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ΗΜΕΙΩΣΕΙΙΣ ΟΜΑΔ
ΔΑΣ ΣΥΝΤ
ΤΑΞΗΣ
Ομάδα Οικο
ονομικού Σχχεδιασμού ττου Κινήμα
ατος «Μήνυ
υμα Ελπίδαςς» ετοίμασε αυτό το
ραφο Εργα
ασίας με τιςς θέσεις μα
ας προς τηνν κατεύθυνσ
ση ενός τελλικού προγρ
ράμματος
ατηγικής για την Οικονομία με φ
φόντο τις Πρ
ροεδρικές Εκλογές
Ε
20118. Το έγγραφο αυτό
οτελεί ουσιιαστικά το σύνολο τω
ων επικαιρο
οποιημένων θέσεων που υποβά
άλαμε ως
ημα Πολιττών «Μήνυ
υμα Ελπίδδας» στο προεκλογικκό επιτελεείο του κ.
κ Νικόλα
παδόπουλου, από τηνν μέρα έντα
αξής μας σττις δυνάμειις στήριξης της Υποψη
ηφιότητας
7/2017 μέχρ
ρι και τη δδημοσιοποίίηση των Οικονομικών
Ο
ν Προτάσεω
ων του κ.
την 27/07
παδόπουλου την 6/12//2017.
τουργώνταςς υπό το πρίσμα ττης απόλυ
υτης διαφά
άνειας ως βασική μας
μ
αρχή
μοσιοποιούμ
με σήμερα, 12/12/17, το έγγραφο
ο αυτό προς πληροφόρρηση και εννημέρωση
κοινωνίας, της οποίαςς αποτελούμ
με αναπόσπ
παστο μέρο
ος και υπηρρετούμε, αλλλά και με
πό το δημ
μόσιο διάλλογο και εεμπλουτισμ
μό των θέσεων της κοινωνίας και των
οβληματισμένων συμπο
ολιτών μαςς στα θέματα
α της οικονομίας και κκοινωνικής πολιτικής.
π
πός και στό
όχος μας είναι
ε
να θέ σουμε την οικονομία μας σε μια
α νέα, πιο σταθερή,
φόρα και κοινωνικά δίκαιη ανναπτυξιακή βάση, μέσ
σα από έννα νέο πλαίσιο και
οσοφία οικονομικής πολιτικής βα
ασιζόμενα στη
σ σύγχροννη και νέα ππαγκόσμια οικονομία
ο
γνώσης αλλά
α
και τα
τ σημεριννά δεδομέννα όσο κα
αι δυνατότηητες της κυπριακής
κ
αγματικότηττας.
ραν όμως των σημείίων αυτών,
ν, επιθυμού
ύμε

να προβούμε
π
σε μερικές γενικές

ρατηρήσεις και διευκριινήσεις, στηη βάση των οποίων δομ
μήθηκε το σσχέδιο αυτό
ό.
προσπάθεεια, ούτωςς ώστε μμεγάλο μέέρος των
ωταρχικά, έχουμε καταβάλει
κ
αιτούμενωνν πόρων για
γ
υλοποίίησή του να προέρχχεται από κονδύλια της ΕΕ,
οσιωμένα σε
σ διάφορα
α μέτρα ποου προτείνο
ουμε. Τέτοια μέτρα είίναι η εισα
αγωγή και
άπτυξη των τεσσάρων νέων
ν
τομέω
ων, που παρ
ραθέτουμε πιο κάτω, μμέσω προγρ
ραμμάτων
ΕΕ και η υπ
ποστήριξη των Μικρομ
μεσαίων Επ
πιχειρήσεων (ΜμΕ) μέέσω του Ευρ
ρωπαϊκού
μείου Στρατη
ηγικών Επεενδύσεων.
/12/2017
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μαντική επιπ
πλέον δομική πτυχή ττου προγρά
άμματος είνναι και η έξξυπνη συμ
μβατότητά
με τη σημεερινή πραγμ
ματικότητα της οικονομ
μίας, εφόσο
ον, όπου δεεν χρειάζοντται ριζικές
αγές, οι εισ
σηγήσεις παίρνουν
π
τηη μορφή σττρατηγικών χειρουργικκών επεμβά
άσεων σε
ριους τομείίς που έρχονται να διοορθώσουν στρατηγικά
σ
λάθη, ατολλμία και πα
αραλήψεις
παρελθόνττος.
ραν αυτού, το πρόγρα
αμμα είναι σσε μεγάλο βαθμό αυττοχρηματοδδοτούμενο σε βάθος
νταετίας (ω
ως κατεξοχχήν αναπτυ
υξιακό), κα
αι δίχως να
ν παραβιά
άζεται η αρχή
α
του
σκελισμένο
ου προϋπολλογισμού μ
μεσοπρόθεεσμα την οποία και θεωρούμε βασική
νιστώσα τη
ης σύγχροννης οικονοομικής πολλιτικής. Μεε τις προττεινόμενες τακτικές
ατηγικές αλλλαγές να εμπεριέχουν
ε
ν τη συνεργγασία και τη
η συμβολή ττου ιδιωτικού τομέα,
βάση αμοιβαίως συμφ
φερουσών λλύσεων.
ος, ακολο
ουθούμε τη
τ νοοτροοπία του αειφόρου μακροχρρόνιου σχεεδιασμού,
χεύοντας κα
αι διασφαλλίζοντας πω
ως τα υιοθεττούμενα μέττρα είναι μεεν λειτουργγικά, αλλά
ωματώνουνν παράλληλλα και τηνν προοπτικκή δημιουρ
ργίας σημα
αντικών μελλλοντικών
απτυξιακών δυνατοτή
ήτων τόσο σε νέου
υς τομείς αιχμής, όόσο και σε
σ τομείς
αγωνιστικο
ού πλεονεκττήματος ως αυτοί έχουν καθιερωθ
θεί.
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Η ΚΑ
ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟ
ΟΝΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Α

ικονομική κρίση,
κ
το αχχρείαστο κοούρεμα τωνν καταθέσεω
ων και η αννεπαρκής οικονομική
χείριση άφ
φησαν πίσω
ω τους πολλλές δυσμεενείς συνέπ
πειες, οι οπποίες συνεχχίζουν να
ανίζουν τόσ
σο την Οικο
ονομία όσοο και την Κο
οινωνία. Πα
αρά την σημμαντική πρόοδο που
τεύχθηκε σε
σ σχέση μεε την κατάσσταση που επικρατούσ
σε το 2013,, σημαντικά
ά θέματα,
ως η ανεργίία, που πα
αραμένει σεε ιστορικά υψηλά
υ
επίπ
πεδα, ιδιαιττέρα ανάμεεσα στους
υς, και ο αποσταθεεροποιητικόός όγκος των
τ
μη‐εξυ
υπηρετούμεενων δανεείων, που
ρεμποδίζουν την επαρ
ρκή χρημα τοδότηση της
τ οικονομικής δρασστηριότητας από το
πεζικό σύστημα, το οποίο κκαι αποτελλεί ένα απαραίτητο
α
συστατικό
ό υγιούς
αζωογόνηση
ης της οικο
ονομίας, τυ γχάνουν αννεπαρκούς αντιμετώππισης λειτουργώντας
ασταλτικά στις
σ φιλότιμ
μες προσπά
άθειες των πολιτών
π
να
α εξέλθουν της δυσχέρ
ρειας που
φερε το κούρεμα. Η μεσαία
μ
και η χαμηλά εισοδηματικ
ε
κά τάξεις δέέχτηκαν καιι δέχονται
μεγαλύτερο
ο πλήγμα, με το γεγγονός αυτό να αντικα
ατοπτρίζετα
αι μεταξύ άλλων
ά
σε
μαντικούς κοινωνικοοικ
κ
κονομικούςς δείκτες, που
π επιβεβα
αιώνουν τη ν δημόσια αντίληψη
ρί αύξησης των
τ ανισοττήτων, του π
ποσοστού του
τ πληθυσ
σμού που ζεει κοντά ή κάτω
κ
από
όριο της φτώ
ώχειας και σε
σ κίνδυνο κοινωνικού
ύ αποκλεισμ
μού.
υθμός ανά
άκαμψης πο
ου παρατηρρήθηκε τα τελευταία
τ
δύο
δ κυρίωςς χρόνια δεν επαρκεί
να απαλείψ
ψει πλήρωςς τα δεινά. ΤΤην ίδια σττιγμή, φοβούμαστε ότι ο ρυθμός αυτός
α
δεν
αι απαραίττητα διατηρ
ρήσιμος, α
αφού δεν προήλθε,
π
σε
σ σημαντικκό βαθμό, από την
ξηση των παραγωγικώ
π
ών δυνατοττήτων της οικονομίαςς, αλλά ούύτε και απ
πό ριζικές
θρωτικές αλλαγές
α
που
υ θα επέτρρεπαν μια αποδοτικότ
α
τερη και δικκαιότερη χρήση
χρ
των
ονομικών πόρων.
π
Αντίίθετα βασίζζεται εν πο
ολλοίς σε συγκυριακές
σ
ς εξελίξειςς, όπως η
ξηση του τουρισμού
τ
προερχόμεενη από την
τ
πτώση της ζήτησσης ανταγω
ωνιστικών
οορισμών, λόγω
λ
θεμάττων ασφαλλείας, και του
τ πρόσκα
αιρου σχεδίίου επενδύ
ύσεων για
ροχή υπηκο
οότητας. Σττην ουσία, η ανάπτυξη δεν οφείλεται στηη μετάβαση σε ένα
ύτερο οικο
ονομικό μονντέλο διαχεείρισης, αλλλά σε εξωτερικές κυρρίως συγκυ
υρίες, και
ομένως μια
α απότομη μεταβολή των συγκυ
υριών αυτώ
ών θα μποορούσε δυννητικά να
ατρέψει τηνν σημερινή θετική
θ
πορεεία.
/12/2017
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ράδειγμα έλλειψης
έ
διαθρωτικώ
δ
ν αλλαγώνν αποτελεί και η ανεεργία. Αν και αυτή
ώθηκε το 2017, κυρίίως μέσα από την οικονομική
ο
μετανάστεευση το 20
013‐2015,
ρέμεινε ενττούτοις στο πολύ υψηηλό επίπεδο
ο του 10.2%
%. Διότι ω
ως αντιμετώ
ώπιση του
νομένου, πέραν
π
από την πρόσκα
αιρη παροχχή εργοδόττησης μέσω
ω κονδυλίων μερικής
υψης μισθ
θών για συ
υγκεκριμένηη χρονική περίοδο, κανένα
κ
ουσσιαστικό μέτρο
μ
δεν
ηκε σε ισχύ
ύ για αναδιά
άρθρωση ττης αγοράς εργασίας. Σημαντικότε
Σ
ερο ίσως είίναι ότι το
σοστό του 10.3% αυξά
άνεται ραγγδαία και καταστροφι
κ
ικά στο 244.9% ανάμεεσα στους
υς, με αρκεετούς νέουςς μας να ανναζητούν ευ
υκαιρίες σττο εξωτερικκό. Το ερώττημα είναι
αμφισβήτηττο. Πώς θα επιβιώσει μ
μία οικονομ
μία μακροπ
πρόθεσμα όόταν οι λαμ
μπρότεροι
επιστήμονεες αναγκάζο
ονται να απ
ποχωρήσουνν στο εξωτεερικό;
εξαΰλωση του
τ
τραπεζζικού τομέα
α εν μια νυ
υκτί ως η πρώτη πολλιτική απόφ
φαση των
βερνόντων, συνοδευόμ
μενη από τους τραγγικούς χειρ
ρισμούς έκτ
κτοτε και ευρύτερα,
ε
οκάλεσαν συνολική
σ
ζημιά σε όροους ΑΕΠ την πενταετία
α εκτιμώμεενη στα επίίπεδα της
ης €1 δις, επιστρέφον
ε
ντας την οικκονομία μαςς ουσιαστικκά μια πεντταετία πίσω
ω (δηλ. σε
πεδα ΑΕΠ περίπου
π
του
υ 2012). Έκκδηλα, ο πρ
ρόσκαιρος ρυθμός
ρ
ανά
άπτυξης τηνν περίοδο
5‐2017 μεττά από 11%
% μείωση σστο ΑΕΠ την περίοδο 2012‐2014 δεν επαρκκεί για να
λύσει τα κοινωνικά όσο και δομικκά κατάλοιπ
πα που άφη
ησε πίσω τηης η κρίση. Η επιμονή
ένα οικονο
ομικό μονττέλο και πρρακτικές πο
ου φανερά δεν ωφελλούν πέρανν από την
πηρέτηση πρόσκαιρων
π
ν δημοσιονοομικών ανα
αγκών έρχοννται σε αντί
τίθεση με τις ανάγκες
ς σύγχρονης ευρωπαϊκκής οικονομ
μίας και κοιννωνίας.
πρόσθετη τροχοπέδη
τ
προς
π
την πρρόοδο αποττελεί επιπλέέον το δημόόσιο όσο κα
αι ιδιωτικό
ος, την απομόχλευσ
α
ση του οοποίου δυσχεράνουν κατά ποολύ οι ση
ημαντικές
κροοικονομιικές

ανισο
ορροπίες.

Πέραν

αυτού,
α

οι

ελάχιστεες

διαρ
ρθρωτικές

αρρυθμίσειις προς στή
ήριξη των επ
πενδύσεωνν, η μη αναδ
διάρθρωσηη και βελτισ
στοποίηση
ν κρατικώνν και ημιικρατικών δομών, λόγω της ελλειμματιικής προεττοιμασίας
άλληλου πλαισίου
π
από
α
την Πολιτεία, ο χαμηλός ρυθμός

προώθη
ησης της

χειρηματικό
ότητας και της καινοττομίας, οι δυσκολίες
δ
πρόσβασης
π
σε χρηματτοδότηση,
ως για τις μικρές και μεσαίες
μ
επιχχειρήσεις (Μ
ΜμΕ), συνυ
υφασμένες με τις ελλεείψεις στο
χειρηματικό
ό περιβάλλον και στοον τραπεζικκό τομέα, αποθαρρύν
α
νουν τις ου
υσιαστικές
/12/2017
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νδύσεις. Ιδ
διαιτέρα δεε, εάν ανα
αλογιστούμεε το συγκρ
ριτικά πολύύ υψηλό χρέος
χ
του
ωτικού τομέέα που φθάνει το 280%
% του ΑΕΠ, σήμερα.
σ
ραν αυτού, η ψηλή διοικητική επιβάρυννση και οι ανεπάρκεειες του δικαστικού
στήματος κα
αι του νομικκού πλαισίοου παραμέένουν, μακρ
ρηγορώνταςς ή και εμπ
ποδίζοντας
επίλυση τω
ων αστικών και εμπορικών υποθέσεων, ιδίωςς όσον αφορ
ορά την εκτέέλεση των
μβάσεων, τη
ην ανάκτησ
ση οφειλών,, τις διαδικα
ασίες αφερ
ρεγγυότηταςς και την έκκδοση και
αβίβαση τίτλων
τ
ιδιο
οκτησίας. ΧΧαρακτηρισ
στικό είναι ότι νόμοοι σχετικά
ά με τον
ματοπιστωτικό τομέα
α, τους τίίτλους ιδιο
οκτησίας και
κ
την α
αφερεγγυόττητα που
φίστηκαν, και
κ πάντα υπό την απεειλή της επό
όμενης δόση
ης, αποδείχχθηκαν δαιδ
δαλώδεις,
ρίπλοκοι, ανντιφατικοί και αναποττελεσματικο
οί, ενώ η κυβέρνηση
κ
είχε κάθε ευκαιρία
αγματικά να
α εκσυγχρο
ονίσει το νοομοθετικό και
κ θεσμικό
ό πλαίσιο σστους τομείίς αυτούς
να δημιουρ
ργήσει συνθ
θήκες πραγγματικής ανά
άπτυξης.
αρνητικό αυ
υτό περιβάλλλον επιβαρρύνει κυρίω
ως τη ραχοκκοκαλιά τηςς οικονομίας, δηλαδή
Μικρές καιι Μεσαίες Επιχειρήσεεις, που απ
ποτελούν το
ο 99,8% τω
ων επιχειρή
ήσεων και
οδοτούν το
ο 81,2% του
υ εργατικού
ύ δυναμικού. Παρά την καθορισττική συνεισφ
φορά των
Ε στο ΑΕΠ
Π της χώρα
ας, τα υφιιστάμενα προς
π
στήριιξη τους μμέτρα αποδ
δείχθηκαν
παρκή και τουναντίονν παρατηρού
ύμε την εισ
σαγωγή καθ
θόλα αντιπα
αραγωγικών μέτρων,
ως την αύ
ύξηση της φορολογία
ας που σκκοπό έχει την προσω
ωρινή κάλυψη των
ονομικών κενών
κ
του κράτους. ΈΈτσι, ενώ ο συνολικόςς αριθμός των εγγεγρ
ραμμένων
ιριών έχει μειωθεί
μ
κα
ατά περίπου
υ 58.951 απ
πό το 2013 έως σήμερρα, κρίσιμα θέματα
ως το «Κένντρο Επιχειιρηματικότηητας», οι «Επιχειρηματικές Θερρμοκοιτίδεςς» και το
έντρο Τεχνικκής Υποστή
ήριξης Ευρω
ωπαϊκών και
κ Τοπικώνν Προγραμμμάτων» βρίσκονται
όμα υπό συζζήτηση.
ηλα τα πλεείστα των μέέτρων που έχουν ληφθ
θεί δεν δημ
μιουργούν ττις συνθήκεες για ένα
φόρο μέλλον. Πρόοδο
ος ασφαλώ
ώς έχει γίννει, αλλά όχι
ό στο ρυυθμό και ούτε
ο
κατά
οσέγγιση μεε τη δυναμική που θα
α μπορούσεε να επιτευ
υχθεί δεδομμένου του μεγέθους
προβλήματος. Χρειαζζόμαστε άμεεσα την πρ
ροώθηση εννός νέου οικκονομικού οράματος
σχεδιασμό
ό νέου οικο
ονομικού μοοντέλου. Φοβόμαστε
Φ
ότι η σειρρά των φορ
ρολογικών
ρων που έχουν ληφ
φθεί σε συ
υνδυασμό με τις κα
αθυστερήσεεις στην εφαρμογή
ε
/12/2017
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
σιαστικών διαρθρωτικώ
δ
ών μεταρρυ
υθμίσεων ενδεχομένω
ε
ως να οδηγήήσουν σε επ
πιδείνωση
υπάρχουσ
σας κατάσττασης αν κκαι όταν εκλείψουν
ε
οι εξωγενε
νείς παράγο
οντες της
μερινής ανά
άπτυξης κα
αι να περιοορίσουν σημαντικά τιςς δυνατότηητες προς κοινωνικά
κ
αιες και ισ
σορροπημέννες όσο κα
αι αειφόρεες αναπτυξξιακές και ριζικά δια
αθρωτικές
λιτικές. Αυττό φαίνεται εξάλλου και από τη
ην επιβολή
ή της περιββαλλοντικής και της
ματικής νομ
μοθεσίας, η οποία π
παραμένει προβληματι
π
ική, όσο κα
αι από το συναφές
αξιοποίητο δυναμικό πράσινης ανάπτυξη
ης. Παρά τις υψηλ ές περιβα
αλλοντικές
νδύσεις σε ορισμένους τομείς διεεθνώς, εντο
ούτοις, η κυ
υβέρνηση δδεν διαθέτει ούτε και
αυτό τον το
ομέα καθα
αρό όραμα
α. Εν συντομ
μία, χρειαζζόμαστε ριζζικές αλλαγγές για να
οστηρίξουν ένα νέο οικονομικό
ο
μοντέλο, κατάλληλο
κ
για μία σύ
σύγχρονη ευ
υρωπαϊκή
νωνία.
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
ΤΟ ΟΡΑΜΑ Μ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Τ
ΟΙΚΟ
ΟΝΟΜΙΑ
Ένα Προ
οσαρμόσιμ
μο, Έξυπνο
ο Οικονομ
μικό Μονττέλο
Οικονομία μπορεί να είναι αντταγωνιστική
ή, μόνο εά
άν είναι συυμβατή τόσ
σο με τις
χουσες παγγκόσμιες εξξελίξεις, όσ ο και με τιις δυνατότη
ητες και φιλλοδοξίες αυτών πού
απαρτίζου
υν. Η διαχεείριση της Οικονομία
ας μέχρι στιγμής γίνεεται υπό τη
τ μορφή
ιστικής δια
αχείρισης κα
αι ως κάτι σσταθερό ή στάσιμο, με
μ μόνη αλλλαγή κάθε χρόνο να
εται μέσω του
τ νέου προϋπολογισσμού του κράτους.
κ
Η πραγματικκότητα διεθ
θνώς είναι
σικά άλλη. Η οικονομία
α πρέπει να
α συνιστά από
α μόνη τη
ης δυναμικήή που αλλη
ηλοεπιδρά
σωρεία πα
αραγόντων, εξωγενών και ενδογγενών, αλλά
ά πολύ πεερισσότερο αποτελεί
απόσπαστο κομμάτι της ζωής του πολίτη καθ
θημερινά.

Όπου Δημ
μιουργούμ
με τις Εξελλίξεις
επώς, η Οιικονομία πρ
ρέπει να τυ
υγχάνει δια
αρκούς παρ
ρακολούθησσης, διαχείίρισης και
οσαρμογής από ανθρώ
ώπους με τη
ην κατάλληλλη θεώρηση
η, αφοσίωσση και ικανό
ότητες ως
ος αυτό. Το μέλλον ποττέ δεν βρίσσκεται στο να
ν ακολουθ
θούμε τις εξξελίξεις, αλλλά στο να
οτρέχουμε και να τιςς προεξοφλλούμε. Έτσ
σι, οι επιμ
μέρους ενέ ργειες τωνν κλάδων
ατηγικής Αννάπτυξης που
π παραθέέτουμε πιο κάτω στοχεεύουν σε α
ακριβώς αυττό. Στο να
αβεί η οικο
ονομία από το στάδιο που απλά ακολουθεί τις εξελίξειις στο στάδ
διο του να
προβλέπειι και, ακόμα περισσσότερο, να έρθει στο σημείο εκείνο πο
ου να τις
μιουργεί. Αςς μην ξεχνούμε πως σττην παρούσ
σα παγκόσμ
μια οικονομ ική πραγμα
ατικότητα,
εωγραφική έκταση δεεν χρειάζετται να είνα
αι καθοριστική της οικκονομικής. Από την
λη η στραττηγική γεω
ωπολιτική σσημασία τη
ης Κύπρου δεν αμφιισβητείται και αυτό
ορούμε και θέλουμε να
α το μεταφέέρουμε και στην Οικοννομία μας.

Καθοδηγούμενοι από μια ΕΕνιαία καιι Προγραμ
μματισμέννη Στρατηγγική
σύγχρονη οικονομική
ή πραγματτικότητα, οι στόχοι απ
πό μόνοι ττους δεν σημαίνουν
σ
οτε. Χρειάζζεται κατεύ
ύθυνση γεννικότερης μορφής κα
αι όραμα γγια που επακριβώς
ουμε να βρ
ρίσκεται η Οικονομία
Ο
σσε πέντε, δέέκα και πενήντα χρόνιια από τώρα. Πρέπει
/12/2017
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
θέτουμε πάντα μετρή
ήσιμους κα
αι εξειδικευ
υμένους σττόχους τέτοοιας μορφή
ής, που η
τευξη του ενός
ε
να συμ
μβάλει στηνν επίτευξη του άλλου. Πρέπει δηηλαδή οι σττόχοι που
ουμε να βρ
ρίσκονται σεε αρμονία, τόσο με το γενικό όρα
αμα, όσο κα
αι αναμεταξξύ τους. Η
ση του να κυβερνάται
κ
ι η οικονομ
μία βασιζόμ
μενη σε πολ
λιτικές που είτε δεν σχχετίζονται,
ε ακόμα κα
αι αντιμάχο
ονται και α
αλληλο‐ακυρώνονται, σημαίνει όότι αντιμεττωπίζουμε
λά τα συμπ
πτώματα και όχι τηνν πηγή του
υς. Σημαίνεει επίσης, όότι βασιζόμαστε σε
γκυριακούς παράγονττες, όπου πέραν του
υ να δημιιουργούμε μοντέλα, απλά τα
ιγράφουμε, αντί του να
ν τα υιοθεττούμε και να
ν τα προσα
αρμόζουμε καταλλήλω
ως για την
μία. Πρέπεει λοιπόν ννα ξεκαθαρ
ρίσουμε στη
ην οικονομιική συνείδη
ηση όλων
ική οικονομ
ν φορέων αυτό
α
το εξειιδικευμένο και ενιαίο όραμά μαςς στη βάση των συγκεεκριμένων
προγραμμ
ματισμένωνν επιμέρου
υς στόχωνν, ελεγχόμενων πάνττα από μετρήσιμα
μ
οτελέσματα
α.

Π
Προς
μία Πλουραλισ
Π
στική και Εξειδικευμ
Ε
μένη Οικοονομία
σύγχρονη οικονομία
ο
διεθνώς
δ
έχεει πια ξεφ
φύγει κατά
ά πολύ τηςς έννοιας της
τ απλής
πορίας αγα
αθών και υπηρεσιών.
υ
Η επικένττρωσή μαςς πρέπει να
α στραφεί προς τη
μιουργία πραγματικής
π
ς αξίας κα
αι όχι στη
ην αύξηση
η του εμππορίου αγα
αθών και
ηρεσιών, κα
αθώς το τελλευταίο είνναι μεν από
ότοκο του πρώτου,
π
αλλ
λλά ποτέ ανντίστροφα
μιουργώντα
ας αξία, τηνν οποία και επιζητούν οι
ο πολίτες και
κ διεθνείςς καταναλωτές.
αξία αυτή, θα παραχθεί στα δύ
ύο μέτωπα
α των Νέωνν Τομέων και Ανταγω
ωνιστικού
εονεκτήματο
ος. Κεντρικός άξονας στην ενσωμάτωση αυ
υτών των ποολιτικών επ
πιζητούμε
είναι το δυνατότερο χαρτί ττης Κύπρο
ου, δηλαδή
ή οι Κύπριιοι

επιχειρηματίες

οστηριζόμεννοι από το αναπτερωμ
μένο επιχειρ
ρηματικό οικοσύστημα
α.

Στην Βάση
Β
της Επιχειρημα
Ε
ατικότητα
ας και Ιδιω
ωτικής Πρω
ωτοβουλία
ας
λόγος είναιι απλός. Οι επιχειρημ
ματίες γενιικώς θεωρο
ούνται κατα
αλύτες αλλλαγής και
ανέωσης μία
ας Οικονομ
μίας, αφού είναι αυτοίί που πρώττοι ωφέλιμα
α θα ενσωμ
ματώσουν
θα εξάγουνν ιδέες από
ό και προς ττη διεθνή σκηνή.
σ
Είναι ευχής έργγο που στηνν Κύπρο ο
έας αυτός διαθέτει τόσο πολύ
ύ ικανό κα
αι έτοιμο δυναμικό
δ
κκαι άρα μπορεί
μ
να
υκολύνει τη
ην πορεία προς
π
ταυτόόχρονη εμβ
βάθυνση κα
αι πλουραλιισμό της οικονομίας
/12/2017
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
ς. Ως εκ τού
ύτου, είναι σημαντικοί
σ
παράγοντεες κατά τη μετάβαση
μ
ππρος μια εξξυπνότερη
ονομία και πρέπει να τους δοθο ύν τα απαρ
ραίτητα εφ
φόδια, για ννα καταστεεί ο ρόλος
ο αποδοτικκός. Επιπλέέον, ο ρόλο
ος του κράττους πρέπει να είναι
ς ευκολότεερος και πιο
τός της δίκκαιας εποπττείας και σστρατηγικής υποστήριξης. Η ιδιιωτική πρω
ωτοβουλία
έπει να ανα
αδειχθεί σε περήφανοο θεσμό τηςς Δημοκραττίας, αφού ανά πάσα στιγμή οι
λίτες που βρ
ρίσκονται στην
σ
πρώτη
η γραμμή, σε
σ συνδυασ
σμό με τις δδημόσιες υπεύθυνες
ηρεσίες, μπο
ορούν καλύ
ύτερα να επ
πιληφθούν των εξελίξεεων, και να ετοιμάσουν έξυπνες
λύσεις που
υ δουλεύου
υν καλύτερα
α.

