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Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση για την έναρξη
μιας νέας προσπάθειας στήριξης των κυπριακών επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση της κυπριακής οικονομίας.
Το Έργο, το οποίο ξεκινά σήμερα, είχε αποφασιστεί από το Συμβούλιο
Παραγωγικότητας και ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας για την
περίοδο 2007- 2013. Η ανάγκη για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και,
πρόσφατα, η ανάγκη για προσαρμογή στα νέα δεδομένα της μνημονιακής
σύμβασης δεν επέτρεψε την υλοποίησή του νωρίτερα. Οι έκτακτες καταστάσεις
των τελευταίων ετών, και ιδιαίτερα της φετινής χρονιάς, μας ανάγκασαν να
επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη συγκράτηση της ανεργίας, ιδιαίτερα της
ανεργίας των νέων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα
νέες παρεμβάσεις.
Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε μπροστά, στρέφοντας το βλέμμα μας στις
επιχειρήσεις, τους πυρήνες της ανάπτυξης. Μέσα από τη μέτρηση της
παραγωγικότητας και τη συγκριτική αξιολόγηση θέλουμε να δώσουμε το
έναυσμα για ουσιαστικές βελτιώσεις στις επιχειρήσεις μας. Προσδοκούμε να τις
δούμε να γίνονται όχι μόνο βιώσιμες αλλά και να οδηγούνται στην ανάπτυξη και
να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
Πιστεύουμε, πραγματικά, ότι η υιοθέτηση της μέτρησης της παραγωγικότητας και
της συγκριτικής αξιολόγησης θα δημιουργήσει τη δυναμική που χρειάζεται και θα
αφυπνίσει το πείσμα των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, ώστε να
βρεθούν οι λύσεις που θα μας πάρουν μπροστά και θα μας βοηθήσουν να
αντιμετωπίσουμε τα σημερινά αρνητικά δεδομένα και να εξέλθουμε από την
οικονομική κρίση.
Το ξεκίνημα γίνεται από τους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας τροφίμων
και της μεταποίησης γενικότερα, τομείς με προοπτική μεγαλύτερης αξιοποίησης
αγορών του εξωτερικού, στοιχείο το οποίο θεωρούμε απαραίτητο για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Το πιλοτικό πρόγραμμα που
αφορά τους τρεις αυτούς τομείς θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2014.
Στόχος του Υπουργείου μας είναι η προσπάθεια αυτή να ενισχυθεί και να
επεκταθεί και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω τους κοινωνικούς μας εταίρους
η συμβολή των οποίων σε όλες τις προσπάθειες του Υπουργείου μας, και σε
αυτήν συγκεκριμένα, είναι πολύπλευρη και ανεκτίμητη.
Πεποίθησή μας είναι ότι σε ένα περίπου χρόνο θα είμαστε και πάλι εδώ για να
ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα του πιλοτικού Έργου και να εξαγγείλουμε την
επέκτασή του.
Σας ευχαριστώ

