
1 

 

11. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Α ‘ενότητα: "ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"  

Το επενδυτικό σκέλος του συνεδρίου, εξυπηρετεί τις εξής σκοπιμότητες: 

1.  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Το προανακαμψιακό 2016, εμφανίζεται - σε μια περίοδο γενικότερης, αλλά και ειδικότερης 

οικονομικής κρίσης - ως παρέχον συγκρατημένες ελπίδες λογικής μεσοπρόθεσμης 

ανάπτυξης, δημιουργώντας μια αντίστροφη τάση από τα δεδομένα του 2013 και 

επιβραβεύοντας- εφόσον υπάρξει η σχετική δημοσιονομική πειθαρχία- την αυστηρή 

τήρηση μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία εμφανίζεται –εκ των πραγμάτων-ως η μόνη 

δυνατή για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 

Χωρίς να θεωρούμε ότι δεν απαιτούνται γενναίες κοινωνικές και θεσμικές καινοτομίες οι 

οποίες θα αποτελούν μέρη ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου σχεδίου βιώσιμης 

ανάπτυξης, δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε τις θετικές ενδείξεις και προϋποθέσεις που 

δημιουργούνται σήμερα, πράγμα το οποίο κατά κύριο  λόγο έχει γίνει αντιληπτό από τον 

επιχειρηματικό κόσμο και τα εγκυρότερα ξένα οικονομικά έντυπα τα οποία όμως φανερά 

δυσκολεύονται στο να λένε "καλά λόγια" για την κυβέρνηση στην Κύπρο. 

Δεν παραγνωρίζουμε την θετική επιρροή - επιβολή που απορρέει από την πίεση των 

κοινοτικών οργάνων, που έχουν θέσει την Κύπρο σε εξαμηνιαία επιτήρηση, θα ήταν όμως 

άδικο το να ισχυρισθούμε ότι η οικονομική πολιτική που ακολουθεί σήμερα η Κυβέρνηση 

είναι ανελαστική λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν υποκρύπτει και την πολιτική της 

βούληση για νοικοκύρεμα, σε ένα περιβάλλον που η Ευρωζώνη και οι αδύναμοι κρίκοι της 

αποτελούν στόχο οργανωμένων κερδοσκοπικών παιγνιδιών. 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την Αντιπολίτευση, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι 

ένα τμήμα από τους πιο σοβαρούς οπαδούς τους  αποδέχονται την αναγκαιότητα της 

οικονομικής πολιτικής και αφετέρου το ότι ο βιώσιμα αναπτυξιακός,  λόγος με την ανάλογη 

τεχνοκρατική σοβαρότητα, αναγνωρίζεται έστω ως μια σαφώς οριοθετημένη πολιτική τάση. 

Αν και είμαστε πολύ μακριά από την χρονική εκείνη στιγμή όπου τα κρίσιμα και 

καθοριστικά εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα δεν θα αποτελούν αντικείμενο 

κομματικής εκμετάλλευσης, ωστόσο φαίνεται ότι κάτι κινείται προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης ενός πνεύματος που έχει καλλιεργηθεί επαρκώς στους συνειδητοποιημένους 

Κύπριους πολίτες, για μια πολιτική η οποία οφείλει να εξυπηρετεί με συνέπεια και 

σοβαρότητα την αναπτυξιακή τροχιά, ανεξάρτητα από τις όποιες εναλλαγές κυβερνήσεων ή 

προσώπων. 

Οι Κύπριοι πολίτες, αρχίζουν να απαιτούν περισσότερο από κάθε άλλη φορά την λειτουργία 

των θεσμών, τον εκσυγχρονισμό της κρατικής μηχανής και την εγκατάλειψη των ανεύθυνων 

πολιτικών χειρισμών, προβάλλοντας το αίτημα του βιώσιμου, μακροπρόθεσμου 

στρατηγικού σχεδιασμού. 
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Όλα όσα είπαμε πριν, δεν περιγράφουν ένα ιδανικό πολιτικό περιβάλλον, δίνουν όμως το 

στίγμα κάποιων κυοφορούμενων αλλαγών, οι οποίες παρέχουν ελπίδα για την τύχη της 

Κυπριακής οικονομίας, σε μια εποχή που τα περιθώρια λαθών στενεύουν. 

Η σκοπιμότητα του συνεδρίου, όσον αφορά την πρώτη ΥΠΟ ενότητα, είναι η σαφής 

προβολή των υγιέστερων και περισσότερο σοβαρών τάσεων των Κυπριακών πολιτικών 

κομμάτων, αντιπροσωπευόμενων από τους συνεπέστερους εκφραστές αυτών των 

αντιλήψεων . 