Τρο
οφοδοτού
ύμενη απόό ένα Σύγχχρονο Χρη
ηματοπισττωτικό &
Χρημα
ατοοικονο
ομικό τομέέα
συνδυασμό
ό με αυτό και
κ ως τρόπ
πος χρηματτοδοτικής υποστήριξηςς αυτού του
υ στόχου,
χος μας είνναι η δημιο
ουργία στη ν Κύπρο μιας σημανττικής και άρρτια εποπττευόμενης
οράς, στο πρότυπο
π
τω
ων μεγάλω
ων διεθνώνν αγορών με
μ σκοπό ννα καταστο
ούμε ένα
θνές χρημα
ατοπιστωτικκό κέντρο. Α
Αυτή τη φο
ορά όμως, θα θέσουμμε το μεγά
άλο αυτό
είρημα στη
η σωστή βά
άση, εφοδιιάζοντας το
ον στόχο αυτό δυνα
αμικά με ένα
έ άρτια
οπτευόμενο και άρτια εξοπλισμέένο χρηματοοικονομικκό τομέα, υυποστηριζόμενο από
άκρως αντταγωνιστική
ή και σύγχρρονη οικονο
ομία υπηρεεσιών, στελεεχωμένη απ
πό το ήδη
ηλού επιπέδ
δου και εξεειδίκευσης ανθρώπινο
ο δυναμικό της οικονοομίας. Όπω
ως και στο
ρελθόν, ο Τραπεζικός
Τ
ς τομέας κκαι ο τομέας των Χρ
ρηματοοικοννομικών Υπηρεσιών
ατούν το μέέλλον της οικονομίας
ο
και μπορού
ύν να αποττελέσουν α
αγωγούς οικκονομικής
άρρωσης και ανάπτυξης. Φτάν ει να υλο
οποιήσουμεε τις λύσεεις εκείνες που θα
τρέψουν τη
ην πλήρη ανάπτυξη
α
ττου δυναμ
μικού τους, τροφοδοττώντας έτσι και την
άπτυξη τωνν άλλων τομέων.
τ
Διιότι πιστεύ
ύουμε ότι το πρόβληημα βρίσκκεται στις
θασμένες πολιτικές,
π
την
τ ανεπαρρκή εποπτεεία και κακκή διακυβέέρνηση και όχι στην
ειψη σωστώ
ών χαρακτη
ηριστικών ή δυνατότηττες του τομέέα.
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
ος μία Δίκκαιη Αειφο
ορία όπου
υ ο Πολίτη
ης να μπορ
ρεί να Πρα
αγματοποιήσει το
ειρό του
υφασμένο με όλα τα υπόλοιπα
υ
εείναι και η επίτευξη
ε
μία
ας αειφόροου Οικονομίίας και εξ’
σμού τέτοια
α που για να
ν επέλθει,, πρέπει να
α κατανέμειι δίκαια τουυ πόρους της
τ και τα
ράγωγα τηςς. Διαφορεττικά υπολειιτουργεί κα
αι ποτέ δεν μπορεί να
α φθάσει σττο πλήρες
ναμικό της. Διότι εάνν οι πόροιι κατανέμονται άδικα σημαίνει ότι η οικο
ονομία θα
πηρετεί πά
άντα τα συμ
μφέροντα τω
ων λίγων εις βάρος τω
ων πολλών και η αναννέωση και
άπτυξη της θα γίνεταιι μόνο στο σημείο εκεείνο που ωφελεί
ω
αυτοούς τους λίγους.
λ
Η
γχρονη αειφ
φόρος Οικο
ονομία όμω
ως είναι αννοικτής μορ
ρφής, τόσο εσωτερικά
ά όσο και
ωτερικά, καιι μόνο τότε είναι αντα
αγωνιστική, όταν όλες οι επιμέροους παραγω
ωγικές της
νάδες μπορούν να ακο
ολουθήσουνν το αειφόρ
ρο όραμά τους,
τ
έχονττας τους πό
όρους, τις
μές και την υποστήριξη
υ
η να το πράξξουν.

Διότι το Μέλλονν είναι Κοινό
αθροίζοντα
ας τα επιμέρ
ρους απαρα
αίτητα στοιιχεία το όρα
αμα μας είνναι για Ένα
α Συμβατό
πνο Οικονο
ομικό Μοντέλο, Όπου Δημιουργο
ούμε τις Εξεελίξεις, Καθ οδηγημένο
οι από μια
αία Στρατηγγική. Η καττεύθυνσή μ
μας είναι πρ
ρος μία Πλουραλιστικκή και Εξειδ
δικευμένη
ονομία, που
π
λειτου
υργεί Στη

Βάση τη
ης Επιχειρ
ρηματικότη τας και Ιδιωτικής

ωτοβουλίαςς,

από

Τροφοδ
δοτούμενη

έννα

Σύγχρονο

Χρημματοπιστωττικό

και

ηματοοικονο
ομικό Τομέέα, προς μία
α Δίκαιη Αειφορία, όπ
που ο Πολίίτης μπορείί να ζήσει
να εργαστεεί παραγωγικά και αξιοοπρεπώς σττον τόπο του.
όκειται λοιπ
πόν για έννα Κεντρικόό Άξονα, συναποτελο
σ
ούμενο απ ό πολλά επιμέρους
ε
ιχεία, θέτονντας την κο
οινωνία και τον άνθρωπ
πο στο επίκκεντρό του. Το όραμά μας θέλει
πολίτη να μπορεί να
α ακολουθή
ήσει αειφόρ
ρα το δικό του όνειροο. Με αυτό υπόψη,
γκεκριμενοπ
ποιούμε και αναλύουμ
με το πρόγρ
ραμμά μας στους «ΚΚλάδους Στρ
ρατηγικής
άπτυξης» πιιο κάτω και πάντα στη βάση του Κεντρικού
Κ
Άξονα,
Ά
τον Π
Πολίτη.
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
ΝΕΟΙ ΤΟΜ
ΜΕΙΣ ΚΑΙΙ ΑΝΑΣΤΗ
ΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜ
Υ
ΜΕΝΩΝ Σ
ΣΤΡΑΤΗΓ
ΓΙΚΩΝ
ΤΟΜ
ΜΕΩΝ & ΔΟΜΩΝ

ος υλοποίη
ηση του οράματός μας απο
οσκοπούμε στην περραιτέρω ανάπτυξη,
α
αστήλωση και
κ στρατηγική επαναττοποθέτηση
η εκείνων των
τ τομέωνν της οικονο
ομίας που
νανται να επ
πιφέρουν θετικές
θ
αλλα
αγές στην οικονομία
ο
και
κ κοινωνία
α γενικότερ
ρα. Αυτοί
αι οι Τομείςς Στρατηγικής Ανάπτυ
υξης, και είίναι καίρια
ας σημασία
ας για την οικονομία,
ο
ού εμπεριέχχουν τη μεεγαλύτερη δυνατότηττα σταθερής και αειφόόρου ανάπ
πτυξης, με
πο συμβατό
ό και με μέθ
θοδο, η οποοία θα επιφ
φέρει θετικέές αναδιαρθθρώσεις κα
αι αλλαγές
τόχρονα κα
αι στους υπ
πόλοιπους ττομείς.
ραν της ανα
αγκαίας ανάπτυξης
α
ττων υφιστά
άμενων κλ
λάδων και δομών στρ
ρατηγικής
μασίας, η οικονομία μα
ας έχει επιπ
πλέον ανάγγκη την ανα
ανέωση καιι επέκτασή της μέσω
εισαγωγήςς νέων ιδεεών και κλ
κλάδων. Έτσι, πέραν από την εστίασή μας στους
στάμενους τομείς, σκοπεύουμε
σ
ε στην ανάπτυξη κα
αι προώθησση τεσσάρ
ρων νέων
έων, που αναμένεται
α
να θέσουνν τις βάσειςς για το πρό
όγραμμα δυυναμικής ανάπτυξης
α
εθνικής Οικκονομίας.
τομείς αυττοί των Δη
ημιουργικώ
ών & Ψηφ
φιακών Βιο
ομηχανιών,, των Πολ
λιτιστικών
μηχανιών, της Οικονο
ομία της Ιδιιωτικής Πρω
ωτοβουλίας και της Πρράσινης Οιικονομίας
αι τομείς καλά καθ
θιερωμένοι εντός τη
ης Ε.Ε. αλ
λλά και υυποστηριζόμενοι με
γκεκριμένα κονδύλια, αποφέροντα
α
ας σημαντικότατα έσοδα και ωφεελήματα.
ν Κύπρο οι
ο τομείς αυτοί παρραβλέφθηκκαν μέχρι τώρα, ελλλείψει στρ
ρατηγικής.
ούτοις, υπο
οστηριζόμεννοι από τις αναστηλωμένες υφισ
στάμενες Σττρατηγικές Δομές
Δ
και
μείς της Οικκονομίας, μπορούν
μ
να
α ανθίσουν. Πέραν αυττού, μποροούν να έρθο
ουν με τη
ρά τους να ανατροφο
οδοτήσουν πίσω αυτέςς τις Στρατηγικές Δομμές και Στρα
ατηγικούς
μείς. Είναι με
μ βάση αυ
υτό το αειφ
φόρο κυκλικκά σκεπτικό
ό που επιλέέχθηκαν τόσ
σο οι νέοι
είς, όσο και η επίδρασ
ση τους στο υς υφιστάμ
μενους τομεείς.
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
I.

ΝΕΟΙΙ ΤΟΜΕΙΣ
Σ

‐Νέοι Τομείς,
Τ
Νέέα Οικονο
ομία, Νέες Ευκαιρίεςς ‐
οώθηση και ενσωμάτω
ωση των νέέων τομέωνν της Διεθνούς Οικονοομίας, συγκκεκριμένα
Ψηφιακών Βιομηχανιώ
Β
ών, του Πολλιτιστικού τομέα, της
τομέα τωνν Δημιουργικών και Ψ
ονομίας της Ιδιωτικήςς Πρωτοβου
υλίας καθώ
ώς και της Πράσινης Οιικονομίας.
αι άξιο προσ
σοχής πως συνδυαστικκά οι τομείςς αυτοί αντιπροσωπεύύουν περίπο
ου το 20%
Οικονομικκής δραστηριότητας τ ης Ευρώπη
ης, ενώ στη
ην Κύπρο δδεν υπάρχει καν το
άλληλο οικκοσύστημα που θα επ
πιτρέψει σττους τομείςς αυτούς ννα ανθήσου
υν και να
λήσουν πό
όρους (π.χ. χρηματοδδότηση απ
πό διεθνείςς αναπτυξ ιακές τράπ
πεζες και
νδυτικά τα
αμεία, αφοσ
σιωμένα εξξολοκλήρου
υ στους τομείς αυτούύς). Οι τομ
μείς αυτοί
υν διαχροννικά και σεε πανευρω
ωπαϊκό επίπ
πεδο αναδεειχτεί ανθεεκτικοί σε διάφορες
αταράξεις και
κ κρίσεις της Οικοννομίας, ενώ
ώ προσθέτο
ουν σταθερρά ποιοτικές θέσεις
ασίας και παράγουν
π
ειδική αξία
α (π.χ. πολιτιστικός κα
αι περιβαλλ
λλοντικός το
ουρισμός)
υ μόνο αυτο
οί μπορούν..
πός μας είίναι να προ
οωθήσουμεε και να υπ
ποστηρίξουμε την πα
αροχή αναπ
πτυξιακών
δυλίων, αλλλά και να
α δημιουργγήσουμε τιςς υποδομές μέσω τοους, ούτως ώστε να
μιουργηθεί το κατάλλη
ηλο οικοσύσστημα και δομές
δ
εκκόλ
λαψής τουςς και να πεττύχουν να
ύουν, εντός της δεκαεττίας, συνολιικά το 25% της οικονο μίας. Αυτό όμως δεν
ιπροσωπεύ
το κάνουμεε μόνοι μας..
ο αφορά την χρηματοδότηση τοους, και οι τέσσερειςς νέοι, για
α την Κύπρ
ρο τομείς,
σκονται ενττός των προ
οτεραιοτήτω
ων της Ε.Ε., σύμφωνα με
μ του Στόχχους της Στρ
ρατηγικής
ρώπη 2020
0. Γι’ αυτό
ό υφίστατα
αι πληθώρ
ρα Επενδυ
υτικών Οργγανισμών, Ταμείων,
απτυξιακών Τραπεζών,, Ευρωπαϊκκών κονδυλλίων αλλά και Ευρωππαϊκών νομ
μοθετικών
ιρέσεων, προγραμμάττων και ειδδημόνων, αφοσιωμένω
ων στην ανά
άπτυξη τωνν εν λόγο
έων. Τα πιιο πάνω θα
α μπορούσα
αν να προσ
στεθούν σττην εργαλειιοθήκη της Κύπρου
ος την παρα
αγωγή του ευνοϊκού
ε
αυ
υτού οικοσυ
υστήματος.
επί αυτού στοχεύουμε στην Δημ
μιουργία εννιαίας εξειδ
δικευμένης στρατηγική
ής για την
άπτυξη τεσσ
σάρων νέωνν οικοσυστη
ημάτων‐τομ
μέων:
/12/2017
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
1. Δημιουργικκών και ψηφ
φιακών Βιο
ομηχανιών
2. Οικονομίαςς ιδιωτικής Πρωτοβουλλίας
3. Πράσινης Οικονομίας
Ο
4. Πολιτιστικώ
ών βιομηχα
ανιών

σα από δια
αβούλευση με εξειδικκευμένους επιστήμονε
ε
ες, στα πρόότυπα άλλω
ων χωρών
Ε.Ε. και δια
αμέσου της ιδιωτικής ΕΕπιχειρηματτικότητας.
Προτάσεις Συν δυαστικέςς των Νέω
ων Τομέωνν

ος υποστήριξη αυτών αλλά και αννάπτυξη τη
ης επιχειρημ
ματικότητα
ας και καταπ
πολέμηση
ανεργίας, προτείνουμ
π
με ως άκρωςς χρήσιμα εργαλεία:
ε


Δημιουργία Ηθική
ής, Κοινωνικκής και Ανα
απτυξιακής Τράπεζας και χρηματτοδοτικών
εργαλείίων και διιασύνδεσή τους με ανάλογους οργανισμοούς στο εξωτερικό,
ε
αφοσιω
ωμένους στην
σ
Εναλλλακτική Οικονομία.
Ο
Πρέπει εεπίσης να υπάρχει
παράλλληλη διασύ
ύνδεσης τη ς με το δίίκτυο ηθικώ
ών τραπεζώ
ών Ευρώπη
ης (βλέπε
Κοινωνική Πολιτική)



Δημιουργία μονά
άδας Συντο νισμού, Υλλοποίησης και Συμβοουλευτικής (ΣΥΣ) με
σκοπό:
η πόρων και Ευρω
ωπαϊκών Κονδυλίων
Κ
o Αξιοποίηση
επενδυτικο
ού

ταμείοου

προαγγωγής

δημιουργικώνν

ημιουργία
προς δη
υπηρεσ
σιών

και

χρηματοδό
ότησης νεοφ
φυών επιχειρήσεων για
α του νέουςς αυτού τομ
μείς
o Παροχή ερ
ρευνητικών κονδυλίωνν σε συνερ
ργασία με Ευρωπαϊκά
ά σχετικά
κονδύλια προς
π
δημιοουργία και αναβάθμισ
ση λύσεων των προϊό
όντων και
επιχειρήσεις που δρου
υν στους νέέους αυτούςς τομείς
o Παροχή επιχειρηματικκής κατάρτιισης και άλλ
λης τεχνική ς υποστήριιξης στους
δρώντες ενντός του τομ
μέα
o Δημιουργία
α σε υφισττάμενες υπ
ποδομές, υπαγόμενες
υ
ς στο ΣΥΣ, μονάδες
υποστήριξη
ης και πρροώθησης Δημιουργικκών Επιχειιρήσεων εντός
ε
τον
τομέων καιι διασύνδεσσης τους μεε Ευρωπαϊκκά Προγράμμματα και υποδομές.
υ
/12/2017
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Το κέντρο
ο θα βοηθθά πιθανο
ούς επιχειρηματίες σστους τομ
μείς στην
προετοιμασ
σία και παρρουσίαση επιχειρηματ
ε
τικών μοντέέλων & επεενδυτικών
προτάσεωνν.


Μετεξέλιξη του ΣΥ
ΥΣ , μέσα κα
αι από ανάλλογα και σχχετικά ευρω
ωπαϊκά κοννδύλια, σε
ματικότηταςς και Εναλλα
ακτικής Επιιχειρηματικκότητας ενττός αυτού
Κέντρο Επιχειρημ
μετά την
τ
παρέλεευση πεντταετίας προς εξυπηρ
ρέτηση ΜμμΕ προκειμ
μένου να
επωφελλούνται (λό
όγω της κκατηγοριοπο
οίησής του
υς ως ΜμΕΕ) από τα διάφορα
ευρωπα
αϊκά

και

εθνικά

προγράμμ
ματα

στή
ήριξης

εππιχειρήσεωνν,

όπως

χρηματτοδότηση για την έρεευνα, την ανταγωνιστ
α
ικότητα κα
αι την καινο
οτομία, η
οποία διαφορετικά
δ
ά δεν θα επ
πιτρεπότανν σύμφωνα με τους κα
ανόνες της ΕΕ για τις
κρατικέές ενισχύσεις


Δημιουργία ηλεκττρονικής πλλατφόρμας ανταλλαγή
ής βέλτιστω
ων πρακτικκών εντός
των τομ
μέων, ανεύ
ύρεσης συννεργατών κα
αι προώθηση συνεργα
ασίας μετα
αξύ άλλων
τομέωνν της Οικονο
ομίας



Δημιουργία θερμο
οκοιτίδων εεπιχειρήσεω
ων που δρο
ουν σε αυττούς του το
ομείς και
παροχή
ή, μέσω διιαγωνισμού
ύ,

πλήρωςς εξοπλισμ
μένων επαγγγελματικώ
ών χώρων

στέγασης σε υφισττάμενες υπ οδομές


Παροχή
ή δωρεάν ΕΕΚ
Ε (Επαγγγελματικής Εκπαίδευσης και Καττάρτισης) σε
σ θέματα
επιχειρηματικότηττας για αυ
υτούς τους τομείς κα
αι Εκπαίδευυση του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και
κ τοπικής αυτοδιοίκη
ησης για τα προτερήμματα συνεργγασίας με
τις επιχχειρήσεις τω
ων νέων τομ
μέων



Δημιουργία προγρ
ραμμάτων ΕΕΕΚ και επιιμόρφωσηςς εργαζομέννων, επιχειρ
ρηματιών,
διευθυνντικών στελεχών, α
ανέργων όλων
ό
των κατηγοριώ
ών, γυναικκών που
αδρανο
οποιήθηκανν είτε δεν μπ
πόρεσαν πο
οτέ να εντα
αχτούν στηνν αγορά εργγασίας και
ατόμωνν από ευα
αίσθητες οομάδες για
α τις ιδιαιτερότητες και ευκαιιρίες που
παρουσ
σιάζουν οι νέες
ν
αυτές κκατηγορίες.



Δημιουργία & πρ
ροώθηση κκουλτούραςς πράσινης,, κοινωνικήής, πολιτισ
στικής και
δημιουργικής επιχχειρηματικόότητας μέσω
ω προγραμμ
μάτων στα σσχολεία.

εξειδικευμένες λύσεις των
τ τεσσάρρων αυτών τομέων ακο
ολουθούν ππιο κάτω.
/12/2017
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Ο Τομέαςς των Δημ
μιουργικώ
ών & Ψηφ
φιακών Βιομηχανιώ
ών

Δημιουργικκές Βιομηχα
ανίες, από τον πολιτισμό μέχριι τις επιχειιρήσεις δημ
μιουργίας
εφωνικών εφαρμογών
ε
ν και λογισμ
μικών αιχμή
ής, είναι ιδιιαιτέρα εύρρωστες και ωφέλιμες
ν αύξηση της προστιθέμενης α
αξίας σε μια
μ οικονομ
μία και ποοιοτικής, πρ
ροπαντός,
ασχόλησης. Συγκεκριμέένα, προσθθέτουν στις Ευρωπαϊκέές Εξαγωγέές κατά ένα
α ποσοστό
λάχιστο το
ου 15%, συνδράμουνν επίσης στην
σ
παροχχή υψηλής ποιότηταςς θέσεων
ασίας, συχννά με ένα υψηλότεροο ποσοστό αυτό‐εργοδ
δότησης αππό το μέσο
ο όρο του
ηθυσμού. Επ
πιπλέον, τέττοιες βιομη
ηχανίες δενν είναι μόνο
ο άρρηκτα σσυνδεδεμέννες με την
οια της ψηφιακής οικονομίας,
ο
τομέας που
π
αποτελ
λεί και ο ίδιος

αυτοσκοπός

απτυξιακής πολιτικής, αλλά ακόμα
α πιο σημα
αντικά έχουν πάμπολλεες θετικές εκροές
ε
σε
πιστημονικο
ούς στόχου
υς, όπως η περιβαλλο
οντική βιωσ
σιμότητα κκαι η προώ
ώθηση της
χειρηματικό
ότητας, ιδια
αίτερα της εεναλλακτική
ής επιχειρηματικότητα
ας.
βάση την πανευρωπα
π
αϊκή αυξανόόμενη κατα
ανόηση σχεετικά με τα οφέλη τηςς ύπαρξης
ς κοινής σττρατηγικής για την πρροώθηση αυτών
α
των βιομηχανιώ
ών, στόχος μας εδώ
αι να παράσχουμε με
μ ελάχιστοους ιδίουςς πόρους όλες εκείννες τις απα
αραίτητες
νθήκες προςς δημιουργίία του οικο συστήματο
ος εκείνου, που
π θα τροοφοδοτήσειι ανέξοδα,
ού υπάρχου
υν πολλά διαθέσιμα κ ονδύλια, τη
ην ανάπτυξη αυτού τοου τομέα. Θεωρούμε
Θ
είναι μέσω
ω της εμπο
ορευσιμότη
ητας των βιομηχανιώνν αυτών ποου παράγο
ονται νέες
ες, μετατρέέψιμες σε υπηρεσίες
υ
ή προϊόντα
α και προά
άγεται πλέοον η καινοττομία από
λή πολιτική λέξη, σε κα
αθημερινή π
πραγματικό
ότητα.
Προτάσ
σεις
ος υποστήριξη των Δημ
μιουργικών και Ψηφιακών Βιομηχχανιών προττείνουμε:
•

Δημ
μιουργία θερμοκοιτίδω
ων δημιου
υργικών βιο
ομηχανιών και παροχχή, μέσω
διαγγωνισμού, επαγγελμα
ατικών χώρω
ων

•

Αξιο
οποίηση πό
όρων και Ευ
υρωπαϊκών Κονδυλίωνν προς δημιιουργία επεενδυτικού
ταμ
μείου προαγγωγής δημιιουργικών υπηρεσιών
υ
και χρηματτοδότησης νεοφυών
δημ
μιουργικών επιχειρήσεεων

/12/2017
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
•

Έμφ
φαση στον Τομέα ΤΤεχνολογίαςς της Πλη
ηροφορικήςς και Επικκοινωνιών
(Info
ormation Communicattion Techno
ology, ICT), ο οποίος ππαρουσιάζεει αρκετές
προ
οοπτικές ανάπτυξης κα
αι δημιουργίας θέσεωνν εργασίας.

•

Δημ
μιουργία σεε υπάρχου σες υποδο
ομές, υπο‐κκέντρων Πρροώθησης‐εεντός ΣΥΣ
(βλέέπε πιο πάνω) Δημιοουργικών Επ
πιχειρήσεων σε πρώτοο τουλάχισττο στάδιο
για Λευκωσία και Λεμεσόό. Το κέντρο θα βοηθά πιθανούςς επιχειρημ
ματίες του
μιουργικού τομέα, σττο να παρ
ρουσιάζουν επιχειρημματικά μονντέλα και
δημ
επενδυτικές πρ
ροτάσεις σεε πιθανά εννδιαφερόμενα μέρη

•

ργάνωση εττήσιου εθννικού διαγω
ωνισμού και δρωμένωνν Τέχνης, Μουσικής,
Μ
Διορ
Μόδ
δας, και Κα
αλύτερης Ελλεύθερης ιδ
δέας & Καλ
λύτερης Επα
αγγελματικκής Λύσης
με χρηματοδότ
χ
τηση του νιικητή προς παραγωγή του προϊόνντος ή υπηρ
ρεσίας και
προ
οώθηση του
υ στις τοπικέές επιχειρήσεις

Οικονομία Ιδιωτ
τικής Πρω
ωτοβουλίίας

Οικονομία τη
ης ιδιωτικήςς πρωτοβου
υλίας (ή Κοινωνική Οικκονομία όπω
ως επικρατεί ο όρος)
αι ένας τομ
μέας με βαθ
θιά παράδοοση στην Ευ
υρώπη. Μέέχρι στιγμήςς στην Ευρώ
ώπη, 10%
ν επιχειρήσεεων προέρχχονται από την Κοινωννική Οικονο
ομία και απα
ασχολούν πάνω
π
από
5 εκ. άτομα
α (6.5% του
υ ενεργού π
πληθυσμού της Ε.Ε.), ενώ
ε υποστηηρίζονται από
α δομές
γκεκριμένα και αποκλειστικά αφ
φοσιωμένες στον τομέέα αυτό. Πρρέπει να γίνει απτά
ιληπτό πωςς εδώ δεν μιλάμε μόόνο για ένα
α τεράστιο επιχειρημα
ατικό τομέα
α πολλών
εκατομμυρίίων, αλλά και
κ για ένα ττομέα με τιις δικές του κοινωνικέςς ευαισθησίίες.
ώ ακόμα πρ
ροσπαθούμ
με να εξέλθθουμε της κρίσης, χάννουμε ένα μεγάλο κο
ομμάτι τις
ας. Σημειώννεται δε όττι τέτοιες εταιρείες μπορούν
μ
επ
πίσης να α
αντλήσουν κεφάλαιο
ολότερα από
α
εναλλα
ακτικές πηγγές τύπου διαδικτυακκής χρηματτοδότησης

από το

ήθος σε διεεθνές επίπεεδο (Crowddfunding) και
κ ιδρύματτα, συμπερριλαμβανομ
μένων και
πεζών που είναι αφοσ
σιωμένα σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας.
ο
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Προτάσ
σεις
ος κινητοπο
οίηση του μηχανισμού
μ
ύ δημιουργίίας αυτού του κομματ
ατιού της Οικονομίας
την παροχχή ενός υγιο
ούς οικοσυ
υστήματος Κοινωνικής
Κ
Οικονομία
ας στην Κύπ
προ, είναι
αραίτητα τα
α ακόλουθα
α:


Παροχή
ής πρόσβασ
σης σε καίρ ιες δομές και
κ υπηρεσίίες του κράττους σε επιιχειρήσεις
που δρα
αστηριοποιιούνται σε α
αυτό τον το
ομέα



Επιχορή
ήγηση μισθ
θών σε ότι αφορά τις εν λόγω επ
πιχειρήσειςς για ένταξη ατόμων
από ευά
άλωτες ομά
άδες στη νέ α αυτή αγο
ορά εργασία
ας



Δημιουργία Ταμείο
ου Κοινωνικκής και Πρά
άσινης Επιχειρηματικόότητας μέσω
ω:
o Ενίσχυση και παροοχή εγγυήσ
σεων προς χρηματοοδότηση ανάλογων
α
πρωτοβουλλιών, ευκα
αιρίες

