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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
κύριοι Υπουργοί,
κύριε Πρόεδρε της Οµοσπονδίας Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου,
κυρίες και κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, συνεχίζοντας τη µακρά
παράδοση ανταλλαγής χαιρετισµών στις Γενικές µας Συνελεύσεις. Θεώρησα
χρέος µου να ανταποκριθώ στην ευγενική σας πρόσκληση και να µεταφέρω
αυτοπροσώπως το χαιρετισµό της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας, σε
µία περίοδο µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την Κύπρο, την Ελλάδα και την
Ευρώπη, παρά τις αυξηµένες υποχρεώσεις, λόγω και της δικής µας
προετοιµασίας για τη Γενική µας Συνέλευση, την ερχόµενη εβδοµάδα.
Στις αρχές αυτού του µήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στο µεγάλο
βήµα και άνοιξε τις πύλες της στην Κύπρο και σε άλλα 9 νέα κράτη-µέλη
(Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λετονία,
Εσθονία).
Νοµίζω ότι διερµηνεύω κοινά συναισθήµατα, λέγοντας ότι η ένταξη της
Κύπρου στην Ε.Ε. µας ικανοποιεί αλλά και µας δικαιώνει όλους, διότι σε κάθε
διεθνές forum και µε κάθε ευκαιρία, υποστηρίζαµε σταθερά και µε προσήλωση
τόσο την αναγκαιότητα όσο και το δικαίωµα της Κύπρου να αποτελεί πλήρες
και ενεργό µέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Βρισκόµαστε σε ένα κοµβικό σηµείο από το οποίο νέοι παράγοντες θα
καθορίσουν το οικονοµικό περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών
µας. Η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα πιστεύει ότι τα αποτελέσµατα της
διεύρυνσης είναι θετικά, παρά τις κάποιες αρνητικές συνέπειες που µπορεί να
προκύψουν. Η Ε.Ε. θα ενισχύσει τις εσωτερικές δοµές και την οικονοµική
ανάπτυξη των νέων χωρών-µελών, επεκτείνοντας έτσι τη σταθερότητα και την
ευηµερία µέσα στη ιστορικά πολυτάραχη Ευρωπαϊκή ήπειρο.
Το καταναλωτικό κοινό της Ευρώπης µέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά,
αυξήθηκε κατά 20%. Το νέο αυτό κοινό διψά για νέες υπηρεσίες και καλύτερα
προϊόντα. Για τις επιχειρήσεις µας η πρόκληση είναι να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του απαιτητικού κοινού µε προϊόντα και υπηρεσίες, που θα
χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα και θα είναι ελκυστικά, ποιοτικά και
ανταγωνιστικά.
Ο προβληµατισµός που έχουµε εµείς στην Ελλάδα είναι ότι η ανάπτυξη
σήµερα δεν εξαρτάται µόνον από τη στρατηγική και τα σχέδια των
επιχειρηµατικών δράσεων αλλά επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό και από το
οικονοµικό και νοµοθετικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο λειτουργούν οι
επιχειρήσεις µας. Οι κανόνες της παγκόσµιας αγοράς και του διεθνούς
ανταγωνισµού σε κάθε περίπτωση επιβάlλουν στις κυβερνήσεις µας να
κάνουν κάθε προσπάθεια για τόνωση της επιχειρηµατικότητας, για
περιορισµό της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της καινοτοµίας, βελτίωση των
µηχανισµών κατάρτισης και εκπαίδευσης, υιοθέτηση ευέλικτων µορφών
εργασίας, υιοθέτηση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού συστήµατος. Αυτά
είναι µέτρα που ενθαρρύνουν την ανάληψη επιχειρηµατικού ρίσκου και
αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας του. Βεβαίως απαραίτητη είναι και η
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δηµοσιονοµική πειθαρχία, η συγκράτηση της µεγέθυνσης του κράτους για
ορθολογικότερη κατανοµή των εθνικών πόρων.
Οι προβληµατισµοί αυτοί πιστεύω ότι αφορούν και τις κυπριακές εταιρείες,
καθώς το στοίχηµα της ανταγωνιστικότητας µας αφορά όλους. Βέβαια,
πολλές δικές σας επιχειρήσεις εµφανίζουν αξιοθαύµαστη αποτελεσµατικότητα
και προσαρµοστικότητα.
Θεωρώ ότι η Κύπρος µπορεί να περιµένει οφέλη από την ένταξή της στην
ευρωπαϊκή οικογένεια. Τοµείς που έχετε ήδη αναπτύξει όπως ο τουρισµός, ο
χρηµατοοικονοµικός τοµέας, τα logistics και οι συµβουλευτικές υπηρεσίες
έχουν προοπτική. Η κυπριακή οικονοµία πάντοτε είχε να επιδείξει αρετές,
όπως αποδείχθηκε και µε την έγκαιρη και αποτελεσµατική προσαρµογή της
στις απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτηµένου.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές της Κύπρου προς
την Ελλάδα έχουν υπερδιπλασιασθεί, όπως αντίστοιχα έχουν αυξηθεί και οι
ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο. Ταυτόχρονα, θεωρούµε ότι θα
αυξηθούν και οι συνεργασίες µεταξύ κυπριακών και ελληνικών επιχειρήσεων
και θα ενισχυθεί το διµερές µας εµπόριο. ∆εν είναι µόνο η κοινή νοοτροπία και
οι συναισθηµατικές σχέσεις Ελλήνων και Κυπρίων που συµβάλλουν στην
ανάπτυξη του εµπορίου και των επιχειρηµατικών συνεργασιών, γενικότερα.
