους να φτάσουµε σε µια
λύση που θα είναι λειτουργική, βιώσιµη, θα σέβεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ και θα είναι προς όφελος
του συνόλου των Κυπρίων πολιτών είτε Τουρκοκυπρίων είτε Ελληνοκυπρίων». Ερωτηθείς τι αναµένει από
τον ΓΓ του ΟΗΕ για το επόµενο βήµα, ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι «αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι θα
ενηµερώσω µε κάθε αντικειµενικότητα, χωρίς τη διάθεση εµπλοκής σε ένα παιγνίδι επίρριψης ευθυνών,
την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ειλικρίνειας, χωρίς να παραγνωρίζουµε ότι η Κύπρος είναι ένα
κράτος µέλος της ΕΕ. Δεν συµβιβάζονται κάποιες αξιώσεις που προβάλλονται από τουρκικής πλευράς είτε
αυτές αφορούν τις τέσσερεις βασικές ελευθερίες είτε την αποτελεσµατική συµµετοχή στη διακυβέρνηση
όπως την εννοούν οι Τουρκοκυπριοι, είτε στα υπόλοιπα των θεµάτων, µεταξύ των οποίων βεβαίως είναι ο
αναχρονιστικός θεσµός των εγγυήσεων, η συνέχιση της παρουσίας κατοχικών στρατευµάτων και τα όσα
άλλα προβλήµατα ακόµα υπάρχουν. Δεν παραγνωρίζω ότι έγινε πρόοδος στις συνοµιλίες, αλλά την ίδια
ώρα και δεν µπορώ να παραβλέψω και τις δυσκολίες που έχουµε µπροστά µας. Η δική µας πλευρά είναι
αποφασισµένη να εργαστεί ενσυνείδητα, µε αποφασιστικότητα και µε κύριο στόχο µια λύση που να µη
δηµιουργεί νικητές ή να αφήνει ηττηµένους, που να σέβεται και, επαναλαµβάνω, να λαµβάνει υπόψη τις
ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων». Κληθείς να σχολιάσει άρθρο του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου µε απαιτήσεις στο Κυπριακό, σε αµερικανική εφηµερίδα και ερωτηθείς αν το
γεγονός αυτό σχετίζεται µε την παρουσία του στις ΗΠΑ ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «δεν γνωρίζω αν έγινε
για σκοπούς της εδώ παρουσίας µου. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι προβαλλόµενες αξιώσεις είναι αδύνατο
να γίνουν αποδεκτές. Βεβαίως, στον ΓΓ του ΟΗΕ θα τονίσω ό,τι είναι αυτό που µπορεί να θεωρείται ότι
συµβάλλει ή µπορεί να συµβάλει σε µια λύση που να είναι βιώσιµη, να έχει διάρκεια και να είναι συµβατή
βεβαίως µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Και αυτά δυστυχώς που προβάλλει ο κ. Τσαβούσογλου ουδεµία
σχέση έχουν µε τα επιδιωκόµενα. Είτε από πλευράς Τουρκοκυπρίων είτε από πλευράς Ελληνοκυπρίων.
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: η λύση του Κυπριακού δεν µπορεί να εξυπηρετεί τα συµφέροντα τρίτων χωρών
παρά µόνο των Κυπρίων». Οικονοµικά πάµε καλά Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφερόµενος στη πορεία της
κυπριακής οικονοµίας σηµείωσε πως το 2013 ξεκίνησε την θητεία του µε τις δυσµενέστερες των συνθηκών
για να φτάσει σήµερα η Κύπρος «µέσα από τις αναβαθµίσεις από την κατηγορία σκουπίδια που ήταν η
αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης, σε µόλις µια βαθµίδα πριν την επενδυτική βαθµίδα κάτι που
είναι παρά πολύς σηµαντικό και για τη δανειοληπτική ικανοτητα της χώρας αλλά και το έργο που έχει
επιτελεστεί µέχρι σήµερα». Έγινε κατορθωτό, είπε, σήµερα η Κύπρος να παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης
2,8% µε βάση τους Standard and Poors. Η ανάπτυξη, όπως εκτίµησε ο Κύπριος Πρόεδρος, φαίνεται θα
συνεχίσει και για τα επόµενα έτη. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να τηρήσει τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία αλλά και τις µεταρρυθµίσεις που επιβάλλεται. Για τον τοµέα της ενέργειας ανέφερε πως ήδη
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δύο αµερικανικοί κολοσσοί έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και µέσα σε αυτά τα πλαίσια ακριβώς θα είναι και
οι επαφές που θα έχει το επόµενο τριήµερο µε οικονοµικούς παράγοντες, µε επενδυτικά ταµεία, µε
ενεργειακούς κολοσσούς, µε σωρεία άλλων ενδιαφεροµένων για να αξιοποιήσουν τη γεωστρατηγική θέση
της Κύπρου και την ιδιότητα της ως κράτους µέλους της ΕΕ ως προορισµού επενδύσεων.
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[Πρώτο Θέµα]: Στις ΗΠΑ για Κυπριακό και επενδύσεις ο Νίκος Αναστασιάδης
Ο Κύπριος πρόεδρος θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη µε τον
Βρετανό υπουργό εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ, Σλοβάκο υπουργό εξωτερικών
Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης έφθασε σήµερα στη Νέα Υόρκη, για να λάβει µέρος στις
εργασίες του συνεδρίου της Capital Link ‘Invest in Cyprus’ που διοργανώνεται και µε την υποστήριξη της
Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και των Εµπορικών
Επιµελητηρίων Κύπρου – ΗΠΑ.
Ο κ. Αναστασιάδης µιλώντας στους δηµοσιογράφους ανέφερε πως κατά την διάρκεια της παρουσίας του
στις ΗΠΑ θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη µε τον Βρετανό υπουργό
εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σλοβάκο υπουργό
εξωτερικών. Επιδίωξη του είπε, είναι «να προβληθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και βεβαίως
από πλευράς µου να επανατονίσω την αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε τον διάλογο».
Ο κ. Αναστασιάδης υπενθύµισε πως αυτός που εγκατέλειψε το τραπέζι των συνοµιλιών είναι ο Μουσταφά
Ακιντζί, αλλά δεν θα επιδιώξει να εµπλακεί σε οποιοδήποτε παιγνίδι επίρριψης ευθυνών. «Αυτό» είπε «δεν
νοµίζω να είναι προς όφελος αυτού που επδιώκουµε: ένα ουσιαστικό, δηµιουργικό διάλογο που θα µας
οδηγήσει σε µια λύση που να ανταποκρίνεται, όπως έχω τόσες πολλές φορές τονίσει, σε µια αναγνώριση
των ανησυχιών και προσδοκιών της κάθε µιας των δυο κοινοτήτων, όχι υπέρ της µιας των κοινοτήτων και
έχει σηµασία αυτό που λέω.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Προβολή της Κύπρου ως προορισµού επενδύσεων επιδιώκει ο Αναστασιάδης
στη Ν. Υόρκη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, την Δευτέρα, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε δηλώσεις του σε ανταποκριτές κυπριακών και οµογενειακών ΜΜΕ
είπε ότι βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, προκειµένου να συµµετάσχει στις εργασίες του συνεδρίου της Capital
Link, «Invest in Cyprus».
Το Συνέδριο διοργανώνεται και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού
Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και των Εµπορικών Επιµελητηρίων Κύπρου – ΗΠΑ.
Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι στόχος τους, κατά την παραµονή του στη Νέα Υόρκη, είναι να προβάλει
την Κύπρο ως προορισµό επενδύσεων. Και πρόσθεσε:
Ξεκινήσαµε τη διακυβέρνηση µε τις δυσµενέστερες των συνθηκών για να φτάσουµε σήµερα, µέσα από τις
αναβαθµίσεις από την κατηγορία σκουπίδια που ήταν η αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης της
πατρίδας µας, σε µόλις µια βαθµίδα πριν την επενδυτική, κάτι που είναι παρά πολύ σηµαντικό και για τη
δανειοληπτική ικανότητα της χώρας, αλλά και το έργο που έχει επιτελεστεί µέχρι σήµερα.
Απλώς το αναφέρω αυτό, διότι χάρη στις ενέργειες διαφόρων οργανώσεων και στις πρωτοβουλίες που
αναλαµβάνονται από τα Εµπορικά Επιµελητήρια, από τον CIPA από τους εφοπλιστές µας, και αντηχεί στα
µέτρα της Κυβέρνησης µε συγκεκριµένα κίνητρα για επενδύσεις, έγινε κατορθωτό σήµερα η Κύπρος να
παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης 2,8 µε βάση τους Standard and Poors, και όχι δικούς µας υπολογισµούς. Η
ανάπτυξη φαίνεται θα συνεχίσει και για τα επόµενα έτη. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να τηρήσει τη
δηµοσιονοµική πειθαρχία, αλλά και τις µεταρρυθµίσεις που επιβάλλεται να γίνουν και θέλω να πιστεύω
πως –υπεύθυνα συµπεριφέρθηκαν τα πολιτικά κόµµατα, οι συντεχνίες εργοδοτών και εργοδοτουµένων και
µέσα από τις θυσίες του κυπριακού λαού- (µπορούµε) να πετύχουµε ακόµα περισσότερα. Και αυτό έχει
ιδιαίτερη σηµασία για µια χώρα που αποτελεί σήµερα ένα success story, µέσα από τις δυσκολίες ιδιαίτερα
που αντιµετωπίσαµε, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2013 τα διαθέσιµα αποθέµατα του κράτους αρκούσαν
µόλις για ένα µήνα. Σήµερα είµαστε σε µια κατάσταση όπου µπορούµε να έχουµε αποθέµατα για ένα έτος.
Παρουσιάζουµε ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και υλοποιούµε ιδιαίτερα σηµαντικά έργα, τα οποία
αφορούν ευρύτερα την κοινωνία, όπως ήταν η υλοποίηση της µεταρρύθµισης για το Ελάχιστο Εγγυηµένο
Εισόδηµα, όπως είναι η πρόθεση επιτέλους να εφαρµοστεί ένα ΓεΣΥ στην Κύπρο, όπως είναι η
αποκατάσταση επιδοµάτων, σταδιακά, µε βάση τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τις δυνατότητες του
κράτους να ανταποκριθεί στις διάφορες εύλογες αξιώσεις που πολλές φορές προβάλλονται.
Αυτό στο οποίο αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία, είναι στην ενδυνάµωση των οικονοµικών σχέσεων µας
πέραν των πολιτικών µε τις ΗΠΑ. Για αυτό και η εδώ διοργάνωση του συγκεκριµένου Συνεδρίου προς αυτή
την κατεύθυνση στοχεύει, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι τοµείς της εµπορικής ναυτιλίας, του τουρισµού, της
τεχνολογίας, των χρηµατο-οικονοµικών επενδύσεων, της Ενέργειας, που είναι από τους σηµαντικότερους
παράγοντες.
Ήδη δύο αµερικανικοί κολοσσοί έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς θα είναι και οι
επαφές που θα έχω το επόµενο τριήµερο µε οικονοµικούς παράγοντες, µε επενδυτικά ταµεία, µε
ενεργειακούς κολοσσούς, µε σωρεία άλλων ενδιαφεροµένων, για να αξιοποιήσουν τη γεωστρατηγική θέση
της Κύπρου και την ιδιότητά της ως κράτους µέλους της ΕΕ ως προορισµού επενδύσεων.
Αξιοποιώντας την εδώ παρουσία µου βεβαίως δεν θα παραλείψω να έχω και πολιτικές επαφές, όπως η
συνάντηση µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη, την εποµένη µε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωµένου
Βασιλείου, αλλά και µε τον Πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, Σλοβάκο Υπουργό Εξωτερικών.
Επιδίωξη είναι να προβληθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και βεβαίως από πλευράς µου να
επανατονίσω την αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε τον διάλογο.
Θέλω να επαναλάβω ότι δεν είµαστε εµείς που εγκαταλείψαµε το τραπέζι του διαλόγου, χωρίς να είναι
επιδίωξή µου να εµπλακώ σε οποιοδήποτε παιγνίδι επίρριψης ευθυνών. Αυτό δεν νοµίζω να είναι προς
όφελος αυτού που επιδιώκουµε: Έναν ουσιαστικό, δηµιουργικό διάλογο, που θα µας οδηγήσει σε µια λύση
που να ανταποκρίνεται, όπως έχω τόσες πολλές φορές τονίσει, σε µια αναγνώριση των ανησυχιών και των
προσδοκιών της κάθε µιας των δυο κοινοτήτων, όχι υπέρ της µιας των κοινοτήτων –και έχει σηµασία αυτό
που λέω.
Συνεπώς, η προσπάθεια είναι να αξιοποιηθεί η εδώ παρουσία µου για τα πολλαπλά οφέλη που µπορεί να
έχει η Κύπρος, µέσα είτε από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες είτε από τις πολιτικές πρωτοβουλίες,
προκειµένου να διαφανεί κατά πόσο µπορούµε επιτέλους να φτάσουµε σε µια λύση που θα είναι
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λειτουργική, βιώσιµη, θα σέβεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ και θα είναι προς όφελος του συνόλου των
Κυπρίων πολιτών είτε Τουρκοκυπρίων είτε Ελληνοκυπρίων».
Ερωτηθείς τι αναµένει από τον ΓΓ του ΟΗΕ για το επόµενο βήµα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «αυτό
που εγώ γνωρίζω είναι ότι θα ενηµερώσω µε κάθε αντικειµενικότητα, χωρίς τη διάθεση εµπλοκής σε ένα
παιγνίδι επίρριψης ευθυνών, την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ειλικρίνειας, χωρίς να παραγνωρίζουµε
ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος µέλος της ΕΕ.
Δεν συµβιβάζονται κάποιες αξιώσεις που προβάλλονται από τουρκικής πλευράς είτε αυτές αφορούν τις
τέσσερεις βασικές ελευθερίες είτε την αποτελεσµατική συµµετοχή στη διακυβέρνηση όπως την εννοούν οι
Τουρκοκύπριοι, είτε στα υπόλοιπα των θεµάτων, µεταξύ των οποίων βεβαίως είναι ο αναχρονιστικός
θεσµός των εγγυήσεων, η συνέχιση της παρουσίας κατοχικών στρατευµάτων και τα όσα άλλα προβλήµατα
ακόµα υπάρχουν.
Δεν παραγνωρίζω ότι έγινε πρόοδος στις συνοµιλίες, αλλά την ίδια ώρα και δεν µπορώ να παραβλέψω και
τις δυσκολίες που έχουµε µπροστά µας. Η δική µας πλευρά είναι αποφασισµένη να εργαστεί ενσυνείδητα,
µε αποφασιστικότητα και µε κύριο στόχο µια λύση που να µην δηµιουργεί νικητές ή να αφήνει ηττηµένους,
που να σέβεται και, επαναλαµβάνω, να λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων».
Κληθείς να σχολιάσει άρθρο του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας σε αµερικανική εφηµερίδα και
ερωτηθείς αν το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας
στις ΗΠΑ και σε ερώτηση πόσο επηρεάζει τη συνάντηση του µε τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας είπε ότι «δεν γνωρίζω αν έγινε για σκοπούς της εδώ παρουσίας µου. Εκείνο που ξέρω είναι
ότι οι προβαλλόµενες αξιώσεις είναι αδύνατο να γίνουν αποδεκτές. Ούτε και θέλω να τις συσχετίσω µε τη
συνάντηση που θα έχω µε τον ΓΓ. Βεβαίως, στον ΓΓ θα τονίσω ό,τι είναι αυτό που µπορεί να θεωρείται ότι
συµβάλλει ή µπορεί να συµβάλει σε µια λύση που να είναι βιώσιµη, να έχει διάρκεια και να είναι συµβατή
βεβαίως µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Και αυτά δυστυχώς που προβάλλει ο κ. Cavusoglu ουδεµία σχέση
έχουν µε τα επιδιωκόµενα. Είτε από πλευράς Τουρκοκυπρίων είτε από πλευράς Ελληνοκυπρίων. Θέλω να
ξεκαθαρίσω κάτι: Η λύση του Κυπριακού δεν µπορεί να εξυπηρετεί τα συµφέροντα τρίτων χωρών, παρά
µόνο των Κυπρίων».
Ερωτηθείς από πού πηγάζει η όποια αισιοδοξία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε «έχετε κατανοήσει από τα
όσα έχω πει δείγµατα αισιοδοξίας προς την ορθή κατεύθυνση; Είµαι εδώ για να καταθέσω και να
παραθέσω κάποιες πραγµατικότητες. Την ίδια ώρα να επαναλάβω τη δική µας βούληση που εκφράζεται τα
τελευταία 43 χρόνια από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, ότι µια και µόνη κυρίαρχη επιθυµία έχουµε: Τη δίκαιη,
βιώσιµη και λειτουργική λύση του Κυπριακού και, ιδιαίτερα µετά την ένταξη µας στην ΕΕ, τον σεβασµό του
ευρωπαϊκού κεκτηµένου από αυτούς που εµπλέκονται και µε τους οποίους διαβουλευόµαστε, προκειµένου
να εξεύρουµε µια τελική, οριστική λύση του Κυπριακού».
Τέλος, ερωτηθείς αν εκτιµά πως, µετά και από κάποιες επαφές στα κατεχόµενα, ο κ. Akinci θα επιστρέψει
στο τραπέζι του διαλόγου, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είπε ότι «ευελπιστώ ότι ενδεχόµενα να υπάρξει
σύντοµα η στιγµή που θα επαναρχίσει ο διάλογος».
Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 22 µηνών του διαλόγου υπήρξε περίοδος, «που θα πρέπει να πω ότι τη
διέκρινε σε κάποια στάδια η πραγµατική βούληση για λύση του Κυπριακού», τονίζοντας ωστόσο ότι ο
διάλογος «θα πρέπει να ολοκληρωθεί µη παραγνωρίζοντας τις ανησυχίες όχι µόνο της µιας, αλλά τις
ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων και µη υπηρετώντας τα συµφέροντα τρίτων χωρών, αλλά των
Κυπρίων.
Θέλουµε να ζήσουµε σε µια επανενωµένη πατρίδα χωρίς στρατούς κατοχής, χωρίς εγγυήσεις, µε πλήρη
σεβασµό σε όλα όσα και οι υπόλοιποι των Ευρωπαίων πολιτών βιώνουν», επεσήµανε ο Πρόεδρος.
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Στο διεθνές συνέδριο για την Κύπρο στην ΝΥ συµµετέχει και ο Συνεργατισµός
Σε σηµερινή ανακοίνωση η ΣΚΤ αναφέρει ότι στο συνέδριο που πραγµατοποιείται µε σκοπό την προβολή και
ανάδειξη της σηµασίας της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού, θα παραστούν επίσης
και θα µιλήσουν ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων
Μάριος Δηµητριάδης. Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας θα προβεί σε µια εκτενή παρουσίαση της
ιστορίας του Συνεργατισµού στην Κύπρο και θα αναλύσει τις προοπτικές που υπάρχουν σήµερα για τον
τοµέα, ενώ θα αναφερθεί και στην εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εφαρµόζει ο
Συνεργατισµός και την συγχώνευση των καταστηµάτων του. Επίσης, ο κ. Χατζηγιάννης θα κάνει επίσης
αναφορά στην εισαγωγή των τίτλων της ΣΚΤ στο ΧΑΚ το 2017. Σύµφωνα µε την ΣΚΤ, το συνέδριο "Invest in
Cyprus Forum" διοργανώνεται σε συνεργασία και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης...
24h.com.cy ·
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Στις ΗΠΑ για Κυπριακό και επενδύσεις ο Νίκος Αναστασιάδης
Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης έφθασε σήµερα στη Νέα Υόρκη, για να λάβει µέρος στις
εργασίες του συνεδρίου της Capital Link ‘Invest in Cyprus’ που διοργανώνεται και µε την υποστήριξη της
Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και των Εµπορικών
Επιµελητηρίων Κύπρου – ΗΠΑ.
Ο κ. Αναστασιάδης µιλώντας στους δηµοσιογράφους ανέφερε πως κατά την διάρκεια της παρουσίας του
στις ΗΠΑ θα συναντηθεί µε τον ΓΓ του ΟΗΕ την Τετάρτη και την Πέµπτη µε τον Βρετανό υπουργό
εξωτερικών αλλά και µε τον πρόεδρο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σλοβάκο υπουργό
εξωτερικών. Επιδίωξη του είπε, είναι «να προβληθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και βεβαίως
από πλευράς µου να επανατονίσω την αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε τον διάλογο».
Ο κ. Αναστασιάδης υπενθύµισε πως αυτός που εγκατέλειψε το τραπέζι των συνοµιλιών είναι ο Μουσταφά
Ακιντζί, αλλά δεν θα επιδιώξει να εµπλακεί σε οποιοδήποτε παιγνίδι επίρριψης ευθυνών. «Αυτό» είπε «δεν
νοµίζω να είναι προς όφελος αυτού που επδιώκουµε: ένα ουσιαστικό, δηµιουργικό διάλογο που θα µας
οδηγήσει σε µια λύση που να ανταποκρίνεται, όπως έχω τόσες πολλές φορές τονίσει, σε µια αναγνώριση
των ανησυχιών και προσδοκιών της κάθε µιας των δυο κοινοτήτων, όχι υπέρ της µιας των κοινοτήτων και
έχει σηµασία αυτό που λέω.
Συνεπώς η προσπάθεια είναι να αξιοποιηθεί η εδώ παρουσία µου για τα πολλαπλά οφέλη που µπορεί να
έχει η Κύπρος µέσα είτε από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες είτε από τις πολιτικές πρωτοβουλίες,
προκειµένου να διαφανεί κατά πόσο µπορούµε επιτέλους να φτάσουµε σε µια λύση που θα είναι
λειτουργική, βιώσιµη, θα σέβεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ και θα είναι προς όφελος του συνόλου των
Κυπρίων πολιτών είτε Τουρκοκυπρίων είτε Ελληνοκυπρίων».
Ερωτηθείς τι αναµένει από τον ΓΓ του ΟΗΕ για το επόµενο βήµα, ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι «αυτό που
εγώ γνωρίζω είναι ότι θα ενηµερώσω µε κάθε αντικειµενικότητα, χωρίς τη διάθεση εµπλοκής σε ένα
παιγνίδι επίρριψης ευθυνών, την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ειλικρίνειας, χωρίς να παραγνωρίζουµε
ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος µέλος της ΕΕ.
Δεν συµβιβάζονται κάποιες αξιώσεις που προβάλλονται από τουρκικής πλευράς είτε αυτές αφορούν τις
τέσσερεις βασικές ελευθερίες είτε την αποτελεσµατική συµµετοχή στη διακυβέρνηση όπως την εννοούν οι
Τουρκοκυπριοι, είτε στα υπόλοιπα των θεµάτων, µεταξύ των οποίων βεβαίως είναι ο αναχρονιστικός
θεσµός των εγγυήσεων, η συνέχιση της παρουσίας κατοχικών στρατευµάτων και τα όσα άλλα
προβλήµατα ακόµα υπάρχουν.
Δεν παραγνωρίζω ότι έγινε πρόοδος στις συνοµιλίες, αλλά την ίδια ώρα και δεν µπορώ να παραβλέψω και
τις δυσκολίες που έχουµε µπροστά µας. Η δική µας πλευρά είναι αποφασισµένη να εργαστεί ενσυνείδητα,
µε αποφασιστικότητα και µε κύριο στόχο µια λύση που να µη δηµιουργεί νικητές ή να αφήνει ηττηµένους,
που να σέβεται και, επαναλαµβάνω, να λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων».
Κληθείς να σχολιάσει άρθρο του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου µε
απαιτήσεις στο Κυπριακό, σε αµερικανική εφηµερίδα και ερωτηθείς αν το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την
παρουσία του στις ΗΠΑ ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «δεν γνωρίζω αν έγινε για σκοπούς της εδώ παρουσίας
µου. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι προβαλλόµενες αξιώσεις είναι αδύνατο να γίνουν αποδεκτές. Βεβαίως,
στον ΓΓ του ΟΗΕ θα τονίσω ό,τι είναι αυτό που µπορεί να θεωρείται ότι συµβάλλει ή µπορεί να συµβάλει
σε µια λύση που να είναι βιώσιµη, να έχει διάρκεια και να είναι συµβατή βεβαίως µε το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο. Και αυτά δυστυχώς που προβάλλει ο κ. Τσαβούσογλου ουδεµία σχέση έχουν µε τα
επιδιωκόµενα. Είτε από πλευράς Τουρκοκυπρίων είτε από πλευράς Ελληνοκυπρίων. Θέλω να ξεκαθαρίσω
κάτι: η λύση του Κυπριακού δεν µπορεί να εξυπηρετεί τα συµφέροντα τρίτων χωρών παρά µόνο των
Κυπρίων».
Οικονοµικά πάµε καλά
Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφερόµενος στη πορεία της κυπριακής οικονοµίας σηµείωσε πως το 2013 ξεκίνησε
την θητεία του µε τις δυσµενέστερες των συνθηκών για να φτάσει σήµερα η Κύπρος «µέσα από τις
αναβαθµίσεις από την κατηγορία σκουπίδια που ήταν η αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης, σε µόλις
µια βαθµίδα πριν την επενδυτική βαθµίδα κάτι που είναι παρά πολύς σηµαντικό και για τη δανειοληπτική
ικανοτητα της χώρας αλλά και το έργο που έχει επιτελεστεί µέχρι σήµερα». Έγινε κατορθωτό, είπε,
σήµερα η Κύπρος να παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης 2,8% µε βάση τους Standard and Poors. Η ανάπτυξη,
όπως εκτίµησε ο Κύπριος Πρόεδρος, φαίνεται θα συνεχίσει και για τα επόµενα έτη. Η Κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη να τηρήσει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία αλλά και τις µεταρρυθµίσεις που επιβάλλεται. Για
τον τοµέα της ενέργειας ανέφερε πως ήδη δύο αµερικανικοί κολοσσοί έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και µέσα

http://newzme.gr/
Publication date: 21/03/2017 03:12
Alexa ranking (Greece): 8564
http://newzme.gr/politiki/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b7%cf%80%ce%b1-...

σε αυτά τα πλαίσια ακριβώς θα είναι και οι επαφές που θα έχει το επόµενο τριήµερο µε οικονοµικούς
παράγοντες, µε επενδυτικά ταµεία, µε ενεργειακούς κολοσσούς, µε σωρεία άλλων ενδιαφεροµένων για να
αξιοποιήσουν τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και την ιδιότητα της ως κράτους µέλους της ΕΕ ως
προορισµού επενδύσεων.
Aποστολή
Πηγή: Protothema.gr
Σχόλια

Αγκαστινιώτης: Επενδυτικός προορισμός η Κύπρος
Ανέλυσε τις επενδυτικές ευκαιρίες ενώπιον συνεδρίου στη Νέα Υόρκη
InBusinessNews
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Τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η Κύπρος ανέλυσε
ενώπιον διεθνούς συνεδρίου που
διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη ο
πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού

Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA), Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης.
Αναφερόμενος στις προοπτικές που παρουσιάζει η χώρα μας
και ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτιλίας, ο κ. Αγκαταστινιώτης
ανέφερε πως η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ διαθέτει το
εγκεκριμένο από την ΕΕ φορολογικό καθεστώς χωρητικότητας
κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για ιδιοκτήτες πλοίων,
διαχείριση πλοίων και διαχείριση πληρώματος.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του CIPA επισήμανε πως η Κύπρος
διαθέτει ανοικτό μητρώο, επιτρέποντας σε μη κυπριακές
εταιρείες και επιχειρηματίες να εγγράψουν τα πλοία τους στην
Κύπρο και να φέρουν την κυπριακή σημαία. Πρόσθεσε πως η
Κύπρος διαθέτει το μεγαλύτερο Κέντρο Διαχείρισης Πλοίων
στην ΕΕ και το δεύτερο σε μέγεθος Κέντρο στον κόσμο. Την
ίδια ώρα, ανέφερε ότι η Κύπρος διαθέτει τον τρίτο σε μέγεθος
στην ΕΕ και τον 10ο ανά το παγκόσμιο εμπορικό στόλο.

RELATED ARTICLES
Διάλεξη Πισσαρίδη για το Brexit, το Ηνωμένο
βασίλειο και την ΕΕ
Πώς να γίνετε μέλος του STEP
H Consulco παρουσιάζει τα νέα δεδομένα στην
Αγορά Ακινήτων μετά το Brexit
Elysee: Περαιτέρω ανάπτυξη στο εξωτερικό

Επεσήμανε μάλιστα πως η Κύπρος διαθέτει δύο λιμάνια πολλαπλών χρήσεων καθώς και μια άρτια
ναυτιλιακή υποδομή.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης τόνισε ότι η Κύπρος διαθέτει ιδανικό
συνδυασμό σταθερότητας και ευκαιριών, γεγονός που καθιστά την χώρα μας ελκυστικό επενδυτικό
προορισμό.
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Anastasiades rings closing bell at
NYSE, ready for Capital Link event
President Nicos Anastasiades and Polys
Hajioannou, Chairman and CEO of NYSElisted Safe Bulkers Inc. rang the closing bell
at the New York Stock Exchange on Tuesday,
marking the week-long events in the US city
to promote investments in Cyprus, shipping
and energy.
Accompanying them on he balcony of the
Exchange were Transport, Finance and
Energy Ministers Marios Demetriades, Harris
Georgiades and Yiorgos Lakkotrypis, as well
as other officials taking part in the “Capital
Link Invest in Cyprus Forum” on Wednesday
at the Metropolitan Club in New York City.
Welcoming remarks were given by John
Tuttle, NYSE Global Head of Listings and the
event was broadcast live on major news
stations in the U.S. and abroad.
In his speech, Polys V. Hajioannou said
“it has been almost nine years since we rang
the opening bell of the New York Stock
Exchange, after our IPO in May 2008.
“Safe Bulkers Inc., a substantially smaller
company of 11 dry-bulk vessels in the water
then, entered the most prestigious stock
exchange, carrying the shipping experience
of my family built over the last sixty-years.
“It was in 1955 when my late father,
Vassos Hajioannou, left from Cyprus to work
abroad, initially in Saudi Arabia and then in
London in order to support his family, as
Cyprus could not offer the opportunities he
was looking for at that time. It was the
perfect example of a self-made man who
worked hard in his life and was happy to see
his children continue in his steps, gradually
expanding the shipping business he had first
started in 1958.
“Today, almost nine years since our IPO
we are back for the Closing Bell ceremony
celebrating at the same time the Capital Link
Invest in Cyprus Forum.
“We, in Safe Bulkers are proud of our
achievements in the last years despite the
extremely adverse market conditions. We
now own 38 modern bulk carriers, with
average age 6.6 years, transporting dry-bulk
cargoes, mainly grain, coal and iron ore for
the world’s largest consumers of marine drybulk transportation services and flying on 36
of them the Cyprus flag around the globe. In
addition, another 13 modern bulk carriers,

with average age of 3 years, owned by my
immediate family, are all flying the Cyprus
flag as well, despite the Turkish embargo.
“Sixty years after the departure of my
father from Cyprus, I returned back in 2015
to a completely different country, to establish
in Cyprus Safe Bulkers Management Ltd and
to run a large part of our public and private
fleet, efficiently, from the Shipping Center of
Limassol.
“The safe multicultural environment, the
infrastructure of the shipping cluster along
with the high level of education and services
can support any type of business. In
addition, new opportunities arise not only in
the energy sector with the offshore natural
gas exploration, but also in the broader
services sector including finance, fund
management, tourism, health and education
signalling a new era of Cyprus economy,”
Hajioannou concluded.
Upon arrival in New York on Monday
evening, President Anastasiades said that he
would highlight to the UN Secretary General,
in an impartial manner and without entering

a blame game, the need to have a substantive
dialogue, in the context of the UN-led peace
effort to reunite Cyprus. He said he will seek
to explain the problems the peace process is
facing to Antonio Guterres and to British
Foreign Secretary Boris Johnson, when they
meet in New York.
“We did not leave the negotiating table,”
he said, adding that his goal is to continue
the negotiations.
Asked what he expects from Guterres, the
President repeated the need for substantive
talks, stressing his determination to work
hard towards a political settlement.
Anastasiades will be the keynote speaker
at the investment conference hosted by
Capital Link.
Meanwhile, Foreign Minister Ioannis
Kasoulides met on Monday at the State
Department with Under Secretary for
Political Affairs Thomas Shannon, in the
presence of Deputy Assistant Secretary for
European and Eurasian Affairs Jonathan
Cohen.
In statements to the press, Kasoulides

said that Shannon heard with particular
interest what he had to say with regard to the
assistance Cyprus offers to the US in the
fight against terrorism and regional threats,
underlining the role which the island plays in
the eastern Mediterranean.
During the meeting, the Foreign
Minister explained the reasons the Cyprus
talks are suspended, outlined the Greek
Cypriot side’s positions on the chapter of
security, referred to Turkish demands
relating to EU matters and to ways a
settlement could function.
According to US sources, Shannon will
accompany US Secretary of State Rex
Tillerson during his visit to Ankara at the end
of March and will return to the region in
April.
Kasoulides was scheduled to attend on
Tuesday and on Wednesday a ministerial
meeting of the Global Coalition to counter
ISIL organised by Tillerson at the State
Department, with the participation of 68
states and international organisations which
are members of the Coalition.

Central Bank: NPLs drop to 47% of all loans
The island’s banking system, dogged with more than half
its portfolio of bad loans, saw non-performing loans drop by
nearly two percentage points, or EUR 452 mln, in the fourth
quarter of 2016.
The Central Bank of Cyprus announced that the largest
part of the fall in ‘non performing facilities’ was in November
and December 2016, dropping by EUR 211 mln and EUR
204 mln, respectively.
Total facilities increased by EUR 768 mln during the
same period, reaching EUR 50.361 mln, resulting in a drop
in the ratio of NPFs to total facilities from 48.7% to 47%.
From 31 December 2014 to 31 December 2016, there has
been an overall decline in NPFs of EUR 3.7 bln or 13.4%, the
central bank said. The coverage ratio has risen to 41.2% at
end-December 2016 compared with 38.8% at the end of
September 2016.
At the end of the fourth quarter of 2016, out of the 21,056
accumulated applications for restructuring, agreements
with the borrowers had been concluded in 6,325 cases
(30%), 12,658 cases (60.1%) had been carried forward to be

examined in the next quarter while 2,073 cases (9.9%) had
been rejected either by the bank or the borrower.
The downward trend in NPFs can be attributed to
increased repayments, restructurings successfully
completed by the end of the observance period and
reclassified as performing facilities, write-offs as well as
settlement of debt through swaps with immovable property
that is expected to be sold with the aim of a faster cash
collection, the central bank added.
The analysis of additional data collected by the CBC with
respect to fixed-term loans shows that there has been an
improvement in the factors contributing to the reduction of
NPFs, such as collections on restructured facilities and
amounts transferred to performing facilities due to
successful completion by the end of the observance period.
The reduction in NPFs is also due to the rise in loan
write-offs as a result of restructurings and usually concern
amounts that already form part of credit institutions’ loan
loss provisions. However, non-contractual or “accounting”
set-offs are also made against amounts already provided

aimed at a more representative depiction of loan portfolios.
As regards repayments of NPFs through settlements that
involve or include acquisition of real estate/shares against
debt by the credit institutions, these are mainly
implemented in the case of large corporate entities.
Credit institutions apply the definition of NPFs adopted
by the European Banking Authority. Based on this
definition, when an NPF is restructured it is not
immediately reclassified as a performing facility but remains
under observation within the NPF category for a further
period of at least 12 months, even if the customer follows
without arrears the new agreed repayment schedule.
Facilities with forbearance status at the end of December
2016 amounted to EUR 13,390 mln, of which EUR 9,701
mln are still classified as NPFs partly due to the definition of
NPFs as explained above.
Credit institutions continue their intensive efforts
towards restructuring NPFs in cases where viable
settlements are possible, the CBC announcement
continued.
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Τo ikypros στο φόρουµ
“Επενδύστε στην Κύπρο” στη
Νέα Υόρκη (φωτ.)

Αναστασιάδης: Συνεργασία µε τις ΗΠΑ σε όλους τους τοµείς της
οικονοµίας

Φωτορεπορτάζ από το Capital Link Invest in Cyprus Forum,
παρουσία του Προέδρου Αναστασιάδη.
Tweet

Στην παρουσία δεκάδων επιχειρηµατικών και επενδυτών από την
Κύπρο, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και αλλού πραγµατοποιήθηκε
σήµερα, στη Νέα Υόρκη, το φόρουµ «Επενδύστε στην Κύπρο»,
που διοργάνωσε η εταιρεία Capital Link , σε συνεργασία µε την
Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, τον CIPA και τα Εµπορικά
Επιµελητήρια Κύπρου και ΗΠΑ. Ο φακός του ikypros ήταν εκεί.

Στο συνέδριο παρέστησαν και µίλησαν επίσης οι Υπουργοί
Οικονοµικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης και Μεταφορών κ. Μάριος ∆ηµητριάδης. Στο φόρουµ
µίλησαν επίσης, µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του CIPA κ.
Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας
Ενέργειας κ. Στέλιος Χειµώνας, επιχειρηµατίες, όπως οι κ.κ.
Ντέιβιντ Μπονάνο, Μάθιου Μπονάνο, Νίκος Μούγιαρης, Τζον
Τελεφάντον, Ανδρέας Κραµπής, Κόνσταντάιν Ιορδάνου, Τάκης
Σολωµός, Μισιέλ Σµολ, Ντοβ Ερχµαν και άλλοι.

Στην οµιλία του κατά τη διάρκεια γεύµατος εργασίας – στο οποίο
παρακάθισαν οι τρεις Υπουργοί της Κυπριακής Κυβέρνησης και ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στελέχη της
Αµερικανικής Κυβέρνησης και δεκάδες επιχειρηµατίες και
επενδυτές από διάφορες χώρες – που ακολούθησε των εργασιών
του φόρουµ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
είπε, µεταξύ άλλων, ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση αποδίδει µεγάλη
σηµασία στην επέκταση και ενίσχυση της συνεργασίας µε τις ΗΠΑ
σε τοµείς όπως η οικονοµία, ο τραπεζικός τοµέας, η ναυτιλία και οι
µεταφορές, ο τουρισµός και η Ενέργεια.

«Η Κύπρος είναι τώρα µια από τις πλέον γρήγορα
αναπτυσσόµενες οικονοµίας της ΕΕ», είπε ο Πρόεδρος,
προσθέτοντας ότι η εντυπωσιακή αποκατάσταση της κυπριακής
οικονοµίας αποδεικνύεται, µεταξύ άλλων, και από τις διαδοχικές
αναβαθµίσεις της κυπριακής οικονοµίας και των επενδυτικών
προοπτικών της από Οίκους Αξιολόγησης µε την πιο πρόσφατη
αξιολόγηση να έχει γίνει την περασµένη βδοµάδα.

«Λαµβάνοντας υποψη ότι ακόµη και πριν αναλάβουµε τη
διακυβέρνηση η οικονοµία ήταν 12 βαθµίδες πιο κάτω από την
επενδυτική βαθµίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, µπορώ τώρα
µε περηφάνεια να δηλώσω, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουµε την
ανάγκη να παραµείνουµε σταθεροί στην πορεία µας, ότι
βρισκόµαστε στο δρόµο για την πλήρη αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη διεθνή επενδυτική
κοινότητα.

Αυτό το επίτευγµα πρέεπι να αποδοθεί στη σωστή µακροοικονοµική διαχείριση της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Οικονοµικών, στην εποικοδοµητική στάση των πολιτικών
κοµµάτων και πάνω από όλα στις θυσίες του κυπριακού λαού».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράµµισε επίσης τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της Κυπρου ως επενδυτικού προορισµού,
επισηµαίνοντας τις προοπτικές και δυνατότητες της σε νέους
τοµείς όπως η Ενέργεια.
Είπε ακόµη ότι η Κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στη
διατήρηση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού
καθεστώτος, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, στη
στήριξη της εγχώριας και διεθνούς επιχειρηµατικής κοινότητας,
καθώς και στην πορεία για τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις σε
διάφορους τοµείς.

Αναφερόµενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, ο Πρόεδρος είπε ότι η
διµερής συνεργασία έχει εξελιχθεί σε στρατηγικής σηµασίας
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά και διεθνή ζητήµατα και
υπογράµµισε τη βούληση της Κυβέρνησης και του ιδίου
προσωπικά για προσπάθεια διερεύνησης νέων τοµέων αµοιβαίας
επωφελούς συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών.
Τόνισε επίσης ότι «ο διµερής διάλογος Κύπρου – ΗΠΑ συνεχίζεται
σε αριθµό θεµάτων οικονοµικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τις επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών έχουµε δει σηµαντικές επενδύσεις από τις
ΗΠΑ στην Κύπρο και ο στόχος µας είναι για ακόµη περισσότερες».

Πρόσθεσε ότι επιπρόσθετες διµερείς συµφωνίες στους τοµείς των
αεροµεταφορών, της ναυτιλίας και του τουρισµού θα συµβάλουν
σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου –
ΗΠΑ.
Αναφερόµενος στον τοµέα της Ενέργειας, ο Πρόεδρος σηµείωσε
τη δραστηριοποίηση των εταιρειών Noble και ΕxxonMobilστην
κυπριακή ΑΟΖ υπογραµµίζοντας ότι «αυτό όχι µόνο σηµατοδοτεί
µια νέα εποχή στις διµερείς σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ αλλά αποτελεί
και απόδειξη της εµπιστοσύνης στο ρόλο που η Κύπρος ως ένας
αξιόπιστος περιφερειακός παράγοντες διαδραµατίζει στην
ταραχώδη περιοχή» της Ανατολικής Μεσογείου.
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Τo ikypros στο φόρουµ “Επενδύστε στην Κύπρο” στη Νέα Υόρκη (φωτ...

http://ikypros.com/?p=235294

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε ότι η επίλυση του θα
αποτελέσει παράδειγµα για την επίλυση περιφερειακών πολιτικών
προβληµάτων.
Τέλος ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στις
στενές και αγαστές σχέσεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε τις
χώρες της περιοχής και στους τριµερείς µηχανισµούς συνεργασίας
που έχει αναπτύξει µε αρκετές απο αυτές.

Κατά το γεύµα, χαιρετισµό απηύθυνε επίσης ο Βοηθός
Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και
Ευρωασιατικές Υποθέσεις κ. Τζόναθαν Κόεν, ο οποίος εξήρε τα
επιτεύγµατα της Κύπρου σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της
κυπριακής οικονοµίας, ενώ αναφερόµενος στο Κυπριακό τόνισε ότι
µια λύση θα ήταν επωφελής όχι µόνο για την Κύπρο, αλλά και για
την Ευρώπη και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναφερόµενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή
ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα αποθέµατα αναπτυχθούν
στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα
ενισχύσουν την πολιτική συνεργασία, θα φέρουν σταθερότητα και
θα αναπτύξουν την ευηµερία στην Ανατολική Μεσόγειο».
Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο ένα αξιόπιστο
στρατηγικό εταίρο µε τον οποίον επιθυµούν να ενισχύσουν τις
σχέσεις τους περαιτέρω σε όλους τους τοµείς.

Στο γεύµα εργασίας µίλησαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης και ο Πρόεδρος
του ∆Σ της εταιρείας Capital Link κ. Νικόλας Μπορνόζης.
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Cyprus takes over New York
Wednesday 22 March 2017, 01:50 by Lambros Papaeconomou

The Invest in Cyprus Forum is scheduled to take
place on Wednesday in Midtown Manhattan.

A moment to celebrate before making its case as premier business destination
NICOS Anastasiades, President of The Republic of Cyprus, had the honour of ringing the closing bell
at the New York Stock Exchange on March 21, 2017, as his country embarks on a charm offensive to
attract American investors.
The ceremony marked two important milestones: the inaugural Capital Link Invest in Cyprus Forum,
aiming to promote the eastern Mediterranean nation as a goto destination among the USbased
investment, financial, and business communities, and the ninth anniversary of Safe Bulkers being
publicly traded on the Big Board.
The Invest in Cyprus Forum is scheduled to take place on Wednesday in Midtown Manhattan.
Safe Bulkers, a dry cargo shipping company that owns a modern fleet of 38 vessels, is headed by
Polys Hajioannou, a proud Cypriot and vicepresident of the Cyprus Union of Shipowners.
The ceremony showcased a case study of a harmonious publicprivate partnership between the
government and the shipping community, a model that Cyprus is hoping to replicate on the broader
business sector.
At a luncheon speech preceding the official ceremony, Mr Hajioannou spoke fondly about Vassos
Hajioannou, his late father and founder of his family’s shipping empire.

He reminisced that as his father was taking his first business steps in 1955, he had to look outside of
his homeland for opportunities.
But sixty years later, Mr Hajioannou returned to a different Cyprus to establish an office in Limassol,
and liked it so much he decided to stay there permanently.
Safe Bulkers is part of a list of highprofile shipowners who have set up an office in Limassol to run
part of their operations, including fellow listed companies Star Bulk Carriers and Diana Shipping.
Mr Hajioannou told Lloyd’s List that he is confident more shipping companies will follow their lead, and
that Cyprus is ready for it.
He said characteristically, “the safe multicultural environment, the infrastructure of the shipping cluster,
along with the high level of education and services, can support any type of business, particularly in
the energy sector and offshore exploration for natural gas, the broader banking sector, and tourism”.
Mr Anastasiades in his remarks referred to the “extrovert nature of Cypriots, their maritime
inheritance, and their entrepreneurial spirit”.
He said that the economy of Cyprus is back on solid foot and growing, and offered as evidence the
country’s credit ratings, which have improved “from junk status in 2012 to just a notch below
investment grade”.
In 2013, Cyprus agreed to a €10bn ($10.8bn) bailout from the European Commission, the European
Central Bank, and the International Monetary Fund.
But three years later in March 2016, it ended the programme early after having implemented structural
reforms.
Today Cyprus, which is a member of the European Union and the Eurozone, is once again a vibrant
and growing economy.

Article from Lloyd's List
https://www.lloydslist.com/ll/sector/shipoperations/article552197.ece
Published: Wednesday 22 March 2017
© 2017 Informa plc. All rights Reserved. Lloyd's is the registered trademark of the Society
incorporated by the Lloyd's Act 1871 by the name of Lloyd's
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Capital Link

Invest in Cyprus Forum

SJ
t Wednesday March 22 2017
The Metropolitan Club One East 60th St New York City

I

β

ΛΐΑ

Capital Link διοργανώνει στη Nia Υόρκη στις 22 Μαρτίου 2017 tva ίιεβνίς ϊονίβριο για τη Κύπρο
και ανάδειξη της σημασίας της Κύπρου ως επιχειρηματικού επενδυτικού προορισμού
Η

μι σκοπό την προβολή

To Capital Link Invest In Cyprin Forum διοργανώνεται σι συνεργασία και μι την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης
Εφοπλιστών του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου ΗΠΑ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου rivai η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst Young
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου και

S

και Επιχειρηματικές ευκαιρίες

Υπουργοί της Κυβέρνησης ία ηγηβούν της συζήτησης

μι Μμα

Επενδυτικές

Κεντρικοί Ομιλητές του Επισήμου Μεσημεριανού Γεύματος ιΐναι ο κ Νίκος Αναστασιάοης Πρόεδρος της Κυπριακής
ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Κυβέρνησης κ Jonathan R Cohan Deputy Assistant Secretary US
Δημοκρατίας
Eurasian Affairs Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προλογίσει
Department of Stats Bureau of European
ο κ Αντρέας Χατ{ηγιόννης Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών

Κεντρικοί ομιλητές του Συνεδρίου είναι ο κ Χάρης Γεωργιαδης Υπουργός Οικονομικών ο κ Μάριος Δημητριάδης Υπουργός
Μεταφορών Επικοινωνιών Έργων δ ο κ Γιώργος Λακκοτροπης Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας Τουρισμού
Το Συνέδριο αποσκοπεί στη σωστή ενημέρωση μεγάλων αμερικανικών εταιριών και ενδιαφερόμενων επενδυτών νια τις ευκαιρίες που
προσφέρει σήμερα η Κύπρος όχι μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εμπορικών συνεργασιών Για το
λόγο αυτό στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν θέματα που προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόμβου
logistics και ενέργειας και θα τονιστούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς καθώς και στον τομέα των
και του τουρισμού Παράλληλα το Συνέδριο θα
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της πληροφορικής ναυτιλίας
μεταφορών
παρουσιάσει ης εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Οικονομίας καθώς και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία και
τις επενδύσεις

Πάνελ Συζητήσεων
INVESTMENT The Economy of Cyprus
The Emergence of Cyprus As A Regional Buslnsss Hub ECONOMY BUSINESS
Outlook Cyprus A Dynamic Business and Investment Centra Doing Business In Cyprus
Legal and Tax
Developments
Considerations Cyprus Growth opportunities in the financial sector and beyond BANKING λ FINANCIAL SERVICES Banking δ
Financial Services Developing the Fund Industry Through Cyprus Cyprus as the Gateway to the European Union ENERGY Cyprus
as a Regional Energy Hub
Business
Investment Opportunities In Energy SHIPPING
LOGISTICS Cyprus as a Regional
Maritime δ Logistics Industry Hub LUNCHEON KEYNOTE ADDRESS CYPRUS AS A BUSINESS INVESTMENT DESTINATION
Why Cyprus The International Investor Perspective Why Cyprus The Cyprlot American Investor Perspective Investing In Growth
Entrepreneurship International Funding Mechanisms for SME Investments in Cyprus

t

Εκδήλωση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Στα πλαίσια του Capital Link Invest In Cyprus Forum ο κ Πόλυς Χατζηιωάννου,ΟΕΟ της Safe Bulkers που είναι εισηγμένη στο
NYSE διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προς τιμήν της Safe Bulkers και της Κύπρου
Ο κ Χατζηιωάννου συνοδευόμενος από το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τους Υπουργούς της Κυπριακής κυβέρνησης το
Διοικητικό Συμβούλιο της Safe Bulkers και άλλους επισήμους θα χτυπήσουν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 21
Μαρτίου 2017

Επίσημο δείπνο της CHI προς τιμήν των ομιλητών του συνεδρίου
Στα πλαίσια του συνεδρίου Capital Link Invest In Cyprus ο κ Αιμίλιος Κυριάκου Country Officer της Citi στην Ελλάδα και Κύπρο
παραθέτει δείπνο προς πμήν των εκπροσώπων της Κυπριακής αποστολής και των ομιλητών του συνεδρίου στο Citi's Executive
Conference Center την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Εταιρίες που συμμετέχουν

ΑΕΑ Investors Arch Cspital Group Ltd
Arsenal Capital Bank of Cyprus LON.BOCH
Central Cooperative Bank Citibank
Europe Columbia Shlpmanagement Cyprus Government Officials Cyprus Investment Promotion Agency Cyprus Sea Lines
Shipping Cyprus Trade Commissioner Cyprus Union of Shipowners Delek Drilling Δ Avner OH Exploration Detoltte Limited
• EBRD
Eni Petroleum Co Inc European Investment Bank Euroseas Ltd Exxon Mobil EY First Athens Corporate Finance
• Flot Δ Co PC
Goldman Sachs Asset Management Granfeld Wealth Hard Rock
Hellenic American Bankers Association
Hellenic Bank HB:LI invesco Private Capital KPMG Ltd Lemissoler Mana Products Inc McKlnsey Δ Co Noble Energy
•
Oblecutive Inc PolntRF Systems PLC PwC Safe Bulkers NYSE:SB Spectrum Gaming Capital Tornaritis Law Firm Third
Point Tototheo Group US Chamber of Commerce U.S Department of State WL Ross S Co

LEAD SPONSORS Cyprus Union of Shipowners EY LEAD SUPPORTING ORGANIZATION Cyprus Investment Promotion Agency
GRAND SPONSORS Bank of Cyprus Cooperative Central Bank Deloltte Hellenic Bank Safe Bulkers SPONSORS Columbia
Shlpmanagement Cyprus US Chamber of Commerce KPMG McKlnsey Δ Company PwC Tototheo Group LUNCH SPONSOR
Mana SPEAKERS DINNER SPONSOR Cltl SUPPORTING SPONSORS First Athens Corporate Finance Flott δ Co PC Lemissoler
• Tornaritis Law Firm

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

CAPITAL LINK
New York London Athens Oslo Shanghai Limassol
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επίοκεφθείη ΐην στοσελίδα tau συνεδρίου http:/iforum».capitaHtnkxom/cypius/2017/iRdeK.htmt
Παρακαλούμε απευθυνθείτε ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ta Ολγα Μπορνόξη Τπλ
ΑΘΗΝΑ κα Μα.ρα Κίτωβα Τηλ 30 210 610 98 00

1 212 661
5 66 Emaii obofnozi@capitaltink.com
Email m3rltetin9@capttalli.1ic.com
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AGENDA
MONDAY

• Finance Minister Euclid Tsakalotos at
the Eurogroup meeting in Brussels
Seven Athens-based bilateral chambers
of commerce are holding an international
meeting on mediation with the
support of the Hellenic Bank Association
At 5 p.m at the Bank of Greece
Edouardou Lo Stadiou Athens

•

www.amcham.gr
Protagon.gr organizes a conference

•

on 1957-2017 from the EEC to the EU
Challenges and Solutions for the Future
of Europe At the Royal Olympic Hotel
28 Athanasiou Diakou Athens at 6 p.m
Tel 210.723.7934 info@protagon.gr
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT releases January data on the Greek

•

commercial fleet

TUESDAY

• Municipal employees are holding a
work stoppage until 11.30 a.m and a rally
at 9.30 a.m outside the Interior Ministry
in Athens

• The Italian Embassy in Athens

European

Parliament's Information Office in
Greece and the European Commission's
Representation in Greece organize an
event on the 60th anniversary of the
Treaty of Rome to present and launch an
exhibition titled Ever Closer Union The
Legacy of the Treaty of Rome for Today's
Europe At 11 a.m at the EP office in
Athens 8 Amalias The exhibition runs
through March 29 Info
ambatene.esteri.it
Greece's first artificial intelligence

•

conference on A Deep Look on How AI
affects Business is held at gazARTE
32-34 Voutadon Gazi Athens Info
694.077.8709
ymouratides@boussias.com
β Blue-chip company Sarantis will present
its 2016 financial results

•
•

turnover

WEDNESDAY

• The Arab Hellenic Chamber of

the St George Lycabettus Hotel Athens
Info www.atiner.gr
Capital Link's Invest in Cyprus Forum
will take place at the Metropolitan
Club in New York City Info forums.ca
pitallink.com
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will publish January data in industrial

• Athens-listed Grivalia Properties
Commerce

Development holds an event on
Doing Business in the Arab World at
the Divani Caravel Hotel 2 Vassileos
Athens Info www.arabhelle
Alexandras

nicchamber.gr
The Athens Institute for Education
and Research organizes a lecture on
Direct Investment at 12 noon at

•

Foreign

holds its annual general meeting

THURSDAY

•

European Commissioner for Migration
Dimitris Avramopoulos is scheduled
to participate in a joint meeting of Greek
Parliament's committees for European
Affairs and Public Administration Public

Order and Justice in Athens
The E-Commerce Conference 2017
themed Shaping the Future of Digital
Retailing is held at the OTE Academy
amphitheater 1 Spartis Maroussi Tel
210.661.7777 kv@boussias.com
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will issue its February statistics on
new house construction material prices
Titan Cement and Aegean Air will
their financial results for 2016
Listed firm Foodlink holds an extraordinary
general meeting

•

•

Heirotechnica the country's biggest
handicrafts and DIY exhibition opens at
the Helexpo Center 39 Kifissias Maro
ussis Athens To Sunday Info xeitotex
nika.gr

•
•
•

issue

FRIDAY

• Student parade held in central Athen
to mark the 1821 Greek War of Independence

SATURDAY

•

National holiday commemorating the
1821 revolution with a military parade
in central Athens and student parades
across the country

SUNDAY

• Clocks should be set forward by one
hour at 3 a.m local time to 4 a.m as
Daylight Savings begin Clocks change
back on the last Sunday of October
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Στην παρουσία δεκάδων επιχειρηµατικών και επενδυτών από την Κύπρο, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και αλλού
πραγµατοποιήθηκε σήµερα, στη Νέα Υόρκη, το φόρουµ «Επενδύστε στην Κύπρο», που διοργάνωσε η εταιρεία Capital
Link , σε συνεργασία µε την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, τον CIPA και τα Εµπορικά Επιµελητήρια Κύπρου και ΗΠΑ.
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Στο συνέδριο παρέστησαν και µίλησαν επίσης οι Υπουργοί Οικονοµικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης και Μεταφορών κ. Μάριος ∆ηµητριάδης. Στο φόρουµ µίλησαν επίσης, µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του
CIPA κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας κ. Στέλιος Χειµώνας, επιχειρηµατίες, όπως
οι κ.κ. Ντέιβιντ Μπονάνο, Μάθιου Μπονάνο, Νίκος Μούγιαρης, Τζον Τελεφάντον, Ανδρέας Κραµπής, Κόνσταντάιν
Ιορδάνου, Τάκης Σολωµός, Μισιέλ Σµολ, Ντοβ Ερχµαν και άλλοι.
Στην οµιλία του κατά τη διάρκεια γεύµατος εργασίας – στο οποίο παρακάθισαν οι τρεις Υπουργοί της Κυπριακής
Κυβέρνησης και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στελέχη της Αµερικανικής Κυβέρνησης και
δεκάδες επιχειρηµατίες και επενδυτές από διάφορες χώρες - που ακολούθησε των εργασιών του φόρουµ, ο Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είπε, µεταξύ άλλων, ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση αποδίδει µεγάλη σηµασία στην
επέκταση και ενίσχυση της συνεργασίας µε τις ΗΠΑ σε τοµείς όπως η οικονοµία, ο τραπεζικός τοµέας, η ναυτιλία και οι
µεταφορές, ο τουρισµός και η Ενέργεια.
«Η Κύπρος είναι τώρα µια από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόµενες οικονοµίας της ΕΕ», είπε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας
ότι η εντυπωσιακή αποκατάσταση της κυπριακής οικονοµίας αποδεικνύεται, µεταξύ άλλων, και από τις διαδοχικές
αναβαθµίσεις της κυπριακής οικονοµίας και των επενδυτικών προοπτικών της από Οίκους Αξιολόγησης µε την πιο
πρόσφατη αξιολόγηση να έχει γίνει την περασµένη βδοµάδα.
«Λαµβάνοντας υποψη ότι ακόµη και πριν αναλάβουµε τη διακυβέρνηση η οικονοµία ήταν 12 βαθµίδες πιο κάτω από
την επενδυτική βαθµίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, µπορώ τώρα µε περηφάνεια να δηλώσω, χωρίς βέβαια να
παραγνωρίζουµε την ανάγκη να παραµείνουµε σταθεροί στην πορεία µας, ότι βρισκόµαστε στο δρόµο για την πλήρη
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Αυτό το επίτευγµα πρέεπι να αποδοθεί στη σωστή µακρο-οικονοµική διαχείριση της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Οικονοµικών, στην εποικοδοµητική στάση των πολιτικών κοµµάτων και πάνω από όλα στις θυσίες του κυπριακού
λαού».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράµµισε επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κυπρου ως επενδυτικού προορισµού,
επισηµαίνοντας τις προοπτικές και δυνατότητες της σε νέους τοµείς όπως η Ενέργεια.
Είπε ακόµη ότι η Κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στη διατήρηση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού
καθεστώτος, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, στη στήριξη της εγχώριας και διεθνούς επιχειρηµατικής
κοινότητας, καθώς και στην πορεία για τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις σε διάφορους τοµείς.
Αναφερόµενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, ο Πρόεδρος είπε ότι η διµερής συνεργασία έχει εξελιχθεί σε στρατηγικής
σηµασίας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά και διεθνή ζητήµατα και υπογράµµισε τη βούληση της Κυβέρνησης
και του ιδίου προσωπικά για προσπάθεια διερεύνησης νέων τοµέων αµοιβαίας επωφελούς συνεργασίας µεταξύ των δύο
χωρών.
Τόνισε επίσης ότι «ο διµερής διάλογος Κύπρου – ΗΠΑ συνεχίζεται σε αριθµό θεµάτων οικονοµικής συνεργασίας,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουµε δει
σηµαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο και ο στόχος µας είναι για ακόµη περισσότερες».
Πρόσθεσε ότι επιπρόσθετες διµερείς συµφωνίες στους τοµείς των αεροµεταφορών, της ναυτιλίας και του τουρισµού θα
συµβάλουν σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ.
Αναφερόµενος στον τοµέα της Ενέργειας, ο Πρόεδρος σηµείωσε τη δραστηριοποίηση των εταιρειών Noble και
ΕxxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ υπογραµµίζοντας ότι «αυτό όχι µόνο σηµατοδοτεί µια νέα εποχή στις διµερείς σχέσεις
Κύπρου – ΗΠΑ αλλά αποτελεί και απόδειξη της εµπιστοσύνης στο ρόλο που η Κύπρος ως ένας αξιόπιστος
περιφερειακός παράγοντες διαδραµατίζει στην ταραχώδη περιοχή» της Ανατολικής Μεσογείου.
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε ότι η επίλυση του θα αποτελέσει παράδειγµα για την επίλυση
περιφερειακών πολιτικών προβληµάτων.
Τέλος ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στις στενές και αγαστές σχέσεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
µε τις χώρες της περιοχής και στους τριµερείς µηχανισµούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει µε αρκετές απο αυτές.
Κατά το γεύµα, χαιρετισµό απηύθυνε επίσης ο Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και
Ευρωασιατικές Υποθέσεις κ. Τζόναθαν Κόεν, ο οποίος εξήρε τα επιτεύγµατα της Κύπρου σε ό,τι αφορά την
αποκατάσταση της κυπριακής οικονοµίας, ενώ αναφερόµενος στο Κυπριακό τόνισε ότι µια λύση θα ήταν επωφελής όχι
µόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Ευρώπη και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αναφερόµενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα αποθέµατα
αναπτυχθούν στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα ενισχύσουν την πολιτική συνεργασία,
θα φέρουν σταθερότητα και θα αναπτύξουν την ευηµερία στην Ανατολική Μεσόγειο».
Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο ένα αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο µε τον οποίον επιθυµούν να ενισχύσουν
τις σχέσεις τους περαιτέρω σε όλους τους τοµείς.
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Στο γεύµα εργασίας µίλησαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης και ο
Πρόεδρος του ∆Σ της εταιρείας Capital Link κ. Νικόλας Μπορνόζης.
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Πρόεδρος Αναστασιάδης: Η Κύπρος πέτυχε γιατί εφάρµοσε γρήγορα τις
µεταρρυθµίσεις του Μνηµονίου
Το 2013 η βαθιά οικονοµική κρίση έφερνε την Κύπρο στα πρωτοσέλιδα και η χώρα ήταν συνώνυµη µε τα
Capital Controls.