συγγχρηματοδό
ότησης και διαμοιρασ
σμού του

ρίσκου
o Συμμετοχή της νεοϊδ
ϊδρυθείσας Ηθικής, Κοινωνικήςς και Αναπ
πτυξιακής
τράπεζας
o Αρχικού κεφαλαίου €220 εκ.
o εσόδων επιχειρήσεωνν που δρουνν σε αυτό το
ον τομέα


Προώθηση ρητρώ
ών κοινωνιικού αντίκττυπου 5% στις δημόόσιες συμβ
βάσεις με
κίνητρα
α για την πιο
ο κοινωνικά
ά συμφέρου
υσα πρότασ
ση



Δημιουργία δικτύω
ων επιχειρή
ήσεων εναλλλακτικής επ
πιχειρηματτικότητας
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Πράσινη
η Επιχειρη
ηματικότη
ητα
επικρατούσα οικονομιική και επ
πιχειρηματικκή τάση, όπως
ό
διαμοορφώνεται διεθνώς,
ει τη βιωσ
σιμότητα και
κ πράσιννη οικονομία, να είναι η επόμμενη

μεγά
άλη τάση

αδιαμόρφωσ
σης του επιχειρηματ
ε
τικού περιβάλλοντος, συγκρινόμμενη με τη
τ μαζική
ραγωγή, το
ο κίνημα της ποιόττητας, την επανάστα
αση της ττεχνολογία και της
γκοσμιοποίη
ηση. Οι χώρ
ρες καλούντται να δράσ
σουν τώρα, για να υποοστηρίξουν πράσινες
ωτοβουλίες,, καθώς αυτή η τάσση μπορεί να κτίσει ή να κατα
αστρέψει οικονομίες
ο
γκόσμια. Ωςς αποτέλεσ
σμα, πολλέςς χώρες σεε πανευρωπ
παϊκό επίπεεδο να αποβλέπουν
ρα στην πρά
άσινη ανάπττυξη, ως μιια νέα αναπ
πτυξιακή πρ
ροοπτική. Α
Αυτό αναντίλλεκτα δεν
ορεί πλέον να
ν αφήνει αδιάφορη
α
ττην Κυπριακκή οικονομίία.
σιαστικά, η νέα Οικονο
ομία είναι Π
Πράσινη Οιικονομία. Πράγματι, η ζήτηση για
α πράσινα
οϊόντα και πράσινους
π
τρόπους π αραγωγής, αλλά και παροχής
π
υππηρεσιών, βρίσκεται
διαχρονική ραγδαία αύξηση,
α
με την αγορά
ά της Κύπρο
ου να βρίσσκεται στα τελευταία
τ
δια αντίστα
ασης αυτήςς της κατακκλυσμικής τάσης.
τ
Το επ
πιχειρηματτικό περιβάλλον μας,
οκειμένου να επιβιώ
ώσει, χρειά
άζεται να ενσωματώσ
σει τις νέέες αυτές εξελίξεις.
αιτείται επίσ
σης να αρθ
θεί η απάθεεια της Κυβ
βέρνησης. Ιδ
διαίτερα δεε αφού υπο
ολογίζεται
για την Ε.Ε.., οι καλές περιβαλλον
π
ντικές πρακττικές έχουνν αυξήσει τηην εργοδότη
ηση κατά
%, με

ταυτόσημη αύξηση
α
τηςς σε τομεείς που συ
υνδέονται με τον το
ομέα του

ριβάλλοντοςς και της εννέργειας. Επ
πιπλέον, κα
αι σύμφωνα
α με τα ευρρήματα του
υ ΟΗΕ, τα
άσινα επενδ
δυτικά προ
ογράμματα
α δημιουργγούν περισσότερες θέέσεις εργα
ασίας ανά
ώ που δαπ
πανάται σε σχέση με πολλά άλλλα προγρά
άμματα (οικκονομικής) τόνωσης.
επώς, γίνετται κατανοητό ότι η εενσωμάτωσ
ση της πρά
άσινης οικοονομίας στη
ην κυρίως
ονομία μπο
ορεί να συ
υμβάλει ση μαντικά σττην αναπτυξξιακή αποκκατάσταση. Η αγορά
ό την άλλη φαίνεται να
ν κατανοείί πλήρως τα
α οφέλη τη
ης πράσινηςς οικονομία
ας, με τη
ηση για πρά
άσινα προϊό
όντα και υπ
πηρεσίες να
α βρίσκεταιι σε ραγδαίία άνοδο μεεταξύ του
αναλωτικού
ύ κοινού.
σω της αξιοποίησης των νέω
ων επιχειρη
ηματικών ευκαιριών απασχόλη
ησης που
οσφέρουν οι
ο πράσινεες επιχειρήσσεις και τηνν ενσωμάτω
ωση «πρασιινότερων» μοντέλων
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κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
τουργίας, δεν
δ υπάρχεει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι η α
αύξηση τωνν θέσεων
ασίας και αποδοτικόττητας της οοικονομίας που παρα
ατηρείται εεντός της ΕΕ
Ε δεν θα
αφερθεί κα
αι στην Κύπ
προ. Στη βάσση αυτών, καθίσταταιι πλέον φαννερό πως όχι
ό μόνο ο
θαργος των τελευταίων χρόνων δδεν μπορεί να συνεχισ
στεί, αλλά και πως κλλειδί στην
άβασή μαςς προς ένα «πρασινότεερο» οικονομικό μονττέλο θα είνναι οι επιχειρηματίες
δη, οι «πράσινοι» επιχειρηματίεες. Ως προςς αυτό, σκο
οπεύουμε σστο να κατα
αστίσουμε
θέσιμα στη
ην πράσινη επιχειρημα
ατικότητα όλα
ό τα μέτρα που αν αφέρουμε πιο κάτω
την επιχεειρηματικόττητα γενικκότερα και να ενσω
ωματώσουμμε τους πράσινους
π
χειρηματίεςς στην γενικκότερη έννοοια της επιχχειρηματικό
ότητας.
Προτάσ
σεις


Δημιουργία Ταμείο
ου Κοινωνικκής και Πρά
άσινης Επιχειρηματικόότητας



Παροχή
ής πρόσβα
ασης σε κκαίριες δομές και υπηρεσίας
υ
του κράττους από
επιχειρήσεις που δραστηριοπ
δ
ποιούνται σε
σ αυτό τον τομέα



Παροχή
ή χρηματοδ
δότησης, απ
πό τον ιδιω
ωτικό τομέα, προς δηημιουργία πράσινων
π
επιχειρήσεων καιι συμβουλεευτικών επ
πιχειρήσεωνν, αφοσιωμμένες στηνν παροχή
πράσινω
ων τρόπων παραγωγή ς και λειτου
υργίας επιχειρήσεων



Προώθηση των αναγκαίων
α
π
παραγωγικκών αναδια
αρθρώσεωνν για προώθηση της
πράσινη ανάπτυξης μέσω ενός νέέου ενεργειακού κα
αι περιβαλλλοντικού
σχεδιασ
σμού με περισσότερη έμφαση στις Ανανεώσ
σιμες Πηγέςς Ενέργειας (25% έως
το πέρα
ας της πεντταετίας), μέέσω της αννάπτυξη τηςς περιβαλλοοντικής βιομηχανίας,
στρατηγγικές εξοικονόμησης εενέργειας, μείωση τηςς εξάρτηση ς από το πετρέλαιο,
π
αύξηση
η της αποδο
οτικότητας ττων ενεργεειακών δικτύων, βελτίω
ωση της ενεεργειακής
απόδοσ
σης των κτιρίων, εξασφ
φάλιση τηςς ενεργειακή
ής επάρκεια
ας και αντιμετώπιση
της ενεργειακής φτώχειας.



Δημιουργία ηλεκτρ
ρονικής πλα
ατφόρμας ανεύρεσης
α
συνεργατώ
σ
ών



Προώθηση ρητρώ
ών περιβαλλλοντικού αντίκτυπου
α
στις δημόόσιες συμβ
βάσεις με
κίνητρα
α για την πιο
ο περιβαλλλοντική συμφέρουσα πρόταση
π



Παροχή
ή χρηματοδ
δότησης μ
μέσω μετασ
στροφής των δημοσίίων συμβά
άσεων σε
πράσινεες δημόσιεες συμβάσσεις κατά ποσοστό 20% που θα αποβλλέπει στη
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ργασίας
δημιουργία

και

προώθη
ηση

πράσ
σινων

συμβουλευτικκών

επιχχειρήσεων

αφοσιω
ωμένες στη
ην παροχή
ή πράσινων τρόπων παραγωγήής και λειτουργίας
επιχειρήσεων. Αυττό σημαίνειι ότι σε ποσ
σοστό 20% επί των δη μοσίων συμβάσεων,
οι ανάδ
δοχοι αυτώ
ών θα πρέέπει να είνναι ή να συνεργάζοντ
σ
ται με μία
α πράσινη
συμβου
υλευτική επ
πιχείρηση.


Δημιουργία κουλτούρας Πράσσινης Επιχεειρηματικόττητας (πολιττικός στόχο
ος 5‐ετίας)



Δημιουργία δικτύω
ων επιχειρή
ήσεων Πράσινης επιχειρηματικόττητας



Παροχή
ή Κινήτρων και δημιου
υργία υποδομών προς ενεργειακά
ά προϊόντα

Πολιτιστ
τικές Βιομ
μηχανίες

σημασία των Πολιτιστιικών Βιομηχχανιών δενν μπορεί να
α παραβλεφ
φθεί. Οι βιο
ομηχανίες
τές έχουν ως
ω άμεσο πα
αράγωγο τη
ην προώθησ
ση του τουρ
ρισμού και,, ειδικότερα
α, μίας εκ
ν σημαντικότερων μο
ορφών του
υρισμού, δηλαδή
δ
του
υ πολιτιστ ικού και ποιοτικού
π
ρισμού. Αυ
υτή τη στιγμ
μή, η Κύπροος βρίσκετα
αι ανάμεσα στις 5 χώρεες με την Υψ
ψηλότερη
αση τουρισ
σμού στην Ε.Ε. (αριθθμός ημερώ
ών παραμο
ονής σε σχχέση με το
ον τοπικό
ηθυσμό), μεε τον τουριιστικό τομέέα να αντιπροσωπεύειι (2016) περρί του 12.7%
% επί του
Π, έχοντας ετήσιες
ε
αφίξεις 3.9 εκα
ατομμύρια τουρίστες
τ
και
κ έσοδα €€2.4 δις. Η περεταίρω
π
άπτυξη των Πολιτιστικών Βιομηχα
ανιών μπορ
ρεί, πέραν του να αυξξήσει τους αριθμούς
τούς, να κα
αταστήσει ανταγωνιστ
α
τικότερο το
ο τουριστικό μας προϊ
οϊόν στην ευρύτερη
ριοχή.
σω ανάλογων στρατηγγικών προώ
ώθησης αυττού του είδ
δος Πολιτισστικού Τουρ
ρισμού, η
οσοχή μας θα στραφεεί έτσι και σστην ανάπττυξη του αειφόρου
α
πποιοτικού το
ουρισμού.
πός μας είναι
ε
να αξιοποιηθεί
α
το δυναμ
μικό των πολιτιστικώ
π
ών βιομηχα
ανιών στη
μιουργία εννός ποιοτικο
ού τουρισττικού πακέττου που δεεν θα εκμετταλλεύεται απλά τις
όσκαιρες γεωπολιτικές συγκυρίες και προβλήματα της ευρύτερης περιοχής και
κ δεν θα
ευθύνεται μόνο
μ
σε του
υρίστες που
υ επιζητούνν φθηνή θά
άλασσα και ήλιο. Με σχεδιασμό
σ
ορεί να ανα
απτυχθεί το είδος του ττουρισμού που αρμόζζει σε μία σσύγχρονη Ευ
υρωπαϊκή
απτυγμένη οικονομία
ο
και
κ κοινωνία
α.
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γραφο Ερ
ργασίας
ραν αυτού, οι Πολιτισ
στικές Βιομ ηχανίες μπ
πορούν να αποφέρουνν αρκετά έσοδα
έ
και
ιδικευμένεςς θέσεις εργγασίας για την Οικονο
ομία, ενώ είναι
ε
άρρηκκτα συνδεδεεμένες με
Δημιουργικκές Βιομηχα
ανίες. Αυτό οφείλεται στο
σ γεγονός ότι τα άτοομα και επιιχειρήσεις
υ δρουν στιςς δημιουργικές βιομηχχανίες, πολλλές φορές, δρουν και στις πολιτιστικές, με
σύνορο τωνν δύο να είίναι αρκετέές φορές δυ
υσθεώρητο
ο. Πέραν αυυτού, οι πο
ολιτιστικές
ηρεσίες προ
οάγουν το γενικότεροο επίπεδο της κοινω
ωνίας και ττου επιπέδ
δου ζωής,
οσελκύοντας και διασ
σφαλίζονταςς την παρα
αμονή υψηλ
λά εξειδικευυμένου ανθ
θρωπίνου
ναμικού.
Προτάσ
σεις
ωρούμε λοιπόν αναγκα
αία την στρρατηγική υπ
ποστήριξη του
τ οικοσυσστήματος αυτών
α
των
μηχανιών και εισηγούμ
μαστε τα πιιο κάτω :
Συμπερ
ρίληψη τηςς δημιουρργικής προ
οβολής καιι αειφόρο υ διαφύλα
αξής του
Πολιτισ
σμού

(συμπεριλαμβα
ανομένων

τοπικών

εδεσμάττων,

αρχα
αιοτήτων,

εκδηλώ
ώσεων μονττέρνων καλλλιτεχνών) εντός τωνν αναπτυξια
ακών πυλώ
ώνων του
κράτους
Εφαρμο
ογή

διαδιικασιών

α
αποτελεσμα
ατικού

ελέέγχου

καιι

νομοθεσ
σίας

της

οικοδομ
μικής ανάπ
πτυξης στις Παραδοσια
ακού και Ισ
στορικού χα
αρακτήρα οικιστικές
ο
περιοχέές, τουρισττικές

περιιοχές και περιοχές
π
φυσικής
φ
καλ
αλλονής. Δη
ημιουργία

προγρα
αμμάτων ανναβίωσής τοους μέσω τω
ων διαρθρω
ωτικών ταμεείων της Ε.Ε
Ε.
Διοργάννωση ετήσ
σιου εθνικοού διαγωνιισμού και δρωμένων Τέχνης, Μουσικής,
Μ
Χορού, Μόδας, Κα
αλύτερης Ελλεύθερης ιδ
δέας και Καλ
λύτερης Εππαγγελματικκής Λύσης
με χρηματοδότηση του νικη τή προς πα
αραγωγή το
ου προϊόνττος ή υπηρεσίας και
προώθη
ηση του στιις τοπικές επ
πιχειρήσειςς
Διεύρυννση του ωραρίου
ω
επ
πίσκεψης μουσείων Εμπλουτισσμός και διεύρυνση
δ
μουσείω
ων (μορφή
ή, χώροι, ωράρια) και

δημιουργία ιδδιωτικών θεματικών
θ

μουσείω
ων σε επιλεγμένες κοινότητεςς. Δημιουργγία Υπηρε σίας μουσ
σείων και
Πολιτισ
στικού Προϊόντος.
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ργασίας
Μερική
ή αποκέντρω
ωση και ανά
άθεση ενερ
ργότερου πολιτιστικού
π
ύ έργου στη
ην Τοπική
Αυτοδιο
οίκηση και τις κοινότηττες
Κίνητρα
α για δημιουργία στού
ύντιο, χώρω
ων παραγωγγής, άσκησηης και κατά
άρτισης σε
θέματα
α μουσικής, χορού, ανα
αβαθμισμέννων εκδηλώ
ώσεων και ππαραγωγώνν
Εισαγω
ωγή και εγκα
αθίδρυση εκκδηλώσεωνν παγκόσμια
ας εμβέλεια
ας

II.

Α
ΑΝΑΣΤΗΛ
ΛΩΣΗ ΥΦ
ΦΙΣΤΑΜΕ
ΕΝΩΝ ΣΤΡ
ΡΑΤΗΓΙΚ
ΚΩΝ ΔΟΜ
ΜΩΝ &
ΤΟ
ΟΜΕΩΝ
‐Δημ
μιουργώνντας Μακρρόπνοο Αννταγωνισττικό Πλεοννέκτημα‐

ραν από τη

δημιου
υργία

τωνν τεσσάρω
ων νέων το
ομέων και την προσ
σοδοφόρα

ωμάτωσή τους
τ
στην Κεντρική Ο
Οικονομία, στηρίζουμε τους παρραδοσιακούς τομείς
υς οποίουςς η Οικονο
ομία παρου
υσιάζει τις πλέον
π
καλύ
ύτερες προοοπτικές καιι βέλτιστο
ναμικό,

προς

δημιιουργία

π
πραγματικο
ού

και

μακρόπνοοου

ανταγω
ωνιστικού

ονεκτήματο
ος. Ευτυχώςς, στην Κύπ
προ, ήδη γνω
ωρίζουμε τομείς στουςς οποίους μπορούμε
μ
ανταγωνισττούμε επικεερδώς στηνν διεθνή σκηνή. Λαμβά
άνοντας υπόόψη το πολλύ υψηλά
αιδευμένο,, φιλόδοξο και φιλότιιμο ανθρώπ
πινο δυναμικό μας, αννακατευθύννοντας το
αι μετεκπα
αιδεύοντας το στους τομείς αυττούς που μπορεί
μ
να πράξουν την
τ πλέον
έλιμη αξία,, η Οικονομ
μία μας μπ
πορεί να επ
πανθίσει, αλ
λλά αυτή ττη φορά μεε βιώσιμο
πο.
υς στρατηγγικούς αυττούς τομείίς, υπάρχουν αρκετές παραμελλημένες δο
ομές που
ζουν άμεση
ης προσοχή
ής.. Είναι επ
πιβεβλημένο λοιπόν να
α δοθεί η α
απαραίτητη
η σημασία
ς δομές γύρ
ρω απ’ αυτο
ούς τους το μείς που απ
πέδειξαν όττι μπορούν να ξεφύγου
υν από τα
νά όρια της Κυπρια
ακής Οικον ομίας και να κατασ
στούν διεθννούς σημα
ασίας και
βέλειας παρ
ράγοντες., Είναι σημα
αντικό να αναδιαρθρω
α
ωθούν οι εελλειμματικκές δομές
σχύοντας αυ
υτή τη δυνα
ατότητα . Μ
Μην ξεχνώνντας το δομ
μημένο όρα
αμα μας, οι ενέργειες
υ αναπτύσσ
σουμε προς την Αναστή
ήλωση των Στρατηγικώ
ών Τομέων κκαι Δομών πιο κάτω,
ονται πάντα
α στη βάση του
τ Κεντρικκού αυτού άξονα
ά
και των συστατιικών του σττοιχείων.
/12/2017

25

Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Α. ΣΤΡ
ΡΑΤΗΓΙΚ
ΚΕΣ ΔΟΜΕ
ΕΣ
‐Θέτοοντας Ορθ
θές Βάσειςς‐
Επιχειρηματικότητα

‐Οικονομίία οδηγού
ύμενη απόό την Ιδιωττική πρωττοβουλία μμε Κρατική
ή
Υποστήριξξη‐
πιχειρηματικότητα είνναι ένας απ
πό τους βασ
σικότερους άξονες αλλλαγής και κο
οινωνικής
τοδυναμίας. Η πρακτική του να εκκμεταλλευό
όμαστε την καρποφορίία των επιχεειρήσεων,
ικά των Μικκρών και Μικρομεσαί
Μ
ίων (ΜΜΕ) που αντιπρ
ροσωπεύουυν περίπου το 99,8%
ν επιχειρήσ
σεων στην Κύπρο
Κ
και εργοδοτού
ύν το 81,2%
% του ανθρρωπίνου δυ
υναμικού,
ως την ίδια στιγμή ως κράτος να προσφέρου
υμε ουσιασ
στικά το ανττίτιμο, δεν έχει θέση
μία σύγχρο
ονη οικονομία που θέέλει να εκμ
μεταλλευτεί πλήρως ττις παραγω
ωγικές της
νατότητες. Έτσι,
Έ
αντιλαμβανόμασστε πως ενν’ απουσία όλων τωνν δομών κα
αι μέτρων
αγματικής υποστήριξης
υ
ς του επιχειιρηματικού κόσμου, πέραν από ττην κατά κα
αιρούς μη‐
χευόμενης μικρό‐επιχο
ορήγησης, ο επιχειρημ
ματικός τομ
μέας δεν θα
α μπορέσει να
ν φτάσει
έ τις δυνατότητες του..
Προτάσ
σεις


Ως προς την ενίσχχυση και δη
ημιουργία νέων
ν
δομώνν υποστηρικκτικού πλαισίου των
επιχειρήσεων, τα μέτρα
μ
μπορρούν να συμπεριλαμβάνουν τα εξξής:

o Ουσιαστική
ή μείωση πραγματικκού φορολογικού βά
άρους για κυπρίους
επιχειρημα
ατίες (σε σχχέση και με
μ μη‐κατοίίκους που δδραστηριοπ
ποιούνται
στην Κύπρο
ο) μέσα απόό αναδιάρθ
θρωση του τέλους
τ
για την Άμυνα,, δίχως να
μειώνονταιι τα έσοδα σστο κράτος.
o Αναδιάρθρ
ρωση της διιαδικασίας αφερεγγυό
ότητας με σσκοπό την προώθηση
π
της έγκαιρ
ρης αναδιά
άρθρωσης της επιχείίρησης, κα
αι άρα στή
ήριξη της
ανάπτυξης και των θ έσεων εργα
ασίας και διατήρηση
δ
της αξίας παρά την
πτώχευση της
τ με το συ
υνεπακόλουθο κόστοςς στην οικοννομία γενικότερα
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o Δημιουργία
α σταδιακά επιχειρημα
ατικών θερμ
μοκοιτίδωνν ανά επαρχχία
o Δημιουργία
α Κέντρου Κρατικών και Ευρω
ωπαϊκών Π ρογραμμάττων προς
παροχή

συγκεκριμέ
σ
ένης

συμπεριλαμβανομένοου
επιχειρημα
ατικού

και

στοχευμέένης

συγγρ
ραφής

τεχννικής

πρ
ροτάσεων

υπο
οστήριξης,

και

δη
ημιουργία

πλ άνου. Ανάμεσα σε άλλα,
ά
το ΚΚέντρο μεθοδικά θα

καθοδηγεί ιδιωτικέςς μικρές επιχειρήσε
ε
ις στο να
α συμμετέέχουν σε
ά και εθνικά
ά προγράμμ
ματα
ευρωπαϊκά
o Δημιουργία
α εργασιακκών χώρωνν προς δωρ
ρεάν/επιχορρηγούμενη στέγαση
και εξοπλισ
σμό νεοφυ
υών επιχειρ
ρήσεων που
υ δείχνουν ιδιαίτερο δυναμικό
επιχειρημα
ατικότητας, χρηματοδ
δοτούμενα από την ιδιωτικό τομέα και
σχετικά κοννδύλια της ΕΕ
o Ενθάρρυνσ
ση

των

ψηφιακών,

πολιτιιστικών

κκαι

δημιιουργικών

πρωτοβουλλιών των επιχειρήσεων μέσω, μεταξύ άλλλων, φορ
ρολογικών
κινήτρων στο
σ χαμηλόττερο δυνατό
ό σημείο για συγκεκριιμένες υπηρ
ρεσίες.
o Καθιέρωση
η της μορφή
ής του τεχννολογικού συμβούλου
σ
για τις Μμ
μΕ και την
παροχή πρόσθετων κιινήτρων για
α τεχνολογικκό εκσυγχροονισμό
o Απλοποίησ
ση

και

ψ
ψηφιοποίησ
ση

των

διαδικασιώ
ών

του

Τμήματος
Τ

Φορολογία
ας, εγγραφ ής εταιριώ
ών και κατα
αβολής εισσφορών σττο Ταμείο
Κοινωνικώνν Ασφαλίσεεων


βασης στη χρηματοδό
ότηση και ανάπτυξη
α
εεναλλακτικώ
ών πηγών
Η ενίσχχυση πρόσβ
χρηματτοδότησης μπορούν
μ
να
α υποστηριχχθούν μέσω
ω της:
o Δημιουργία
ας νομικού πλαισίου για
γ διαδικτυ
υακή χρημα
ατοδότηση μέσω του
κοινού (Cro
owdfundingg) και μελέττη για παρο
οχή ισόποσσης χρηματοδότησης
από ειδικό ταμείο που
υ θα συσταθεί
o Δημιουργία
ας κατάλλη
ηλων πλαισίων προς εισδοχή και συνεργασία με
διεθνή τα
αμεία και ηθικές επενδυτικές
ε
ς τράπεζεςς, για κο
οινωνικές,
περιβαλλονντικές κ.α. επιχειρήσεεις, ή/και χρ
ρήση του ΕΕυρωπαϊκού
ύ Ταμείου
Στρατηγικώ
ών Επενδύσσεων
o Αύξησης το
ου ποσοστοού ανάθεση
ης δημοσίω
ων συμβάσεεων προς ΜμΕ,
Μ
μέσα
από ενθάρρυνση συνεεργασιών.
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Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
o Παροχής

κινήτρων

προς

δημιουργία
δ

πιστωτικκών/χρηματτοδοτικών

ιδρυμάτωνν μικρο‐χρημ
ματοδότησης
o Παροχής

φορο‐ελαφ
φρύνσεων

προς

ειισαγωγή

του

θεσμ
μού

των

Επενδυτικώ
ών Αγγέλωνν


Τέλος, η συνεχή
ής επισκό πηση και αναδιοργγάνωση τοου επιχειρ
ρηματικού
περιβάλλλοντος μπορεί να επέέλθει μέσω της:
o Δημιουργία
ας Κέντρου
υ Επιχειρη
ηματικότητα
ας ως συνντονιστικού
ύ θεσμού
ανάπτυξης και υποοστήριξης της
τ
επιχειιρηματικότηητας και ιδιωτικής
πρωτοβουλλίας
χ
φησης του επιχειρημ
ματικού οικκοσυστήματος στην
o Πλήρους χαρτογράφ
Κύπρο στη βάση διεθθνώς αναγννωρισμένων προτύπω
ων αξιολόγη
ησης (π.χ.
GEDI)
o Ανατροφοδ
δότηση για συμπλήρω
ωση των κενών που α
αναδεικνύοννται μέσα
από τις εισηγήσεις και ενέργειες του Κέντρο
ου Επιχειρη ματικότητα
ας

Φορολογίία

Ισόνομη Αναπτυξια
Α
ακή Φορολλογική Μεεταρρύθμιση
φορολογία αποτελεί τον κυριόττερο οικονομικό πόρο
ο του κρά
άτους. Όπω
ως και με
οιοδήποτε άλλο πόρο
ο, απαιτείτται ορθή βιώσιμη διαχείρισή
δ
του προς επίτευξη
σιμότητας του συστήμ
ματος επιβ ολής και είίσπραξης «υγειών» φόόρων, με τρ
ρόπο που
άζει αρνητικκά τα μελλοοντικά μας φορολογικά πλάνα κα
αι δυνατότη
ητες. Έτσι,
θα επηρεά
αύξηση τωνν φορολογικών εσόδω
ων, μέσω αύξησης του
τ
ποσοσττού ή αριθ
θμού των
ρολογικών μέτρων,
μ
δενν είναι ο εννδεδειγμένο
ος τρόπος, ούτε
ο
μείωσσης του ελλλείμματος,
ε κάλυψης των κρατικκών δαπανώ
ών σε ένα σύγχρονο κράτος.
κ
Ανττίθετα, θεω
ωρούμε τη
ρολογία ως εργαλείο αναδιανομή
α
ής πόρων πρ
ρος εκείνες τις παραγω
ωγικές μονά
άδες που
ορούν να επ
πιφέρουν (μ
με την ευρείία έννοια του όρου πο
ου εκτείνετα
αι από παιδ
δεία μέχρι
ρισμό) το καλύτερο δυνατό απ
ποτέλεσμα μακροχρό
όνια, αλλά και την εφαρμογή
ε
νωνικής πο
ολιτικής. Έττσι, η σωσστή διανομ
μή και χρήσ
ση του πόόρου αυτού
ύ μπορεί,
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κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
τιώνοντας και αυξάνο
οντας τις πα
αραγωγικέςς δυνατότηττες της Οικκονομικής Πολιτείας,
Π
αυξήσει έμμ
μεσα και αννώδυνα τα φ
φορολογικά
ά έσοδα του
υ κράτους.
Προτάσ
σεις
ρολογικά Μέτρα
Μ


Ανάπτυ
υξη και περα
αιτέρω διεύ
ύρυνση του
υ δικτύου συμφωνιών για αποφυγή διπλής
φορολό
όγησης με άλλες
ά
χώρεςς



Ενσωμά
άτωση αμο
οιβαίας επιιλογής στην φορολογγική δήλωσση για συμ
μψηφισμό
δεδομέένων με σύ
ύζυγο ή σσυμβίο ούττως ώστε

το αφοροολόγητο αφ
φορά την

οικογέννεια και όχιι το άτομο, με όριο/οροφή 2 φορές το αφοορολόγητο ποσό
π
ανά
οικογέννεια. Επίση
ης ανάλογγα με συννθήκες αυτό να συυμπεριλαμβ
βάνει και
μονογο
ονιούς.