Είναι και η ανάληψη κοινών δράσεων τόσο προς τις χώρες της Μέσης
Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπου η εµπειρία και η γνώση για το
επιχειρείν των Κυπρίων συναδέλφων είναι µακροχρόνια και ουσιαστική, όσο
και προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου δραστηριοποιούνται
µε επιτυχία πολλές ελληνικές εταιρίες.
Κυρίες και κύριοι,
Η Ελλάδα, για πολλούς λόγους, νοιώθει µε διαφορετικό τρόπο από
οποιαδήποτε άλλη χώρα το κυπριακό πρόβληµα και έχει παρακολουθήσει
στενά τις διεργασίες και τις προσπάθειες επίλυσής του, προσφέροντας την
υποστήριξή της.
Οι χειρισµοί στο κρίσιµο αυτό πρόβληµα ανήκουν
αποκλειστικά σε σας. Ο επιχειρηµατικός κόσµος της Ελλάδος, ως ζωντανό και
δηµιουργικό τµήµα της κοινωνίας µας, δεν µπορεί παρά να παρακολουθεί και
να ενδιαφέρεται για τις όποιες εξελίξεις επηρεάζουν το µέλλον της χώρας και
του έθνους. ∆εν είναι πολύς καιρός που το διάγγελµα του Εξοχότατου κυρίου
Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας άγγιξε την ψυχή του ελληνισµού,
προκαλώντας συναισθηµατική φόρτιση Κυπρίων και Ελλήνων. Η θέληση του
κυπριακού λαού να ζήσει ειρηνικά, να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο και να
ευηµερήσει είναι σεβαστή.
Ελπίζω ότι το µέλλον επιφυλάσσει µια νέα προοπτική διευθέτησης του
ζητήµατος, σύµφωνα µε τις αρχές και επιθυµίες όλου του κυπριακού λαού και
σύµφωνα µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που ισχύουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές δίκαιο.
Στην Ελλάδα το µεγάλο στοίχηµα που έχουµε µπροστά µας είναι η επιτυχής
πραγµατοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων. Για αυτούς που ίσως
ανησυχούν, δηλώνουµε ότι η χώρα θα είναι έτοιµη να υποδεχθεί και να
φιλοξενήσει τους επισκέπτες της µε ασφάλεια.
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Για να στηρίξει την επιχειρηµατική αξιοποίηση του κορυφαίου αυτού
γεγονότος, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών συνέβαλε στη δηµιουργία
του Athens Business Club 2004. Το Club αυτό, του οποίου έχω την τιµή να
είµαι ο patron, θα είναι το forum όπου µε σειρά εκδηλώσεων θα φέρει κοντά
επιχειρηµατίες από όλο τον κόσµο, για να συζητήσουν επιχειρηµατικά
απολαµβάνοντας παράλληλα τους αγώνες. Ταυτόχρονα θα προβάλλουµε τα
επιτεύγµατα της ελληνικής οικονοµίας και των ελληνικών εταιριών.
Θα ήθελα µε την ευκαιρία που µου δίνετε σήµερα να προσκαλέσω και τους
Κύπριους επιχειρηµατίες να γίνουν από τώρα µέλη του ABC 2004 και αν
έλθουν για τους αγώνες στην Αθήνα, να επισκεφθούν το Athens Business
Club στο Σαρόγλειο Μέγαρο της ΛΑΕ∆, στην πλατεία Ρηγίλλης, για να
αξιοποιήσετε και εσείς τις προσφερόµενες ευκαιρίες δικτύωσης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω τη σηµασία που δίνουµε στις σχέσεις και
τη συνεργασία των δύο Οργανώσεών µας, του ΣΕΒ και της ΟΕΒ. Σηµαντικός
αριθµός Κυπρίων επιχειρηµατιών επεκτείνει τις δράσεις του στον ελληνικό
χώρο ενώ αρκετές εταιρίες από την Ελλάδα επενδύουν στην κυπριακή αγορά.
Με τη βοήθεια των δικών µας Συνδέσµων, πιστεύω ότι αυτό µπορεί να
ενισχυθεί περισσότερο προς όφελος των µελών µας.
Στο παρελθόν
συνεργασθήκαµε σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και στο πλαίσιο της UNICE.
Ελπίζω στο µέλλον να συνεχίσουµε να υλοποιούµε µαζί ευρωπαϊκά
προγράµµατα και να συµβάλουµε στο έργο της UNICE, προωθώντας θέσεις
στα ευρωπαϊκά όργανα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κυπριακών και
ελληνικών επιχειρήσεων.
Θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και παράλληλα να
εκφράσω την ελπίδα τα οράµατα και οι προσδοκίες του κυπριακού λαού για
ανάπτυξη, δηµιουργικότητα και ευηµερία να ευοδωθούν.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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