Το 2013 η βαθιά οικονομική κρίση έφερνε την Κύπρο στα
πρωτοσέλιδα και η χώρα ήταν συνώνυμη με τα Capital
Controls.
Τέσσερα χρόνια μετά με περηφάνια μπορούμε ξανά να συνδέσουμε την Κύπρο με την ανάπτυξη και την
προοπτική, τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στο συνέδριο Invest in Cyprus
Forum που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις, το συνετό πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής, στη σκληρή δουλειά αλλά και την αποφασιστικότητα του λαού που
συνετέλεσαν για την έξοδο της Κύπρου από το µνηµόνιο νωρίτερα από το αναµενόµενο.
Το κράτος πλέον μπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές με ιστορικά χαμηλά επιτόκια ως
αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας, ο τραπεζικός τομέας αναδιαρθρώθηκε και
ανακεφαλαιοποιήθηκε με ιδιωτικά κεφάλαια, έγινε μικρότερος με πιο αποτελεσματική διοίκηση και
εποπτεία ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος τόνισε ότι πλέον η έμφαση δίνεται στην προσέλκυση
επενδύσεων για τους παραγωγικούς τοµείς της κυπριακής οικονοµίας.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος ενώ
τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και για ενίσχυση της αξιοπιστίας της
οικονοµίας.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Forum οι συμμετέχοντες θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι επενδυτικών
κεφαλαίων με ενδιαφέρον για την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους υπουργούς
Οικονοµικών, Ενέργειας και Επικοινωνιών και Έργων.
Μεταξύ άλλων συμμετείχαν Alliance Bernstein - AEA Investors - Arsenal Capital, - Arch Capital Group Ltd - Atlas
Merchant Capital LLC - Bank of Tokyo Mitsubishi - BTG Pactual - Calamos Investments - Duff & Phelps, LLC Deutsche Bank - Dupont Capital Management - Eaton Vance Managers - Eden Roc Capital - Elements Capital
Partners - Fortress Investment Group - Gamut Capital Management, L.P. – Grifon Capital - Heritage Realty Services
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LLC - Keefe, Bruyette & Woods, Inc. - Landesbank Baden-Wuerttemberg - Mana Products, Inc. - Objecutive, Inc.,
Teneo Capital, Valyrian Capital.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλας Μπορνόζης ανέφερε ότι στόχος της
διοργάνωσης είναι να ενημερωθούν οι επενδυτές για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κύπρο και να να
αναδειχθεί η χώρα ως επενδυτικός προορισµός.
Ο υπουργός οικονομικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης σημείωσε ότι πριν από μερικά χρόνια η Κύπρος
έγινε πρωτοσέλιδο για τους λάθος λόγους, ωστόσο από τότε η χώρα πέτυχε μια σημαντική οικονομική
ανάκαμψη και αυτή τη στιγμή απολαμβάνει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της ΕΕ,
θεωρούµενη ως σταθερός, ασφαλής και ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις.
Ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σημείωσε ότι η ανακάλυψη του κοιτάσματος Αφροδίτη έχει
δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη χώρα και την οικονομία ενώ οι υψηλές προσδοκίες επιβεβαιώνονται
και από την παρουσία μεγάλων εταιρειών όπως EXXONMOBIL, QATAR PETROLEUM, ENI, TOTAL, KOGAS,
SHELL, NOBLE ENERGY και DELEK GROUP.
Η ναυτιλία είναι πολύτιμο asset για την Κυπρο με σημαντικά πολιτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα
ανέφερε τέλος ο υπουργός µεταφορών και επικοινωνιών Μάριος Δηµητριάδης.
Σημειώνεται ότι το Invest in Cyprus Forum επικεντρώθηκε σε τρεις θεματικές την οικονομία – τράπεζες, την
ενέργεια και τη ναυτιλία. Στην πρώτη θεματική συμμετείχαν ο CEO της Τράπεζας Κύπρου John Patrick
Hourican, ο CEO της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης, ο Managing Director (Greece
& Cyprus) Αιµίλιος Κυριακού, και ο Ιωάννης Μάτσης της Ελληνικής Τράπεζας.
Μεταξύ άλλων στο πάνελ συζητήθηκαν οι στρατηγικές για τη διαχείριση των NPLs αλλά και ο πλήρης
µετασχηµατισµός του τραπεζικού τοµέα.
Στο ενεργειακό πάνελ συµµετείχαν εκπρόσωποι της Noble Energy (ΗΠΑ), Delek (Ισραήλ) Exxon Mobil (ΗΠΑ) και
Eni (Ιταλία) με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα κοιτάσματα της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου
και τις προοπτικές της αγοράς έρευνας και παραγωγής για την περιοχή.
Τέλος στα ναυτιλιακά όπου συμμετείχαν οι Πόλυς Χατζηιωάννου (Safe Bulkers) Ανδρέας Χατζηγιάννης
(πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών) και Αριστείδης Πίτας (Euroseas) η συζήτηση περιστράφηκε στις
προοπτικές ανάδειξης της Κύπρου ως ναυτιλιακού και διαµετακοµιστικού κέντρου.
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H Citi Ελλάδος συµβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου
Επίσηµο δείπνο προς τιµήν του της Κυπριακής αποστολής και των οµιλητών, που έλαβαν µέρος στο
συνέδριο "Capital Link Invest in Cyprus" στο χώρο του Citi Executive Conference Center στη Νέα Υόρκη,
παρέθεσε η Citi Ελλάδος την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθµα στελέχη
της Τράπεζας µε ευθύνη στη διαχείριση πελατών του δηµόσιου τοµέα, τραπεζικής και επενδυτικής
µεγάλων επιχειρήσεων, συµβουλευτικής διαχείρισης χρέους καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. "Η Citi, µε περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε
περισσότερες από 100 χώρες, έχει ως στόχο να διευκολύνει τους πελάτες της να αντιµετωπίζουν
αποτελεσµατικά τις προκλήσεις αλλά και εξίσου σηµαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που
αναδύονται σε παγκόσµια κλίµακα", τόνισε στον χαιρετισµό του ο Αιµίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer
Ελλάδας και Κύπρου. "Συνεπής σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, µέσα από τις...
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Αναστασιάδης: Με µεταρρυθµίσεις και δουλειά βγήκαµε νωρίτερα από το
µνηµόνιο
Το 2013 η βαθιά οικονοµική κρίση έφερνε την Κύπρο στα πρωτοσέλιδα και η χώρα ήταν συνώνυµη µε τα
Capital Controls. Τέσσερα χρόνια µετά µε περηφάνια µπορούµε ξανά να συνδέσουµε την Κύπρο µε την
ανάπτυξη και την προοπτική, τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης µιλώντας στο συνέδριο
Invest in Cyprus Forum που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις αποφασιστικές µεταρρυθµίσεις, το συνετό πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, στη σκληρή δουλειά αλλά και την αποφασιστικότητα του λαού που
συνετέλεσαν για την έξοδο της Κύπρου από το µνηµόνιο νωρίτερα από το αναµενόµενο. Το κράτος πλέον
µπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές µε ιστορικά χαµηλά επιτόκια ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης
της οικονοµίας, ο τραπεζικός τοµέας αναδιαρθρώθηκε και ανακεφαλαιοποιήθηκε µε ιδιωτικά κεφάλαια,
έγινε µικρότερος µε πιο αποτελεσµατική διοίκηση και εποπτεία ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος
τόνισε ότι πλέον η έµφαση δίνεται στην προσέλκυση επενδύσεων για τους παραγωγικούς τοµείς της
κυπριακής οικονοµίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του οικονοµικού και
επενδυτικού κλίµατος ενώ τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για µεταρρυθµίσεις και για ενίσχυση
της αξιοπιστίας της οικονοµίας.
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Forum οι συµµετέχοντες θεσµικοί επενδυτές και εκπρόσωποι επενδυτικών
κεφαλαίων µε ενδιαφέρον για την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν µε τους υπουργούς
Οικονοµικών, Ενέργειας και Επικοινωνιών και Έργων. Μεταξύ άλλων συµµετείχαν Alliance Bernstein - AEA
Investors - Arsenal Capital, - Arch Capital Group Ltd - Atlas Merchant Capital LLC - Bank of Tokyo Mitsubhi - BTG
Pactual - Calamos Investments - Duff & Phelps, LLC - Deutsche Bank - Dupont Capital Management - Eaton Vance
Managers - Eden Roc Capital - Elements Capital Partners - Fortress Investment Group - Gamut Capital Management,
L.P. – Grifon Capital - Heritage Realty Services LLC - Keefe, Bruyette & Woods, Inc. - Landesbank BadenWuerttemberg - Mana Products, Inc. - Objecutive, Inc., Teneo Capital, Valyrian Capital.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλας Μπορνόζης ανέφερε ότι στόχος της
διοργάνωσης είναι να ενηµερωθούν οι επενδυτές για τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Κύπρο και να να
αναδειχθεί η χώρα ως επενδυτικός προορισµός.
Ο υπουργός οικονοµικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης σηµείωσε ότι πριν από µερικά χρόνια η Κύπρος
έγινε πρωτοσέλιδο για τους λάθος λόγους, ωστόσο από τότε η χώρα πέτυχε µια σηµαντική οικονοµική
ανάκαµψη και αυτή τη στιγµή απολαµβάνει έναν από τους µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης της ΕΕ,
θεωρούµενη ως σταθερός, ασφαλής και ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις.
Ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σηµείωσε ότι η ανακάλυψη του κοιτάσµατος Αφροδίτη έχει
δηµιουργήσει νέες προοπτικές για τη χώρα και την οικονοµία ενώ οι υψηλές προσδοκίες επιβεβαιώνονται
και από την παρουσία µεγάλων εταιρειών όπως EXXONMOBIL, QATAR PETROLEUM, ENI, TOTAL, KOGAS,
SHELL, NOBLE ENERGY και DELEK GROUP.
Η ναυτιλία είναι πολύτιµο asset για την Κυπρο µε σηµαντικά πολιτικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα
ανέφερε τέλος ο υπουργός µεταφορών και επικοινωνιών Μάριος Δηµητριάδης.
Σηµειώνεται ότι το Invest in Cyprus Forum επικεντρώθηκε σε τρεις θεµατικές την οικονοµία – τράπεζες, την
ενέργεια και τη ναυτιλία. Στην πρώτη θεµατική συµµετείχαν ο CEO της Τράπεζας Κύπρου John Patrick
Hourican, ο CEO της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης, ο Managing Director Greece &
Cyprus Αιµίλιος Κυριακού, και ο Ιωάννης Μάτσης της Ελληνικής Τράπεζας.
Μεταξύ άλλων στο πάνελ συζητήθηκαν οι στρατηγικές για τη διαχείριση των NPLs αλλά και ο πλήρης
µετασχηµατισµός του τραπεζικού τοµέα.
Στο ενεργειακό πάνελ συµµετείχαν εκπρόσωποι της Noble Energy ΗΠΑ, Delek Ισραήλ Exxon Mobil ΗΠΑ και Eni
Ιταλία µε τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα κοιτάσµατα της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου και τις
προοπτικές της αγοράς έρευνας και παραγωγής για την περιοχή.
Τέλος στα ναυτιλιακά όπου συµµετείχαν οι Πόλυς Χατζηιωάννου Safe Bulkers Ανδρέας Χατζηγιάννης
πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών και Αριστείδης Πίτας Euroseas η συζήτηση περιστράφηκε στις
προοπτικές ανάδειξης της Κύπρου ως ναυτιλιακού και διαµετακοµιστικού κέντρου.

http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 22/03/2017 20:06
Alexa ranking (Greece): 541
http://www.bankingnews.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%...

H Citi Ελλάδος συµβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου
«Συνεπής σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, µέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη
παρουσία της στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά»
Επίσηµο δείπνο προς τιµήν του της Κυπριακής αποστολής και των οµιλητών, που έλαβαν
µέρος στο συνέδριο «Capital Link Invest in Cyprus» στο χώρο του Citi Executive Conference Center
στη Νέα Υόρκη, παρέθεσε η Citi Ελλάδος την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθµα στελέχη της Τράπεζας µε ευθύνη στη διαχείριση πελατών του
δηµόσιου τοµέα, τραπεζικής και επενδυτικής µεγάλων επιχειρήσεων, συµβουλευτικής διαχείρισης χρέους
καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.
«Η Citi, µε περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει ως στόχο
να διευκολύνει τους πελάτες της να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις αλλά και εξίσου
σηµαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσµια κλίµακα», τόνισε στον
χαιρετισµό του ο Αιµίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδας και Κύπρου.
«Συνεπής σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, µέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη
παρουσία της στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 50 χρόνια έχει συντελέσει και εξακολουθεί
να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων και τις επιτυχίες των πελατών της στον εταιρικό και δηµόσιο
τοµέα»., συνέχισε ο κ. Κυριάκου.
Ο υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου, Χάρης Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τη Citi για τη συνεχόµενη
δέσµευσή της στην Κύπρο και την υποστήριξή της στον οικονοµικό τοµέα της χώρας ακόµη και κατά τη
διάρκεια της κρίσης.
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H Citigroup Ελλάδος συµβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου και ως
διαχειριστής χρέους
«Συνεπής σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, µέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη
παρουσία της στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά»
Την Κυπριακή οικονοµία στηρίζει η Citigroup Ελλάδος και µεταξύ άλλων συµµετέχει στην
ηγετική οµάδα των διαχειριστών χρέους της Κύπρου στις παγκόσµιες κεφαλαιαγορές.
Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται σε επίσηµη ανακοίνωση
Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, η Citi Ελλάδος παρέθεσε επίσηµο δείπνο προς τιµήν της Κυπριακής αποστολής
και των οµιλητών που έλαβαν µέρος στο συνέδριο «Capital Link Invest in Cyprus» στο χώρο του Citi Executive
Conference Center στη Νέα Υόρκη. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθµα στελέχη της Τράπεζας µε
ευθύνη στη διαχείριση πελατών του δηµόσιου τοµέα, τραπεζικής και επενδυτικής µεγάλων επιχειρήσεων,
συµβουλευτικής διαχείρισης χρέους καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου
τοµέα.
Στο χαιρετισµό του, ο κος Αιµίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδας και Κύπρου είπε
µεταξύ άλλων: «Η Citi, µε περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε περισσότερες από 100
χώρες, έχει ως στόχο να διευκολύνει τους πελάτες της να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις
αλλά και εξίσου σηµαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσµια κλίµακα.
Συνεπής σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, µέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη
παρουσία της στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 50 χρόνια έχει συντελέσει και εξακολουθεί
να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων και τις επιτυχίες των πελατών της στον εταιρικό και δηµόσιο
τοµέα».
Ο υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου, κος Χάρης Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τη Citi για τη συνεχόµενη
δέσµευσή της στην Κύπρο και την υποστήριξή της στον οικονοµικό τοµέα της χώρας ακόµη και κατά τη
διάρκεια της κρίσης.
Καλωσόρισε τη Citi στην ηγετική οµάδα των διαχειριστών χρέους της χώρας στις παγκόσµιες
κεφαλαιαγορές και τόνισε το σηµαντικό ρόλο της Citi στη σύνδεση µε τις ΗΠΑ.
Την επόµενη ηµέρα, Τετάρτη 22 Μαρτίου:
- ο Υπουργός συµµετείχε στο πάνελ Συνεδρίου «Capital Link Invest in Cyprus» µε θέµα“The Economy of Cyprus
- Developments & Outlook” και
- ο κος Αιµίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδας και Κύπρου συµµετείχε στο στο πάνελ µε θέµα
“Banking & Financial Services”
www.bankingnews.gr
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Αναστασιάδης: Με µεταρρυθµίσεις και δουλειά βγήκαµε νωρίτερα από το
µνηµόνιο
Το 2013 η βαθιά οικονοµική κρίση έφερνε την Κύπρο στα πρωτοσέλιδα και η χώρα ήταν συνώνυµη µε τα
Capital Controls. Τέσσερα χρόνια µετά µε περηφάνια µπορούµε ξανά να συνδέσουµε την Κύπρο µε την
ανάπτυξη και την προοπτική, τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης µιλώντας στο συνέδριο
Invest in Cyprus Forum που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις αποφασιστικές µεταρρυθµίσεις, το συνετό πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, στη σκληρή δουλειά αλλά και την αποφασιστικότητα του λαού που
συνετέλεσαν για την έξοδο της Κύπρου από το µνηµόνιο νωρίτερα από το αναµενόµενο. Το κράτος πλέον
µπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές µε ιστορικά χαµηλά επιτόκια ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης
της οικονοµίας, ο τραπεζικός τοµέας αναδιαρθρώθηκε και ανακεφαλαιοποιήθηκε µε ιδιωτικά κεφάλαια,
έγινε µικρότερος µε πιο αποτελεσµατική διοίκηση και εποπτεία ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος
τόνισε ότι πλέον η έµφαση δίνεται στην προσέλκυση επενδύσεων για τους παραγωγικούς τοµείς της
κυπριακής οικονοµίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του οικονοµικού και
επενδυτικού κλίµατος ενώ τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για µεταρρυθµίσεις και για ενίσχυση
της αξιοπιστίας της οικονοµίας.
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Forum οι συµµετέχοντες θεσµικοί επενδυτές και εκπρόσωποι επενδυτικών
κεφαλαίων µε ενδιαφέρον για την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν µε τους υπουργούς
Οικονοµικών, Ενέργειας και Επικοινωνιών και Έργων. Μεταξύ άλλων συµµετείχαν Alliance Bernstein - AEA
Investors - Arsenal Capital, - Arch Capital Group Ltd - Atlas Merchant Capital LLC - Bank of Tokyo Mitsubishi - BTG
Pactual - Calamos Investments - Duff & Phelps, LLC - Deutsche Bank - Dupont Capital Management - Eaton Vance
Managers - Eden Roc Capital - Elements Capital Partners - Fortress Investment Group - Gamut Capital Management,
L.P. – Grifon Capital - Heritage Realty Services LLC - Keefe, Bruyette & Woods, Inc. - Landesbank BadenWuerttemberg - Mana Products, Inc. - Objecutive, Inc., Teneo Capital, Valyrian Capital.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλας Μπορνόζης ανέφερε ότι στόχος της
διοργάνωσης είναι να ενηµερωθούν οι επενδυτές για τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Κύπρο και να να
αναδειχθεί η χώρα ως επενδυτικός προορισµός.
Ο υπουργός οικονοµικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης σηµείωσε ότι πριν από µερικά χρόνια η Κύπρος
έγινε πρωτοσέλιδο για τους λάθος λόγους, ωστόσο από τότε η χώρα πέτυχε µια σηµαντική οικονοµική
ανάκαµψη και αυτή τη στιγµή απολαµβάνει έναν από τους µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης της ΕΕ,
θεωρούµενη ως σταθερός, ασφαλής και ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις.
Ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σηµείωσε ότι η ανακάλυψη του κοιτάσµατος Αφροδίτη έχει
δηµιουργήσει νέες προοπτικές για τη χώρα και την οικονοµία ενώ οι υψηλές προσδοκίες επιβεβαιώνονται
και από την παρουσία µεγάλων εταιρειών όπως EXXONMOBIL, QATAR PETROLEUM, ENI, TOTAL, KOGAS,
SHELL, NOBLE ENERGY και DELEK GROUP.
Η ναυτιλία είναι πολύτιµο asset για την Κυπρο µε σηµαντικά πολιτικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα
ανέφερε τέλος ο υπουργός µεταφορών και επικοινωνιών Μάριος Δηµητριάδης.
Σηµειώνεται ότι το Invest in Cyprus Forum επικεντρώθηκε σε τρεις θεµατικές την οικονοµία – τράπεζες, την
ενέργεια και τη ναυτιλία. Στην πρώτη θεµατική συµµετείχαν ο CEO της Τράπεζας Κύπρου John Patrick
Hourican, ο CEO της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης, ο Managing Director (Greece
& Cyprus) Αιµίλιος Κυριακού, και ο Ιωάννης Μάτσης της Ελληνικής Τράπεζας.
Μεταξύ άλλων στο πάνελ συζητήθηκαν οι στρατηγικές για τη διαχείριση των NPLs αλλά και ο πλήρης
µετασχηµατισµός του τραπεζικού τοµέα.
Στο ενεργειακό πάνελ συµµετείχαν εκπρόσωποι της Noble Energy (ΗΠΑ), Delek (Ισραήλ) Exxon Mobil (ΗΠΑ) και
Eni (Ιταλία) µε τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα κοιτάσµατα της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου
και τις προοπτικές της αγοράς έρευνας και παραγωγής για την περιοχή.
Τέλος στα ναυτιλιακά όπου συµµετείχαν οι Πόλυς Χατζηιωάννου (Safe Bulkers) Ανδρέας Χατζηγιάννης
(πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών) και Αριστείδης Πίτας (Euroseas) η συζήτηση περιστράφηκε στις
προοπτικές ανάδειξης της Κύπρου ως ναυτιλιακού και διαµετακοµιστικού κέντρου.
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Αναστασιάδης: Με µεταρρυθµίσεις και δουλειά βγήκαµε νωρίτερα από το
µνηµόνιο
Το 2013 η βαθιά οικονοµική κρίση έφερνε την Κύπρο στα πρωτοσέλιδα και η χώρα ήταν συνώνυµη µε τα
Capital Controls. Τέσσερα χρόνια µετά µε περηφάνια µπορούµε ξανά να συνδέσουµε την Κύπρο µε την
ανάπτυξη και την προοπτική, τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης µιλώντας στο συνέδριο
Invest in Cyprus Forum που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link. Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις
αποφασιστικές µεταρρυθµίσεις, το συνετό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, στη σκληρή δουλειά
αλλά και την αποφασιστικότητα του λαού που συνετέλεσαν για την έξοδο της Κύπρου από το µνηµόνιο
νωρίτερα από το αναµενόµενο. Το κράτος πλέον µπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές µε ιστορικά
χαµηλά επιτόκια ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης της οικονοµίας, ο τραπεζικός τοµέας αναδιαρθρώθηκε και
ανακεφαλαιοποιήθηκε µε ιδιωτικά κεφάλαια, έγινε µικρότερος µε πιο αποτελεσµατική διοίκηση και
εποπτεία ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος τόνισε ότι πλέον η...
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Αναστασιάδης: Με µεταρρυθµίσεις και δουλειά βγήκαµε νωρίτερα από το
µνηµόνιο
Το 2013 η βαθιά οικονοµική κρίση έφερνε την Κύπρο στα πρωτοσέλιδα και η χώρα ήταν συνώνυµη µε τα
Capital Controls. Τέσσερα χρόνια µετά µε περηφάνια µπορούµε ξανά να συνδέσουµε την Κύπρο µε την
ανάπτυξη και την προοπτική, τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης µιλώντας στο συνέδριο
Invest in Cyprus Forum που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις αποφασιστικές µεταρρυθµίσεις, το συνετό πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, στη σκληρή δουλειά αλλά και την αποφασιστικότητα του λαού που
συνετέλεσαν για την έξοδο της Κύπρου από το µνηµόνιο νωρίτερα από το αναµενόµενο. Το κράτος πλέον
µπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές µε ιστορικά χαµηλά επιτόκια ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης
της οικονοµίας, ο τραπεζικός τοµέας αναδιαρθρώθηκε και ανακεφαλαιοποιήθηκε µε ιδιωτικά κεφάλαια,
έγινε µικρότερος µε πιο αποτελεσµατική διοίκηση και εποπτεία ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος
τόνισε ότι πλέον η έµφαση δίνεται στην προσέλκυση επενδύσεων για τους παραγωγικούς τοµείς της
κυπριακής οικονοµίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του οικονοµικού και
επενδυτικού κλίµατος ενώ τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για µεταρρυθµίσεις και για ενίσχυση
της αξιοπιστίας της οικονοµίας.
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Forum οι συµµετέχοντες θεσµικοί επενδυτές και εκπρόσωποι επενδυτικών
κεφαλαίων µε ενδιαφέρον για την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν µε τους υπουργούς
Οικονοµικών, Ενέργειας και Επικοινωνιών και Έργων. Μεταξύ άλλων συµµετείχαν Alliance Bernstein - AEA
Investors - Arsenal Capital, - Arch Capital Group Ltd - Atlas Merchant Capital LLC - Bank of Tokyo Mitsubishi - BTG
Pactual - Calamos Investments - Duff & Phelps, LLC - Deutsche Bank - Dupont Capital Management - Eaton Vance
Managers - Eden Roc Capital - Elements Capital Partners - Fortress Investment Group - Gamut Capital Management,
L.P. – Grifon Capital - Heritage Realty Services LLC - Keefe, Bruyette & Woods, Inc. - Landesbank BadenWuerttemberg - Mana Products, Inc. - Objecutive, Inc., Teneo Capital, Valyrian Capital.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλας Μπορνόζης ανέφερε ότι στόχος της
διοργάνωσης είναι να ενηµερωθούν οι επενδυτές για τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Κύπρο και να να
αναδειχθεί η χώρα ως επενδυτικός προορισµός.
Ο υπουργός οικονοµικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης σηµείωσε ότι πριν από µερικά χρόνια η Κύπρος
έγινε πρωτοσέλιδο για τους λάθος λόγους, ωστόσο από τότε η χώρα πέτυχε µια σηµαντική οικονοµική
ανάκαµψη και αυτή τη στιγµή απολαµβάνει έναν από τους µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης της ΕΕ,
θεωρούµενη ως σταθερός, ασφαλής και ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις.
Ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σηµείωσε ότι η ανακάλυψη του κοιτάσµατος Αφροδίτη έχει
δηµιουργήσει νέες προοπτικές για τη χώρα και την οικονοµία ενώ οι υψηλές προσδοκίες επιβεβαιώνονται
και από την παρουσία µεγάλων εταιρειών όπως EXXONMOBIL, QATAR PETROLEUM, ENI, TOTAL, KOGAS,
SHELL, NOBLE ENERGY και DELEK GROUP.
Η ναυτιλία είναι πολύτιµο asset για την Κυπρο µε σηµαντικά πολιτικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα
ανέφερε τέλος ο υπουργός µεταφορών και επικοινωνιών Μάριος Δηµητριάδης.
Σηµειώνεται ότι το Invest in Cyprus Forum επικεντρώθηκε σε τρεις θεµατικές την οικονοµία – τράπεζες, την
ενέργεια και τη ναυτιλία. Στην πρώτη θεµατική συµµετείχαν ο CEO της Τράπεζας Κύπρου John Patrick
Hourican, ο CEO της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης, ο Managing Director (Greece
& Cyprus) Αιµίλιος Κυριακού, και ο Ιωάννης Μάτσης της Ελληνικής Τράπεζας.
Μεταξύ άλλων στο πάνελ συζητήθηκαν οι στρατηγικές για τη διαχείριση των NPLs αλλά και ο πλήρης
µετασχηµατισµός του τραπεζικού τοµέα.
Στο ενεργειακό πάνελ συµµετείχαν εκπρόσωποι της Noble Energy (ΗΠΑ), Delek (Ισραήλ) Exxon Mobil (ΗΠΑ) και
Eni (Ιταλία) µε τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα κοιτάσµατα της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου
και τις προοπτικές της αγοράς έρευνας και παραγωγής για την περιοχή.
Τέλος στα ναυτιλιακά όπου συµµετείχαν οι Πόλυς Χατζηιωάννου (Safe Bulkers) Ανδρέας Χατζηγιάννης
(πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών) και Αριστείδης Πίτας (Euroseas) η συζήτηση περιστράφηκε στις
προοπτικές ανάδειξης της Κύπρου ως ναυτιλιακού και διαµετακοµιστικού κέντρου.
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[Capital]: Αναστασιάδης: Με µεταρρυθµίσεις και σκληρή δουλειά βγήκαµε
νωρίτερα από το µνηµόνιο
Το 2013 η βαθιά οικονοµική κρίση έφερνε την Κύπρο στα πρωτοσέλιδα και η χώρα ήταν συνώνυµη µε τα
Capital Controls. Τέσσερα χρόνια µετά µε περηφάνια µπορούµε ξανά να συνδέσουµε την Κύπρο µε την
ανάπτυξη και την προοπτική, τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης µιλώντας στο συνέδριο
Invest in Cyprus Forum που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις αποφασιστικές µεταρρυθµίσεις, το συνετό πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, στη σκληρή δουλειά αλλά και την αποφασιστικότητα του λαού που
συνετέλεσαν για την έξοδο της Κύπρου από το µνηµόνιο νωρίτερα από το αναµενόµενο. Το κράτος πλέον
µπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές µε ιστορικά χαµηλά επιτόκια ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης
της οικονοµίας, ο τραπεζικός τοµέας αναδιαρθρώθηκε και ανακεφαλαιοποιήθηκε µε ιδιωτικά κεφάλαια,
έγινε µικρότερος µε πιο αποτελεσµατική διοίκηση και εποπτεία ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος
τόνισε ότι πλέον η έµφαση δίνεται στην προσέλκυση επενδύσεων για τους παραγωγικούς τοµείς της
κυπριακής οικονοµίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του οικονοµικού και
επενδυτικού κλίµατος ενώ τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για µεταρρυθµίσεις και για ενίσχυση
της αξιοπιστίας της οικονοµίας.
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Forum οι συµµετέχοντες θεσµικοί επενδυτές και εκπρόσωποι επενδυτικών
κεφαλαίων µε ενδιαφέρον για την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν µε τους υπουργούς
Οικονοµικών, Ενέργειας και Επικοινωνιών και Έργων.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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Η Κύπρος Προσελκύει Επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Για πρώτη φορά σήµερα στη Νέα Υόρκη πραγµατοποιείται µε εξαιρετικά
υψηλό επίπεδο εκπροσώπηση το διεθνές συνέδριο Invest in Cyprus Forum της Capital Link, µε τη συµµετοχή
του Προέδρου της Κύπρου κ. Νίκου Αναστασιάδη αλλά και µε τη συµµετοχή τριών ακόµη υπουργών
(Οικονοµικών Χ. Γεωργιάδη, Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Μ. Δηµητριάδη και Εµπορίου
Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τουρισµού Γ. Λακκοτρύπη). Στόχος να ανααδειχθεί η σηµασία της Κύπρου ως
επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού.
Στην εκδήλωση που έχουν δηλώσει συµµετοχή πάνω από 500 σύνεδροι, δίνεται έµφαση σε τρεις θεµατικές,
η πρώτη για τον τραπεζικό τοµέα και τη διαχείριση κεφαλαίων, στην οποία συµµετέχουν ο υπουργός
Οικονοµικών καθώς και οι τρεις µεγαλύτερες Κυπριακές Τράπεζες: Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank,
Hellenic Bank και η Citi.
Η δεύτερη θεµατική αφορά στην ενέργεια θα έχει κεντρικό οµιλητή το κ. Λακκοτρύπη και θα
συµµετάσχουν διεθνείς κολοσσοί στον χώρο της ενέργειας: ENI, Delek Group & Avner Oil & Gas Exploration,
Exxon Mobil, Noble Energy.
Η τρίτη θεµατική αφορά στη ναυτιλία και σε αυτή θα συµµετάσχει η Ένωση Κυπρίων Εφοπλιστών καθώς
εταιρείες όπως η Safe Bulkers καθώς και άλλοι παράγοντες του ναυτιλιακού χώρου.
Σηµειώνεται ότι το παρών θα δώσουν επίσης σηµαντικοί αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία στην
Κύπρο, όπως Third Point,Invesco Private Capital / WL Ross & Co., Spectrum Gaming Capital αλλά και οµογενείς
κύπριοι επιχειρηµατίες µε παρουσία στην Κύπρο.
Wall Street
Χθες εξάλλου στο πλαίσιο του "Capital Link Invest in Cyprus Forum", πραγµατοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στη
Wall Street αφιερωµένη στην Κύπρο από τον Πόλυ Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO
της εισηγµένης στο Χρηµατιστηριο της Νέας Υόρκης Safe Bulkers, INC (NYSE: SB). Συγκεκριµένα ο κ.
Χατζηιωάννου µε το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας της Κυπρου κ. Νίκο Αναστασιάδη, συνοδευόµενοι από τους
Υπουργούς κ.κ. Χ. Γεωργιάδη, Μ. Δηµητριάδη, Γ. Λακκοτρύπη, και άλλους επισήµους καθώς και στελεχη
της Safe Bulkers χτύπησαν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών, σε µια τελετή που παραδοσιακά
συγκεντρώνει υψηλή τηλεθέαση παγκοσµίως αφοόυ κατά παράδοση παρακολουθείται από 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές. Στην εκδήλωση το κεντρικό µήνυµα όπως και το µήνυµα του "Capital Link Invest in
Cyprus Forum", ήταν η αναβάθµιση και προβολή της Κύπρου σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Επίσης το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανάρτησε την Κυπριακή σηµαία στην Wall Street µαζί µε τις
σηµαίες της Αµερικής και της Safe Bulkers και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή
τη µέρα.
Στην τελετή λήξης "Closing Bell”, συµµετείχαν: O Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO της Safe Bulkers, O
Υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
της Κύπρου κ.Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, ο Πρέσβης της Κύπρου στις Ηνωµένες Πολιτείες κ. Λεωνίδας Παντελίδης, ο Γενικός
Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ.Βασίλειος Φιλίππου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης, o Πρόεδρος της Safe Bulkers, Inc. Κ. Λουκάς Μπαρµπαρης, ο CFO κ. Κωνσταντίνος
Αδαµόπουλος, ο Director κ. Χρήστος Μεγαλου, ο Πρόεδρος της Capital Link κ Νίκος Μπορνόζης, η συζυγος
και η κόρη του κ. Χατζηιωάννου.
Τέλος χθες το βράδυ πραγµατοποιήθηκε επίσηµο δείπνο προς τιµήν των οµιλητών από τη Citi στπ Citi
Executive Conference Center.
(capital.gr)
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Αναστασιάδης: Με µεταρρυθµίσεις και σκληρή δουλειά βγήκαµε νωρίτερα από
το µνηµόνιο
Το 2013 η βαθιά οικονομική κρίση έφερνε την Κύπρο στα πρωτοσέλιδα και η χώρα ήταν συνώνυμη με τα
Capital Controls. Τέσσερα χρόνια μετά με περηφάνια μπορούμε ξανά να συνδέσουμε την Κύπρο με την
ανάπτυξη και την προοπτική, τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στο συνέδριο
Invest in Cyprus Forum που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις, το συνετό πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής, στη σκληρή δουλειά αλλά και την αποφασιστικότητα του λαού που
συνετέλεσαν για την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Το κράτος πλέον
μπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές με ιστορικά χαμηλά επιτόκια ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης
της οικονομίας, ο τραπεζικός τομέας αναδιαρθρώθηκε και ανακεφαλαιοποιήθηκε με ιδιωτικά κεφάλαια,
έγινε μικρότερος με πιο αποτελεσματική διοίκηση και εποπτεία ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος
τόνισε ότι πλέον η έμφαση δίνεται στην προσέλκυση επενδύσεων για τους παραγωγικούς τομείς της
κυπριακής οικονομίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του οικονομικού και
επενδυτικού κλίματος ενώ τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και για ενίσχυση
της αξιοπιστίας της οικονοµίας.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Forum οι συμμετέχοντες θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι επενδυτικών
κεφαλαίων με ενδιαφέρον για την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους υπουργούς
Οικονομικών, Ενέργειας και Επικοινωνιών και Έργων. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν Alliance Bernstein - AEA
Investors - Arsenal Capital, - Arch Capital Group Ltd - Atlas Merchant Capital LLC - Bank of Tokyo Mitsubishi - BTG
Pactual - Calamos Investments - Duff & Phelps, LLC - Deutsche Bank - Dupont Capital Management - Eaton Vance
Managers - Eden Roc Capital - Elements Capital Partners - Fortress Investment Group - Gamut Capital Management,
L.P. – Grifon Capital - Heritage Realty Services LLC - Keefe, Bruyette & Woods, Inc. - Landesbank BadenWuerttemberg - Mana Products, Inc. - Objecutive, Inc., Teneo Capital, Valyrian Capital.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλας Μπορνόζης ανέφερε ότι στόχος της
διοργάνωσης είναι να ενημερωθούν οι επενδυτές για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κύπρο και να να
αναδειχθεί η χώρα ως επενδυτικός προορισµός.
Ο υπουργός οικονομικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης σημείωσε ότι πριν από μερικά χρόνια η Κύπρος
έγινε πρωτοσέλιδο για τους λάθος λόγους, ωστόσο από τότε η χώρα πέτυχε μια σημαντική οικονομική
ανάκαμψη και αυτή τη στιγμή απολαμβάνει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της ΕΕ,
θεωρούµενη ως σταθερός, ασφαλής και ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις.
Ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σημείωσε ότι η ανακάλυψη του κοιτάσματος Αφροδίτη έχει
δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη χώρα και την οικονομία ενώ οι υψηλές προσδοκίες επιβεβαιώνονται
και από την παρουσία μεγάλων εταιρειών όπως EXXONMOBIL, QATAR PETROLEUM, ENI, TOTAL, KOGAS,
SHELL, NOBLE ENERGY και DELEK GROUP.
Η ναυτιλία είναι πολύτιμο asset για την Κυπρο με σημαντικά πολιτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα
ανέφερε τέλος ο υπουργός µεταφορών και επικοινωνιών Μάριος Δηµητριάδης.
Σηµειώνεται ότι το Invest in Cyprus Forum επικεντρώθηκε σε τρεις θεµατικές την οικονοµία – τράπεζες, την
ενέργεια και τη ναυτιλία. Στην πρώτη θεματική συμμετείχαν ο CEO της Τράπεζας Κύπρου John Patrick
Hourican, ο CEO της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης, ο Managing Director (Greece
& Cyprus) Αιµίλιος Κυριακού, και ο Ιωάννης Μάτσης της Ελληνικής Τράπεζας.
Μεταξύ άλλων στο πάνελ συζητήθηκαν οι στρατηγικές για τη διαχείριση των NPLs αλλά και ο πλήρης
µετασχηµατισµός του τραπεζικού τοµέα.
Στο ενεργειακό πάνελ συµµετείχαν εκπρόσωποι της Noble Energy (ΗΠΑ), Delek (Ισραήλ) Exxon Mobil (ΗΠΑ) και
Eni (Ιταλία) με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα κοιτάσματα της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου
και τις προοπτικές της αγοράς έρευνας και παραγωγής για την περιοχή.
Τέλος στα ναυτιλιακά όπου συμμετείχαν οι Πόλυς Χατζηιωάννου (Safe Bulkers) Ανδρέας Χατζηγιάννης
(πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών) και Αριστείδης Πίτας (Euroseas) η συζήτηση περιστράφηκε στις
προοπτικές ανάδειξης της Κύπρου ως ναυτιλιακού και διαµετακοµιστικού κέντρου.
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Χ. Φλουδόπουλος: Η Κύπρος προσελκύει επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Για πρώτη φορά σήµερα στη Νέα Υόρκη πραγµατοποιείται µε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εκπροσώπηση το
διεθνές συνέδριο Invest in Cyprus Forum της Capital Link, µε τη συµµετοχή του Προέδρου της Κύπρου κ.
Νίκου Αναστασιάδη αλλά και µε τη συµµετοχή τριών ακόµη υπουργών (Οικονοµικών Χ. Γεωργιάδη,
Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Μ. Δηµητριάδη και Εµπορίου Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τουρισµού Γ.
Λακκοτρύπη). Στόχος να ανααδειχθεί η σηµασία της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού
προορισµού.
Στην εκδήλωση που έχουν δηλώσει συµµετοχή πάνω από 500 σύνεδροι, δίνεται έµφαση σε τρεις θεµατικές,
η πρώτη για τον τραπεζικό τοµέα και τη διαχείριση κεφαλαίων, στην οποία συµµετέχουν ο υπουργός
Οικονοµικών καθώς και οι τρεις µεγαλύτερες Κυπριακές Τράπεζες: Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank,
Hellenic Bank και η Citi.
Η δεύτερη θεµατική αφορά στην ενέργεια θα έχει κεντρικό οµιλητή το κ. Λακκοτρύπη και θα
συµµετάσχουν διεθνείς κολοσσοί στον χώρο της ενέργειας: ENI, Delek Group & Avner Oil & Gas Exploration,
Exxon Mobil, Noble Energy.
Η τρίτη θεµατική αφορά στη ναυτιλία και σε αυτή θα συµµετάσχει η Ένωση Κυπρίων Εφοπλιστών καθώς
εταιρείες όπως η Safe Bulkers καθώς και άλλοι παράγοντες του ναυτιλιακού χώρου.
Σηµειώνεται ότι το παρών θα δώσουν επίσης σηµαντικοί αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία στην
Κύπρο, όπως Third Point,Invesco Private Capital / WL Ross & Co., Spectrum Gaming Capital αλλά και οµογενείς
κύπριοι επιχειρηµατίες µε παρουσία στην Κύπρο.
Wall Street
Χθες εξάλλου στο πλαίσιο του "Capital Link Invest in Cyprus Forum", πραγµατοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στη
Wall Street αφιερωµένη στην Κύπρο από τον Πόλυ Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO
της εισηγµένης στο Χρηµατιστηριο της Νέας Υόρκης Safe Bulkers, INC (NYSE: SB). Συγκεκριµένα ο κ.
Χατζηιωάννου µε το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας της Κυπρου κ. Νίκο Αναστασιάδη, συνοδευόµενοι από τους
Υπουργούς κ.κ. Χ. Γεωργιάδη, Μ. Δηµητριάδη, Γ. Λακκοτρύπη, και άλλους επισήµους καθώς και στελεχη
της Safe Bulkers χτύπησαν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών, σε µια τελετή που παραδοσιακά
συγκεντρώνει υψηλή τηλεθέαση παγκοσµίως αφοόυ κατά παράδοση παρακολουθείται από 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές. Στην εκδήλωση το κεντρικό µήνυµα όπως και το µήνυµα του "Capital Link Invest in
Cyprus Forum", ήταν η αναβάθµιση και προβολή της Κύπρου σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Επίσης το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανάρτησε την Κυπριακή σηµαία στην Wall Street µαζί µε τις
σηµαίες της Αµερικής και της Safe Bulkers και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή
τη µέρα.
Στην τελετή λήξης "Closing Bell”, συµµετείχαν: O Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO της Safe Bulkers, O
Υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
της Κύπρου κ.Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, ο Πρέσβης της Κύπρου στις Ηνωµένες Πολιτείες κ. Λεωνίδας Παντελίδης, ο Γενικός
Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ.Βασίλειος Φιλίππου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης, o Πρόεδρος της Safe Bulkers, Inc. Κ. Λουκάς Μπαρµπαρης, ο CFO κ. Κωνσταντίνος
Αδαµόπουλος, ο Director κ. Χρήστος Μεγαλου, ο Πρόεδρος της Capital Link κ Νίκος Μπορνόζης, η συζυγος
και η κόρη του κ. Χατζηιωάννου.
Τέλος χθες το βράδυ πραγµατοποιήθηκε επίσηµο δείπνο προς τιµήν των οµιλητών από τη Citi στπ Citi
Executive Conference Center.
(capital.gr)
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Χ. Φλουδόπουλος: Η Κύπρος προσελκύει επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Για πρώτη φορά σήµερα στη Νέα Υόρκη πραγµατοποιείται µε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εκπροσώπηση το
διεθνές συνέδριο Invest in Cyprus Forum της Capital Link, µε τη συµµετοχή του Προέδρου της Κύπρου κ.
Νίκου Αναστασιάδη αλλά και µε τη συµµετοχή τριών ακόµη υπουργών (Οικονοµικών Χ. Γεωργιάδη,
Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Μ. Δηµητριάδη και Εµπορίου Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τουρισµού Γ.
Λακκοτρύπη). Στόχος να ανααδειχθεί η σηµασία της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού
προορισµού.
Στην εκδήλωση που έχουν δηλώσει συµµετοχή πάνω από 500 σύνεδροι, δίνεται έµφαση σε τρεις θεµατικές,
η πρώτη για τον τραπεζικό τοµέα και τη διαχείριση κεφαλαίων, στην οποία συµµετέχουν ο υπουργός
Οικονοµικών καθώς και οι τρεις µεγαλύτερες Κυπριακές Τράπεζες: Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank,
Hellenic Bank και η Citi.
Η δεύτερη θεµατική αφορά στην ενέργεια θα έχει κεντρικό οµιλητή το κ. Λακκοτρύπη και θα
συµµετάσχουν διεθνείς κολοσσοί στον χώρο της ενέργειας: ENI, Delek Group & Avner Oil & Gas Exploration,
Exxon Mobil, Noble Energy.
Η τρίτη θεµατική αφορά στη ναυτιλία και σε αυτή θα συµµετάσχει η Ένωση Κυπρίων Εφοπλιστών καθώς
εταιρείες όπως η Safe Bulkers καθώς και άλλοι παράγοντες του ναυτιλιακού χώρου.
Σηµειώνεται ότι το παρών θα δώσουν επίσης σηµαντικοί αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία στην
Κύπρο, όπως Third Point,Invesco Private Capital / WL Ross & Co., Spectrum Gaming Capital αλλά και οµογενείς
κύπριοι επιχειρηµατίες µε παρουσία στην Κύπρο.
Wall Street
Χθες εξάλλου στο πλαίσιο του "Capital Link Invest in Cyprus Forum", πραγµατοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στη
Wall Street αφιερωµένη στην Κύπρο από τον Πόλυ Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO
της εισηγµένης στο Χρηµατιστηριο της Νέας Υόρκης Safe Bulkers, INC (NYSE: SB). Συγκεκριµένα ο κ.
Χατζηιωάννου µε το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας της Κυπρου κ. Νίκο Αναστασιάδη, συνοδευόµενοι από τους
Υπουργούς κ.κ. Χ. Γεωργιάδη, Μ. Δηµητριάδη, Γ. Λακκοτρύπη, και άλλους επισήµους καθώς και στελεχη
της Safe Bulkers χτύπησαν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών, σε µια τελετή που παραδοσιακά
συγκεντρώνει υψηλή τηλεθέαση παγκοσµίως αφοόυ κατά παράδοση παρακολουθείται από 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές. Στην εκδήλωση το κεντρικό µήνυµα όπως και το µήνυµα του "Capital Link Invest in
Cyprus Forum", ήταν η αναβάθµιση και προβολή της Κύπρου σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Επίσης το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανάρτησε την Κυπριακή σηµαία στην Wall Street µαζί µε τις
σηµαίες της Αµερικής και της Safe Bulkers και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή
τη µέρα.
Στην τελετή λήξης "Closing Bell”, συµµετείχαν: O Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO της Safe Bulkers, O
Υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
της Κύπρου κ.Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, ο Πρέσβης της Κύπρου στις Ηνωµένες Πολιτείες κ. Λεωνίδας Παντελίδης, ο Γενικός
Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ.Βασίλειος Φιλίππου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης, o Πρόεδρος της Safe Bulkers, Inc. Κ. Λουκάς Μπαρµπαρης, ο CFO κ. Κωνσταντίνος
Αδαµόπουλος, ο Director κ. Χρήστος Μεγαλου, ο Πρόεδρος της Capital Link κ Νίκος Μπορνόζης, η συζυγος
και η κόρη του κ. Χατζηιωάννου.
Τέλος χθες το βράδυ πραγµατοποιήθηκε επίσηµο δείπνο προς τιµήν των οµιλητών από τη Citi στπ Citi
Executive Conference Center.
(capital.gr)
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Η Κύπρος προσελκύει επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Του Χάρη Φλουδόπουλου
Για πρώτη φορά σήμερα στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εκπροσώπηση το
διεθνές συνέδριο Invest in Cyprus Forum της Capital Link, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κύπρου κ.
Νίκου Αναστασιάδη αλλά και με τη συμμετοχή τριών ακόμη υπουργών (Οικονομικών Χ. Γεωργιάδη,
Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Μ. Δημητριάδη και Εμπορίου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τουρισμού Γ.
Λακκοτρύπη). Στόχος να ανααδειχθεί η σημασία της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού
προορισµού.
Στην εκδήλωση που έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 500 σύνεδροι, δίνεται έμφαση σε τρεις θεματικές,
η πρώτη για τον τραπεζικό τομέα και τη διαχείριση κεφαλαίων, στην οποία συμμετέχουν ο υπουργός
Οικονομικών καθώς και οι τρεις μεγαλύτερες Κυπριακές Τράπεζες: Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank,
Hellenic Bank και η Citi.
Η δεύτερη θεματική αφορά στην ενέργεια θα έχει κεντρικό ομιλητή το κ. Λακκοτρύπη και θα
συμμετάσχουν διεθνείς κολοσσοί στον χώρο της ενέργειας: ENI, Delek Group & Avner Oil & Gas Exploration,
Exxon Mobil, Noble Energy.
Η τρίτη θεματική αφορά στη ναυτιλία και σε αυτή θα συμμετάσχει η Ένωση Κυπρίων Εφοπλιστών καθώς
εταιρείες όπως η Safe Bulkers καθώς και άλλοι παράγοντες του ναυτιλιακού χώρου.
Σημειώνεται ότι το παρών θα δώσουν επίσης σημαντικοί αμερικανοί επενδυτές με ενεργή παρουσία στην
Κύπρο, όπως Third Point,Invesco Private Capital / WL Ross & Co., Spectrum Gaming Capital αλλά και ομογενείς
κύπριοι επιχειρηµατίες µε παρουσία στην Κύπρο.
Wall Street
Χθες εξάλλου στο πλαίσιο του "Capital Link Invest in Cyprus Forum", πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στη
Wall Street αφιερωμένη στην Κύπρο από τον Πόλυ Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO
της εισηγμένης στο Χρηματιστηριο της Νέας Υόρκης Safe Bulkers, INC (NYSE: SB). Συγκεκριμένα ο κ.
Χατζηιωάννου µε το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας της Κυπρου κ. Νίκο Αναστασιάδη, συνοδευόµενοι από τους
Υπουργούς κ.κ. Χ. Γεωργιάδη, Μ. Δημητριάδη, Γ. Λακκοτρύπη, και άλλους επισήμους καθώς και στελεχη
της Safe Bulkers χτύπησαν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών, σε μια τελετή που παραδοσιακά
συγκεντρώνει υψηλή τηλεθέαση παγκοσμίως αφού κατά παράδοση παρακολουθείται από 150 εκατομμύρια
τηλεθεατές. Στην εκδήλωση το κεντρικό μήνυμα όπως και το μήνυμα του "Capital Link Invest in Cyprus
Forum", ήταν η αναβάθμιση και προβολή της Κύπρου σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Επίσης το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανάρτησε την Κυπριακή σημαία στην Wall Street μαζί με τις
σημαίες της Αμερικής και της Safe Bulkers και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει αυτή
τη µέρα.
Στην τελετή λήξης "Closing Bell”, συμμετείχαν: O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO της Safe Bulkers, O
Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
της Κύπρου κ.Μάριος Δημητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, ο Πρέσβης της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες κ. Λεωνίδας Παντελίδης, ο Γενικός
Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ.Βασίλειος Φιλίππου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης, o Πρόεδρος της Safe Bulkers, Inc. Κ. Λουκάς Μπαρμπαρης, ο CFO κ. Κωνσταντίνος
Αδαμόπουλος, ο Director κ. Χρήστος Μεγαλου, ο Πρόεδρος της Capital Link κ Νίκος Μπορνόζης, η συζυγος
και η κόρη του κ. Χατζηιωάννου.
Τέλος χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε επίσημο δείπνο προς τιμήν των ομιλητών από τη Citi στπ Citi
Executive Conference Center.
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Ο Αναστασιάδης έσπασε το... σφυρί της Wall Street!
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Ο πρόεδρος της Κύπρου κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης, όµως χτυπώντας το σφυράκι, εκείνο έσπασε
Γκαντέµης αποδείχθηκε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης για το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Αξέχαστη θα µείνει στους Αµερικανούς χρηµατιστές η χθεσινή παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής
Δηµοκρατίας στο χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης.
Πάντως, όπως διαφάνηκε και από το σφυρί, ο Κύπριος Πρόεδρος δεν αποδείχτηκε γουρλής µιας και χθες η
Wall Street κατέρρρευσε.
Χ. Γεωργιάδη, Μ. Δηµητριάδη, Γ. Λακκοτρύπη, και άλλους επισήµους καθώς και στελέχη της Safe Bulkers
χτύπησαν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 21 Μαρτίου 2017.
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Εκδήλωση στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για την Κύπρο

Ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Κύπρου διοργάνωσε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης o κ. Πόλυς
Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO της Safe Bulkers, INC., που είναι εισηγμένη στο
Χρηµατιστηριο της Νέας Υόρκης (NYSE: SB) στο πλαίσιο του "Capital Link Invest in Cyprus Forum".
Ο κ. Χατζηιωάννου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου κ. Νίκο Αναστασιάδη, συνοδευόμενοι
από τους Υπουργούς κ.κ. Χ. Γεωργιάδη, Μ. Δημητριάδη, Γ. Λακκοτρύπη, και άλλους επισήμους καθώς και
στελέχη της Safe Bulkers χτύπησαν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 21 Μαρτίου 2017. Το
"Capital Link Invest in Cyprus Forum" πραγματοποειται στην Νεα Υορκη την Τετάρτη 22 Μαρτιου. O Mr. John
Tuttle, NYSE Global Head of Listings καλωσόρισε τους καλεσµένους µε µια σύντοµη οµιλία.
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Κυπριακή σημαία στην Wall Street μαζί με τις σημαίες
της Αµερικής και της Safe Bulkers και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα.
Στην τελετή λήξης "Closing Bell”, συμμετείχαν: O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors & CEO της Safe Bulkers, O
Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
της Κύπρου κ.Μάριος Δημητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, ο Πρέσβης της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες κ. Λεωνίδας Παντελίδης, ο Γενικός
Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ.Βασίλειος Φιλίππου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης, o Πρόεδρος της Safe Bulkers, Inc. Κ. Λουκάς Μπαρμπαρης, ο CFO κ. Κωνσταντίνος
Αδαμόπουλος, ο Director κ. Χρήστος Μεγαλου, ο Πρόεδρος της Capital Link κ Νίκος Μπορνόζης, η συζυγος
και η κόρη του κ. Χατζηιωάννου.
Το "Capital Link Invest in Cyprus Forum" έχει σκοπό την αναβάθμιση και προβολή της Κύπρου σε ένα
ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το μήνυμα αυτό δόθηκε και από την αίθουσα του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλυτέρου Χρηματιστηρίου στον κόσμο και με μια τελετή που
αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Η τελετή Έναρξης και Λήξης των εργασιών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης αποτελεί ένα
γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά παράδοση την παρακολουθούν 150
εκατ. τηλεθεατές.
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Ενα τριήµερο για τη Κύπρο στη Νέα Υόρκη
Η Κύπρος έκανε εντυπωσιακή παρουσία στη Νέα Υόρκη, µε αφορµή την πραγµατοποίηση του «Capital Link
Invest in Cyprus Forum», που πραγµατοποιείται, τη Τετάρτη 22 Μαρτίου, µε σκοπό την αναβάθµιση και
προβολή της Κύπρου σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η ξεχωριστή εκδήλωση ξεκίνησε, ουσιαστικά, την Τρίτη, στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου
αναρτήθηκε η Κυπριακή σηµαία µαζί µε τις σηµαίες των ΗΠΑ και της εισηγµένης εταιρείας Safe Bulkers,
συµφερόντων του κ. Πόλυ Χατζηιωάννου. Παράλληλα το Χρηµατιστήριο εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά
µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα.
Επίσης, η Safe Bulkers διοργάνωσε ειδική εκδήλωση στην Wall Street προς τιµήν της Κύπρου. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης µαζί µε τον κ.
Χατζηιωάννου, συνοδευόµενοι από τους υπουργούς Χ. Γεωργιάδη, Μ. Δηµητριάδη, Γ. Λακκοτρύπη, και
άλλους επισήµους καθώς και στελέχη της Safe Bulkers χτύπησαν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της Τρίτης 21 Μαρτίου 2017.
Το γεγονός ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς το µήνυµα της αναβάθµισης και προβολής της Κύπρου
δόθηκε και από την αίθουσα του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλύτερου Χρηµατιστηρίου
στον κόσµο και µε µια τελετή που αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα
των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Η τελετή Έναρξης και Λήξης των εργασιών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης αποτελεί ένα γεγονός µε
µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και κατά παράδοση την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
Τη Τέταρτη πραγµατοποιείται στο Μετροπόλιταν Κλαµπ της Νέας Υόρκης το φόρουµ που διοργανώνει η
εταιρεία χρηµατοοικονοµικών συµβούλων και προβολής Capital Link, µε στόχο στην ανάδειξη της Κύπρου
ως επενδυτικού και επιχειρηµατικού προορισµού.
Στην διάρκεια των εργασιών του θα παρουσιαστεί η αυξανόµενη σηµασία της Κύπρου ως περιφερειακού
θαλάσσιου κόµβου στο τοµέα των µεταφορών (logistics), στην ενέργεια και ως λειτουργικός κόµβος,
τονίζοντας τις επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε αυτούς τους τοµείς, καθώς και στον τοµέα
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής και του τουρισµού.
Χαιρετισµούς στο συνέδριο θα απευθύνουν ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας της Κύπρου Νίκος
Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών Ανδρέας Χατζηγιάννης και Τζόναθαν Κοέν
εκ µέρους του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ικανοποιημένοι οι Υπ. Οικονομίας,
Ενέργειας και Μεταφορών για το
φόρουμ "Επενδύστε στην Κύπρο"
Ικανοποιημένοι δήλωσαν για το φόρουμ "Επενδύστε στην Κύπρο" που διοργάνωσε η εταιρία Capital
Link, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, CIPA και Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου
και Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας Γιώργος
Λακκοτρύπης και Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησαν
σε δημοσιογράφους κυπριακών και ομογενειακών μέσων.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε χθες αργά το απόγευμα με μεγάλη συμμετοχή επενδυτών και
παραγόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Μία από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ήταν αυτή που
συμμετείχαν επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει στην Κύπρο.
Ο David Bonanno από την Third Point, μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας ανάφερε ότι η εταιρεία
του επένδυσε στην Κύπρο σε πολύ δύσκολους καιρούς και δικαιώθηκε. Με την οικονομική πολιτική
που ακολούθησε η κυβέρνηση κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. Αυτή την στιγμή, είπε, η
Κύπρος αποτελεί ένα εξαιρετικό προορισμό για επενδύσεις αφού παρέχει σταθερότητα αλλά και τομείς
οι οποίοι αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
"Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επέτρεψε όχι μόνο στην
κυβέρνηση αλλά και σε μια μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, να προβάλουμε την Κύπρο ως ένα
ελκυστικό, σταθερό, ασφαλή, επενδυτικό προορισμό", είπε στη συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών,
Χάρης Γεωργιάδης.
Όπως είπε, παρουσιάστηκε η Κύπρος ως χώρα που πέρασε δυσκολίες στο πρόσφατο παρελθόν
αλλά έχει καταφέρει μέσα από τη σκληρή δουλειά να πετύχει μια πολύ ικανοποιητική ανάκαμψη και να
έχει ήδη δημιουργήσει μια θετική προοπτική, την οποία η κυβερνητική αντιπροσωπεία παρουσίασε
στη μητρόπολη της Διεθνούς Επενδυτικής Κοινότητας ,στη Νέα Υόρκη.
"Το μήνυμα που έχει μεταδοθεί από όλους τους επενδυτές είναι πως η Κύπρος πλέον έχει γυρίσει
σελίδα και προσφέρει ευκαιρίες".

Τονίστηκε επίσης από μέρους της κυβέρνησης, η δέσμευση και προσήλωση στη συνέχιση της
προσπάθειας.
"Η ανάκαμψη δεν μας οδηγεί ούτε στην επανάπαυση ούτε στον εφησυχασμό, αντιθέτως είμαστε
αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις
θετικές προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί", είπε ο υπουργός Οικονομικών
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης σημείωσε ότι αρχίζουν να
ευοδώνονται οι προσπάθειες στους διάφορους τομείς της οικονομίας για να προσελκυστούν
επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον τουριστικό τομέα και στον ενεργειακό και στο
ναυτιλιακό.
"Είναι αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον μακροοικονομικό τομέα, που μας
επιτρέπουν να κεφαλοποιήσουμε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μένουν αδιάφοροι οι Αμερικάνοι
επενδυτές στις διάφορες επενδύσεις των μεγάλων εταιριών που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είτε
αυτό αφορά στην ΑΟΖ της Κύπρου, είτε στο καζίνο  θέρετρο, είτε σε άλλους τομείς. Γι’ αυτόν το λόγο
ήρθαμε ακριβώς να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας και έχουμε γυρίσει σελίδα για τα
καλά".
Ο Υπουργών Μεταφορών και Έργων Μάριος Δημητριάδης πως οι επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών αναδεικνύουν τον περιφερειακό ρόλο που μπορεί να έχει η Κύπρος.
"Μετά την πετυχημένη εμπορικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και
για το Λιμάνι της Λάρνακας και τη Μαρίνα και έχει λήξει το πρώτο μέρος της διαδικασίας που έχει
αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς, όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια ότι η εμπιστοσύνη της
επενδυτικής κοινότητας επιστρέφει πίσω στη χώρα μας".
Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχία του φόρουμ, λέγοντας ότι τέτοιου είδους
γεγονότα βοηθούν στο να αναδείξουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της Κύπρου.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα στα ενεργειακά, αναξαρτήτως των εξελίξεων στο
κυπριακό, ο Γιώργος Λακκοτρύπης είπε ότι στις 3 Απριλίου θα γίνει μια τετραμερής συνάντηση στο
Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας, μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας για να
συζητηθεί ο αγωγός Ανατολικής Μεσογείου (EastMed) και πώς θα μπορούσαν οι χώρες να
συντονιστούν καλύτερα για να τον προωθήσουν και εντός της ΕΕ.
"Σίγουρα η μεγάλη σημασία αυτού του σχήματος πλέον είναι η παρουσία της Ιταλίας, που προσδίδει
μια ιδιαίτερη διάσταση στην όλη προσπάθεια".
Η δεύτερη άμεση κίνηση είναι η επίσημη επίσκεψη του προέδρου στον Λίβανο, μία χώρα η οποία
ενδιαφέρει την Κύπρο "για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία, είτε σε διμερές είτε σε
πολυμερές επίπεδο και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου επήλθε η πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

Είναι σημαντικό η Κύπρος να αναλάβει  και ανέλαβε  την πρωτοβουλία για να προχωρήσει και αυτή
η συνεργασία".
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικά
σημαντικές επενδύσεις στην Κύπρο από τις ΗΠΑ μέσω της Ενέργειας, αλλά και στον τραπεζικό τομέα,
καθώς επίσης και στον τουριστικό τομέα, με πρώτο και κύριο το καινούργιο επικείμενο σχέδιο
ανάπτυξης του καζίνου.
"Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει ήδη μπει για τα καλά στον χάρτη. Αλλά αυτή την παρουσία στον
χάρτη της επενδυτικής κοινότητας εδώ στις ΗΠΑ, πρέπει να την προβάλουμε περαιτέρω και να την
ενισχύσουμε".
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην σημερινή ημερίδα ότι δεν άκουσα μόνο από
την Κυβέρνηση, ή από τον Πρόεδρο ή και από τους Υπουργούς, αλλά από τους ίδιους τους επενδυτές
το γιατί επέλεξαν Κύπρο, ο καθένας για τον τομέα του.
"Και γι’ αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως ότι θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την παρουσία
αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας και να προσελκύσουμε περαιτέρω επενδύσεις".
Σε ερώτηση αν η μη επίλυση του Κυπριακού δυσκολεύει προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός
Οικονομικών απάντησε ότι η διαιώνιση του Κυπριακού ασφαλώς είναι ένα βαρίδι και για την
αναπτυξιακή προοπτική της κυπριακής οικονομίας.
"Από την άλλη, πρόσθεσε, έχουμε αποδείξει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες πως μπορούμε παρόλα
αυτά να εργαστούμε συστηματικά και να δημιουργήσουμε προοπτική για την ανάπτυξη και την
ευημερία της χώρας μας. Μια λύση του Κυπριακού θα απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνάμεις αλλά
δεν εξαρτάται η αναπτυξιακή προοπτική από μια δύσκολη περίοδο".
Πηγή: ΚΥΠΕ
http://capital.sigmalive.com/story/12715734/ikanopoiimenoioiupoikonomiasenergeiaskai
metaforongiatoforoumependustestinkupro

Ικανοποιημένοι οι Υπ. Οικονομίας, Ενέργειας και Μεταφορών
για το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο»
ΚΥΠΕ Αποστόλης Ζουπανιώτης  ΗΠΑ/ΝΕΑ
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Ικανοποιημένοι δήλωσαν για το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο»
που διοργάνωσε η εταιρία Capital Link, σε συνεργασία με την
Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, CIPA και Εμπορικά Επιμελητήρια
Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Οικονομικών, Χάρης
Γεωργιάδης, Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και Μεταφορών
Μάριος Δημητριάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που
παραχώρησαν σε δημοσιογράφους κυπριακών και ομογενειακών
μέσων.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε χθες αργά το απόγευμα με μεγάλη
συμμετοχή επενδυτών και παραγόντων του χρηματοπιστωτικού
τομέα και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Μία από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης ήταν αυτή που συμμετείχαν επενδυτές οι οποίοι έχουν
ήδη επενδύσει στην Κύπρο.
Ο David Bonanno από την Third Point, μεγαλομέτοχος της
Ελληνικής Τράπεζας ανάφερε ότι η εταιρεία του επένδυσε στην
Κύπρο σε πολύ δύσκολους καιρούς και δικαιώθηκε. Με την
οικονομική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση κατάφερε να
μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. Αυτή την στιγμή, είπε, η Κύπρος
αποτελεί ένα εξαιρετικό προορισμό για επενδύσεις αφού παρέχει
σταθερότητα αλλά και τομείς οι οποίοι αναπτύσσονται με πολύ
γρήγορους ρυθμούς.
"Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός

που επέτρεψε όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και σε μια μεγάλη
επιχειρηματική αντιπροσωπεία, να προβάλουμε την Κύπρο ως ένα
ελκυστικό, σταθερό, ασφαλή, επενδυτικό προορισμό", είπε στη
συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης.
Όπως είπε, παρουσιάστηκε η Κύπρος ως χώρα που πέρασε
δυσκολίες στο πρόσφατο παρελθόν αλλά έχει καταφέρει μέσα από
τη σκληρή δουλειά να πετύχει μια πολύ ικανοποιητική ανάκαμψη και
να έχει ήδη δημιουργήσει μια θετική προοπτική, την οποία η
κυβερνητική αντιπροσωπεία παρουσίασε στη μητρόπολη της
Διεθνούς Επενδυτικής Κοινότητας ,στη Νέα Υόρκη.
"Το μήνυμα που έχει μεταδοθεί από όλους τους επενδυτές είναι πως
η Κύπρος πλέον έχει γυρίσει σελίδα και προσφέρει ευκαιρίες".
Τονίστηκε επίσης από μέρους της κυβέρνησης, η δέσμευση και
προσήλωση στη συνέχιση της προσπάθειας.
"Η ανάκαμψη δεν μας οδηγεί ούτε στην επανάπαυση ούτε στον
εφησυχασμό, αντιθέτως είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την
προσπάθεια για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις
θετικές προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί", είπε ο υπουργός
Οικονομικών
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού, Γιώργος
Λακκοτρύπης σημείωσε ότι αρχίζουν να ευοδώνονται οι προσπάθειες
στους διάφορους τομείς της οικονομίας για να προσελκυστούν
επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον τουριστικό τομέα
και στον ενεργειακό και στο ναυτιλιακό.
"Είναι αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον μακρο
οικονομικό τομέα, που μας επιτρέπουν να κεφαλοποιήσουμε αυτήν
την προσπάθεια. Δεν μένουν αδιάφοροι οι Αμερικάνοι επενδυτές στις
διάφορες επενδύσεις των μεγάλων εταιριών που βλέπουμε το
τελευταίο διάστημα, είτε αυτό αφορά στην ΑΟΖ της Κύπρου, είτε
στο καζίνο  θέρετρο, είτε σε άλλους τομείς. Γι’ αυτόν το λόγο
ήρθαμε ακριβώς να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας
και έχουμε γυρίσει σελίδα για τα καλά".
Ο Υπουργών Μεταφορών και Έργων Μάριος Δημητριάδης πως οι
επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών αναδεικνύουν τον
περιφερειακό ρόλο που μπορεί να έχει η Κύπρος.
"Μετά την πετυχημένη εμπορικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού,
έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και για το Λιμάνι της Λάρνακας και τη
Μαρίνα και έχει λήξει το πρώτο μέρος της διαδικασίας που έχει
αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς, όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια
ότι η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας επιστρέφει πίσω στη
χώρα μας".
Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχία του
φόρουμ, λέγοντας ότι τέτοιου είδους γεγονότα βοηθούν στο να
αναδείξουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της Κύπρου.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα στα ενεργειακά,
αναξαρτήτως των εξελίξεων στο κυπριακό, ο Γιώργος Λακκοτρύπης
είπε ότι στις 3 Απριλίου θα γίνει μια τετραμερής συνάντηση στο
Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας, μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας,
Κύπρου και Ιταλίας για να συζητηθεί ο αγωγός Ανατολικής
Μεσογείου (EastMed) και πώς θα μπορούσαν οι χώρες να
συντονιστούν καλύτερα για να τον προωθήσουν και εντός της ΕΕ.
"Σίγουρα η μεγάλη σημασία αυτού του σχήματος πλέον είναι η
παρουσία της Ιταλίας, που προσδίδει μια ιδιαίτερη διάσταση στην
όλη προσπάθεια".
Η δεύτερη άμεση κίνηση είναι η επίσημη επίσκεψη του προέδρου
στον Λίβανο, μία χώρα η οποία ενδιαφέρει την Κύπρο "για να
μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία, είτε σε διμερές είτε σε
πολυμερές επίπεδο και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου επήλθε η
πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Είναι σημαντικό η Κύπρος να
αναλάβει  και ανέλαβε  την πρωτοβουλία για να προχωρήσει και
αυτή η συνεργασία".
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ήδη έχουν
πραγματοποιηθεί εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις στην Κύπρο από
τις ΗΠΑ μέσω της Ενέργειας, αλλά και στον τραπεζικό τομέα, καθώς
επίσης και στον τουριστικό τομέα, με πρώτο και κύριο το καινούργιο
επικείμενο σχέδιο ανάπτυξης του καζίνου.
"Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει ήδη μπει για τα καλά στον
χάρτη. Αλλά αυτή την παρουσία στον χάρτη της επενδυτικής
κοινότητας εδώ στις ΗΠΑ, πρέπει να την προβάλουμε περαιτέρω και
να την ενισχύσουμε".
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην σημερινή
ημερίδα ότι δεν άκουσα μόνο από την Κυβέρνηση, ή από τον
Πρόεδρο ή και από τους Υπουργούς, αλλά από τους ίδιους τους
επενδυτές το γιατί επέλεξαν Κύπρο, ο καθένας για τον τομέα του.
"Και γι’ αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως ότι θέλουμε να
κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την παρουσία αμερικανικών επενδύσεων
στη χώρα μας και να προσελκύσουμε περαιτέρω επενδύσεις".
Σε ερώτηση αν η μη επίλυση του Κυπριακού δυσκολεύει προς αυτή
την κατεύθυνση, ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι η διαιώνιση
του Κυπριακού ασφαλώς είναι ένα βαρίδι και για την αναπτυξιακή
προοπτική της κυπριακής οικονομίας.
"Από την άλλη, πρόσθεσε, έχουμε αποδείξει τις τελευταίες τέσσερις
δεκαετίες πως μπορούμε παρόλα αυτά να εργαστούμε συστηματικά
και να δημιουργήσουμε προοπτική για την ανάπτυξη και την
ευημερία της χώρας μας. Μια λύση του Κυπριακού θα
απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνάμεις αλλά δεν εξαρτάται η

αναπτυξιακή προοπτική από μια δύσκολη περίοδο".

(ΚΥΠΕ/ΑΖ/ΓΧΡ)

Τα επενδυτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου παρουσίασε στις ΗΠΑ
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Βρισκόμαστε σε πορεία πλήρους αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την
Κύπρο, τόνισε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε ομιλία του στο διεθνές φόρουμ
“Επενδύστε στην Κύπρο”, που οργάνωσε η Capital Link, στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν
αργά το απόγευμα.
Ο ΠτΔ επεσήμανε την ισχυρή δέσμευση της Κυβέρνησης να συνεχίσει να εργάζεται ούτως ώστε η Κύπρος να
παραμείνει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να διευκολύνει επενδύσεις και οικονομικές ευκαιρίες.
Καλωσόρισε, επίσης, θερμά την παρουσία και δραστηριοποίηση αμερικανικών εταιρειών – της Noble και τώρα του
ενεργειακού κολοσσού ExxonMobil – στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, οι οποίες εργάζονται σε
συνεργασία με την κυπριακή Κυβέρνηση για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων, όπως είπε.
Τόνισε περαιτέρω ότι “όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την Ανατολική Μεσόγειο σε ενεργειακό κόμβο, που θα
συνεισφέρει στην σταθερότητα στην περιοχή, μέσω, μεταξύ άλλων, της διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων και
διαδρομών” και διαβεβαίωσε την επιχειρηματική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Κύπρος θα παραμείνει
αξιόπιστος εταίρος και θα ανακτήσει τη θέση της ως σημαντικός διεθνής επιχειρηματικός κόμβος και επενδυτικός
προορισμός.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού για τους Αμερικανούς
επενδυτές.
Νωρίτερα, μίλησαν στα διάφορα φόρα του συνεδρίου οι Υπουργοί Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης και Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης μαζί με εκπροσώπους των μεγάλων τραπεζών, των
ενεργειακών κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και εκπροσώπων αμερικανικών εταιρειών
που ήδη δραστηριοποιούνται με επιτυχία επιχειρηματικά στην Κύπρο. Στο φόρουμ μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο
Πρόεδρος του CIPA Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας Στέλιος Χειμώνας,
επιχειρηματίες, όπως οι κ. Ντέιβιντ Μπονάνο, Μάθιου Μπονάνο, Νίκος Μούγιαρης, Τζον Τελεφάντον, Ανδρέας
Κραμπής, Κόνσταντάιν Ιορδάνου, Τάκης Σολωμός, Μισιέλ Σμολ, Ντοβ Ερχμαν και άλλοι.
«Η Κύπρος είναι τώρα μια από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ», είπε ο Πρόεδρος,
προσθέτοντας ότι η εντυπωσιακή αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, και από τις
διαδοχικές αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας και των επενδυτικών προοπτικών της από Οίκους Αξιολόγησης,
με την πιο πρόσφατη εξ αυτών να έχει γίνει την περασμένη βδομάδα.
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση η οικονομία ήταν 12 βαθμίδες πιο κάτω από
την επενδυτική βαθμίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, μπορώ τώρα με περηφάνια να δηλώσω, χωρίς βέβαια να
παραγνωρίζουμε την ανάγκη να παραμείνουμε σταθεροί στην πορεία μας, ότι βρισκόμαστε στον δρόμο για την πλήρη
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε τα εύσημα για την επιτυχία της Κύπρου να βγει από την κρίση στην
κυβέρνηση, τον Υπουργό Οικονομικών για τη συνετή διαχείριση, στην εποικοδομητική υποστήριξη από τα πολιτικά
κόμματα, πέραν κομματικών σκοπιμοτήτων, αλλά πάνω απ’ όλα στον κυπριακό λαό για τις θυσίες του, τη σκληρή του
εργασία και την πίστη ότι θα έλθουν καλύτερες μέρες.
Είπε ότι το συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στις ΗΠΑ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου σε
οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός η ναυτιλία, ο χρηματοπιστωτικός κ.λπ, αλλά και σε καινούργιους τομείς που
σχετίζονται με την ενέργεια και την εκμετάλλευσή της.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε για την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης στη συνέχιση της βιώσιμης
αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και στη διευκόλυνση των επενδύσεων και των οικονομικών ευκαιριών.
Αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που έχουν αναληφθεί, όπως η παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, μείωση
του χρονικού πλαισίου για την έκδοση αδειών, διεύρυνση της έκτασης της επιτρεπόμενης γης για την ανάπτυξη
μεγάλων έργων, συμπεριλαμβανομένων γηπέδων γκολφ, την αύξηση των συντελεστών δόμησης και την διευκόλυνση
στην οικοδόμηση τουριστικών συγκροτημάτων.
Τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης ισχυρών δημόσιων οικονομικών και δεσμεύτηκε στη
διατήρηση σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού καθεστώτος. Είπε ότι θα συνεχιστεί η επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό και θα υποστηριχθεί η ανώτατη εκπαίδευση κι η έρευνα, ενώ η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό
της εγχώριας και ξένης επενδυτικής κοινότητας,

Είπε πως αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις,
αναφέροντας ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους κοινωνικούς εταίρους για την
υιοθέτηση περισσότερων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν την Κύπρο να ενδυναμώσει περαιτέρω τη θέση
της ως επιχειρηματικά φιλικό και επενδυτικό προορισμό.
Ανέφερε επίσης πως βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για τον τομέα των
επενδυτικών fund, που αναμένεται να εμπλουτίσει τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Κύπρου και την
ανάπτυξη της οικονομίας.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος για την αντιμετώπιση
ενός εύρους θεμάτων οικονομικής συνεργασίας, ειδικά σε σχέση με τις αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο,
επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις και στόχος της κυβέρνησης
είναι να διευκολυνθούν ακόμη περισσότερες.
«Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει ασφάλεια για τις
επενδύσεις τους και πλήρη προστασία, συμμορφωμένη πλήρως με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε εν συντομία και στις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού, λέγοντας
ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.
Είπε ότι η επίλυσή του Κυπριακού θα αποτελέσει παράδειγμα για την επίλυση περιφερειακών πολιτικών
προβλημάτων.
Παρά τις δυσκολίες, η ελληνοκυπριακή πλευρά και ο ίδιος προσωπικά, τόνισε, παραμένουν πλήρως αφοσιωμένοι να
συνεχίσουν να εργάζονται ακούραστα και με αποφασιστικότητα προς την εξεύρεση μιας λειτουργικής, βιώσιμης και
διαρκούς διευθέτησης, προς όφελος όλων των Κυπρίων.
Πρόσθεσε ότι η λύση του Κυπριακού θα ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και θα ενδυναμώσει
τη δυνατότητά της να συμβάλει θετικά και αξιόπιστα στις συλλογικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων της περιοχής μας.
Τέλος, απευθυνόμενος στον παριστάμενο Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόναθαν Κόεν, είπε ότι δεν έχει
καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ και η διεθνής αναγνωρίζοντας τα οφέλη από μία διευθέτηση του Κυπριακού όχι μόνο για
την Κύπρο, αλλά και την περιοχή, θα συνεχίσουν να ασκούν την επιρροή τους προς την Τουρκία, ώστε να υλοποιήσει
τις προφορικές της δεσμεύσεις και να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαπραγματευτική διαδικασία.
Κατά το γεύμα, χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και
Ευρωασιατικές Υποθέσεις κ. Τζόναθαν Κόεν, ο οποίος εξήρε τα επιτεύγματα της Κύπρου σε ό,τι αφορά στην
αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας, ενώ αναφερόμενος στο Κυπριακό τόνισε ότι μια λύση θα ήταν επωφελής
όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Ευρώπη και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αναφερόμενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα αποθέματα
αναπτυχθούν στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα ενισχύσουν την πολιτική συνεργασία,

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο ένα αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο, με τον οποίον επιθυμούν να
ενισχύσουν της σχέσεις τους περαιτέρω σε όλους της τομείς.
Στο γεύμα εργασίας μίλησαν, τέλος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης και
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Capital Link κ. Νικόλας Μπορνόζης.

Ικανοποιημένοι οι Υπ. Οικονομίας, Ενέργειας και Μεταφορών για το φόρουμ
«Επενδύστε στην Κύπρο»
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Ικανοποιημένοι δήλωσαν για το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο» που διοργάνωσε η εταιρία Capital Link, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, CIPA
και Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και Μεταφορών
Μάριος Δημητριάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησαν σε δημοσιογράφους κυπριακών και ομογενειακών μέσων.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε χθες αργά το απόγευμα με μεγάλη συμμετοχή επενδυτών και παραγόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Μία από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ήταν αυτή που συμμετείχαν επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει στην Κύπρο.
Ο David Bonanno από την Third Point, μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας ανάφερε ότι η εταιρεία του επένδυσε στην Κύπρο σε πολύ δύσκολους καιρούς και
δικαιώθηκε. Με την οικονομική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. Αυτή την στιγμή, είπε, η Κύπρος αποτελεί ένα
εξαιρετικό προορισμό για επενδύσεις αφού παρέχει σταθερότητα αλλά και τομείς οι οποίοι αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
“Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επέτρεψε όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και σε μια μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, να
προβάλουμε την Κύπρο ως ένα ελκυστικό, σταθερό, ασφαλή, επενδυτικό προορισμό”, είπε στη συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης.
Όπως είπε, παρουσιάστηκε η Κύπρος ως χώρα που πέρασε δυσκολίες στο πρόσφατο παρελθόν αλλά έχει καταφέρει μέσα από τη σκληρή δουλειά να πετύχει μια πολύ
ικανοποιητική ανάκαμψη και να έχει ήδη δημιουργήσει μια θετική προοπτική, την οποία η κυβερνητική αντιπροσωπεία παρουσίασε στη μητρόπολη της Διεθνούς
Επενδυτικής Κοινότητας ,στη Νέα Υόρκη.
“Το μήνυμα που έχει μεταδοθεί από όλους τους επενδυτές είναι πως η Κύπρος πλέον έχει γυρίσει σελίδα και προσφέρει ευκαιρίες”.
Τονίστηκε επίσης από μέρους της κυβέρνησης, η δέσμευση και προσήλωση στη συνέχιση της προσπάθειας.
“Η ανάκαμψη δεν μας οδηγεί ούτε στην επανάπαυση ούτε στον εφησυχασμό, αντιθέτως είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενισχύσουμε
ακόμη περισσότερο αυτές τις θετικές προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί”, είπε ο υπουργός Οικονομικών
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης σημείωσε ότι αρχίζουν να ευοδώνονται οι προσπάθειες στους διάφορους τομείς της οικονομίας
για να προσελκυστούν επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον τουριστικό τομέα και στον ενεργειακό και στο ναυτιλιακό.
“Είναι αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον μακροοικονομικό τομέα, που μας επιτρέπουν να κεφαλοποιήσουμε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μένουν
αδιάφοροι οι Αμερικάνοι επενδυτές στις διάφορες επενδύσεις των μεγάλων εταιριών που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είτε αυτό αφορά στην ΑΟΖ της Κύπρου, είτε
στο καζίνο – θέρετρο, είτε σε άλλους τομείς. Γι’ αυτόν το λόγο ήρθαμε ακριβώς να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας και έχουμε γυρίσει σελίδα για τα
καλά”.
Ο Υπουργών Μεταφορών και Έργων Μάριος Δημητριάδης πως οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών αναδεικνύουν τον περιφερειακό ρόλο που μπορεί να έχει η
Κύπρος.
“Μετά την πετυχημένη εμπορικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και για το Λιμάνι της Λάρνακας και τη Μαρίνα και έχει λήξει το
πρώτο μέρος της διαδικασίας που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς, όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια ότι η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας επιστρέφει
πίσω στη χώρα μας”.
Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχία του φόρουμ, λέγοντας ότι τέτοιου είδους γεγονότα βοηθούν στο να αναδείξουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της
Κύπρου.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα στα ενεργειακά, αναξαρτήτως των εξελίξεων στο κυπριακό, ο Γιώργος Λακκοτρύπης είπε ότι στις 3 Απριλίου θα γίνει
μια τετραμερής συνάντηση στο Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας, μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας για να συζητηθεί ο αγωγός Ανατολικής
Μεσογείου (EastMed) και πώς θα μπορούσαν οι χώρες να συντονιστούν καλύτερα για να τον προωθήσουν και εντός της ΕΕ.
“Σίγουρα η μεγάλη σημασία αυτού του σχήματος πλέον είναι η παρουσία της Ιταλίας, που προσδίδει μια ιδιαίτερη διάσταση στην όλη προσπάθεια”.
Η δεύτερη άμεση κίνηση είναι η επίσημη επίσκεψη του προέδρου στον Λίβανο, μία χώρα η οποία ενδιαφέρει την Κύπρο “για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη
συνεργασία, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου επήλθε η πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Είναι σημαντικό η Κύπρος να
αναλάβει – και ανέλαβε – την πρωτοβουλία για να προχωρήσει και αυτή η συνεργασία”.
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις στην Κύπρο από τις ΗΠΑ μέσω της Ενέργειας,
αλλά και στον τραπεζικό τομέα, καθώς επίσης και στον τουριστικό τομέα, με πρώτο και κύριο το καινούργιο επικείμενο σχέδιο ανάπτυξης του καζίνου.
“Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει ήδη μπει για τα καλά στον χάρτη. Αλλά αυτή την παρουσία στον χάρτη της επενδυτικής κοινότητας εδώ στις ΗΠΑ, πρέπει να την
προβάλουμε περαιτέρω και να την ενισχύσουμε”.
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην σημερινή ημερίδα ότι δεν άκουσα μόνο από την Κυβέρνηση, ή από τον Πρόεδρο ή και από τους Υπουργούς,
αλλά από τους ίδιους τους επενδυτές το γιατί επέλεξαν Κύπρο, ο καθένας για τον τομέα του.
“Και γι’ αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως ότι θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την παρουσία αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας και να προσελκύσουμε
περαιτέρω επενδύσεις”.
Σε ερώτηση αν η μη επίλυση του Κυπριακού δυσκολεύει προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι η διαιώνιση του Κυπριακού ασφαλώς είναι
ένα βαρίδι και για την αναπτυξιακή προοπτική της κυπριακής οικονομίας.

“Από την άλλη, πρόσθεσε, έχουμε αποδείξει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες πως μπορούμε παρόλα αυτά να εργαστούμε συστηματικά και να δημιουργήσουμε
προοπτική για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας. Μια λύση του Κυπριακού θα απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνάμεις αλλά δεν εξαρτάται η αναπτυξιακή
προοπτική από μια δύσκολη περίοδο”.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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Στην 38η θέση το κυπριακό διαβατήριο
Την πρωτιά καταλαμβάνει το διαβατήριο της Σουηδίας σύμφωνα με την Nomad Capitalist
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Με συνολική βαθμολογία 96,5 μονάδες
το διαβατήριο της Κύπρου
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κατατάσσεται στην 38η θέση σύμφωνα
με έκθεση της εταιρείας συμβούλων
Nomad Capitalist η οποία συνέκρινε και
κατέταξε τα διαβατήρια 199 χωρών στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως την ανάγκη βίζας για να
ταξιδέψει κανείς, τη φορολογία, τη συνολική αντίληψη για τη χώρα προέλευσης, τη διπλή υπηκοότητα και την
ελευθερία στη χώρα προέλευσης.
Συγκεκριμένα, ο κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου μπορεί να
ταξιδέψει σε 159 χώρες χωρίς να απαιτείται η έκδοση
ταξιδιωτικής βίζας. Στον τομέα της φορολογίας η Κύπρος
βαθμολογείται με 30 κάτι το οποίο καταδεικνύει ότι ο κάτοχος
κυπριακού διαβατηρίου μπορεί να αποφύγει την καταβολή
φόρων με ευκολία μετακομίζοντας σε τρίτη χώρα. Σε ό,τι
αφορά τη συνολική αντίληψη για τη χώρα προέλευσης που
καταδεικνύει την ασφάλεια που παρέχει στον κάτοχο το
διαβατήριο, η Κύπρος συγκεντρώνει 30 βαθμούς με μέγιστο
τους 50.
Το μέγιστο της βαθμολογίας (50) συγκεντρώνει η Κύπρος για το
κριτήριο της κατοχής διπλής υπηκοότητας, ενώ στον τομέα της
ελευθερίας της έκφρασης και διαβίωσης η Κύπρος
βαθμολογείται με 30.
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Με βάση τα ίδια κριτήρια, το ισχυρότερο διαβατήριο στον
πλανήτη είναι αυτό της Σουηδίας καθώς οι Σουηδοί μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα σε 179 χώρες,
αντιμετωπίζονται με σεβασμό στο εξωτερικό, απολαμβάνουν υψηλού βαθμού ελευθερίες στη χώρα τους, και
μπορούν εύκολα να αποφύγουν τη φορολόγηση μεταφέροντας τα συμφέροντά τους σε φορολογικούς
παραδείσους.
Το σουηδικό διαβατήριο ακολουθείται στην κατάταξη από εκείνα του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της
Ιρλανδίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ελβετίας και του Λουξεμβούργου που
συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.
Εντύπωση προκαλεί η 35η θέση που καταλαμβάνει το αμερικανικό διαβατήριο, ενώ τα πιο «αδύναμα»
διαβατήρια είναι του Πακιστάν, της Ερυθραίας, του Ιράκ, με τελευταίο στη λίστα εκείνο του Αφγανιστάν.
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ΠτΔ: Σε πορεία πλήρους αποκατάστασης η εμπιστοσύνη
διεθνών επενδυτών
Αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος η Κύπρος δήλωσε ο ΥΦΕΞ Τζόναθαν Κόεν
Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σε εξέλιξη διάλογος για την αντιμετώπιση ενός εύρους θεμάτων οικονομικής συνεργασίας Κύπρου ΗΠΑ.

Βρισκόμαστε σε πορεία πλήρους αποκατάστασης της
εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την
Κύπρο, τόνισε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης σε ομιλία του στο διεθνές φόρουμ “Επενδύστε στην
Κύπρο”, που οργάνωσε η Capital Link, στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες
του οποίου ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα.
Ο ΠτΔ επεσήμανε την ισχυρή δέσμευση της Κυβέρνησης να συνεχίσει να εργάζεται ούτως ώστε η
Κύπρος να παραμείνει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να διευκολύνει επενδύσεις και
οικονομικές ευκαιρίες. Καλωσόρισε, επίσης, θερμά την παρουσία και δραστηριοποίηση
αμερικανικών εταιρειών  της Noble και τώρα του ενεργειακού κολοσσού ExxonMobil – στην

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, οι οποίες εργάζονται σε συνεργασία με την κυπριακή
Κυβέρνηση για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων, όπως είπε.
Τόνισε περαιτέρω ότι “όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την Ανατολική Μεσόγειο σε ενεργειακό
κόμβο, που θα συνεισφέρει στην σταθερότητα στην περιοχή, μέσω, μεταξύ άλλων, της
διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων και διαδρομών” και διαβεβαίωσε την επιχειρηματική
κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Κύπρος θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος και θα
ανακτήσει τη θέση της ως σημαντικός διεθνής επιχειρηματικός κόμβος και επενδυτικός προορισμός.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού για
τους Αμερικανούς επενδυτές.
Νωρίτερα, μίλησαν στα διάφορα φόρα του συνεδρίου οι Υπουργοί Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης,
Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης μαζί με εκπροσώπους των
μεγάλων τραπεζών, των ενεργειακών κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ,
αλλά και εκπροσώπων αμερικανικών εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται με επιτυχία
επιχειρηματικά στην Κύπρο.
Στο φόρουμ μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του CIPA Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας Στέλιος Χειμώνας, επιχειρηματίες, όπως οι κ. Ντέιβιντ
Μπονάνο, Μάθιου Μπονάνο, Νίκος Μούγιαρης, Τζον Τελεφάντον, Ανδρέας Κραμπής, Κόνσταντάιν
Ιορδάνου, Τάκης Σολωμός, Μισιέλ Σμολ, Ντοβ Ερχμαν και άλλοι.
«Η Κύπρος είναι τώρα μια από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ», είπε ο
Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η εντυπωσιακή αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας
αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, και από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας και
των επενδυτικών προοπτικών της από Οίκους Αξιολόγησης, με την πιο πρόσφατη εξ αυτών να έχει
γίνει την περασμένη βδομάδα.
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση η οικονομία ήταν 12
βαθμίδες πιο κάτω από την επενδυτική βαθμίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, μπορώ τώρα με
περηφάνια να δηλώσω, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε την ανάγκη να παραμείνουμε σταθεροί
στην πορεία μας, ότι βρισκόμαστε στον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
προς την Κύπρο από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε τα εύσημα για την επιτυχία της Κύπρου να βγει από την
κρίση στην κυβέρνηση, τον Υπουργό Οικονομικών για τη συνετή διαχείριση, στην εποικοδομητική
υποστήριξη από τα πολιτικά κόμματα, πέραν κομματικών σκοπιμοτήτων, αλλά πάνω απ’ όλα στον
κυπριακό λαό για τις θυσίες του, τη σκληρή του εργασία και την πίστη ότι θα έλθουν καλύτερες
μέρες.
Είπε ότι το συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στις ΗΠΑ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Κύπρου σε οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός η ναυτιλία, ο χρηματοπιστωτικός κ.λπ, αλλά και
σε καινούργιους τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια και την εκμετάλλευσή της.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε για την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης στη συνέχιση
της βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και στη διευκόλυνση των επενδύσεων και των
οικονομικών ευκαιριών.
Αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που έχουν αναληφθεί, όπως η παροχή φορολογικών κινήτρων στις
επιχειρήσεις, μείωση του χρονικού πλαισίου για την έκδοση αδειών, διεύρυνση της έκτασης της
επιτρεπόμενης γης για την ανάπτυξη μεγάλων έργων, συμπεριλαμβανομένων γηπέδων γκολφ, την
αύξηση των συντελεστών δόμησης και την διευκόλυνση στην οικοδόμηση τουριστικών
συγκροτημάτων.
Τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης ισχυρών δημόσιων οικονομικών και
δεσμεύτηκε στη διατήρηση σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού καθεστώτος. Είπε ότι θα
συνεχιστεί η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και θα υποστηριχθεί η ανώτατη εκπαίδευση κι η
έρευνα, ενώ η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό της εγχώριας και ξένης επενδυτικής κοινότητας,
Είπε πως αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις αναγκαίες
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αναφέροντας ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις με τη Βουλή των
Αντιπροσώπων και τους κοινωνικούς εταίρους για την υιοθέτηση περισσότερων μεταρρυθμίσεων, οι
οποίες θα επιτρέψουν την Κύπρο να ενδυναμώσει περαιτέρω τη θέση της ως επιχειρηματικά φιλικό
και επενδυτικό προορισμό.
Ανέφερε επίσης πως βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για τον
τομέα των επενδυτικών fund, που αναμένεται να εμπλουτίσει τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών της Κύπρου και την ανάπτυξη της οικονομίας.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος για την
αντιμετώπιση ενός εύρους θεμάτων οικονομικής συνεργασίας, ειδικά σε σχέση με τις αμερικανικές
επενδύσεις στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές αμερικανικές
επενδύσεις και στόχος της κυβέρνησης είναι να διευκολυνθούν ακόμη περισσότερες.
«Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει
ασφάλεια για τις επενδύσεις τους και πλήρη προστασία, συμμορφωμένη πλήρως με τα ευρωπαϊκά
και τα διεθνή πρότυπα».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε εν συντομία και στις προσπάθειες για την επίλυση του
Κυπριακού, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.
Είπε ότι η επίλυσή του Κυπριακού θα αποτελέσει παράδειγμα για την επίλυση περιφερειακών
πολιτικών προβλημάτων.
Παρά τις δυσκολίες, η ελληνοκυπριακή πλευρά και ο ίδιος προσωπικά, τόνισε, παραμένουν πλήρως
αφοσιωμένοι να συνεχίσουν να εργάζονται ακούραστα και με αποφασιστικότητα προς την εξεύρεση
μιας λειτουργικής, βιώσιμης και διαρκούς διευθέτησης, προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Πρόσθεσε ότι η λύση του Κυπριακού θα ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και
θα ενδυναμώσει τη δυνατότητά της να συμβάλει θετικά και αξιόπιστα στις συλλογικές προσπάθειες
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής μας.
Τέλος, απευθυνόμενος στον παριστάμενο Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόναθαν
Κόεν, είπε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ και η διεθνής αναγνωρίζοντας τα οφέλη από μία
διευθέτηση του Κυπριακού όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και την περιοχή, θα συνεχίσουν να
ασκούν την επιρροή τους προς την Τουρκία, ώστε να υλοποιήσει τις προφορικές της δεσμεύσεις και
να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαπραγματευτική διαδικασία.
Κόεν: Επωφελής μια λύση για την Κύπρο
Κατά το γεύμα, χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για
Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές Υποθέσεις κ. Τζόναθαν Κόεν, ο οποίος εξήρε τα επιτεύγματα της
Κύπρου σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας, ενώ αναφερόμενος στο
Κυπριακό τόνισε ότι μια λύση θα ήταν επωφελής όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Ευρώπη
και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αναφερόμενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα
αποθέματα αναπτυχθούν στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα
ενισχύσουν την πολιτική συνεργασία, θα φέρουν σταθερότητα και θα αναπτύξουν την ευημερία στην
Ανατολική Μεσόγειο».
Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο ένα αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο, με τον οποίον
επιθυμούν να ενισχύσουν της σχέσεις τους περαιτέρω σε όλους της τομείς.
Στο γεύμα εργασίας μίλησαν, τέλος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας
Χατζηγιάννης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Capital Link κ. Νικόλας
Μπορνόζης.
Συνάντηση Προέδρου Αναστασιάδη με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο
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Ικανοποιημένοι οι Υπ. Οικονομίας, Ενέργειας και Μεταφορών για
το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο»
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Ικανοποιημένοι δήλωσαν για το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο» που διοργάνωσε η εταιρία Capital Link, σε
συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, CIPA και Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου και Ηνωμένων
Πολιτειών, οι Υπουργοί Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και Μεταφορών Μάριος
Δημητριάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησαν σε δημοσιογράφους κυπριακών και ομογενειακών
μέσων.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε χθες αργά το απόγευμα με μεγάλη συμμετοχή επενδυτών και παραγόντων του
χρηματοπιστωτικού τομέα και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Μία από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ήταν αυτή που συμμετείχαν επενδυτές οι
οποίοι έχουν ήδη επενδύσει στην Κύπρο.
Ο David Bonanno από την Third Point, μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας ανάφερε ότι η εταιρεία του
επένδυσε στην Κύπρο σε πολύ δύσκολους καιρούς και δικαιώθηκε. Με την οικονομική πολιτική που ακολούθησε η
κυβέρνηση κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. Αυτή την στιγμή, είπε, η Κύπρος αποτελεί ένα εξαιρετικό
προορισμό για επενδύσεις αφού παρέχει σταθερότητα αλλά και τομείς οι οποίοι αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους
ρυθμούς.
«Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επέτρεψε όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά
και σε μια μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, να προβάλουμε την Κύπρο ως ένα ελκυστικό, σταθερό, ασφαλή,
επενδυτικό προορισμό», είπε στη συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης.
Όπως είπε, παρουσιάστηκε η Κύπρος ως χώρα που πέρασε δυσκολίες στο πρόσφατο παρελθόν αλλά έχει
καταφέρει μέσα από τη σκληρή δουλειά να πετύχει μια πολύ ικανοποιητική ανάκαμψη και να έχει ήδη δημιουργήσει
μια θετική προοπτική, την οποία η κυβερνητική αντιπροσωπεία παρουσίασε στη μητρόπολη της Διεθνούς
Επενδυτικής Κοινότητας ,στη Νέα Υόρκη.
«Το μήνυμα που έχει μεταδοθεί από όλους τους επενδυτές είναι πως η Κύπρος πλέον έχει γυρίσει σελίδα και
προσφέρει ευκαιρίες».
Τονίστηκε επίσης από μέρους της κυβέρνησης, η δέσμευση και προσήλωση στη συνέχιση της προσπάθειας.
«Η ανάκαμψη δεν μας οδηγεί ούτε στην επανάπαυση ούτε στον εφησυχασμό, αντιθέτως είμαστε αποφασισμένοι να
συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις θετικές προοπτικές που έχουν
δημιουργηθεί», είπε ο υπουργός Οικονομικών
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης σημείωσε ότι αρχίζουν να ευοδώνονται οι
προσπάθειες στους διάφορους τομείς της οικονομίας για να προσελκυστούν επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες
και στον τουριστικό τομέα και στον ενεργειακό και στο ναυτιλιακό.
«Είναι αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον μακρο-οικονομικό τομέα, που μας επιτρέπουν να
κεφαλοποιήσουμε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μένουν αδιάφοροι οι Αμερικάνοι επενδυτές στις διάφορες επενδύσεις
των μεγάλων εταιριών που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είτε αυτό αφορά στην ΑΟΖ της Κύπρου, είτε στο
καζίνο – θέρετρο, είτε σε άλλους τομείς. Γι’ αυτόν το λόγο ήρθαμε ακριβώς να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της
χώρας μας και έχουμε γυρίσει σελίδα για τα καλά».
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Ο Υπουργών Μεταφορών και Έργων Μάριος Δημητριάδης πως οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών
αναδεικνύουν τον περιφερειακό ρόλο που μπορεί να έχει η Κύπρος.
«Μετά την πετυχημένη εμπορικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και για το Λιμάνι
της Λάρνακας και τη Μαρίνα και έχει λήξει το πρώτο μέρος της διαδικασίας που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς,
όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια ότι η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας επιστρέφει πίσω στη χώρα
μας».
Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχία του φόρουμ, λέγοντας ότι τέτοιου είδους γεγονότα
βοηθούν στο να αναδείξουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της Κύπρου.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα στα ενεργειακά, αναξαρτήτως των εξελίξεων στο κυπριακό, ο
Γιώργος Λακκοτρύπης είπε ότι στις 3 Απριλίου θα γίνει μια τετραμερής συνάντηση στο Ισραήλ σε επίπεδο
Υπουργών Ενέργειας, μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας για να συζητηθεί ο αγωγός Ανατολικής
Μεσογείου (EastMed) και πώς θα μπορούσαν οι χώρες να συντονιστούν καλύτερα για να τον προωθήσουν και
εντός της ΕΕ.
«Σίγουρα η μεγάλη σημασία αυτού του σχήματος πλέον είναι η παρουσία της Ιταλίας, που προσδίδει μια ιδιαίτερη
διάσταση στην όλη προσπάθεια».
Η δεύτερη άμεση κίνηση είναι η επίσημη επίσκεψη του προέδρου στον Λίβανο, μία χώρα η οποία ενδιαφέρει την
Κύπρο «για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο και ιδιαίτερα
αυτή την περίοδο όπου επήλθε η πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Είναι σημαντικό η Κύπρος να αναλάβει – και
ανέλαβε – την πρωτοβουλία για να προχωρήσει και αυτή η συνεργασία».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικά σημαντικές
επενδύσεις στην Κύπρο από τις ΗΠΑ μέσω της Ενέργειας, αλλά και στον τραπεζικό τομέα, καθώς επίσης και στον
τουριστικό τομέα, με πρώτο και κύριο το καινούργιο επικείμενο σχέδιο ανάπτυξης του καζίνου.
«Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει ήδη μπει για τα καλά στον χάρτη. Αλλά αυτή την παρουσία στον χάρτη της
επενδυτικής κοινότητας εδώ στις ΗΠΑ, πρέπει να την προβάλουμε περαιτέρω και να την ενισχύσουμε».
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην σημερινή ημερίδα ότι δεν άκουσα μόνο από την
Κυβέρνηση, ή από τον Πρόεδρο ή και από τους Υπουργούς, αλλά από τους ίδιους τους επενδυτές το γιατί επέλεξαν
Κύπρο, ο καθένας για τον τομέα του.
«Και γι’ αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως ότι θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την παρουσία αμερικανικών
επενδύσεων στη χώρα μας και να προσελκύσουμε περαιτέρω επενδύσεις».
Σε ερώτηση αν η μη επίλυση του Κυπριακού δυσκολεύει προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός Οικονομικών
απάντησε ότι η διαιώνιση του Κυπριακού ασφαλώς είναι ένα βαρίδι και για την αναπτυξιακή προοπτική της
κυπριακής οικονομίας.
«Από την άλλη, πρόσθεσε, έχουμε αποδείξει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες πως μπορούμε παρόλα αυτά να
εργαστούμε συστηματικά και να δημιουργήσουμε προοπτική για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας. Μια
λύση του Κυπριακού θα απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνάμεις αλλά δεν εξαρτάται η αναπτυξιακή προοπτική
από μια δύσκολη περίοδο».
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Forum
«Επενδύστε στην Κύπρο» στη Νέα Υόρκη
23.03.2017  08:53