Παροχή
ή φορολογικών κινήτρρων 8% επί του μισθού
ύ των εργα
αζόμενων σεε διεθνείς
οργανισ
σμούς για να αποκτή
ήσουν παρο
ουσία στηνν Κύπρο κα
αι να εργοδ
δοτήσουν
προσωπ
πικό.



Παροχή
ή της δυναττότητας για
α μεταφορά
ά τυχόν ζημιών για τα
α πρώτα 1‐3 χρόνια
εγκατάσ
στασης τωνν εταιρειών στην Κύπρο σε μεταγεενέστερα έττη.



Να δοθ
θεί περίοδοςς μη φορολλόγησης για
α νέες επενδ
δύσεις στη χχώρα (tax holidays)
h



Μείωση
η του ΦΠ
ΠΑ σταδια
ακά προς το ελάχισ
στο απαρα
αίτητο τηςς ΕΕ. Το
δημοσιονομικό κεενό στα κρρατικά έσο
οδα θα υπ
περκαλυφθεεί από τηνν αύξηση
φορολό
όγησης σε επιλεγμένα
ε
είδη πολυττελείας (βλέέπε Κοινωνιική Πολιτική)



Κατάργγηση τέλουςς εγγραφής €350 για επ
πιχειρήσειςς



Μείωση
η της φορο
ολογικής επ
πιβάρυνσηςς κατά τηνν πώληση μμιας επιχείίρησης σε
νέους ιδιοκτήτες, υπό την προϋπόθεσ
ση ότι η επιχείρηση
ε
θα διατηρείται σε
λειτουρ
ργία για μια
α πενταετία τουλάχιστο
ον και θα διατηρείται η απασχόλη
ηση



Στήριξη
η των περιφ
φερειακών εεπιχειρήσεω
ων, ώστε να
α αξιοποιήσσουν το ηλεκτρονικό
εμπόριο
ο και να πα
αρακάμψου
υν τα παραδ
δοσιακά δίίκτυα διανοομής, επιχορηγώντας
τες με 2%
2 επί των πωλήσεων στη χρήση του ηλεκτρ
ρονικού εμππορίου



Κίνητρα
α για συγχω
ωνεύσεις κκαι εξαγορέές (φορολογγικά ή καθθαρή επιδότηση) και
Φορολο
ογικά κίνητρα και επισστροφή ΦΠΑ
Α σε εταιρείες που εφα
αρμόζουν μέτρα
μ
που
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γραφο Ερ
ργασίας
προστα
ατεύουν το περιβάλλονν, προωθού
ύν τη βιώσιιμη κινητικόότητα, εξοικονομούν
ενέργειια, μειώνου
υν τα απόβλλητα κ.ο.κ.


Καθιέρω
ωση αρχήςς αυτοτελού
ύς φορολόγγησης για κάθε ακίνητοο.



Παροχή
ή εξειδικευ
υμένων φοορολογικώνν και άλλ
λων κινήτρρων για επίσπευση
αναπτυ
υξιακών έργγων και τόνω
ωση των επ
πενδύσεων:
o Παρ
ραχώρηση φορολογική
ής έκπτωση
ης/πίστωση
ης επί του φόρου εισο
οδήματος
(Κύπ
πριοι Ιδιώττες ή εταιρ είες) ή/καιι επί του φόρου
φ
Κεφα
αλαιουχικών κερδών
(ετα
αιρείες ή αλλοδαποί)
α
ύψους 20
0% επί του
υ ποσού τ ης επένδυσης κάθε
αγο
οραστή καιννούργιων οιικιστικών μο
ονάδων, γρ
ραφείων, κα
αταστημάτω
ων, κτλ.
o Καττάργηση του
υ φόρου κεεφαλαιουχικών κερδών για περίοοδο τουλάχιστον δύο
ετώ
ών με σκοπό
ό την αναθέ ρμανση των αγοραπωλησιών ακίίνητης περιο
ουσίας.
o Επιτταχυνόμενη
η απόσβεση
η επενδύσεεων στην οικοδομική
ο
βιομηχανία
α για μια
περ
ρίοδο

τουλλάχιστον

πέντε

χρό
όνων

ως βασικό

κίνητρο

για
γ

νέες

κεφ
φαλαιουχικέές επενδύσσεις στην ακίνητη ιδιοκτησία
α, οι οποίίες λόγω
αβεεβαιότητας στην αγοορά και ψηλού
ψ
κόσ
στους χρημματοδότηση
ης έχουν
παγγώσει.
o Άμεεση

προώ
ώθηση

ξεχχωριστής

νομοθεσία
ας

διαχείρρισης

κοιινόκτητων

οικο
οδομών ξεχχωριστά απόό την εγγρα
αφή συνιδιο
οκτησίας κα
αι έκδοση τίίτλων.


Παραχώ
ώρηση φορ
ρολογικής έκπτωσης//πίστωσης επί του φ
φόρου εισοδήματος
ύψους 40%, με αννώτατο όριιο τις €50.0
000, επί τηςς επένδυση ς για αγορά πρώτης
κ πρώτης επαγγελμα
ατικής στέγης , με σκοπ
πό την ενίσσχυση του τομέα
τ
των
οικίας και
ακινήτω
ων.



Μείωση
η εταιρικήςς φορολογία
α στο ελάχιστο του μέσ
σου όρου ττης Ε.Ε., σύμ
μφωνα με
τον καννόνα δεονττολογίας (ECCOFIN) καιι προώθηση
η της Κύπρρου ως άρττιο κέντρο
επιχειρήσεων με τη
τ χαμηλότεερη εταιρικκή φορολογγία. Το δημοοσιονομικό
ό κενό στα
κρατικά
ά έσοδα θα υπερκαλυφ
φθεί μέσα από
α την ανά
άπτυξη όσοο και από τη
ην αύξηση
φορολό
όγησης σε επιλεγμένα
ε
είδη πολυττελείας (βλέέπε Κοινωνιική Πολιτική)
Παροχή
ή φορολογιικών εκπτώ
ώσεων για εταιρίες που επενδύ ουν τα κέρ
ρδη τους,
τόσο στην
σ
Έρευνα και Ανά
άπτυξη όσο
ο και στη βελτίωση ττων εταιρικών τους
δυνατο
οτήτων τουςς
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ταξη της φο
οροδιαφυγή
ής

Χαρτογράφηση όλλων των οφ
φειλετών κα
αι του αληθ
θινού ποσούύ των ανείσ
σπραχτων
φόρων και δημ
μιουργία σστρατηγικού
ύ πλάνου είσπραξηςς με κίνη
ητρα και
αντικίνη
ητρα.
Ενοποίη
ηση όσο το
τ δυνατό

των πολλλαπλών προστίμων ππου υπάρχχουν στις

φορολο
ογικές νομο
οθεσίες ώσττε να απλοπ
ποιηθούν οι
ο διαδικασίίες και να επιτευχθεί
ε
η πλήρη
ης μηχανογγράφηση τοου Τμήματος Φορολογίίας
Περιπτω
ωσιολογική
ή μελέτη αύ ξησης χρημ
ματικών ποιινών για φοοροδιαφυγή
ή
Άμεση εφαρμογή του Τεκμη
ηρίου Διαβίίωσης και διαδικασιώ
δ
ών αυτό‐αξιολόγησης
στη φορολογική διαδικασία ή
ή/και σε σχχετικές έρευ
υνες, με σηημαντικά κίννητρα και
αντικίνη
ητρα αναλλόγως και δειγματολη
ηπτικούς ελέγχους
ε
σστοχευόμενα
α και σε
μεγάλη κλίμακα. Ακολούθωςς συσχέτισή
ή τους με τις
τ υποβληηθείσες φορ
ρολογικές
δηλώσεεις ή/και κα
αταστάσεις κεφαλαίου
υ και εισοδημάτων, μεε σκοπό να παταχθεί
η φορο
οδιαφυγή και να πε ριοριστούν καταστάσ
σεις επίδειξξης πλουτιισμού, με
έντονεςς κοινωνικές επιπτώσε ις
Σε σχέσ
ση με το Τεεκμήριο Δια
αβίωσης, επ
πικέντρωση
η ελέγχων σστις μονάδεες εκείνες
που πα
αρουσιάζουν το υψηλόότερο, ποιο
οτικά και ποσοτικά
π
κίννδυνο (σε σχέση
σ
και
με το πιο κάτω)
υ Τμήματος Φορολογία
ας ώστε να
α γίνεται αξξιολόγηση
Πλήρηςς μηχανογράφηση του
κινδύνω
ων και να επιλέγονται
ε
ι για εξέτασ
ση φορολογγούμενοι υ ψηλού κινδ
δύνου, να
υπάρχο
ουν εργαλείία ανάλυση
ης και να γίίνεται αποτελεσματικόότερη η δια
ασύνδεση
με άλλα
α αρχεία
Διεύρυννση συνεργγασίας με σσχετικούς φορείς
φ
μέσ
σω μιας Επιιτροπής Φο
ορολογίας
απαρτιζζόμενο από
ό μέλη σχετιικών φορέω
ων και τμημ
μάτων φοροολογίας
Άμεση ψηφιοποίη
ηση όλων ττων ιδιωτικώ
ών εταιριώ
ών σε ηλεκττρονικούς φάκελους,
φ
άμεσα προσβάσιμ
π
μους και ενοοποίησής το
ους με το Τα
αμείο Κοινω
ωνικών Ασφ
φαλίσεων,
των φο
ορολογικώνν δηλώσεω
ων των μετόχων τους

και γεενικότερα το
τ τμήμα

φορολο
ογίας
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Παροχή
ή αμνηστίαςς από επιβ αρύνσεις και
κ τόκους για
γ όσους εεξοφλήσουν έως και
50% τω
ων καθαρώνν οφειλών τοους για το ποσό
π
αυτό
Παροχή
ή κινήτρων προς επανα
απατρισμό καταθέσεω
ων στο εξωττερικό υπό τη μορφή
κεφαλα
αίων‐ σύνδεεση με έννοοια του Επιχχειρηματικο
ού Αγγέλου
Εξορθολογισμός/α
αναδιοργάννωση λειτο
ουργίας ΤΕ
ΕΠ/ΦΠΑ μέέσα από βέλτιστες
πρακτικκές αποτίμη
ησης και δια
αχείρισης κινδύνου
Διαμόρφωση πρόττασης περιοορισμένης φορολογική
φ
ής αμνηστία
ας σε συνερ
ργασία με
ούς επαγγεελματικούς φορείς, συνοδευόμ
μενη από σημαντική
ή αύξηση
σχετικο
ποινών για φοροδιαφυγή
Παράλλληλη έμφα
αση στην εεθελοντική συμμόρφω
ωση μέσω παροχής κινήτρων
στους συνεπείς φορολογού
ύμενους πο
ου υποβάλ
λουν έγκα
αιρα και σωστά
σ
τις
δηλώσεεις τους (π.χχ. φορολογ ική έκπτωσ
ση)

Έρευνα & Καινοτομίία
ρευνα και η καινοτομ
μία αποτελοούν κλειδιά
ά για το μέλ
λλον. Μέσω
ω της ανάπττυξης του
μιουργικού και Πολιτιστικού ττομέα συγκεκριμένα, αλλά κα
αι των τομ
μέων της
νωνικής κα
αι Πράσινηςς Επιχειρημ
ματικότηταςς, που αναλ
λύσαμε πιοο πάνω, στοχεύουμε
ν έμμεσο θετικό επη
ηρεασμό τω
ων δύο αυττών στοιχείων. Γενικόότερα η Έρ
ρευνα και
νοτομία θα
α πρέπει να
α αποτελεί κκεντρικό άξξονα της οικονομικής ππολιτικής της
τ χώρας
ς για τα επό
όμενα χρόνια. Η επένδυ
υση σε δρα
αστηριότητεες Έρευνας κκαι Ανάπτυξης (Ε&Α)
ός του ότι συμβάλλειι στην ποιοοτική αναβά
άθμιση τωνν παραγομέένων προϊό
όντων και
ηρεσιών αφ
φού βασίζοννται περισσσότερο στη γνώση και την τεχνολλογία, βοηθ
θούν στην
οποίηση του
υ αδρανούνντος επιστη
ημονικού δυ
υναμικού τη
ης χώρας κα
αι δημιουργούν νέες
σεις εργασία
ας ψηλής προστιθέμεννης αξίας. Παράλληλα,
Π
, όμως δράσση πρέπει να
ν παρθεί
στο άμεσο επίπεδο, κά
άτι που στοοχεύουμε με τα πιο κάττω μέτρα:
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Προτάσ
σεις
Διαμόρφωση, προ
οώθηση κα
αι εφαρμογγή ολοκληρωμένης ποολιτικής για
α έρευνα,
καινοτο
ομία, τεχνολλογική ανά
άπτυξη και επιχειρημα
ατικότητα σσε σχέση κα
αι με νέες
μορφέςς χρηματοδό
ότησης (π.χχ. Crowdfun
nding)
Αύξηση
η ποσοστού
ύ δαπανώνν σε Έρευννα και Καιννοτομία σττο 3% με βάση την
Στρατηγγική Ευρώπ
πη 2020
Δημιουργία βάση
ης κατοχυρρώσεων χορηγιών και
κ
διασύννδεση χορηγίας με
παραγό
όμενη έρευ
υνα, στη βά
άση εξωτερ
ρικών αξιολ
λογήσεων. Ο λήπτης χορηγίας
πρέπει να μπορεεί να αποδδείξει

χειιροπιαστά και οικονοομικά αξιο
οποιήσιμα

αποτελέσματα, με σκοπό ττη δημιουρ
ργία θέσεω
ων εργασία
ας, την αύξηση της
παραγω
ωγής και τηνν ενίσχυση της ανταγω
ωνιστικότηττας. Δημόσιια παροχή στοιχείων.
σ
Διαχωρ
ρισμός ιδρύματος Προώ
ώθησης Έρεευνας σε: (α
α) Ίδρυμα Προώθησης Βασικής
Έρευνα
ας και (β) Ίδρυμα
Ί
Πρροώθησης Εφαρμοσμέ
Ε
ένης Έρευννας. Αυτά θα έχουν
διαφορ
ρετικές διεργασίες για επίτευξη το
ου σκοπού τους.
τ
Παροχή
ή θεσμικής,, συμβουλεευτικής καιι οικονομο‐‐τεχνοκρατιικής υποστήριξης σε
φορείς από το Ίδρυμα Προώθθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε σχετικά θθέματα (π.χ.. εγγραφή
πατέντα
ας, αιτήσειςς επιδότηση
ης από Ευρ
ρωπαϊκά και διεθνή πρρογράμματα
α, ιδιώτες
επενδυτές κ.α).
Ανώταττο όριο χρημ
ματοδότησ ης ανά φορ
ρέα στο 10%
% του προϋππολογισμού
ύ του ΙΠΕ.
Αυξημέένη φορολο
ογική πίστω
ωση για πο
οσά που απ
ποδεδειγμέένα δαπανο
ούνται σε
Ε&Α. Σεε περίπτωσ
ση που επιιτευχθεί η παραγωγή νέου προϊϊόντος ή υπ
πηρεσίας,
παραχώ
ώρηση πρό
όσθετης φ
φορολογικής απαλλαγγής για σσχετικά κέρδη που
προκύπ
πτουν για συγκεκριμέένο χρονικκό διάστημ
μα. Παρόμμοια μοντέλλα έχουν
υιοθετη
ηθεί από αρ
ριθμό Ευρω
ωπαϊκών Χω
ωρών.
Καθορισμός ελάχιιστου αριθμ
μού προγραμμάτων από
α Πανεπ ιστημιακά ιδρύματα
προς όφ
φελος των κυπριακών
κ
επιχειρήσεεων.
Εγκαθίδ
δρυση μηχχανισμών π
προβολής των
τ
πατένττων που α
αναπτύσσοννται στην
Κύπρο.
Φορολο
ογικά κίνηττρα προς τη
ην επιτυχή προώθηση
η και υλοπποίηση Τεχννολογικού
Πάρκου
υ με τη συνεεργασία ιδιιωτών επενδυτών.
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Αγορά Εργγασίας

Θέέσεις και Π
Ποιοτικές Θέσεις Ερ
ργασίας
αποτελέσμα
ατα των τελλευταίων χχρόνων σε ότι
ό αφορά στο ποσοσττό απασχόλλησης και
απαραίτηττα συνδεδ
δεμένη με αυτό μείωση της φτώ
ώχειας, κυκκλικής φτώ
ώχειας και
νωνικού απ
ποκλεισμού είναι κατα
αθλιπτικά. Το
Τ κόστος ζωής
ζ
έχει κκαταστεί αννυπόφορο
τη μεσαία και χαμ
μηλότερη εεισοδηματική τάξη, μέσω της αναντιστοιχίας της
σανάλογης μείωσης επιπέδου
ε
μισθών κα
αι κόστους ζωής, τοο κενό τωνν οποίων
γκώνεται. Κατά
Κ
τη διά
άρκεια τωνν τελευταίω
ων χρόνων, η μεσαία τάξη έχει απολέσει
άλο μέρος του εισοδή
ήματός του,, με αποτέλλεσμα οι μιισθοί να έχχουν καταρρ
ρεύσει σε
πεδα χωρώ
ών όπου το κόστος ζω
ωής είναι πο
ολύ πιο χα
αμηλό. Επιππρόσθετα, το
τ κράτος
ορρόφησε όλο
ό το αποθ
θεματικό τοου ταμείου
υ κοινωνικώ
ών ασφαλίσσεων που ήτταν κόποι
αετιών με αποτέλεσμ
μα να απαιιτείται από τις παρού
ύσες και μεελλοντικές γενιές να
αιτείται να εργάζονται μέχρι τα βαθιά γεράματα για
α να συντα
αξιοδοτηθού
ύν με μια
ιχρή σύνταξξη.
μέτρα πο
ου προταθή
ήκαν και εφαρμόστη
ηκαν ήταν, στην κα
αλύτερη πεερίπτωση,
φανειακά και
κ αναποττελεσματικά
ά. Ως απο
οτέλεσμα, όχι
ό μόνο οοι δείκτες φτώχειας
ροτέρευσανν και αυξήθηκε η εισοδδηματική ανισότητα, με
μ το υψηλλό ποσοστό
ό ανεργίας
2% (Οκτώβρης 2017) να αναμέννεται να βρ
ρίσκεται σεε υψηλά εππίπεδα και το 2017,
αίτερα δε για
γ τους νέους.
ν
Πέρ αν αυτού, η

Κύπρο
ος παρουσιιάζει το υψ
ψηλότερο

σοστό υποα
απασχολούμ
μενων εργα
αζομένων σττην ΕΕ, το οποίο
ο
αντισστοιχεί στο 8.6 % της
νολικής απα
ασχόλησης το
τ τρίτο τρίίμηνο του 2016 (έναντιι μέσου όροου της ΕΕ 4..3 %).

τό καθιστά πασιφανέςς πως δεν αρκεί μόνο
ο η κατά καιρούς παρροδική επιχχορήγηση
θών. Πρέπεει να προβο
ούμε σε βα
αθύτατες δια
αρθρωτικέςς αλλαγές ππου στόχο δεν
δ έχουν
παροδική αύξηση της εργοδότη
ησης ως καιινή έννοια, αλλά την βιώσιμη αύ
ύξηση της
οδότησης και
κ σημαντικότερα της ποιοτικής εργοδότηση
ε
ης.

δράση αυτή
ή θα γίνει σε δύο επίίπεδα, δηλλαδή την παροχή εργα
ασιακής αυ
υτονομίας
σω αυτοεργγοδότησης και την α
αύξηση τωνν ικανοτήττων του ερργατικού δυναμικού
δ
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
θιστώντας το
τ πιο αντα
αγωνιστικό και παραγωγικό Η σττρατηγική α
ανάπτυξης των νέων
έων της οικκονομίας όσο και η εννίσχυση των υφιστάμεενων έχουνν παραπλήσ
σιο στόχο.
τό ισχύει διότι
δ
επιλύουν, έμμεσσα μεν δο
ομικά δε, τα
τ

προβλήήματα

εκκείνα που

σχετίζονται με τις δυσ
σλειτουργίεες της δικής μας αγορ
ράς εργασίίας, όπως η χαμηλή
ασιακή πα
αραγωγικόττητα, ανεπ
παρκής αννάπτυξη δεεξιοτήτων και ανανντιστοιχίες
ιοτήτων πο
ου η παρο
οδική εργοοδότηση, που
π
προσφ
φέρεται ωςς επίλυση από την
βέρνηση, ού
ύτε καν αγγίίζει.
Προτάσ
σεις
ραν αυτών, στοχεύουμε και στη ριζική τρο
οποποίηση του
τ περιβά
άλλοντος τη
ης αγοράς
ασίας μέσω
ω πιο άμεσω
ων μέτρων, δηλαδή:
Βελτίωση του
τ συσχετισμού ικανοοτήτων εργγαζομένων με την αγοορά εργασία
ας, μέσω
μιας σειρά
άς προγραμ
μμάτων Επα
αγγελματική
ής Εκπαίδευσης και ΚΚατάρτισης (ΕΕΚ) και
εργασιακώ
ών τοποθετή
ήσεων
Διασύνδεση προγραμμάτων ανε ργίας‐επιχο
ορήγησης μισθών
μ
με πποσοστό πρ
ρόσληψης
ανέργων απ
πό εταιρίεςς
Δυνατότητα
α παραπομ
μπής μελλονντικού εργα
αζόμενου προς
π
επιδοττούμενο πρ
ρόγραμμα
ΕΕΚ, νοουμ
μένου πωςς ο εργοδόότης θα το
ου προσφέρει θέση, αφού ολο
οκληρώσει
επιτυχώς το
ο πρόγραμμ
μα
Αναβάθμισ
ση

τεχνικώ
ών

σχολώ
ών

και

συμπερίληψ
σ
ψη

μαθη μάτων

κα
ατάρτισης

επιχειρημα
ατικότητας
Εφαρμογή

συστήματος

εναλλλακτικής ηλεκτρονική
η
ής

εκμάθηησης

και μεικτού

συστήματο
ος μαθητεία
ας
Επιχορήγησ
ση τόκων δανείων
δ
για
α νεοφυείςς εταιρίες ιδρυόμενεςς από ανέρ
ργους και
δημιουργία
α ειδικού ταμείου σε συνεργγασία με προγράμμματα της ΕΕ προς
επιχορήγησ
ση νεοφυώνν επιχειρήσσεων από αννέργους και χαμηλόμισσθους
Αύξηση συμβούλων εργασίας κα
αι λήψη ενεργότερου ρόλου
ρ
μέσω
ω σύνδεση σύμβασης
σ
εργασίας αυτών
α
με επ
πιτυχημένεςς τοποθετήσ
σεις
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Προώθηση της γεωγρ
ραφικής καιι επαγγελμα
ατικής κινη
ητικότητας, μέσω επιχορήγησης
ενοικίου ή καυσίμωνν, για όσου
υς διαμένου
υν πέραν των
τ
80 χλμμ από τον νέο
ν χώρο
εργασίας
Πιστοποίησ
ση της άττυπης κατά
άρτισης π.χχ. χρήση διαδικτυακκού λογισμ
μικού και
αχαρτογρά
άφητων προ
οσόντων π.χχ. γνώση ξέννης γλώσσα
ας
Μείωση φο
ορολογητέο
ου εισοδήμ
ματος για ιδ
διωτικές επιιχειρήσεις ππου προσλα
αμβάνουν
νέους επισ
στήμονες κα
αι μακροχρρόνια άνεργγους (μείωση στα φοορολογικά έσοδα
έ
θα
αντισταθμιιστεί από τη μείωση σστο ύψος το
ου ανεργια
ακού επιδόμματος και τη
τ μείωση
στην καταβ
βολή του ΕΕ
ΕΕ)
Ανάπτυξη νέων σχεδ
δίων για εενθάρρυνση
η της νεανικής επιχχειρηματικό
ότητας με
προτεραιόττητα σε κα
αινοτόμες εεπιχειρηματτικές πρωττοβουλίες κκαι επαναφ
φορά των
σχεδίων Νεεανικής και Γυναικείαςς Επιχειρηματικότητας
Επέκταση του
τ θεσμού
ύ των Μετα
αλυκειακών Ινστιτούτω
ων Επαγγελμματικής και Τεχνικής
Εκπαίδευσης με ιδιαίίτερη έμφα
αση εκεί πο
ου απαιτού
ύνται συγκεεκριμένες δεξιότητες
δ
και δεξιότη
ητες σε νέεςς τεχνολογίεες και επαγγέλματα
Επανασχεδ
διασμός το
ου επαγγελλματικού προσανατο
ολισμού ώ
ώστε να επιτευχθεί
ε
σύζευξη εκπαιδευτικώ
ών προτερα ιοτήτων και αναγκών αγοράς
α
εργγασίας
ών (νομικό πλαίσιο) κα
αι εφαρμογγή μέτρων και προγραμμάτων,
Σύσταση νέέων θεσμώ
στα οποία να εμπλακκούν και άλλλοι κοινωννικοί φορείίς του τομέέα επιμόρφ
φωσης και
κατάρτισηςς
Βελτιστοπο
οίηση

και

ενοποίησση

διαδικκασίας

πιιστοποίηση ς

ιδρυμά
άτων

και

διπλωμάτω
ων επαγγελλματικής κκατάρτισης και με οικονομική
ο
στήριξη ανάλογων
α
προγραμμά
άτων που χρ
ρηματοδοτεεί η Ευρωπαϊκή Επιτρο
οπή
Προώθηση της θεσ
σμικής επα
αγγελματικκής αναγνώ
ώρισης τω
ων επαγγεελματικών
διπλωμάτω
ων που θα
α παραχωρρούνται σ’ όσους πα
αρακολουθθήσουν με επιτυχία
αναγνωρισ
σμένα προγρ
ράμματα

/12/2017

36

Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Οικονομιική Εποπτ
τεία του Κ
Κράτους
μια σύγχροννη οικονομ
μία, ο ρόλοςς του Κράτο
ους στη βά
άση του πρέέπει να είναι κυρίως
ντονιστικός και εποπττικός. Πρέπ
πει να προβαίνει το Κράτος
Κ
δηλλαδή σε εκείνες τις
ργειες που διασφαλίζζουν ότι όλλοι λειτουρ
ργούν αναλ
λογικά και με ίσους όρους
ό
και
οϋποθέσεις,, αποφεύγο
οντας όλα α
αυτά τα σκά
άνδαλα που οδήγησανν σε περιπέέτειες την
πριακή οικονομία.
Προτάσ
σεις
ος ενίσχυση
η του εποπττικού ρόλου
υ, μα και ικανότητας του κράτουυς, θεωρού
ύμε τα πιο
ω ως αναγκκαία μέτρα:


Ενίσ
σχυση ρόλο
ου και σημα
ασίας Δημοσ
σιονομικού Συμβουλίοου



Δημ
μιουργία επ
πιτελικών μ
μονάδων οικκονομικής διαχείρισης
δ
ς σε κάθε Υπουργείο
Υ
ως επίσης καιι σε επίπεδδο Υπουργικού Συμβο
ουλίου, έτσσι ώστε να
α υπάρχει
άμεεση παρακο
ολούθηση της υλοπο
οίησης των αποφάσεω
ων και τηςς χρηστής
οικο
ονομικής διιαχείρισης



Θέσ
σπιση ενός Κώδικα Δη
ημόσιας Δια
ακυβέρνηση
ης θα βοηθήήσει τα μέγγιστα στην
εφα
αρμογή

καλών

π
πρακτικών

και

συμπεριφορ
σ
ρών,

όπ
που

θα

επιλλέγονται/επ
πιβραβεύοννται οι αξιιότεροι και οι καταλλληλότεροι,, ενώ θα
απο
ορρίπτονταιι όσοι δεν μ
μπορούν ή δεν θέλουνν να προσφ
φέρουν. Η στελέχωση
σ
της δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπειι να αποτελ
λεί το μεγά
άλο στοίχημ
μα για τα
όμενα χρόνιια.
επό


Δημ
μιουργία Υπ
πηρεσίας ΕΕφαρμογής Νέων Τεχχνολογιών στο δημόσ
σιο τομέα
ιδιω
ωτικής μορφ
φής



Έντα
αξη της χώρας
χ
σε αναβαθμισ
σμένες τεχχνολογικές δομές, κα
αθώς και
ευρ
ρύτερη χρήσ
ση του δια
αδικτύου για
α κυβερνηττικές εργασσίες. Όσο το
τ δυνατό
γρηγορότερη εφαρμογή
ε
της ηλεκτρ
ρονικής διακυβέρνησηης (e‐govern
nance) σε
όλο
ο το φάσμα
α του δημοσσίου τομέα
α, με άμεση
η εφαρμογήή σε ότι αφ
φορά στον
τομ
μέα των υπη
ηρεσιών καιι των επενδ
δύσεων.
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κονομια
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Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας


Δημ
μιουργία ξεχχωριστού ττμήματος Ελλεγκτή Δημοσίων έργω
ων εντός το
ου Γενικού
Ελεγγκτή και εξξέταση ανά
άθεσης σύμβασης εποπτείας του τμήματος αυτού σε
ιδιω
ωτική εταιρίία σε κατοπ
πινό στάδιο



Δημ
μιουργία Ελλεγκτή ανά
άθεσης Δη
ημοσίων Συ
υμβάσεων εντός του
υ Γενικού
Ελεγγκτή και ανάθεση
α
σύ
ύμβασης επ
ποπτείας το
ου τμήματοος αυτού σεε ιδιωτική
εταιρία



Ίδρυ
υση Τμήμα
ατος ενημέ ρωσης Πολλίτη και βά
άσης δεδομμένων σε εύχρηστη
μορ
ρφή για παρ
ροχή πληροοφοριών σε σχέση με πάσα
π
ενέργγεια της Κυβ
βέρνησης,
Βου
υλής, Δικα
αστηρίων ((π.χ. καταμερισμός κονδυλίωνν, πλην κονδυλίων
κ
ασφ
φαλείας, ψη
ηφοφορίας νόμων, συμμετοχής βουλευτών
β
σε συνεδριιάσεις της
βου
υλής κτλ)



Δημ
μιουργία Υπ
πηρεσίας Ηλλεκτρονικού
ύ Δικαστηρίίου



Δημ
μιουργία Κο
οινωνικής ΕΕπιχείρησηςς Ένωσης Ληπτών
Λ
ΕΕΕΕ προς μαζιική αγορά
προ
οϊόντων, με υποχρεωτιική συμμετο
οχή των ληπ
πτών μέσω
ω έκδοσης κουπονιών
ως μέρος
μ
του ΕΕΕ
Ε



Εκσ
συγχρονισμό
ός και ενίσχχυση της Επ
πιτροπής Πρ
ροστασίας Α
Ανταγωνισμ
μού



Εξυγγίανση

Ταμείου
Τ

Κοινωνικώνν

Ασφαλίίσεων

μεε

τη

μετάκληση
μ

εμπ
πειρογνωμό
όνων


Δημ
μιουργία Εθ
θνικού Συμββουλίου Οικκονομίας ωςς θεσμός

Κοινωνικ
κή Πολιτιική
οινωνική ισ
σότητα παίίζει κρίσιμοο ρόλο στηνν Οικονομία, καθώς η ισόνομη κατανομή
ρων αποτελλεί ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρο
ονης οικονομίας. Η οοικονομική ανάπτυξη
είναι ανεξξάρτητη της κοινωνική
ής ανάπτυξξης, με το ένα να εππηρεάζει το
ο άλλο με
ρεία τρόπω
ων. Η κρίση
η εμφανώς επηρέασε αυτό
α
το κομμάτι περισσσότερο απ
π’ όλα τα
λα.
συγκεκριμένα, οι δείκκτες του κιννδύνου φτώ
ώχειας και κοινωνικού
κ
ύ αποκλεισμ
μού έχουν
δεινωθεί, ιδίως όσονν αφορά χα
αμηλού ρυθ
θμού εργασ
σίας νοικοκκυριά και άτομα με
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γραφο Ερ
ργασίας
απηρίες. Επ
πιπλέον αυξήθηκε η εισοδηματική ανισότητα και μεειώθηκαν οι μισθοί
σανάλογα το
ου πτωτικού ρυθμού ττου πληθωρ
ρισμού, αμβ
βλύνοντας ττο κόστος ζωής λόγω
αύξησης το
ου ποσοστο
ού των ανθρρώπων που
υ διατρέχουν κίνδυνο φ
φτώχειας κα
αι ζουν σε
κοκυριά με χαμηλή έντταση εργασσίας.
Προτάσ
σεις
επί αυτού, κεντρικός
κ
μας
μ άξονα είίναι:


Περαιτέέρω εξορθο
ολογισμός κκαι στόχευσ
ση των κοινωνικών δαππανών μέσα
α από τον
κρατικό
ό προϋπολο
ογισμό.



Εξαίρεσ
ση χαμηλόμ
μισθων αυττό‐εργοδοττούμενων από
α καταβοολή του μέέρους του
ποσού των
τ Κοινωννικών Ασφα
αλίσεων.



Παροχή
ή χορηγίαςς για αγοορά επαγγγελματικού αυτοκινήήτου προςς άπορες
οικογέννειες.



Δημιουργία προγρ
ράμματος κα
ατ’ οίκον φροντίδας ηλ
λικιωμένωνν.



Ενίσχυσ
ση και στήριξη του ρόλου τω
ων Μη‐Κυβερνητικώνν Οργανώσ
σεων και
βελτισττοποίηση συ
υντονισμού
ύ με κρατικέές υπηρεσίεες.



Στήριξη
η (με εισοδ
δηματικά κκαι πλουτο
οπαραγωγικκά κριτήρια
α) εργαζομ
μένων και
ιδιαίτερ
ρα μονογο
ονέων προος την κατεύθυνση ή/και δημμιουργία ανάλογων
α
υποδομ
μών για οικο
ογενειακή σστήριξη καιι προστασία
α.



Ενίσχυσ
ση του ανταγωνισμού
ύ μέσα από
ό τη χρήση τεχνολογία
ας και αυσ
στηρότερη
εφαρμο
ογή των δικκαιωμάτων ττου κατανα
αλωτή – ανττιμετώπιση της αισχρο
οκέρδειας.



Μετατρ
ροπή του Συ
υνεργατισμ
μού σε «Ηθική, Κοινωννική και Ανα
απτυξιακή Τράπεζα»
και μέσ
σα από αυτή
ή δημιουργίία συνθηκώ
ών μείωσης των επιτοκκίων δανεισ
σμού προς
τις κοιννότητες, τις επιχειρήσεεις και τα νοικοκυριά
ν
(βλέπε Νέοοι Τομείς/ Οικονομία
Ο
Ιδιωτική
ής Πρωτοβο
ουλίας )



Επιβολή
ή φόρου πολυτελείίας και υπερπολυτελ
λείας σε επαύλεις, εξοχικές
κατοικίες, αυτοκίννητα πολυττελείας, γιιότ και άλλ
λα είδη ποολυτελείας (όπου ο
σχετικό
ό ορισμός να
α διευκρινισστεί με βάσ
ση τον μέσο
ο όρο στην εεν λόγω καττηγορία).
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Άμεση εφαρμογή του τεκμη
ηρίου διαβίίωσης και διαδικασιώ
δ
ών αυτό‐αξιολόγησης
στη φορ
ρολογική διιαδικασία ( βλέπε Φορολογία/Πάτταξη Φοροδδιαφυγής)



Εξεύρεσ
ση τρόπου ουσιαστικκής συνεισφ
φοράς των κεφαλαίω
ων κυπρίωνν πολιτών
αλλά και
κ εταιρειιών με κύπ
πριους τελλικούς δικα
αιούχους ππου βρίσκο
ονται στο
εξωτερικό και εκτό
ός του εγχώ
ώριου τραπεεζικού συσττήματος συμμπεριλαμβα
ανομένου
ογικής έρευνας (σε συυνάρτηση και με την
και ως μέρος μιαςς ενδελεχο ύς φορολο
ούμενη σχεττική εισήγη ση).
προηγο

ό Οικοσύσ
στημα της Ο
Οικονομία
ας
Το Νομικό
διασύνδεσ
ση του συ
υστήματος Δικαιοσύννης με τηνν Οικονομμία συνιστά
ά βασικό
ονομικό θέμα. Η επισττροφή επέννδυσης είνα
αι αρκετά ψηλή
ψ
και θθεωρείται γενικά ένα
ό τα παραγγωγικότερα κομμάτια της οικονο
ομίας, αφού βασική ππροϋπόθεση για την
λή εφαρμογγή οποιουδ
δήποτε

οιικονομικού συστήματτος είναι α
αυτός ο μη
ηχανισμός

γχου που διαβεβαιώ
ώνει τη λεειτουργικότητα του συστήματος
σ
ς με την ευρύτερη
νωνία και πολιτεία. Χαρακτηριιστικό της διασύνδεσ
σης Οικονοομίας και Νομικού
στήματος είίναι οι πρόνοιες και οι νομοθεεσίες που εισάγονταιι κατά καιιρούς στο
πριακό νομ
μικό σύστη
ημα από την Ε.Ε., που αποτελούν αππλά τη νο
ομοθετική
σμοθέτηση

της Οικοννομικής Θεεωρίας τηςς «Βέλτιστη
ης Νομισμα
ατικής Ένωσης» στο

μικό σύστημ
μα. Καλή Οικονομία κα
αι Δικαιοσύννη είναι ένννοιες άρρηκκτα αλληλέννδετες, με
δεύτερο να είναι απαρ
ραίτητη προοϋπόθεση του
τ πρώτου
υ. Παρ’ όλα
α αυτά, η κα
ατάσταση
αι κρίσιμη.
μερα η Κύπ
προς εμφανίίζεται στην Έκθεση τηςς Επιτροπής της Ευρωππαϊκής Ένω
ωσης «The
6 EU Justicce Scoreboaard» στις ττελευταίες θέσεις ανά
άμεσα στα κράτη μέλη, σε ό,τι
ορά τη δικα
αιοσύνη (Σημ. το “Scooreboard” θεωρείται ο πιο αξιόόπιστος δείχχτης στον
ωπαϊκό χώ
ώρο για τη
ην αποτελεεσματικότηττα του δικκαστικού σσυστήματοςς και την
ονομή της δικαιοσύνη
ης σε κάθεε κράτος μέλος της Ε.Ε.
Ε ). Η Κύύπρος κατέέλαβε την
ευταία ή μία
μ από τις τελευταίεες θέσεις και σε πολ
λλούς άλλοους τομείς, όπως η
εκτρονική Δικαιοσύνη
Δ
(Πίνακες 21, 22 κα
αι 23), Σχέέσεις με Μ
ΜΜΕ (Πίνα
ακας 24),
/12/2017
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μοσίευση πρωτόδικων
π
ν αποφάσεεων (Πίνακας 26) κ.α.. Οι λόόγοι που η Κύπρος
αλαμβάνει διαχρονικά
ά τις τελευτα
αίες θέσειςς δεν είναι ένα
έ τυχαίο γεγονός. Διαχρονικά
Πολιτεία θεεωρούσε τα
α δικαστήρρια μη παρ
ραγωγικό τομέα, με α
αποτέλεσμα
α να μην
νδύει τα απαιτούμεν
α
να κονδύλιια για ενίσ
σχυσή του.

Η πρόσσφατη κρίσ
ση απλώς

δείνωσε την κατάστασ
ση, με ακόόμη και τηνν Ευρωπαϊκκή Επιτροπήή να επισημαίνει τα
ώς έχοντα της μη παρ
ροχής των αναγκαίων πόρων για
α την εύρυθθμη λειτου
υργία των
αστηρίων.
Προτάσ
σεις
ς προς αυτό
ό, προτείνου
υμε τα πιο κκάτω:
Άμεση εφαρμογή
ε
της
τ Ηλεκτροονικής Διακκυβέρνησηςς στη Δικασττική Εξουσίία
Ψηφιοπ
ποίηση διαδ
δικασιών
Πρόσλη
ηψη περισσ
σότερων Δ
Δικαστών και
κ βοηθών τους πρρος στελέχχωση των
Δικαστη
ηρίων
Απλοπο
οίηση και εκκσυγχρονισσμός Διαδικα
αστικών Κα
ανονισμών
Δημιουργία εξειδιικευμένου Δικαστηρίο
ου για εμπ
πορικά καιι τραπεζικά
ά θέματα,
εφόσονν η Κύπρος επιθυμεί
ε
να
α καταστεί διεθνές
δ
χρη
ηματοπιστω
ωτικό κέντρο
ο
Προώθη
ηση της ενα
αλλακτικής μορφής απ
πονομής δικκαιοσύνης ((όπως διαιττησία) και
προώθη
ηση της Κύπρου ως κέντρο πα
αροχής ενα
αλλακτικής μορφής απονομής
α
δικαιοσ
σύνης σε να
αυτιλιακά, εεμπορικά κα
αι χρηματοο
οικονομικά συμβόλαια
α
Αναδιορ
ργάνωση και εκσυγχρρονισμός τω
ων φυλακώ
ών, ούτως ώ
ώστε, σαφώ
ώς μεν να
αποτελούν αποτελλεσματική τιμωρία για
α τους κρα
ατουμένουςς, αλλά καιι σταθμός
αναδιαμόρφωσης για επιτυχή
ή επανένταξη στην κοινωνία
Εστίαση
η στη μείωσ
ση του ρυθμ
μού υποτρο
οπής των φυ
υλακισμένω
ων
Εφαρμο
ογή εναλλα
ακτικών μορρφών ποινών, όπως είναι
ε
η κοιινωνική εργγασία για
μικρότεερα παραπττώματα
Διαχωρισμός φυλλακών, ανά
άλογα με τη
τ σοβαρό
ότητα του παραπτώμ
ματος και
εισαγωγγή του θεσμ
μού των φυ
υλακών εργασίας για μικροπαραβ
μ
βάτες
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Εφαρμο
ογή της αναλογικής
α
δικαιοσύννης και διασύνδεση προστίμω
ων με το
εισόδημ
μα του Πα
αραβάτη σε συγκεκριμ
μένα αδικήμ
ματα, όπωςς την περιβα
αλλοντική
ζημιά
Άμεση στελέχωση
σ
του συντοννιστικού σώ
ώματος κατα
απολέμησηης της διαφθ
θοράς και
παροχή
ή νομοθετικού πλαισίοου και νομικκής υπόστασ
σης του Κυππριακού AFFCO
Θεσμοθ
θέτηση ικα
ανότητας γγια μαρτυρ
ρία μέσω οπτικοακουυστικών μέέσων και
δυνατότητα κατοχχής αντιγρά
άφων τεκμη
ηρίων από τους μάρττυρες με σκοπό
σ
την
ομαλή διεξαγωγή
δ
της διαδικα
ασίας. Αυτό
ό θα έχει μικρό
μ
κόστοος για την αγορά
α
του
υλικού και τεράσ
στιο κόστοςς για την οικονομία από την μμη απώλεια
α χρόνου
εργασία
ας τόσο στο
ον ιδιωτικόό όσο και στο
σ δημόσιο
ο τομέα. Εππιλύεται επ
πίσης ένα
χρόνιο πρόβλημα
π
στην κυπριιακή δικαιοσ
σύνη της απ
πώλειας χρρόνου μαρτύ
ύρων από
ν
την ανα
αμονή έξω από
α τις αίθοουσες των δικαστηρίω
δ
Σύστασ
ση ειδικών δικαστηρίω
δ
ων για μικροδιαφορές ή εφαρμογγή απλουστευμένων
δικονομ
μικών κανόννων και καννόνων αποδ
δείξεως

Αντιμετώ
ώπιση Κου
υρεμένων
ν Μετόχω
ων, Καταθ
θετών, Κα
ατόχων
Αξιόγραφ
φων και Ταμείων
Τ

υθύνη που βαραίνει το
τ Κράτος κκαι την Πολλιτεία σε αυτό
α
το θέ μα είναι μεεγάλη. Το
νολικό κούρ
ρεμα που υπέστησανν οι καταθέέτες και κά
άτοχοι αξιόόγραφων τη
ης Πρώην
κής και Τράπεζας Κύπρου
Κ
κα θώς και οι
ο μέτοχοι της Τράππεζας Κύπρ
ρου ήταν
ωτάκουστο για τα σύγχρονα
σ
Ευρωπαϊκά
ά Δεδομέννα, όπως έκδηλα ανεπαρκή,
α
ωτάκουστη όσα και παράνομη
π
ήταν και η αρχική θέση περί οριζόντιο κούρεμα
αθέσεων ακόμα και σεε εγγυημένεες καταθέσ
σεις.
Κύπρος, μέσ
σα από τους άτσαλουςς και κατασ
στροφικούςς χειρισμούύς των Κυβεερνώντων
μία νύκτα κινδύνεψε
κ
να
ν χάσει τη
ην πρόοδο που πετύχα
αμε ως κρά
άτος από τη
ην ίδρυση
, ενώ οι επιπτώσεις
ε
στον καίρριο χρηματοπιστωτικό τομέα κκαι των το
ομέα των
ηρεσιών πα
αραμένουν δριμύτατ ες, με μεεταξύ άλλω
ων, την μμείωση περ
ρίπου 20
/12/2017
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εκατομμυρίίων ευρώ σε
σ καταθέσσεις. Είναιι τραγική η διαπίστωσση, με βάσ
ση όλα τα
ομένα, πωςς το κούρεμ
μα ως έγινεε ήταν εν τέέλει αχρείαστο, όπως ττραγικό είνναι επίσης
γεγονός πως κατέληξαν αρκετοί εεκ των συμπ
πολιτών μα
ας να πληρώ
ώνουν υπέρ
ρμετρα τις
νέπειες του αλλά και η οικονομία να πηγαίνεει μια δεκαεετία πίσω.
βάση τις αννάγκες της σύγχρονηςς οικονομία
ας, η πληγεείσα εικόνα του Τραπεεζικού μας
έα πρέπει να επουλω
ωθεί άμεσα και να επα
αναφερθεί η απολεσθθέντα αξιοπ
πιστία του
άτους,

μέσ
σω

τη

λήψης
λ

τέττοιων

μέττρων

που
π

θα

επιτρέψου
υν

αυτό,

μπεριλαμβα
ανομένου της
τ
αποζημ
μίωσης των Κουρεμέένων καταθθετών και κατόχων
όγραφων.
Προτάσ
σεις


Δημιουργία Ταμείο
ου όπου θα
α παραχωρη
ηθούν μερίδ
δια του Ταμμείου αυτού
ύ στους:
o «Κουρεμέννους» καταθθέτες: 65%
o Κατόχους Αξιογράφων
Α
ν: 20%
o Ταμεία Πρό
όνοιας και ΣΣυντάξεων: 15%



Σκοπός του Ταμεείου είναι η μερική αποζημίωσ
ση «Κουρε μένων» Κα
αταθετών,
Κατόχω
ων Αξιογράφ
φων, Ταμείω
ων Προνοία
ας και Συντά
άξεων.



Το Ταμ
μείο θα τυγγχάνει διοίκκησης από επιτροπή ή οποία θα
α διορίζετα
αι από το
κράτος..



Καταβο
ολή του ποσού
π
τωνν ΕΥΡ 70εεκ τον χρ
ρόνο δεδο μένου του
υ ότι το
δημοσιονομικό ισο
οζύγιο στο ττέλος θα πα
αραμένει πλ
λεονασματιικό.



Μέγιστη αποζημίω
ωση μέσα από το Ταμ
μείο: ΕΥΡ 1.7
1 δις. Αποοζημίωση μέσα
μ
από
δικαστιικές οδούς θα
θ οδηγήσεει σε επιστρ
ροφή χρημά
άτων στο Τα
αμείο.



Δικαίωμ
μα συμμετο
οχής στο Τα
αμείο θα έχο
ουν όσοι (μ
με βάση τη σσυνταγματιικότητα):
o Σε περίπτωση
π
ενήλικα φ υσικού προ
οσώπου είχχε πριν το 2013 τουλά
άχιστον 1
χρόνο συνεισφ
φορές μέσα
α στα προηγγούμενα 20 χρόνια στοο Ταμείο Κο
οινωνικών
Ασφ
φαλίσεων Κύπρου.
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o Σε περίπτωση
π
ανήλικου φ
φυσικού πρ
ροσώπου έννας εκ των κηδεμόνωνν του είχε
πρινν το 2013
3 τουλάχισστον 1 χρ
ρόνο ασφα
αλιστικές α
αποδοχές κατά τα
προ
οηγούμενα 20 χρόνια σστο Ταμείο Κοινωνικώνν Ασφαλίσεεων Κύπρου
υ
o Σε περίπτωση
π
εταιρίας εείτε η εταιρία είτε θυγατρική
θ
εείτε μητρικκή αυτής,
διέθ
θετε υπαλλλήλους με ασφαλιστέέες αποδοχχές στην Κύύπρο είτε ο τελικός
δικα
αιούχος τηςς πλειοψηφ
φίας των μεετοχών της, είχε πριν ττο 2013 του
υλάχιστον
1 χρ
ρόνο ασφαλλιστικές απ
ποδοχές καττά τα προηγούμενα 200 χρόνια σττο Ταμείο
Κοιννωνικών Ασφαλίσεων
Α
ν Κύπρου ή κατέβα
αλε φόρου ς άμυνας επί των
μερ
ρισμάτων τη
ης Εταιρείαςς στην Κύπρ
ρο.
o Τα μερίδια
μ
που θα παραχχωρηθούν θα
θ είναι το 75% των χχρημάτων που
π έχουν
«κο
ουρευτεί» εκκτός από τοους Κατόχου
υς Αξιογράφ
φων (βλέπεε πιο κάτω).


Ειδικά για
γ την καττηγορία τωνν Κατόχων Αξιογράφω
Α
ν δικαιούχοοι αποζημιώ
ώσεων θα
είναι πρ
ρόσωπα πο
ου πληρούν και τα ακόλλουθα κριτήρια:
o Φυσικά πρόσωπα
o Μη‐επαγγεελματίες επ
πενδυτές
o Επενδυτές που αγόρα
ασαν τα αξιόγραφα απευθείας α
από τις τρά
άπεζες και
όχι από το χρηματιστή
ήριο
o Εγγυημένη αποζημίωσση μέχρι ΕΥΥΡ 100 χιλιά
άδες.

δοτικό
Συνταξιοδ
μεγέθυνση της ηλικια
ακής τάξης των 55 κα
αι άνω, ιδιιαίτερα δε του πληθυ
υσμού σε
υπηρέτηση,, συνδυασμ
μένα με τις α
αδυναμίες στην διοίκη
ηση και εποοπτική ικανό
ότητα του
νταξιοδοτικο
ού και ασφ
φαλιστικού
ύ τομέα, εγκυμονούν κινδύνους
κ
γγια την βιω
ωσιμότητα
τομέα αυττού. Δεν είνναι καθόλου
υ περίεργο που η έκθεση του 20015 της Ευρωπαϊκής
τροπής περ
ρί γήρανσηςς του πληθυ
υσμού, επισ
σημαίνοντα
ας το θέμα αυτό ανάδειξε, στην
ρίπτωση τη
ης Κύπρου, το συντταξιοδοτικό
ό και το σύστημα υυγείας ως τα δύο
μαντικότερα
α θέματα πο
ου απορρέοουν από αυτό το γεγοννός.
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κεκριμένα, η αναλογγία ενεργο ύ‐ανενεργο
ού πληθυσμού, η οπποία και ακολουθεί
α
ωτική πορεία, αναμένεεται, στην α
απουσία λήψης δραστικών μέτρω
ων, να επέλλθει σε μη
τουργικά επ
πίπεδα, με τις
τ εισφορέ ς να αυξάνο
ονται δραματικά ως αννάγκη εξυπ
πηρέτησης
τομέα. Αυτό θα γίννει επειδή οι όλο και λιγότερο διαθέσιμμοι εργαζό
όμενοι θα
αγκάζονται να προσφ
φέρουν όλοο και περισσότερο στο
σ
σύστη μα υγείας και στο
νταξιοδοτικό
ό. Παράλλη
ηλα, η καθα
αρή μετανά
άστευση είναι αρνητικκή με την Κύπρο να
ι απολέσει πέραν τωνν εικοσιπένττε χιλιάδωνν εργαζόμεενων μεταξύύ 2012 και 2016, με
ραιτέρω τονν ρυθμό το
ου ενεργού πληθυσμο
ού να συρρικνώνετε υυπέρ του αννενεργού.
ώ σήμερα, αναλογούν
α
κ
εξαρτώ
ώμενο άτομμο, μέχρι το
ο 2060 το
4.9 εργαζό μενοι για κάθε
σοστό αυτό
ό θα μειω
ωθεί πέρα
αν του ήμ
μισυ, με τις
τ μαθημα
ατικές συννεισφορές
αγκαστικά να αυξάνοντταν αναλόγγως. Το σημ
μείο αυτό είίναι εξαιρεττικά σημανττικό, διότι
στοιχεία εννεργητικού του τομέα αυτού συγγκεντρωτικά
ά ήδη ανέρρχονται στο
ο περίπου
% του ΑΕΠ. Επιπλέον, το υπάρχοον σύστημα
α στρεβλώννει την πρα
αγματική οικονομική
όνα της δημοκρατία
δ
ς και το κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέέρνησης καθότι τα
νταξιοδοτικά
ά ωφελήμα
ατα του Δ ημόσιου το
ομέα συμπ
περιλαμβάννονται στις δαπάνες
νωνικής προ
οστασίας κα
αι μάλιστα αντιπροσωπεύουν περ
ρί το 30% τω
ων δαπανώ
ών αυτών.