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η πρόσκλησή μας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει ήδη απευθυνθεί 

προς την αρμόδια Δ/νση. , 

0 στόχος μας, σαυτό το τμήμα της δεύτερης ΥΠΟ ενότητας για το συνέδριο, είναι πολύ 

περισσότερο σαφής από πλευράς πρακτικών προθέσεων που θα λάβουν την μορφή 

οργανωμένης διαδικασίας η οποία θα τεθεί εν κινήσει, ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 

Πέραν της ομιλίας του αρμοδίου Δ/τού στο συνέδριο, με στόχο την παρουσίαση της Δ/σης 

θα επιδιωχθούν  μια σειρά από ραντεβού με τους Διοικητές των μεγαλύτερων δημοσίων 

οργανισμών και Τραπεζών, όπως άλλωστε θα γίνει και με  τους εκπροσώπους των 

σημαντικότερων ιδιωτικών φορέων ή επιχειρήσεων. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Οι στόχοι μας όσον αφορά αυτό το τμήμα της Β'υποενότητας του επενδυτικού σκέλους του 

συνεδρίου είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι και σαφείς με την έννοια ότι πέραν της έγκυρης 

θεωρητικής ενημέρωσης, θα επιδιωχθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση κάθε εκθέτη με τους 

αρμοδίους σε κάθε υπουργείο ή φορέα για τα εν ενεργεία κοινοτικά προγράμματα. Το ίδιο 

θα γίνει με τους εμπορικούς ακολούθους ή τους αρμόδια εξουσιοδοτημένους επιτελείς των 

Ανατολικών χωρών ή Αραβικών χωρών σε επίπεδο κυβερνητικό ή πρεσβείας. 

3. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Ήδη, έχει κινηθεί η διαδικασία της ενημέρωσης όλων των υπουργών και των διοικήσεων 

των δημοσίων οργανισμών για την δυνατότητα που τους παρέχεται μέσα από τους διεθνείς 

προσκεκλημένους του "MONEY SHOW" για εξαιρετικά σημαντικές επαφές με ξένους 

επενδυτές οι οποίοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον το "MONEY SHOW'2016", μετά από 

την ενημέρωση των ξένων επιμελητηρίων στη χώρα μας, προς τον επιχειρηματικό τύπο της 

χώρας που αντιπροσωπεύουν. 

Με την κοινοποίηση της συμμετοχής κάθε εκθέτου, ενημερώνονται τα ξένα επιμελητήρια, 

λειτουργώντας ως επικοινωνιακά κανάλια μεταφοράς πληροφορίας, με στόχο το κλείσιμο 

ραντεβού με ενδιαφερόμενους ξένους οίκους. 

Από τις διοικήσεις των δημοσίων οργανισμών, δεν θα παραστούν παρά μόνον εκείνες οι 

οποίες ευρίσκονται στην αρχική φάση της ανασυγκρότησής τους.  Εκτίμηση της εταιρείας 

μας είναι, ότι ως τα μέσα Νοεμβρίου, η πλειονότης των διοικήσεων των δημοσίων 
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οργανισμών θα είναι σε θέση να παρουσιάσει με σοβαρότητα το αναπτυξιακό  έργο τους, 

πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατά τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου, θα υπάρχουν 

επαρκή ενημερωτικά στοιχεία για τα επενδυτικά και εκσυγχρονιστικά τους προγράμματα. 

4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

Σ ‘αυτήν την ΥΠΟ ενότητα, πρώτιστη σκοπιμότητα αποτελεί η προβολή των κρατικών 

προσπαθειών, επιτυχημένων ή μη, για την αποτροπή του νοσηρού φαινομένου της 

παραοικονομίας. Η πρόσκλησή μας, έχει ήδη απευθυνθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Κατά δεύτερο λόγο  η προβολή των θεσμικών καινοτομιών από την  Διοίκηση του 

Κυπριακού Χρηματιστηρίου, παράλληλα με την προβολή γενικότερων νομοθετικών 

ρυθμίσεων που σχετίζονται με σχηματοποιημένες και πάγιες θεσμικές και κοινωνικές 

απαιτήσεις, θα συντελέσει καθοριστικά στην επισήμανση των κοινωνικών και θεσμικών 

προϋποθέσεων που αποτελούν το αναγκαίο και κρίσιμο περιβάλλον, όπου μια συνεπής 

περιοριστική οικονομική πολιτική, μπορεί να στηρίξει συγκεκριμένες αναπτυξιακές 

προθέσεις. 