Οικονομία
Ικανοποιημένοι δήλωσαν για το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο» που διοργάνωσε η εταιρία Capital
Link, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, CIPA και Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου
και Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας Γιώργος
Λακκοτρύπης και Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησαν
σε δημοσιογράφους κυπριακών και ομογενειακών μέσων.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε χθες αργά το απόγευμα με μεγάλη συμμετοχή επενδυτών και
παραγόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
"Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επέτρεψε όχι μόνο στην
κυβέρνηση αλλά και σε μια μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, να προβάλουμε την Κύπρο ως ένα
ελκυστικό, σταθερό, ασφαλή, επενδυτικό προορισμό", είπε στη συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών,
Χάρης Γεωργιάδης.
Όπως είπε, παρουσιάστηκε η Κύπρος ως χώρα που πέρασε δυσκολίες στο πρόσφατο παρελθόν
αλλά έχει καταφέρει μέσα από τη σκληρή δουλειά να πετύχει μια πολύ ικανοποιητική ανάκαμψη και να
έχει ήδη δημιουργήσει μια θετική προοπτική, την οποία η κυβερνητική αντιπροσωπεία παρουσίασε
στη μητρόπολη της Διεθνούς Επενδυτικής Κοινότητας ,στη Νέα Υόρκη.
"Το μήνυμα που έχει μεταδοθεί από όλους τους επενδυτές είναι πως η Κύπρος πλέον έχει γυρίσει
σελίδα και προσφέρει ευκαιρίες".
Τονίστηκε επίσης από μέρους της κυβέρνησης, η δέσμευση και προσήλωση στη συνέχιση της
προσπάθειας.
"Η ανάκαμψη δεν μας οδηγεί ούτε στην επανάπαυση ούτε στον εφησυχασμό, αντιθέτως είμαστε
αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις
θετικές προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί", είπε ο υπουργός Οικονομικών
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης σημείωσε ότι αρχίζουν να
ευοδώνονται οι προσπάθειες στους διάφορους τομείς της οικονομίας για να προσελκυστούν
επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον τουριστικό τομέα και στον ενεργειακό και στο
ναυτιλιακό.
"Είναι αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον μακροοικονομικό τομέα, που μας
επιτρέπουν να κεφαλοποιήσουμε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μένουν αδιάφοροι οι Αμερικάνοι
επενδυτές στις διάφορες επενδύσεις των μεγάλων εταιριών που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είτε
αυτό αφορά στην ΑΟΖ της Κύπρου, είτε στο καζίνο  θέρετρο, είτε σε άλλους τομείς. Γι’ αυτόν το λόγο
ήρθαμε ακριβώς να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας και έχουμε γυρίσει σελίδα για τα
καλά".
Ο Υπουργών Μεταφορών και Έργων Μάριος Δημητριάδης πως οι επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών αναδεικνύουν τον περιφερειακό ρόλο που μπορεί να έχει η Κύπρος.
"Μετά την πετυχημένη εμπορικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και
για το Λιμάνι της Λάρνακας και τη Μαρίνα και έχει λήξει το πρώτο μέρος της διαδικασίας που έχει
αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς, όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια ότι η εμπιστοσύνη της

επενδυτικής κοινότητας επιστρέφει πίσω στη χώρα μας".
Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχία του φόρουμ, λέγοντας ότι τέτοιου είδους
γεγονότα βοηθούν στο να αναδείξουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της Κύπρου.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα στα ενεργειακά, αναξαρτήτως των εξελίξεων στο
κυπριακό, ο Γιώργος Λακκοτρύπης είπε ότι στις 3 Απριλίου θα γίνει μια τετραμερής συνάντηση στο
Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας, μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας για να
συζητηθεί ο αγωγός Ανατολικής Μεσογείου (EastMed) και πώς θα μπορούσαν οι χώρες να
συντονιστούν καλύτερα για να τον προωθήσουν και εντός της ΕΕ.
"Σίγουρα η μεγάλη σημασία αυτού του σχήματος πλέον είναι η παρουσία της Ιταλίας, που προσδίδει
μια ιδιαίτερη διάσταση στην όλη προσπάθεια".
Η δεύτερη άμεση κίνηση είναι η επίσημη επίσκεψη του προέδρου στον Λίβανο, μία χώρα η οποία
ενδιαφέρει την Κύπρο "για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία, είτε σε διμερές είτε σε
πολυμερές επίπεδο και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου επήλθε η πολιτική σταθερότητα στη χώρα.
Είναι σημαντικό η Κύπρος να αναλάβει  και ανέλαβε  την πρωτοβουλία για να προχωρήσει και αυτή
η συνεργασία".
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικά
σημαντικές επενδύσεις στην Κύπρο από τις ΗΠΑ μέσω της Ενέργειας, αλλά και στον τραπεζικό τομέα,
καθώς επίσης και στον τουριστικό τομέα, με πρώτο και κύριο το καινούργιο επικείμενο σχέδιο
ανάπτυξης του καζίνου.
"Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει ήδη μπει για τα καλά στον χάρτη. Αλλά αυτή την παρουσία στον
χάρτη της επενδυτικής κοινότητας εδώ στις ΗΠΑ, πρέπει να την προβάλουμε περαιτέρω και να την
ενισχύσουμε".
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην σημερινή ημερίδα ότι δεν άκουσα μόνο από
την Κυβέρνηση, ή από τον Πρόεδρο ή και από τους Υπουργούς, αλλά από τους ίδιους τους επενδυτές
το γιατί επέλεξαν Κύπρο, ο καθένας για τον τομέα του.
"Και γι’ αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως ότι θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την παρουσία
αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας και να προσελκύσουμε περαιτέρω επενδύσεις".
Σε ερώτηση αν η μη επίλυση του Κυπριακού δυσκολεύει προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός
Οικονομικών απάντησε ότι η διαιώνιση του Κυπριακού ασφαλώς είναι ένα βαρίδι και για την
αναπτυξιακή προοπτική της κυπριακής οικονομίας.
"Από την άλλη, πρόσθεσε, έχουμε αποδείξει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες πως μπορούμε παρόλα
αυτά να εργαστούμε συστηματικά και να δημιουργήσουμε προοπτική για την ανάπτυξη και την
ευημερία της χώρας μας. Μια λύση του Κυπριακού θα απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνάμεις αλλά
δεν εξαρτάται η αναπτυξιακή προοπτική από μια δύσκολη περίοδο".
Πηγή: ΚΥΠΕ

Ικανοποίηση για το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο»
philenews.com/oikonomia/kypros/article/365183/ikanopoiisi-ga-to-foroym-ependyste-stin-kypro

23 Μαρτίου 2017, 9:42 πμ
Ικανοποιημένοι δήλωσαν για το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο» που διοργάνωσε η εταιρία Capital Link,
σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (CIPA) και Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου και
Ηνωμένων Πολιτειών, οι υπουργοί Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και
Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησαν σε δημοσιογράφους
κυπριακών και ομογενειακών μέσων.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε χθες αργά το απόγευμα με μεγάλη συμμετοχή επενδυτών και παραγόντων του
χρηματοπιστωτικού τομέα και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Μία από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ήταν αυτή που συμμετείχαν επενδυτές οι
οποίοι έχουν ήδη επενδύσει στην Κύπρο.
Ο David Bonanno από την Third Point, μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας ανάφερε ότι η εταιρεία του
επένδυσε στην Κύπρο σε πολύ δύσκολους καιρούς και δικαιώθηκε. Με την οικονομική πολιτική που ακολούθησε η
κυβέρνηση κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. Αυτή την στιγμή, είπε, η Κύπρος αποτελεί ένα εξαιρετικό
προορισμό για επενδύσεις αφού παρέχει σταθερότητα αλλά και τομείς οι οποίοι αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους
ρυθμούς.
«Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επέτρεψε όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά
και σε μια μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, να προβάλουμε την Κύπρο ως ένα ελκυστικό, σταθερό, ασφαλή,
επενδυτικό προορισμό», είπε στη συνέντευξη ο υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης.
Όπως είπε, παρουσιάστηκε η Κύπρος ως χώρα που πέρασε δυσκολίες στο πρόσφατο παρελθόν αλλά έχει
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καταφέρει μέσα από τη σκληρή δουλειά να πετύχει μια πολύ ικανοποιητική ανάκαμψη και να έχει ήδη δημιουργήσει
μια θετική προοπτική, την οποία η κυβερνητική αντιπροσωπεία παρουσίασε στη μητρόπολη της Διεθνούς
Επενδυτικής Κοινότητας, στη Νέα Υόρκη.
«Το μήνυμα που έχει μεταδοθεί από όλους τους επενδυτές είναι πως η Κύπρος πλέον έχει γυρίσει σελίδα και
προσφέρει ευκαιρίες».
Τονίστηκε επίσης από μέρους της κυβέρνησης, η δέσμευση και προσήλωση στη συνέχιση της προσπάθειας.
«Η ανάκαμψη δεν μας οδηγεί ούτε στην επανάπαυση ούτε στον εφησυχασμό, αντιθέτως είμαστε αποφασισμένοι να
συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις θετικές προοπτικές που έχουν
δημιουργηθεί», είπε ο υπουργός Οικονομικών.
Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης, σημείωσε ότι αρχίζουν να ευοδώνονται οι
προσπάθειες στους διάφορους τομείς της οικονομίας για να προσελκυστούν επενδύσεις από τις Ηνωμένες
Πολιτείες και στον τουριστικό τομέα και στον ενεργειακό και στο ναυτιλιακό.
«Είναι αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον μακρο-οικονομικό τομέα, που μας επιτρέπουν να
κεφαλοποιήσουμε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μένουν αδιάφοροι οι Αμερικάνοι επενδυτές στις διάφορες επενδύσεις
των μεγάλων εταιριών που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είτε αυτό αφορά στην ΑΟΖ της Κύπρου, είτε στο
καζίνο - θέρετρο, είτε σε άλλους τομείς. Γι’ αυτόν το λόγο ήρθαμε ακριβώς να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της
χώρας μας και έχουμε γυρίσει σελίδα για τα καλά», ανέφερε.
Ο υπουργός Μεταφορών και Έργων, Μάριος Δημητριάδης, πως οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών
αναδεικνύουν τον περιφερειακό ρόλο που μπορεί να έχει η Κύπρος.
«Μετά την πετυχημένη εμπορικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και για το Λιμάνι
της Λάρνακας και τη Μαρίνα και έχει λήξει το πρώτο μέρος της διαδικασίας που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς,
όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια ότι η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας επιστρέφει πίσω στη χώρα
μας», είπε.
Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχία του φόρουμ, λέγοντας ότι τέτοιου είδους γεγονότα
βοηθούν στο να αναδείξουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της Κύπρου.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα στα ενεργειακά, αναξαρτήτως των εξελίξεων στο Κυπριακό, ο
Γιώργος Λακκοτρύπης είπε ότι στις 3 Απριλίου θα γίνει μια τετραμερής συνάντηση στο Ισραήλ σε επίπεδο
Υπουργών Ενέργειας, μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας για να συζητηθεί ο αγωγός Ανατολικής
Μεσογείου (EastMed) και πώς θα μπορούσαν οι χώρες να συντονιστούν καλύτερα για να τον προωθήσουν και
εντός της ΕΕ.
«Σίγουρα η μεγάλη σημασία αυτού του σχήματος πλέον είναι η παρουσία της Ιταλίας, που προσδίδει μια ιδιαίτερη
διάσταση στην όλη προσπάθεια».
Η δεύτερη άμεση κίνηση είναι η επίσημη επίσκεψη του προέδρου στον Λίβανο, μία χώρα η οποία ενδιαφέρει την
Κύπρο «για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο και ιδιαίτερα
αυτή την περίοδο όπου επήλθε η πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Είναι σημαντικό η Κύπρος να αναλάβει -και
ανέλαβε- την πρωτοβουλία για να προχωρήσει και αυτή η συνεργασία».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικά σημαντικές
επενδύσεις στην Κύπρο από τις ΗΠΑ μέσω της Ενέργειας, αλλά και στον τραπεζικό τομέα, καθώς επίσης και στον
τουριστικό τομέα, με πρώτο και κύριο το καινούργιο επικείμενο σχέδιο ανάπτυξης του καζίνου.
«Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει ήδη μπει για τα καλά στον χάρτη. Αλλά αυτή την παρουσία στον χάρτη της
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επενδυτικής κοινότητας εδώ στις ΗΠΑ, πρέπει να την προβάλουμε περαιτέρω και να την ενισχύσουμε», σημείωσε.
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην σημερινή ημερίδα ότι δεν άκουσα μόνο από την
Κυβέρνηση, ή από τον Πρόεδρο ή και από τους υπουργούς, αλλά από τους ίδιους τους επενδυτές το γιατί επέλεξαν
Κύπρο, ο καθένας για τον τομέα του.
«Και γι’ αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως ότι θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την παρουσία αμερικανικών
επενδύσεων στη χώρα μας και να προσελκύσουμε περαιτέρω επενδύσεις», είπε.
Σε ερώτηση αν η μη επίλυση του Κυπριακού δυσκολεύει προς αυτή την κατεύθυνση, ο υπουργός Οικονομικών
απάντησε ότι η διαιώνιση του Κυπριακού ασφαλώς είναι ένα βαρίδι και για την αναπτυξιακή προοπτική της
κυπριακής οικονομίας.
«Από την άλλη, πρόσθεσε, έχουμε αποδείξει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες πως μπορούμε παρόλα αυτά να
εργαστούμε συστηματικά και να δημιουργήσουμε προοπτική για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας.
Μια λύση του Κυπριακού θα απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνάμεις αλλά δεν εξαρτάται η αναπτυξιακή
προοπτική από μια δύσκολη περίοδο».
Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ
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Πώς σχολιάζουν Υπουργοί το φόρουμ «Επενδύστε στην
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Ικανοποιημένοι

δήλωσαν για το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο»
που διοργάνωσε η εταιρία Capital Link, σε
συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, CIPA και Εμπορικά
Επιμελητήρια Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί
Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και
Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που
παραχώρησαν σε δημοσιογράφους κυπριακών και ομογενειακών μέσων.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε χθες αργά το απόγευμα με μεγάλη συμμετοχή
επενδυτών και παραγόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα και των ναυτιλιακών
επιχειρήσεων.
Μία από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ήταν
αυτή που συμμετείχαν επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει στην Κύπρο.
Ο David Bonanno από την Third Point, μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας
ανάφερε ότι η εταιρεία του επένδυσε στην Κύπρο σε πολύ δύσκολους καιρούς και
δικαιώθηκε. Με την οικονομική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση κατάφερε να

μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. Αυτή την στιγμή, είπε, η Κύπρος αποτελεί ένα
εξαιρετικό προορισμό για επενδύσεις αφού παρέχει σταθερότητα αλλά και τομείς οι
οποίοι αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
"Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επέτρεψε
όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και σε μια μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, να
προβάλουμε την Κύπρο ως ένα ελκυστικό, σταθερό, ασφαλή, επενδυτικό
προορισμό", είπε στη συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης.
Όπως είπε, παρουσιάστηκε η Κύπρος ως χώρα που πέρασε δυσκολίες στο πρόσφατο
παρελθόν αλλά έχει καταφέρει μέσα από τη σκληρή δουλειά να πετύχει μια πολύ
ικανοποιητική ανάκαμψη και να έχει ήδη δημιουργήσει μια θετική προοπτική, την
οποία η κυβερνητική αντιπροσωπεία παρουσίασε στη μητρόπολη της Διεθνούς
Επενδυτικής Κοινότητας ,στη Νέα Υόρκη.
"Το μήνυμα που έχει μεταδοθεί από όλους τους επενδυτές είναι πως η Κύπρος πλέον
έχει γυρίσει σελίδα και προσφέρει ευκαιρίες".
Τονίστηκε επίσης από μέρους της κυβέρνησης, η δέσμευση και προσήλωση στη
συνέχιση της προσπάθειας.
"Η ανάκαμψη δεν μας οδηγεί ούτε στην επανάπαυση ούτε στον εφησυχασμό,
αντιθέτως είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να
ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις θετικές προοπτικές που έχουν
δημιουργηθεί", είπε ο υπουργός Οικονομικών
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης σημείωσε
ότι αρχίζουν να ευοδώνονται οι προσπάθειες στους διάφορους τομείς της
οικονομίας για να προσελκυστούν επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον
τουριστικό τομέα και στον ενεργειακό και στο ναυτιλιακό.
"Είναι αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον μακροοικονομικό
τομέα, που μας επιτρέπουν να κεφαλοποιήσουμε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μένουν
αδιάφοροι οι Αμερικάνοι επενδυτές στις διάφορες επενδύσεις των μεγάλων εταιριών
που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είτε αυτό αφορά στην ΑΟΖ της Κύπρου, είτε
στο καζίνο  θέρετρο, είτε σε άλλους τομείς. Γι’ αυτόν το λόγο ήρθαμε ακριβώς να
αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας και έχουμε γυρίσει σελίδα για τα
καλά".

Ο Υπουργών Μεταφορών και Έργων Μάριος Δημητριάδης πως οι επενδύσεις στον
τομέα των μεταφορών αναδεικνύουν τον περιφερειακό ρόλο που μπορεί να έχει η
Κύπρος.
"Μετά την πετυχημένη εμπορικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού, έχουμε ξεκινήσει
τη διαδικασία και για το Λιμάνι της Λάρνακας και τη Μαρίνα και έχει λήξει το πρώτο
μέρος της διαδικασίας που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς, όλα αυτά είναι
ενθαρρυντικά σημάδια ότι η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας επιστρέφει
πίσω στη χώρα μας".
Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχία του φόρουμ, λέγοντας ότι
τέτοιου είδους γεγονότα βοηθούν στο να αναδείξουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της
Κύπρου.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα στα ενεργειακά, αναξαρτήτως των
εξελίξεων στο κυπριακό, ο Γιώργος Λακκοτρύπης είπε ότι στις 3 Απριλίου θα γίνει
μια τετραμερής συνάντηση στο Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας, μεταξύ
Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας για να συζητηθεί ο αγωγός Ανατολικής
Μεσογείου (EastMed) και πώς θα μπορούσαν οι χώρες να συντονιστούν καλύτερα
για να τον προωθήσουν και εντός της ΕΕ.
"Σίγουρα η μεγάλη σημασία αυτού του σχήματος πλέον είναι η παρουσία της
Ιταλίας, που προσδίδει μια ιδιαίτερη διάσταση στην όλη προσπάθεια".
Η δεύτερη άμεση κίνηση είναι η επίσημη επίσκεψη του προέδρου στον Λίβανο, μία
χώρα η οποία ενδιαφέρει την Κύπρο "για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη
συνεργασία, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο και ιδιαίτερα αυτή την
περίοδο όπου επήλθε η πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Είναι σημαντικό η Κύπρος
να αναλάβει  και ανέλαβε  την πρωτοβουλία για να προχωρήσει και αυτή η
συνεργασία".
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ήδη έχουν
πραγματοποιηθεί εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις στην Κύπρο από τις ΗΠΑ μέσω
της Ενέργειας, αλλά και στον τραπεζικό τομέα, καθώς επίσης και στον τουριστικό
τομέα, με πρώτο και κύριο το καινούργιο επικείμενο σχέδιο ανάπτυξης του καζίνου.
"Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει ήδη μπει για τα καλά στον χάρτη. Αλλά αυτή την
παρουσία στον χάρτη της επενδυτικής κοινότητας εδώ στις ΗΠΑ, πρέπει να την
προβάλουμε περαιτέρω και να την ενισχύσουμε".

Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην σημερινή ημερίδα ότι
δεν άκουσα μόνο από την Κυβέρνηση, ή από τον Πρόεδρο ή και από τους
Υπουργούς, αλλά από τους ίδιους τους επενδυτές το γιατί επέλεξαν Κύπρο, ο
καθένας για τον τομέα του.
"Και γι’ αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως ότι θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε
αυτή την παρουσία αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας και να προσελκύσουμε
περαιτέρω επενδύσεις".
Σε ερώτηση αν η μη επίλυση του Κυπριακού δυσκολεύει προς αυτή την κατεύθυνση,
ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι η διαιώνιση του Κυπριακού ασφαλώς είναι
ένα βαρίδι και για την αναπτυξιακή προοπτική της κυπριακής οικονομίας.
"Από την άλλη, πρόσθεσε, έχουμε αποδείξει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες πως
μπορούμε παρόλα αυτά να εργαστούμε συστηματικά και να δημιουργήσουμε
προοπτική για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας. Μια λύση του
Κυπριακού θα απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνάμεις αλλά δεν εξαρτάται η
αναπτυξιακή προοπτική από μια δύσκολη περίοδο".
Πηγή: ΚΥΠΕ
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ΕΞΗΡΕ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο Β. ΥΦΥΠΕΞ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΚΟΕΝ
Στην παρουσία δεκάδων επιχειρηματιών και επενδυτών από την
Κύπρο, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και αλλού ο Πρόεδρος έδωσε το παρών
του στο φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο», που διοργάνωσε η
εταιρεία Capital Link, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση
Πλοιοκτητών, τον CIPA και τα Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου και
ΗΠΑ.
Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, ο κ.
Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κυπριακή Κυβέρνηση αποδίδει
μεγάλη σημασία στην επέκταση και ενίσχυση της συνεργασίας με τις
ΗΠΑ σε τομείς όπως η οικονομία, ο τραπεζικός τομέας, η ναυτιλία και οι
μεταφορές, ο τουρισμός και η Ενέργεια.
«Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ακόμη και πριν αναλάβουμε τη
διακυβέρνηση η οικονομία ήταν 12 βαθμίδες πιο κάτω από την
επενδυτική βαθμίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, μπορώ τώρα με περηφάνεια να δηλώσω, χωρίς βέβαια να
παραγνωρίζουμε την ανάγκη να παραμείνουμε σταθεροί στην πορεία μας, ότι βρισκόμαστε στον δρόμο για την πλήρη
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Αυτό το επίτευγμα πρέπει να αποδοθεί στη σωστή μακροοικονομική διαχείριση της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Οικονομικών, στην εποικοδομητική στάση των πολιτικών κομμάτων και πάνω από όλα στις θυσίες του κυπριακού λαού».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε, επίσης, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού,
επισημαίνοντας τις προοπτικές και δυνατότητές της σε νέους τομείς, όπως η Ενέργεια.
Είπε ακόμη ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού
καθεστώτος, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στη στήριξη της εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικής
κοινότητας, καθώς και στην πορεία για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς.
Αναφερόμενος στις σχέσεις Κύπρου  ΗΠΑ, ο Πρόεδρος είπε ότι η διμερής συνεργασία έχει εξελιχθεί σε στρατηγικής
σημασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και υπογράμμισε τη βούληση της Κυβέρνησης και
του ιδίου προσωπικά για προσπάθεια διερεύνησης νέων τομέων αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των δύο
χωρών.
Τόνισε επίσης ότι «ο διμερής διάλογος Κύπρου  ΗΠΑ συνεχίζεται σε αριθμό θεμάτων οικονομικής συνεργασίας, ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουμε δει σημαντικές
επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο και ο στόχος μας είναι για ακόμη περισσότερες».
Πρόσθεσε ότι επιπρόσθετες διμερείς συμφωνίες στους τομείς των αερομεταφορών, της ναυτιλίας και του τουρισμού θα
συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου  ΗΠΑ.
Αναφερόμενος στον τομέα της Ενέργειας, ο Πρόεδρος σημείωσε τη δραστηριοποίηση των εταιρειών Noble και ΕxxonMobil
στην κυπριακή ΑΟΖ, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό όχι μόνο σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις Κύπρου 
ΗΠΑ, αλλά αποτελεί και απόδειξη της εμπιστοσύνης στον ρόλο που η Κύπρος ως ένας αξιόπιστος περιφερειακός
παράγοντας διαδραματίζει στην ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε ότι η επίλυσή του θα αποτελέσει παράδειγμα για την επίλυση περιφερειακών
πολιτικών προβλημάτων.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στις στενές και αγαστές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με
τις χώρες της περιοχής και στους τριμερείς μηχανισμούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει με αρκετές απο αυτές.
Είναι αξιόπιστος εταίρος
Κατά το γεύμα, χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και
Ευρωασιατικές Υποθέσεις κ. Τζόναθαν Κόεν, ο οποίος εξήρε τα επιτεύγματα της Κύπρου σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση
της κυπριακής οικονομίας, ενώ αναφερόμενος στο Κυπριακό τόνισε ότι μια λύση θα ήταν επωφελής όχι μόνο για την
Κύπρο, αλλά και για την Ευρώπη και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αναφερόμενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα αποθέματα αναπτυχθούν

στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα ενισχύσουν την πολιτική συνεργασία, θα φέρουν
σταθερότητα και θα αναπτύξουν την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο».
Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο ένα αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο, με τον οποίον επιθυμούν να ενισχύσουν τις
σχέσεις τους περαιτέρω σε όλους τους τομείς.
Στο γεύμα εργασίας μίλησαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης και ο
Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Capital Link κ. Νικόλας Μπορνόζης.

ΠτΔ: Πορεία βιώσιμης ανάπτυξης
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Κυπριακή Οικονομία

Ευρωπαϊκή Οικονομία

Ελληνική Οικονομία

Διεθνής Οικονομία

Εμπορικά Νέα

Βρισκόμαστε σε πορεία πλήρους αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας
προς την Κύπρο, τόνισε χθες βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε ομιλία του στο
διεθνές φόρουμ “Επενδύστε στην Κύπρο”, που οργάνωσε η Capital Link, στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες του
οποίου ολοκληρώθηκαν αργά χθες το απόγευμα.

Ο πρόεδρος επεσήμανε την ισχυρή δέσμευση της Κυβέρνησης να συνεχίσει να εργάζεται ούτως ώστε η
Κύπρος να παραμείνει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να διευκολύνει επενδύσεις και οικονομικές
ευκαιρίες.

Καλωσόρισε, επίσης, θερμά την παρουσία και δραστηριοποίηση αμερικανικών εταιρειών  της Noble και τώρα
του ενεργειακού κολοσσού ExxonMobil – στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, οι οποίες
εργάζονται σε συνεργασία με την κυπριακή Κυβέρνηση για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων
υδρογονανθράκων, όπως είπε.

Τόνισε περαιτέρω ότι “όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την Ανατολική Μεσόγειο σε ενεργειακό κόμβο, που
θα συνεισφέρει στην σταθερότητα στην περιοχή, μέσω, μεταξύ άλλων, της διαφοροποίησης των ενεργειακών
πόρων και διαδρομών” και διαβεβαίωσε την επιχειρηματική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Κύπρος
θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος και θα ανακτήσει τη θέση της ως σημαντικός διεθνής επιχειρηματικός
κόμβος και επενδυτικός προορισμός.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού για τους
Αμερικανούς επενδυτές.

Νωρίτερα, μίλησαν στα διάφορα φόρα του συνεδρίου οι Υπουργοί Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης και Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης μαζί με εκπροσώπους των μεγάλων τραπεζών,
των ενεργειακών κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και εκπροσώπων
αμερικανικών εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται με επιτυχία επιχειρηματικά στην Κύπρο. Στο φόρουμ
μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του CIPA Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
Ενέργειας Στέλιος Χειμώνας, επιχειρηματίες, όπως οι κ. Ντέιβιντ Μπονάνο, Μάθιου Μπονάνο, Νίκος
Μούγιαρης, Τζον Τελεφάντον, Ανδρέας Κραμπής, Κόνσταντάιν Ιορδάνου, Τάκης Σολωμός, Μισιέλ Σμολ, Ντοβ
Ερχμαν και άλλοι.

«Η Κύπρος είναι τώρα μια από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ», είπε ο Πρόεδρος,
προσθέτοντας ότι η εντυπωσιακή αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, και
από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας και των επενδυτικών προοπτικών της από Οίκους
Αξιολόγησης, με την πιο πρόσφατη εξ αυτών να έχει γίνει την περασμένη βδομάδα.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση η οικονομία ήταν 12 βαθμίδες πιο
κάτω από την επενδυτική βαθμίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, μπορώ τώρα με περηφάνια να δηλώσω,
χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε την ανάγκη να παραμείνουμε σταθεροί στην πορεία μας, ότι βρισκόμαστε
στον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη διεθνή επενδυτική
κοινότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε τα εύσημα για την επιτυχία της Κύπρου να βγει από την κρίση στην

Συνεντεύξεις

κυβέρνηση, τον Υπουργό Οικονομικών για τη συνετή διαχείριση, στην εποικοδομητική υποστήριξη από τα
πολιτικά κόμματα, πέραν κομματικών σκοπιμοτήτων, αλλά πάνω απ’ όλα στον κυπριακό λαό για τις θυσίες
του, τη σκληρή του εργασία και την πίστη ότι θα έλθουν καλύτερες μέρες.

Είπε ότι το συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στις ΗΠΑ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου σε
οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός η ναυτιλία, ο χρηματοπιστωτικός κ.λπ, αλλά και σε καινούργιους τομείς
που σχετίζονται με την ενέργεια και την εκμετάλλευσή της.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε για την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης στη συνέχιση της
βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και στη διευκόλυνση των επενδύσεων και των οικονομικών
ευκαιριών.

Αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που έχουν αναληφθεί, όπως η παροχή φορολογικών κινήτρων στις
επιχειρήσεις, μείωση του χρονικού πλαισίου για την έκδοση αδειών, διεύρυνση της έκτασης της
επιτρεπόμενης γης για την ανάπτυξη μεγάλων έργων, συμπεριλαμβανομένων γηπέδων γκολφ, την αύξηση
των συντελεστών δόμησης και την διευκόλυνση στην οικοδόμηση τουριστικών συγκροτημάτων.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης ισχυρών δημόσιων οικονομικών και δεσμεύτηκε
στη διατήρηση σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού καθεστώτος. Είπε ότι θα συνεχιστεί η επένδυση
στο ανθρώπινο δυναμικό και θα υποστηριχθεί η ανώτατη εκπαίδευση κι η έρευνα, ενώ η κυβέρνηση θα σταθεί
στο πλευρό της εγχώριας και ξένης επενδυτικής κοινότητας,

Είπε πως αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις αναγκαίες θεσμικές
μεταρρυθμίσεις, αναφέροντας ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους
κοινωνικούς εταίρους για την υιοθέτηση περισσότερων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν την Κύπρο
να ενδυναμώσει περαιτέρω τη θέση της ως επιχειρηματικά φιλικό και επενδυτικό προορισμό.

Ανέφερε επίσης πως βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για τον τομέα
των επενδυτικών fund, που αναμένεται να εμπλουτίσει τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της
Κύπρου και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος για την
αντιμετώπιση ενός εύρους θεμάτων οικονομικής συνεργασίας, ειδικά σε σχέση με τις αμερικανικές επενδύσεις
στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις και στόχος
της κυβέρνησης είναι να διευκολυνθούν ακόμη περισσότερες.

«Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει ασφάλεια για τις
επενδύσεις τους και πλήρη προστασία, συμμορφωμένη πλήρως με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε εν συντομία και στις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού,
λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Είπε ότι η επίλυσή του Κυπριακού θα αποτελέσει παράδειγμα για την επίλυση περιφερειακών πολιτικών
προβλημάτων.

Παρά τις δυσκολίες, η ελληνοκυπριακή πλευρά και ο ίδιος προσωπικά, τόνισε, παραμένουν πλήρως
αφοσιωμένοι να συνεχίσουν να εργάζονται ακούραστα και με αποφασιστικότητα προς την εξεύρεση μιας
λειτουργικής, βιώσιμης και διαρκούς διευθέτησης, προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Πρόσθεσε ότι η λύση του Κυπριακού θα ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και θα
ενδυναμώσει τη δυνατότητά της να συμβάλει θετικά και αξιόπιστα στις συλλογικές προσπάθειες για την

αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής μας.

Τέλος, απευθυνόμενος στον παριστάμενο Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόναθαν Κόεν, είπε ότι
δεν έχει καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ και η διεθνής αναγνωρίζοντας τα οφέλη από μία διευθέτηση του
Κυπριακού όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και την περιοχή, θα συνεχίσουν να ασκούν την επιρροή τους προς
την Τουρκία, ώστε να υλοποιήσει τις προφορικές της δεσμεύσεις και να συμβάλει εποικοδομητικά στη
διαπραγματευτική διαδικασία.

Κατά το γεύμα, χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές
και Ευρωασιατικές Υποθέσεις κ. Τζόναθαν Κόεν, ο οποίος εξήρε τα επιτεύγματα της Κύπρου σε ό,τι αφορά
στην αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας, ενώ αναφερόμενος στο Κυπριακό τόνισε ότι μια λύση θα ήταν
επωφελής όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Ευρώπη και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναφερόμενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα αποθέματα
αναπτυχθούν στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα ενισχύσουν την πολιτική
συνεργασία, θα φέρουν σταθερότητα και θα αναπτύξουν την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο ένα αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο, με τον οποίον επιθυμούν να
ενισχύσουν της σχέσεις τους περαιτέρω σε όλους της τομείς.

Στο γεύμα εργασίας μίλησαν, τέλος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας
Χατζηγιάννης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Capital Link κ. Νικόλας Μπορνόζης.
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Τα επενδυτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου
παρουσίασε ο Πρόεδρος στη Νέα Υόρκη
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Στην

παρουσία δεκάδων επιχειρηματικών και επενδυτών από την
Κύπρο, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και αλλού πραγματοποιήθηκε χθες,
στη Νέα Υόρκη, το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο», που
διοργάνωσε η εταιρεία Capital Link , σε συνεργασία με την
Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, τον CIPA και τα Εμπορικά
Επιμελητήρια Κύπρου και ΗΠΑ.
Στο συνέδριο παρέστησαν και μίλησαν επίσης οι Υπουργοί Οικονομικών
κ. Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και
Μεταφορών κ. Μάριος Δημητριάδης. Στο φόρουμ μίλησαν επίσης, μεταξύ
άλλων, ο Πρόεδρος του CIPA κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας κ. Στέλιος Χειμώνας,
επιχειρηματίες, όπως οι κ.κ. Ντέιβιντ Μπονάνο, Μάθιου Μπονάνο, Νίκος
Μούγιαρης, Τζον Τελεφάντον, Ανδρέας Κραμπής, Κόνσταντάιν Ιορδάνου,
Τάκης Σολωμός, Μισιέλ Σμολ, Ντοβ Ερχμαν και άλλοι.

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας – στο οποίο
παρακάθισαν οι τρεις Υπουργοί της Κυπριακής Κυβέρνησης και ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στελέχη της
Αμερικανικής Κυβέρνησης και δεκάδες επιχειρηματίες και επενδυτές από
διάφορες χώρες  που ακολούθησε των εργασιών του φόρουμ, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων,
ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην επέκταση και
ενίσχυση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε τομείς όπως η οικονομία, ο
τραπεζικός τομέας, η ναυτιλία και οι μεταφορές, ο τουρισμός και η
Ενέργεια.
«Η Κύπρος είναι τώρα μια από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόμενες
οικονομίας της ΕΕ», είπε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η εντυπωσιακή
αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων,
και από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας και των
επενδυτικών προοπτικών της από Οίκους Αξιολόγησης με την πιο
πρόσφατη αξιολόγηση να έχει γίνει την περασμένη βδομάδα.
«Λαμβάνοντας υποψη ότι ακόμη και πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση η
οικονομία ήταν 12 βαθμίδες πιο κάτω από την επενδυτική βαθμίδα και
στην κατηγορία σκουπιδιών, μπορώ τώρα με περηφάνεια να δηλώσω,
χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε την ανάγκη να παραμείνουμε σταθεροί
στην πορεία μας, ότι βρισκόμαστε στο δρόμο για την πλήρη
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη διεθνή
επενδυτική κοινότητα.
Αυτό το επίτευγμα πρέπει να αποδοθεί στη σωστή μακροοικονομική
διαχείριση της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, στην
εποικοδομητική στάση των πολιτικών κομμάτων και πάνω από όλα στις
θυσίες του κυπριακού λαού».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε επίσης τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Κυπρου ως επενδυτικού προορισμού, επισημαίνοντας
τις προοπτικές και δυνατότητες της σε νέους τομείς όπως η Ενέργεια.
Είπε ακόμη ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση
ενός σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού καθεστώτος, στην
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στη στήριξη της εγχώριας και

διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και στην πορεία για τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς.
Αναφερόμενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, ο Πρόεδρος είπε ότι η
διμερής συνεργασία έχει εξελιχθεί σε στρατηγικής σημασίας ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά τα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και υπογράμμισε τη
βούληση της Κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά για προσπάθεια
διερεύνησης νέων τομέων αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών.
Τόνισε επίσης ότι «ο διμερής διάλογος Κύπρου – ΗΠΑ συνεχίζεται σε
αριθμό θεμάτων οικονομικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις
επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
ετών έχουμε δει σημαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο και ο
στόχος μας είναι για ακόμη περισσότερες».
Πρόσθεσε ότι επιπρόσθετες διμερείς συμφωνίες στους τομείς των
αερομεταφορών, της ναυτιλίας και του τουρισμού θα συμβάλουν
σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ.
Αναφερόμενος στον τομέα της Ενέργειας, ο Πρόεδρος σημείωσε τη
δραστηριοποίηση των εταιρειών Noble και ΕxxonMobil στην κυπριακή
ΑΟΖ υπογραμμίζοντας ότι «αυτό όχι μόνο σηματοδοτεί μια νέα εποχή
στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ αλλά αποτελεί και απόδειξη της
εμπιστοσύνης στο ρόλο που η Κύπρος ως ένας αξιόπιστος περιφερειακός
παράγοντες διαδραματίζει στην ταραχώδη περιοχή» της Ανατολικής
Μεσογείου.
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε ότι η επίλυση του θα
αποτελέσει παράδειγμα για την επίλυση περιφερειακών πολιτικών
προβλημάτων.
Τέλος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στις στενές και
αγαστές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις χώρες της περιοχής
και στους τριμερείς μηχανισμούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει με
αρκετές απο αυτές.
Κατά το γεύμα, χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Βοηθός Υφυπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές Υποθέσεις κ.

Τζόναθαν Κόεν, ο οποίος εξήρε τα επιτεύγματα της Κύπρου σε ό,τι αφορά
την αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας, ενώ αναφερόμενος στο
Κυπριακό τόνισε ότι μια λύση θα ήταν επωφελής όχι μόνο για την Κύπρο,
αλλά και για την Ευρώπη και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αναφερόμενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο
κ. Κόεν είπε ότι «αν τα αποθέματα αναπτυχθούν στρατηγικά αυτό θα
είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα ενισχύσουν την πολιτική
συνεργασία, θα φέρουν σταθερότητα και θα αναπτύξουν την ευημερία
στην Ανατολική Μεσόγειο».
Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο ένα αξιόπιστο στρατηγικό
εταίρο με τον οποίον επιθυμούν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους
περαιτέρω σε όλους τους τομείς.
Στο γεύμα εργασίας μίλησαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης
Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης και ο Πρόεδρος του ΔΣ της
εταιρείας Capital Link κ. Νικόλας Μπορνόζης.
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[News247]: Citi: Υποστηρίζει τον οικονομικό τομέα της Κύπρου και συμβάλλει
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας
Επίσηµο δείπνο προς τιµήν της κυπριακής αντιπροσωπείας και οµιλητών στη Νέα Υόρκη
Επίσημο δείπνο παρέθεσε η Citi Ελλάδος προς τιμήν της Κυπριακής αποστολής και των ομιλητών που
έλαβαν μέρος στο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Cyprus» στο χώρο του Citi Executive Conference
Center στη Νέα Υόρκη.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας με ευθύνη στη διαχείριση πελατών του
δημόσιου τομέα, τραπεζικής και επενδυτικής μεγάλων επιχειρήσεων, συμβουλευτικής διαχείρισης χρέους
καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στο χαιρετισμό του, ο κος Αιμίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδος και Κύπρου είπε μεταξύ άλλων:
«Η Citi, με περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει ως στόχο
να διευκολύνει τους πελάτες της να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις αλλά και εξίσου
σημαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπής σε αυτό το
πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, μέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη παρουσία της στην
Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 50 χρόνια έχει συντελέσει και εξακολουθεί να συμβάλει στην
επίτευξη των στόχων και τις επιτυχίες των πελατών της στον εταιρικό και δημόσιο τομέα.»
Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κος Χάρης Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τη Citi για τη συνεχόμενη
δέσμευσή της στην Κύπρο και την υποστήριξή της στον οικονομικό τομέα της χώρας ακόμη και κατά τη
διάρκεια της κρίσης.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWS247
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Citi: Υποστηρίζει τον οικονομικό τομέα της Κύπρου και συμβάλλει στην
αναπτυξιακή πορεία της χώρας

Επίσηµο δείπνο προς τιµήν της κυπριακής
αντιπροσωπείας και οµιλητών στη Νέα Υόρκη
Επίσημο δείπνο παρέθεσε η Citi Ελλάδος προς τιμήν της Κυπριακής αποστολής και των ομιλητών που
έλαβαν μέρος στο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Cyprus» στο χώρο του Citi Executive Conference
Center στη Νέα Υόρκη.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας με ευθύνη στη διαχείριση πελατών του
δημόσιου τομέα, τραπεζικής και επενδυτικής μεγάλων επιχειρήσεων, συμβουλευτικής διαχείρισης χρέους
καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στο χαιρετισμό του, ο κος Αιμίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδος και Κύπρου είπε μεταξύ άλλων:
«Η Citi, με περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει ως στόχο
να διευκολύνει τους πελάτες της να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις αλλά και εξίσου
σημαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπής σε αυτό το
πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, μέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη παρουσία της στην
Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 50 χρόνια έχει συντελέσει και εξακολουθεί να συμβάλει στην
επίτευξη των στόχων και τις επιτυχίες των πελατών της στον εταιρικό και δημόσιο τομέα.»
Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κος Χάρης Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τη Citi για τη συνεχόμενη
δέσμευσή της στην Κύπρο και την υποστήριξή της στον οικονομικό τομέα της χώρας ακόμη και κατά τη
διάρκεια της κρίσης. Καλωσόρισε τη Citi στην ηγετική ομάδα των διαχειριστών χρέους της χώρας στις
παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και τόνισε το σημαντικό ρόλο της Citi στη σύνδεση με τις ΗΠΑ.
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Citi: Υποστηρίζει τον οικονομικό τομέα της Κύπρου και συμβάλλει στην
αναπτυξιακή πορεία της χώρας

Citi: Υποστηρίζει τον οικονομικό τομέα της Κύπρου και συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας
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Επίσημο δείπνο παρέθεσε η Citi Ελλάδος προς τιμήν της Κυπριακής αποστολής και των ομιλητών που
έλαβαν μέρος στο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Cyprus» στο χώρο του Citi Executive Conference
Center στη Νέα Υόρκη.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας με ευθύνη στη διαχείριση πελατών του
δημόσιου τομέα, τραπεζικής και επενδυτικής μεγάλων επιχειρήσεων, συμβουλευτικής διαχείρισης χρέους
καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στο χαιρετισμό του, ο κος Αιμίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδος και Κύπρου είπε μεταξύ άλλων:
«Η Citi, με περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε περι...
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Citi: Υποστηρίζει τον οικονομικό τομέα της Κύπρου και συμβάλλει στην
αναπτυξιακή πορεία της χώρας
Επίσηµο δείπνο προς τιµήν της κυπριακής αντιπροσωπείας και οµιλητών στη Νέα Υόρκη
news247
Μαρτίου 23 2017 21:50
Επίσηµο δείπνο προς τιµήν της κυπριακής αντιπροσωπείας και οµιλητών στη Νέα Υόρκη
Επίσημο δείπνο παρέθεσε η Citi Ελλάδος προς τιμήν της Κυπριακής αποστολής και των ομιλητών που
έλαβαν μέρος στο ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Cyprus» στο χώρο του Citi Executive Conference
Center στη Νέα Υόρκη.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας με ευθύνη στη διαχείριση πελατών του
δημόσιου τομέα, τραπεζικής και επενδυτικής μεγάλων επιχειρήσεων, συμβουλευτικής διαχείρισης χρέους
καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στο χαιρετισμό του, ο κος Αιμίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδος και Κύπρου είπε μεταξύ άλλων:
«Η Citi, με περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει ως στόχο
να διευκολύνει τους πελάτες της να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις αλλά και εξίσου
σημαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπής σε αυτό το
πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, μέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη παρουσία της στην
Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 50 χρόνια έχει συντελέσει και εξακολουθεί να συμβάλει στην
επίτευξη των στόχων και τις επιτυχίες των πελατών της στον εταιρικό και δημόσιο τομέα.»
Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κος Χάρης Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τη Citi για τη συνεχόμενη
δέσμευσή της στην Κύπρο και την υποστήριξή της στον οικονομικό τομέα της χώρας ακόμη και κατά τη
διάρκεια της κρίσης. Καλωσόρισε τη Citi στην ηγετική ομάδα των διαχειριστών χρέους της χώρας στις
παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και τόνισε το σημαντικό ρόλο της Citi στη σύνδεση με τις ΗΠΑ.
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Κάλεσµα ΣΚΤ στους δανειολήπτες
Είναι επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουν οι δανειολήπτες στην πιστωτική αγορά µέσω των
αναδιαρθρώσεων, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) Νικόλας
Χατζηγιάννης. Ο κ. Χατζηγιάννης µιλώντας στο διεθνές συνέδριο για την Κύπρο "Invest in Cyprus Forum"
που διοργανώθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, υπογράµµισε τη σηµαντική πρόοδο που
επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια στον τραπεζικό τοµέα. Ο κ. Χατζηγιάννης ο οποίος συµµετείχε σε
συζήτηση, που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου, µε θέµα τις χρηµατοοικονοµικές και
τραπεζικές υπηρεσίες, υπογράµµισε ότι "µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετατρέψαµε τον
συνεργατισµό σε µια σύγχρονη τράπεζα λιανικής επεκτείνοντας τον δανεισµό µας στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις". Σηµείωσε επίσης ότι η ΣΚΤ είναι η µεγαλύτερη τράπεζα λιανικής στην Κύπρο, µε ένα ευρύ
δίκτυο καταστηµάτων και µε το σύνολο του ενεργητικού της να φτάνει τα €14 δισ. Ο κ. Χατζηγιάννης...
Stockwatch.com.cy ·

πριν από 16 λεπτά ·
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Citi: Υποστηρίζει τον οικονοµικό τοµέα της Κύπρου και συµβάλλει στην
αναπτυξιακή πορεία της χώρας
Επίσημο δείπνο προς τιμήν της Κυπριακής αποστολής και των ομιλητών που έλαβαν μέρος στο ετήσιο
συνέδριο «Capital Link Invest in Cyprus» στο χώρο του Citi Executive Conference Center στη Νέα
Υόρκη, παρέθεσε την Τρίτη 21 Μαρτίου, η Citi Ελλάδος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας με
ευθύνη στη διαχείριση πελατών του δημόσιου τομέα, τραπεζικής και επενδυτικής μεγάλων επιχειρήσεων,
συμβουλευτικής διαχείρισης χρέους καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου
τοµέα.
Στο χαιρετισμό του, ο κος Αιμίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδος και Κύπρου είπε μεταξύ άλλων: «Η
Citi, με περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει ως στόχο να
διευκολύνει τους πελάτες της να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις αλλά και εξίσου
σημαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπής σε αυτό το
πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, μέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη παρουσία της στην
Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 50 χρόνια έχει συντελέσει και εξακολουθεί να συμβάλει στην
επίτευξη των στόχων και τις επιτυχίες των πελατών της στον εταιρικό και δηµόσιο τοµέα».
Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κος Χάρης Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τη Citi για τη συνεχόμενη
δέσμευσή της στην Κύπρο και την υποστήριξή της στον οικονομικό τομέα της χώρας ακόμη και κατά τη
διάρκεια της κρίσης. Καλωσόρισε τη Citi στην ηγετική ομάδα των διαχειριστών χρέους της χώρας στις
παγκόσµιες κεφαλαιαγορές και τόνισε το σηµαντικό ρόλο της Citi στη σύνδεση µε τις ΗΠΑ.
Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 22 Μαρτίου, ο κος Αιμίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδος και Κύπρου
συµµετείχε στο συνέδριο και συγκεκριµένα στο πάνελ µε θέµα Banking & Financial Services.
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Citigroup: Επίσηµο δείπνο προς τιµή της Κυπριακής αντιπροσωπείας
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθµα στελέχη της Τράπεζας µε ευθύνη στη διαχείριση πελατών του
δηµόσιου τοµέα, τραπεζικής και επενδυτικής µεγάλων επιχειρήσεων, συµβουλευτικής διαχείρισης χρέους
καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.
Την Τρίτη 21 Μαρτίου, η Citi Ελλάδος παρέθεσε επίσηµο δείπνο προς τιµήν της Κυπριακής αποστολής και
των οµιλητών που έλαβαν µέρος στο ετήσιο συνέδριο « Capital Link Invest in Cyprus» στο χώρο του Citi
Executive Conference Center στη Νέα Υόρκη, σύµφωνα µε ανακοίνωση της τράπεζας. Στην εκδήλωση
παρευρέθησαν υψηλόβαθµα στελέχη της Τράπεζας µε ευθύνη στη διαχείριση πελατών του δηµόσιου
τοµέα, τραπεζικής και επενδυτικής µεγάλων επιχειρήσεων, συµβουλευτικής διαχείρισης χρέους καθώς και
επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Στο χαιρετισµό του, ο κος Αιµίλιος Κυριάκου,
Citi Country Officer Ελλάδος και Κύπρου είπε µεταξύ άλλων: «Η Citi, µε περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς
παρουσίας σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει ως στόχο να διευκολύνει τους πελάτες της να
αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις αλλά και εξίσου σηµαντικά να ανταποκρίνονται στις
ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσµια κλίµακα. Συνεπής σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, µέσα
από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη παρουσία της στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία
50 χρόνια έχει συντελέσει και εξακολουθεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων και τις επιτυχίες των
πελατών της στον εταιρικό και δηµόσιο τοµέα.» Ο υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου, κος Χάρης
Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τη Citi για τη συνεχόµενη δέσµευσή της στην Κύπρο και την υποστήριξή της στον
οικονοµικό τοµέα της χώρας ακόµη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Καλωσόρισε τη Citi στην ηγετική
οµάδα των διαχειριστών χρέους της χώρας στις παγκόσµιες κεφαλαιαγορές και τόνισε το σηµαντικό ρόλο
της Citi στη σύνδεση µε τις ΗΠΑ. Την επόµενη ηµέρα, Τετάρτη 22 Μαρτίου, ο κος Αιµίλιος Κυριάκου, Citi
Country Officer Ελλάδος και Κύπρου συµµετείχε στο συνέδριο και συγκεκριµένα στο πάνελ µε θέµα Banking &
Financial Service, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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23/3/2017 Επίσηµο δείπνο προς τιµήν της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και
οµιλητών του 1st Capital Link Invest in Cyprus Forum

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, η Citi Ελλάδος παρέθεσε επίσηµο δείπνο προς τιµήν της Κυπριακής αποστολής
και των οµιλητών που έλαβαν µέρος στο συνέδριο «Capital Link Invest in Cyprus» στο χώρο του Citi
Executive Conference Center στη Νέα Υόρκη. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθµα στελέχη της
Τράπεζας µε ευθύνη στη διαχείριση πελατών του δηµόσιου τοµέα, τραπεζικής και επενδυτικής µεγάλων
επιχειρήσεων, συµβουλευτικής διαχείρισης χρέους καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και
δηµόσιου τοµέα.
Στο χαιρετισµό του, ο κος Αιµίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδας και Κύπρου είπε µεταξύ
άλλων: «Η Citi, µε περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει
ως στόχο να διευκολύνει τους πελάτες της να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις αλλά
και εξίσου σηµαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσµια κλίµακα.
Συνεπής σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, µέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη
παρουσία της στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 50 χρόνια έχει συντελέσει και
εξακολουθεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων και τις επιτυχίες των πελατών της στον εταιρικό
και δηµόσιο τοµέα».
Ο υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου, κος Χάρης Γεωργιάδης (φωτό), ευχαρίστησε τη Citi για τη
συνεχόµενη δέσµευσή της στην Κύπρο και την υποστήριξή της στον οικονοµικό τοµέα της χώρας ακόµη και
κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Καλωσόρισε τη Citi στην ηγετική οµάδα των διαχειριστών χρέους της χώρας στις παγκόσµιες
κεφαλαιαγορές και τόνισε το σηµαντικό ρόλο της Citi στη σύνδεση µε τις ΗΠΑ.
Την επόµενη ηµέρα, Τετάρτη 22 Μαρτίου:
ο Υπουργός συµµετείχε στο πάνελ του Συνεδρίου «Capital Link Invest in Cyprus» µε θέµα “The
Economy of Cyprus - Developments & Outlook” και
ο κος Αιµίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδας και Κύπρου συµµετείχε στο στο πάνελ µε
θέµα “Banking & Financial Services”
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Full re-establishment of confidence by international investors on track, President
Anastasiades says at the Capital Link Invest in Cyprus Forum
New York.- (GreekNewsOnline)
W are on our way towards the full re-establishment of confidence in Cyprus by the international investor community,
Cypriot President Nicos Anastasiades said on Wednesday speaking at the Capital Link “Invest in Cyprus” Forum, in
New York City. The event was attended by almost 500 people, representing banking, investment, shipping and other
industries from the United States, Cyprus, Greece and elsewhere.
Economy, Energy and Transportation Ministers Haris Georgiades, George Lakkotrypis and Marios Demetriades also
addressed the forum that was organized by the Cyprus Union of Shipowners, the Cyprus Investment Promotion
Agency and the Chambers of Commerce of Cyprus and the US. Other officials as well as businessmen also spoke at
the forum from:
3 of the largest Cypriot banks: Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank, Hellenic Bank and Citi, also
the 4largest international auditing and consulting firms: Ernst& Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG and
also McKinsey&Company
International giants in the energy sector: ENI, Delek Group &Avner Oil & Gas Exploration, Exxon Mobil, Noble
Energy,
US investors with active presence in Cyprus: Third Point, Invesco Private Capital / WL Ross &Co., Spectrum Gaming
Capital
Major shipping companies: The Cyprus Union of Shipowners and Safe Bulkers, which is listed on the New York Stock
Exchange
Major shipping industry participants: Columbia Ship management, Tototheo Group;
Cypriot American Entrepreneurs with investment presence in Cyprus : Nikos Mouyiaris, DinosIordanou, Andreas
Kramvis, John Televantos.

