ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME
Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»,
την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10 πμ

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αγαπητοί SME Envoys,
Κυρίες - Κύριοι,

Σας καλωσορίζω στην Κύπρο και στις εργασίες της Συνέλευσης
για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που με χαρά φιλοξενούμε
στην Κύπρο. Όπως, έχω αναφέρει και χθες, ήδη διανύουμε την
τελευταία

φάση

της

Κυπριακής

Προεδρίας,

ωστόσο,

ευελπιστούμε πως το μήνυμα μας για μια καλύτερη Ευρώπη,
πρώτα και κύρια για τους πολίτες της, θα βρει συνεχιστές.

Σήμερα

η

Ευρώπη,

όπως

άλλωστε

και

ολόκληρη

η

ανθρωπότητα, βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των
τελευταίων δεκαετιών. Μια κρίση που προφανώς επηρεάζει
όλες τις οικονομίες, αφού η κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα
μεταφέρθηκε ήδη και στην πραγματική οικονομία.
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Οι επενδύσεις και η κατανάλωση επιβραδύνονται, η ανεργία
αυξάνεται

και,

παράλληλα,

εμφανίζονται

δημοσιονομικά

προβλήματα. Οι προβλέψεις για την πορεία της ευρωπαϊκής
οικονομίας αναθεωρούνται κατά μικρά διαστήματα προς το
δυσμενέστερο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναδυθεί ισχυρότερη από τη
σημερινή κρίση και να αποκαταστήσει την οικονομική θέση της
στη διεθνή σκηνή. Πρέπει όμως να πάρει την απόφαση να
επιστρέψει δυναμικά και πάλι στην ανάπτυξη. Και η πορεία
προς την ανάπτυξη βρίσκεται σε οξεία αντίθεση με την πολιτική
αντίληψη που επικράτησε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και
οδηγεί στην πλήρη εξόντωση των κρατικών οικονομιών μέσα
από μια μονόπλευρη επιβολή αυστηρών και ανελαστικών
μέτρων λιτότητας. Απαιτούνται εδώ και τώρα αλλαγές. Θα
πρέπει άμεσα να ξεφύγουμε από αυτή την αδιέξοδη πορεία που
αποδεδειγμένα μας οδηγεί στην ανακύκλωση της ύφεσης.
Πρέπει άμεσα να στραφούμε στα μέτρα ανάπτυξης. Σε μέτρα
που ενισχύουν την απευθείας και χωρίς αποκλεισμούς έξυπνη
ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση
της σταθερότητας. Θα πρέπει να στραφούμε σε μέτρα που
στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και, ειδικά, τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το βασικό κορμό της
οικονομίας της Ευρώπης, ενθαρρύνουν την καινοτομία και
δημιουργούν συνθήκες απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

3

Με γνώμονα τα πιο πάνω, η Κυπριακή Προεδρία έχει ορίσει ως
σημαντική προτεραιότητα στην ατζέντα της την ολοκλήρωση και
την επίτευξη συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Το νέο πολυετές
δημοσιονομικό Πλαίσιο αποτελεί μια ευκαιρία για τα Κράτη
Μέλη και την Ευρώπη, για έναν προϋπολογισμό που θα
συμβάλει στην ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, στη δημιουργία
περισσότερων

θέσεων

εργασίας,

στην

προώθηση

ολοκληρωμένων πολιτικών, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην
αύξηση

της

ανταγωνιστικότητας.

Η

Κυπριακή

Προεδρία

εργάζεται, και θα συνεχίσει να εργάζεται, σε στενή συνεργασία
με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί
συμφωνία

για

έναν

ισορροπημένο

και

αποτελεσματικό

προϋπολογισμό της Ένωσης.

Πιστεύουμε ότι την παρούσα χρονική στιγμή, η Ευρώπη πρέπει
να στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς όλα τα αρμόδια
θεσμικά όργανά της, αλλά και στις Εθνικές αρμόδιες αρχές, για
την

ανάγκη

ουσιαστικής

και

άμεσης

στήριξης

των

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που η
προώθηση της Επιχειρηματικότητας και των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων έχει αποτελέσει τη ναυαρχίδα της Προεδρίας μας
στον τομέα της Ανταγωνιστικότητας.
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Η Κύπρος, ως Προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου, επέλεξε
όπως

το

Συμβούλιο

Ανταγωνιστικότητας

που

πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 στη Λευκωσία,
ασχοληθεί αποκλειστικά με το θέμα της Επιχειρηματικότητας.

Επικεντρωθήκαμε
επιχειρηματικότητας

στην
για

ανάδειξη
τους

της

νέους

σημασίας

ανθρώπους,

της
στην

καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας από τις νεαρές ηλικίες,
στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ειδικών πληθυσμιακών
ομάδων, καθώς και στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε
έντιμους επιχειρηματίες, οι οποίοι όμως είχαν την ατυχία να
βιώσουν μια χρεωκοπία. Υπό τις παρούσες οικονομικές
συνθήκες, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα γενιά επιχειρηματιών,
οι οποίοι με την κατάλληλη υποστήριξη θα μπορούν να
αναπτύσσουν και να μετουσιώνουν τις ιδέες τους σε νέα
προϊόντα και υπηρεσίες.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση και στην παρακολούθηση της
πορείας εφαρμογής, τόσο από τα Κράτη Μέλη όσο και από την
Επιτροπή, της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις, γνωστής ως Small Business Act, μέσω και της
σχετικής έκθεσης που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό,
ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας
Small Business Act για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, να
εξεταστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και να εντοπιστούν οι
δράσεις και οι πολιτικές εκείνες που πρέπει να ενδυναμωθούν,
έτσι ώστε να δοθεί νέα ώθηση και ανάπτυξη στις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις και να αξιοποιηθεί η δυναμική τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουμε τη νέα βιομηχανική
πολιτική, η οποία αποτελεί μια από τις επτά εμβληματικές
πρωτοβουλίες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και κατά τη
διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας εξετάστηκε η σχετική
Ανακοίνωση