Το θέμα της αναμόρφωσης του Ασφαλιστικού συστήματος και το θέμα της Εκπαίδευσης, 

θεωρήσαμε ότι είναι τα περισσότερο σημαντικά, εκτιμώντας και το γεγονός ότι ο 

κοινωνικός προβληματισμός έχει λάβει την μορφή συγκεκριμένων θέσεων, οι οποίες 

τυγχάνουν γενικής αποδοχής. Το συνέδριο του "MONEY SHOW'2016", επιδιώκει την 

επίταση αυτού του κοινωνικού προβληματισμού που αφορά άμεσα όλους μας αλλά και 

συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα με το κοινό του 

συνεδρίου. 

Τέλος, σ ‘αυτήν την ΥΠΟ ενότητα από πλευράς εκδοτών, διευθυντών, ή οικονομικών 

συντακτών, επιδιώκουμε το να παρουσιάσουμε προσεγγίσεις ηθογραφικής χροιάς, 

εκτιμώντας ότι αν δεν τροποποιηθούν πάγιες νοοτροπίες ή συμπεριφορές, κανένα 

τεχνοκρατικό μοντέλο δεν μπορεί να επιλύσει τα ανεπίλυτα.  

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 

Το Μοney Show, έχει αποφύγει εκ προθέσεως την διοργάνωση εκθέσεων ή συνεδρίων, 

όπου Μ/μεσαίοι εισαγωγείς-αντιπρόσωποι υποδύονται τους ξένους επενδυτές, εκτιμώντας 

ότι οι εμπορικές σχέσεις χωρών δεν κρίνονται από τον βαθμό μονομερούς διείσδυσης, αλλά 

από την πραγματική συμβολή στην ανάπτυξη των αμοιβαίων εμπορικών και  πολιτιστικών 

σχέσεων. 

Θεωρούμε, ότι η κοινή συνείδηση έχει πλέον ωριμάσει, ώστε η συζήτηση για τις ξένες 

επενδύσεις, να αφορά την επενδυτική τους συνεισφορά, μέσω τεχνολογικής υπεροχής και 

καινοτομίας. 

Η σκοπιμότητα του συνεδρίου όσον αφορά ειδικά τις διμερείς σχέσεις, είναι διπλή. Από την 

μια πλευρά ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε τις ξένες επενδύσεις στην Κύπρο σε χώρους 

αιχμής και από την άλλη τους σημαντικότερους Κύπριους εξαγωγείς. 
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Και από τους μεν και από τους δε, μπορούμε να συναγάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα 

εμπορικής και επενδυτικής συμπεριφοράς. 

Πέραν όλων των ανωτέρω, το σημαντικότερο στοιχείο όσον αφορά την έμφαση του 

συνεδρίου στις διμερείς Ελληνοκυπριακές σχέσεις, είναι το γεγονός ότι οι οικονομικές 

σχέσεις είναι αυτές που ρυθμίζουν τις πολιτικές - διπλωματικές, πράγμα το οποίο ελάχιστα 

το έχουμε αντιληφθεί, σε μια εποχή που ο Ελληνισμός αντιμετωπίζει σημαντικά εθνικά 

προβλήματα. 

Η παρουσία Κυπρίων, Ελλήνων και ξένων επενδυτών, θα δημιουργήσει την ευκαιρία για 

σημαντικές εμπορικές επαφές αφού προηγουμένως στο συνέδριο θα έχουν παρουσιασθεί 

οι τομείς επενδυτικών ευκαιριών. 

Το συνέδριο θα δώσει τέλος την ευκαιρία της παρουσίασης προβλεπόμενων επενδύσεων 

ξένων κεφαλαίων, προτεινόμενων επενδύσεων με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων, ενώ θα 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις προϋποθέσεις μετατροπής της χώρας μας σε τόπο 

επενδυτικών ευκαιριών. 

6.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Η παρουσίαση των επιχειρηματικών στρατηγικών επίλεκτων εισηγμένων εταιρειών στο 

Κυπριακό Χρηματιστήριο, εξυπηρετεί την σκοπιμότητα της προβολής προς το επενδυτικό 

κοινό, των κριτηρίων μιας ώριμης επενδυτικής στρατηγικής που στηρίζεται στην συνολική 

παρατήρηση εκτιμωμένων στοιχείων, αντί της παραπλανητικής συχνά τεχνικής ανάλυσης η 

οποία αποτελεί συνήθως το κριτήριο, ενώ υποτίθεται ότι προϋπάρχει η αναγκαία γνώση σε 

βάθος, και πλάτος για κάθε χώρο της Κυπριακής οικονομίας από πλευράς θεμελιωδών. 