JONATHAN COHEN
In his address US Deputy Assistant Secretary Jonathan Cohen commended Cyprus` achievements as regards the
recovery of its economy, while referring to the Cyprus problem he said that a settlement would be beneficial not only
for Cyprus but for Europe and the Eastern Mediterranean region as well.
He noted that if hydrocarbon reserves in Cyprus EEZ are strategically exploited this will be beneficial for all the region,
will enhance political cooperation, will bring stability and will develop prosperity in the Eastern Mediterranean.

Cohen said that the US wants to further reinforce in all fields its relations with Cyprus, which is a reliable strategic
partner for his country.

Anastasiades emphasized the government`s strong commitment to continue working, so that Cyprus remains firmly
on a path of sustainable growth and to facilitating investment and economic opportunities, and warmly welcomed the
presence and involvement of American companies – Noble and now the energy giant Exxon-Mobil – in Cyprus’
Exclusive Economic Zone, working in partnership with the Cyprus government for the exploitation of hydrocarbon
reserves.

He stressed that “our vision is to transform the Eastern Mediterranean to an energy hub that would contribute to the
region’s stability, through, among others, the diversification of energy sources and routes” and assured the business
community of the United States that Cyprus will remain a reliable partner and will retain its position as a significant
international business hub and investment destination.
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Anastasiades assured that “we are vigorously working on building more tangible economic and investment relations”
between Cyprus and the US, noting that “a bilateral US-Cyprus dialogue is in progress, in order to address a range of
issues of economic cooperation, particularly as regards US investments in Cyprus. During the last few years, we have
seen significant US investments in Cyprus and our aim is to facilitate even more of them,” he added, assuring that his
government stands ready to offer all the help and assistance deemed necessary and will facilitate every business and
investment initiative involving the US.

Referring to the Cyprus problem he stressed that despite the difficulties being faced, the Greek Cypriot side and he
personally remain wholly dedicated to continue working tirelessly and with determination towards reaching a
functional, viable and lasting settlement, to the benefit of all Cypriots, adding that he has no doubt “that the United
States –recognizing the benefits that a settlement on the Cyprus problem would deliver not only for Cyprus, but also
for the region and the international community- will continue exercising its influence towards Turkey to deliver
concretely on its verbal commitment to positively contribute to the negotiating process.”

PRESIDENT ANASTASIADES
In his remarks the President of the Republic Nikos Anastasiades noted that the diplomatic relationship which the US
and Cyprus enjoy at a bilateral, regional and multilateral level is at an excellent level, nonetheless “we should all
aspire to further strengthen our partnership through expanding and enhancing our cooperation in key economic fields,
such as banking and finance, shipping and transportation, energy and tourism.”

Referring to the situation of the Cypriot economy, he noted that the deep recession and the severe financial crisis are
fortunately behind us, adding that Cyprus is now one of the fastest growing economies of the EU, currently just short
of 3% of the GDP.

He stressed “the significance of the presence of foreign investors in our banking sector, including notable investor
presence from the US, which we welcome and support.”

He went on to say that the above-mentioned positive economic developments are evidently demonstrated by the
successive upgrades of the sovereign rating by international agencies of Cyprus` economy and investment potential,
the last one only taking place last week, which have placed Cyprus, for the time-being, just one notch below
investment grade.

He stressed that “taking into account that even before I assumed office our economy was 12 notches below
investment grade and at a junk rating, I can proudly declare, without, of course, neglecting the need to stay clear on
our path, that we are on our way towards the full re-establishment of confidence towards Cyprus by the international
investor community.”

Anastasiades said that this achievement should be attributed to the government and the relevant Minister of Finance
for the prudent macro-economic management, the political parties’ constructive support, which defied political
expediencies, and, above all, to the people of Cyprus for their sacrifices, hard work and faith that better days were to
come.

The President noted “the comparative and, yet unfulfilled by the US, advantages that our economy has to offer, and
particularly the significant potential in sectors like Tourism, Shipping and Logistics, Business and Financial services”
as well as “the prospects of new sectors, on which Cyprus is set to play an important role, including the development
of the Funds Industry, the Energy Industry and relevant auxiliary services.”

He emphasized the strong commitment of the government to continue working, so that Cyprus remains firmly on a
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path of sustainable growth and to facilitating investment and economic opportunities, noting that to this end, “we have
undertaken a series of relevant measures, such as: Providing corporate tax incentives; reducing the time framework
for issuing planning permissions; broadening the range of permitted land development for large projects, including golf
courses; increasing building coefficients; and facilitating joint tourist developments, such as condo hotels.”

“We recognise the importance of maintaining sound public finances. We are committed to maintaining a stable and
competitive tax regime. We shall continue to invest in our human capital, supporting higher education and research.
And we shall continue to stand by the local and foreign business community,” Anastasiades said, noting that “in this
regard, we fully acknowledge the need to remain focused on the necessary structural reforms.”

He remarked that a significant number of them have already been completed, “whilst at the same time we are at
deliberations with the House of Representatives and social partners towards adopting further reforms that will enable
Cyprus to enhance even further its position as a business friendly economic and investment destination.”

“We are also in the final stages of strengthening the legal framework for the investment funds sector, which is
expected to enrich the financial services industry in Cyprus and the growth of the economy,” he noted.

Anastasiades said that Cyprus` partnership with the US has evolved into one of strategic depth, particularly when
dealing with issues of regional and global concern.

“Our relations have notably progressed via our joint commitment, among others, in the fight against asymmetric
threats, such as terrorism, illegal drugs, proliferation of weapons of mass destruction and development of nuclear
weapons. In this respect, I avail myself of this opportunity to express my government’s and personal eagerness to
work closely with the new US administration, in order to explore new areas of beneficial cooperation; as well as
deepen and enhance our existing partnership for the mutual benefit of our two countries and peoples,” he added.

He noted that “our desire and wish is to encourage and support investment and commercial exchanges in both
directions, taking into account the fact that Cyprus, despite its small size, is a major center of international business,
but also a base, from which inroads into regional markets can be achieved.”

Anastasiades said that the unique combination of EU membership, the Anglo-Saxon legal framework, the beneficial
tax regime and the highly-skilled workforce contribute to Cyprus’ establishment as an attractive investment
destination; offering significant opportunities and easy access not only to European markets, but also to those of
North Africa, the Near and Middle East, the Gulf region and Asia.

“To this end, being fully aware of the strict regulatory framework of the United States and the need for transparency
and accountability in all investment and business transactions, I am pleased to note that recently our two countries
have signed the intergovernmental Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA),” he added, and assured American
entrepreneurs that the Republic of Cyprus provides investment security and protection, in full compliance with
European and international standards.

He expressed the belief that initiating discussions to conclude additional bilateral agreements in fields such as air
services, maritime and tourism, will significantly contribute to the further strengthening of our institutional framework
of cooperation.

Referring to the energy sector, Anastasiades warmly welcomed and expressed appreciation for the presence and
involvement of American companies –Noble and now the energy giant Exxon-Mobil- in Cyprus’ Exclusive Economic
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Zone, working in partnership with the Cyprus government for the exploitation of hydrocarbon reserves.

“This not only marks a new era for our bilateral relations, but it is also a tangible sign of confidence in the role of
Cyprus as a reliable regional actor, who has adopted a stabilizing role in an otherwise volatile region,” he added.

He said that cooperation in this field can be the guiding-doctrine for the resolution of the region’s political problems,
contributing to conditions of peace and security.

Anastasiades noted that Cyprus` geostrategic role has been strengthened not only on energy-related matters. “A role,
which we were able to assume due to the fact that we can pride ourselves as being widely acknowledged not to be
guided by hidden agendas, but by a clear-cut honest foreign policy, which does not limit itself to rhetoric, but
materializes intentions to real actions,” he added.

“A foreign policy, which is cultivated through exploring synergies, optimizing resources development and establishing
interstate bilateral and regional cooperation with all our neighbours, with whom we share a perceptive affinity as
regards the vision of a stable, peaceful and prosperous Eastern Mediterranean,” the President said.

Anastasiades referred to the visits he paid or received by almost all Heads of Governments of Cyprus` neighbouring
countries, such as Israel, Palestine, Egypt, Jordan, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, noting that a visit
will soon take place to Lebanon.

He said that such visits did not only lead to the institutional strengthening of our traditional historic bonds through the
signing of important bilateral agreements, but to a strategic re-orientation of our partnerships.

Furthermore he remarked that “at a regional level, we have been pioneers in establishing trilateral regional cooperation
mechanisms between Cyprus – Egypt – Greece and between Cyprus – Greece – Israel, aiming to further develop both
our countries’ economic, energy, maritime, tourism ties and our overall diplomatic coordination on common
challenges.”

At the same time, tripartite dialogues have already been initiated between Nicosia – Beirut – Athens and Nicosia –
Amman – Athens and soon meetings at the level of Heads of Governments are expected to take place, Anastasiades
said.

As regards the efforts to reaching a settlement on the Cyprus problem, he stressed that resolving the Cyprus problem
would amplify even more our role in the region and would positively reinforce our ability to contribute in a positive and
reliable manner to the collective efforts of addressing the multiple challenges of our region.

“In this respect, taking the opportunity of the presence of Mr Jonathan Cohen, I have no doubt that the United States
–recognizing the benefits that a settlement on the Cyprus problem would deliver not only for Cyprus, but also for the
region and the international community- will continue exercising its influence towards Turkey to deliver concretely on
its verbal commitment to positively contribute to the negotiating process,” he added.
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INVEST IN CYPRUS

«HKunpos γύρισε
σελίδα», το μήνυμα
του φόρουμ
otis ΗΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ 7

Το μήνυμα που μεταφέρθηκε σε Αμερικανοί^ επενδυτέΞ στο φόρουμ «Invest In Cyprus»

Η Κύπρος γύρισε σελίδα
Η χώρα uas προβλήθηκε gos £vas ελκυστικό^, σταθερόε, aocpaAns, επενδυτικόε npoopiouos
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑΝΣΙΑ ΠΑΛΑΛΑ

Εξαιρετική εμπειρία χαρακτηρί
σθηκε το φόρουμ «Επενδύστε
στην Κύπρο», που διοργάνωσε
η εταιρεία Capital Link, σε συ
νεργασία με την Κυπριακή Ένωση Πλοι
οκτητών, CIPA και Εμπορικά Επιμελητήρια
Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαί
τερα ικανοποιημένοι δήλωσαν οι Υπουργοί
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, Ενέρ
γειας Γιώργος Λακκοτρύπης και Μετα
φορών Μάριος Δημητριάδης, σε συνέν
τευξη Τύπου που παραχώρησαν σε δη
μοσιογράφους κυπριακών και ομογενει
ακων μεσών.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε το από
γευμα της Τετάρτης, με μεγάλη συμμετοχή
επενδυτών και παραγόντων του χρημα
τοπιστωτικού τομέα και των ναυτιλιακών
επιχειρήσεων.
Μία από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ήταν
αυτή στην οποία συμμετείχαν επενδυτές
οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει στην Κύ
προ.

Ο David Bonanno, από τη Third
Point, μεγαλομέτοχος της Ελληνικής
Τράπεζας, ανάφερε ότι η εταιρεία του
επένδυσε στην Κύπρο σε πολύ δύσκολους
καιρούς και δικαιώθηκε.
«Με την οικονομική πολιτική που
ακολούθησε η Κυβέρνηση τόνισε ο David
Bonanno κατάφερε να μετατρέψει την
κρίση σε ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή η Κύ
προς αποτελεί έναν εξαιρετικό προορισμό
για επενδύσεις, αφού παρέχει σταθερότητα
αλλά και τομείς οι οποίοι αναπτύσσονται
με πολύ γρήγορους ρυθμούς».
θετική προοπτική

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο
Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
χαρακτήρισε το επενδυτικό συνέδριο ση
μαντικό γεγονός, που πρόσφερε μια εξαι
ρετική εμπειρία.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία
σημείωσε ένα πολύ σημαντικό γεγονός,
που επέτρεψε όχι μόνο στην Κυβέρνηση
αλλά και σε μια μεγάλη επιχειρηματική
αντιπροσωπία να προβάλουμε την Κύπρο
ως έναν ελκυστικό, σταθερό, ασφαλή,
επενδυτικό προορισμό».
Όπως είπε, παρουσιάστηκε η Κύπρος
ως χώρα που πέρασε δυσκολίες στο πρό
σφατο παρελθόν, αλλά έχει καταφέρει
μέσα από τη σκληρή δουλειά να πετύχει
μια πολύ ικανοποιητική ανάκαμψη και
να έχει ήδη δημιουργήσει μια θετική
προοπτική, την οποία η κυβερνητική αν
τιπροσωπία παρουσίασε στη μητρόπολη
της Διεθνούς Επενδυτικής Κοινότητας,
τη Νέα Υόρκη. «Το μήνυμα που έχει με
ταδοθεί από όλους τους επενδυτές είναι
πως η Κύπρος πλέον έχει γυρίσει σελίδα
και προσφέρει ευκαιρίες».
Τονίστηκε επίσης, από μέρους της
Κυβέρνησης, η δέσμευση και προσήλωση
στη συνέχιση της προσπάθειας. «Η ανά
καμψη δεν μας οδηγεί ούτε στην επανά
παυση ούτε στον εφησυχασμό, αντιθέτως
είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε
την προσπάθεια για να ενισχύσουμε
ακόμη περισσότερο αυτές τις θετικές
προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί»,
είπε ο Υπουργός Οικονομικών.
Οι εξελίξεις στην ενέργεια

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και
Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης σημεί
ωσε ότι αρχίζουν να ευοδώνονται οι προ
σπάθειες στους διάφορους τομείς της οι
κονομίας, για να προσελκυστούν επεν
δύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και
στον τουριστικό τομέα και στον ενεργειακό
και στον ναυτιλιακό.

«Είναι αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυα
σμό με τις εξελίξεις στον μακροοικο
νομικό τομέα, που μας επιτρέπουν να
κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την προσπά

θεια. Δεν μένουν αδιάφοροι οι Αμερικανοί
επενδυτές στις διάφορες επενδύσεις των
μεγάλων εταιρειών που βλέπουμε το τε
λευταίο διάστημα, είτε αυτό αφορά στην
ΑΟΖ της Κύπρου, είτε στο καζίνοθέρε
τρο, είτε σε άλλους τομείς. Γι' αυτόν
τον λόγο ήρθαμε. Ακριβώς να αναδεί
ξουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας
και να τονίσουμε οτι έχουμε γυρίσει σε

λίδα για τα καλά».
Περιφερειακός ρόλος στις μεταφορές

Ο Υπουργών Μεταφορών και Έργων
Μάριος Δημητριάδης σημείωσε πως οι
επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών
αναδεικνύουν τον περιφερειακό ρόλο
που μπορεί να έχει η Κύπρος.
«Μετά την πετυχημένη εμπορικοποί
ηση του λιμανιού της Λεμεσού, έχουμε
ξεκινήσει τη διαδικασία και για το λιμάνι
της Λάρνακας και τη μαρίνα, και έχει
λήξει το πρώτο μέρος της διαδικασίας
που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον.
Συνεπώς, όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά
σημάδια ότι η εμπιστοσύνη της επενδυ
τικής κοινότητας επιστρέφει πίσω στη
χώρα μας».
Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε ικανο
ποίηση για την επιτυχία του φόρουμ, λέ
γοντας ότι τέτοιου είδους γεγονότα βοη
θούν ώστε να αναδειχθούν οι επενδυτικές
ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος.
Ο αγωγός Ανατολικής
Μεσογείου (EastMed)

Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα
βήματα στα ενεργειακά, ανεξαρτήτως
των εξελίξεων στο Κυπριακό, ο Γιώργος
Λακκοτρύπης είπε ότι στις 3 Απριλίου,
στο Ισραήλ θα γίνει μια τετραμερής συ
νάντηση μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου
και Ιταλίας σε επίπεδο Υπουργών Ενέρ
γειας, για να συζητηθεί ο αγωγός Ανατο
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λικής Μεσογείου (EastMed) και πως θα
μπορούσαν οι χώρες να συντονιστούν
καλύτερα για να τον προωθήσουν και
εντός της ΕΕ.
«Σίγουρα η μεγάλη σημασία αυτού
του σχήματος πλέον είναι η παρουσία
της Ιταλίας, που προσδίδει μια ιδιαίτερη
διάσταση στην όλη προσπάθεια», τόνι

κείμενο σχέδιο ανάπτυξης του καζίνου.
«Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει
ήδη μπει για τα καλά στον χάρτη. Αλλά
αυτή την παρουσία στον χάρτη της επεν
δυτικής κοινότητας εδώ στις ΗΠΑ, πρέπει
να την προβάλουμε περαιτέρω και να
την ενισχύσουμε».

σε.

Απαντήσεις και για το Κυπριακό

«Η δεύτερη άμεση κίνηση είπε ο
Υπουργός είναι η επίσημη επίσκεψη
του Προέδρου στον Λίβανο, μία χώρα η
οποία ενδιαφέρει την Κύπρο για να
μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συ
νεργασία, είτε σε διμερές είτε σε πολυ
μερές επίπεδο και ιδιαίτερα αυτή την
περίοδο, κατά την οποία επήλθε η πο
λιτική σταθερότητα στη χώρα. Είναι
σημαντικό η Κύπρος να αναλάβει και
ανέλαβε την πρωτοβουλία για να προ
χωρήσει και αυτή η συνεργασία».
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ως ιδι
αίτερα σημαντικό στην ημερίδα το γεγονός
ότι δεν άκουσε μόνο από την Κυβέρνηση,
ή από τον Πρόεδρο ή και από τους Υπουρ
γούς, αλλά από τους ίδιους τους επενδυτές
τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν
Κύπρο, ο καθένας για τον τομέα του.
«Γι' αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως
ότι θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή
την παρουσία αμερικανικών επενδύσεων
στη χώρα μας και να προσελκύσουμε πε
ραιτέρω επενδύσεις», είπε.

Σε ερώτηση, αν η μη επίλυση του Κυ
πριακού δυσκολεύει προς την κατεύθυνση
των επενδύσεων, ο Υπουργός Οικονομικών
απάντησε ότι η διαιώνιση του Κυπριακού
ασφαλώς είναι ένα βαρίδι και για την
αναπτυξιακή προοπτική της κυπριακής
οικονομίας.
«Από την άλλη όμως πρόσθεσε έχουμε
αποδείξει τις τελευταίες τέσσερεις δε
καετίες πως μπορούμε, παρ' όλ' αυτά να
εργαστούμε συστηματικά και να δημι
ουργήσουμε προοπτική για την ανάπτυξη
και την ευημερία της χώρας μας. Μια
λύση του Κυπριακού θα απελευθέρωνε
τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά δεν εξαρ
τάται η αναπτυξιακή προοπτική από μια
δύσκολη περίοδο».

Μπήκαμε για τα καλά στον χάρτη

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Γεωρ
γιάδης είπε πως ήδη έχουν πραγματο
ποιηθεί εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις
στην Κύπρο από τις ΗΠΑ μέσω της ενέρ
γειας, αλλά και στον τραπεζικό τομέα,
καθώς επίσης και στον τουριστικό τομέα,
με πρώτο και κύριο το καινούργιο επι

Ο Συνεργατισμός,
n μεγαλύτερη τράπεζα

Από τη δική του πλευρά, ο Γενικός
Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής
Τράπεζας (ΣΚΤ) Νικόλας Χατζηγιάννης
αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που
επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια στον
τραπεζικό τομέα.
Ο κ. Χατζηγιάννης, ο οποίος συμμετείχε
στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα τις χρημα
τοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες,
υπογράμμισε ότι «μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα μετατρέψαμε τον Συνεργατισμό
σε μια σύγχρονη τράπεζα λιανικής, επε

κτείνοντας τον δανεισμό μας στις μικρο

μεσαίες επιχειρήσεις». Σημείωσε επίσης
ότι η ΣΚΤ είναι η μεγαλύτερη τράπεζα
λιανικής στην Κύπρο, με ένα ευρύ δίκτυο
καταστημάτων και με το σύνολο του ενερ
γητικού της να φτάνει τα €14 δισ.
Ο κ. Χατζηγιάννης επεσήμανε ότι
είναι επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουν
οι δανειολήπτες στην πιστωτική αγορά
μέσω των αναδιαρθρώσεων. Σημείωσε,
επίσης, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από
τις τράπεζες, καθώς θα δημιουργήσει
πολλαπλασιαστικό όφελος για την οικο
νομία της Κύπρου.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ολο
κληρωμένη ψηφιακή υποδομή που ξεκί
νησε να υλοποιεί ο Συνεργατισμός, ούτως
ώστε να αποκτήσει τις δεξιότητες που
απαιτούνται στη νέα ψηφιακή εποχή.
«Η Τράπεζα εφαρμόζει με επιτυχία
ένα φιλόδοξο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ενι
σχύοντας την επιχειρησιακή και οικονομική
αποδοτικότητα και τις προοπτικές της,
ισχυροποιώντας τη θέση της στην αγορά»,
πρόσθεσε ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ.
Ιδιαίτερο ενθουσιασμό ανάμεσα στους
συνέδρους του «Invest In Cyprus Forum»
προκάλεσε το φιλμάκι που παρουσίασε η

99
ΣΤΙΣ 3 Απριλί
ου θα γίνει τε
τραμερή5 συ
νάντηση μεταξύ
Ισραήλ, Ελλά
5as, Κύπρου και
IxaAias σε επίπε

δο Υπουργών
Ενεργεί, για
να συζητηθεί ο
αγωγοί Ανατο
AiKns Μεσογείου
(EastMed)

ΣΚΤ «Coop, A Trip To Europe Of Pro
sperity».
To «Invest in Cyprus Forum» χαρα

κτηρίσθηκε από όλους όσοι πήραν μέρος
σ' αυτό ως ιδιαίτερα σημαντικό, αφού
στόχευσε στη σωστή ενημέρωση μεγάλων
αμερικανικών εταιρειών και ενδιαφε
ρόμενων επενδυτών για τις ευκαιρίες
που προσφέρει σήμερα η Κύπρος, όχι
μόνο για επενδύσεις, άλλα και στην
ανάπτυξη επιχειρηματικών εμπορικών
συνεργασιών.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ από το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο», που διοργάνωσε η εταιρεία Capital Link, σε συνεργασία
με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, CIPA και Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών.
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Rubric:
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Ενέργεια/Καύσιμα
Mediatype:Print

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 24/03/2017, από σελίδα 1
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ενεργειακός κόμβος
η Ανατολική Μεσόγειος
Τη μετατροπή της Ανατολικής Μεσογείου σε ενεργει
ακό κόμβο, που θα συνεισφέρει στη σταθερότητα
της περιοχής, ανέδειξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
στο επενδυτικό φόρουμ της Νέας Υόρκης.
»6

Μετατροπή σε ενεργειακό κόμβο
Ο Πρόεδρος Αναστοσιάδης σε επενδυτικό φόρουμ για Κύπρο στη Νέα Υόρκη
Ίου Πανικού Παναγιωίου, Νεα Υόρκη

^Μ ^^^^^ ραμά μας είναι να με

^^^^^^^^k τατρέψουμετηνΑνα
^Η ^Β τολική Μεσόγειο σε
«^^
^Η ενεργειακό κόμβο,
^^^^^V που θα συνεισφέρει
^^^^^ στη σταθερότητα

στην πφιοχή, μέσω μεταξύ άλλων της διαφορο
ποίησης των ενεργειακών πόρων και διαδρομών»,
τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μιλώντας στο
επίσημο γεύμα του επενδυτικού φόρουμ για την
Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι «η Κύπρος θα πα
ραμείνει αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ και θα ανα
κτήσει τη θέση της ως σημαντικός
διεθνής επιχειρηματικός κόμβος
και επενδυτικός προορισμός». Στο
γεύμα μίλησε επίσης ο Αμερικανός
βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών
υπεύθυνος για Ευρωπαϊκές και
Ευρασιατικές Υποθέσεις, Τζόναθαν
Κόεν, ο οποίος ανέφερε ότι η Κύ
προς α ποτελεί «οτρατηγι κό ετα ίρο»
της Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι
η νέα κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη διαδι
κασία επίλυσης του Κυπριακού για μια διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία.
0 Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι
«βρισκόμαστε σε πορεία πλήρους αποκατάστα
σης της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας προς την Κύπρο», αναπτύσσοντας
τα «συγκριτικά πλεονεκτήματα» της Κύπρου ως
επενδυτικού προορισμού για τους Αμερικανούς.
«Η Κύπρος είναι τώρα μια από τις πλέον γρήγορα
αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ» είπε, προ
σθέτοντας ότι «η εντυπωσιακή αποκατάσταση
της κυπριακής οικονομίας αποδεικνύεται και
από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της κυπριακής
οικονομίας και των επενδυτικών προοπτικών της
από οίκους αξιολόγησης, με την πιο πρόσφατη

εξ αυτών να έχει γίνει την περασμένη βδομάδα».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απέδωσε τα εύση
μα για την επιτυχία της Κύπρου να βγει από την
κρίση στην κυβέρνηση, τον υπουργό Οικονομι
κών για τη συνετή διαχείριση, στην εποικοδομη
τική υποστήριξη από τα πολιτικά κόμματα, πέραν
κομματικών σκοπιμοτήτων, αλλά πάνω απ' όλα
στον κυπριακό λαό για τις θυσίες του, τη σκληρή
του εργασία και την πίστη ότι θα έλθουν καλύ
τερες μέρες. Στη συνέχεια, διαβεβαίωσε για την
«ισχυρή δέσμευση» της Κυβέρνησης στη συνέχι
ση της βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της οικο
νομίας και στη διευκόλυνση των επενδύσεων και
των οικονομικών ευκαιριών. Επίσης, αναφέρθηκε
σε σειρά μέτρων που έχουν αναληφθεί, όπως η
παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις,

αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας, ενωγια

το Κυπριακό τόνισε ότι «μια λύση θα ήταν επωφε
λής όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για την Ευρώπη
και για την πφιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».
Για τους υδρογονάνθρακες στην κυπριακή ΑΟΖ, ο
κ. Κόεν είπε ότι «αν τα αποθέματα αναπτυχθούν
στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελέςγια ολόκληρη
την πφιοχή, θα ενισχύσουν την πολιτική συνερ
γασία, θα φέρουν σταθερότητα και θα αναπτύ
ξουν την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο».
Τρεις υπουργοί

Στο φόρουμ μίλησαν ο υπουργός Οικονομι
κών Χάρης Γεωργιάδης, ο υπουργός Μεταφορών,
Επικοινωνιών & Έργων ΜάριοςΔημητριάδης και
ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού ΠώργοςΛακκοτρύπης, στελέχη αμερι
κανικών ενεργειακών κολοσσών, χρηματοπιστωτι
κών οργανισμών, hedge funds, κτηματομεσιτικών
οργανισμών, καθώς και επικεφαλής τραπεζών και
επιχειρήσεων από την Κύπρο. Το φόρουμ διορ
γανώθηκε από την εταιρεία Capital Link, σε συ
νεργασία με την Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών,
τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύ
σεων και τα Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου και
ΗΠΑ. Στο γεύμα εργασίας μίλησε και ο πρόεδρος
της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Ανδρέας
Χατζηγιάννης και ο πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας Capital Link, Νικόλας
Μπορνόζης.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ.
Γεωργιάδης ανέφφε ότι «αυτό που πρέπει να πω
είναι πως επρόκειτο πράγματι για μιαν εξαιρετική
εμπειρία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επέ
τρεψεόχι μόνο στην Κυβέρνηση, αλλά και σε μια

μείωση του χρονικού πλαισίου για την έκδοση
αδειών, διεύρυνση της έκτασης της επιτρεπόμε
νηςγηςγια την ανάπτυξη μεγάλων έργων, συμπε
ριλαμβανομένων γηπέδων γκολφ, την αύξηση
των συντελεστών δόμησης και τη διευκόλυνση
στην οικοδόμηση τουριστικών συγκροτημάτων.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύ
προυΗΠΑ, ανέφερε ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη
διάλογος για την αντιμετώπιση ενός εύρους θεμά
των οικονομικής συνεργασίας, ειδικά σε σχέση με
τις αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο» και ότι
«τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικέςαμερι
κανικές επενδύσεις και στόχος της Κυβέρνησης
είναι να διευκολυνθούν ακόμη περισσότερες.
Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες πρέπει να εί
ναι βέβαιοι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει
ασφάλεια για τις επενδύσεις τους και πλήρη προ
στασία, συμμορφωμένη πλήρως μετά ευρωπαϊκά
και τα διεθνή πρότυπα».
Όσον αφορά στον κ. Κόεν, αναφέρθηκε επαι μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία να προ
νετικά για τα «επιτεύγματα της Κύπρου» για την βάλουμε την Κύπρο ως έναν ελκυστικό, σταθερό,
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ασφαλή, επενδυτικό προορισμό. Ως μια χώρα που
πέρασε δυσκολίες στο πρόσφατο παρελθόν αλλά
έχει καταφέρει μέσα από τη σκληρή δουλειά να
πετύχει μια πολύ ικανοποιητική ανάκαμψη και
να έχει ήδη δημιουργήσει μια θετική προοπτική».
Ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε ότι «οι επενδύ
σεις στον τομέα των μεταφορών αναδεικνύουν τον
περιφερειακό ρόλο που μπορεί να έχει η Κύπρος.
Μετά την πετυχημένη εμπορικοποίηση του λιμα
νιού τηςΛεμεσού έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία
και για το λιμάνι της Λάρνακας και τη μαρίνα

και έχει λήξει το πρώτο μέρος της διαδικασίας
που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς, όλα αυτά
είναι ενθαρρυντικά σημάδια ότι η εμπιστοσύνη
της επενδυτικής κοινότητας επιστρέφει πίσω στη
χώρα μας». Ο κ. Λακκοτρύπης είπε ότι «κάτι που
θεωρώ πως ήταν πολύ σημαντικό στην ημερίδα
είναι ότι δεν άκουσα μόνο από την Κυβέρνηση,
ή από τον Πρόεδρο ή και από τους Υπουργούς,
άκουσα από τους ίδιους τους επενδυτές το γιατί
επέλεξαν τη χώρα μας. Ο καθένας βεβαίως στον
τομέα που έχει επενδύσει. Και γι' αυτό αναφερ

θήκαμε προηγουμένως ότι θέλουμε να κεφαλαι
οποιήσουμε αυτή την παρουσία αμερικανικών

επενδύσεων στη χώρα μας και να προσελκύσουμε
περαιτέρω επενδύσεις».

Στρατηγικός
εταίρος των
ΗΠΑ η Κύπρος,
σύμφωνα με
τον Αμερικανό
ΥΦΕΞ

Ο Πρόεδρος
στην άτυπη σύνοδο
των ηγετών της ΕΕ
Ο Πρόεδρος Αναοτασιάδης αναχώρησε από
τη Νέα Υόρκη για τη Ρώμη, όπου θα βρίσκεται
μεταξύ 24 και 26 Μαρτίου για να συμμετάσχει
στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών
των κρατώνμελών της ΕΕ με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 60 χρόνων από την υπογραφή
της Συνθήκης της Ρώμης. Το βράδυ της 24ης
Μαρτίου, ο Πρόεδρος Αναοτασιάδης συνοδευ
όμενος από τη σύζυγο του Άντρη Αναστασιά
δη, θα μεταβεί στο Βατικανό, για συνάντηση
με τον Πάπα Φραγκίσκο. Στις 25 Μαρτίου, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει
στη Σύνοδο των αρχηγών των χωρώνμελών

στη Ρώμη και θα παραστεί στους εορτασμούς
για την υπογραφή της Συνθήκηςτης Ρώμης και
ακολούθως θα παρακαθήσει σε γεύμα που θα
παραθέσει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος
της Ιταλίας Sergio Mattarella. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το
βράδυ της 26ης Μαρτίου.
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ΠΟΛΙΤΗΣ
ημερομηνία: 24/03/2017, από σελίδα 8

Τα κέρδη της κυπριακής αποστολής στη Νέα Υόρκη

Μας γνώρισαν καλύτερα
Συγκεκριμένα επενδυτικά σχεδία δεν έκλεισαν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι
ότι ενισχύθηκε π αναγνωρισιμότητα της χώρας στο αμερικανικό επενδυτικό κοινό
ΓΡΑΦΕΙ

γνωρισιμότητα της χωράς στο αμε

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

ρικανικό επενδυτικό κοινό.

Η κυπριακή αποστολή, κυ
βερνητική και επιχειρη
ματική, φεύγει από τη
Νέα Υόρκη έχοντας πε
τύχει το μείζον: τα στελέχη της
Wall Street να «ανακαλύψουν» την
Κύπρο, ένα μέρος άγνωστο για
τους Αμερικανούς.
Το συνέδριο «Επενδύστε στην
Κύπρο», που οργάνωσε η Capital
Link, το παρακολούθησαν πολλά
στελέχη της Wall Street, τα οποία
δεν άκουσαν μόνο την εκδοχή των
επίσημων φορέων, αλλά και Αμε
ρικανούς επενδυτές που ήδη έχουν
τοποθετηθεί στην Κύπρο. Ανάμε
σα στο κοινό ήταν πολλά στελέ
χη επενδυτικών εταιρειών που
αγοράζουν κυπριακά ομόλογα. Συ
γκεκριμένα επενδυτικά σχέδια δεν
έκλεισαν, αλλά αυτό που έχει ση
μασία είναι ότι ενισχύθηκε η ανα

Πρόσκληση
Βρισκόμαστε σε πορεία πλή
ρους αποκατάστασης της εμπι
στοσύνης της διεθνούς επενδυτι
κής κοινότητας προς την Κύπρο,
τόνισε μιλώντας στο συνέδριο ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης. Παράλληλα υπο
γράμμισε την ισχυρή δέσμευση
της κυβέρνησης να συνεχίσει να
εργάζεται ούτως ώστε η Κύπρος
να παραμείνει στον δρόμο της
βιώσιμης ανάπτυξης και να διευ
κολύνει επενδύσεις και οικονο
μικές ευκαιρίες. Ειδική αναφορά
έκανε στη δραστηριοποίηση αμε
ρικανικών εταιρειών της Noble
και της ExxonMobil στην κυ
πριακή ΑΟΖ.
«Όραμα μας είναι να μετατρέ
ψουμε την Ανατολική Μεσόγειο

σε ενεργειακό κόμβο, που θα συ
νεισφέρει στη σταθερότητα στην
περιοχή, μέσω, μεταξύ άλλων, της
διαφοροποίησης των ενεργεια
κών πόρων και διαδρομών», τό
νισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
διαβεβαιώνοντας την επιχειρη
ματική κοινότητα των Ηνωμένων
Πολιτειών ότι η Κύπρος θα ανα
κτήσει τη θέση της ως σημαντι
κός διεθνής επιχειρηματικός κόμ
βος και επενδυτικός προορισμός.
«Η Κύπρος είναι τώρα μια από
πς πλέον γρήγορα αναπτυσσόμε
νες οικονομίες της ΕΕ», υπογράμ
μισε ο κ. Αναστασιάδης.
«Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες»,
προσέθεσε, «πρέπει να είναι βέ
βαιοι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
παρέχει ασφάλεια για τις επενδύ
σεις τους και πλήρη προστασία,
συμμορφούμενη πλήρως με τα ευ
ρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα».

Ο Πρόεδρος
της

Δημοκρατίας
απηύθυνε

πρόσκληση
προς την
επενδυτική

κοινότητα

της Wall
Street
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Βλέπουν προοπτικές επενδύσεων
Η εταιρεία του επένδυσε στην Κύ προ ως έναν ελκυστικό, σταθερό, ασφα
προ σε πολύ δύσκολους καιρούς και δι
καιώθηκε, ανέφερε ο David Bonanno
από την Third Point, το επενδυτικό τα
μείο που είναι μεγαλομέτοχος της Ελλη
νικής Τράπεζας.
Αυτή τη στιγμή, προσέθεσε, η Κύ
προς αποτελεί έναν εξαιρετικό προο
ρισμό για επενδύσεις αφού παρέχει
σταθερότητα, αλλά και τομείς οι οποί
οι αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους
ρυθμούς.
0 βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και Ευρωα
σιατικές Υποθέσεις Τζόναθαν Κόεν,
από την πλευρά του εξήρε τα επιτεύγ

λή, επενδυτικό προορισμό», είπε κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουρ
γός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.
0 υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και
Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης ση
μείωσε ότι «δεν μένουν αδιάφοροι οι
Αμερικανοί επενδυτές στις διάφορες
επενδύσεις των μεγάλων εταιρειών που
βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είτε
αυτό αφορά την ΑΟΖ της Κύπρου, είτε το
καζίνο  θέρετρο, είτε άλλους τομείς.
Γι' αυτόν το λόγο ήρθαμε ακριβώς να
αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της χώ
ρας μας και έχουμε γυρίσει σελίδα για
τα καλά».

0 υπουργών Μεταφορών και Έργων
ματα της Κύπρου σε ό,τι αφορά την
αποκατάσταση της κυπριακής οικο Μάριος Δημητριάδης είπε από την
νομίας. Αναφερόμενος στην ανεύρε πλευρά του πως οι επενδύσεις στον το
ση υδρογονανθράκων στην κυπριακή μέα των μεταφορών αναδεικνύουν τον
ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα αποθέ περιφερειακό ρόλο που μπορεί να έχει
ματα αναπτυχθούν στρατηγικά αυτό θα η Κύπρος.
Στο φόρουμ μίλησαν, μεταξύ άλλων,
είναι επωφελές για ολόκληρη την πε
ριοχή, θα ενισχύσουν την πολιτική συ ο πρόεδρος του CIPA Χριστόδουλος
νεργασία, θα φέρουν σταθερότητα και Αγκαστινιώτης, ο διευθυντής της Υπη
θα αναπτύξουν την ευημερία στην Ανα ρεσίας Ενέργειας Στέλιος Χειμώνας,
επιχειρηματίες, όπως οι κ. Ντέιβιντ
τολική Μεσόγειο».
«Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπει Μπονάνο, Μάθιου Μπονάνο, Νίκος
ρία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που Μούγιαρης, Τζον Τελεφάντον, Ανδρέ
επέτρεψε όχι μόνο στην κυβέρνηση αλ ας Κραμπής, Κονσταντάιν Ιορδανού,
λά και σε μια μεγάλη επιχειρηματική Τάκης Σολωμός, Μισέλ Σμολ, Ντοβ
αντιπροσωπεία, να προβάλουμε την Κύ Έρχμαν και άλλοι.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ν. ΥΟΡΚΗΣ

Υπουργοί καλούν
επενδυτές από ης
Ηνωμένες Πολιτείες
ΣΕΛ. 10

Υπουργικό κάλεσμα σε επενδυτές από ΗΠΑ
Εξαιρετικές ευκαιρίες εκτιμάται ότι υπάρχουν από διεθνείς επενδυτές όπως δραστηριοποιηθούν
στην Κύπρο, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των μεταφορών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΟΡΤΟΣ ΠΥΡΙΙΙΗΣ

Τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες
διανοίγονται στο τουριστικό,
ενεργειακό αλλά και τον τομέα
των μεταφορών σύμφωνα με τον πρό
εδρο της Δημοκρατίας αλλά και τους
υπουργούς Οικονομικών, Ενέργειας
και Μεταφορών, οι οποίοι συμμετείχαν
στο επενδυτικό Φόρουμ «Επενδύστε
στην Κύπρο» που διοργανώθηκε αυτή
την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, από
την Capital Link. Συγκεκριμένα, οι
τρεις υπουργοί εξέφρασαν την ικανο
ποίηση τους για την πορεία της κυ
πριακής οικονομίας στέλνοντας πα
ράλληλα μήνυμα προς τους διεθνείς
επενδυτές όπως προχωρήσουν σε ακό
μα μεγαλύτερες επενδύσεις για πε
ραιτέρω ενδυνάμωση της οικονομίας
του τόπου.

ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ. Ο υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου και Τουρισμού, Γιώργος Λακ
κοτρύπης σημείωσε ότι αρχίζουν να
ευοδώνονται οι προσπάθειες στους
διάφορους τομείς της οικονομίας για
να προσελκυστούν επενδύσεις από τις
Ηνωμένες Πολιτείες και στον τουρι
στικό τομέα και στον ενεργειακό και
στο ναυτιλιακό. «Είναι αυτές οι εξελί
ξεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις
στον μακροοικονομικό τομέα, που
μας επιτρέπουν να κεφαλοποιήσουμε
αυτήν την προσπάθεια. Δεν μένουν
αδιάφοροι οι Αμερικάνοι επενδυτές
στις διάφορες επενδύσεις των μεγάλων
εταιρειών που βλέπουμε το τελευταίο
διάστημα, είτε αυτό αφορά στην ΑΟΖ
της Κύπρου, είτε στο καζίνο  θέρετρο,
είτε σε άλλους τομείς. Γι' αυτόν το
λόγο ήρθαμε ακριβώς να αναδείξουμε
τα πλεονεκτήματα της χώρας μας και

έχουμε γυρίσει σελίδα για τα καλά». ότι η εμπιστοσύνη της επενδυτικής

κοινότητας επιστρέφει πίσω στη χώρα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ. Απαντώντας σε ερώ
τηση για τα επόμενα βήματα στα ενερ
γειακά, ανεξαρτήτως των εξελίξεων
στο κυπριακό, ο Γιώργος Λακκοτρύπης
είπε ότι στις 3 Απριλίου θα γίνει μια
τετραμερής συνάντηση στο Ισραήλ σε
επίπεδο Υπουργών Ενέργειας, μεταξύ
Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας
για να συζητηθεί ο αγωγός Ανατολικής
Μεσογείου (EastMed) και πώς θα μπο

μας».

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Από την

πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών
σημείωσε πως η κυπριακή οικονομία
προσφέρει από τη μια τη σταθερότητα
και από την άλλη τις ευκαιρίες. «Ήδη,
έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικά ση
μαντικές επενδύσεις στη χώρα μας
από τις ΗΠΑ μέσω της ενέργειας, αλλά
ρούσαν οι χώρες να συντονιστούν κα και στον τραπεζικό τομέα, καθώς επί
λύτερα για να τον προωθήσουν και σης και στον τουριστικό τομέα, με
εντός της ΕΕ. «Σίγουρα η μεγάλη ση πρώτο και κύριο το καινούργιο επικεί
μασία αυτού του σχήματος πλέον είναι μενο σχέδιο ανάπτυξης του καζίνου.
η παρουσία της Ιταλίας, που προσδίδει Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει
μια ιδιαίτερη διάσταση στην όλη προ
ήδη μπει για τα καλά στον χάρτη.
σπάθεια». Η δεύτερη άμεση κίνηση
Αλλά, αυτή την παρουσία στον χάρτη
είναι η επίσημη επίσκεψη του προ
έδρου στονΛίβανο, μία χώρα η οποία της επενδυτικής κοινότητας εδώ, στις
ενδιαφέρει την Κύπρο «για να μπορέ ΗΠΑ, πρέπει να την προβάλουμε πε
σουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία, ραιτέρω και να την ενισχύσουμε».
είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές
επίπεδο και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο ΛΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ. Σε ερώτηση αν η
όπου επήλθε η πολιτική σταθερότητα μη επίλυση του κυπριακού δυσκολεύει
στη χώρα. Είναι σημαντικό η Κύπρος προς αυτή την κατεύθυνση, ο υπουργός
να αναλάβει  και ανέλαβε ¦ την πρω Οικονομικών απάντησε ότι η διαιώνιση
τοβουλία για να προχωρήσει και αυτή του κυπριακού ασφαλώς είναι ένα βα
ρίδι και για την αναπτυξιακή προοπτική
η συνεργασία».
της κυπριακής οικονομίας. «Από την
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Ο υπουργός
Μεταφορών και Έργων Μάριος Δημη άλλη, πρόσθεσε, έχουμε αποδείξει τις
τριάδης ανάφερε πως οι επενδύσεις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες πως
στον τομέα των μεταφορών αναδει μπορούμε παρόλα αυτά να εργαστούμε
κνύουν τον περιφερειακό ρόλο που συστηματικά και να δημιουργήσουμε
μπορεί να έχει η Κύπρος. «Μετά την προοπτική για την ανάπτυξη και την
πετυχημένη εμπορικοποίηση του λι ευημερία της χώρας μας. Μια λύση
μανιού της Λεμεσού, έχουμε ξεκινήσει του Κυπριακού θα απελευθέρωνε τις
τη διαδικασία και για το λιμάνι της παραγωγικές δυνάμεις αλλά δεν εξαρ
Λάρνακας και τη μαρίνα και έχει λήξει τάται η αναπτυξιακή προοπτική από
το πρώτο μέρος της διαδικασίας που μια δύσκολη περίοδο».
έχει αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς,
όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια THIRD POINT. Εξάλλου τη θέση ότι η
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Κύπρος παρουσιάζει επενδυτικές ευ
καιρίες εξέφρασε ο εκπρόσωπος της
εταιρείας Third Point και μεγαλομέ
τοχος της Ελληνικής Τράπεζας David
Bonanno. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε
στο πλαίσιο του συνεδρίου η εταιρεία

του επενδύσε στη χωρά μας σε πολύ πως αυτή τη στιγμή η Κύπρος αποτελεί

δύσκολους καιρούς και δικαιώθηκε.
Σημείωσε δε, πως με την οικονομική
πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση
κατάφερε να μετατρέψει την κρίση
σε ευκαιρία, τονίζοντας παράλληλα

έναν εξαιρετικό προορισμό για επεν
δύσεις αφού έχει σταθερότητα αλλά
και τομείς, οι οποίοι αναπτύσσονται
με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
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Cyprus on track, US
investors are told
Vision is to

transform

ExxonMobil  in Cyprus'
Exclusive Economic Zone,
working in partnership
with the Cyprus govern
ment for the exploitation
of hydrocarbon reserves.

the Eastern

"Our vision is to trans
form the Eastern Mediter

Med into an

that would contribute to

energy hub

the diversification of ener

ranean into an energy hub
wards the region's stabil
ity through, among others,

gy sources and routes," the
president said.
"We are vigorously work
CYPRUS is on its way to re
gaining international inves ing on building more tan
tors' confidence, President gible economic and invest
Nicos Anastasiades said on ment relations" between

Cyprus and the US, Ana
stasiades noted, adding
that a bilateral USCyprus
dialogue was in progress to
address a range of issues
investment and economic of economic cooperation,
particularly US invest
opportunities.
Speaking at the Invest in ments in Cyprus.
Noting the 'excellent' dip
Cyprus Forum in New York,
attended by dozens of busi lomatic relations between
ness people and investors Cyprus and the United
from Cyprus, Greece, the States, he said that both
US and other countries, nations nonetheless as
Anastasiades welcomed pire to "further strengthen
the presence of American our partnership through
companies  Noble and expanding and enhancing
Wednesday night, stressing
the government's strong
commitment to keeping the
island on a path of sustain
able growth and to facilitate

our cooperation in key eco ing the need to stay on our
path, that we are on our
nomic fields, such as bank way towards the full rees
ing and finance, shipping tablishment of confidence
and transportation, energy towards Cyprus by the in
and tourism."
ternational investor com

"Being fully aware of the munity."
strict regulatory frame
Stressing that Cyprus
work of the United States
is open for business, the
and the need for trans
president said his govern
parency and accountabil ment has undertaken a se
ity in all investment and ries of measures, including
business transactions, I
corporate tax incentives,
am pleased to note that reducing the time for is
recently our two countries suing planning permits,
have signed the intergov broadening the range of
ernmental Foreign Ac permitted land develop
count Tax Compliance Act ment for large project, and
(FACTA)," he added.
facilitating joint tourist de
Referring to the Cyprus velopments, such as condo
economy, Anastasiades hotels.
noted that the deep reces
Regarding efforts to
sion and the severe finan

cial crisis are "behind us,",
adding that Cyprus is now
one of the fastestgrowing
economies in the EU, with
growth currently just short
of 3 per cent of GDP
"Taking into account that

achieve a settlement on

the Cyprus problem, Ana
stasiades stressed that a

solution would "amplify
even more our role in the

region and would posi
tively reinforce our ability
to contribute in a positive
even before I assumed of
and reliable manner to the
fice our economy was 12 collective efforts of ad
notches below investment

dressing the multiple chal
grade and at a junk rat lenges of our region."
ing, I can proudly declare,
without, of course, neglect

President Nicos Anastasiades addesses the Invest in Cyprus Forum in New York
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NICOS GOES TO WASHINGTON

Anastasiades

to meet Trump
The RoC President is to visit the White House in the first

week of June. The Cyprus Weekly understands that prepara
tions for the highlevel visit have already begun between top
aides of Donald Trump and Nicos Anastasiades. Bilateral re
lations, the Cyprus problem and regional energy issues are
expected to be on the agenda >5

Nicos to meet Trump
Anastasiades will return stateside for talks with US President
By Annie Charalambous

President Nicos Anastasiades left New

York last night, but he is set to fly bade
to the US to meet with US President

he came into office.

Anastasiades and UN Secretary Gen

In the meantime, a dinner eral Antonio Guterres met in New York on
in Nicosia between Anasta

siades and Turkish Cypriot
Donald Trump in the first week of June.
leader Mustafa Akinci  who
This is what insiders told the Cyprus
walked out of UNbrokered
Weekly yesterday, adding that preparations
reunification talks last month
for the visit have already begun between top
 is most likely to take place
aides of Trump and Anastasiades.
next week.
"The highlevel meeting will most prob
"It is highly likely that the
ably focus on bilateral relations, the Cyprus
UNhosted dinner will take
problem, regional energy issues," an insider
place soon, probably next week, in a bid to
said without elaborating further.
Anastasiades will be one of the few EU pave the way for the resumption of the now
leaders to meet Trump since stalled process," an informed source said.

Wednesday to discuss the state of play in the
negotiations  in particular the latest develop
ments which have led to the current impasse.
Farhan Haq, the Spokesperson for Gu
terres, told reporters after the meeting: "The
SecretaryGeneral noted the serious efforts
that are currently under way to overcome
the impasse in their near future.
"He expressed his hope that the talks
would resume as soon as possible. He also
hoped that, once they resume, both sides
would expedite their deliberations, build
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Anastasiades had admitted that the move tension between the two sides.
ing on the progress they have achieved
Yesterday, Aland's spokesman Baris Bur
in the past 22 months in order to move was wrong, but had also made dear he could
the process forward in a decisive matter not take any actions to have the vote rescind cu said they were pleased with the steps talc
en by the Greek Cypriot side to "correct the
towards a conclusion of a comprehensive ed.
The President also accused the Turkish

settlement."

wrong".

Aldnci had informed the UN he was
Insiders in Nicosia said the muchhyped Cypriot side of overreacting and using the
dinner should take place next week before a matter as an excuse to stall the talks because ready to meet with Anastasiades before the
controversial vote in parliament, scheduled of April's presidency referendum in Turkey. month's end.
However, rulingDisy'sproposal this week
for March 31, essentially to neutralise the de
'The highlevel
cision that became the reason for the reunifi to shift decisionmaking power on school cel
cation talks to stall.
ebrations from parliament to the education meeting will most
Talks stalled in February over a parlia ministry was approved by the House Educa probably focus on
mentary decision to commemorate the 1950 tion Committee with the help of Opposition bilateral relations,

Enosis referendum (union with Greece) in Akel.

The bill is an indirect way for the govern
A furious Aldnci withdrew from the talks, ment to revoke parliament's decision for a
saying he would not return to the negotia brief commemoration in public schools of
tions unless the decision was revoked.
the 1950 Enosis referendum, thereby easing
state schools.

the Cyprus
problem, regional
energy issues'
CYPRUS

TALKS: UN

chief Antonio
Guterres with
President
Anastasiades
in New York
on

Wednesday

Disaffected young voters
An alarming 63.2% of young Cypriote
have said they will not vote in February
2018's presidential elections, mostly be
cause they mistrust political parties.
This is what a poll published this week
 carried out March 1315 by the Cyprus
Institute of Statisticians  showed.

The total of 706 1835yearolds ran
domly polled said they would not
bother to vote because they didn't
trust political parties and because pol

iticians lie. In addition, they believe
noone seemed interested enough in
helping them find a job.