μπληρωματιικά, το πλα
αίσιο λειτου
υργίας του τομέα στερ
ρείται αποττελεσματική
ής δομής.
μφωνα δε με την Ευ
υρωπαϊκή Α
Αρχή Ασφα
αλίσεων κα
αι Επαγγελλματικών Συντάξεων
Σ
ΑΕΣ), χρήζεει άμεσης αναδιοργάν
α
νωση και εισροής
ε
τεχχνικών και άλλων πόρ
ρων προς
οτελεσματικκή κανονισ
στική και εποπτική ρύθμιση. Τα μέτρα
α ενοποίη
ησης των
νταξιοδοτικώ
ών ταμείωνν κάτω από ένα ενιαίο φορέα δεν επαρκούν,, ενώ ακόμα
α να τεθεί
ουσιαστική
ή ισχύ το νέο πλαίίσιο εποπττείας και ρύθμισης του τομέα
α, με τις
οσπάθειας της Κυβέρ
ρνηση ως προς αυττό να είνα
αι χαρακτηηριστικά αργές
α
και
σκίνητες. Είίναι τρομακτικό πως κάθε μέρα
α που περνά φέρνει την απειλλή της μη
άρκειας τωνν συντάξεω
ων των μελλλοντικών γεενιών και την αναγκαιιότητα κάλυψης του
νού εισφο
ορών συνττάξεων μέέσω επιπρ
ρόσθετης επιβάρυνσσης των δημοσίων
δ
ονομικών πιο κοντά.
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πρόσθετα, η μετά‐κρίσ
σης περίοδ ος δεν άφη
ησε ανεπηρ
ρέαστο και α
αυτόν τον τομέα,
τ
με
ρυθμό απ
ποταμίευσης των νοιικοκυριών να έχει συ
υρρικνωθεί και τον το
ομέα των
ντάξεων καιι ασφαλίσεεων να έχε ι ήδη απολλέσει περί τα δύο δισσεκατομμύρ
ρια ευρώ,
σω ανάλογω
ων αποσύρ
ρσεων κεφα
αλαίων και ακυρώσεω
ων ασφαλισστικών συμ
μβολαίων.
ρομοίως το
ου κουρέμ
ματος των καταθέσεεων, ο φό
όβος περί φορολόγη
ησης των
νταξιοδοτικώ
ών ταμείω
ων και οι άχαροι χεειρισμοί κα
ατευνασμούύ της κυβεερνήσεως
νέδραμαν στο φαινό
όμενο φυ
υγής και αποφυγής επένδυσηης κεφαλα
αίων και
οταμιεύσεω
ων στον τομ
μέα. Σύμφω
ωνα με το Δημοσιονο
Δ
μικό Συμβοούλιο, τον Σύνδεσμο
φαλιστικών

Εταιριώνν

Κύπρου
υ

και

το
ον

Έφορο
ο

Ταμείωνν

Επαγγεελματικών

ταξιοδοτικώ
ών Παροχώ
ών, τα ταμείία που διαλλύθηκαν κα
ατέβαλαν πεερί του 1.5 δις ευρώ
μέλη τους ενώ, για το
ο 2016 και 22016, τα ασφαλιστικά ταμεία
τ
απώ
ώλεσαν περί 15% των
όδων τους από ασφά
άλιστρα, βλλέποντας παράλληλα
π
την τελευυταία πεντταετία, το
θαρό αποθεεματικό τους να μειώννεται κατά 25%.
2

κίνδυνος είναι
ε
μεγάλλος. Χαρακκτηριστικά, ακόμα κα
αι το ίδιο το Δημοσ
σιονομικό
μβούλιο ανα
αφέρει όπω
ως « Ο κίννδυνος μη διασφάλισ
σης επαρκοούς σύνταξη
ης για τις
μερινές γενιιές είναι πλέέον ορατόςς», γεγονός που συμφω
ωνεί απ’ όλα
α τα μέρη, τον
τ τομέα
τό σε αναβρ
ράζων ηφαίστειο, απ’ όόλες τι πλευ
υρές και οπττικές γωνίε ς.
Προτάσ
σεις
ος απάμβλυ
υνση των πρ
ροβλημάτω
ων των Συνταξιοδοτικώ
ών ταμείων ππροτείνουμ
με:

Αναδιάρθρωση τα
αμείου Κοιινωνικών Ασφαλίσεων
Α
ν σε συνε ργασία με ιδιωτικό
τομέα (ταμεία πρ
ρονοίας, α
ασφαλιστικά
ά ταμεία) στη βάση της αναλλογιστικής
μελέτηςς βιωσιμότη
ητας και ένναρξη αποπληρωμής από
α το κράττος του οφεειλόμενου
ποσού στο
σ ΤΚΑ μεσ
σο‐μακροπ ρόθεσμα.
Ριζική αύξηση
α
συντάξεων χαμ
μηλοσυνταξξιούχων στη
η βάση της ά
άνωθεν μελλέτης
Επαναφ
φορά του 14,5%
1
για ττις χαμηλέςς συντάξεις. Ισχύει για
α όλες τις συντάξεις
εφόσονν ο λήπτης συνολικά δδεν υπερβα
αίνει το αφο
ορολόγητο ποσό σε όλλα του τα
έσοδα.
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Πλήρη επαναφορά
ά της Σύντα
αξης της Νοικοκυράς
Ν
μέσα από πλουτοπαραγωγικά
κριτήρια (οροφή για νοικοκυρριά πάνω απ
πό τον μέσο
ο όρο εισοδδημάτων)
Μείωση
η ποσοστού
ύ συνεισφοοράς χαμηλόμισθων στο
σ 8% καιι αύξηση το
ου ποσού
συνεισφ
φοράς υψη
ηλόμισθων κατά 1%
%. Το ποσό
ό αυτό θα
α καταβάλλλεται σε
ξεχωρισ
στό ιδιωτικά
ά εποπτευόόμενο ταμείίο προς όφεελος των χα
αμηλοσυντα
αξιούχων
Εισαγωγή προεξό
όφλησης α
απολαβών συνεισφορών σο ταμείο Κο
οινωνικών
π ηλικίας σύνταξης
ασφαλίίσεων προς χορήγηση σσύνταξης προ
Έμφαση
η

συνταξξιοδοτικών//ασφαλιστικκών

ταμεείων

σε

διαφορο
οποιημένα

χαρτοφ
φυλάκια, κα
αλυτέρευση
η της επικκοινωνίας προς τα μμέλη και καλύτερη
διαχείριση κινδύνο
ου
Δημιουργία Μακρ
ροχρόνιου επενδυτικο
ού πλάνου,, διατηρήσσιμου από ιδιωτικές
επενδυττικές εταιρείες, μέσω
ω ρητρών ελλάχιστης απ
πόδοσης κα
αι προβλέψ
ψεις ιδίας
εισφοράς σε περίπ
πτωση παρραβίασης, υπό την αυ
υστηρή εποοπτεία του κράτους,
μέσω το
ου Γενικού Ελεγκτή, κα
αι του Διοικκητικού Συμ
μβουλίου τω
ων ταμείων
Αφαίρεση των συνταξιοδοττικών ωφελλημάτων του
τ
δημόσ ιου τομέα από τις
δαπάνεες κοινωνική
ής προστασσίας, και κατταγραφής τους
τ
σε ξεχω
ωριστό λογαριασμό
Λήψη άμεσων
ά
μέτρων, πέρανν επιδοτήσεεων, προς στήριξη
σ
οικοογενειών κα
αι αύξηση
του ποσ
σοστού γενννήσεων
Εισαγωγή αυστηρό
ότερων προοστίμων και καλυτέρευ
υση του εποοπτικού μη
ηχανισμού
προς πά
άταξη του φαινομένου
φ
υ των ανασφ
φάλιστων εργατών καιι υπαλλήλω
ων
Εντατικοποίηση προσπαθειώ
π
ών δημιουρ
ργίας ενιαίία εποπτικ ού μηχανισμού και
πλαισίο
ου.
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κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Β. ΣΤΡ
ΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕ
ΕΙΣ
Χρηματο
οοικονομιικός Τομέέας
ημασία του
υ στρατηγικκού αυτού ττομέα για τη
ην Κυπριακή Οικονομίία και Κοινω
ωνία είναι
αμφισβήτηττη. Ο

το
ομέας απα σχολεί πέρ
ραν των 250
2
ρυθμιζζόμενων ονντοτήτων,

οδοτώντας υψηλά κατταρτισμένοο ανθρώπιννο δυναμικό
ό και προσσφέροντας ποιοτικές
σεις εργασία
ας. Πέραν αυτού, οι εεγχώριες κα
αταθέσεις του
τ τομέα ξξεπερνούν το €1 δις,
τις διεθνείςς καταθέσειις να ξεπερρνούν τα €1
10δις. Το μιισθολόγιο ττου ξεπερνά
ά τα €250
αποφέρονττας επιπλέο
ον έσοδα σττο κράτος, μέσω ΦΠΑ
Α και εταιρικκής φορολο
ογίας, που
ερβαίνουν τα
τ €80 εκ. εττησίως.
ραταύτα, ο σημαντικό
ός τομέας αυτός έχει δεχτεί αρ
ρκετά πλήγγματα τα τελευταία
τ
νια παρά τη σκληρή δουλειά
ά εκ μέρου
υς της Επ
πιτροπής Κ εφαλαιαγοράς, των
τουργών της και των Εκτελεστικώ
Ε
ών της Συμβ
βούλων. Έννα εκ των κκρισιμότερω
ων είναι η
ηγείσα εικό
όνα του κλάδου,
κ
ωςς αποτέλεσ
σμα των προβλημάττων εποπτείας που
αδύθηκαν συνδυασμέ
σ
ένα με τηνν κακή διιαχείριση των
τ
επιμέρρους

κρίσ
σεων και

ανδάλων πο
ου έλαβαν διεθνείς δδιαστάσεις, οδηγώνταςς σε διάφοορες καταγγγελίες σε
ρωπαϊκό επίπεδο. Το γεγονός
γ
αυ
υτό, επέστησε αρνητικκά την ρυθμμιστική προ
οσοχή της
αναδεικνύ
ύοντας ένα επιφυλακτιικότερο καιι σκληρότερ
ρο περιβάλλλον λειτουργίας των
πριακών Επ
πιχειρήσειςς Παροχής Επενδυτικκών Υπηρεεσιών (ΚΕΠ
ΠΕΥ), σε σχέση
σ
με
ίστοιχες Ευ
υρωπαϊκές επενδυτικές
ε
ς εταιρείες..
χρονικό σημείο
σ
είναι κρίσιμοο. Τα σημ
μερινά ελλ
λείμματα κκαι αδυναμίες στις
δικασίες, η αδυναμία διαχείρισης
δ
ς κινδύνων,, το αχρείασ
στα μεγάλοο εύρος εργα
ασιών και
είαστος φό
όρτος εργασ
σίας της Επ
πιτροπής Κεεφαλαιαγορ
ράς δεν συννάδουν με το πλάνο
ς για αναβά
άθμιση του
υ ρόλου τοου χρηματο
ο‐οικονομικκού τομέα. Για να μπ
πορέσει ο
ματοοικονο
ομικός τομέέας να είνα
αι σε θέση να ανταποκριθεί στο καθήκον το
ου, και να
ηθήσει

την

Κύπρο

αστηριοποίη
ησης

να

ιδια
αίτερα

κατα
αστεί
σε

κόμ
μβος

θέματα

νέας

κεφα
αλαίων
οιικονομίας

κα
αι

επιχειρ
ρηματικής

και

εναλλλακτικής

ματοδότησ
σης των επ
πιχειρήσεω
ων, πρέπει η Επιτροπή Κεφαλα
αιαγοράς βοηθηθεί
κιλοτρόπωςς.
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Προτάσ
σεις
ρηση του ρό
όλου της Επ
πιτροπής Κεεφαλαιαγορ
ράς (Ε.Κ.)
Αναθεώρ
Υλοποίησ
ση στρατηγγικού σχεδ ιασμού, μέέσω διαβούλευσης μμε τους συνδέσμους
ΚΕΠΕΥ, ούτως
ο
ώστε να αποφ
φευχθούν βεβιασμένε
β
ες κινήσεις ή κακώς μιμητικές
κινήσεις από χώρες με διαφορεετικό μοντέέλο κεφαλα
αιαγοράς
η
Πλήρωση

θέση Γεενικού Διε υθυντή με συμβόλαιιο με σκοππό τη συνέέχιση της

στρατηγιικής
Ενεργοπο
οίηση Τμήμ
ματος Εσωττερικού Ελέέγχου με πρ
ρότυπο τονν τρόπο λειιτουργίας,
αλλά και τις υποχρεώσεις ανάλλογων τμημ
μάτων εποπτείας
Δημιουργγία ανεξάρ
ρτητης Επιττροπής Ελέέγχου υπό του Συμβοούλιου τηςς Ε.Κ., με
δυνατότη
ητες διερεύ
ύνησης κατα
αχρηστικώνν περιπτώσεεων
Στελέχωσ
ση της Ε.Κ. με έμπειρρο καταρτισ
σμένο προσ
σωπικό, συμμπεριλαμβα
ανομένων
ειδημόνω
ων εξωτερικού, και Επανεκπαίίδευση Λειιτουργών α
από ειδήμ
μονες του
ιδιωτικού
ύ τομέα σε θέματα
α προσέγγγισης και ελέγχου, αλλά και σε νέα
χρηματοο
οικονομικά
ά προϊόντα.
Επιτάχυννση υιοθέττησης καιι δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων τεχννολογιών,
επενδυτιικών πρακτιικών και πρροϊόντων
Δημιουργγία ειδικού
ύ τμήματοος εποπτεία
ας των Εταιρειών Πα
αροχής Διο
οικητικών
Υπηρεσιώ
ών εκτός Ε.Κ
Κ., αφού τοο αντικείμεννο δεν σχετίίζεται με τη ν κεφαλαια
αγορά
Αλλαγή του ρόλου
υ του Συμ βουλίου τη
ης Ε.Κ. πρ
ρος κατάρττιση και υλοποίηση
στρατηγιικής, μέσω
ω του νέέου συμβα
ασιούχου εκτελεστικκού ή/και βοηθού
εκτελεστικού διευθυ
υντή
θρωση του Συμβουλίοου της Επιττροπής Κεφ
φαλαιαγορά
άς, με τη δη
ημιουργία
Αναδιάρθ
εξειδικευ
υμένων υπο
ο‐επιτροπώνν για διαφο
ορετικά θέμ
ματα.
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Επιχειρημ
ματικότητ
τα, Επενδύ
ύσεις & Εμπ
πόριο
σημασία των ιδιωτικώνν και δημό σιων επενδ
δύσεων για
α μία οικονοομία είναι τεράστια.
τή είναι πιο
ο μεγάλη ειδ
δικά για μία
α ανοικτή και
κ μικρή οικονομία
ο
όόπως είναι η Κύπρος,
ριζόμενη στην παροχή
ή υπηρεσιώ
ών. Εάν το όραμά
ό
μας για μεταμόόρφωση της Κύπρου
περιφερειακό οικονομ
μικό κέντρο,, με τομείς υψηλής τεχχνολογία κα
αι παραγωγγικότητας,
αι να πετύχχει, πρέπει να λάβουμ
με σοβαρά υπόψη το ρόλο των επενδύσεω
ων και της
οσέλκυσης άμεσων ξέννων επενδύ
ύσεων, δια
ασφαλίζοντα
ας ότι υπάρρχει άρτια εποπτική
νότητα και δομείς εξυπηρέτησης και υλοποίίησης των επενδυτικώ
ε
ών προτάσεων. Είναι
ανόητο το πώς
π δύο διιαδοχικές κκυβερνήσειςς επέτρεψα
αν να εξελιχχθεί στην Κύπρο
Κ
μία
των μεγαλλύτερων παρατηρούμ
μενων μειώ
ώσεων επενδύσεων σστην Ε.Ε. κατά την
ρίοδο 2008‐2016 της τά
άξης των π
περίπου 15 εκατοστιαίίων μονάδεες του ΑΕΠ..
πλέον, μεττά την κατάρρευση
κ
η του χρηματιστηρίίου το 20000, ο ευρύτερος
ε
ηματοοικονο
ομικός τομ
μέας στην Κύπρο έχεει χάσει τη δυνατότηττα να προσ
σφέρει σε
όλογες επιχχειρήσεις κα
αι επιχειρη ματικά έργγα κεφάλαια
α μέσα απόό τις δημόσ
σιες, αλλά
ιδιωτικές τοποθετήσε
τ
εις και συννεπώς συμμ
μετοχές, μέσω του με
μετοχικού κεφαλαίοι.
ρεταίρω, το
ο κούρεμα του 2013 έδωσε το τελειωτικό
ό κτύπημα στο χρηματιστήριο
πρου, αλλά
ά και τις κυπριακέςς χρηματαγγορές, αφή
ήνοντας έττσι ως μό
όνη πηγή
ματοδότησ
σης των επ
πιχειρήσεω ν τον τρα
απεζικό δαννεισμό, ο οποίος έγγινε τόσο
στηρός σήμ
μερα που δεν
δ μπορείί να χρημα
ατοδοτήσει επενδύσειις πόσο μά
άλλον να
αχρηματοδο
οτήσει επιχεειρηματίες που είχαν κτυπηθεί από
α την κρρίση. Το απ
ποτέλεσμα
αν η μείωση της αποττελεσματικ ότητας τωνν επιχειρημ
ματικών μοονάδων, αλλλά και η
αστολή σχεδ
διασμού κα
αι ανάπτυξη
ης νέων επιχχειρήσεων, ειδικότερα
α καινοτόμ
μων, αφού
ύρεση επενδ
δυτών κατέέστη δύσκολλη και απαγγορευτικά ακριβή.
α
Προτάσ
σεις
Δημιουργγία Κέντρου/Επιτροπή
ής Αξιολόγη
ησης Επενδ
δυτικών Πρροτάσεων, υπεύθυνο
υ
προς άμ
μεση ανταπ
πόκριση τω
ων επενδυτικών εγχειρημάτων ππου παρουσιάζονται
στην Κύ
ύπρο από διεθνείς οντότητες και συντο
ονισμός δρραστηριοτή
ήτων των
διαφόρω
ων υπηρεσιιών που εμ
μπλέκονται. Στελέχωσ
ση με λειτοουργούς μεε γνώσεις
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ργασίας
ξένων γλλωσσών καιι κατάλληλη
η προσωπικότητα, καιι που θα πρροέρχονταιι από όλα
τα εμπλεεκόμενα Υπουργεία κα
αι Τμήματα στην υλοποίηση πρόττασης για επένδυση.
ε
Δηλαδή:
o

Υπο
ουργείο Εμπ
πορίου Βιομ
μηχανίας κα
αι Τουρισμο
ού

o

Τμή
ήμα Εφόρου
υ Εταιρειώνν και Επίσημου Παραλ
λήπτη Κύπροου

o

Τμή
ήμα Αρχείου Πληθυσμ
μού και Μεττανάστευση
ης

o

Τμή
ήμα Κτηματτολογίου κα
αι Πολεοδομ
μίας

o

Ασττυνομία Κύπρου

o

Υπο
ουργείο Εργγασίας, Πρόόνοιας και Κοινωνικών
Κ
ν Ασφαλίσεω
ων

o

Κενντρική Τράπ
πεζα Της Κύ
ύπρου

o

Τμή
ήμα Εσωτερ
ρικών Προσσόδων

Δημιουργγία Ειδικής Μονάδας Εξυπηρέτησ
σης Επενδυ
υτών (ξένωνν και Κυπρίίων) με τα
ακόλουθα χαρακτηρ
ριστικά:
o

Μεελέτη των διεθνών
δ
τάσσεων και εξελίξεων σε ανταγωνισττικές χώρεςς

o

Πα
αροχή πληρ
ροφοριών σχετικά με
μ το αδειoδοτικό κα
αθεστώς και
κ μέτρα
υπο
οστήριξης επενδύσεων
ε
ν
Οπ
ποιαδήποτεε πρόταση για επένδυ
υση (ξένη ή Κυπριακήή) προωθείίται χωρίς

o

καθ
θυστέρηση στο Κέντροο Αξιολόγησ
σης Επενδυτικών Προττάσεων
Η Μονάδα θα
θ συστεγα
αστεί με το
τ Κέντρο Εξυπηρέτησσης Επενδύ
ύσεων σε

o

μονντέρνο κτίριο που θα είναι πλήρως εξοπλισμένηη με τα σύγχρονα
ηλεεκτρονικά μέσα)
μ
Δη
ημιουργία

o

πλαισίου

και

προσέλκυση
π
ης

Ιδρυμμάτων

διαχείρισης

παρέέχουν

ρυ
υθμιστικές

Εμπ
πιστευμένω
ων
Πρ
ροώθηση

o

δημιουργίίας

ετταιριών

που
π

δρα
αστηριότητες
Ανάπτυξη
η εναλλακτικών μορφώ
ών χρηματο
οδότησης συγκριμένα:
o

χρηματοδότηση με ίδια κκεφάλαια

o

επιχειρηματικκά κεφάλαιια

o

συμμετοχική χρηματοδό
χ
ότηση

o

Επιιχειρηματικκοί άγγελοι
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Αποτελεσ
σματική χρήση του Ευ
υρωπαϊκού Ταμείου Σττρατηγικώνν Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
(28) – το
ο εν λόγω ταμείο
τ
το οοποίο και η Κυβέρνηση
η δεν έχει αξιοποιήσεει παρέχει
οικονομικές εγγυήσ
σεις ιδιαίτερρα δε σε ότι αφορά μικρές επιχειιρήσεις και μεγάλα /
υψηλού κινδύνου έρ
ργα
Έμφαση μέσω δημ
μιουργίας κκαι υλοποίη
ησης αποτεελεσματικήής στρατηγιικής στην
τεχνολογγία της πλη
ηροφορικήςς και των επικοινωνιών, σημείίο απαραίτητο προς
προσέλκυ
υση επενδύ
ύσεων μεγά
άλων οργανισμών
Τμήμα Εφ
φόρου Εταιιρειών
o

Πλήρης ψηφιοποίησ
ψ
ση των αρ
ρχείων καιι μηχανογρράφηση όλων
ό
των
διαδικασιώ
ών του τμήμ
ματος.

o

Η διαδικασ
σία για εγγγραφή εταιρειών ή για οποιαδήήποτε άλλη
η συναφή
εργασία θα
α πρέπει να
α γίνεται σε πολύ μικρό
ό χρονικό διιάστημα.

o

Αντικατάστταση του πεερί Εταιρειώ
ών Νόμου, με μια πιο σύγχρονη, απλή και
λειτουργική
ή νομοθεσίία.

Εισαγωγή
ή του θεσμ
μού του Επ
πενδυτικού και Εμπορ
ρικού Πρέσσβη και Δη
ημιουργία
εντός τη
ης Διπλωματικής Υπη
ηρεσίας Σώ
ώματος Διπλωματικώ
ών Επενδύσ
σεων και
στελέχωσ
ση του με κατάλλη
ηλο προσω
ωπικό (εξειδίκευση σσε Οικονο
ομικά και
Χρηματοοικονομικά
ά)
Δημιουργγία Δημόσ
σιας σχολλής Πολιτιικών Επισττημών κα
αι Διπλωμα
ατίας σε
συνεργασ
σία με τα κορυφαία Εκπαιδευτιικά ιδρύματα της Κύύπρου (Δημ
μόσια και
Ιδιωτικά))
Ενίσχυση
η συντονισμ
μού και συ
υνεργασίαςς ακόμα κα
αι στη Μόννιμη Αντιπρ
ροσωπεία
στην Ευρ
ρωπαϊκή Ένωση, μεταξξύ των υπηρ
ρεσιακών των διαφόρ ων υπουργγείων, των
ευρωβου
υλευτών και την κυβέρρνησης.
Συνεργασ
σία με τους
τ
ομογγενείς, συμπεριλαμβανομένης

επιδότηση
ης, προς

δημιουργγία εισαγωγγικών επιχεειρήσεων κυ
υπριακών προϊόντων
π
Παροχή Κινήτρων
Κ
γιια εξαγωγή προϊόντωνν ΜμΕ
Παροχή κινήτρων για
γ σύμπτυ
υξη γεωργικών μονάδ
δων, ώστε να γίνει δυνατός
δ
ο
εκσυγχρο
ονισμός της καλλιέργγειας και η προώθησ
ση νέων οιικονομικά βιώσιμων
παραγωγγών εξαγωγγικού χαρα
ακτήρα. Τα
α σχέδια πρέπει
π
να εγκρίνοντα
αι από το
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Υπουργείίο Γεωργία
ας και η όόλη αναδιοργάνωση / σύμπτυξηη δε θα έχχει καμία
φορολογγική επιβάρυνση, όπωςς η απαλλα
αγή από το φόρο κεφα
αλαιουχικώ
ών κερδών
στην περ
ρίπτωση που
υ η σύμπτυ ξη αφορά μεταφορά
μ
ακίνητης
α
ιδιιοκτησίας.
Καλύτερο
ος συντονισ
σμός της γεεωργικής πα
αραγωγής και
κ επικέντρρωση σε σττρατηγικά
προϊόντα
α, λαμβάνονντας υπόψη
η το κόστοςς παραγωγή
ής. Μέσα σεε αυτό το πλαίσιο θα
γίνει δυννατή και η εφαρμογγή της τεχννολογίας σε
σ συλλογικκή βάση π.χ.
π κοινή
διαχείρισ
ση μηχανημάτων. Πρρέπει, επίσ
σης, να πα
αραχωρηθοούν επιταχχυνόμενες
αποσβέσ
σεις για συγκεκριμένεες επενδύσεις, ενώ θα
α καταστείί δυνατή η άντληση
κεφαλαίω
ων από τα Ευρωπαϊκά
Ε
Διαρθρωτιικά Ταμεία
Δημιουργγία Παρατηρητηρίου ή Συμβου
υλίου Επιχειρηματικόότητας ή Επιτρόπου
Ε
Επιχειρηματικότητα
ας με στόχοο την πληροφόρηση, ενθάρρυνσση και λήψη μέτρων
προαγωγγής της επιχχειρηματικόότητας, δια
αχείρισης εμ
μποδίων κα
αι προβλημάτων που
παρεμπο
οδίζουν την Επιχειρημα
ατική Ανάπττυξη
Συμπτύξεεις μονάδω
ων για σκοοπούς κτηνοτροφίας αλλά και ιχθυοκαλλλιέργειας.
Τονίζεταιι ότι όταν οι συγκεκκριμένες επ
πιχειρήσεις εγκριθούνν από το Υπουργείο
Υ
Γεωργίαςς, θα μπορο
ούν να αιτηθθούν χορηγγίας για επιχειρήσεις εεκκολαπτήρ
ρια και για
το καθεσ
στώς φοροα
απαλλαγής γγια νέες επιχειρήσεις
Δημιουργγία στρατη
ηγικού σχέδδιο (masterrplan), σε καθορισμέν
κ
νες περιοχές, όπου η
γη θα παραχωρείτ
π
αι δωρεάνν για συγκεεκριμένες αναπτύξεις,
α
, όπως νοσ
σοκομεία,
πανεπισττήμια κ.λπ. Επιβάλλετα
αι, τα τεμά
άχια που γειτνιάζουν ννα παραμέννουν στην
ιδιοκτησίία του κρά
άτους. Έτσιι, το κράτο
ος θα καρπ
πούται της υπεραξίαςς που θα
δημιουργγηθεί στα γειτονικά
γ
τεεμάχιά ή το
ου κέρδουςς από την ππώληση μεττοχών της
ανάπτυξη
ης (έργου)
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Τραπεζικ
κός Τομέα
ας

Επαναφ
φορά της Οικονομιικο‐κοινωννικής Αποστολής τω
ων τραπεζζών
ραν της κρίσ
σης και των κακών πρρακτικών, θεωρούμε
θ
πως
π ο τομέέας, μέσω εντατικών
ε
οσπαθειών αλλαγής κο
ουλτούρας και αναμόρφωσης, τό
όσο των τρ απεζών όσο και του
σμικού‐εποπ
πτικού πλα
αισίου/αρχώ
ών, μπορεί να μεταττραπεί σε υυγιές και αποδοτικό
α
μμάτι της Οικονομίας και
κ Κοινωνίίας. Οι τρά
άπεζες εκπρ
ροσωπούν ένα μεγάλο
ο κομμάτι
κυπριακής οικονομιικής ζωής και μπορ
ρούν να συνδράμουνν και οι ίδιες
ί
στη
θεροποίηση και υγιή ανάπτυξη ττης εθνικήςς μας Οικοννομίας, αποοφεύγονταςς τα λάθη
υ πρέπει πλέέον να παραμείνουν σστο παρελθό
όν.
της παρούσης όμως, η λειτουρργικότητα το
ου τομέα εξακολουθείί να παρεμ
μποδίζεται
ό

