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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Μ
έσα στα πλαίσία τησ προ-

σπαθέίασ καί τησ παγίασ 

πολίτίκησ του κέΒέ για προ-
ώθηση διμερών σχέσεων μετα-

ξύ της Κύπρου και άλλων χωρών, με σκοπό 
την προαγωγή, επέκταση και ενθάρρυνση 
των οικονομικών, εμπορικών και επιχειρη-
ματικών σχέσεων καθώς και την καλλιέργεια 
συνθηκών φιλίας και κατανόησης, ιδρύθηκε 
τον Μάρτιο του 2008 ο Επιχειρηματικός 
Σύνδεσμος Κύπρου - Γερμανίας. 

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης εξηγεί το πού 
αποσκοπεί ο σύνδεσμος και το πώς θα πραγ-
ματοποιήσει τους στόχους του.
Πού αποσκοπεί η δημιουργία του συνδέ-
σμου και ποια οφέλη μπορεί να έχουν οι 
επιχειρηματίες - μέλη του;
Η δημιουργία του συνδέσμου αποσκοπεί 
στην ενδυνάμωση και προώθηση όχι μόνο 
των διμερών εμπορικών σχέσεων Κύπρου 
- Γερμανίας, αλλά και στην ανάπτυξη και 
προσέλκυση επενδύσεων από γερμανικές 
εταιρείες στην κυπριακή αγορά στον τομέα 
των υπηρεσιών αλλά και του τουρισμού.

Ο σύνδεσμος προσφέρει στα μέλη του 
την ευκαιρία για επαφές και συνεργασία 
με αντίστοιχες γερμανικές εταιρείες κι 

έτσι τα βοηθά να αναπτύξουν τις επιχει-
ρηματικές και επενδυτικές τους δραστη-
ριότητες μέσα από συνέδρια, διεθνείς 
εκθέσεις και άλλες διοργανώσεις. 
Προσφέρεται από το σύνδεσμο η απα-
ραίτητη ενημέρωση στα μέλη του, ώστε 
να εντοπίζουν ευκαιρίες συνεργασίας;
Μάλιστα, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που 
διοργανώνει, ο σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη 
του για τις οικονομικές και επιχειρηματικές 
εξελίξεις στην Κύπρο, τη Γερμανία και τον κό-
σμο ολόκληρο, στοχεύοντας σε πρακτικές λύ-
σεις και προγράμματα που μπορούν να υλοποι-
ηθούν. Χαρακτηριστικά αναφέρω πρόσφατη 
εκδήλωση με ομιλητή το Γερμανό πρέσβη στην 
Κύπρο και θέμα: «Η κληρονομιά του Adam 
Smith σε περιόδους παγκόσμιας κρίσης».

Πώς ο σύνδεσμος ενεργεί για προσέλκυ-
ση επενδύσεων από τη Γερμανία;
Ο σύνδεσμός μας, σε συνεργασία με το 
ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού, προγραμματίζουν τη 
διεξαγωγή δύο επιχειρηματικών συνεδρίων 
στη Φρανκφούρτη και το Αμβούργο τον 
ερχόμενο Οκτώβριο. Στόχος των συνεδρίων 
είναι η παρουσίαση της Κύπρου ως διεθνούς 
επιχειρηματικού κέντρου. 

Οι Γερμανοί επιχειρηματίες θα έχουν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν μέσα από διαλέ-
ξεις και παρουσιάσεις για το φορολογικό και 
νομικό σύστημα της Κύπρου αλλά και για 
το τουριστικό προϊόν της. Θα τονιστούν τα 
πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προσφέρει 
η Κύπρος, ως διεθνές επιχειρηματικό κέ-
ντρο, στους ξένους επενδυτές που επιθυμούν 
να επενδύσουν εδώ, καθώς επίσης και οι 
προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας με-
ταξύ Κυπρίων και Γερμανών επιχειρηματιών.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΣΤΟΥΡΗ
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WiLLkOMMeN! 
θέρμο καλωσορίσμα καί καλέσμα γία 
έμπορίκέσ σχέσέίσ καί έπένδυσέίσ

Στην ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων Κύπρου -Γερμανίας αλλά και 
στην προσέλκυση γερμανικών επενδύσεων στις αγορές των υπηρεσιών 
και του τουρισμού της Κύπρου, αποσκοπεί ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος 
Κύπρου - Γερμανίας. Ο πρόεδρός του, Γιώργος Μιχαηλίδης, επενδύει 
πολύ στην προσπάθεια αυτή. 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 
Ο σύνδεσμος θα εργαστεί για επέκταση των οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών 
σχέσεων Κύπρου και Γερμανίας με διάφορους τρόπους, όπως:
•	 Με	σχετικές	προτάσεις	στις	κυβερνήσεις	των	δυο	χωρών.
•	 Με	συναντήσεις	Κυπρίων	και	Γερμανών	αρμοδίων	και	αξιωματούχων.	
•	 Με	διατήρηση	συνεχούς	επικοινωνίας	μεταξύ	επιχειρηματιών	από	τις	δυο	χώρες.	
•	 Με	διερεύνηση	και	παρουσίαση	των	επιχειρηματικών	ευκαιριών	που	παρουσιάζονται	

στις	δυο	αγορές	και	σε	άλλες,	όπως	είναι	αυτές	της	Μέσης	Ανατολής,	της	Βόρειας	
Αφρικής,	της	Ανατολικής	Ευρώπης	και	των	Βαλκανίων.