"Another important outcome is that
most of the youth planning to abstain

"What is most notable is that most

it is as high as 69%," he added.
The percentage of Nicosians not plan
ning to cast a vote is 62%, in Limassol
68%, Larnaca 64%, Paphos 62% and
in south Famagusta 60%.

of the youth who won't vote (71%)
are educated to an undergraduate or
postgraduate degree level," CIS head
Chrysanthos Sawides said.

from the vote come from urban areas,
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ÅêäÞëùóç óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò ðñïò ôéìÞ ôçò
ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò
êç ôçí ÔÝôáñôç 22 Ìáñôßïõ. O Mr. John Tuttle, NYSE Global Head of Listings êáëùóüñéóå ôïõò êáëåóìÝíïõò ìå ìéá óýíôïìç ïìéëßá.
Ôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò, áíÞñôçóå ôçí ÊõðñéáêÞ óçìáßá óôçí Wall Street
ìáæß ìå ôéò óçìáßåò ôçò ÁìåñéêÞò êáé ôçò Safe Bulkers êáé åîÝäùóå åéäéêÜ áíáìíçóôéêÜ ìåôÜëëéá ãéá íá ôéìÞóåé áõôÞ ôç ìÝñá.
Óôçí ôåëåôÞ ëÞîçò «Closing Bell», óõììåôåß÷áí:
O Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò ê. Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò, o ê. Ðüëõò ×áôæçéùÜííïõ, Chairman of the Board of Directors & CEO ôçò Safe Bulkers, O Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ôçò Êýðñïõ ê. ×Üñçò ÃåùñãéÜäçò, ï Õðïõñãüò Ìåôáöïñþí, Åðéêïéíùíéþí & Åñãùí
ôçò Êýðñïõ ê. ÌÜñéïò ÄçìçôñéÜäçò, ï Õðïõñãüò ÅíÝñãåéáò, Åìðïñßïõ, Âéïìç÷áíßáò &
Ôïõñéóìïý ê. Ãéþñãïò Ëáêêïôñýðçò, ï ÐñÝóâçò ôçò Êýðñïõ óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ê.
Ëåùíßäáò Ðáíôåëßäçò, ï Ãåíéêüò Ðñüîåíïò ôçò Êýðñïõ óôç ÍÝá Õüñêç ê. Âáóßëåéïò Öéëßððïõ, ï Êõâåñíçôéêüò Åêðñüóùðïò ê. Íßêïò ×ñéóôïäïõëßäçò, o Ðñüåäñïò ôçò Safe
Bulkers, Inc. Ê. ËïõêÜò Ìðáñìðáñçò, ï CFO ê. Êùíóôáíôßíïò Áäáìüðïõëïò, ï Director ê.
×ñÞóôïò Ìåãáëïõ, ï Ðñüåäñïò ôçò Capital Link ê. Íßêïò Ìðïñíüæçò, ç óýæõãïò êáé ç êüñç
ôïõ ê. ×áôæçéùÜííïõ.
Ôï «Capital Link Invest in Cyprus Forum» Ý÷åé óêïðü ôçí áíáâÜèìéóç êáé ðñïâïëÞ ôçò
Êýðñïõ óå Ýíá åõñýôáôï åðåíäõôéêü êïéíü óå ðáãêüóìéï åðßðåäï.
Ç ôåëåôÞ áíáìåôáäüèçêå æùíôáíÜ áðü üëá ôá ìåãÜëá äéåèíÞ ôçëåïðôéêÜ äßêôõá ôùí
ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí êáé ôïõ åîùôåñéêïý.
Ó÷åôéêü Link: http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/SafeBulkersInc_NYSE.mp4

Óôá ðëáßóéá ôïõ «Capital Link Invest in Cyprus Forum», o ê. Ðüëõò ×áôæçéùÜííïõ,
Chairman of the Board of Directors & CEO ôçò Safe Bulkers, INC., ðïõ åßíáé åéóçãìÝíç
óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò (NYSE: SB) äéïñãÜíùóå åéäéêÞ åêäÞëùóç óôï
×ñçìáôéóôÞñéï ðñïò ôéìÞí ôçò Êýðñïõ. Ï ê. ×áôæçéùÜííïõ ìå ôï Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Êýðñïõ ê. Íßêï ÁíáóôáóéÜäç, óõíïäåõüìåíïé áðü ôïõò Õðïõñãïýò ê.ê. ×.
ÃåùñãéÜäç, Ì. ÄçìçôñéÜäç, Ã. Ëáêêïôñýðç, êáé Üëëïõò åðéóÞìïõò êáèþò êáé óôåëÝ÷ç
ôçò Safe Bulkers ÷ôýðçóáí ôï êáìðáíÜêé ôçò ëÞîçò ôùí åñãáóéþí ôçò Ôñßôçò 21 Ìáñôßïõ 2017. Ôï «Capital Link Invest in Cyprus Forum» ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ÍÝá Õüñ-

Ç äéá÷åßñéóç ôùí õäÜôéíùí ðüñùí óôï åðßêåíôñï
óõíÜíôçóçò åñãáóßáò óôï ÕÐÅÍ
Ô

Ó÷åäüí 600 åêáôïììýñéá ðáéäéÜ èá æïõí óå
ðåñéï÷Ýò ìå åîáéñåôéêÜ ðåñéïñéóìÝíïõò
õäÜôéíïõò ðüñïõò ìÝ÷ñé ôï 2040
Ó÷åäüí 600 åêáôïììýñéá ðáéäéÜ - Þ ôï 1 óôá 4 ðáéäéÜ óå üëï ôïí êüóìï - èá æïõí óå ðåñéï÷Ýò ìå åîáéñåôéêÜ ðåñéïñéóìÝíïõò õäÜôéíïõò ðüñïõò Ýùò ôï 2040, óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç ôçò UNICEF ðïõ êõêëïöüñçóå ìå áöïñìÞ ôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Íåñïý.
Ç Ýêèåóç, «ÄéøáóìÝíïé ãéá Ýíá ÌÝëëïí: Ôï íåñü êáé ôá ðáéäéÜ óå Ýíá ìåôáâáëëüìåíï êëßìá», åîåôÜæåé ôéò
áðåéëÝò ãéá ôç æùÞ êáé ôçí åõçìåñßá ôùí ðáéäéþí ðïõ ðñïêáëåßôáé áðü ôçí åëá÷éóôïðïßçóç ôùí ðçãþí áóöáëïýò ðüóéìïõ íåñïý êáé ôï ðþò ç êëéìáôéêÞ áëëáãÞ èá åíôåßíåé áõôïýò ôïõò êéíäýíïõò êáôÜ ôá åðüìåíá Ýôç.
«Ôï íåñü åßíáé óôïé÷åéþäåò. ×ùñßò áõôü, ôßðïôá äåí ìðïñåß íá áíáðôõ÷èåß, üìùò óå üëï ôïí êüóìï åêáôïììýñéá ðáéäéÜ äåí Ý÷ïõí ðñüóâáóç óå áóöáëÝò íåñü - ãåãïíüò ðïõ áðåéëåß ôç æùÞ ôïõò, õðïíïìåýïíôáò ôçí õãåßá ôïõò êáé èÝôïíôáò óå êßíäõíï ôï ìÝëëïí ôïõò. ÁõôÞ ç êñßóç èá åðéäåéíùèåß, åêôüò áí áíáëÜâïõìå óõëëïãéêÞ
äñÜóç ôþñá», äÞëùóå ï Åêôåëåóôéêüò ÄéåõèõíôÞò ôçò UNICEF, Anthony Lake.
Óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç, 36 ÷þñåò áíôéìåôùðßæïõí óÞìåñá óïâáñü ðñüâëçìá ìå ôïõò õäÜôéíïõò ðüñïõò, êáèþò ç æÞôçóç ãéá íåñü îåðåñíÜ êáôÜ ðïëý ôéò äéáèÝóéìåò áíáíåþóéìåò ðçãÝò åöïäéáóìïý. Ïé õøçëüôåñåò èåñìïêñáóßåò, ç Üíïäïò ôçò óôÜèìçò ôçò èÜëáóóáò, ïé áõîçìÝíåò ðëçììýñåò, ïé îçñáóßåò êáé ôï ëéþóéìï ôùí ðÜãùí
åðçñåÜæïõí ôçí ðïéüôçôá êáé ôç äéáèåóéìüôçôá ôïõ íåñïý, êáèþò êáé ôá óõóôÞìáôá áðï÷Ýôåõóçò.
Ç áýîçóç ôïõ ðëçèõóìïý, ç áõîçìÝíç êáôáíÜëùóç êáé ç õøçëüôåñç æÞôçóç íåñïý, ðïõ ïöåßëïíôáé óå ìåãÜëï âáèìü óôçí åêâéïìç÷Üíéóç êáé ôçí áóôéêïðïßçóç, åßíáé ìåñéêÝò áðü ôéò âáóéêÝò áéôßåò ãéá ôçí áðïóôñÜããéóç
ôùí õäÜôéíùí ðüñùí óå üëï ôïí êüóìï. Ïé óõãêñïýóåéò óå ðïëëÜ ìÝñç ôïõ êüóìïõ, áðåéëïýí åðßóçò ôçí ðñüóâáóç ôùí ðáéäéþí óå áóöáëÝò íåñü.
Ïëïé áõôïß ïé ðáñÜãïíôåò áíáãêÜæïõí ôá ðáéäéÜ íá ÷ñçóéìïðïéïýí ìç áóöáëÝò íåñü, ôï ïðïßï ôá åêèÝôåé óå
äõíçôéêÜ èáíáôçöüñåò áóèÝíåéåò üðùò ç ÷ïëÝñá êáé ç äéÜññïéá. ÐïëëÜ ðáéäéÜ óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ðëÞôôïíôáé áðü
ôçí îçñáóßá, ðåñíïýí äåêÜäåò þñåò êÜèå ìÝñá óõëëÝãïíôáò íåñü, ÷Üíïíôáò ôçí åõêáéñßá íá ðÜíå óôï ó÷ïëåßï.
Ôá êïñßôóéá åßíáé éäéáßôåñá åõÜëùôá óå åðéèÝóåéò êáôÜ ôç äéÜñêåéá áõôþí ôùí ðåñéüäùí.

çí áíÜãêç óõíôïíéóìïý êáé áíÜðôõîçò åíüò êïéíïý êþäéêá åðéêïéíùíßáò ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí ðñïôåñáéïôÞôùí
êáé õðï÷ñåþóåùí ðïõ áðïññÝïõí áðü ôçí åõñùðáúêÞ íïìïèåóßá åðéóÞìáíå ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò
êáé ÅíÝñãåéáò, ÓùêñÜôçò ÖÜìåëëïò, óå óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å ìå ôïí åéäéêü ãñáììáôÝá ÕäÜôùí,
ÉÜêùâï Ãêáíïýëç êáé ìå
ôéò äéåõèýíóåéò ÕäÜôùí
ôùí ÁðïêåíôñùìÝíùí
ÄéïéêÞóåùí ôçò ÷þñáò.
Ïðùò Ýãéíå ãíùóôü áðü ôï ÕÐÅÍ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò óõæçôÞèçêå åðßóçò ç ðñüôáóç ãéá êáôï÷ýñùóç ôïõ íåñïý ùò êïéíùíéêïý áãáèïý åíüøåé ôçò óõíôáãìáôéêÞò áíáèåþñçóçò ðïõ Ý÷åé ðñïôåßíåé ç êõâÝñíçóç. Åðßóçò, ôç óõíÜíôçóç áðáó÷üëçóáí êáé èÝìáôá üðùò ç ðñüïäïò ôçò ðñþôçò áíáèåþñçóçò ôùí Ó÷åäßùí
Äéá÷åßñéóçò Ëåêáíþí ÁðïññïÞò Ðïôáìþí, ðïõ ãßíåôáé áðü ôçí åéäéêÞ ãñáììáôåßá ÕäÜôùí, óå óõíåñãáóßá ìå
ôéò äéåõèýíóåéò ÕäÜôùí, ç ëåéôïõñãßá ôïõ Åèíéêïý Ìçôñþïõ Óçìåßùí Õäñïëçøßáò (ÅÌÓÕ) êáé ç ðñïóôáóßá
ôùí áêôþí êïëýìâçóçò.
Ôüíéóå äå, üôé ç âéùóéìüôçôá ôùí õäáôéêþí ðüñùí åîáñôÜôáé áðü ôçí õëïðïßçóç áðïêåíôñùìÝíùí ðïëéôéêþí óôïí ôïìÝá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ÷ùñßò õðïôßìçóç ôçò áíÜðôõîçò.
Ïðùò åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ÖÜìåëëïò, «äõóôõ÷þò, ïé ðáñáëåßøåéò êáé ïé êáèõóôåñÞóåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò óôïí ôïìÝá ôùí õäÜôùí, Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé óïâáñü ðñüâëçìá óôçí ôÞñçóç ôùí õðï÷ñåþóåùí ôçò ÷þñáò
ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åõñùðáúêÞ íïìïèåóßá - óå âáèìü ìÜëéóôá, ðïõ óÞìåñá íá õðÜñ÷åé ï êßíäõíïò ôçò áéñåóéìüôçôáò ãéá ôïõò ðüñïõò ôïõ ÅÓÐÁ, åîáéôßáò ôçò ó÷åäüí 6÷ñïíçò êáèõóôÝñçóçò õëïðïßçóçò ôùí ðñïáðáéôïýìåíùí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò åõñùðáúêÝò Ïäçãßåò, êõñßùò ôçí 2000/60».
Ðñüóèåóå üôé «ãßíåôáé ìéá ôéôÜíéá ðñïóðÜèåéá, ìå ðïëý óöé÷ôÜ ÷ñïíïäéáãñÜììáôá, ãéá ôçí áíáèåþñçóç
ôùí Ó÷åäßùí Äéá÷åßñéóçò Ëåêáíþí ÁðïññïÞò Ðïôáìþí, êáé óôïí ôïìÝá áõôü áðáéôåßôáé ïé áðïêåíôñùìÝíåò
äéåõèýíóåéò ÕäÜôùí íá ðáñáêïëïõèïýí ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá êáé íá ôï ôçñïýí, þóôå íá åîáóöáëéóôåß ç åðéôÜ÷õíóç ôùí äéáäéêáóéþí êáé ç ðñïóáñìïãÞ ôçò ÷þñáò ìáò óôéò åõñùðáúêÝò õðï÷ñåþóåéò».
«Óå áõôü ôï ðëáßóéï», õðïãñÜììéóå ï ê. ÖÜìåëëïò, «èá åðéôý÷ïõìå ôáõôü÷ñïíá êáé ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ ðñïóôáóßá êáé ôç óôÞñéîç ôçò ðáñáãùãéêÞò áíáóõãêñüôçóçò, äéüôé âáóéêü ìáò ìÝëçìá åßíáé ïé õäáôéêïß ðüñïé íá áðïôåëïýí êáé ðüñï ãéá ôïí ðñùôïãåíÞ êáé äåõôåñïãåíÞ ôïìÝá ôçò ïéêïíïìßáò, êáé âÝâáéá, ðåñéâáëëïíôéêü áãáèü ðïõ ôñïöïäïôåß ôïí ôïõñéóìü êáé ôçí ðïéüôçôá æùÞò».
ÔÝëïò, óýìöùíá ìå ôï ÕÐÅÍ, áíáæçôÞèçêáí ôá åñãáëåßá, áëëÜ êáé ïé ëýóåéò ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí áêüëïõèùí óôü÷ùí, üðùò:
- Ï áðïôåëåóìáôéêüò óõíôïíéóìüò ìåôáîý åéäéêÞò ãñáììáôåßáò ÕäÜôùí êáé äéåõèýíóåùí ÕäÜôùí ãéá ôç
óùóôÞ åöáñìïãÞ ôçò ó÷åôéêÞò ìå ôá ýäáôá íïìïèåóßáò.
- Ç äéáìüñöùóç ðñïôÜóåùí ãéá ôçí áñùãÞ êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé äéåõèýíóåéò ÕäÜôùí.
- Ç áðëïðïßçóç ôùí äéáäéêáóéþí êáé ç óõíôüìåõóç ôïõ ÷ñüíïõ Ýêäïóçò ôùí áäåéþí êáé ôùí ãíùìïäïôÞóåùí ðïõ áðáéôïýíôáé, óå óõíÝ÷åéá Ýêäïóçò ôçò ó÷åôéêÞò ÊÕÁ 140424/2017 (Â’ 814).
ÔÝëïò, óçìåéþíåôáé áðü ôï ÕÐÅÍ üôé ç óõíÜíôçóç áðïôåëåß ìÝñïò ôïõ äéáñêïýò äéáëüãïõ ìåôáîý ôïõ õðïõñãåßïõ êáé ôùí äéåõèýíóåùí ÕäÜôùí, óôï ðëáßóéï ôçò óõíåñãáóßáò êáé ôçò äéáâïýëåõóçò åðß ôùí ðñïâëçìÜôùí ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò, ãéá ôçí ïëïêëçñùìÝíç äéá÷åßñéóç êáé ôçí áåéöüñï ÷ñÞóç ôùí õäáôéêþí ðüñùí ôçò
÷þñáò.
ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ
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Νίκος Αναστασιάδης: Η οικονοµία θα
παραµείνει σε «τροχιά ανάπτυξης» (βίντεο)
Εθνικός Κήρυξ (https://www.ekirikas.com/author/sofianos/)
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Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης σε µια αναµνηστική φωτογραφία µε τους υπουργούς και τους εισηγητές.
Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

Του Χριστόδουλου Αθανασάτου.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τη δέσµευσή του ότι η Οικονοµία της Κύπρου θα παραµείνει σε τροχιά ανάπτυξης και
θα παγιωθεί ως ένας σηµαντικός επενδυτικός προορισµός στην Ανατολική Μεσόγειο, εξέφρασε ο
πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ενώπιον του ακροατηρίου του
επενδυτικού συνεδρίου της Capital Link για την Κύπρο, που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη στο
Metropolitan Club, στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο γεύµα, έκανε λόγο για
«εντυπωσιακή επαναφορά της κυπριακής οικονοµίας» µετά την κρίση του 2013, λέγοντας ότι η
Κύπρος είναι «από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες οικονοµίες» στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
«Παρά το γεγονός ότι πριν αναλάβουµε η Οικονοµία βρισκόταν σε χαµηλά επίπεδα, οδεύουµε στην
πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των επενδυτών. Πρέπει να αντιληφθείτε τις επενδυτικές
δυνατότητες που προσφέρει η κυπριακή οικονοµία», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.
«Βρισκόµαστε σε πορεία πλήρους αποκατάστασης της εµπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας προς την Κύπρο» υπογράµµισε ο Πρόεδρος της Κύπρου στην οµιλία του.
Παράλληλα, ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στον σηµαίνοντα ρόλο της Κύπρου σε συνάρτηση µε
τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνοντας ότι η εν λόγω γεωγραφική περιοχή
µπορεί να µετατραπεί σε έναν σηµαντικό ενεργειακό κόµβο.

Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

Επιπλέον, εξήρε τις παραδοσιακές σχέσεις ανάµεσα στην Κύπρο και τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι θα
πρέπει να υπάρξει ανάλογη συνεργασία και µε τη νέα αµερικανική κυβέρνηση.
Τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προλόγισε ο Αµερικανός βοηθός υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, Τζο Κοέν, που είχε θητεύσει στην αµερικανική πρεσβεία της Λευκωσίας από το 2008 έως
και το 2011.
«Το 2011 που έφυγα, προσπαθούσαµε µε πολλές δυσκολίες να πείσουµε Αµερικανούς επενδυτές για
να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. Σήµερα τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Νοµίζω, δε, ότι δεν
έχουν καταλάβει όλοι τις πραγµατικές δυνατότητες της κυπριακής οικονοµίας», είπε ο κ. Κόεν, ο
οποίος τόνισε πως ενδεχόµενη επανένωση θα ανάψει το «πράσινο φως» για ακόµη περισσότερες
επενδύσεις.
Οµιλητές και τρεις Υπουργοί
Ο τίτλος του Συνεδρίου ήταν «Επενδύστε στην Κύπρο» («Invest in Cyprus») και περιελάµβανε πέντε
διαφορετικές ενότητες: το γενικότερο οικονοµικό τοπίο, τον Τραπεζικό κλάδο, την Ενέργεια, τη
Ναυτιλία αλλά και µια ειδική ενότητα για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των επενδύσεων στην Κύπρο.
Μεταξύ των οµιλητών ήταν και οι υπουργοί Χάρης Γεωργιάδης (Οικονοµικών), Γεώργιος
Λακκοτρύπης (Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Τουρισµού) και Μάριος Γεωργιάδης (Μεταφορών,
Επικοινωνιών, Εργων).
«Το συνέδριο γίνεται σε πολύ σηµαντική στιγµή για την Κύπρο, όχι µόνο λόγω των συνοµιλιών για την
επίλυση του Κυπριακού, αλλά για να αναδείξουµε τον δυναµισµό και τα επιτεύγµατα της Οικονοµίας.
Η Οικονοµία πάει πολύ καλά και υπάρχουν αναπτυξιακές προοπτικές», δήλωσε ο πρόεδρος και
∆/νων Σύµβουλος της Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης.

Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

Ανάλογη ικανοποίηση εξέφρασε και o Χριστόδουλος Ανγκαστινιώτης, από τον Κυπριακό Οργανισµό
Προσέλκυσης Επενδύσεων, που ήταν από τους βασικούς χορηγούς του Συνεδρίου. «Στόχος µας είναι
να δηµιουργήσουµε ξανά µια Κύπρο που θα προσελκύει επενδύσεις και θα είναι ένα business hub για
την ευρύτερη περιοχή».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, στάθηκε στην θετική χρονική συγκυρία της
διοργάνωσης. «Λαµβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις µε τους οίκους αξιολόγησης, δεν θα
µπορούσε να υπάρξει καλύτερη συγκυρία για την πραγµατοποίηση αυτού του συνεδρίου», είπε.
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Ο υπουργός Οικονοµικών, Χάρης Γεωργιάδης, θέλησε να αποσυνδέσει το πολιτικό πρόβληµα µε την
ανάπτυξη της Οικονοµίας, τονίζοντας πως παρότι η διχοτόµηση αποτελεί «αναπτυξιακό βαρίδι»,
εντούτοις «δεν επηρεάζει άµεσα την αναπτυξιακή προοπτική».

Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

Κατά την οµιλία του, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε πως, παρά την οικονοµική κρίση των προηγουµένων
ετών, η κυπριακή οικονοµία πλέον έχει αλλάξει επίπεδο.
Ο υπουργός Ενέργειας, κ. Λακκοτρύπης, εστίασε και στις νέες προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου. «Οι ενεργειακές εξελίξεις στην Κύπρο µας φέρνουν ένα βήµα πιο κοντά µε τα
γειτονικά κράτη για να µπορέσουµε να εµβαθύνουµε ακόµη περισσότερο τις συµµαχίες που έχουµε
συνάψει και να δηµιουργήσουµε ένα επενδυτικό κλίµα ακόµη πιο πρόσφορο για τις εταιρείες του
µεγέθους που προσπαθούµε να προσελκύσουµε για να επενδύσουν», ανέφερε.
Τέλος, ο κ. Μάριος ∆ηµητριάδης, µίλησε, µεταξύ άλλων, για τις επενδυτικές ευκαιρίες στις Μεταφορές,
αναφερόµενος στην εµπορικοποίηση του λιµένα της Λεµεσού αλλά και τις διαδικασίες για τον
αντίστοιχο της Λάρνακας.
Σε ερώτηση για τις Κυπριακές Αερογραµµές, παρέθεσε στοιχεία βάσει των οποίων το κλείσιµό τους
έφερε νέες αεροπορικές εταιρείες στο αεροδρόµιο της Λάρνακας και εν τέλει αύξηση της επιβατικής
κίνησης.
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Σε εντατικούς ρυθµούς ο CIPA για προσέλκυση επενδύσεων
Εντατικοποιεί τη δράση και τις εξορµήσεις του στο εξωτερικό ο Κυπριακός Οργανισµός Προώθησης
Επενδύσεων (CIPA), µε στόχο την προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισµού και την
αξιοποίηση των παγκόσµιων τρεχουσών συγκυριών προς όφελος της κυπριακής οικονοµίας. Όπως
αναφέρει ανακοίνωση του CIPA, εκπρόσωποι του Οργανισµού συµµετείχαν πρόσφατα σε σειρά συνεδρίων
και εκθέσεων σε Αµερική, Κίνα, Ινδία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ντουµπάι. Ο Οργανισµός ήταν κύριος
υποστηρικτής και εκ των χορηγών του συνεδρίου της Capital Link "Invest in Cyprus Forum", που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 22 Μαρτίου, µε τη συµµετοχή του Προέδρου της Δηµοκρατίας,
Νίκου Αναστασιάδη και των Υπουργών Οικονοµικών, Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού και
Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισµού και ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Προώθησης του ΔΣ κ. Νικόλας Θεοχαρίδης, συµµετείχαν µε παρουσιάσεις τους, στην Έκθεση...
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Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με
πτώση 59,86 μονάδων (-0,29%), στις 20.596,72 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν
οι εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας, έκλεισε
με άνοδο 11,05 μονάδων (+0,19%) στις 5.828,74
μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση
1,98 μονάδων (-0,08%) στις 2.343,98 μονάδες.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100
7.336,82
-3,89 -0,05%
Παρίσι
CAC40
5.020,90
-11,86 -0,24%
Ζυρίχη SMI
8.613,64
-15,00 -0,17%
Φραγκφούρτη DAX30
12.064,27 +24,59 +0,20%
Φραγκφούρτη EuroStoxx50 3.444,15 -8,03 -0,23%

Ενισχύεται το ευρώ
έναντι του δολαρίου
Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι του
δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,18% και
διαμορφώνεται στα 1,0801 δολάρια.Το ευρώ βρίσκεται στα 119,915 γεν, στο 0,8654 με τη στερλίνα
και στο 1,0719 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία
του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%
έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 110,98 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,28% και διαμορφώνεται στα 1,2481 δολάρια.

OIKONOMIKEΣ EIΔHΣEIΣ
**** Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των
δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την
απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ
(ΟΛΘ ΑΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ.
«Ακολουθεί άμεσα η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών και τα βήματα που προβλέπονται στους όρους του διαγωνισμού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι ενεργό ενδιαφέρον για το 67%
του ΟΛΘ διατηρούσαν τα εξής τέσσερα εταιρείες
και σχήματα:
- Η κοινοπραξία του γερμανικού fund DIEP, του
γαλλικού ομίλου CMA CGM (θεωρείται η τρίτη
μεγαλύτερη παγκοσμίως ναυτιλιακή εταιρεία στη
μεταφορά containers) και του μεγαλομετόχου του
ΠΑΟΚ, επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.
- Η ιαπωνική Mitsui OSK Lines του ομίλου Mitsui
& Co Ltd, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του κόσμου, με πολυσχιδή δραστηριότητα και παρουσία σε 66 χώρες.
- Η P & O Steam Navigation Company του ομίλου
της Dubai Ports World, o οποίος είχε συμμετάσχει
και στον προηγούμενο διαγωνισμό για το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης, εν έτει 2008, έχοντας τότε καταθέσει την τρίτη μεγαλύτερη προσφορά
- Η ICTSI, με έδρα τις Φιλιππίνες, η οποία κατατάσσεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων διαχειριστών container terminal παγκοσμίως.
**** «Παρά τη στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας το 2016, το ποσοστό ανεργίας συνέχισε την καθοδική του πορεία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σωρευτικά στην περίοδο από
το 2013 (δηλαδή από το υψηλότερο σημείο που
έφθασε σε μέσα επίπεδα έτους η ανεργία στη χώρα
μας) έως το 2016, σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 160,4 χιλιάδες άτομα», αναφέρεται στο
εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank.
Συγκρίνοντας την καθοδική και την ανοδική φάση της απασχόλησης στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή από το 2009 έως σήμερα, οι αναλυτές της
Alpha Bank παρατηρούν ότι την χρονική περίοδο
2009-2012 παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των
απασχολουμένων κατά 861 χιλ. θέσεις συνολικά,
ενώ την περίοδο 2013-2016 αυξήθηκε η απασχόληση κατά μόλις 160 χιλ. Οι μεγαλύτερες απώλειες
στην απασχόληση την περίοδο 2009-2012 παρατηρήθηκαν στους άντρες, ενώ την περίοδο 20132016 οι γυναίκες ανέκτησαν τις περισσότερες θέσεις εργασίας (96 χιλ. γυναίκες έναντι 64 χιλ.
άντρες).

Photo: GANP/Dimitrios Panagos
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, Τρίτη 21 Μαρτίου 2017.

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Με απώλειες 1,41% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, υπό το
βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες 7,92%, ενώ από τις αρχές του
2017 καταγράφει πτώση 19,01%.
Η παράταση της αξιολόγησης προκαλεί αβεβαιότητα στην αγορά με τις τράπεζες να είναι ο
αδύναμος κρίκος μετά και την αύξηση του ELA
μετά από αρκετούς μήνες, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει χαμηλά έτους.
Η αγορά, εδώ και πέντε εβδομάδες κινείται
μεταξύ των 630 και 660 μονάδων με χαμηλούς
τζίρους, γεγονός που αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενόψει των εξελίξεων
γύρω από την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας.
Τεχνικά, όσο ο δείκτης παραμένει πάνω από
την στήριξη των 635 μονάδων η τάση είναι ανοδική και εάν διασπαστεί πτωτικά η επόμενη
στήριξη εντοπίζεται στις 610 μονάδες. Αντιστάσεις υπάρχουν στις 665 και υψηλότερα στις 700
μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 635,66 μονάδες, έναντι 644,77 μονάδων
της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας
πτώση 1,41%, από τις αρχές Μαρτίου σημειώνει
πτώση σε ποσοστό 1,58%, ενώ από τις αρχές
του έτους σημειώνει απώλειες 1,24%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης
FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση
1,16%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε
με πτώση 1,62%. Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν
ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες:
άνοδος 0,47%, Εμπόριο: άνοδος 1,16%, Κατασκευές και Υλικά: πτώση 0,39%, Πετρέλαιο και
Αέριο: άνοδος 0,04%, Προσωπικά και Οικιακά
Προϊόντα: άνοδος 1,25%, Πρώτες Ύλες: πτώση
0,70%, Ταξίδια: πτώση 0,43%, Τεχνολογία: πτώση 0,94%, Τηλεπικοινωνίες: πτώση 0,80%, Τράπεζες: πτώση 7,92%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος
4,47%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση
1,58% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες:
πτώση 3,41%. Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας
ανήλθε στα 223,575 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία
συναλλαγών αυξήθηκε κατά 26% έναντι της περασμένης εβδομάδος και διαμορφώθηκε στα
44,715 εκατ. ευρώ, έναντι 35,398 εκατ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 47 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Ιντρακάτ+21,15%,
Βιοτέρ+18,75%,
Dionic+18,57% και Pasal+17,91%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -20,47%, Νάκας-9,67%, ΣΕΛΟΝΤΑ-8,13% και Revoil-7,32%.

Μεταξύ 2-3% το πρωτογενές
πλεόνασμα της Ελλάδας το 2016
Οι πιστωτές της Ελλάδας στην ευρωζώνη εκτιμούν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα που πέτυχε η
χώρα την περασμένη χρονιά κυμαίνεται μεταξύ
2-3% του ΑΕΠ και κατά συνέπεια είναι πολύ υψηλότερο από τον στόχο που είχε τεθεί από το πρόγραμμα διάσωσης αλλά και υψηλότερο απ› ότι προβλεπόταν μέχρι τώρα, δήλωσε ένας αξιωματούχος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρακτορείο Reuters.
Το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι πηγή αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
που πιστεύει ότι για το 2016 ανερχόταν μόνο στο
0,9%.
Τα στοιχεία αυτά, που είναι καλύτερα του αναμενόμενου, μπορεί να βοηθήσουν στις συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών για το κλείσιμο της
αξιολόγησης, που μέχρι τώρα προσκρούουν στις
μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και τα εργασιακά,
εκτιμά το πρακτορείο. Με βάση τη συμφωνία με
τους πιστωτές της η Αθήνα θα έπρεπε να επιτύχει
πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% πέρσι.
Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι οι ελληνικές

αρχές εκτιμούν τώρα ότι το πρωτογενές πλεόνασμα
θα κυμανθεί γύρω στο 3,5% του ΑΕΠ, αν και τα
οριστικά στοιχεία θα γίνουν γνωστά τον Απρίλιο.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι θεσμοί αποτιμούν
ακόμη τα δεδομένα και μέχρι στιγμής έχουν δώσει
μια πιο επιφυλακτική εκτίμηση, μεταξύ 2-3% του
ΑΕΠ», συνέχισε, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα
συνιστούσε «τεράστια υπέρβαση» του στόχου.
Στις τελευταίες προβλέψεις της, τον Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 θα βρίσκεται στο
2%.
Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις αναμένεται ότι θα φτάσουν φέτος τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ και το 1,9 δισεκ. το 2018, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος. Η ελληνική κυβέρνηση ανέμενε έσοδα
2,7 δισεκ. ευρώ φέτος.
Από τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό που
έχουν ήδη νομοθετηθεί από την ελληνική κυβέρνηση εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθεί το 1,5% του ΑΕΠ
το 2018 και το 2,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2025, κατέληξε.

Χρηματιστήριο Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Με μικρά κέρδη ολοκλήρωσε τη βδομάδα
το Χρηματιστήριο.
Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη 0,79%
κλείνοντας στις 66,67 μονάδες, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε κέρδη
0,89% κλείνοντας στις 38,59. Ο ημερήσιος
τζίρος διαμορφώθηκε στις €378.036.
Παρά τις πτωτικές τάσεις που εκδηλώθηκαν
στην έναρξη της συνεδρίας, η εκδήλωση
επενδυτικού ενδιαφέροντος ώθησε τον Γενικό Δείκτη σε σταδιακή ανοδική πορεία που,
παρά τα μικρά σκαμπανεβάσματα, συνεχίστηκε μέχρι το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνάντησης.
Με κέρδη έκλεισε η πλειοψηφία των επιμέρους χρηματιστηριακών δεικτών, με εξαίρεση τον τομέα των Επενδυτικών Εταιρειών
που δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή. Τα
μεγαλύτερα κέρδη παρουσίασε η Εναλλακτική Αγορά με 1,52% και ακολούθησε η Κύρια
Αγορά με 0,34% και τα Ξενοδοχεία με 0,32%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με
€356.654 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,80). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €5.475 (άνοδος 0,12% τιμή κλεισίματος €0,84), της Lordos Hotels
με €4.828 (άνοδος 2,94% - τιμή κλεισίματος
€0,35), της Woolworth με €2.198 (άνοδος
0,72% - τιμή κλεισίματος €0,14) και της Τσιμεντοποΐας Βασιλικού με €2.069 (άνοδος
3,17% - τιμή κλεισίματος €2,60).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, οκτώ κινήθηκαν ανοδικά, μία πτωτικά
και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός
των συναλλαγών ανήλθε σε 84.
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε
την αναστολή διαπραγμάτευσης των Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως 1ης Σειράς
2002, Λήξης 2017 με τόκο 5,60% και κωδικό
ΚΧ151Α02/ GB151A02 από τις 5 Απριλίου
2017 μέχρι και τις 7 Απριλίου 2017 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων. Η διαγραφή των πιο πάνω Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως
θα γίνει στις 10 Απριλίου 2017.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία
των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183
του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμου.

Ανοδικά κινήθηκε η
απασχόληση το 2016
Αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των εργαζομένων στην Κύπρο το 4ο τρίμηνο του 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.
Ειδικότερα, ο αριθμός των απασχολουμένων
ανήλθε στα 374.651 άτομα και το ποσοστό
απασχόλησης 54,8% (άνδρες 60,1%, γυναίκες
49,9%) σε σύγκριση με 371.916 άτομα (54,5%)
και 361.433 άτομα (53,4%) το 3ο τρίμηνο του
2016 και το 4ο τρίμηνο του 2015 αντίστοιχα.
Παράλληλα, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε
σε 55.516 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε
12,9% του εργατικού δυναμικού, από 55.573 ή
13,0% το τρίτο τρίμηνο του 2016 και 55.542
άτομα ή 12,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2015.
Η ανεργία στις γυναίκες συνεχίζει να είναι ψηλότερη με ποσοστό 13,8%, ενώ μεταξύ των ανδρών το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο
12,1%. Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 29,8% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 22,5%, γυναίκες 36,2%) σε σύγκριση με 29,5% (άνδρες
31,8%, γυναίκες 27,5%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.
Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το
39,6% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για
εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το
16,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό
44,4% ήταν μακροχρόνια άνεργοι.
(ΚΥΠΕ/ΓΣΑ/ΓΧΡ
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Αναστασιάδης: Απόλυτα επιτυχημένο το

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Α

πόλυτα επιτυχημένο και σημαντικότατο
χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Κύπρου,
Νίκος Αναστασιάδης, το 1ο επενδυτικό φόρουμ
για την Κύπρο της Capital Link, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Μαρτίου στη
Νέα Υόρκη. Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό της επίσκεψής του, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε σε ότι αφορά το επενδυτικό φόρουμ,
πως οι πέραν των 300 συμμετεχόντων είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν για τις προοπτικές ασφαλών επενδύσεων στην Κύπρο, (και υπήρξε) ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες Ενέργειας και
Επενδυτικά Ταμεία.
Το φόρουμ «Επενδύστε στην Κύπρο» διοργάνωσε η εταιρία Capital Link, σε συνεργασία με
την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, CIPA και
Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου και Ηνωμένων
Πολιτειών.
Στα διάφορα φόρα του συνεδρίου οι Υπουργοί Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης και Μεταφορών Μάριος
Δημητριάδης μαζί με εκπροσώπους των μεγάλων τραπεζών, των ενεργειακών κολοσσών που
δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ, κυπριακής καταγωγής επιχειρηματίες που έχουν
επενδύσει στην Κύπρο, αλλά και εκπρόσωποι
αμερικανικών εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται με επιτυχία επιχειρηματικά στην Κύπρο.
Επίσης, ο Πρόεδρος του CIPA Χριστόδουλος
Αγκαστινιώτης, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
Ενέργειας Στέλιος Χειμώνας, επιχειρηματίες,
όπως οι κ. Ντέιβιντ Μπονάνο, Μάθιου Μπονάνο, Νίκος Μούγιαρης, Τζον Τελεβάντος, Ανδρέας Κραμβής, Ντίνος Ιορδάνου, Τάκης Σολωμός,
Μισιέλ Σμολ, Ντοβ Ερχμαν και άλλοι.
Μία από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ήταν αυτή που
συμμετείχαν επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη
επενδύσει στην Κύπρο.
Ο David Bonanno από την Third Point, μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας ανάφερε
ότι η εταιρεία του επένδυσε στην Κύπρο σε πολύ δύσκολους καιρούς και δικαιώθηκε. Με την
οικονομική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. Αυτή την στιγμή, είπε, η Κύπρος αποτελεί ένα εξαιρετικό προορισμό για επενδύσεις
αφού παρέχει σταθερότητα αλλά και τομείς οι
οποίοι αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ικανοποιημένοι δήλωσαν για, οι Υπουργοί
Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης και Μεταφορών Μάριος
Δημητριάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη
που παραχώρησαν σε δημοσιογράφους κυπριακών και ομογενειακών μέσων.

“Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία, ένα
πολύ σημαντικό γεγονός που επέτρεψε όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και σε μια μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, να προβάλουμε
την Κύπρο ως ένα ελκυστικό, σταθερό, ασφαλή,
επενδυτικό προορισμό”, είπε στη συνέντευξη ο
υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης.
Όπως είπε, παρουσιάστηκε η Κύπρος ως χώρα που πέρασε δυσκολίες στο πρόσφατο παρελθόν αλλά έχει καταφέρει μέσα από τη σκληρή δουλειά να πετύχει μια πολύ ικανοποιητική
ανάκαμψη και να έχει ήδη δημιουργήσει μια θετική προοπτική, την οποία η κυβερνητική αντιπροσωπεία παρουσίασε στη μητρόπολη της Διεθνούς Επενδυτικής Κοινότητας ,στη Νέα Υόρκη.
“Το μήνυμα που έχει μεταδοθεί από όλους
τους επενδυτές είναι πως η Κύπρος πλέον έχει
γυρίσει σελίδα και προσφέρει ευκαιρίες”.
Τονίστηκε επίσης από μέρους της κυβέρνησης, η δέσμευση και προσήλωση στη συνέχιση
της προσπάθειας.
“Η ανάκαμψη δεν μας οδηγεί ούτε στην επανάπαυση ούτε στον εφησυχασμό, αντιθέτως είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις θετικές προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί”, είπε ο υπουργός Οικονομικών
Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης σημείωσε ότι αρχίζουν να ευοδώνονται οι προσπάθειες στους διάφορους τομείς της οικονομίας για να προσελκυστούν επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον τουριστικό τομέα και στον ενεργειακό και στο ναυτιλιακό.
“Είναι αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις
εξελίξεις στον μακροοικονομικό τομέα, που μας
επιτρέπουν να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την
προσπάθεια. Δεν μένουν αδιάφοροι οι Αμερικάνοι επενδυτές στις διάφορες επενδύσεις των
μεγάλων εταιριών που βλέπουμε το τελευταίο
διάστημα, είτε αυτό αφορά στην ΑΟΖ της Κύπρου, είτε στο καζίνο – θέρετρο, είτε σε άλλους
τομείς. Γι’ αυτόν το λόγο ήρθαμε ακριβώς να
αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας
και έχουμε γυρίσει σελίδα για τα καλά”.
Ο υπουργών Μεταφορών και Έργων Μάριος
Δημητριάδης πως οι επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών αναδεικνύουν τον περιφερειακό
ρόλο που μπορεί να έχει η Κύπρος.
“Μετά την πετυχημένη εμπορικοποίηση του
Λιμανιού της Λεμεσού, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και για το Λιμάνι της Λάρνακας και τη
Μαρίνα και έχει λήξει το πρώτο μέρος της διαδικασίας που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Συνεπώς,
όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια ότι η
εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας επιστρέφει πίσω στη χώρα μας”.
Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε ικανοποίηση για
την επιτυχία του φόρουμ, λέγοντας ότι τέτοιου

είδους γεγονότα βοηθούν στο να αναδείξουν
τις επενδυτικές ευκαιρίες της Κύπρου.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα στα ενεργειακά, αναξαρτήτως των εξελίξεων στο κυπριακό, ο Γιώργος Λακκοτρύπης είπε ότι στις 3 Απριλίου θα γίνει μια τετραμερής
συνάντηση στο Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών
Ενέργειας, μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου
και Ιταλίας για να συζητηθεί ο αγωγός Ανατολικής Μεσογείου (EastMed) και πώς θα μπορούσαν οι χώρες να συντονιστούν καλύτερα
για να τον προωθήσουν και εντός της ΕΕ.
“Σίγουρα η μεγάλη σημασία αυτού του σχήματος πλέον είναι η παρουσία της Ιταλίας, που
προσδίδει μια ιδιαίτερη διάσταση στην όλη
προσπάθεια”.
Η δεύτερη άμεση κίνηση είναι η επίσημη επίσκεψη του προέδρου στον Λίβανο, μία χώρα η
οποία ενδιαφέρει την Κύπρο “για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου επήλθε η πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Είναι σημαντικό η Κύπρος να
αναλάβει – και ανέλαβε – την πρωτοβουλία για
να προχωρήσει και αυτή η συνεργασία”.
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις στην Κύπρο από
τις ΗΠΑ μέσω της Ενέργειας, αλλά και στον
τραπεζικό τομέα, καθώς επίσης και στον τουριστικό τομέα, με πρώτο και κύριο το καινούργιο
επικείμενο σχέδιο ανάπτυξης του καζίνου.
“Συνεπώς, θεωρώ ότι η Κύπρος έχει ήδη μπει
για τα καλά στον χάρτη. Αλλά αυτή την παρουσία στον χάρτη της επενδυτικής κοινότητας
εδώ στις ΗΠΑ, πρέπει να την προβάλουμε περαιτέρω και να την ενισχύσουμε”.
Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην σημερινή ημερίδα ότι δεν άκουσα μόνο από την Κυβέρνηση, ή από τον Πρόεδρο ή και από τους Υπουργούς, αλλά από τους
ίδιους τους επενδυτές το γιατί επέλεξαν Κύπρο,
ο καθένας για τον τομέα του.
“Και γι’ αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως
ότι θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την
παρουσία αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα
μας και να προσελκύσουμε περαιτέρω επενδύσεις”.
Σε ερώτηση αν η μη επίλυση του Κυπριακού
δυσκολεύει προς αυτή την κατεύθυνση, ο
υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι η διαιώνιση του Κυπριακού ασφαλώς είναι ένα βαρίδι
και για την αναπτυξιακή προοπτική της κυπριακής οικονομίας.
“Από την άλλη, πρόσθεσε, έχουμε αποδείξει
τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες πως μπορούμε παρόλα αυτά να εργαστούμε συστηματικά
και να δημιουργήσουμε προοπτική για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας. Μια λύση του Κυπριακού θα απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνάμεις αλλά δεν εξαρτάται η ανα-

πτυξιακή προοπτική από μια δύσκολη περίοδο”.
ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Βρισκόμαστε σε πορεία πλήρους αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την Κύπρο, τόνισε την
Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης στην ομιλία του. Ο ΠτΔ επεσήμανε την ισχυρή δέσμευση της Κυβέρνησης να
συνεχίσει να εργάζεται ούτως ώστε η Κύπρος
να παραμείνει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να διευκολύνει επενδύσεις και οικονομικές ευκαιρίες. Καλωσόρισε, επίσης, θερμά την
παρουσία και δραστηριοποίηση αμερικανικών
εταιρειών – της Noble και τώρα του ενεργειακού κολοσσού Exxon-Mobil – στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, οι οποίες
εργάζονται σε συνεργασία με την κυπριακή Κυβέρνηση για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων, όπως είπε.
Τόνισε περαιτέρω ότι “όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την Ανατολική Μεσόγειο σε ενεργειακό κόμβο, που θα συνεισφέρει στην σταθερότητα στην περιοχή, μέσω, μεταξύ άλλων, της
διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων και
διαδρομών” και διαβεβαίωσε την επιχειρηματική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η
Κύπρος θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος και
θα ανακτήσει τη θέση της ως σημαντικός διεθνής επιχειρηματικός κόμβος και επενδυτικός
προορισμός.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού για τους Αμερικανούς επενδυτές.
«Η Κύπρος είναι τώρα μια από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ», είπε
ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η εντυπωσιακή
αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, και από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας και
των επενδυτικών προοπτικών της από Οίκους
Αξιολόγησης, με την πιο πρόσφατη εξ αυτών να
έχει γίνει την περασμένη βδομάδα.
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και πριν
αναλάβουμε τη διακυβέρνηση η οικονομία
ήταν 12 βαθμίδες πιο κάτω από την επενδυτική
βαθμίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, μπορώ τώρα με περηφάνια να δηλώσω, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε την ανάγκη να παραμείνουμε σταθεροί στην πορεία μας, ότι βρισκόμαστε στον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη
διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε τα
εύσημα για την επιτυχία της Κύπρου να βγει
από την κρίση στην κυβέρνηση, τον Υπουργό
Οικονομικών για τη συνετή διαχείριση, στην
εποικοδομητική υποστήριξη από τα πολιτικά
κόμματα, πέραν κομματικών σκοπιμοτήτων,
αλλά πάνω απ’ όλα στον κυπριακό λαό για τις
θυσίες του, τη σκληρή του εργασία και την πί-
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στη ότι θα έλθουν καλύτερες μέρες.
Είπε ότι το συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στις ΗΠΑ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της Κύπρου σε οικονομικούς τομείς όπως ο
τουρισμός η ναυτιλία, ο χρηματοπιστωτικός κ.
λπ, αλλά και σε καινούργιους τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια και την εκμετάλλευσή
της.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε για
την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης στη συνέχιση της βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της
οικονομίας και στη διευκόλυνση των επενδύσεων και των οικονομικών ευκαιριών.
Αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που έχουν αναληφθεί, όπως η παροχή φορολογικών κινήτρων
στις επιχειρήσεις, μείωση του χρονικού πλαισίου για την έκδοση αδειών, διεύρυνση της έκτασης της επιτρεπόμενης γης για την ανάπτυξη
μεγάλων έργων, συμπεριλαμβανομένων γηπέδων γκολφ, την αύξηση των συντελεστών δόμησης και την διευκόλυνση στην οικοδόμηση
τουριστικών συγκροτημάτων.
Τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την
ανάγκη διατήρησης ισχυρών δημόσιων οικονομικών και δεσμεύτηκε στη διατήρηση σταθερού
και ανταγωνιστικού φορολογικού καθεστώτος.
Είπε ότι θα συνεχιστεί η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και θα υποστηριχθεί η ανώτατη
εκπαίδευση κι η έρευνα, ενώ η κυβέρνηση θα
σταθεί στο πλευρό της εγχώριας και ξένης
επενδυτικής κοινότητας,
Είπε πως αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη να
παραμείνουμε προσηλωμένοι στις αναγκαίες
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αναφέροντας ότι
υπάρχουν διαβουλεύσεις με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους κοινωνικούς εταίρους για
την υιοθέτηση περισσότερων μεταρρυθμίσεων,
οι οποίες θα επιτρέψουν την Κύπρο να ενδυναμώσει περαιτέρω τη θέση της ως επιχειρηματικά
φιλικό και επενδυτικό προορισμό.
Ανέφερε επίσης πως βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για τον τομέα των επενδυτικών fund, που
αναμένεται να εμπλουτίσει τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Κύπρου και
την ανάπτυξη της οικονομίας.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου
– ΗΠΑ, είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος
για την αντιμετώπιση ενός εύρους θεμάτων οικονομικής συνεργασίας, ειδικά σε σχέση με τις
αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις και στόχος της
κυβέρνησης είναι να διευκολυνθούν ακόμη περισσότερες.
«Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει
ασφάλεια για τις επενδύσεις τους και πλήρη
προστασία, συμμορφωμένη πλήρως με τα ευ-

ρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε εν
συντομία και στις προσπάθειες για την επίλυση
του Κυπριακού, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.
Είπε ότι η επίλυσή του Κυπριακού θα αποτελέσει παράδειγμα για την επίλυση περιφερειακών πολιτικών προβλημάτων.
Παρά τις δυσκολίες, η ελληνοκυπριακή πλευρά και ο ίδιος προσωπικά, τόνισε, παραμένουν
πλήρως αφοσιωμένοι να συνεχίσουν να εργάζονται ακούραστα και με αποφασιστικότητα προς
την εξεύρεση μιας λειτουργικής, βιώσιμης και
διαρκούς διευθέτησης, προς όφελος όλων των
Κυπρίων.
Πρόσθεσε ότι η λύση του Κυπριακού θα ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και θα ενδυναμώσει τη δυνατότητά της
να συμβάλει θετικά και αξιόπιστα στις συλλογικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων της περιοχής μας.
Τέλος, απευθυνόμενος στον παριστάμενο
Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόναθαν Κόεν, είπε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία
ότι οι ΗΠΑ και η διεθνής αναγνωρίζοντας τα
οφέλη από μία διευθέτηση του Κυπριακού όχι
μόνο για την Κύπρο, αλλά και την περιοχή, θα
συνεχίσουν να ασκούν την επιρροή τους προς
την Τουρκία, ώστε να υλοποιήσει τις προφορικές της δεσμεύσεις και να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαπραγματευτική διαδικασία.
Κατά το γεύμα, χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης,
ο Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
για Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές Υποθέσεις
κ. Τζόναθαν Κόεν, ο οποίος εξήρε τα επιτεύγματα της Κύπρου σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση της κυπριακής οικονομίας, ενώ αναφερόμενος στο Κυπριακό τόνισε ότι μια λύση θα

ήταν επωφελής όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά
και για την Ευρώπη και για την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.
Αναφερόμενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι
«αν τα αποθέματα αναπτυχθούν στρατηγικά
αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα ενισχύσουν την πολιτική συνεργασία,
θα φέρουν σταθερότητα και θα αναπτύξουν την
ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο».
Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο
ένα αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο, με τον οποίον επιθυμούν να ενισχύσουν της σχέσεις τους
περαιτέρω σε όλους της τομείς.
Στο γεύμα εργασίας μίλησαν, τέλος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών Ανδρέας Χατζηγιάννης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Capital Link
Νίκος Μπορνόζης.
υνέντευξη Τύπου των υπουργών Οικονομίας,
Ενέργειας και Μεταφορών, μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού φόρουμ για την Κύπρο
της Capital Link
ΣΤΗ ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ
Την τιμητική της είχε η Κύπρος στην συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Νέας
Υόρκης, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μαζί με, διευθύντα σύμβουλο της εισηγμένης στο NYSE ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers, Πόλυ Χατζηιωάννου, τους
υπουργούς Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη,Συγκοινωνιών Μάριο Δημητριάδη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Νίκο Χριστουδουλίδη και τους
οργανωτές του επενδυτικού συνεδρίου για την
Κύπρο, της Capital Link, χτύπησε το καμπανάκι της λήξης.