σωρεία παραγόντων, ενώ π
παραμένουνν διάφορα
α σημαντικόότατα ζητή
ήματα σε

ρεμότητά όπως:
ό
1. Το υψη
ηλό επίπεδο
ο των μη εξξυπηρετούμ
μενων δανείων και τηςς χαμηλής ποιότητας
π
στοιχείω
ων ενεργηττικού
2. Η μη απ
ποδοτικότητα των εργα
αλείων αφεερεγγυότητας
3. Τα προ
οβλήματα στη
σ νομοθθεσία που διέπει τις αναγκαστιικές εκποιήσεις και
γενικόττερα των μέέτρων ανάκττησης χρεώ
ών
4. Οι ανεπ
πάρκειες, ο χρόνος καιι το κόστος των
τ διαδικα
ασιών δικασστικού συστήματος
5. Τα επίπ
πεδα των προβλέψεωνν που παρα
αμένουν κά
άτω από το μέσο όρο της
τ ζώνης
του Ευρ
ρώ
6. Η ανεπά
άρκεια δευτερογενούςς αγοράς για Μη‐Εξυπηρετούμενα
α Δάνεια
7. Η ανυπ
παρξία νομιικού πλαισίίου τιτλοπο
οιήσεων κα
αι η δυσκολλίες στην εφαρμογή
ε
του νόμ
μου για την πώληση δα
ανείων
8. Νέες οδηγίες
ο
των εποπτικώ
ών αρχών που δυσκκολεύουν ή καθυστερούν την
παραχώ
ώρηση δανεείων
9. Επερχόμενες νομο
οθετικές πρροκλήσεις για
γ υλοποίη
ηση των λοογιστικών προτύπων
π
IFRS 9 και τις αυξημένες
α
κεφαλαιακκές ανάγκεες αναλόγ ως της δο
ομής του
παθητικκού τους (M
MREL)
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ραν των πιο
π πάνω, αν και οιι τράπεζες αποπλήρω
ωσαν την επείγουσα
α στήριξη
στότητας και

συσ
σσώρευσαν υψηλά σχετικά
σ
απ
ποθέματα, εντούτοις υπάρχει

σπραγία, σττην παροχή δανειοδόττησης και δυσπιστία
δ
στη
σ ζήτηση.. Τέλος, τα εποπτικά
ά και λανθασμένες επ
πιλογές στεελέχωσης που
π οδήγησ
σαν σε σκά
άνδαλα και εξέθεσαν
Κύπρο διεθ
θνώς, συνεχχίζουν ακάθθεκτα να φέέρνουν στο φως νέες εεξελίξεις. Σττόχος των
πεζών πρέπ
πει να είνα
αι η υγιής α
απομόχλευση του ιδιω
ωτικού τομμέα από το 280% με
πο που να αποφεύγετται η φτωχοοποίηση τηςς μεσαίας τάξης
τ
και τω
ων απογόνω
ων τους, η
ατόπιση το
ου πλούτου σε μικρό μ
μέρος του πληθυσμού
π
ύ και η μετα
αφορά τωνν μεγάλου
ρους μέσων παραγωγής του ΑΕΠ α
από εγχώριους ιδιοκτή
ήτες σε κένττρα εκτός Κύπρου.
χος πρέπει να είναι όπως
ό
ο Τρα
απεζικός το
ομέας, ο οπ
ποίος έχει ττα τελευταία χρόνια
ολέσει περί των €20 δις καταθέσεεων, όχι μόννο να επαννέλθει αλλά
ά και να ξεπεράσει τα
οηγούμενα επίπεδα.
ε
Να ωθηθεί όόπως χρησιμ
μοποιήσει αυτά
α
τα ποσσά σε συνδυασμό με
φορα ταμείία και χρημ
ματοδοτικά
ά όργανα σττην εγχώρια
α οικονομία
α, ώστε να οδηγήσει
ματοδοτικά
ά την όλης προσπάθεια
π
α αναστήλω
ωσης της Οιικονομίας.
Προτάσ
σεις
προς εξυγία
ανση του το
ομέα, σκοπ εύουμε στα
α πιο κάτω σε συνεργα
ασία και συ
υντονισμό
τις αρμόδιες εποπτικέςς αρχές εντόός και εκτόςς Κύπρου:
Φορέα Διαχεείρισης ΜΕΔ μέσα κα
αι από τη συμμετοχή
Δημιουργγία εξειδικεευμένου Φ
επενδυτώ
ών. Η εν λό
όγω διαχείρριση από έννα εξειδικευ
υμένο δημόόσιο φορέα
α θα είναι
σαφέστα
ατα αποτελλεσματικότεερη και πιο ευέλικτη, ωφελώνντας οικοννομία και
δανειολή
ήπτες. Επιπ
πλέον, μέσσα από συντονισμό
σ
με τα τρραπεζικά ιδρύματα,
ι
επιτυγχά
άνεται η απ
πάμβλυνση της αυξανό
όμενης πίεσ
σης που θα
α ασκηθεί στις τιμές
των ακιννήτων από τα ΜΕΔ, κ άτι που ανναμένεται να
ν οδηγήσεει σε σμίκρ
ρυνση της
μεγεθύνο
ουσας τρύπ
πας που δη μιουργείτα
αι από την πτώση
π
των τιμών των ακινήτων
για τον κάθε
κ
δανειιζόμενο ξεχχωριστά. Τέέλος, η ευεελιξία που επιτρέπετα
αι σε ένα
ανάλογο Φορέα θα είναι ποολύ μεγαλύτερη από μια
μ τράπεζζα. Αυτό εξξυπακούει
δ
οι
περισσόττερες επιλογές για το δδανειολήπττη. Τέλος, υπάρχουν ήδδη κάποια δάνεια,
προβλέψ
ψεις έναντι των
τ οποίωνν είναι αρκεετές για να επιτρέψουυν μεταφορά τους σε
/12/2017
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ένα ανά
άλογο Φορέα χωρίς να δημιου
υργήσουν την ανάγκκη για επιπ
πρόσθετα
κεφάλαια
α στο παρόν στάδιο.
Προώθησ
ση της εκπα
αίδευσης σττα χρηματο
οοικονομικά
ά θέματα. Α
Αυτό το μέτρο δεν θα
απευθύννεται μόνο σε μαθητέςς και μέλη του κατανα
αλωτικού κκοινού, όπω
ως η τάση
σήμερα. Οι επενδυ
υτές, μέτοχχοι, καταθέέτες, πιστω
ωτές τραπεεζών και οι ίδιοι οι
τραπεζίτεες πρέπει να
ν επιμορφ
φώνονται διιαρκώς, ώσ
στε να γνωρρίσουν τις συνέπειες
σ
κατάρρευ
υσης μιας τράπεζας,
τ
εννός πιθανού κουρέματτος και τις εευθύνες σεε στελέχη
Ενθάρρυνση των τρ
ραπεζών γι α χρηματοδ
δότηση στο
ον τομέα ττων Δημιουργικών &
ών Βιομηχα
ανιών, στις Πολιτιστικέές Βιομηχανίες, στην Οικονομία Ιδιωτικής
Ψηφιακώ
Πρωτοβο
ουλίας και την Πράσσινη Επιχειρ
ρηματικότητα και τομμέων με συγκριτικά
σ
πλεονεκττήματα και προοπτικέςς
και απαιτη
Τροποπο
οίηση στις πρόσφατες
π
ητικές εποπττικές υποχρρεώσεις και οδηγίες,
που ήτανν η απάντησ
ση των ντόπ
πιων και Ευ
υρωπαϊκών αρχών μεττά την αποττυχία τους
να εκτιμήσουν τους κινδύνου
υς ενός μεγγάλου τραπ
πεζικού συσστήματος. Το πλέον
απαιτητικό εποπτικκό πλαίσιοο έχει όμω
ως δημιουρ
ργήσει διοοικητικό φό
όρτο στα
πιστωτικά ιδρύματα
α, συνεπώς αυξημένο κόστος για όλη την αγγορά, καθυσ
στερήσεις
σε διαδιικασίες χρη
ηματοδότησσης, αρνητιικό αντίκτυ
υπο στην ππαραγωγικό
ότητα των
διαφόρω
ων τομέων της οικονοομίας μας και κατά συνέπεια

μείωση σττο ρυθμό

ανάπτυξη
ης του ΑΕΠ
Μετάβασ
ση από μηχχανική και κωδικοποιη
ημένη εποπ
πτεία σε πιοο ποιοτική εποπτεία
στη βάση
η αρχών (principle‐bassed regulation), όπως το σύστημμα που ακολλουθείται
στο Ηνωμένο Βασίλλειο, όπου λαμβάνετα
αι υπόψη το
τ πραγματτικό ρίσκο του κάθε
πιστωτικού ιδρύματτος
η διαχείρισ
ση των πισστωτικών κινδύνων (δ
δηλαδή τη διαχείριση
η των Μη
Καλύτερη
εξυπηρεττούμενων

Δανείων,

χορήγησ
ση

νέων

δανείων

και

ανα
αθεώρηση

υφιστάμεενων διευκολύνσεωνν), μέσω αλλαγής
α
κο
ουλτούρας των τραπ
πεζών και
βελτίωση
η του νομικκού πλαισίοου τιτλοποίίσης δανείω
ων, με σκοππό την απομόχλευση
(με ασφα
αλιστικές διικλίδες σε οοικιστικά δά
άνεια για την πρώτη κα
ατοικία)
Εντατικοπ
ποίηση σττον τομέα της παρεεμπόδισης νομιμοποίίησης εσόδ
δων από
παράνομ
μες δραστηρ
ριότητες, πρροκειμένου
υ να μην υπ
πάρχει πλέοον καμία υπ
πόνοια ότι
/12/2017
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η Κύπρ
ρος αποτελεί

προορρισμό νομ
μιμοποίησης

εσόδωνν

από παράνομες

δραστηριότητες
μιση
Αναβάθμ

του
υ

Ενιαίο υ

Φορέα

Εξώδιικης

Επίίλυσης

Διαφορών
Δ

Χρηματοοικονομική
ής Φύσεωςς, με σκο
οπό την εύκολη
ε
κα
αι τάχιστη επίλυση
παραπόννων πελατώ
ών, τη βελτίω
ωση των τρ
ραπεζικών πρακτικών
π
κκαι την ανάκτηση της
αξιοπιστίίας τους με τους πελάττες τους
Τροποπο
οίηση,

ανναβάθμιση

και

απλοποίηση
α
η

του

ους
δαιδαλώδο

και

αναποτελλεσματικού
ύ Πλαισίου
υ Αφερεγγυ
υότητας που ψηφίσττηκε κάτω
ω από το
Μνημόνιιο, υπό την απειλή της επόμενης δόσης
δ
Εφαρμογγή στρατηγικής προς αναδιάρθρ
ρωση χρέου
υς για την πρώτη καττοικία και
πρώτη εεπιχειρηματική στέγη
η, λαμβάννοντας υπό
όψη τη μμειωμένη αξία του
ενυπόθηκου ακινήτο
ου
Ενθάρρυνση τραπεζζών για δη μιουργία εθελοντικού
ε
ύ Κώδικα Σ υμπεριφορ
ράς ειδικά
αι με σοβαρ
ρά προβλήμ
ματα υγείαςς
για οφειλλέτες σε δυσπραγία κα
Μετατρο
οπή του Συνεργατισμοού σε «Ηθικκή. Κοινωνική και Ανα
απτυξιακή Τράπεζα».
Τ
Το μοντέέλο λειτουρ
ργίας εδώ δεν στοχεύ
ύει στη μεγιστοποίησση του κέρδους των
μετόχων//μελών, αλλλά στην α
ανάπτυξη επ
πενδύσεων που έχουνν μεγάλη κοινωνική
κ
ή/και πεεριβαλλονττική επιρροοή. Η τρά
άπεζα θα κτιστεί στ
στο μοντέλλο άλλων
Ευρωπαϊϊκών χωρώνν όπου και έχει σημειιώσει μεγάλ
λη επιτυχία
α. Εισδοχή της στην
Ευρωπαϊϊκή Ομοσπο
ονδία Ηθικώ
ών Τραπεζώ
ών (Βλέπε Κο
οινωνική Ποολιτική)
Ενθάρρυνση

χρήσης

χρημ
ματοοικονο
ομικής

τεεχνολογίας

μέσω
ων

στο

Χρηματοπιστωτικό τομέα
τ
μέσω
ω:
o Δημιιουργίας κα
ατάλληλου νομικού και
κ φορολο
ογικού περριβάλλοντοςς που θα
βοηθ
θήσει στη δημιουργία εταιρειών που
π παρέχο
ουν ψηφιακκές λύσεις
o Ενθά
άρρυνση επ
πενδύσεων σστην τεχνολλογία αυτή
o Παρο
οχή απαραίίτητης στήρριξης προς Κυπριακές τράπεζες, ώστε να μπ
πορέσουν
να παρέχουν εύ
ύκολες και π
προσιτές χρ
ρηματοπισττωτικές ψηφ
φιακές υπη
ηρεσίες σε
ένα διεθνές
δ
πελλατολόγιο και να ώσττε να τους επιτρέπει
ε
ννα εξυπηρεττούν τους
πελά
άτες όπου και
κ όποτε απ
παιτείται
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o Παρο
οχή ικανοπ
ποιητικής α
ασφάλειας και προσ
στασίας τω
ων προσωπ
πικών και
μυσττικών δεδομένων τωνν χρηστών, μέσω θεσμ
μοθέτησης απαίτησηςς υψηλών
προττύπων ασφ
φαλείας κα
αι κατάλληλλη ρύθμιση
η και έλεγχο
χο από τις εποπτικές
ε
αρχέές για την τή
ήρηση τέτο ιων προτύπ
πων
o Παρα
αχώρηση κατάλληλων
κ
ν εκπτώσεων επενδύ
ύσεων τραππεζών σε λογισμικό
λ
καινο
οτομίας/ αιιχμής
o Δημιιουργία συννθηκών μείω
οκίων και κό
όστους χρήμματος
ωσης επιτο


Προώθηση αναδιά
άρθρωσης της Κεντρ
ρικής Τράπ
πεζας και ττου Συμβου
υλίου της
εντός του
τ
πλαισίίου αναφο ράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικήςς Τράπεζαςς και του
εποπτικκού συστήμ
ματος των ττραπεζών. Σκοπός
Σ
μετα
αξύ άλλων είναι ο δια
αχωρισμός
των θεμάτων που
υ άπτονται της έγκρισ
σης ή των εργασιών του Συμβο
ουλίου σε
ξεχωρισ
στές εξειδικευμένες οομάδες. Έττσι για παρ
ράδειγμα,

άλλο κομ
μμάτι του

Συμβου
υλίου θα ασ
σχολείται μεε αδειοδοτήσεις, άλλο
ο με επιβολλή προστίμω
ων, άλλων
με εξυγγίανση κλπ.


Ενθάρρ
ρυνση της στενής
σ
συννεργασίας της
τ Κεντρικκής Τράπεζζας με τις τράπεζες,
ώστε να
α διέλθουν με επιτυχία
α προκλήσεεις σε θέμα
ατα υλοποίηησης των λογιστικών
προτύπ
πων IFRS 9, αυξημένεες κεφαλαιιακές ανάγγκες αναλόγ
όγως της δομής του
παθητικκού τους (MREL) κα
αι άλλων. Ενεργότερ
ρη εμπλοκκή του Υπ
πουργείου
επίπεδο, ώστε
Οικονομικών σε Ευρωπαϊκό
Ε
ώ
οι νέο
οι ευρωπαϊϊκοί κανόνεες να μην
άζουν αρνηττικά τις Κυπ
πριακές Τρά
άπεζες
επηρεά



Αναβάθ
θμιση μέσω
ω καλύτερηςς στελέχωσ
σης του Ενια
αίου Φορέα
α Εξώδικης Επίλυσης
Διαφορ
ρών Χρημα
ατοοικονομιικής Φύσεως, με σκκοπό την εεύκολη και τάχιστη
επίλυση
η παραπόννων πελατώ
ών, τη βελττίωση των τραπεζικώνν πρακτικών και την
ανάκτηση της αξιο
οπιστίας του
υς με τους πελάτες
π
του
υς



Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό π ρόγραμμα εργασίας και κοινωνικκής καινοτο
ομίας EaSI
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ι
, ούτως ώσ
στε να γίνο
ουν επιπρόόσθετα καιι πάροχοι
μικρο‐εεπενδύσεωνν



Ενίσχυσ
ση πρόσβα
ασης στη χχρηματοδόττηση και ανάπτυξη
α
ε ναλλακτικώ
ών πηγών
χρηματτοδότησης (σε σχέση μ
με Κεφ. 1):
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
o Υλοποίηση
Υ

Δημιουρ γίας

νομικού
ν

πλαισίου

για

δια
αδικτυακή

χ
χρηματοδότ
τηση μέσω του κοινού (Crowdfu
unding) καιι μελέτη για
α παροχή
ισόποσης χρ
ρηματοδότη
ησης από ειιδικά συστη
ημένο ταμείίο
o Δημιουργία
Δ
κατάλληλω
ων πλαισίων προς εισδ
δοχή και συυνεργασία με διεθνή
τ
ταμεία
και ηθικές επεενδυτικές τράπεζες, γιια κοινωνικκές, περιβα
αλλοντικές
κ
κ.α.
επιχειρ
ρήσεις καιι μέσω χρ
ρήσης χρήσ
ση του Ευυρωπαϊκού Ταμείου
Σ
Στρατηγικών
ν Επενδύσεεων
o Παροχή
Π

νομοτεχχνικού

πλαισίου
υ

προος

δη
ημιουργία

π
πιστωτικών/
/χρηματοδοοτικών ιδρυ
υμάτων μικρ
ρο‐χρηματοοδότησης
o Παροχή
Π
φορολογικών ελαφρύνσεεων 20% για
γ επαναππατρισμό κεεφαλαίων
π
προς
εισαγω
ωγή του θεσσμού των Επ
πενδυτικώνν Αγγέλων

Ενέργεια
α
ομέας της Ενέργειας είναι στραττηγικής σημ
μασίας για την Κύπροο. Η κατασπ
πατάληση
ν παραγωγιικών δυνατοτήτων αυττού του το
ομέα, μέσω της κοντόόφθαλμης εξάρτησής
ε
και δίχως κανένα πρ
από εισαγγόμενες πρ
ρώτες ύλες,, όπως το πετρέλαιο,
π
ραγματικό
άνο προς σταδιακή ανεξαρτηττοποίηση, αποτελεί ένδειξη τοου πεπαλα
αιωμένου
στήματος οικονομικής αντίληψηςς, που συ
υμπεριλαμβ
βάνει και τηη μη ορθο
ολογιστική
ολογιακή πο
ολιτική.
και η Κύπρο
ος είναι από
ό τις χώρες με τη μεγα
αλύτερη ηλιιοφάνεια τηης Ε.Ε., εντο
ούτοις και
ραδόξως, η εκμετάλλλευση της είναι μάλλλον μηδαμ
μινή. Πέρανν από του
υς Εθνικά
ατηγικούς λόγους απεξάρτησης από συμβ
βατικές πρώ
ώτες ύλες, ο λογαρια
ασμός του
ματος αποττελεί ένα από τα σημα
αντικότερα έξοδα τόσο
ο των νοικοοκυριών, όσ
σο και των
χειρήσεων ενώ αφήνει την Ο
Οικονομία

υπέρμετρα εκτεθεειμένη σε σοκ και

κυμάνσεις της
τ παγκόσ
σμιας αγορά
άς.
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Προτάσ
σεις
ρυνση των επενδύσεω
ων στον τομέα των ανανεώσιμω
ων πηγών ενέργειας,
ε
Ενθάρρ
τόσο Ιδ
διωτικών όσο
ό
και Δη
ημόσιων κα
αι συνυφασ
σμένη χρήσση του Ευρ
ρωπαϊκού
Ταμείου
υ Στρατηγικών Επεννδύσεων προς χρημα
ατοδότηση των

μέττρων και

διασφά
άλιση μιας σταθερής
σ
επ
πενδυτικής πολιτικής
Σχεδιασ
σμός και λειτουργία όσο το δυνατό περισ
σσότερων εεπιτόπιων Ιδιωτικών
μονάδω
ων παραγωγής ενέργεειας από αννανεώσιμεςς πηγές με σχετικά κίννητρα και
κυρίως τη διασφά
άλιση των εσόδων το
ου ειδικού ταμείου ΑΠ
ΠΕ και ΕΞΕ
Ε (μ.α. με
πό τη δημοοπράτηση των
τ
δικαιωμάτων θερρμοκηπιακώ
ών αερίων
εισροή εσόδων απ
(CO2) γιια την απρό
όσκοπτη λειιτουργία το
ου)
Υιοθέτη
ηση ενός ολοκληρω
ωμένου σχχεδίου εξοικονόμησηης ενέργεειας στις
μεταφο
ορές (κυρίω
ως με την πρροώθηση τη
ης χρήσης τω
ων βιοκαυσσίμων)
Υλοποίη
ηση προγρα
αμμάτων κ αλλιέργειας ενεργειακκής συνείδηησης και υλοποίηση
του Ευρ
ρωπαϊκού Στόχου
Σ
για απεξάρτησ
ση από τις παραδοσιακ
π
κές πρώτες ύλες έως
20%, αλλά
α
και μεείωση της κατανάλωσ
σης ενέργεειας κατά 220% μέχρι το 2020.
Αύξηση
η του ποσοσ
στού αυτού στο 30%, αντιστοίχως
α
ς, μέχρι το 22023
Δημιουργία σχεδίίου χορηγιώ
ών για τις Ανανεώσιμεςς Πηγές Ενέέργειας και κινήτρων
για τα ηλιακά
η
συσττήματα στα
α νοικοκυριά
Συμπερ
ρίληψη στο
ους Κυρίωςς άξονες Στρατηγικής το να κκαταστεί η Κύπρος
πρωτοπ
ποριακό κένντρο δημιου
υργίας, δοκκιμής και εφ
φαρμογής ηηλιακών συσ
στημάτων
ηλεκτρο
οπαραγωγή
ής και συνναφών

προϊόντων
π
π.χ. ηλιακοοί φούρνο
οι

μέσω

κονδυλλίων συγχρη
ηματοδότησσης της ΕΕ και
κ άλλων οργανισμών
ο
ν
Ενίσχυσ
ση της προσπάθειας δδημιουργία
ας Ενεργεια
ακού Κέντροου στο Βασ
σιλικό και
παροχή
ή κονδυλίωνν αντιστάθμ
μισης της τα
αλαιπωρίαςς των παραππλήσιων πεεριοχών
Αυστηρ
ρή χρήση εσ
σόδων απόό φυσικό αέριο
α
προςς απεξάρτησση της Δημ
μοκρατίας
από μη ανανεώσιμ
μες πηγές εννέργειας
α
διαβού
ύλευση με την ΠΑΣΥΔ
ΔΥ, εισαγω
ωγή περιστρρεφόμενου ωραρίου
Μέσα από
Δημοσίίων Υπαλλή
ήλων, προς εξοικονόμη
ηση καυσίμ
μων και χα
αμένων εργα
ατοωρών,
λόγω κυ
υκλοφοριακκής συμφόρρησης.
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Ο Ευρύτεερος Δημό
όσιος Τομ
μέας

‐ Από
ό το Σπάτα
αλο στο Αποδοτικό
Α
Κράτος ‐
λανθασμένη
η μέχρι σή
ήμερα δια
αχείριση το
ου ταλέντου
υ και πλούύτου του ευρύτερου
μόσιου τομέέα αποτελείί τροχοπέδη
η για την ευ
υμάρεια του νησιού μα
ας. Η Κύπρ
ρος ακόμα
τηρεί μία εκ
ε των αναλλογικά ακριιβότερων δημοσίων
δ
το
ομέων της Ευρώπης. Αυτό από
νο του δεν είναι
ε
απαρα
αίτητα κακόό, αλλά γίνεεται καταστροφικό ότα
αν συνδυαστεί με την
αποτελεσμ
ματική χρήσ
ση του ικαννού ανθρωπ
πίνου δυνα
αμικού πουυ διαθέτει ο τομέας.
μφωνα με την
τ Παγκόσ
σμια Τράπεζζα, σε ότι αφορά
α
στηνν αποδοτικκότητα της δημόσιας
ίκησης, η Κύπρος
Κ
καττατάσσεται στο κάτω μισό
μ
της Ε.Ε
Ε. και καταλλαμβάνει μία
μ εκ των
μηλότερων θέσεων σεε σχέση μ
με την εκτεελεστική ικκανότητα κκαι την εκκτελεστική
οδοσία και ευθυνοδοσ
σία.
πλέον, πέρ
ραν της μη
η λήψης εεπαρκών μέτρων,
μ
ακκόμα και ττα λίγα μέέτρα που
διάστηκαν προς επίλυ
υση του πρροβλήματοςς δεν έχουν ακόμη τεεθεί σε ου
υσιαστική
αρμογή.
ωταρχικός στόχος
σ
πρέπ
πει να είνα
αι άρα η λειιτουργική αναμόρφωσ
α
ση και μεταρρύθμιση
ευρύτερου

Δημόσιου Τομέα σε συνεργγασία με την ΠΑΣΥΔΥΥ. Θεωρούμ
με ότι το

όβλημα του
υ «Σπάταλλου Κράτου
υς», δεν εντοπίζεταιι στις εκροοές του, αλλά
α
στις
τικές εισροές του. Δηλλαδή το τι ε ισπράττουμ
με ως οικοννομία και κκοινωνία σε σχέση με
τι ξοδεύουμ
με. Διότι πολύ
π
απλά, εάν η μισθ
θοδοσία κρ
ρατηθεί στα
αθερή και αυξηθεί
α
η
ραγωγή κα
αι υποστήριξη του Κρράτους πρ
ρος την οικονομία τόότε το κόσ
στος που
ωμιζόμαστε ως πολίτεες μειώνετα
αι. Έτσι με διάφορους σύγχρονοους και καιινοτόμους
πους, που αναλύουμε
α
ε πιο κάτω, το Σπάταλο
ο Κράτος μπ
πορεί να μεεταβεί σε Αποδοτικό
Α
άτος, δίχως περικοπέςς μισθών κκαι Προσωπ
πικού, ενώ παράλληλλα σε βάθο
ος χρόνου
διακά και μέσω
μ
της τεεχνολογίας αλλά και τη
ης μετάβασ
σης στο νέο οικονομικό
ό μοντέλο
ώνεται ο απ
πόλυτος αριθμός υπαλλλήλων στονν ευρύτερο δημόσιο τοομέα.
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Προτάσ
σεις

τό θα επιτευ
υχθεί ποικιλλοτρόπως μ
με:
Εισδοχή νέων υπάλλη
ηλων του δη
ημόσιου τομέα με νέα
ας μορφής σσυλλογικής σύμβαση
‐διατήρηση
η συλλογική
ής σύμβαση
ης υφιστάμεενων υπαλλ
λήλων
Σταδιακή μείωση
μ
του αριθμού ττων υπάλλη
ηλων του ευρύτερου δδημόσιου τομέα
τ
στη
βάση μελέττης
Εφαρμογήςς βαθμιδω
ωτής κυρτή ς καμπύλης των εντύ
ύπων αξιολλόγησης κα
αι φόρμας
αυτό‐αξιολλόγησης
Εισαγωγή της βαθμ
μολόγησης εξυπηρετο
ούμενου κοινού με υπολογισμ
μό κακής
απόδοσης, σε θέματα απολαβώνν και παραπ
πομπής σε επανεκπαίδ
ε
ευση
Μείωση τη
ης επίδρασ
σης των θεεσμικών κα
ανόνων κα
αι αύξηση της επίδρα
ασης των
επιδόσεων στη διαμόρ
ρφωση τωνν μισθών κα
αι προαγωγή
ή ως φόρμοουλα προαγγωγής
Ενδυνάμωσ
ση

των εργαλείωνν αξιολόγη
ησης των επιδόσεωνν και αύξξηση της

περιορισμέένης κινητικκότητας του
υ ανθρώπινου δυναμικκού
Χρήση νέω
ων τεχνολο
ογιών, ιδια
αίτερα αυττών ελεύθεερης μορφ
φής και δη
ημιουργία
Υπηρεσίας

