
1 

 

Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου Τράπεζας Κύπρου κ. Γ. Κυπρή - 2ο 

Ενεργειακό Συμπόσιο – Ο ρόλος της Κύπρου στον ενεργειακό 

διάδρομο της Ν.Α. Μεσογείου. 14/3/2013 

 

Σε μια Ευρώπη που διψάει για ενέργεια, για μια χώρα σαν την Κύπρο, με δικά της 

ενεργειακά αποθέματα αλλά και με τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου των 

ενεργειακών αποθεμάτων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι προοπτικές είναι 

ανεξάντλητες.  

 

Το θέμα του συμποσίου είναι όχι μόνο επίκαιρο, αλλά και καθοριστικό των εξελίξεων 

στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή μας για αυτό και συγχαίρω τους διοργανωτές 

του, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την εταιρεία επικοινωνίας, 

fmw. 

 

Η ανάληψη της κεντρικής χορηγίας από την Τράπεζα Κύπρου, αναδεικνύει το ζωηρό 

ενδιαφέρον του Συγκροτήματος για τα σημαντικά θέματα του τόπου και της οικονομίας. 

Οι ενεργειακές εξελίξεις στην Κύπρο σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη χώρα μας, 

τόσο σε γεω-στρατηγικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η προοπτική αξιοποίησης του 

φυσικού αερίου διαφοροποιεί τα δεδομένα της χώρας μας, η οποία παρά τη σημερινή 

πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, μπορεί να είναι αισιόδοξη για το μέλλον. 

 

Με δεδομένο ότι οι παραδοσιακοί τομείς της οικονομίας μας νοσούν, η ένταξη της 

ενέργειας στο οπλοστάσιο της κυπριακής οικονομίας δημιουργεί ελπίδα και προοπτική 

και προσφέρει μια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

  

Η ενίσχυση και διεθνοποίηση της οικονομίας μας θα διευρύνει τις δυνατότητές μας για 

βελτίωση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με σημαντικές χώρες και 

θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις. 

 

Τομείς της πραγματικής οικονομίας, όπως οι κατασκευές, η ναυτιλία, οι μεταφορές και οι 

υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και του τραπεζικού τομέα, θα παρουσιάσουν 

ανάκαμψη συνεισφέροντας στην ταχεία ανάπτυξη του τόπου. Πίσω από την αξιοποίηση 

του φυσικού αερίου υπάρχουν επίσης, πολλοί νέοι υποτομείς που θα δημιουργηθούν 
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και θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, ενώ άμεσα οφέλη θα υπάρξουν από τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 

 

Η Κύπρος έχει δημιουργήσει ένα σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον το 

οποίο προσελκύει ξένες επιχειρήσεις και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για 

εγκατάσταση του κέντρου των περιφερειακών τους εργασιών στο νησί μας.     

 

Το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, το υψηλής εκπαίδευσης και ειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό,  το σταθερό νομικό περιβάλλον και η υπόσταση μας ως κράτος μέλος της 

ευρωζώνης, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να είμαστε ανάμεσα στις πρώτες  επιλογές 

μεταξύ των εταιρειών που αναζητούν έδρα των διεθνών δραστηριοτήτων τους. 

 

Όλα αυτά βοηθούν την Κύπρο να λειτουργήσει ως μια ενεργειακή πύλη που θα δώσει 

τη δυνατότητα πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή αγορά σε όσες εταιρείες αξιοποιήσουν τον 

ενεργειακό μας πλούτο και μέχρι σήμερα λειτουργούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η Τράπεζα Κύπρου, ως ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο,  θα 

διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην οργάνωση και ανάπτυξη του τομέα ενέργειας. Το 

Συγκρότημά μας έχει ήδη προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε νεοσύστατες 

εταιρείες που έχουν σκοπό τη συμμετοχή τους στην έρευνα και αξιοποίηση αερίου και 

πετρελαίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Μέσω των μονάδων 

Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών οι επιχειρήσεις αυτές απολαμβάνουν με 

αποτελεσματικό τρόπο, εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες. 

 

Πριν ολοκληρώσω την ομιλία μου ας μου επιτραπεί μια μικρή αναφορά για την 

κυπριακή οικονομία και τον τραπεζικό τομέα. 

 

Όπως όλοι γνωρίζετε η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αιτηθεί την παροχή 

χρηματοοικονομικής βοήθειας από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας για παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας 

στην Κυπριακή Δημοκρατία θα βασίζεται στις κεφαλαιακές ανάγκες του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως αυτές θα καθοριστούν από τον διαγνωστικό 

έλεγχο που διενεργήθηκε, στις χρηματοδοτικές ανάγκες και στις ανάγκες 
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αναχρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας.  

 

Ευελπιστούμε ότι οι επαφές της νέας Κυβέρνησης στις Βρυξέλλες αυτές τις μέρες και οι 

προσπάθειες και διαβουλεύσεις για επίτευξη συμφωνίας στο Eurogroup ως προς το 

πρόγραμμα βοήθειας προς την Κύπρο θα ευοδωθούν, ούτως ώστε να εκλείψει το κλίμα 

αβεβαιότητας που επικρατεί. 

 

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα βοηθήσει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης 

απέναντι στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και θα επιτρέψει την αναπόσπαστη 

συνέχιση των εργασιών μας και τη σταδιακή επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά 

ανάπτυξης. Επιπλέον, οι διαθρωτικές αλλαγές που θα συνοδεύουν την εφαρμογή του 

προγράμματος (μνημονίου) θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση διαχρονικών 

προβλημάτων και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τόσο του δημόσιου όσο και του 

ιδιωτικού τομέα. 

 

Μέσα από την αξιοποίηση του τομέα της ενέργειας, η κυπριακή οικονομία μπορεί να 

ξεπεράσει τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες και να δημιουργήσει τις προοπτικές για 

πρόοδο και ανάπτυξη. Η Τράπεζα Κύπρου, ως διαχρονικός στυλοβάτης της κυπριακής 

οικονομίας, θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενεργειακές προοπτικές της 

χώρας μας. 

 

Με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζω όλους τους αξιόλογους ομιλητές του Συμποσίου και 

εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του. 