Νωρίτερα ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τους
υπουργούς και επενδυτικούς παράγοντες, παρακάθισαν σε γεύμα που παρετέθη προς τιμής
τους στο Χρηματιστήριο, παρουσία της ηγεσίας
του Χρηματιστηρίου – που αντάλλαξε δώρα με
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας – και επενδυτών.
Τον πρόεδρο Αναστασιάδη παρουσίασε ο οικοδεσπότης Πόλυς Χατζηιωάννου.
Στη σύντομη αντιφώνησή του, ο πρόεδρος
Αναστασιάδης εξέφρασε την υπερηφάνεια και
τη συγκίνησή του, λέγοντας ότι είναι μια ιστορική μέρα για την Κύπρο, χάρη στην επιχειρηματική δράση Κυπρίων οι οποίοι τιμούν την πατρίδα μας. Ευχαρίστησε τον Πόλυ Χατζηιωάννου για την τιμή που κάνει στην Κύπρο, ενώ
ανέφερε ότι αποτελεί και για τον ίδιο ιδιαίτερη
τιμή καθώς εκ μέρους των Κυπρίων και άλλων
επιχειρηματιών θα σημάνει το τέλος της συνεδρίασης του σημαντικότερου ίσως χρηματιστηρίου του κόσμου.
Επίσης αναφέρθηκε στο σκοπό της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη και στη διοργάνωση
του επενδυτικού φόρουμ για την Κύπρο από
την Capital Link.
«Είναι μια πραγματικά σημαντική εκδήλωση
και πρωτοβουλία, η οποία αναβαθμίζει μαζί με
τους οίκους αξιολόγησης την προσπάθεια της
κυβέρνησης για να προσελκύσει περαιτέρω
επενδύσεις στην πατρίδα μας», είπε ο πρόεδρος
Αναστασιάδης,
Και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους
οργανωτές κι αυτούς που δημιουργούν τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε το δρόμο. Ανέφερε ότι αυτές οι προοπτικές
δεν καθορίζονται από τις δηλώσεις της κυβέρνησης, αλλά από τους οίκους αξιολόγησης, οι
οποίοι μόλις πρόσφατα αναβαθμισαν την κυπριακή οικονομία από το στάδιο των «σκουπιδιών» που ήταν μετά την ανάληψη της εξουσίας
από τον ίδιο, σ’ ένα μόλις βήμα προ της επενδυτικής δυνατότητας.
«Αυτά από μόνα τους μιλούν. Προσπάθειά
μας ήταν να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους επιχειρηματίες και για
την Κύπρο μας και μέσα σ’ αυτά εντάσσεται κι
η προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης του κυπριακού».
Καταλήγοντας ο πρόεδρος Αναστασιάδης
ευχήθηκε επιτυχία σ’ όλους τους στόχους που
έχουν τεθεί από την κυβέρνηση, ενώ για τον τελευταίο, την επίλυση του κυπριακού, είπε πως
θα πρέπει και η Τουρκία να επιδείξει την ανάλογη καλή βούληση, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργήσουμε μία πολιτεία η οποία πραγματικά
να ταυτίζεται με τα υπόλοιπα των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το χτύπημα του κουδουνιού της λήξης, είχε
και τα απρόοπτα, καθώς το κεφάλι του σφυριού
έφυγε την ώρα του χτυπήματος.
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Κυπριακή Οικονοµία
Εντατικοποιεί εξορµήσεις ο CIPA
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης: 24/03/2017 11:04
Εντατικοποιεί τη δράση και τις εξορµήσεις του στο εξωτερικό ο Κυπριακός Οργανισµός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), µε στόχο την
προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισµού και την αξιοποίηση των παγκόσµιων τρεχουσών συγκυριών προς όφελος της
κυπριακής οικονοµίας.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, εκπρόσωποι του οργανισµού συµµετείχαν πρόσφατα σε σειρά συνεδρίων και εκθέσεων σε Αµερική, Κίνα,
Ινδία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ντουµπάι.
Ο οργανισµός ήταν κύριος υποστηρικτής και εκ των χορηγών του συνεδρίου της Capital Link «Invest in Cyprus Forum», που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 22 Μαρτίου, µε τη συµµετοχή του προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη και των υπουργών
οικονοµικών, ενέργειας, εµπορίου, βιοµηχανίας και τουρισµού και µεταφορών, επικοινωνιών και έργων.
Στο διεθνές συνέδριο µίλησαν εκ µέρους του Οργανισµού ο πρόεδρος του ∆Σ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης και η γενική διευθύντρια, Νατάσα
Πηλείδου, καθώς επίσης ανώτατοι κρατικοί αξιωµατούχοι και σηµαντικά στελέχη του ιδιωτικού τοµέα, επικεφαλής διεθνών εταιρειών και
επενδυτές που δραστηριοποιούνται σήµερα στην Κύπρο.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Κυπριακός Οργανισµός Προώθησης Επενδύσεων διευθέτησε συνεντεύξεις των τριών υπουργών σε µέσα
διεθνούς εµβέλειας, µεταξύ των οποίων και το διεθνές πρακτορείο Bloomberg, στο οποίο έδωσαν από κοινού τηλεοπτική συνέντευξη οι
υπουργοί οικονοµικών και ενέργειας.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ∆Σ του Οργανισµού και ο πρόεδρος της επιτροπής προώθησης του ∆Σ Νικόλας Θεοχαρίδης, συµµετείχαν µε
παρουσιάσεις τους, στην έκθεση «International Luxury Lifestyle Fair» στη Σαγκάη της Κίνας. Η διεθνούς εµβέλειας εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε στις 3-5 Μαρτίου µε τη συµµετοχή ατόµων υψηλού οικονοµικού εκτοπίσµατος που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον
τοµέα των ακινήτων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Οργανισµός διοργάνωσε επίσηµο δείπνο µε προσκεκληµένους πέραν των 30
επενδυτών, δίνοντας την ευκαιρία στους εκπροσώπους των κυπριακών εταιρειών που συµµετείχαν στην έκθεση να έρθουν σε άµεση επαφή
µαζί τους για διερεύνηση πιθανών συνεργασιών.
Ο οργανισµός συµµετείχε επίσης στο «C5 Global Immigration Conference» στο Λονδίνο, µε θέµα συζήτησης τις ενδεχόµενες επιπτώσεις του
Brexit και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις διαδικασίες µετακίνησης εταιρειών και ανθρώπων από χώρα σε χώρα. Στο πλαίσιο του
συνεδρίου, η γενική διευθύντρια του CIPA παρουσίασε τις λύσεις που η Κύπρος µπορεί να προσφέρει σε εταιρείες και άτοµα που µελετούν το
ενδεχόµενο να µεταφέρουν την έδρα τους εντός ΕΕ. Παρών στο συνέδριο ήταν και ο πρόεδρος του ∆Σ του οργανισµού, ο οποίος είχε επαφές
µε σηµαντικούς φορείς του Λονδίνου.
Στην Ινδία, ο Οργανισµός συµµετείχε δια του ανώτερου λειτουργού του Λευτέρη Ελευθερίου, στο συνέδριο «India International Film Tourism
Conclave (IIFTC)», που στόχο είχε την προώθηση της οπτικοακουστικής βιοµηχανίας. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε από τις 23 µέχρι τις 25
Φεβρουαρίου, στη Μοµπάη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο οργανισµός πραγµατοποίησε συναντήσεις µε κινηµατογραφικούς παραγωγούς και
άλλους επαγγελµατίες του χώρου, σε µια προσπάθεια προώθησης της Κύπρου ως ενδεχόµενου προορισµού για κινηµατογραφήσεις. Την ίδια
περίοδο, ο CIPA συµµετείχε στο «OTM Travel Show», στο πλαίσιο του οποίου πραγµατοποίησε παρουσίαση και ο ύπατος αρµοστής της
Κύπρου στην Ινδία ∆ηµήτριος Θεοφυλάκτου.
Σηµαντική κρίνεται και η συµµετοχή του οργανισµού στο συνέδριο «Investment Immigration Summit MENA» που πραγµατοποιήθηκε στο
Ντουµπάι τέλη Φεβρουαρίου, µε τη συµµετοχή πολλών κυπρίων επαγγελµατιών. Στο συνέδριο συζητήθηκαν τα πλεονεκτήµατα που
προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός προορισµός.
Μέσω του CIPA, η χώρα συµµετείχε επίσης στο «Family Office Investment Summit», το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο Ντουµπάι στις 8 και 9
Μαρτίου, σε συνεργασία µε το Εµπορικό Κέντρο της Κύπρου στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Στο συνέδριο συµµετείχαν ο πρόεδρος της
επιτροπής προώθησης Νικόλας Θεοχαρίδης και ο βοηθός γενικός διευθυντής Μάριος Ταννούσης, οι οποίοι είχαν συναντήσεις µε δυνητικούς
επενδυτές. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Θεοχαρίδης παραχώρησε συνέντευξη στο CNBC Arabia, µε θέµα τα πλεονεκτήµατα που
προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός προορισµός για επιχειρηµατίες που προέρχονται από τις αραβικές χώρες.
Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψης της υπουργού επενδύσεων και διεθνούς συνεργασίας της Αιγύπτου Sahar Nasr στην Κύπρο, και της
διοργάνωσης της 2ης συνόδου της διακυβερνητικής επιτροπής Κύπρου – Αιγύπτου για οικονοµική, βιοµηχανική και τεχνική συνεργασία, ο
CIPA υπέγραψε µνηµόνιο συναντίληψης µε τον αιγυπτιακό οργανισµό «General Authority for Investment and Free Zones» (GAFI). Στόχος του
µνηµονίου είναι η ενίσχυση των διµερών επενδυτικών σχέσεων Κύπρου-Αιγύπτου, µέσα από συγκεκριµένες δράσεις που ταυτοποιήθηκαν σε
σειρά σχετικών συναντήσεων µεταξύ των εκπροσώπων των δύο οργανισµών.

3/27/2017 10:39 AM

http://www.e-forologia.gr/error.aspx?code=206
Publication date: 28/03/2017 15:12

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=202828

Προβολή και ανάδειξη της σηµασίας της Κύπρου ως επιχειρηµατικού &
επενδυτικού προορισµού
28/03/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηµατικά
Η προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά µε την καθιέρωση της Κύπρου
ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό ήταν ο κύριος στόχος
της Capital Link σε αυτό το εξαιρετικά σηµαντικό συνέδριο.
Στα πλαίσια αυτά, η Capital Link εγκαινίασε το ξεχωριστό επενδυτικό Συνέδριο για την Κύπρο, την Τετάρτη
22 Μαρτίου 2017 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης µε θέµα «Invest in Cyprus Forum» µε κεντρικό
Οµιλητή το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας της Κύπρου κ. Νίκο Αναστασιάδη. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε
συνεργασία και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού
Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εµπορικού Επιµελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ. Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου
ήταν η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst & Young.
Στο συνέδριο παρέστησαν και µίλησαν εκτός απο το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και οι ακόλουθοι Υπουργοί:
Οικονοµικών κ.Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης
και Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων κ. Μάριος Δηµητριάδης.
Στην οµιλία του κατά τη διάρκεια γεύµατος εργασίας που ακολούθησε των εργασιών του Συνεδρίου, στο
οποίο παρέστησαν οι ανωτερω αναφερθέντες τρεις Υπουργοί της Κυπριακής Κυβέρνησης και ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.Νίκος Χριστοδουλίδης, στελέχη της Αµερικανικής Κυβέρνησης και δεκάδες
επιχειρηµατίες και επενδυτές από διάφορες χώρες, - ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
τόνισε το γεγονός ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση αποδίδει µεγάλη σηµασία στην επέκταση και ενίσχυση της
συνεργασίας µε τις ΗΠΑ σε τοµείς όπως η οικονοµία, ο τραπεζικός τοµέας, η ναυτιλία και οι µεταφορές, ο
τουρισµός και η Ενέργεια.
«Η Κύπρος είναι τώρα µια από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόµενες οικονοµίες της ΕΕ», είπε ο Πρόεδρος,
προσθέτοντας ότι η εντυπωσιακή αποκατάσταση της κυπριακής οικονοµίας αποδεικνύεται, µεταξύ άλλων,
και από τις διαδοχικές αναβαθµίσεις της κυπριακής οικονοµίας και των επενδυτικών προοπτικών της από
Οίκους Αξιολόγησης µε την πιο πρόσφατη αξιολόγηση να έχει γίνει την περασµένη βδοµάδα.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ακόµη και πριν αναλάβουµε τη διακυβέρνηση η οικονοµία ήταν 12 βαθµίδες πιο
κάτω από την επενδυτική βαθµίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, µπορώ τώρα µε περηφάνια να δηλώσω,
χωρίς βέβαια να παραβλέπουµε την ανάγκη να παραµείνουµε σταθεροί στην πορεία µας, ότι βρισκόµαστε
στο δρόµο για την πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη διεθνή επενδυτική
κοινότητα. Αυτό το επίτευγµα πρέπει να αποδοθεί στη σωστή µακρο-οικονοµική διαχείριση της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Οικονοµικών, στην εποικοδοµητική στάση των πολιτικών κοµµάτων και πάνω από όλα
στις θυσίες του κυπριακού λαού».
Ο Πρόεδρος κ.Νίκος Αναστασιάδης υπογράµµισε επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κύπρου ως
επενδυτικού προορισµού, επισηµαίνοντας τις προοπτικές και δυνατότητες της σε νέους τοµείς όπως η
Ενέργεια.
Είπε ακόµη ότι η Κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στη διατήρηση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού
φορολογικού καθεστώτος, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, στη στήριξη της εγχώριας και
διεθνούς επιχειρηµατικής κοινότητας, καθώς και στην πορεία για τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις σε
διάφορους τοµείς.
Αναφερόµενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, ο Πρόεδρος είπε ότι η διµερής συνεργασία έχει εξελιχθεί σε
στρατηγικής σηµασίας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά και διεθνή ζητήµατα και υπογράµµισε τη
βούληση της Κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά για προσπάθεια διερεύνησης νέων τοµέων αµοιβαίας
επωφελούς συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών.
Τόνισε επίσης ότι «ο διµερής διάλογος Κύπρου – ΗΠΑ συνεχίζεται σε αριθµό θεµάτων οικονοµικής
συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών έχουµε δει σηµαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο και ο στόχος µας είναι για
ακόµη περισσότερες».
Πρόσθεσε ότι επιπρόσθετες διµερείς συµφωνίες στους τοµείς των αεροµεταφορών, της ναυτιλίας και του
τουρισµού θα συµβάλουν σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ.
Αναφερόµενος στον τοµέα της Ενέργειας, ο Πρόεδρος σηµείωσε τη δραστηριοποίηση των εταιρειών Noble
και ΕxxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ υπογραµµίζοντας ότι «αυτό όχι µόνο σηµατοδοτεί µια νέα εποχή στις
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διµερείς σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ αλλά αποτελεί και απόδειξη της εµπιστοσύνης στο ρόλο που η Κύπρος ως
ένας αξιόπιστος περιφερειακός παράγοντας διαδραµατίζει στην ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου».
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε ότι η επίλυση του θα αποτελέσει παράδειγµα για την επίλυση
περιφερειακών πολιτικών προβληµάτων.
Τέλος ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στις στενές και αγαστές σχέσεις της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε τις χώρες της περιοχής και στους τριµερείς µηχανισµούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει
µε αρκετές από αυτές.
Ο κ. Αντρέας Χατζηγιάννης, Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών προλόγισε το Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας.
Ο Κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. προλόγισε τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.
Τζόναθαν Κόεν
Ο κ. Jonathan Cohen, Deputy Assistant Secretary -European and Eurasian Affairs – U.S Department of State εξήρε
τα επιτεύγµατα της Κύπρου σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της κυπριακής οικονοµίας, ενώ
αναφερόµενος στο Κυπριακό τόνισε ότι µια λύση θα ήταν επωφελής όχι µόνο για την Κύπρο, αλλά και για
την Ευρώπη και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αναφερόµενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα
αποθέµατα αναπτυχθούν στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα ενισχύσουν
την πολιτική συνεργασία, θα φέρουν σταθερότητα και θα αναπτύξουν την ευηµερία στην Ανατολική
Μεσόγειο». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο έναν αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο µε τον οποίο
επιθυµούν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους περαιτέρω σε όλους τους τοµείς.
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H EY Κύπρου Χορηγός στο Capital Link Invest in Cyprus Forum στη Νέα Υόρκη
by i-eidisi | 29/03/2017 12:02

► Περισσότερα από 500 στελέχη συµµετείχαν στο Συνέδριο
► Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η ΕΥ Κύπρου και η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών
► Ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εκφώνησε Χαιρετισµό και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ Κύπρου, Σταύρος Παντζαρής, την εισαγωγική οµιλία
Η EY Κύπρου συµµετείχε ως ο κύριος χορηγός στο πρώτο Συνέδριο Capital Link Invest in Cyprus Forum. Η Capital Link εγκαινίασε το ξεχωριστό αυτό επενδυτικό Συνέδριο για την
Κύπρο, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού
Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εµπορικού Επιµελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ.
Η προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά µε την καθιέρωση της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό
κοινό ήταν ο κύριος στόχος αυτού του εξαιρετικά σηµαντικού συνεδρίου. Στο Συνέδριο ενηµερώθηκαν µεγάλες αµερικανικές εταιρίες και ενδιαφερόµενοι επενδυτές για τις ευκαιρίες που
προσφέρει σήµερα η Κύπρος όχι µόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών εµπορικών συνεργασιών. Παρουσιάστηκαν θέµατα που προβάλλουν το ρόλο της
Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόµβου, logistics, και ενέργειας και τονίστηκαν οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τοµείς, καθώς και στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και των µεταφορών, και του τουρισµού. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και µεταρρυθµίσεις της Κυπριακής Οικονοµίας καθώς
και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις επενδύσεις.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε την ανώτατη βαθµίδα κυβερνητικών εκπροσώπων, στελεχών του ιδιωτικού τοµέα και διεθνών εταιριών και επενδυτών που δραστηριοποιούνται σήµερα στην
Κύπρο. Συγκεκριµένα τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τον Deputy Assistant Secretary του US Department of State, τον Υπουργό Οικονοµικών της Κύπρου, τον Υπουργό
Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού της Κύπρου, τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων της Κύπρου, ∆ιεθνείς εταιρείες και επενδυτές µε ενεργή παρουσία στην
Κύπρο, τους Πρόεδρο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων, τους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους µεγάλων Κυπριακών Τραπεζών
και ανώτατα στελέχη Κυπριακών, Αµερικανικών και ∆ιεθνών Εταιρειών µε ενεργή παρουσία στην Κύπρο.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, απηύθυνε χαιρετισµό κατά το επίσηµο γεύµα του Συνεδρίου, ενώ οµιλίες παρέθεσαν επίσης οι Χάρης Γεωργιάδης,
Υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού, και Μάριος ∆ηµητριάδης, Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων.
Η EΥ, ως κύριος χορηγός του Συνεδρίου, εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Παντζαρή, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΥ Κύπρου, ο οποίος εκφώνησε την εισαγωγική οµιλία µε θέµα: «Η
Ανάδυση της Κύπρου ως Περιφερειακός Κόµβος Επιχειρηµατικότητας». Ο κ. Παντζαρής ανέφερε τα εξής:
«Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας το success story που λέγεται Κύπρος και την αξιοθαύµαστη µεταστροφή της οικονοµίας που κατάφερε η χώρα µας σε µόνο τρία χρόνια, υπερνικώντας
όλα τα εµπόδια και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των Ευρωπαίων εταίρων µας. Σήµερα, η Κύπρος είναι, στην ουσία, µία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς όχι µόνο καταφέραµε να διατηρήσουµε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα για τις διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά αυξήσαµε και την ανταγωνιστικότητά µας. Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι η Κύπρος αναδύεται ως περιφερειακός επιχειρηµατικός κόµβος. Θα ήταν όµως πιο ακριβές αν λέγαµε, ότι στην ουσία γινόµαστε µάρτυρες µιας επανεµφάνισης
και µιας δυναµικής επαναφοράς.”
Επιπλέον ο κ. Παντζαρής ήταν ο συντονιστής του πάνελ του Συνεδρίου στην ενότητα για την Ενέργεια, µε θέµα: «Κύπρος ως Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο – Επιχειρηµατικές &
Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ενέργεια». Παράλληλα, ο Στέλιος ∆ηµητρίου, Συνεταίρος και Επικεφαλής Χρηµατοοικονοµικών Συµβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, συντόνισε τη
συζήτηση στο πάνελ µε θέµα Τραπεζικές & Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες. Στην εισαγωγή του, ο κ. ∆ηµητρίου µίλησε για τον µετασχηµατισµό και την αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα µετά την κρίση του 2013.
Στα πλαίσια του Capital Link Invest in Cyprus Forum, ο κ. Παντζαρής συµµετείχε επίσης σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης προς τιµήν της
Κύπρου, o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Πρόεδρος του ∆Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Safe Bulkers, INC., που είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο (NYSE: SB). Ο κ. Χατζηιωάννου µαζί
µε τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, συνοδευόµενοι από τους τρεις Υπουργούς και άλλους επισήµους, χτύπησαν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 21 Μαρτίου
2017. Για να τιµήσει την µέρα αυτή, το NYSE ανάρτησε την Κυπριακή σηµαία στην Wall Street µαζί µε την Αµερικανική και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια.
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Τρείς µέρες για τη Κύπρο στη Νέα Υόρκη
Η προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά µε την καθιέρωση της Κύπρου
ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό ήταν ο κύριος στόχος
της Capital Link σε αυτό το εξαιρετικά σηµαντικό συνέδριο.
Στα πλαίσια αυτά, η Capital Link εγκαινίασε το ξεχωριστό επενδυτικό Συνέδριο για την Κύπρο,
την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης µε θέµα «Invest in Cyprus
Forum» µε κεντρικό Οµιλητή το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας της Κύπρου κ. Νίκο Αναστασιάδη.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία και µε την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης
Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εµπορικού
Επιµελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ. Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η Κυπριακή Ένωση
Εφοπλιστών και η Ernst & Young.
Στο συνέδριο παρέστησαν και µίλησαν εκτός απο το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και οι ακόλουθοι Υπουργοί:
Οικονοµικών κ.Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης
και Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων κ. Μάριος Δηµητριάδης.
Στην οµιλία του κατά τη διάρκεια γεύµατος εργασίας που ακολούθησε των εργασιών του Συνεδρίου, στο
οποίο παρέστησαν οι ανωτερω αναφερθέντες τρεις Υπουργοί της Κυπριακής Κυβέρνησης και ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.Νίκος Χριστοδουλίδης, στελέχη της Αµερικανικής Κυβέρνησης και δεκάδες
επιχειρηµατίες και επενδυτές από διάφορες χώρες, - ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
τόνισε το γεγονός ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση αποδίδει µεγάλη σηµασία στην επέκταση και ενίσχυση της
συνεργασίας µε τις ΗΠΑ σε τοµείς όπως η οικονοµία, ο τραπεζικός τοµέας, η ναυτιλία και οι µεταφορές, ο
τουρισµός και η Ενέργεια.
«Η Κύπρος είναι τώρα µια από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόµενες οικονοµίες της ΕΕ», είπε ο Πρόεδρος,
προσθέτοντας ότι η εντυπωσιακή αποκατάσταση της κυπριακής οικονοµίας αποδεικνύεται, µεταξύ άλλων,
και από τις διαδοχικές αναβαθµίσεις της κυπριακής οικονοµίας και των επενδυτικών προοπτικών της από
Οίκους Αξιολόγησης µε την πιο πρόσφατη αξιολόγηση να έχει γίνει την περασµένη βδοµάδα.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ακόµη και πριν αναλάβουµε τη διακυβέρνηση η οικονοµία ήταν 12 βαθµίδες πιο
κάτω από την επενδυτική βαθµίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, µπορώ τώρα µε περηφάνια να δηλώσω,
χωρίς βέβαια να παραβλέπουµε την ανάγκη να παραµείνουµε σταθεροί στην πορεία µας, ότι βρισκόµαστε
στο δρόµο για την πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη διεθνή επενδυτική
κοινότητα. Αυτό το επίτευγµα πρέπει να αποδοθεί στη σωστή µακρο-οικονοµική διαχείριση της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Οικονοµικών, στην εποικοδοµητική στάση των πολιτικών κοµµάτων και πάνω από όλα
στις θυσίες του κυπριακού λαού».
Ο Πρόεδρος κ.Νίκος Αναστασιάδης υπογράµµισε επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κύπρου ως
επενδυτικού προορισµού, επισηµαίνοντας τις προοπτικές και δυνατότητες της σε νέους τοµείς όπως η
Ενέργεια.
Είπε ακόµη ότι η Κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στη διατήρηση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού
φορολογικού καθεστώτος, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, στη στήριξη της εγχώριας και
διεθνούς επιχειρηµατικής κοινότητας, καθώς και στην πορεία για τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις σε
διάφορους τοµείς.
Αναφερόµενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, ο Πρόεδρος είπε ότι η διµερής συνεργασία έχει εξελιχθεί σε
στρατηγικής σηµασίας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά και διεθνή ζητήµατα και υπογράµµισε τη
βούληση της Κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά για προσπάθεια διερεύνησης νέων τοµέων αµοιβαίας
επωφελούς συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών.
Τόνισε επίσης ότι «ο διµερής διάλογος Κύπρου – ΗΠΑ συνεχίζεται σε αριθµό θεµάτων οικονοµικής
συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών έχουµε δει σηµαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο και ο στόχος µας είναι για
ακόµη περισσότερες».
Πρόσθεσε ότι επιπρόσθετες διµερείς συµφωνίες στους τοµείς των αεροµεταφορών, της ναυτιλίας και του
τουρισµού θα συµβάλουν σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ.
Αναφερόµενος στον τοµέα της Ενέργειας, ο Πρόεδρος σηµείωσε τη δραστηριοποίηση των εταιρειών Noble
και ΕxxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ υπογραµµίζοντας ότι «αυτό όχι µόνο σηµατοδοτεί µια νέα εποχή στις
διµερείς σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ αλλά αποτελεί και απόδειξη της εµπιστοσύνης στο ρόλο που η Κύπρος ως
ένας αξιόπιστος περιφερειακός παράγοντας διαδραµατίζει στην ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου».
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε ότι η επίλυση του θα αποτελέσει παράδειγµα για την επίλυση
περιφερειακών πολιτικών προβληµάτων.
Τέλος ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στις στενές και αγαστές σχέσεις της Κυπριακής
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Δηµοκρατίας µε τις χώρες της περιοχής και στους τριµερείς µηχανισµούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει
µε αρκετές από αυτές.
Ο κ. Αντρέας Χατζηγιάννης, Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών προλόγισε το Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας.
Ο Κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. προλόγισε τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.
Τζόναθαν Κόεν
Ο κ. Jonathan Cohen, Deputy Assistant Secretary -European and Eurasian Affairs – U.S Department of State εξήρε
τα επιτεύγµατα της Κύπρου σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της κυπριακής οικονοµίας, ενώ
αναφερόµενος στο Κυπριακό τόνισε ότι µια λύση θα ήταν επωφελής όχι µόνο για την Κύπρο, αλλά και για
την Ευρώπη και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αναφερόµενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα
αποθέµατα αναπτυχθούν στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα ενισχύσουν
την πολιτική συνεργασία, θα φέρουν σταθερότητα και θα αναπτύξουν την ευηµερία στην Ανατολική
Μεσόγειο». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο έναν αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο µε τον οποίο
επιθυµούν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους περαιτέρω σε όλους τους τοµείς.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας χτυπησε το Καµπανάκι Λήξης των Εργασιών του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης στο NYSE – New York Stock
Exchange
Στα πλαίσια του «Capital Link Invest in Cyprus Forum», o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of
Directors & CEO της Safe Bulkers, INC., που είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστηριο της Νέας Υόρκης (NYSE: SB)
διοργάνωσε ειδική εκδήλωση στο Χρηµατιστήριο προς τιµήν της Κύπρου.
Ο κ. Χατζηιωάννου µε το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας της Κυπρου κ.Νίκο Αναστασιάδη, συνοδευόµενοι από
τους Υπουργούς κ.κ. Χ. Γεωργιάδη, Μ. Δηµητριάδη, Γ. Λακκοτρύπη, και άλλους επισήµους καθώς και
στελέχη της Safe Bulkers χτύπησαν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 21 Μαρτίου 2017.
Ειναι πολυ σηµαντικό να τονιστεί πως το NYSE ανήρτησε την Κυπριακή σηµαία στην Wall Street µαζί µε την
Αµερικανική καθώς και τη σηµαία της Safe Bulkers και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να
τιµήσει τη µέρα αυτή.
Χαιρετισµό καλωσορίσµατος απεύθυνε ο κ. John Tuttle, NYSE Global Head of Listings
Στην τελετή λήξης “Closing Bell”, συµµετείχαν:
O Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Chairman of the
Board of Directors & CEO της Safe Bulkers, ο Υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων της Κύπρου κ.Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας,
Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Πρέσβης της Κύπρου στις Ηνωµένες
Πολιτείες κ. Λεωνίδας Παντελίδης, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ.Βασίλειος Φιλίππου, ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, o Πρόεδρος της Safe Bulkers, Inc. κ. Λουκάς
Μπαρµπαρης, ο CFO της Safe Bulkers κ. Κωνσταντίνος Αδαµόπουλος, ο Director της Safe Bulkers κ.Χρήστος
Μεγαλου, ο Πρόεδρος της Capital Link κ Νίκος Μπορνόζης, η συζυγος και η κόρη του κ.Χατζηιωάννου.
ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ CITI ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Στα πλαίσια του συνεδρίου “Capital Link Invest in Cyprus”, ο κ. Αιµίλιος Κυριάκου, Country Officer της Citi στην
Ελλάδα και Κύπρο, παράθεσε δείπνο προς τιµήν των εκπροσώπων της Κυπριακής αποστολής και των
οµιλητών του συνεδρίου στο Citi’s Executive Conference Center, την Τρίτη 21 Μαρτίου, 2017.
Το γεύµα τίµησαν µε τη παρουσία τους ο Υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων της Κύπρου κ.Μάριος Δηµητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας,
Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης.
Η Citi, µε περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει ως στόχο
να διευκολύνει τους πελάτες της να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις αλλά και εξίσου
σηµαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσµια κλίµακα. Συνεπής σε αυτό το
πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, µέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη παρουσία της στην
Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 50 χρόνια έχει συντελέσει και εξακολουθεί να συµβάλει στην
επίτευξη των στόχων και τις επιτυχίες των πελατών της στον εταιρικό και δηµόσιο τοµέα.
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► Περισσότερα από 500 στελέχη συμμετείχαν στο Συνέδριο
► Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η ΕΥ Κύπρου και η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών
► Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εκφώνησε Χαιρετισμό και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, Σταύρος Παντζαρής, την
εισαγωγική ομιλία
Η EY Κύπρου συμμετείχε ως ο κύριος χορηγός στο πρώτο Συνέδριο Capital Link Invest in Cyprus Forum. Η Capital Link εγκαινίασε το ξεχωριστό αυτό επενδυτικό
Συνέδριο για την Κύπρο, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης
Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ.
Η προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά με την καθιέρωση της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού σε ένα
ευρύτερο επενδυτικό κοινό ήταν ο κύριος στόχος αυτού του εξαιρετικά σημαντικού συνεδρίου. Στο Συνέδριο ενημερώθηκαν μεγάλες αμερικανικές εταιρίες και
ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η Κύπρος όχι μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εμπορικών
συνεργασιών. Παρουσιάστηκαν θέματα που προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόμβου, logistics, και ενέργειας και τονίστηκαν οι
επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, καθώς και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και των μεταφορών, και
του τουρισμού. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Οικονομίας καθώς και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία
και τις επενδύσεις.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμίδα κυβερνητικών εκπροσώπων, στελεχών του ιδιωτικού τομέα και διεθνών εταιριών και επενδυτών που
δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο. Συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Deputy Assistant Secretary του US Department of State, τον
Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού της Κύπρου, τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
της Κύπρου, Διεθνείς εταιρείες και επενδυτές με ενεργή παρουσία στην Κύπρο, τους Πρόεδρο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και του Κυπριακού Οργανισμού
Προσέλκυσης Επενδύσεων, τους Διευθύνοντες Συμβούλους μεγάλων Κυπριακών Τραπεζών και ανώτατα στελέχη Κυπριακών, Αμερικανικών και Διεθνών Εταιρειών
με ενεργή παρουσία στην Κύπρο.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, απηύθυνε χαιρετισμό κατά το επίσημο γεύμα του Συνεδρίου, ενώ ομιλίες παρέθεσαν επίσης οι
Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, και Μάριος Δημητριάδης,
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων.
Η EΥ, ως κύριος χορηγός του Συνεδρίου, εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Παντζαρή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥ Κύπρου, ο οποίος εκφώνησε την εισαγωγική
ομιλία με θέμα: «Η Ανάδυση της Κύπρου ως Περιφερειακός Κόμβος Επιχειρηματικότητας». Ο κ. Παντζαρής ανέφερε τα εξής:
«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το success story που λέγεται Κύπρος και την αξιοθαύμαστη μεταστροφή της οικονομίας που κατάφερε η χώρα μας σε μόνο τρία
χρόνια, υπερνικώντας όλα τα εμπόδια και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των Ευρωπαίων εταίρων μας. Σήμερα, η Κύπρος είναι, στην ουσία, μία από τις γρηγορότερα
αναπτυσσόμενες οικονομίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς όχι μόνο καταφέραμε να διατηρήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για τις διεθνείς
επιχειρήσεις, αλλά αυξήσαμε και την ανταγωνιστικότητά μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κύπρος αναδύεται ως περιφερειακός επιχειρηματικός κόμβος. Θα
ήταν όμως πιο ακριβές αν λέγαμε, ότι στην ουσία γινόμαστε μάρτυρες μιας επανεμφάνισης και μιας δυναμικής επαναφοράς.”
Επιπλέον ο κ. Παντζαρής ήταν ο συντονιστής του πάνελ του Συνεδρίου στην ενότητα για την Ενέργεια, με θέμα: «Κύπρος ως Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο –
Επιχειρηματικές & Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ενέργεια». Παράλληλα, ο Στέλιος Δημητρίου, Συνεταίρος και Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, συντόνισε τη συζήτηση στο πάνελ με θέμα Τραπεζικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Στην εισαγωγή του, ο κ. Δημητρίου μίλησε
για τον μετασχηματισμό και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα μετά την κρίση του 2013.
Στα πλαίσια του Capital Link Invest in Cyprus Forum, ο κ. Παντζαρής συμμετείχε επίσης σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
προς τιμήν της Κύπρου, o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Safe Bulkers, INC., που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
(NYSE: SB). Ο κ. Χατζηιωάννου μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενοι από τους τρεις Υπουργούς και άλλους επισήμους, χτύπησαν το
καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 21 Μαρτίου 2017. Για να τιμήσει την μέρα αυτή, το NYSE ανάρτησε την Κυπριακή σημαία στην Wall Street μαζί με
την Αμερικανική και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια.
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Η EY Κύπρου συμμετείχε ως ο κύριος χορηγός σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη.
Το επενδυτικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης
Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εμπορικού
Επιμελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ.
Η προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς
RELATED ARTICLES
επενδυτικής κοινότητας σχετικά με την καθιέρωση
της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού
Βραβείο «Μ. Χριστοφίδης» ΟΝΕ: Τιμά τους
προορισμού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό
ήταν ο κύριος στόχος του συνεδρίου.
Κύπριους επιστήμονες
Στο συνέδριο ενημερώθηκαν μεγάλες αμερικανικές
εταιρίες και ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις
€400.000 για Κέντρο Επιστήμης και
ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η Κύπρος όχι
Έρευνας στην Κύπρο
μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών εμπορικών συνεργασιών.
Αναβαθμίζονται οι σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ
Παρουσιάστηκαν θέματα που προβάλλουν το
στον ακαδημαϊκό τομέα
ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού
κόμβου, logistics, και ενέργειας και τονίστηκαν οι
Έπεσαν υπογραφές για το λογισμικό του
επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε
ΓεΣΥ
αυτούς τους τομείς, καθώς και στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και
των μεταφορών, και του τουρισμού. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και
μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Οικονομίας καθώς και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την
Οικονομία και τις επενδύσεις.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, απηύθυνε χαιρετισμό κατά το
επίσημο γεύμα του συνεδρίου, ενώ ομιλίες παρέθεσαν επίσης οι Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός
Οικονομικών, Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού, και Μάριος Δημητριάδης, Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων.
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Η EΥ, ως κύριος χορηγός του Συνεδρίου, εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Παντζαρή,
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥ Κύπρου, ο οποίος εκφώνησε την εισαγωγική ομιλία με θέμα: «Η
Ανάδυση της Κύπρου ως Περιφερειακός Κόμβος Επιχειρηματικότητας». Ο κ. Παντζαρής
ανέφερε τα εξής:
«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το success story που λέγεται Κύπρος και την αξιοθαύμαστη
μεταστροφή της οικονομίας που κατάφερε η χώρα μας σε μόνο τρία χρόνια, υπερνικώντας όλα
τα εμπόδια και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των Ευρωπαίων εταίρων μας. Σήμερα, η Κύπρος
είναι, στην ουσία, μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες οικονομίες μέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς όχι μόνο καταφέραμε να διατηρήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για τις
διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά αυξήσαμε και την ανταγωνιστικότητά μας. Θα μπορούσαμε να
πούμε ότι η Κύπρος αναδύεται ως περιφερειακός επιχειρηματικός κόμβος. Θα ήταν όμως πιο
ακριβές αν λέγαμε, ότι στην ουσία γινόμαστε μάρτυρες μιας επανεμφάνισης και μιας δυναμικής
επαναφοράς.”
Επιπλέον ο κ. Παντζαρής ήταν ο συντονιστής του πάνελ του Συνεδρίου στην ενότητα για την
Ενέργεια, με θέμα: «Κύπρος ως Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο – Επιχειρηματικές &
Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ενέργεια». Παράλληλα, ο Στέλιος Δημητρίου, Συνεταίρος και
Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, συντόνισε τη
συζήτηση στο πάνελ με θέμα Τραπεζικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.
Στην εισαγωγή του, ο κ. Δημητρίου μίλησε για τον μετασχηματισμό και την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα μετά την κρίση του 2013.
30 Μαρ. 2017 11:47 πμ
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ÐÅÌÐÔÇ
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ÌÁÑÔÉÏÕ 2017

Í. ÁíáóôáóéÜäçò: «H ÊõðñéáêÞ ÊõâÝñíçóç áðïäßäåé ìåãÜëç óçìáóßá óôçí
åðÝêôáóç êáé åíßó÷õóç ôçò óõíåñãáóßáò ìå ôéò ÇÐÁ»
Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò êåíôñéêüò ïìéëçôÞò óôï 1ï Capital Link Invest in Cyprus Forum

Ç ðñïóÝëêõóç ôçò ðñïóï÷Þò ôçò äéåèíïýò åðåíäõôéêÞò êïéíüôçôáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáèéÝñùóç ôçò Êýðñïõ ùò åðé÷åéñçìáôéêïý êáé åðåíäõôéêïý ðñïïñéóìïý óå Ýíá åõñýôåñï åðåíäõôéêü
êïéíü, Þôáí ï êýñéïò óôü÷ïò ôçò Capital Link
óôï óõíÝäñéï ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÔåôÜñôç 22 Ìáñôßïõ 2017 óôï Metropolitan Club ôçò
ÍÝáò Õüñêçò, ìå èÝìá «Invest in Cyprus Forum».
Êåíôñéêüò ïìéëçôÞò Þôáí ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Êýðñïõ, Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò.
Óôï óõíÝäñéï ðáñÝóôçóáí êáé ìßëçóáí åêôüò áðü ôï Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò êáé ïé áêüëïõèïé
Õðïõñãïß: Ïéêïíïìéêþí ê. ×Üñçò ÃåùñãéÜäçò, ÅíÝñãåéáò, Åìðïñßïõ, Âéïìç÷áíßáò & Ôïõñéóìïý ê.
Ãéþñãïò Ëáêêïôñýðçò êáé Ìåôáöïñþí, Åðéêïéíùíéþí & Åñãùí ê. ÌÜñéïò ÄçìçôñéÜäçò.
Óôçí ïìéëßá ôïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ãåýìáôïò
åñãáóßáò ðïõ áêïëïýèçóå ôùí åñãáóéþí ôïõ Óõíåäñßïõ, óôï ïðïßï ðáñÝóôçóáí ï Êõâåñíçôéêüò Åêðñüóùðïò ê. Íßêïò ×ñéóôïäïõëßäçò,
óôåëÝ÷ç ôçò ÁìåñéêáíéêÞò ÊõâÝñíçóçò êáé äåêÜäåò åðé÷åéñçìáôßåò êáé åðåíäõôÝò áðü
äéÜöïñåò ÷þñåò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ê. Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò ôüíéóå ôï ãåãïíüò üôé ç ÊõðñéáêÞ ÊõâÝñíçóç áðïäßäåé ìåãÜëç óçìáóßá óôçí åðÝêôáóç êáé åíßó÷õóç ôçò óõíåñãáóßáò ìå ôéò ÇÐÁ óå ôïìåßò üðùò ç ïéêïíïìßá, ï ôñáðåæéêüò ôïìÝáò, ç íáõôéëßá êáé ïé
ìåôáöïñÝò, ï ôïõñéóìüò êáé ç ÅíÝñãåéá.
«Ç Êýðñïò åßíáé ôþñá ìéá áðü ôéò ðëÝïí ãñÞãïñá áíáðôõóóüìåíåò ïéêïíïìßåò ôçò ÅÅ»
åßðå ï Ðñüåäñïò, ðñïóèÝôïíôáò üôé ç åíôõðùóéáêÞ áðïêáôÜóôáóç ôçò êõðñéáêÞò ïéêïíïìßáò áðïäåéêíýåôáé, ìåôáîý Üëëùí, êáé áðü ôéò äéáäï÷éêÝò áíáâáèìßóåéò ôçò êõðñéáêÞò ïéêïíïìßáò êáé ôùí åðåíäõôéêþí ðñïïðôéêþí ôçò áðü Ïßêïõò Áîéïëüãçóçò ìå ôçí ðéï ðñüóöáôç áîéïëüãçóç íá Ý÷åé ãßíåé ôçí ðåñáóìÝíç âäïìÜäá.
ËáìâÜíïíôáò õðüøç üôé áêüìç êáé ðñéí áíáëÜâïõìå ôç äéáêõâÝñíçóç ç ïéêïíïìßá Þôáí 12 âáèìßäåò ðéï êÜôù áðü ôçí åðåíäõôéêÞ âáèìßäá êáé óôçí êáôçãïñßá óêïõðéäéþí,
ìðïñþ ôþñá ìå ðåñçöÜíéá íá äçëþóù, ÷ùñßò âÝâáéá íá ðáñáâëÝðïõìå ôçí áíÜãêç íá ðáñáìåßíïõìå óôáèåñïß óôçí ðïñåßá ìáò, üôé âñéóêüìáóôå óôï äñüìï ãéá ôçí ðëÞñç áðïêáôÜóôáóç ôçò åìðéóôïóýíçò ðñïò ôçí Êýðñï áðü ôç äéåèíÞ åðåíäõôéêÞ êïéíüôçôá. Áõôü ôï åðßôåõãìá ðñÝðåé íá áðïäïèåß óôç óùóôÞ ìáêñï-ïéêïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, óôçí åðïéêïäïìçôéêÞ óôÜóç ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé ðÜíù áðü üëá óôéò èõóßåò ôïõ êõðñéáêïý ëáïý».
Ï Ðñüåäñïò ê.Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò õðïãñÜììéóå åðßóçò ôá óõãêñéôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá
ôçò Êýðñïõ ùò åðåíäõôéêïý ðñïïñéóìïý, åðéóçìáßíïíôáò ôéò ðñïïðôéêÝò êáé äõíáôüôçôåò
ôçò óå íÝïõò ôïìåßò üðùò ç ÅíÝñãåéá.
Åßðå áêüìç üôé ç ÊõâÝñíçóç ðáñáìÝíåé ðñïóçëùìÝíç óôç äéáôÞñçóç åíüò óôáèåñïý êáé

Ï ñõèìüò áíÜðôõîçò ôçò éóðáíéêÞò ïéêïíïìßáò
ßóùò îåðåñÜóåé ôï 2,5% ãéá ôá åðüìåíá 2 Ýùò 4
÷ñüíéá, óýìöùíá ìå ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìßáò
«Ç éóðáíéêÞ ïéêïíïìßá èá ìðïñïýóå íá áíáðôõ÷èåß ìå ñõèìü ðÜíù áðü 2,5% êÜèå
÷ñüíï ãéá ôá åðüìåíá äýï Ýùò ôÝóóåñá ÷ñüíéá» äÞëùóå ï õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, Ëïõßò
íôå Ãêßíôïò.
Ç êõâÝñíçóç áíáìÝíåôáé íá åðéêáéñïðïéÞóåé ôéò ðñïâëÝøåéò ôçò
ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçí ÐáñáóêåõÞ, üôáí èá ðáñïõóéÜóåé ôéò
ðñïôÜóåéò ôçò ãéá ôïí
ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2017,
áí êáé èá äéáôçñÞóåé áìåôÜâëçôç ôçí ðñüâëåøç
ãéá ñõèìü áíÜðôõîçò
2,5% öÝôïò, äÞëùóå ï
íôå Ãêßíôïò.
«Ç ðñüâëåøç ãéá ôçí
áíÜðôõîç óôçí ðñüôáóç
ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçí ÐáñáóêåõÞ åßíáé 2,5%, ìéá ðïëý óõíôçñçôéêÞ ðñüâëåøç... Ôçí áíáìÝíïõìå ðïëý õøçëüôåñç», äÞëùóå ï íôå Ãêßíôïò.
Ï ñõèìüò áíÜðôõîçò ôçò éóðáíéêÞò ïéêïíïìßáò äéáìïñöþèçêå óôï 3% óå åôÞóéá âÜóç ôï
ôÝôáñôï ôñßìçíï.
Ï õðïõñãüò äÞëùóå åðßóçò üôé áíáìÝíåé ôï ðïóïóôü áíåñãßáò ôçò Éóðáíßáò íá åßíáé
êÜôù áðü 17% Ýùò ôá ôÝëç ôçò öåôéíÞò ÷ñïíéÜò, åíþ óôá ôÝëç ôïõ 2016 äéáìïñöþèçêå óôï
18,6%. Ç êõâÝñíçóç áíÝìåíå ôï ðïóïóôü ôçò áíåñãßáò íá äéáìïñöùèåß óôï 17,6% ãéá ôï
óýíïëï ôïõ 2017.
ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ, Reuters

áíôáãùíéóôéêïý öïñïëïãéêïý êáèåóôþôïò, óôçí áîéïðïßçóç ôïõ áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý, óôç óôÞñéîç
ôçò åã÷þñéáò êáé äéåèíïýò åðé÷åéñçìáôéêÞò êïéíüôçôáò, êáèþò êáé óôçí ðïñåßá ãéá ôéò áíáãêáßåò ìåôáññõèìßóåéò óå äéÜöïñïõò ôïìåßò.
Áíáöåñüìåíïò óôéò ó÷Ýóåéò Êýðñïõ - ÇÐÁ, ï
Ðñüåäñïò åßðå üôé ç äéìåñÞò óõíåñãáóßá Ý÷åé åîåëé÷èåß óå óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò éäéáßôåñá óå ü,ôé áöïñÜ ôá ðåñéöåñåéáêÜ êáé äéåèíÞ æçôÞìáôá êáé õðïãñÜììéóå ôç âïýëçóç ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé ôïõ éäßïõ
ðñïóùðéêÜ ãéá ðñïóðÜèåéá äéåñåýíçóçò íÝùí ôïìÝùí áìïéâáßáò åðùöåëïýò óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí
äýï ÷ùñþí.
Ôüíéóå åðßóçò üôé «ï äéìåñÞò äéÜëïãïò Êýðñïõ ÇÐÁ óõíå÷ßæåôáé óå áñéèìü èåìÜôùí ïéêïíïìéêÞò
óõíåñãáóßáò, éäéáßôåñá óå ü,ôé áöïñÜ ôéò åðåíäýóåéò áðü ôéò ÇÐÁ óôçí Êýðñï. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôùí ôåëåõôáßùí åôþí Ý÷ïõìå äåé óçìáíôéêÝò åðåíäýóåéò áðü ôéò ÇÐÁ óôçí Êýðñï êáé ï óôü÷ïò ìáò
åßíáé ãéá áêüìç ðåñéóóüôåñåò».
Ðñüóèåóå üôé åðéðñüóèåôåò äéìåñåßò óõìöùíßåò óôïõò ôïìåßò ôùí áåñïìåôáöïñþí, ôçò
íáõôéëßáò êáé ôïõ ôïõñéóìïý èá óõìâÜëïõí óçìáíôéêÜ óôçí ðåñáéôÝñù áíÜðôõîç ôùí ó÷Ýóåùí Êýðñïõ - ÇÐÁ.
Áíáöåñüìåíïò óôïí ôïìÝá ôçò ÅíÝñãåéáò, ï Ðñüåäñïò óçìåßùóå ôç äñáóôçñéïðïßçóç
ôùí åôáéñåéþí Noble êáé ÅxxonMobil óôçí êõðñéáêÞ ÁÏÆ õðïãñáììßæïíôáò üôé «áõôü ü÷é
ìüíï óçìáôïäïôåß ìéá íÝá åðï÷Þ óôéò äéìåñåßò ó÷Ýóåéò Êýðñïõ - ÇÐÁ áëëÜ áðïôåëåß êáé
áðüäåéîç ôçò åìðéóôïóýíçò óôï ñüëï ðïõ ç Êýðñïò ùò Ýíáò áîéüðéóôïò ðåñéöåñåéáêüò ðáñÜãïíôáò äéáäñáìáôßæåé óôçí ôáñá÷þäç ðåñéï÷Þ ôçò ÁíáôïëéêÞò Ìåóïãåßïõ».
Óå ü,ôé áöïñÜ ôï Êõðñéáêü, ï Ðñüåäñïò åßðå üôé ç åðßëõóç ôïõ èá áðïôåëÝóåé ðáñÜäåéãìá ãéá ôçí åðßëõóç ðåñéöåñåéáêþí ðïëéôéêþí ðñïâëçìÜôùí.
ÔÝëïò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áíáöÝñèçêå åêôåíþò óôéò óôåíÝò êáé áãáóôÝò ó÷Ýóåéò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò ìå ôéò ÷þñåò ôçò ðåñéï÷Þò êáé óôïõò ôñéìåñåßò ìç÷áíéóìïýò óõíåñãáóßáò ðïõ Ý÷åé áíáðôýîåé ìå áñêåôÝò áðü áõôÝò.
Ï Íßêïò Ìðïñíüæçò, Ðñüåäñïò ôçò Capital Link Inc., ðñïëüãéóå ôïí Õöõðïõñãü Åîùôåñéêþí ôùí ÇÐÁ, Ôæüíáèáí Êüåí
Ï ê. Jonathan Cohen, Deputy Assistant Secretary - European and Eurasian Affairs - U.S.
Department of State, åîÞñå ôá åðéôåýãìáôá ôçò Êýðñïõ óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áðïêáôÜóôáóç
ôçò êõðñéáêÞò ïéêïíïìßáò, åíþ áíáöåñüìåíïò óôï Êõðñéáêü ôüíéóå üôé ìéá ëýóç èá Þôáí åðùöåëÞò ü÷é ìüíï ãéá ôçí Êýðñï, áëëÜ êáé ãéá ôçí Åõñþðç êáé ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁíáôïëéêÞò Ìåóïãåßïõ.
Áíáöåñüìåíïò óôçí áíåýñåóç õäñïãïíáíèñÜêùí óôçí êõðñéáêÞ ÁÏÆ, ï ê. Êüåí åßðå
üôé «áí ôá áðïèÝìáôá áíáðôõ÷èïýí óôñáôçãéêÜ áõôü èá åßíáé åðùöåëÝò ãéá ïëüêëçñç ôçí
ðåñéï÷Þ, èá åíéó÷ýóïõí ôçí ðïëéôéêÞ óõíåñãáóßá, èá öÝñïõí óôáèåñüôçôá êáé èá áíáðôýîïõí ôçí åõçìåñßá óôçí ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï». Ðñüóèåóå üôé ïé ÇÐÁ âñßóêïõí óôçí Êýðñï Ýíáí áîéüðéóôï óôñáôçãéêü åôáßñï ìå ôïí ïðïßï åðéèõìïýí íá åíéó÷ýóïõí ôéò ó÷Ýóåéò
ôïõò ðåñáéôÝñù óå üëïõò ôïõò ôïìåßò.
Ôï ÓõíÝäñéï äéïñãáíþèçêå óå óõíåñãáóßá êáé ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ÊõðñéáêÞò Åíùóçò Åöïðëéóôþí, ôïõ Êõðñéáêïý Ïñãáíéóìïý ÐñïóÝëêõóçò Åðåíäýóåùí êáé ôïõ Åìðïñéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Êýðñïõ - ÇÐÁ.

Ôï Brexit èá ðëÞîåé ôéò äñáóôçñéüôçôåò
ãåñìáíéêþí åðé÷åéñÞóåùí, óýìöùíá ìå
ôá ãåñìáíéêÜ åìðïñéêÜ åðéìåëçôÞñéá
Ç

áðï÷þñçóç ôçò

Âñåôáíßáò áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ Åíùóç èá ðëÞîåé óçìáíôéêÜ ôéò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí áíáðôýîåé
ãåñìáíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ìå
ôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï êáé ïé
åðåíäýóåéò èá ìåéùèïýí óçìáíôéêÜ ìáêñïðñüèåóìá,
äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôùí ãåñìáíéêþí Åìðïñéêþí Åðéìåëçôçñßùí DIHK, Åñéê ÓâÜéôóåñ.
ÔÝóóåñéò óôéò äÝêá åðé÷åéñÞóåéò áíáìÝíïõí åðéâñÜäõíóç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí äÞëùóå
ï ðñüåäñïò ôïõ DIHK, ìßá çìÝñá ðñéí ç Âñåôáíßá åêêéíÞóåé åðéóÞìùò ôéò äéáäéêáóßåò äéáæõãßïõ ìå ôçí ÅÅ.
«Èá ðñÝðåé íá ðåñéìÝíïõìå ðåñáéôÝñù ìåéþóåéò óôï åìðüñéï ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò»
ðñüóèåóå. Óýìöùíá ìå ôïí ÓâÜéôóåñ, ó÷åäüí ìßá óôéò äÝêá åðé÷åéñÞóåéò Þäç ó÷åäéÜæåé íá
áðïóýñåé åðåíäýóåéò áðü ôç Âñåôáíßá ðáñüëï ðïõ ïé üñïé ôçò áðï÷þñçóçò ôçò Âñåôáíßáò
äåí åßíáé áêüìá ãíùóôïß.
ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ, Reuters
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1ο Capital Link Invest in Cyprus Forum
Η προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά µε την καθιέρωση της Κύπρου
ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό ήταν ο κύριος στόχος
της Capital Link σε αυτό το εξαιρετικά σηµαντικό συνέδριο.

Στα πλαίσια αυτά, η Capital Link εγκαινίασε το ξεχωριστό επενδυτικό Συνέδριο για την
Κύπρο, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης µε θέµα «Invest in
Cyprus Forum» µε κεντρικό Οµιλητή το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας της Κύπρου κ. Νίκο
Αναστασιάδη. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία και µε την υποστήριξη της
Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και
του Εµπορικού Επιµελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ. Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η
Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst & Young.

Στο συνέδριο παρέστησαν και µίλησαν εκτός απο το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και οι ακόλουθοι Υπουργοί:
Οικονοµικών κ.Χάρης Γεωργιάδης, Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης
και Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων κ. Μάριος Δηµητριάδης.

Στην οµιλία του κατά τη διάρκεια γεύµατος εργασίας που ακολούθησε των εργασιών του Συνεδρίου, στο
οποίο παρέστησαν οι ανωτερω αναφερθέντες τρεις Υπουργοί της Κυπριακής Κυβέρνησης και ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.Νίκος Χριστοδουλίδης, στελέχη της Αµερικανικής Κυβέρνησης και δεκάδες
επιχειρηµατίες και επενδυτές από διάφορες χώρες, - ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
τόνισε το γεγονός ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση αποδίδει µεγάλη σηµασία στην επέκταση και ενίσχυση της
συνεργασίας µε τις ΗΠΑ σε τοµείς όπως η οικονοµία, ο τραπεζικός τοµέας, η ναυτιλία και οι µεταφορές, ο
τουρισµός και η Ενέργεια.
«Η Κύπρος είναι τώρα µια από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόµενες οικονοµίες της ΕΕ», είπε ο
Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η εντυπωσιακή αποκατάσταση της κυπριακής οικονοµίας αποδεικνύεται,
µεταξύ άλλων, και από τις διαδοχικές αναβαθµίσεις της κυπριακής οικονοµίας και των επενδυτικών
προοπτικών της από Οίκους Αξιολόγησης µε την πιο πρόσφατη αξιολόγηση να έχει γίνει την περασµένη
βδοµάδα.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ακόµη και πριν αναλάβουµε τη διακυβέρνηση η οικονοµία ήταν 12 βαθµίδες πιο
κάτω από την επενδυτική βαθµίδα και στην κατηγορία σκουπιδιών, µπορώ τώρα µε περηφάνια να
δηλώσω, χωρίς βέβαια να παραβλέπουµε την ανάγκη να παραµείνουµε σταθεροί στην πορεία µας, ότι
βρισκόµαστε στο δρόµο για την πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης προς την Κύπρο από τη διεθνή
επενδυτική κοινότητα. Αυτό το επίτευγµα πρέπει να αποδοθεί στη σωστή µακρο-οικονοµική διαχείριση
της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών, στην εποικοδοµητική στάση των πολιτικών κοµµάτων
και πάνω από όλα στις θυσίες του κυπριακού λαού».

Ο Πρόεδρος κ.Νίκος Αναστασιάδης υπογράµµισε επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κύπρου ως
επενδυτικού προορισµού, επισηµαίνοντας τις προοπτικές και δυνατότητες της σε νέους τοµείς όπως η
Ενέργεια.
Είπε ακόµη ότι η Κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στη διατήρηση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού
φορολογικού καθεστώτος, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, στη στήριξη της εγχώριας και
διεθνούς επιχειρηµατικής κοινότητας, καθώς και στην πορεία για τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις σε
διάφορους τοµείς.
Αναφερόµενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, ο Πρόεδρος είπε ότι η διµερής συνεργασία έχει εξελιχθεί σε
στρατηγικής σηµασίας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά και διεθνή ζητήµατα και υπογράµµισε τη
βούληση της Κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά για προσπάθεια διερεύνησης νέων τοµέων αµοιβαίας
επωφελούς συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών.