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

με

θέμα

την

Ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής. Η
Κυπριακή Προεδρία πιστεύει ότι, υπό το πρίσμα της παρούσας
οικονομικής

κατάστασης,

επαναπροσδιοριστούν

οι

είναι

επιμέρους

σημαντικό

να

προτεραιότητες

της

βιομηχανικής μας πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να
δοθεί στην προώθηση των επενδύσεων στην καινοτομία, στη
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, στην
πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και κεφάλαια, στις
σχετικές δεξιότητες και, τέλος, σε θέματα διακυβέρνησης.
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Η βελτίωση της συνολικής προσέγγισης της πολιτικής των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η οριστική καθιέρωση της
αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», η μείωση της
γραφειοκρατίας

και

η

βελτίωση

του

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος, η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και η
δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσας ψηφιακής Ενιαίας
Αγοράς, και, τέλος, η πρόσβαση στις Αγορές μέσω των
δημοσίων συμβάσεων, αποτέλεσαν και αποτελούν κρίσιμες
παραμέτρους στην χάραξη της πολιτικής μας στην Κύπρο.
Βασική, όμως, πρόκληση για όλες τις αρμόδιες αρχές
παραμένει η εξεύρεση και παροχή διευκολύνσεων στις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την πρόσβαση τους στη
χρηματοδότηση.

Η

εξεύρεση

του

σωστού

είδους

χρηματοδότησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους
επιχειρηματίες και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η απροθυμία
ανάληψης κινδύνων ωθεί συχνά τους επενδυτές και τις
τράπεζες να αποφεύγουν να χρηματοδοτήσουν εταιρείες στο
ξεκίνημά τους ή στα πρώτα στάδια της επέκτασής τους.
Χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο, για τη βελτίωση της
πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αναμένεται να αποτελέσει το
COSME, το νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η βελτίωση της πρόσβασης στη
χρηματοδότηση

και

η

ενθάρρυνση

του

επιχειρηματικού

πνεύματος, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, είναι οι βασικοί στόχοι του νέου προγράμματος
οικονομικής υποστήριξης.
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Το COSME, μαζί με το HORIZON 2020, αναμένεται ότι θα
συμβάλουν στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού
των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
ενώ προσβλέπουν και στην ευρύτερη ενίσχυση της οικονομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι

Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις

αποτελούν

όχι

μόνο

τη

ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αλλά και το κλειδί για την
ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Ιούνιο του
2008 μια γνήσια πολιτική σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Κρατών Μελών, μια νέα, σύγχρονη και
φιλόδοξη ατζέντα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Επίσης, το
2011 αναθεώρησε την πολιτική αυτή και επανατοποθέτησε τις
προτεραιότητές της, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες
προκλήσεις που παρουσίασε η οικονομική κρίση.

Εμείς, τα Κράτη Μέλη και οι αρμόδιοι φορείς, θα πρέπει να
τοποθετήσουμε ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας
την πολιτική για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και να
προωθήσουμε μέτρα και πρωτοβουλίες που θα τις βοηθήσουν
να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν για να μπορέσουν να
εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η εσωτερική
αγορά, να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
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Θα πρέπει να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο για τις
Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις,

επιχειρηματικότητα

και

να

την

προωθήσουμε
καινοτομία

και

την
να

επανατοποθετήσουμε τις προτεραιότητές μας, λαμβάνοντας
υπόψη

την

εταιρική

κοινωνική

ευθύνη,

τις

κοινωνικές

επιχειρήσεις και τις αρχές της τυποποίησης.
Για την επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων απαιτείται δυναμική
διακυβέρνηση. Ως σύμμαχο και συνοδοιπόρο στην προσπάθεια
αυτή, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε το Δίκτυο των SME
Envoys, που αποτελούν ουσιαστικά τους πρεσβευτές της
διασφάλισης

των

συμφερόντων

των

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων. Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω το
Δίκτυο για το αξιόλογο έργο που επιτελεί ως προς την
υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων, πολιτικών και νομοθεσιών,
στο πλαίσιο του «Small Business Act».
Αγαπητοί Σύνεδροι,
Είμαι βέβαιος, ότι όλοι κατανοούμε την αναγκαιότητα για
συλλογική προσπάθεια από όλους τους αρμόδιους φορείς,
όπως εθνικές και τοπικές αρχές, διεθνείς και άλλες Οργανώσεις
και όλους όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με θέματα
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με έμφαση
στην πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και στις αγορές, στην
έρευνα και καινοτομία και στη μείωση της γραφειοκρατίας και
του διοικητικού άχθους.
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Καταλήγοντας,

να

ευχαριστήσω

θερμά

την

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για την άψογη συνεργασία που είχαμε για τη
διοργάνωση της Συνέλευσης, καθώς και όλους εσάς για την
εδώ παρουσία σας. Είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα αυτής
της 1ης Ολομέλειας θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο, που
θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό, για την περαιτέρω
προώθηση και ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
προς όφελος της οικονομίας της Ευρώπης και της ευημερίας
των λαών μας.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα όσα θα ακούσουμε κατά τη
διάρκεια της Συνέλευσης θα συμβάλουν στη βελτίωση των
πολιτικών μας και στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για
περαιτέρω ανάπτυξη.

Σας ευχαριστώ.

