Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού,
κ. Γιώργου Γεωργίου στη Διάλεξη με θέμα
“Διαχείριση Πετρελαϊκού Πλούτου – Μαθήματα και Εμπειρίες”
Λευκωσία, 6 Δεκεμβρίου 2012, 6:30 μ.μ.
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που απευθύνω σήμερα αυτό
το χαιρετισμό στη διάλεξη “Διαχείριση Πετρελαϊκού Πλούτου –
Μαθήματα και Εμπειρίες” από ένα καταξιωμένο ομιλητή, αφενός
διότι αφορά ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο και
αφετέρου διότι αυτή πραγματοποιείται με την ευκαιρία της
υπογραφής των Συμφωνιών Χρηματοδότησης δύο προγραμμάτων
κάτω από τις χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας 2009-2014. Για το λόγο
αυτό θα μου επιτρέψετε στο χαιρετισμό μου να αναφερθώ σε
συντομία στις χορηγίες αυτές.
Η υπογραφή των Συμφωνιών Χρηματοδότησης η οποία προηγήθηκε
της παρούσας διάλεξης, σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης των
δύο προγραμμάτων, ένα χρόνο μετά την υπογραφή των Μνημονίων
Συναντίληψης μεταξύ του Γραφείου Προγραμματισμού ως Εθνικού
Σημείου Επαφής, εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης, και των
τριών Κρατών-Δωρητών του ΕΟΧ, δηλαδή της Νορβηγίας, της
Ισλανδίας και του Λίχτενσταϊν το Δεκέμβριο του 2011.
Η υπογραφή των Μνημονίων Συναντίληψης τόσο με την Κυπριακή
Δημοκρατία όσο και με τις υπόλοιπες 14 χώρες-μέλη της Ε.Ε. που
επίσης επωφελούνται από τις χορηγίες, στοχεύουν στον καθορισμό
του πλαισίου για τη διαχείριση της βοήθειας που παραχωρείται από
τα Κράτη-Δωρητές. Η βοήθεια αυτή παραχωρείται στα πλαίσια των
Συμφωνιών που έχουν συνάψει οι τρεις χώρες με την Ε.Ε. για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και αποτελεί συνέχεια της
βοήθειας που παραχωρήθηκε κατά την περίοδο 2004-2009.
Οι χορηγίες που παρέχονται μέσω των δύο Χρηματοδοτικών
Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας αποτελούν τη συνεισφορά των
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τριών χωρών στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών
ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στοχεύουν
παράλληλα και στην ενδυνάμωση των διμερών τους σχέσεων με τα
15 Κράτη Δικαιούχους.
Η συνεισφορά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για τις δικαιούχες
χώρες αλλά και την Ε.Ε. ως σύνολο, εφόσον μέσα από τις χορηγίες
χρηματοδοτούνται έργα και πρωτοβουλίες που έχουν άμεσα και
θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
ιδιαίτερα σε τομείς όπου η χρηματοδότηση από άλλες πηγές είναι
περιορισμένη, όπως π.χ. η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών.
Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι κατά την προγραμματική περίοδο 20042009, χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 1200 έργα περίπου.
Σε χρηματικούς όρους, η συνεισφορά αυτή είναι επίσης πολύ
σημαντική. Κατά την περίοδο 2004-2009 διατέθηκαν συνολικά πόροι
ύψους €1,3 δις. ενώ κατά την παρούσα περίοδο 2009-2014 θα
διατεθούν πόροι ύψους €1,79 δις.
Όσον αφορά την Κύπρο, τα Μνημόνια Συναντίληψης για την περίοδο
2009-2014 προνοούν για χρηματοδότηση ύψους €3.561.250 εκ. κάτω
από το Μηχανισμό ΕΟΧ και €3.700.000 εκ. κάτω από το Μηχανισμό
της Νορβηγίας. Οι τομείς προτεραιότητας και τα έργα που θα
χρηματοδοτηθούν αφορούν τους τομείς της δημόσιας υγείας, της
ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, της δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων, της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, της
βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων, των παιδιών και νεαρών
ατόμων που αντιμετωπίζουν κινδύνους και της διατήρησης και
αναζωογόνησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Τα έργα
θα υλοποιηθούν τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από φορείς που
εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜΚΟ. Από αυτά θα επωφεληθούν
άμεσα κυβερνητικά τμήματα, ΜΚΟ, τοπικές κοινωνίες, μαθητές,
παιδιά και νεαρά άτομα με πολλαπλές αναπηρίες, θύματα
ενδοοικογενειακής βίας, ιστορικοί και ερευνητές, επιστήμονες στον
τομέα της υγείας και γενικότερα το ευρύ κοινό της Κύπρου.