Τόνισε επίσης ότι «ο διµερής διάλογος Κύπρου – ΗΠΑ συνεχίζεται σε αριθµό θεµάτων οικονοµικής
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συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών έχουµε δει σηµαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο και ο στόχος µας είναι για
ακόµη περισσότερες».
Πρόσθεσε ότι επιπρόσθετες διµερείς συµφωνίες στους τοµείς των αεροµεταφορών, της ναυτιλίας και του
τουρισµού θα συµβάλουν σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ.
Αναφερόµενος στον τοµέα της Ενέργειας, ο Πρόεδρος σηµείωσε τη δραστηριοποίηση των εταιρειών Noble
και ΕxxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ υπογραµµίζοντας ότι «αυτό όχι µόνο σηµατοδοτεί µια νέα εποχή στις
διµερείς σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ αλλά αποτελεί και απόδειξη της εµπιστοσύνης στο ρόλο που η Κύπρος
ως ένας αξιόπιστος περιφερειακός παράγοντας διαδραµατίζει στην ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου».
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε ότι η επίλυση του θα αποτελέσει παράδειγµα για την επίλυση
περιφερειακών πολιτικών προβληµάτων.

Τέλος ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στις στενές και αγαστές σχέσεις της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε τις χώρες της περιοχής και στους τριµερείς µηχανισµούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει
µε αρκετές από αυτές.

Ο κ. Αντρέας Χατζηγιάννης, Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών προλόγισε το
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.

Ο Κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. προλόγισε τον Υφυπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ κ. Τζόναθαν Κόεν

Ο κ. Jonathan Cohen, Deputy Assistant Secretary -European and Eurasian Affairs – U.S Department of State
εξήρε τα επιτεύγµατα της Κύπρου σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της κυπριακής οικονοµίας, ενώ
αναφερόµενος στο Κυπριακό τόνισε ότι µια λύση θα ήταν επωφελής όχι µόνο για την Κύπρο, αλλά και για
την Ευρώπη και για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αναφερόµενος στην ανεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Κόεν είπε ότι «αν τα
αποθέµατα αναπτυχθούν στρατηγικά αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή, θα ενισχύσουν
την πολιτική συνεργασία, θα φέρουν σταθερότητα και θα αναπτύξουν την ευηµερία στην Ανατολική
Μεσόγειο». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν στην Κύπρο έναν αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο µε τον οποίο
επιθυµούν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους περαιτέρω σε όλους τους τοµείς.
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U.S. Investors explain why they have chosen Cyprus, at the Capital Link Forum
New York.-( GreekNewsOnline)
One of the reasons for the success of the “Capital Link Invest in Cyprus Forum” that took place on March 22, at the
Metropolitan Club in New York City, was the participation of investors that have already invested in the island’s
economy and shared their successful experiences. Some of them where successful Cypriot – American
businessmen, who shared their experience during a panel discussion entitled “Why Cyprus – The Cypriot American
Investor Perspective”. Nicolas Nicolaou, CFO of Mana Products, Inc. and President, Cyprus – US Chamber of
Commerce was the moderator. Sitting at the panel were:
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Nikos Mouyiaris, Founder & CEO – Mana Products Inc.
John Televantos, Partner – Arsenal Capital
Andreas Kramvis, Operating Partner – AEA Investors
Constantine Iordanou, Chairman of the Board – Arch Capital Group Ltd.

In his introductory remarks, Nicolas Nicolaou said Cyprus is on its road to recovery from a very sizable financial
crisis.
“The recovery is the result of a coordinated effort by the government to implement the necessary reforms required.
Today Cyprus offers a very attractive proposition for international companies to set up their regional headquarters in
Cyprus and leverage its geographical position, friendly corporate legal framework and highly educated talent pool.”
Nikos Mouyiaris called Cyprus the perfect place for investment.
“Highly educated with high technical skills, the people of Cyprus can help foreign corporations thrive in that part of the
world as well as Europe . With some other Cypriots we invested millions of dollars in biotechnology and other
companies. People that like to invest they can do it individually or they can join our group for investments there. My
company hired 4 brilliant young Cypriots’ to work there for our IT team. We also would like to bring here few interns in
Cosmetic Chemistry, industrial, mechanical and few others so we can train” .
John Televantos stressed that in Cyprus there some companies with great potential that need finance and business to
grow.
«As a Cypriot American investor, my hope is to find businesses in Cyprus that need both capital and experienced
business advice to help them grow or globalize. There appears to be a number of developing businesses in Cyprus
run by very competent entrepreneurs and business leaders that are constrained to grow or grow globally given the size
of the Cyprus market. But some of the capabilities of these companies are world class in certain niches and deserve
our support both financial and otherwise to help them grow».
Andreas Kramvis has concentrated in investing in high technology companies in Cyprus and shared his experiences
during the meeting. He covered availability of world leading scientists/engineers, technical developments, infrastructure and market access.
Dinos Iordanou detailed the case for establishing Financial service support and back office facilities in Cyprus:
III. Thriving democracy with democratic elections provides a stable government

The International
Investor Perspective

Kyri Loupis, Managing Director, Head of Energy and Infrastructure Team and Portfolio Manager, Goldman Sachs
Asset Management was the moderator of a panel of top investors who shared their positive experience from investing
in Cyprus. The panelists were:
Mr. David Bonanno, Managing Director – Third Point
Mr. Matthew Bonanno, Partner & Co-Head of North American Credit – York Capital
Mr. Stephen Johnson, Managing Director – Invesco Private Capital / WL Ross & Co.
Ms. Natasa Pilides, Director General – Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)
Mr. Adam Steinberg, Senior Vice President – Spectrum Gaming Capital; Advisor – Hard Rock
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Mr. Kyri Loupis in his opening remarks he spoke about the increasing number of foreign investment in Cyprus, both
private and public as well as greenfield projects, spanning sectors like financial services, real estate and hospitality.
He commented that the panel represented both the quality as well as diversity of foreign investors in Cyprus, including
some of the leading US hedge funds, private equity firms and development companies.
Mr. David Bonanno talked about the Cypriot economic recovery, attractive sectors and investment options and
opportunities in real estate and natural gas. He also discussed all the progress made by Hellenic bank and other
banks on the island addressing their NPLs and stabilizing liquidity. “Areas of interest are real estate, tourism,
infrastructure development projects such as the ports and casino.”
Mr. Matthew Bonanno said:
“- York has been one of largest investors in the Hellenic region over the last 5 years.
– Our investments have covered government bonds in Greece and Cyprus, investments in financial institutions, as
well as infrastructure and real estate ventures
– Our most recent investment in Cyprus was in the rehabilitation of Aphrodite Hills, a resort and villa development
venture in Paphos, Cyprus
– This was the first NPL transaction in Cyprus
– we restructured the business with a view to create Long term value which not only maximised recoveries for existing
stakeholders, but also invested capital to refurbish the resort and expand the resort
– We are currently looking at several new opportunities including providing new capital for Real Estate projects in
Limassol. Advanced discussions on a project that we cannot discuss in more detail today due to confidentiality
reasons
– We have spent a lot of time with Adam Steinberg and the principals of the new casino project as well, which we
hope will be very successful and will further boost cyprus’s tourism and growth prospects”.
Mr. Stephen Johnson mentioned:
“At WL Ross, we led the majority of the international investors in contributing €1 billion of common equity to Bank of
Cyprus in October 2014. The Greek debt write-off and subsequent bail-in were very difficult things for Cypriots, and
were unprecedented in the Eurozone. But behind this exogenous shock we saw a people and an economy with
meaningful resilience. Since our investment, Cyprus has continually outperformed on economic targets and has
regained access to the markets. Going forward, with its well-designed legal system, there is a strong footing to help
support businesses, to drive innovation and thus spur foreign direct investment.”
Ms. Natasa Pilides: “As the first point of contact and main facilitator of current and potential investors, Invest Cyprus
understands the investor’s perspective”. Ms. Pilides provided some insights on the reasons why some of our clients
have chosen to set up or expand their activities in Cyprus, as well as some of the initiatives and planned reforms
which are expected to further improve the investment and business environment.
Mr. Adam Steinberg: “We represent the consortium developing the casino project in Cyprus. From our perspective,
Cyprus is a great location for a casino with substantial travel infrastructure, including two international airports,
nonstop flights to over 90 cities (combined population of 230 million people) and a modern highway system. Cyprus is
a well-known travel destination with over 3 million tourists in 2016, up 20% from 2015. Other attributes of Cyprus that
makes this an attractive development project include the lowest corporate tax rate in the EU and the economic
rebound that allowed the country to exit from financial supervision ahead of schedule”.

ENERGY
Ed Cox, Director of Noble Energy, Yaniv Friedman, Deputy CEO of Delek Drilling & Avner Oil Exploration, Jay
Jackson, Europe/Caspian Exploration Manager of Exxon Mobil and Gianni Di Giovanni, Chairman of Eni Petroleum
Co. Inc. were the panelists at the Energy Session.
Ed Cox: “Large discoveries of hydrocarbons in the Eastern Mediterranean are already having a geopolitical impact,
and when developed, can be a major economic driver for the area. Cyprus is well situated to benefit commercially,
economically and politically from its geography, the territorial presence of hydrocarbons and its business and ethnic
cultures assuming wise political leadership and diplomatic engagement. Successful development of offshore
hydrocarbons requires long term planning and commitments of expertise and capital and is difficult enough in stable
political environments. The fact that the Eastern Mediterranean is a “tough neighborhood” with governance of relevant
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territories in extreme flux is an over arching factor which can determine the success or failure of the opportunity for
the neighborhood lying under its seas”.
Yaniv Friedman: “We at Delek Drilling and Avner consider ourselves fortunate to be at the forefront of the East Med
Energy story being a major partner in all of the large offshore discoveries in recent years, Tamar, Leviathan and
Aphrodite that have unlocked a new, exciting underexplored basin that is already changing our region for the better.
We are strong believers in regional cooperation and demonstrating it can be achieved. For us, being part of the
Aphrodite Project, which is also the largest investment in Cyprus, means that Cyprus is an integral, critical part and
has a pivotal role in our strategy and in this regional evolving and growing energy play. ”
Mr. Jay Jackson: · ExxonMobil has successfully marketed fuels and lubricants in Cyprus for over 55 years through
our network of Esso-branded service stations, qualified fuels and lubricants resellers, and large customers. · Recent
upstream gas discoveries in the Eastern Mediterranean region reflect the promising future potential for hydrocarbons
in Cyprus. · ExxonMobil and our partner Qatar Petroleum were selected to negotiate the terms of an Exploration and
Production Sharing Contract for offshore Block 10. We bring a highly experienced staff, proprietary technology, and
gas commercialization capabilities – including our leading position in the rapidly growing liquefied natural gas (LNG)
business – in which we participate through the entire value chain, from offshore production through to marketing. We
are confident that our exploration activities, if successful, could bring significant long-term benefits to Cyprus.
The industry environment for both private sector and government participants remains challenging. Competition
for investment resources is more vigorous in this environment.· With sound frameworks in place, governments
will be able to attract fiscally and technically capable operators, such as ExxonMobil, to best capture the value
of their natural resources.
Mr. Gianni Di Giovanni: “The Mediterranean region continues to play a pivotal role in global context, as the very
contemporary factors of geopolitics, migration, development, terrorism, the environment and energy keep what the
Romans called Mare Nostrum firmly at the top of the agenda of policy makers, business and academia. Even in this
most challenging context, major new huge natural gas discoveries in the Eastern Mediterranean can play a significant
role in redefining the Southern shore: from being an immediate source of crisis and alarm, to one which also holds a
promise of prosperity for countries of the Southern Mediterranean and for Europe”

%

BC


  


 
  



     !"# $%"#&

'

     !"# $%"#&

0

 1-2 3

4

   



 

( )* 
+
 ,-. * /

 

   

 



( )* 

+

 

,*

 !"!"#$"%&' ( ) *&+&, *-'  . 

  
(/

3./5 6.7.  8

9 : 3

;

//01)  . 

   
<!"# = &>  ?%&@?
234546357 8399:9   

MatrixMedia  Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia  Tel: +357 22 592378  Fax: +357 22 358018  eMail: info@matrixmedia.com.cy

A

Review from 03/04/2017

Customer:

Rubric:
Misc
Subrubric:

Articlesize (cm2): 0
Author:

Mediatype:Web

kathimerini.com.cy
ημερομηνία: 29/03/2017, από σελίδα
ADSTORE NETWORK
Τελευταία ενημέρωση: 13:26

ΤΩΡΑ:

Επιχειρήσεις
Ημερομηνία: 29.03.2017 | 13:09

H EY Κύπρου Χορηγός στο Capital Link Invest in Cyprus Forum
Περισσότερα από 500 στελέχη συμμετείχαν στο Συνέδριο
Δελτίο Τύπου

Η EY Κύπρου συμμετείχε ως ο κύριος χορηγός στο πρώτο Συνέδριο Capital Link Investin Cyprus Forum. Η Capital Link εγκαινίασε το
ξεχωριστό αυτό επενδυτικό Συνέδριο για την Κύπρο, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στο MetropolitanClub της Νέας Υόρκης, σε
συνεργασία και με την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ.
Η προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά με την καθιέρωση της Κύπρου ως επιχειρηματικού και
επενδυτικού προορισμού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό ήταν ο κύριος στόχος αυτού του εξαιρετικά σημαντικού συνεδρίου. Στο
Συνέδριο ενημερώθηκαν μεγάλες αμερικανικές εταιρίες και ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η
Κύπρος όχι μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εμπορικών συνεργασιών. Παρουσιάστηκαν θέματα που
προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόμβου, logistics, και ενέργειας και τονίστηκαν οι επιχειρηματικές
ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, καθώς και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και των
μεταφορών, και του τουρισμού. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Οικονομίας καθώς και το
Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία και τις επενδύσεις.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμίδα κυβερνητικών εκπροσώπων, στελεχών του ιδιωτικού τομέα και διεθνών εταιριών και
επενδυτών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο. Συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον
DeputyAssistant Secretary του US Department of State, τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού της Κύπρου, τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων της Κύπρου, Διεθνείς εταιρείες και
επενδυτές με ενεργή παρουσία στην Κύπρο, τους Πρόεδρο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και του Κυπριακού Οργανισμού
Προσέλκυσης Επενδύσεων, τους Διευθύνοντες Συμβούλους μεγάλων Κυπριακών Τραπεζών και ανώτατα στελέχη Κυπριακών,
Αμερικανικών και Διεθνών Εταιρειών με ενεργή παρουσία στην Κύπρο.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΝίκοςΑναστασιάδης, απηύθυνε χαιρετισμό κατά το επίσημο γεύμα του Συνεδρίου, ενώ
ομιλίες παρέθεσανεπίσης οι Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών, ΓιώργοςΛακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού,και Μάριος Δημητριάδης, Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων.
Η EΥ, ως κύριος χορηγός του Συνεδρίου, εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Παντζαρή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥ Κύπρου, ο
οποίος εκφώνησε την εισαγωγική ομιλία με θέμα: «Η Ανάδυση της Κύπρου ως Περιφερειακός Κόμβος Επιχειρηματικότητας». Οκ.
Παντζαρήςανέφερε τα εξής:
«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το successstory που λέγεται Κύπρος και την αξιοθαύμαστη μεταστροφή της οικονομίας που
κατάφερε η χώρα μας σε μόνο τρία χρόνια, υπερνικώντας όλα τα εμπόδια και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των Ευρωπαίων εταίρων
μας.Σήμερα, η Κύπρος είναι, στην ουσία, μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες οικονομίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
όχι μόνο καταφέραμε να διατηρήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για τις διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά αυξήσαμε και την
ανταγωνιστικότητά μας.Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κύπρος αναδύεται ως περιφερειακός επιχειρηματικός κόμβος. Θα ήταν όμως
πιο ακριβές αν λέγαμε, ότι στην ουσία γινόμαστε μάρτυρες μιας επανεμφάνισης και μιας δυναμικής επαναφοράς.”
Επιπλέον ο κ. Παντζαρής ήταν ο συντονιστής του πάνελτου Συνεδρίου στην ενότητα για την Ενέργεια, με θέμα: «Κύπρος ως
Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο – Επιχειρηματικές & Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ενέργεια».Παράλληλα, οΣτέλιοςΔημητρίου,
ΣυνεταίροςκαιΕπικεφαλήςΧρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιώντης ΕΥ Κύπρου, συντόνισε τη συζήτηση στο πάνελ με θέμα
Τραπεζικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Στηνεισαγωγήτου, οκ. Δημητρίουμίλησεγια τον μετασχηματισμό και την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα μετά την κρίση του 2013.
Στα πλαίσια του Capital LinkInvest in Cyprus Forum, ο κ. Παντζαρής συμμετείχε επίσης σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκηςπρος τιμήν της Κύπρου, o κ. ΠόλυςΧατζηιωάννου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της
SafeBulkers, INC., που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο (NYSE: SB). Ο κ. Χατζηιωάννου μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, συνοδευόμενοι από τους τρεις Υπουργούς και άλλους επισήμους, χτύπησαν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της
Τρίτης, 21 Μαρτίου 2017. Για να τιμήσει την μέρα αυτή, το NYSE ανάρτησε την Κυπριακή σημαία στην WallStreet μαζί με την
Αμερικανική και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
Καθημερινή | Επιχειρήσεις | Capital Link Invest in Cyprus Forum | ΕΥ Κύπρου

Επιχειρήσεις: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

MatrixMedia  Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia  Tel: +357 22 592378  Fax: +357 22 358018  eMail: info@matrixmedia.com.cy

Page 1 / 8

Review from 03/04/2017

Customer:

Articlesize (cm2): 167
Author:

Rubric:
ΕΜΠΟΡΙΟ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Subrubric:
Λογιστικά γραφεία
Mediatype:Print

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ημερομηνία: 31/03/2017, από σελίδα 28

Η ΕΥ Κύπρου χορηγό^ στο Capital Link
Invest in Cyprus Forum στη Νέα Υόρκη
Η ΕΥ Κύπρου συμμετείχε ως ο κύριος χορηγός
στο πρώτο Συνέδριο Capital Link Invest in
Cyprus Forum. Η Capital Link εγκαινίασε το
ξεχωριστό αυτό επενδυτικό Συνέδριο για την
Κύπρο την Τετάρτη 22 Μαρτίου, στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία και με
την υποστήριξη της Κυπριακής'Ενωσης Εφοπλι
στών, του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης
Επενδύσεων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Κύπρου  ΗΠΑ. Η προσέλκυση της προσοχής
της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά
με την καθιέρωση της Κύπρου ως επιχειρηματικού
και επενδυτικού προορισμού σε ένα ευρύτερο
επενδυτικό κοινό ήταν ο κύριος στόχος αυτού
του εξαιρετικά σημαντικού συνεδρίου. Στο Συ
νέδριο ενημερώθηκαν μεγάλες αμερικανικές
εταιρείες και ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις
ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η Κύπρος, όχι
μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών εμπορικών συνεργασιών. Το
Συνέδριο συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμίδα
κυβερνητικών εκπροσώπων, στελεχών του ιδιω
τικού τομέα και διεθνών εταιρειών και επενδυτών
που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο,
μεταξύ αυτών κι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δη
μοκρατίας. Η ΕΥ, ως κύριος χορηγός του Συνε
δρίου, εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Παντςαρή,
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥ Κύπρου, ο οποίος
εκφώνησε την εισαγωγική ομιλία με θέμα: «Η
Ανάδυση της Κύπρου ως Περιφερειακού Κόμβου
Επιχειρηματικότητας». Επιπλέον, ο κ. Παντζαρής
ήταν ο συντονιστής του πάνελ του Συνεδρίου
στην ενότητα για την Ενέργεια με θέμα: «Κύπρος
ως Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο  Επιχει
ρηματικές &. Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ενέρ

γεια». Παράλληλα, ο Στέλιος Δημητρίου, Συνε
ταίρος και Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου,
συντόνισε τη συζήτηση στο πάνελ με θέμα Τρα
πεζικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Στο
πλαίσιο του Capital Link Invest in Cyprus
Forum, ο κ. Παντζαρής συμμετείχε επίσης σε
ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στο Χρηματι
στήριο της Νέας Υόρκης προς τιμήν της Κύπρου
ο κ. Πόλυς Χατζήιωάννου, Πρόεδρος του ΔΣ και
Διευθύνων Σύμβουλος της Safe Bulkers, INC.,
που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο (NYSE:
SB). Ο κ. Χατζηιωάννου μαζί με τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενοι
από τους Υπουργούς Ενέργειας, Οικονομικών
και Μεταφορών, καθώς και άλλους επισήμους,
χτύπησαν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών
της Τρίτης, 2ΐ Μαρτίου. Για να τιμήσει τη μέρα
αυτήν, το NYSE ανήρτησε την κυπριακή σημαία
στη Wall Street μαζί με την αμερικανική και
εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια.
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Η ΕΥ Κύπρου χορηγός στο συνέδριο ΝΥ
Η ΕΥ Κύπρου συμμετείχε ως ο κύριος χορηγός στο πρώτο Συνέδριο
Capital Link Invest in Cyprus Forum. Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, «η Capital Link εγκαινίασε το ξεχωριστό αυτό επεν
δυτικό Συνέδριο για την Κύπρο, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία και με την υπο
στήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργα
νισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Κύπρου  ΗΠΑ».
Η προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς επενδυτικής κοινότη
τας σχετικά με την καθιέρωση της Κύπρου ως επιχειρηματικού και
επενδυτικού προορισμού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό ήταν
ο κύριος στόχος αυτού του εξαιρετικά σημαντικού συνεδρίου. Στο
Συνέδριο, προστίθεται, ενημερώθηκαν μεγάλες αμερικανικές εται
ρείες και ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις ευκαιρίες που προσφέρει
σήμερα η Κύπρος όχι μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών εμπορικών συνεργασιών. Παρουσιάστηκαν θέματα
που προβάλλουν τον ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού
κόμβου, logistics, και ενέργειας και τονίστηκαν οι επιχειρηματικές
ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς καθώς και στον τομέα
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και των μεταφορών
και του τουρισμού. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και με
ταρρυθμίσεις της κυπριακής οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό
πρόγραμμα για την οικονομία και τις επενδύσεις.
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Η κυπριακή σημαία στη Γουόλ Στριτ
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού): σότερα. Είμαι αισιόδοξος».
¦ Ειρένα Γεωργιάδου (πρόεδρος Ελληνικής
«Οι προσπάθειες μας στους διάφορους τομείς της
Η Κύπρος έχει τα εχέγγυα, τις δυνα
οικονομίας για να προσελκύσουμε επενδύσεις από Τράπεζας): «Αποτελεί μεγάλη τιμή για την Κύπρο

Του Πανικού Παναγιώτου, Νέα Υόρκη

τότητες και προπαντός τον κόσμο τις ΗΠΑ αρχίζουν να ευοδώνονται στον τουριστικό,

της που την καθιστούν γοητευτικό
επενδυτικό προορισμό. Αυτό ήταν
το κύριο συμπέρασμα από τη διορ
γάνωση «Ημέρας της Κύπρου» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και επενδυτικού
φόρουμ στο Μετροπόλιταν Κλαμπ του Μανχάταν

(21 και 22 Μαρτίου), με τη συμμετοχή του Προέδρου
Αναστασιάδη, τριών υπουργών της Δημοκρατίας,
Αμερικανών αξιωματούχων και στελεχών ενεργεια
κών κολοσσών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και
επιχειρηματικών ομίλων. Το φόρουμ διοργάνωσε η
εταιρία Capital Link, σε συνεργασία με την Κυπρι
ακή Ένωση Πλοιοκτητών, τον Κυπριακό Οργανι
σμό Προσέλκυσης Επενδύσεων και τα Εμπορικά
Επιμελητήρια Κύπρου και ΗΠΑ, καθώς και με τη
στήριξη επιχειρήσεων από τις δυο χώρες. Πα τη
σημασία των δυο αυτών
διοργανώσεων μίλησαν
Υπουργοί και οικονομικοί στον «Φ» υπουργοί και
παράγοντες μιλούν στον οικονομικοί παράγοντες
«Φ» για την επενδυτική της Κυπρου
εικόνα της Κύπρου
¦ Χάρης Γεωργία

δης (υπουργός Οικο
νομικών): «Πρόκειται
για σημαντικές ευκαιρίες προβολής της Κύπρου ως
ενός ασφαλούς, ελκυστικού και επενδυτικού προο
ρισμού. Ως μιας χώρας που αντιμετώπισε δυσκολίες
τα προηγούμενα χρόνια και έκτοτε έχει καταφέρει

να ανακάμψει. Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα που
αναδείχθηκε στο συνέδριο. Θεωρώ ότι χρειάζεται
πληροφόρηση για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Πα παράδειγμα, δεν είναι γνωστό σε όλους πως η
Κύπρος είναι το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρι
σης στην Ευρώπη και ότι στον τουριστικό τομέα
υπάρχει σημαντική προοπτική για περαιτέρω επέ

κταση. Συνεπώς, θα πρέπει να κρατήσουμε επαφή
με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και η Νέα Υόρκη
είναι η μητρόπολη αυτής της κοινότητας. Μέσα από
την επαφή και την πληροφόρηση οι ευκαιρίες θα
διευρυνθούν και θα επιβεβαιωθούν».
¦ Πώργος Λακκοτρύπης (υπουργός Ενέρ

στον ενεργειακό και στον ναυτιλιακό τομέα. Είναι
αυτές οι εξελίξεις, βεβαίως πάντοτε σε συνδυασμό
με τις εξελίξεις στον μακροοικονομικό τομέα, που
μας επιτρέπουν να κεφαλοποιήσουμε αυτή την
προσπάθεια. Δεν μένουν αδιάφοροι οι Αμερικανοί
επενδυτές στις διάφορες επενδύσεις των μεγάλων
εταιριών που βλέπουμετο τελευταίο διάστημα, είτε
αφορά την ΑΟΖ της Κύπρου είτε το καζίνο  θέρετρο
είτε άλλους τομείς. Γϊ' αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ για
να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας».

αυτή η ευκαιρία στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρ
κης. Ευχαριστούμε τον κ. Πόλυ Χατζήιωάννου που
ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Η Κύπρος επιστρέ
φει δυναμικά στις αγορές και στον παγκόσμιο χάρτη
των επενδύσεων. Η σημασία της εδώ παρουσίας
μας το καταδεικνύει αυτό. Πολλοί επενδυτές από

την Αμερική, η οποία αποτελεί μια σημαντική αγο
ρά και δεξαμενή άντλησης επενδύσεων, βάζουν
πλέον και την Κύπρο στο ραντάρ τους όταν θέλουν
να δουν κατά πόσο θα επενδύσουν στην περιοχή.
Επίσης, σημαντική είναι και η χρονική στιγμή της
¦ Μάριος Δημητριάδης (υπουργός Μετα όλης επίσκεψης».

φορών, Επικοινωνιών & 'Εργων): «Μέσω τέτοιων
συνεδρίων μπορούμε πραγματικά να προσελκύσου
με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι επενδύοντας
θα δώσουν ώθηση στην οικονομία και θα δημιουρ
γήσουν επιπρόσθετες θέσεις εργασίας. Εξάλλου,

¦ Νικόλας Χατζηγιάννης (γενικός διευθυ
ντής Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας):« Ήταν
μια εξαιρετική αρχή. Ελπίζουμε να θεσμοθετηθεί.
Στο συνέδριο μάς δόθηκε η δυνατότητα να περιγρά
ψουμε όσα έχουμε κάνει τα τελευταία δυοτρία χρό
αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η χώρα νια, αλλά κυρίως τις προοπτικές που διανοίγονται. Η
να προχωρήσει μπροστά. Όσον αφορά τον χώρο ουσία αυτής της πρωτοβουλίας είναι να μπούμε σ'
των μεταφορών, η ναυτιλία είναι ένα πολύ σημα έναν τρόπο σκέψης ανταγωνιστικότητας. Και η Κύ
ντικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου μου, στο οποίο προς χρειάζεται να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική.
έχουμε δει μεγάλη αύξηση τα τελευταία τρία χρό Είναι μια χώρα μικρή, αλλά είναι πάνω στον χάρτη,
νια. Είμαστε περήφανοι για την κυπριακή ναυτιλία μέλος της ΕΕ και αποτελεί για τον επενδυτικό κόσμο
και είμαστε περήφανοι για εταιρείες, όπως η Safe του εξωτερικού μέρος με προοπτική στην περιοχή
Bulkers, η οποία ανήκει σ' έναν Κύπριο επιχειρη και στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Πιστεύω ότι
ματία και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της είναι η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού».
¦ Ανδρέας Χατζηγιάννης (πρόεδρος Κυ
Νέας Υόρκης».
πριακής
Ένωσης Πλοιοκτητών): «Το σημαντικό
¦ Τζον Πάτρικ Χούρικαν (διευθύνων σύμ
είναι
ότι
υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από τις
βουλος Τράπεζας Κύπρου): «Η "Ημέρα της Κύ
ΗΠΑ.
Η
ναυτιλία είναι ένας καλός πρεσβευτής.
πρου" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είναι
Μετά το Brexit, η Κύπρος έχει να παίξει ρόλο, γιατί
μια άλλη μεγάλη μέρα για την Κύπρο. Η οικονομική
συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για προσέλκυ είναι ανταγωνιστική και διέπεται από τον αγγλικό
νόμο. Έχουμε ένα πολύ καλό εργατικό δυναμικό
ση επενδύσεων. Κι αυτό είναι ένα πολύ καλό παρά
δειγμα για μια εταιρεία που προβάλλει τη σημαία εκπαιδευμένο σεΑγγλία και Αμερικήαλλά γενικά
της Κύπρου. Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν τον κόσμο της Κύπρου, το περιβάλλον, που είναι
και άλλες. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος να είμαστε πολύ φιλικό, τις θαυμάσιες καιρικές συνθήκες.
αισιόδοξοι γενικότερα για την κυπριακή οικονομία, Αυτά δεν τα βρίσκεις παντού και πρέπει να τα
αλλά και λόγος για εμάς να έχουμε όραμα. Έτσι, προβάλουμε και να τα αναδείξουμε. Και αποτελεί
ενθαρρυντικό στοιχείο ότι η πολιτική ηγεσία είναι
πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να μη χάσουμε
πρόθυμη και σε γενικές γραμμές υπάρχει ενότητα
αυτά που ήδη κάναμε, πετυχαίνοντας ακόμα περισ
σ' αυτό το θέμα».

MatrixMedia  Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia  Tel: +357 22 592378  Fax: +357 22 358018  eMail: info@matrixmedia.com.cy

Page 5 / 8

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 02/04/2017

MatrixMedia  Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia  Tel: +357 22 592378  Fax: +357 22 358018  eMail: info@matrixmedia.com.cy

Page 6 / 8

Review from 03/04/2017

Customer:

Articlesize (cm2): 777
Author:
Harris Georgiades

Rubric:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Subrubric:
Οικονομικά θέματα/Λογιστικά
Mediatype:Print

FINANCIAL MIRROR
ημερομηνία: 29/03/2017, από σελίδα 4

'Cyprus has made a comeback9
What is it which makes a

country attractive for
business and investment?
It's a number of reasons

actually, but if I were to
single out two, I would
mention stability and
opportunity.
No entrepreneur will be comfortable
enough to take a major decision or to make
an important step in an environment of
uncertainty and instability. And no
investment will ever make sense in the

stability and confidence. Since 2014, we are
operating with a balanced budget and with a
primary surplus of around 2.5% of the GDP,
which makes it the highest in the EU.

3% of the GDP, and this is, in fact, the
projection for the medium term. All the key

The fiscal outlook for 2017 and for the

The financial and business services sector

years ahead, remains within the very same retains significant comparative advantages,
parameters.
most important of which I consider the
Placing public expenditure under control world class expertise which has been attained
and operating with a balanced budget, was over the years. In a very good example of
not an end in itself. It was the means which
government and industry working together,
enabled us to maintain tax stability and to we are currently reforming the legal and
promote significant tax breaks and administrative framework aiming to further
incentives aimed at reinvigorating economic develop the Cyprus Funds sector and
activity.
investment fund management.
A labour tax introduced in 2011 has been
The Cyprus shipping industry has
abolished as of the beginning of this year, remained strong and has been attracting new
thus making hiring easier. Likewise, a tax on business throughout the last few years. Not
property ownership has been scraped, and everyone realises that Cyprus is, in fact, the
property transfer fees have been reduced by largest ship management centre in Europe.
50%, thus offering a boost and supporting You will hear more from the responsible
the recovery of the property sector. Among Minister himself, Transport Minister
others, we have also introduced a permanent Demetriades, who has earned my respect for
tax deduction for all new equity invested in seeing through a very beneficial privatisation
any Cypriot company on the basis of a of the largest port of Cyprus, that of
notional interest rate and, very recently, we Limassol, standing up to criticism regarding
have introduced an additional tax break for very short term transitional difficulties which
investment in startups and innovative have already been tackled. High on the
agenda of government priorities is the
companies.
I should mention that maintaining an conclusion a concession agreement for our
attractive and competitive tax regime is second port, that of Larnaca, by the end of
something which enjoys strong crossparty this year.
Tourism, is obviously the flagship
support in Cyprus, and this offers a further
industry of Cyprus, and I can tell you that we
sense of stability and predictability.
In a similar manner, decisive action was are already gearing for yet another record
taken in our financial sector, on which we season. Enhanced air connectivity has been
shall hear more in a while, by a new instrumental in increasing tourist arrivals
generation of banking leaders who have been and take note of this fact: Cyprus is the

absence of opportunity.
I am convinced that Cyprus currently
offers an ideal combination of stability and
opportunity. It is an island of safety and
stability, during uncertain times. It is an
island offering opportunity and excellent
prospects for business and investment.
This was not, exactly, the case a few years
back, when Cyprus made the headlines for all
the wrong reasons. A combination of loose
fiscal policy resulting in excessive budget
deficits, together with lax supervision and
bad practices in the banking sector resulting
in an unsustainable credit expansion, but
primarily a political failure to act in a timely tasked to reform and to restore the
manner, drove Cyprus into a deep recession
reputation of the sector.
and lead to a severe economic and financial
Capital and solvency ratios have improved
crisis.
significantly and currently stand above the
But since then, what has been achieved is
EU average. The regulatory framework and
nothing short of a remarkable recovery. A
KYC procedures have been enhanced,
rebound which came much sooner than
banking sector supervision is now conducted
anyone was expecting and in a manner
by the European Central Bank in Frankfurt,
which confirms the resilience of the Cyprus
and corporate governance has improved. In
economy and the excellent prospects of its
short, the banking sector of Cyprus has
key productive sectors.
healed to a significant extent.
The two main problem areas which I have
Here, a special reference should be made
mentioned, that is public finances and
to the very significant presence of US
banking, have been tacked.
investors in the largest of Cypriot banks. This
On public finances we did what we had to
has been a most welcomed development of
do, and fully eliminated a budget deficit
the last few years, offering yet another strong
which, for a succession of years, stood at a
signal for the restoration of confidence.
level of 56% of the GDP. We did so in one
Cyprus currently enjoys one of the
go, over a since year, exactly because we
highest growth rates in the EU, just short of
were eager to restore macroeconomic

sectors of the economy are now contributing
to growth.

country enjoying the best weather in Europe,
by far.
The Minister responsible for Tourism,
being also responsible for energy, and
commerce and industry, I doubt will manage
to cover all the positive developments under
his portfolio. Minister Lakkotrypis has not
been facing much criticism, I call him "the
good news Minister." One of the very good
news is the imminent conclusion of yet
another concession agreement, with a
consortium from the US, Hong Kong and
Cyprus, for the creation of the largest
integrated casino resort in Europe. This will
be a 0.5bln euro project, and will offer a
major addition to the tourist product of
Cyprus, also delivering very significant tax
revenues.

In addition to the casino resort, we have
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In fact, let me say that we are neither operation.
recently seen significant foreign investment
It will continue acting as a dedicated and
in sectors including marinas, hotels, satisfied nor complacent with what has been
residential projects, airliners, the retail sector achieved so far. We know that we can do reliable member of the EU, pushing the
even better.
Union in the direction of enhancing the
and Pharmaceuticals.
Firstly, we have still not been able to fully competitiveness and the growth prospects of
The public sector has also been
implementing major investment in higher alleviate the consequences of the financial our economies. But fending off any moves
education and research, in an effort to crisis. Nonperforming loans are still a major that will result in increased taxation or in
broaden the base and diversify our economy. legacy problem for our banks, even though unnecessarily restrictive rules and
According to rough estimates, public and they are declining. Unemployment is also regulations.
And we shall continue to take a clear
private sector investment in infrastructure, declining, but remains high.
And we fell that more could be done to cut stance in favour of free trade and open
currently underway, exceeds 12% of the
GDP.
back on bureaucracy and to simplify markets on a global scale. Within this
It is obvious that Cyprus has made a procedures. But more importantly, we framework we shall continue to value our
comeback. The restoration of stability and acknowledge that our economy and our key relationship with the US as one of strategic
confidence opens the way for new business sectors, even the wellestablished ones like importance and we shall continue to work
tourism, have a significant potential to grow for expanding our commercial and
and new investment opportunities.
On behalf of the government I can offer a more. So we must continue, and this is investment ties even more.
very clear commitment that we shall exactly what we intend to do.
And we shall do so not only on a local Address by Finance Minister Harris
continue striving to create an even friendlier
environment for entrepreneurship and level, but also on a regional and European Ceorgiades at the Capital Link Cyprus
business.
and international level. Cyprus will continue Investment Forum, New York, on March 22
working for regional stability and co

"We are neither satisfied

nor complacent with what
has been achieved so far.
We know that we can do
even better"
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CYPRUS

U.S. Investors
explain why
they have
chosen Cyprus
New York.-( GreekNewsOnline)
One of the reasons for the success of the “Capital
Link Invest in Cyprus Forum” that took place on
March 22, at the Metropolitan Club in New York
City, was the participation of investors that have already invested in the island’s economy and shared
their successful experiences. Some of them where
successful Cypriot – American businessmen, who
shared their experience during a panel discussion
entitled “Why Cyprus - The Cypriot American Investor Perspective”. Nicolas Nicolaou, CFO of Mana
Products, Inc. and President, Cyprus – US Chamber
of Commerce was the moderator. Sitting at the panel
were:
• Mr. Nikos Mouyiaris, Founder & CEO - Mana
Products Inc.
• Mr. John Televantos, Partner - Arsenal Capital
• Mr. Andreas Kramvis, Operating Partner - AEA
Investors
• Mr. Constantine Iordanou, Chairman of the Board
- Arch Capital Group Ltd.
In his introductory remarks, Nicolas Nicolaou said
Cyprus is on its road to recovery from a very sizable
financial crisis.
“The recovery is the result of a coordinated effort by
the government to implement the necessary reforms
required. Today Cyprus offers a very attractive
proposition for international companies to set up
their regional headquarters in Cyprus and leverage
its geographical position, friendly corporate legal
framework and highly educated talent pool.”
Nikos Mouyiaris called Cyprus the perfect place for
Continues on page 44
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Greek Independence Day
celebrations across the U.S.
From Florida to
Philadelphia and Maine,
and from New York City
to San Jose, California,
Greek Americans
commemorated
the March 25, 1821
Greek Revolution

Photo: GANP/Dimitrios Panagos
John Nikolopoulos, governor of the Sterea Hellas Federation and owner of the Bay Ridge Bakery
on Brooklyn, marched on his horse, in New York City’s Greek Independence Day Parade on Fifth
Avenue, dressed as Greek Revolution hero Georgios Karaiskakis. Sunday, March 26, 2017.

New York.- (GreekNewsOnline)
Greek Independence Day celebrations continue across the Unites States. Greek Parades began in Tarpon Springs Florida, on March 19, followed by the Greek Parades on March 26 in New
York City and Detroit and Philadelphia on April
2. Chicago’s will be the last Greek Parade on
April 30.
Many town halls in various states issued proclamations and held Greek flag raising events.
Continues on pages 42 - 43
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U.S. Investors explain why they have chosen Cyprus

From last page
investment.
“Highly educated with high technical skills, the people of Cyprus can help foreign corporations thrive in
that part of the world as well as Europe. With some
other Cypriots we invested millions of dollars in biotechnology and other companies. People that like to
invest they can do it individually or they can join
our group for investments there. My company hired
4 brilliant young Cypriots’ to work there for our IT
team. We also would like to bring here few interns in
Cosmetic Chemistry, industrial, mechanical and few
others so we can train” .
John Televantos stressed that in Cyprus there some
companies with great potential that need finance
and business to grow.
«As a Cypriot American investor, my hope is to find
businesses in Cyprus that need both capital and experienced business advice to help them grow or globalize. There appears to be a number of developing
businesses in Cyprus run by very competent entrepreneurs and business leaders that are constrained
to grow or grow globally given the size of the Cyprus
market. But some of the capabilities of these companies are world class in certain niches and deserve
our support both financial and otherwise to help
them grow».
Andreas Kramvis has concentrated in investing in
high technology companies in Cyprus and shared
his experiences during the meeting. He covered
availability of world leading scientists/engineers,
technical developments, infra-structure and market
access.
Dinos Iordanou detailed the case for establishing
Financial service support and back office facilities
in Cyprus:
I. Cyprus is talent rich with a great number of college graduates having degrees in accounting, mathematics, actuarial science and engineering
II. As a member state of the EU and local laws based
on British law, the Island provides a stable legal environment
III. Thriving democracy with democratic elections
provides a stable government
IV. Work ethic of population is very high and very
adaptable to world standards
V. Labor cost is very attractive as compared to the
US or mainland Europe and is competitive with
other Asian and Eastern European base outsourcing
alternatives

The International
Investor Perspective

Kyri Loupis, Managing Director, Head of Energy
and Infrastructure Team and Portfolio Manager,

Goldman Sachs Asset Management was the moderator of a panel of top investors who shared their
positive experience from investing in Cyprus. The
panelists were:
• Mr. David Bonanno, Managing Director - Third
Point
• Mr. Matthew Bonanno, Partner & Co-Head of
North American Credit – York Capital
• Mr. Stephen Johnson, Managing Director - Invesco
Private Capital / WL Ross & Co.
• Ms. Natasa Pilides, Director General - Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)
• Mr. Adam Steinberg, Senior Vice President - Spectrum Gaming Capital; Advisor - Hard Rock
Mr. Kyri Loupis in his opening remarks he spoke
about the increasing number of foreign investment in Cyprus, both private and public as well as
greenfield projects, spanning sectors like financial
services, real estate and hospitality. He commented
that the panel represented both the quality as well
as diversity of foreign investors in Cyprus, including
some of the leading US hedge funds, private equity
firms and development companies.
Mr. David Bonanno talked about the Cypriot economic recovery, attractive sectors and investment
options and opportunities in real estate and natural
gas. He also discussed all the progress made by Hellenic bank and other banks on the island addressing
their NPLs and stabilizing liquidity. “Areas of interest are real estate, tourism, infrastructure development projects such as the ports and casino.”
Mr. Matthew Bonanno said:
“- York has been one of largest investors in the Hellenic region over the last 5 years.
- Our investments have covered government bonds
in Greece and Cyprus, investments in financial institutions, as well as infrastructure and real estate
ventures
- Our most recent investment in Cyprus was in the
rehabilitation of Aphrodite Hills, a resort and villa
development venture in Paphos, Cyprus
- This was the first NPL transaction in Cyprus
- we restructured the business with a view to create
Long term value which not only maximised recoveries for existing stakeholders, but also invested capital
to refurbish the resort and expand the resort
- We are currently looking at several new opportunities including providing new capital for Real Estate projects in Limassol. Advanced discussions on a
project that we cannot discuss in more detail today
due to confidentiality reasons
- We have spent a lot of time with Adam Steinberg
and the principals of the new casino project as well,
which we hope will be very successful and will further boost cyprus’s tourism and growth prospects”.
Mr. Stephen Johnson mentioned:

“At WL Ross, we led the majority of the international
investors in contributing €1 billion of common equity to Bank of Cyprus in October 2014. The Greek
debt write-off and subsequent bail-in were very difficult things for Cypriots, and were unprecedented
in the Eurozone. But behind this exogenous shock
we saw a people and an economy with meaningful
resilience. Since our investment, Cyprus has continually outperformed on economic targets and has regained access to the markets. Going forward, with its
well-designed legal system, there is a strong footing
to help support businesses, to drive innovation and
thus spur foreign direct investment.”
Ms. Natasa Pilides: “As the first point of contact and
main facilitator of current and potential investors,
Invest Cyprus understands the investor’s perspective”. Ms. Pilides provided some insights on the
reasons why some of our clients have chosen to set
up or expand their activities in Cyprus, as well as
some of the initiatives and planned reforms which
are expected to further improve the investment and
business environment.
Mr. Adam Steinberg: “We represent the consortium
developing the casino project in Cyprus. From our
perspective, Cyprus is a great location for a casino
with substantial travel infrastructure, including two
international airports, nonstop flights to over 90
cities (combined population of 230 million people)
and a modern highway system. Cyprus is a wellknown travel destination with over 3 million tourists
in 2016, up 20% from 2015. Other attributes of Cyprus that makes this an attractive development project include the lowest corporate tax rate in the EU
and the economic rebound that allowed the country
to exit from financial supervision ahead of schedule”.

ENERGY

Ed Cox, Director of Noble Energy, Yaniv Friedman,
Deputy CEO of Delek Drilling & Avner Oil Exploration, Jay Jackson, Europe/Caspian Exploration
Manager of Exxon Mobil and Gianni Di Giovanni,
Chairman of Eni Petroleum Co. Inc. were the panelists at the Energy Session.
Ed Cox: “Large discoveries of hydrocarbons in the
Eastern Mediterranean are already having a geopolitical impact, and when developed, can be a major
economic driver for the area. Cyprus is well situated
to benefit commercially, economically and politically from its geography, the territorial presence of
hydrocarbons and its business and ethnic cultures
assuming wise political leadership and diplomatic
engagement. Successful development of offshore hydrocarbons requires long term planning and commitments of expertise and capital and is difficult
enough in stable political environments. The fact
that the Eastern Mediterranean is a «tough neigh-

borhood» with governance of relevant territories in
extreme flux is an over arching factor which can determine the success or failure of the opportunity for
the neighborhood lying under its seas”.
Yaniv Friedman: «We at Delek Drilling and Avner
consider ourselves fortunate to be at the forefront of
the East Med Energy story being a major partner in
all of the large offshore discoveries in recent years,
Tamar, Leviathan and Aphrodite that have unlocked
a new, exciting underexplored basin that is already
changing our region for the better. We are strong believers in regional cooperation and demonstrating it
can be achieved. For us, being part of the Aphrodite
Project, which is also the largest investment in Cyprus, means that Cyprus is an integral, critical part
and has a pivotal role in our strategy and in this regional evolving and growing energy play. «
Mr. Jay Jackson: · ExxonMobil has successfully
marketed fuels and lubricants in Cyprus for over
55 years through our network of Esso-branded service stations, qualified fuels and lubricants resellers,
and large customers. · Recent upstream gas discoveries in the Eastern Mediterranean region reflect
the promising future potential for hydrocarbons in
Cyprus. · ExxonMobil and our partner Qatar Petroleum were selected to negotiate the terms of an
Exploration and Production Sharing Contract for
offshore Block 10. We bring a highly experienced
staff, proprietary technology, and gas commercialization capabilities – including our leading position
in the rapidly growing liquefied natural gas (LNG)
business – in which we participate through the entire value chain, from offshore production through
to marketing. We are confident that our exploration
activities, if successful, could bring significant longterm benefits to Cyprus.
· The industry environment for both private sector
and government participants remains challenging.
Competition for investment resources is more vigorous in this environment.· With sound frameworks in
place, governments will be able to attract fiscally and
technically capable operators, such as ExxonMobil,
to best capture the value of their natural resources.
Mr. Gianni Di Giovanni: “The Mediterranean region
continues to play a pivotal role in global context, as
the very contemporary factors of geopolitics, migration, development, terrorism, the environment and
energy keep what the Romans called Mare Nostrum
firmly at the top of the agenda of policy makers,
business and academia. Even in this most challenging context, major new huge natural gas discoveries
in the Eastern Mediterranean can play a significant
role in redefining the Southern shore: from being an
immediate source of crisis and alarm, to one which
also holds a promise of prosperity for countries of
the Southern Mediterranean and for Europe”

Νέα Υόρκη: Αφιερωµένο στην Κύπρο το Forum του Capital Link
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Νέα Υόρκη: Αφιερωµένο στην Κύπρο το Forum του Capital Link
April 4, 2017
Written by Despina Afentouli

«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που εγκαινιάζουµε το Capital Link Επενδύστε στην Κύπρο, το οποίο
προγραµµατίζουµε να επαναλάβουµε κάθε χρόνο», αναφέρει σε γραπτό χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του
Capital Link, Νικόλας Μπορνόζης, αναφορικά µε το Forum που αφιερώθηκε, για πρώτη φορά, στην Κύπρο
στις 22 Μαρτίου 2017 στη Νέα Υόρκη.
«Σκοπός του Forum», εξηγεί ο κ. Μπορνόζης, «είναι η προβολή της Κύπρου ως επενδυτικός και
επιχειρηµατικός προορισµός µεταξύ των αµερικανικών επενδυτικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών
κοινοτήτων».
«Η Κύπρος µπορεί να είναι σηµαντικής σηµασίας για εταιρείες που χρησιµοποιούν το Ηνωµένο Βασίλειο ως
προορισµό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς, θα επωµισθούν τις συνέπειες από το BREXIT [την
έξοδο του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση]», παρατηρεί ο κ. Μπορνόζης, τονίζοντας ότι
«Στρατηγικά, η Κύπρος τοποθετείται ως προορισµός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μέση Ανατολή,
στη Βόρεια Αφρική και στη Μαύρη Θάλασσα.
Σε γραπτό χαιρετισµό του για το Forum, ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,
υπογραµµίζει ότι «Το 2013, η βαθειά οικονοµική κρίση έφερε τίτλους ειδήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο και
συνέδεσε το όνοµα της χώρας [της Κύπρου] µε τη φράση "capital controls". Τέσσερα χρόνια µετά,
µπορούµε µε υπερηφάνεια - για άλλη µια φορά - να συνδέσουµε την Κύπρο µε την ανάπτυξη και την
προοπτική. Η κυπριακή οικονοµία εµφανίζεται ισχυρότερη και είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες
προκλήσεις, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητές της».
«Αποφασιστικές µεταρρυθµίσεις, συνετή οικονοµική διαχείριση, σκληρή δουλειά και η αποφασιστικότητα
των ανθρώπων, εξασφάλισαν την έξοδο της Κύπρου από το πρόγραµµα οικονοµικών προσαρµογής
νωρίτερα από ότι αναµενόταν», αναφέρει – µεταξύ άλλων – ο κ. Αναστασιάδης, ενώ τονίζει ότι «Ήδη, το
2015, η κυπριακή οικονοµία έχει σηµειώσει ρυθµούς θετικής ανάπτυξης που ισοδυναµούν µε 1,7%. Για το
2016, η ανάπτυξη ήταν 2,8%, µία από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σηµαντικότερο είναι ότι
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αυτός ο ρυθµός ανάπτυξης αναµένεται να µείνει σε αυτό το επίπεδο τα επόµενα χρόνια.»
Επιπλέον, ο κ. Αναστασιάδης επισηµαίνει ότι «Παρά τις οικονοµικές δυσχέρειες που αντιµετωπίσαµε, τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κύπρου, όχι µόνο δεν επηρεάστηκαν, αλλά ενισχύθηκαν και εδραιώθηκαν,
κάνοντάς τα να ξεχωρίζουν από τους περισσότερους επενδυτικούς προορισµούς», αναφέροντας - µεταξύ
άλλων - τις Συµφωνίες Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας, το ανθρώπινο δυναµικό υψηλής κατάρτισης και
επαγγελµατισµού, το πλήρως εναρµονισµένο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση φορολογικό και νοµικό σύστηµα, το
γεγονός ότι η Κύπρος έχει έναν από τους χαµηλότερους δείκτες και πιο ανταγωνιστικούς δείκτες
φορολογίας εισοδήµατος εταιρειών στην Ευρώπη ύψους 12,5%.
Όπως υπογραµµίζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον στον
τοµέα της ενέργειας και ευρύτερα για επενδύσεις από αµερικανικές εταιρείες στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας
ο ίδιος ότι υπάρχουν ευκαιρίες για επενδυτές που εδράζουν στις Η.Π.Α. να εκµεταλλευτούν τις στρατηγικές
σχέσεις της Μεγαλονήσου µε τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς, ενώ
αναφέρει ότι η προσέλκυση επενδυτών σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησής του, µετά την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους και του
οικονοµικού συστήµατος.
Το Forum είχε ως θεµατικές ενότητες, «Οικονοµία - Επιχειρηµατικότητα & Επενδυτικό πλαίσιο»,
«Τραπεζικές & Οικονοµικές υπηρεσίες», «Ενέργεια», «Ναυτιλία & ∆ιοικητική µέριµνα» και «Η Κύπρος ως
επιχειρηµατικός και επενδυτικός προορισµός» και «Γεύµα & Εισαγωγική οµιλία», στις οποίες συµµετείχαν µεταξύ άλλων - ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός
των Ηνωµένων Πολιτειών Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Σχέσεων, Τζόναθαν Κόεν, ο Υπουργός
Οικονοµικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Γιώργος Λακκοτρύπης, καθώς και ο Υπουργός Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Μάριος ∆ηµητριάδης. Αναλυτικότερα το πρόγραµµα
µε τους συµµετέχοντες και τις θεµατικές ενότητες διατίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Capital Link:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/index.html
Μεταξύ άλλων, το Forum παρακολούθησαν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρέσβης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη Νέα Υόρκη, Βασίλειος Φιλίππου, ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, ∆ρ Κωνσταντίνος Κούτρας, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη
Νέα Υόρκη, Εµµανουήλ Κουµπαράκης, η ∆ιευθύντρια του Γραφείου Τύπου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Σία
Παπατριανταφύλλου,η Προϊσταµένη του Γραφείου Ε.Ο.Τ. στις Η.Π.Α.-Καναδά, Γρηγορία Καµατερού και
πολλοί άλλοι.
Το Capital Link, διευκρινίζει ο κ. Μπορνόζης, είναι γνωστό για τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου fora για τη
ναυτιλία σε κοµβικά βιοµηχανικά κέντρα, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Αθήνα, η Σανγκάη - και από το
2017 - και στη Λεµεσό, τα οποία, εξηγεί, αποτελούν µοναδικές εκδηλώσεις µάρκετινγκ και δικτύωσης
(networking) και παρακολουθούνται από σηµαντικό αριθµό υψηλόβαθµων στελεχών από τον χώρο της
ναυτιλίας, όπως πλοιοκτησίας, εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και από
άλλους χώρους.
Σηµειώνεται ότι το Capital Link, εκτός από το forum στη Νέα Υόρκη, αφιέρωσε άλλο ένα Forum ναυτιλίας
στην Κύπρο στις 9 Φεβρουαρίου 2017 στη Λεµεσό της Κύπρου.
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