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Κύριε Πρόεδρε,
Είναι µε ιδιαίτερη χαρά που και φέτος µου δίνεται η ευκαιρία να βρίσκοµαι ανάµεσα σε
αγαπητούς συναδέλφους µεταφέροντας την εκτίµηση και τις ευχές της κυπριακής
επιχειρηµατικής κοινότητας και ειδικότερα της Οµοσπονδίας Εργοδοτών &
Βιοµηχάνων Κύπρου.
Οι ευχαριστίες
που εκφράζω σε σας
σήµερα, δεν
εκπροσωπούν µόνο τον κύπριο επιχειρηµατία αλλά και τον κάθε κύπριο πολίτη που
παρακολούθησε µε συγκίνηση και ανησυχία τις τελευταίες κρίσιµες εξελίξεις που
αφορούσαν το µέλλον του τόπου µας.
Η Κύπρος, ως αναπόσπαστο πια κοµµάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας, αποτελεί
µέρος της ζώνης ειρήνης και σταθερότητας της Ευρώπης. Παράλληλα καλείται να
µετάσχει ισότιµα και ενεργά στην µεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσµο, που αριθµεί
450 εκατοµµύρια ανθρώπους. Ο κύπριος επιχειρηµατίας έχει πλέον τη δυνατότητα
να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε µία περιοχή όπου διασφαλίζεται η ελεύθερη
διακίνηση ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός
αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση των τιµών, αύξηση της ποιότητας και αύξηση των
επιλογών, τόσο του επενδυτή όσο και του καταναλωτή. Η δηµιουργία απλοποιηµένου
νοµικού και θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η βελτίωση του
χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος αλλά και η υποβοήθηση των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων να επεκτείνουν και να διεθνοποιήσουν τις δράσεις τους, θα
προβάλουν τις
δραστηριότητες στις οποίες η Κύπρος
διαθέτει συγκριτικά
πλεονεκτήµατα. Στόχος θα πρέπει να είναι η πλήρης αξιοποίηση των ωφεληµάτων
που προσφέρει η ένταξη και η δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος για προσέλκυση
νέων επενδύσεων από τους νέους µας εταίρους.
∆ράττοµαι σήµερα της ευκαιρίας της εδώ παρουσίας µου ενώπιον και της Ελληνικής
Πολιτικής ηγεσίας για να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες µας για το επίτευγµα της
ένταξης µας στη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν θα µπορούσε να γίνει χωρίς την
έµπρακτη βοήθεια της Ελλάδας και όλου του Πολιτικού της κόσµου.
Η 1η Μαΐου σήµανε την απαρχή της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου αλλά και την
ανάγκη διαµόρφωσης ενιαίας θέσης για το τι θα πρέπει να επιδιωχθεί όσον αφορά
το κυπριακό πρόβληµα. Με την ένταξη έχει ολοκληρωθεί ένας στρατηγικός στόχος της
σύγχρονης πορείας µας, έχουν όµως δηµιουργηθεί νέες προκλήσεις στις οποίες η
Κύπρος καλείται να ανταποκριθεί. Η µετάβασή µας στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα,
έχει διανοίξει νέους ορίζοντες για την κυπριακή οικονοµία, τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες, έγινε όµως υπό το βάρος του δηµοψηφίσµατος της 24ης Απριλίου. Ενός
δηµοψηφίσµατος το αποτέλεσµα του οποίου κινδύνεψε να γκρεµίσει την θετικότατη
εικόνα που µε κόπο είχαµε κτίσει στην Ευρώπη. Ένα περίπου µήνα µετά
και
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σεβόµενη απόλυτα το αποτέλεσµα του, σύσσωµη η κυπριακή πολιτική ηγεσία
προσπαθεί να δώσει το σωστό νόηµα του «όχι», που δεν ήταν άρνηση στην
εξεύρεση λύσης, αλλά απόρριψη της συγκεκριµένης πρότασης. Αρωγός και
συµπορευτής σε αυτή την προσπάθεια διαφοροποίησης της αρνητικής αντίδρασης
της Ευρώπης είναι η ελληνική πολιτική ηγεσία, που για µια ακόµη φορά µας
συµπαρίσταται και µας στηρίζει.
Στην δύσκολη αυτή πολιτική περίοδο η ΟΕΒ, ως ο κύριος εκφραστής και εκπρόσωπος
των κυπριακών επιχειρήσεων, δεν σταµάτησε να προωθεί δράσεις τόνωσης και
αναβάθµισης του επιχειρηµατικού πνεύµατος. Καταφέρνοντας να επηρεάσει τα
κέντρα λήψης αποφάσεων συνέχισε να προωθεί
τα οικονοµικά, εργασιακά,
ευρωπαϊκά και νοµοθετικά θέµατα προς όφελος του επιχειρηµατικού κόσµου και του
συνόλου της κοινωνίας. Με την ενεργό συµµετοχή της στα σηµαντικότερα ευρωπαϊκά
και διεθνή σώµατα, εξασφαλίζει ευρωπαϊκή και διεθνή υποστήριξη για την Κύπρο
Ο ΣΕΒ
όχι µόνο
ώστε να συµµετέχουµε ισότιµα στην Ενωµένη Ευρώπη.
συµπαρίσταται αλλά και υποβοηθά τις προσπάθειες της ΟΕΒ για κοινωνικοοικονοµική
ανάπτυξη και ευηµερία της Κύπρου και γι’αυτό σας ευχαριστώ και πάλι θερµά.
Με την ίδια προσοχή η ΟΕΒ παρακολουθεί την αξιοθαύµαστη προσαρµοστικότητα
και επινοητικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και παραδειγµατίζεται σε αρκετά
θέµατα από τις δικές σας εµπειρίες.
Με την ίδια ικανοποίηση παρακολουθούµε και τις τελικές προετοιµασίες για τη
διεξαγωγή
του µεγαλύτερου διεθνούς αθλητικού και κοινωνικού γεγονότος της
τετραετίας, των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. Είµαστε βέβαιοι πως θα είναι οι
πιο ασφαλείς, πετυχηµένοι και εντυπωσιακοί.
Κλείνοντας θα ήθελα για ακόµη µία φορά να ευχαριστήσω τον ΣΕΒ για την πολύτιµη
συµπαράσταση, που µε κάθε ευκαιρία δείχνει προς την ΟΕΒ αλλά και στο σύνολο του
κυπριακού ελληνισµού.
Σαν ελάχιστη ένδειξη της ευγνωµοσύνης µας, παρακαλώ τον αγαπητό Πρόεδρο κύριο
Οδυσσέα Κυριακόπουλο όπως παραλάβει αυτό το αναµνηστικό δώρο.
Σας ευχαριστώ.
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