Η επιλεκτική παρουσίαση εταιρειών που παρέχουν FRANCHISE, θα έχει άμεσο εμπορικό 

σκοπό, αποβλέποντας στην διεύρυνση του δικτύου των δικαιοδόχων τους. 

Στις θεωρητικές σκοπιμότητες της 6ης ΥΠΟ ενότητας, εντάσσεται και η επίταση του 

προβληματισμού για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, δια μέσου των εξής 

παραμέτρων: Καινοτομία, στρατηγικός προγραμματισμός, καινοτόμες επενδύσεις (π.χ. 

πρότυπα ιατρικά κέντρα), ολική ποιότητα, καινοτόμοι θεσμοί. 

Β  ενότητα: "ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Όπως επισημάναμε ήδη στην εισαγωγή της β ‘ενότητας του αντικειμένου του συνεδρίου, η 

πρώτη σκοπιμότητα είναι η παρουσίαση των ριζικών αναδιατάξεων της νέας αγοράς 

χρήματος. 

Ας δούμε όμως και πιο εξειδικευμένα, τις επιμέρους σκοπιμότητες ανά κατηγορία: 

1.Τράπεζες 

Οι σκοποί μας, είναι κατά κύριο λόγο ενημερωτικοί, εξ αιτίας της δημιουργίας νέων 

τραπεζικών προϊόντων. 
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Για τις μεγάλες τράπεζες, θα επιδιωχθεί η παρουσίαση των στρατηγικών τους 

κατευθύνσεων και της επιχειρηματικής τους φιλοσοφίας. 

Οι νέες ιδιωτικές τράπεζες, θα παρουσιασθούν με κριτήριο κυρίως τα συγκριτικά τους 

πλεονεκτήματα, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις επενδυτικές τράπεζες που σχετίζονται 

απόλυτα με το αυστηρά επιλεγμένο κοινό του συνεδρίου. 

2. Ασφάλειες 

Οι σκοπιμότητές μας στην β'υποενότητα είναι: Παρουσίαση του πρωτοπόρου έργου των 

μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων, η προβολή του εκσυγχρονιστικού έργου των μεσαίων 

ασφαλιστικών εταιρειών, η παρουσίαση της επιχειρηματικής φιλοσοφίας των νέων 

εταιρειών του χώρου, η ενημέρωση για νέα ασφαλιστικά προγράμματα και κυρίως η 

προβολή των προγραμμάτων υγείας. 

3.  Χρηματιστηριακές εταιρείες-ΚΕΠΕΥ 

Οι σημαντικότερες σκοπιμότητες της Γ' υποενότητας, είναι οι εξής:  

1 .          Η δημιουργία σοβαρού προβληματισμού για τις επενδυτικές στρατηγικές . 

2. Η ενδεικτική παρουσίαση των χρηματιστηριακών εργασιών. 

3. Η επισήμανση των προϋποθέσεων επιτέλεσης έργων, σε μια σύγχρονη Κυπριακή     

χρηματιστηριακή εταιρεία. 

4-. Αμοιβαία κεφάλαια 

Η πρόσκληση ως ομιλητών των αξιολογότερων Επενδυτικών συμβούλων των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων, πέραν της ενημερωτικής' σκοπιμότητας, παρέχει κατά κύριο λόγο την 

δυνατότητα της εκ του σύνεγγυς προσωπικής; συζήτησης με σημαντικούς μεγαλοεπενδυτές 

στο χώρο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με ειδικά ραντεβού τα όποια η εταιρεία μας 

προτείνει αρκετό καιρό πριν, για λογαριασμό τους. 

Από αυτήν την άποψη, θα λειτουργήσει ως μία σημαντική αφορμή συνάντησης, συζήτησης, 

γνωριμίας, ανταλλαγής απόψεων, με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι διαχειρίζονται τα 

σημαντικότερα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Κύπρο. 

5. Κτηματομεσιτικές - Κτηματαγορά 

Οι σκοπιμότητές μας, είναι συνδεδεμένες με την προβολή των σημαντικότερων 

επενδύσεων σε συνεργασία με τους φορείς επένδυσης και υλοποίησης. 

 