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Η επιτυχής υλοποίηση των έργων αυτών αναμένεται να συμβάλει
θετικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Κυπρίων πολιτών στο
σύνολό τους, έχοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι αρκετά από τα έργα
περιλαμβάνουν και την δικοινοτική διάσταση. Με τον τρόπο αυτό
συμβάλλουν και στην προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου
μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο.
Δύο από τα έργα θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με εταίρους από τα
Κράτη-Δωρητές, δηλαδή το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη Νορβηγική
Κίνηση Καταφυγίων, προωθώντας έτσι και το δεύτερο στόχο των
χορηγιών που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή την ενδυνάμωση των
διμερών σχέσεων ανάμεσα στα Κράτη-Δωρητές και στα ΚράτηΔικαιούχους. Ο στόχος αυτός προωθείται επίσης με τη
χρησιμοποίηση πόρων αποκλειστικά για μέτρα και δραστηριότητες
που αφορούν συνεργασίες μεταξύ φορέων και ιδρυμάτων, παραγωγή
κοινών αποτελεσμάτων, βελτίωσης της γνώσης και της αμοιβαίας
κατανόησης. Είναι μέσα σ΄αυτό ακριβώς το πλαίσιο που
πραγματοποιείται η σημερινή διάλεξη. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες
της Νορβηγίας στα θέματα της διαχείρισης του πετρελαϊκού πλούτου
είναι παγκόσμια αναγνωρισμένες και αποτελούν πρότυπο για χώρες
όπως την Κύπρο που μόλις τώρα αρχίζουν να κάνουν τα πρώτα τους
βήματα στον τομέα της αξιοποίησης αυτού του είδους του “φυσικού
πλούτου”.
Στην
παρούσα
οικονομική
κατάσταση,
οι
υδρογονάνθρακες αποτελούν μια σημαντική ελπίδα για την κοινωνία
και την εθνική οικονομία και η ενημέρωση για τα μαθήματα και τις
εμπειρίες άλλων πετυχημένων χωρών όπως η Νορβηγία δεν μπορεί
παρά να προκαλούν το ενδιαφέρον και την προσοχή μας. Η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει ήδη προβεί στη δημιουργία και εγγραφή της
Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου χρησιμοποιώντας ως
πρότυπο το καταστατικό της Νορβηγικής Εταιρείας STATOIL, στα
πλαίσια πάντα του δικού μας νομικού συστήματος, δηλαδή των περί
Εταιρειών Νόμο. Σύμφωνα με ειδική πρόνοια που υπάρχει στο
καταστατικό της Εταιρείας, τα έσοδα από τις δραστηριότητες της θα
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καταλήγουν σε Εθνικό Ταμείο Υδρογονανθράκων το οποίο θα
συσταθεί με νόμο και το αποθεματικό του θα διατίθεται για:
(α) την ανατροφοδότηση της βιομηχανίας υδρογονανθράκων,
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για την κατασκευή των
αναγκαίων υποδομών,
(β) τη διάθεση ενός ποσοστού στον Ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό,
και
(γ) την αποταμίευση ενός ποσοστού ως επένδυση για τις μελλοντικές
γενιές των Κυπρίων πολιτών.
Έχοντας υπόψη την επιτυχία του Νορβηγικού Πετρελαϊκού Ταμείου
γνωστού ως The Government Pension Fund of Norway και τη
σημαντική συμβολή του ομιλητή κ. Martin Skancke στο σχεδιασμό και
διαχείριση αυτού του Ταμείου που υπερβαίνει τα $500 δις., θεωρώ
ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη έναρξη για τα
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τις χορηγίες ΕΟΧ και
Νορβηγίας ούτε και πιο ενδιαφέρον θέμα για προώθηση και
ενδυνάμωση των διμερών μας σχέσεων.
Κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ
μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης τα Κράτη-Δωρητές για τη βοήθεια
που παραχωρούν μέσα από τους Χρηματοδοτικούς Κανονισμούς
καθώς και για την άψογη και εποικοδομητική συνεργασία μας κατά
τα τελευταία 6 χρόνια. Ευχαριστώ επίσης τον ομιλητή κ. Martin
Skancke για την προθυμία του να είναι σήμερα μαζί μας για να
μοιραστεί της εμπειρίες και τις γνώσεις του πάνω στο σημαντικό
θέμα της διαχείρισης του πετρελαϊκού πλούτου καθώς και όλους
εσάς για την εδώ παρουσία σας και τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ.
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