
ΚΥΠΡΟΣ 17O Κόσμος WEDNESDAY 25 SEPTEMBER 2013

Γ.Λακκοτρύπης: Ο τομέας της 
ενέργειας μπορεί να δώσει 
σημαντική ώθηση στην οικονομία

Στην οµιλία του, ο κ. Λακκοτρύπης είπε πως η 
Κύπρος έχει προοπτικές ανάπτυξης σε διάφορους 
τοµείς, (ναυτιλία, τουρισµός, µεγάλα αναπτυξια-
κά έργα, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, έρευνα 
και καινοτοµία), µε τον τοµέα της ενέργειας και 
των υδρογονανθράκων να αναµένεται να δώσει 
σηµαντική επιτάχυνση στην οικονοµική ανάπτυ-
ξη.
Σηµείωσε δε την ανάγκη για εκµετάλλευση των 
πλεονεκτηµάτων που διαθέτει ο τόπος µας, όπως 
η στρατηγική γεωγραφική θέση, η ιδιότητα του 
µέλους της ΕΕ, το ανταγωνιστικό φορολογικό κα-
θεστώς, το σύγχρονο δίκτυο µεταφορών και τηλε-
πικοινωνιών, το υψηλό επίπεδο παροχής επιχει-
ρηµατικών υπηρεσιών και το άρτια εκπαιδευµένο 
ανθρώπινο δυναµικό.
Η Κυβέρνηση, συνέχισε, επικεντρώνει τις προ-
σπάθειές της σε µια σειρά µέτρων για επανεκ-
κίνηση της οικονοµίας, όπως η εξασφάλιση της 
αναγκαίας ρευστότητας, η προσέλκυση νέων 
επενδύσεων που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας, η αξιοποίηση και αναβάθµιση του του-
ριστικού προϊόντος, η αναµόρφωση των θεσµών 
και του κράτους, η δηµιουργία ενός νέου οικονο-
µικού µοντέλου που θα ενισχύει την έρευνα και 
την καινοτοµία και, τέλος, η µετατροπή της Κύ-
πρου σε διεθνές ενεργειακό κέντρο, κυρίως µέσω 
της κατασκευής τερµατικού υγροποίησης για εξα-
γωγή φυσικού αερίου.
Ο κ. Λακκοτρύπης τόνισε πως η Κυβέρνηση ανα-
γνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο που οι µικροµεσαί-
ες επιχειρήσεις διαδραµατίζουν στην κυπριακή 
οικονοµία και αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην 
υλοποίηση της πολιτικής για ενίσχυση και στήρι-
ξη τους, ενώ έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραµµές που ορίζει η ΕΕ, µε επίκεντρο τη Στρα-
τηγική για την Ευρώπη 2020, «προτεραιότητά 
µας είναι επίσης η αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναµικού που διαθέτει ο τόπος µας και η ώθη-
ση µιας αειφόρου πορείας που θα οδηγήσει στην 
ανάπτυξη και στην παραγωγική απασχόληση των 

νέων µας».
«Για την επίτευξη του στόχου αυτού προχωρού-
µε µε την ετοιµασία µιας νέας στρατηγικής για 
την ανάπτυξη της οικονοµίας µας, η οποία και 
θα αποτελέσει το κλειδί άντλησης πόρων κατά τη 
νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020», είπε ο 
Υπουργός, προσθέτοντας ότι επίκεντρο της νέας 
αυτής στρατηγικής είναι η «Έξυπνη Εξειδίκευση», 
δηλαδή η αξιοποίηση της γνώσης και η αειφορία 
της ανάπτυξης. 
Στα πλαίσιά της, συµπλήρωσε, το Υπουργείο έχει 
ήδη θέσει την έρευνα και την καινοτοµία στις 
προτεραιότητές του, λειτουργώντας προγράµµατα 
υποστήριξης των επιχειρήσεων για να αναπτύ-
ξουν και να διαθέσουν στη διεθνή και τοπική 
αγορά καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες.
Στην οµιλία του, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ανέ-
φερε επίσης πως η ενίσχυση της διεθνούς µας 
ανταγωνιστικότητας αποτελεί για την Κυβέρνηση 
στρατηγικό στόχο και οφείλουµε να δώσουµε έµ-
φαση στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής µας 
βάσης, στην εξειδίκευση της παραγωγής, στην 
τεχνολογική αναβάθµιση του µεταποιητικού το-
µέα, στην ποιότητα και στην αποτελεσµατικότερη 
εµπορία, προβολή και προώθηση και πάντα σε 
συνεργασία µε τον εµποροβιοµηχανικό κόσµο.
Αναφερόµενος συγκεκριµένα στη Λεµεσό, ο 
Υπουργός Ενέργειας σηµείωσε το σηµαντικό 
ρόλο της στην τουριστική βιοµηχανία, τα µεγά-
λα έργα υποδοµής που γίνονται και αναµένεται 
να την καταστήσουν ακόµα πιο ελκυστική, αλλά 
και τις προσπάθειες Κυβέρνησης και ΚΟΤ για 
την προώθηση του αθλητικού τουρισµού µέσω 
της στήριξης σηµαντικών εκδηλώσεων «όπως το 
Cyprus Sunshine Cup και το παγκόσµιο πρωτά-
θληµα ιστιοπλοΐας νέων, όσο και του ποδηλα-
τικού τουρισµού, µε την ποδηλατική διαδροµή 
Λεµεσού – Πάνω Πλατρών, στα πλαίσια της δεύ-
τερης φάσης του δικτύου ποδηλατικών διαδρο-
µών, να βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο κα-
τασκευής».

Η χώρα μας μπορεί να δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα, διατηρεί όμως συγκεκριμένα πλε-
ονεκτήματα, τα οποία και μπορεί να αναδείξει και να αναπτύξει περαιτέρω, ανέφερε ο 
Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ 
Λεμεσού, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επαναφορά στην ανάπτυξη