Εφαρμ
μογής

Ν έων

Τεχνολογιών

στο

δημόσιο

τομέα

(συμπεριλα
αμβανομένο
ου e‐governnance και χρήσης της ηλεκτρονική
η
ής υπογραφ
φής)
Αύξηση τη
ης προσφο
οράς ψηφια
ακών υπηρ
ρεσιών και αυτοματτοποίηση όλων
ό
των
διαδικαστικκών διαδικκασιών
Παροχή προηγμένων ηλεκτρονικώ
η
ών υπογραφ
φών και ταυτοποίησήςς τους
ση των νόμων
ν
καιι κανονισμ
μών του κράτους ππου αφορ
ρούν την
Επανεξέτασ
επιχειρημα
ατικότητα και την κατά
άργηση όσω
ων συγκρού
ύονται ή υππερκαλύπτο
ονται από
άλλους

Τουριστιική βιομηχανία
ουρισμός αποτελεί
α
ένα
α από τα ση
ημαντικότεερα προϊόνττα της Κύπρρου ενώ απ
ποτελούσε
ό την ανεξα
αρτησία πυ
υλώνα της οοικονομίαςς μας. Ασχέέτως όμως του εύρου
υς και της
/12/2017
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
ότητας, όπω
ως και με οποιοδήποοτε άλλο πρ
ροϊόν, πρέπ
πει να αναββαθμίζεται συνεχώς,
φορετικά θα
θ καταστείί ασύμβατοο με τη σύγχχρονη αγορ
ρά. Ανταγωννιστικοί προορισμοί,
οβαίνουν συνεχώς
σ
σεε αναβαθμ
μίσεις και επενδύσειςς στη δικήή τους βιο
ομηχανία,
οσπαθώνταςς να εδραιω
ωθούν σε θεεματικούς τομείς,
τ
π.χ. ιατρικός τοουρισμός, τουρισμός
τ
ερών παιγννιδιών, καθιιστώντας αυ
υτές περισσ
σότερο αντα
αγωνιστικέςς μέρα με τη μέρα.
ι και εμείς βρισκόμασ
στε άνευ επ
πιλογής ως προς την ανάγκη
α
στρρατηγικής επένδυσης
τουριστικό
ό μας προϊϊόν καθαυττό, αλλά κα
αι σε ολόκλ
ληρη την α
αλυσίδα αγαθών και
ηρεσιών πο
ου το συνθ
θέτουν. Η έμφαση θα
θ είναι σε δύο επίππεδα, δηλα
αδή στην
αγγελματική
ή κατάρτιση
η του ανθρω
ωπίνου δυνναμικού ενττός του τομέέα και στηνν ποιοτική
βάθυνση κα
αι επέκταση του τουρριστικού μας προϊόνττος. Η ενσω
ωμάτωση των
τ
νέων
έων της οικονομίαςς που προοτείνουμε, δηλαδή, Δημιουργιικών & Ψηφιακών
Ψ
μηχανιών, της Πράσιινης Οικονοομίας, της Οικονομίαςς της Ιδιωττικής Πρωτο
οβουλίας,
λά κυρίως του
τ Πολιτιστικού τομέα
α, που ανα
αλύσαμε ήδ
δη, θα επιφ
φέρουν την αναγκαία
βάθυνση, μέέσω της ανάπτυξης συ
υνδεδεμένω
ων υποκατη
ηγοριών τοους π.χ. πολιτιστικός
ρισμός, αγρ
ροτουρισμό
ός και διοργγάνωση σεμ
μιναρίων.
Προτάσ
σεις
ραν όμως αυτών, χρ
ρειάζεται κκαι η κατά
άλληλη υπ
ποστήριξη ττων επιμέρους και
τ
και εισηγούμα
αστε:
στάμενων τομέων
Εισδοχή νέων υπάλληλων του δη
ημόσιου τομ
μέα με νέαςς μορφής σ υλλογικής σύμβαση‐
σ
διατήρηση συλλογικήςς σύμβασηςς υφιστάμενων υπαλλήλων
ωτής κυρτή ς καμπύλης των εντύ
ύπων αξιολλόγησης κα
αι φόρμας
Εφαρμογήςς βαθμιδω
αυτό‐αξιολλόγησης
Εισαγωγή της βαθμ
μολόγησης εξυπηρετο
ούμενου κοινού με υπολογισμ
μό κακής
απόδοσης, σε θέματα απολαβώνν και παραπ
πομπής σε επανεκπαίδ
ε
δευση
ης επίδρασ
σης των θεεσμικών κα
ανόνων κα
αι αύξηση της επίδρα
ασης των
Μείωση τη
επιδόσεων στη διαμόρ
ρφωση τωνν μισθών κα
αι προαγωγή
ή ως φόρμοουλα προαγγωγής
Ενδυνάμωσ
ση

των εργαλείωνν αξιολόγη
ησης των επιδόσεωνν και αύξξηση της

περιορισμέένης κινητικκότητας του
υ ανθρώπινου δυναμικκού
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Χρήση νέω
ων τεχνολο
ογιών, ιδια
αίτερα αυττών ελεύθεερης μορφ
φής και δη
ημιουργία
Υπηρεσίας

Εφαρμ
μογής

Ν έων

Τεχνολογιών

στο

δημόσιο

τομέα

(συμπεριλα
αμβανομένο
ου e‐governnance και χρήσης της ηλεκτρονική
η
ής υπογραφ
φής)
Αύξηση τη
ης προσφο
οράς ψηφια
ακών υπηρ
ρεσιών και αυτοματτοποίηση όλων
ό
των
διαδικαστικών διαδικκασιών
Παροχή προηγμένων ηλεκτρονικώ
η
ών υπογραφών και ταυτοποίησήςς τους
Επανεξέτασ
ση των νόμων
ν
καιι κανονισμ
μών του κράτους ππου αφορ
ρούν την
επιχειρημα
ατικότητα και την κατά
άργηση όσω
ων συγκρού
ύονται ή υππερκαλύπτο
ονται από
άλλους.

Εμπορική
ή Ναυτιλίία

Κύπρος ανέκαθεν
α
ήταν εμπ
πορικός στταθμός κα
αι σταθμόός διαμεσο
ολάβησης
πορευμάτωνν. Οι σύγχχρονες πολλιτικές όμω
ως αμαύρω
ωσαν το όννομά της και ο μη
υγχρονισμό
ός, συνδυα
αζόμενος μεε την παρο
ουσία κακώ
ών πρακτικώ
ών και μοννοπωλίων
δείνωσαν την
τ κατάστα
αση της. Πρρος επανα‐‐εισδοχή μα
ας στον τομμέα της πα
αγκόσμιας
πορικής να
αυτιλίας, προτείνουμ
με σε συ
υνεργασία με Υπουυργείο Μεεταφορών
κοινωνιών και
κ Έργων και
κ άλλων α
αρμοδίων φορέων:
φ
Προτάσ
σεις
Χάραξη εθ
θνικής πολιιτικής για ττη διάσωση και βιώσ
σιμη ανάπττυξη της Κυπριακής
Κ
Εμπορικής Ναυτιλίας και Βιομηχα
ανίας
Ετοιμασία ενός δομημ
μένου Στρα
ατηγικού Σχχεδίου προώ
ώθησης με τη χρήση task
t
force
σε επιλεγμένες χώρες και ομάδεςς στόχευσης (πλοιοκτή
ήτες, πλοιοδδιαχειριστές, κ.λπ.)
Ενθάρρυνσ
ση δημιουρ
ργίας μεγά
άλου βεληννεκούς απο
οτελεσματι κής Επισκεευαστικής
Μονάδας και
κ δημιουρ
ργία μονάδα
ας κατασκευής μικρώνν πλωτών σκκαφών ανα
αψυχής
Παροχή κινήτρων
κ
προς
π
προσσέλκυση νέων
ν
εμπο
ορικών πλοοίων και εταιριών
διαχειρίσεω
ως πλοίων
Σύνδεση δρ
ρομολογίου
υ Αιγύπτου‐‐Ισραήλ‐Κρή
ήτης‐Πειραιά με Κύπροο
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Παροχή φορολογικώ
φ
ν κινήτρω ν

για επ
πενδύσεις στην εμποορική ναυτιλία και

ενθάρρυνσ
ση κλάδου ναυτιλιακής
ν
ς ασφάλιση
ης
Επέκταση και θεσμοθ
θέτηση συννεργασίας με
μ την Ελλάδα σε όλοους τους τομείς
τ
της
ναυτιλίας
Δυναμική προώθηση
π
του Ναυτιλλιακού Φορ
ρολογικού Συστήματοος, που είνα
αι από τα
πιο προηγμ
μένα στον κόσμο,
κ
στο εξωτερικό Πολύ‐επίπεεδη προσπά
άθεια και διεκδίκηση
άρσης του τουρκικού εμπάργκο σσε κυπριακά
ά πλοία
Προώθηση της ναυτικής εκπαίδε υσης με τη δημιουργία
α ειδικής Σχχολής για Ναυτικούς

Βιομηχα
ανία

μαντικός τομ
μέας οικονομικής δρα
αστηριότητα
ας με τεράσ
στιες δυναττότητες αύξξησης της
νεισφοράς στην
σ
οικονο
ομία και απ
πασχόληση.. Η παραμέέληση του ττομέα έχει τεράστιες
ρενέργειες. Ενώ στηνν ΕΕ μιλάμ
με για το 4ο στάδιο (βιομηχα
ανική επαννάσταση),
σκόμαστε στο
σ επίπεδο
ο 2. Συνεπώ
ώς πρώτα θα
θ πρέπει να
ν καλυφθεεί το χάσμα
α που έχει
μιουργηθεί:
Προτάσ
σεις
Διεξαγωγή Στρατηγικκής μελέτη
ης (με εμπειρογνώμονες) και η προώθ
θηση των
εξαγωγών να κατασττεί υψίστη ς σημασία
ας δεδομένου του μιικρού μεγέθους της
α
εγχώριας αγοράς.
Σχεδιασμόςς

βιομηχα
ανικής

ποολιτικής

που
π

θα

βασίζεταιι

στα

πορίσματα
π

εμπερισταττωμένης έρευνας για
α κάθε μεεταποιητικό
ό κλάδο ξξεχωριστά (Industry
Analysis) απ
πό εξειδικεευμένους οίίκους με επ
πικέντρωση στην δυνατ
ατότητα εξαγωγών σε
νέες ή υφιστάμενες αγορές.
α
Η έ ρευνα θα πρέπει
π
να χρηματοδοτ
χ
τηθεί από το
τ κράτος
και θα κατα
αγράψει ανναλυτικά τα
α μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα,, δυνατότηττες και τις
προοπτικέςς για τον κάθε
κ
κλάδοο και να ειισηγηθεί τη
ην πολιτικήή που θα πρέπει
π
να
ακολουθήσ
σει η πολιτεεία για τα επ
πόμενα 15 χρόνια.
χ
Η τεχνογνω
ωσία της Διιεθνούς Τρά
άπεζας στον Τομέα κα
αι άλλων φοορέων θα πρέπει
π
να
αξιοποιηθο
ούν για:
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o

Την εκκπαίδευση των Λειτου
υργών και την
τ άμεση αναβάθμισση των παρεχομένων
υπηρεεσιών από το
τ Υπουργείίο Ενέργεια
ας, Εμπορίου Βιομηχαννίας και Του
υρισμού.

o

Την άμεση
ά
ενίσχυση του τμήματος Βιομηχανία
ας του Υποουργείου Ενέργειας,
Ε
Εμπορ
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
ύ με εξειδικκευμένα άττομα οι οπο
οίοι αφού
εκπαιδ
δευτούν κα
ατάλληλα θα
α αποτελέσ
σουν τα σημ
μεία επαφήςς με την Βιο
ομηχανία.

o

Τη συ
υστηματική αναβάθμιιση της Πο
οιότητας κα
αι της Καιννοτομίας σττην βάση
μετρήσιμων κριτη
ηρίων στηνν Βιομηχανία
α.

o

Τη στό
όχευση για αύξηση τη
ης συνεισφο
οράς της Βιομηχανίαςς του ΑΕΠ της
τ χώρας
στα επ
πόμενα 10 χρόνια.
χ

Στις περιπττώσεις όπο
ου η πολεοδδομική ζώννη αλλάζει από βιομηηχανική/γεω
ωργική σε
εμπορική/ο
οικιστική μεε αποτέλεσσμα να αυξη
ηθεί κατακό
όρυφα η αξξία των τεμ
μαχίων, το
ενοίκιο που καλούντα
αι να καταββάλουν οι βιομηχανίεες κατά τη λήξη/αναννέωση της
σύμβασης τους με το
ο κράτος ννα μην υπεερβαίνει το
ο επταπλάσσιο (ή το ύψος
ύ
του
μού) σε σύγκριση μ ε το ενοίκκιο που κατέβαλλαν
κ
ν σύμφωνα
α με την
πληθωρισμ
προηγούμεενη σύμβασ
ση μίσθωση
η κρατικής γης.
γ
Το κόστος χρηματοδό
ότησης πρέέπει να μειωθεί σημα
αντικά και να μην ξεεπερνά το
κόστος που
υ έχουν οι ευρωπαϊκέές επιχειρή
ήσεις. Αντιλ
λαμβανόμα
αστε τα προ
οβλήματα
που έχει το
τ χρηματο
οπιστωτικό σύστημα της
τ Κύπρου
υ αλλά αυττά δεν μπο
ορούν να
επιλυθούν με το στραγγαλισμό τω
ων μικρομεεσαίων επιχχειρήσεων.
Πρέπει να εξευρεθεί
ε
τρόπος
τ
έτσιι ώστε να μεειωθεί περεεταίρω το κκόστος ενέρ
ργειας των
βιομηχανιώ
ών για να μπορέσουν
μ
ν αυτές να καταστούν ανταγωνισστικές. Άμεεσο μέτρο
μείωσης του ενεργειιακού κόσττους είναι η εξαίρεσ
ση των βιοομηχανιών από την
σιμες πηγές ενέργεια
ας. Παρόμο
οιο μέτρο
καταβολή της εισφοράς για τιις ανανεώσ
υν και άλλεςς ευρωπαϊκκές χώρες.
εφαρμόζου
Οι τεχνικέςς σχολές για
α να μπορέέσουν να εκκπληρώσουν τους στόχχους τους πρέπει
π
να
συμβαδίζουν με τις ανάγκες ττης βιομηχχανίας. Επιβάλλεται, να αναβα
αθμιστούν
τεχνολογικά, να βελτιω
ωθεί η διδα
ακτέα ύλη με
μ αύξηση της
τ πρακτικήής κατάρτισ
σης.
Ενθάρρυνσ
ση, όπως κα
αι σε άλλου
υς κλάδους//τομείς οι συγχωνεύσε
σ
εις και συννεργασίες.
Οι συγχωννεύσεις κα
αι σχετική παροχή κινήτρων μπορεί να
α επιλύσειι σωρεία
προβλημάττων του τομ
μέα.
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Παροχή κιννήτρων για τεχνολογική
τ
ή αναβάθμιση και παρ
ραγωγή καιννοτόμων πρ
ροϊόντων.
Βελτίωση υποδομών των Βιομ
μηχανικών ζωνών, επ
πανεκτίμησση του κα
αθεστώτος
ιδιοκτησίαςς και χρήση
ης και μείωσση των ενοιικίων που καταβάλλοντ
νται σήμερα
α.

Κτηματα
αγορά

κτηματαγορ
ρά παραμένει ένας σσημαντικός πυλώνας της Κυπρια
ακής οικοννομίας. Η
νεισφορά της στο ΑΕΠ, μέσω α
αγοραπωλησιών, κατα
ασκευών, εενοικίων κα
αι φόρων
ραμένει καθ
θοριστική και
κ εκτιμάτα
αι στο γύρω
ω του 20%. Οι επενδύύσεις στον τομέα
τ
της
ματαγοράς είναι μία γιγαντιαία ββιομηχανία σε όλα τα προηγμένα
π
κράτη του κόσμου η
οία έχει τη
τ δυνατόττητα να π
προσελκύει κεφάλαια και επεενδύσεις. Από την
οκατοίκηση όσο και δη
ημιουργία εεπενδυτική
ής αγοράς (οικιστικών συγκροτημ
μάτων και
λων πλουτοπ
παραγωγικών πόρων),, οι επενδύσεις εντός της
τ κτηματα
αγοράς δια
αχύνονται
έως και αλυ
υσιδωτά σττην πραγματ
ατική οικονο
ομία.
κτηματαγορ
ρά της Κύπρ
ρου, απέδειιξε ότι είναιι ένας ελκυσ
στικός επεννδυτικός πρ
ροορισμός
υ μπορεί, με
μ τις κατά
άλληλες ενέέργειες, να αποτελέσεει σημαντικκή πηγή αννάπτυξης.
λά αυτή τη φορά πρέπ
πει να τεθοούν οι βάσ
σεις για μια
α ορθή λειττουργία τηςς αγοράς,
ν μην επ
παναλάβου με τα τρα
αγικά λάθη
η του παρρελθόντος τα
τ οποία
ως ώστε να
νέβαλαν στη
ην κρίση.
η

υπάρχεει

αρκετό

ενδιαφέέρον

από
ό

ντόπιου
υς

και

ξξένους

επ
πενδυτές,

μπεριλαμβα
ανομένου τα
αμείων καιι θεσμικών επενδυτώνν. Η ανάπτυυξη και ανα
αστήλωση
τομέα μπ
πορεί να δώσει
δ
λύσεεις και διέέξοδο στηνν οικονομία
α, διευρύνοντας τις
νότητες τηςς και μειώνοντας την μ
μεγάλη εξά
άρτηση της στον εποχικκό τουρισμ
μό. Για να
ει αυτό, ο επενδυτήςς θα πρέπειι νοιώθει ασφαλής
α
για την επέννδυση του και χωρίς
ριπέτειες να
α λύνει τα όπ
ποια προβλλήματα προ
οκύπτουν τά
άχιστα.
τηματαγορά
ά δηλαδή πρέπει
π
να είίναι λειτουργική και γιια να γίνει α
αυτό, είναι αναγκαίο
ως διέπεται από σύγχχρονη νομοοθεσία καιι αφήνοντα
αι οι δυνάμμεις της αγοράς να
υλεύουν, μέσα από κοινωνικές
κ
δικλίδες ασφαλείας.
α
Η εκδίκα
αση υποθέσ
σεων στο
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αστήριο

πρέπει να
α γίνεται ττάχιστα κα
αι να επιζητούνται εεναλλακτική τρόποι

υθέτησης διαφορών,
δ
όπως για παράδειγμ
μα η διαιττησία, μέσοο ενός κα
ατάλληλου
αισίου που επιτρέπει απρόσκοπτ
α
α αυτό. Υπ
πάρχουν όμ
μως, επί τοου παρόντος, αρκετά
είαστα εμπ
πόδια στον τομέα
τ
αυτόό που οδηγο
ούν σε φαιννόμενα όπω
ως την αξιοσημείωτη
ώση στις τιμ
μές των ακιννήτων μεταξξύ 2008‐2016.
διακυβερνή
ήσεις της τεελευταίας δδεκαετίας μείωσαν
μ
στα
αδιακά την μέγιστη αύ
ύξηση του
ικίου των ακινήτων
α
σεε μη‐βιώσιμ
μα επίπεδα
α. Ως αποτέλ
λεσμα αυτοού του γεγο
ονότος, οι
ες των επηρεαζόμενω
ων ακινήτωνν, δηλαδή ακινήτων που
π εμπίπττουν εντός του Περί
ικιοστασίου
υ Νόμου, παραμένου
π
υν καθηλωμ
μένες και η κατηγορία
α αυτή των ακινήτων
θίσταται άκρ
ρως προβλη
ηματική. Ο νόμος κραττά την βιομ
μηχανία τωνν ακινήτων σε τέλμα
δεν την αφ
φήνει να εξο
ορθολογιστεεί, δημιουρ
ργώντας ου
υσιαστικά α
ακίνητα 2 τα
αχυτήτων.
θέμα αυτό είναι πολύ
ύ σοβαρό λλαμβανομέννου υπόψη
η του μεγάλλου αριθμο
ού των εν
ω ακινήτωνν.
ραν όμως αυτού, υπ
πάρχουν εεπίσης τερ
ράστιες ελλ
λείψεις σττο σύστημα τίτλων
οκτησίας κα
αι αδειοδόττησης, επηρρεάζοντας αρνητικά
α
τη
ην εμπιστοσσύνη στον τομέα
τ
και
ανάκαμψη
η αυτού. Χαρακτηρισ
Χ
στικά σε όττι αφορά οικοδομικές
ο
ς άδειες, η Κύπρος
αμεταξύ 189 χωρώνν κατατάσσσεται στη
ην 125η θέση. Χάρρη στις διάφορες
αφειοκρατικκές πρακτικές, χρειάζοννται μέχρι και
κ 617 ημέρες (περίππου τετραπλλάσιο του
σου όρου το
ου ΟΟΣΑ) για έκδοση
η οικοδομικής άδειας. Πέραν αυυτού, η πώλληση ενός
νήτου μπορ
ρεί να διαρ
ρκέσει έξι με οκτώ μή
ήνες, ενώ υπάρχουν
υ
κκαι περιπτώ
ώσεις που
τό μπορεί να πάρει έω
ως και οκτώ
ώ χρόνια. Αυτό
Α
οδηγεεί σε μία ποολύ αρνητική εικόνα
την Κυπρια
ακή Κτηματα
αγορά.
πλέον όμω
ως σοβαρό και διαχροονικό πρόβ
βλημα παρ
ρουσιάζεταιι τόσο στην έκδοση
λων ιδιοκτη
ησίας όσο και στη μ
μεταβίβαση. Μεγαλύτερη απόδεειξη τούτου
υ είναι η
οτυχία της πολιτείας να προσττατεύσει το
ους αγορα
αστές. Χιλιά
άδες εγκλω
ωβισμένοι
οραστές, ντό
όπιοι και ξέένοι, οι οποοία αν και κατέβαλαν πλήρως τοο τίμημα αγγοράς του
νήτου τους, κινδυνεύο
ουν να μηνν λάβουν ποτέ τον τίτλο ιδιοκτησσίας τους. Αυτό έχει
μιουργήσει κακή φήμη
η της Κύπροου στο εξωττερικό και ειδικά
ε
στηνν Ευρώπη. Αντί
Α όμως
αποστομωτική απάνττηση σε αυ τές τις φήμ
μες μέσω μιας
μ
ορθής και ολοκλη
ηρωμένης
/12/2017
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μοθετικής λύσης,
λ
επήλθε η πρόόσφατη απ
ποτυχία τηςς Κυβέρνησσης να επιλύσει το
όβλημα για
α τους εγκλλωβισμένου
υς αγορασττές, αφού η σχετική νομοθεσία
α κρίθηκε
ισυνταγματτική. Επίση
ης, ξαφνιάζεει και το όττι δεν έχει ληφθεί
λ
οποοιοδήποτε μέτρο,
μ
για
οφυγή επαννάληψης τω
ων ίδιων σενναρίων στο
ο μέλλον, όσ
σον αφορά τις νέες/μεελλοντικές
οραπωλησίεες.
μαντικό επίίσης είναι και το γεγγονός πως προκειμένο
ου να αποοπληρωθούνν δάνεια,
ξάνεται η προσφορά
ά ακινήτωνν, καθώς οφειλέτες
ο
και πιστω
ωτές προχω
ωρούν σε
στοποίηση των εμπρά
άγματων ε ξασφαλίσεω
ων. Επιπλέον οι συμμφωνίες αννταλλαγής
ους με περιουσιακά στοιχεία κκαι η μετέέπειτα ρευστοποίηση τους καθώς και η
ανότητα πεεραιτέρω εστίασης
ε
τω
ων τραπεζών στην πρακτική
π
αυυτή, επιδεινώνει το
στην αγορά
ινόμενο αύξξησης της προσφοράς
π
ά ακινήτων. Δεδομένοου ότι το μεεγαλύτερο
σοστό τον ΜΕΔ
Μ συγκενντρώνεται σστον τομέα
α των κατασ
σκευών και ακινήτων και το ότι
τιμές των ακινήτων βρ
ρίσκονται ή
ήδη σε αρκεετά χαμηλά
ά επίπεδα, ο συνδυασ
σμός όλων
τών, καθιστά τα οποια
αδήποτε ση μάδια σταθ
θεροποίηση
ης ή/και αννάπτυξης τη
ης αγοράς
κετά εύθρα
αυστα και δεν
δ πρέπειι να εφησυ
υχάζουν οιι αρμόδιοι ως προς το
τ άμεσα
αραίτητο της λήψεως μέτρων.
μ
επώς, υπάρχει

επιτακτική

α
ανάγκη

για
α ανάκαμ
μψη της

Κτηματαγο
οράς

και

οκατάσταση
η της φήμηςς της Κύπροου στον τομ
μέα αυτό.

Προτάσ
σεις
ηγούμαστε τη λήψη τω
ων πιο κάτω
ω μέτρων:
Δημιουργία
α μιας κενττρικής αρχή
ής συντονισ
σμού μεταξξύ όλων τω
ων αρμοδίω
ων αρχών
(Δήμοι και Πολεοδομ
μικές Αρχές)) με τον ιδιωτικό τομέέα (εταιρίεες ανάπτυξη
ης γης), η
οποία θα είναι υπεεύθυνη για
α τις τελικές εγκλίσεεις για ταχχεία έκδοσ
ση τίτλων
ιδιοκτησίαςς, και απάλειψη της γρραφειοκραττίας σχετικά
ά με την έκδδοση τίτλωνν
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Νομοθετική
ή ρύθμιση του θέματοος προκειμ
μένου να υπ
πάρχει δια Νόμου ευθ
θύνη στην
Εταιρία Αννάπτυξης Γη
ης (ΕΑΓ), ώ στε όταν ολοκληρωθε
ο
εί η ανάπτυυξη να ολο
οκληρώνει
άμεσα την διαδικασία
α έκδοσης τίίτλων
Άμεση εξεύ
ύρεση λύσης για απεεγκλωβισμό
ό των υφισ
στάμενων α
αγοραστών, ώστε να
μεταβιβασττεί στο όννομά τους ο τίτλος ιδιοκτησίαςς του ακιννήτου για το οποίο
πλήρωσαν τον πωληττή/ΕΑΓ. Σε α
αυτό το εγχχείρημα απ
παιτείται κα
αι συνεργασ
σία με τις
τράπεζες που
π έχουν πρώτες
π
υποοθήκες επί των ακινήττων προς όφ
φελος της ΕΑΓ,
Ε
ώστε
να μην ανα
ατρέψουν, και πάλι, ττην οποιαδή
ήποτε λύση
η δοθεί λόγγω συνταγμ
ματικών ή
άλλων κωλλυμάτων
Υιοθέτηση

ωμένου
ολοκληρω

ννομικού

πλαισίου μεταβιβάσε
μ
εων

για

τις

νέες

αγοραπωλη
ησίες ακινή
ήτων, ώστεε από εδώ
ώ και πέρα
α να παρέχχεται ασφά
άλεια και
εγγύηση σττους αγορα
αστές ότι θα
α λάβουν τεελικά τον τίττλο τους. Αυυτό θα μπο
ορούσε να
επιτευχθεί με την ενδ
δυνάμωση του αγοραπ
πωλητηρίου εγγράφο υ, ώστε η κατάθεσή
του στο Κτηματολόγ
Κ
γιο να ισοοδυναμεί με μεταβίίβαση. Αυττό προϋπο
οθέτει τη
δημιουργία
α μηχανισμ
μού, όπου μ
με κάθε κα
ατάθεση αγοραπωλητηηρίου εγγρά
άφου στο
Κτηματολόγιο, θα ενη
ημερώνεταιι άμεσα η τράπεζα πρ
ρος όφελοςς της οποία
α υπάρχει
ήδη υποθή
ήκη, προκειμένου να λαμβάνει το ποσό που αναλογγεί από τηνν πώληση
έναντι του δανείου το
ου πωλητή και να δεσμεύεται τηνν ίδια στιγμμή, ότι θα απαλλάξει
α
το συγκεκρ
ριμένο μερ
ρίδιο από ττην υποθή
ήκη της ΕΑΓ, εφόσον της καταβ
βληθεί το
αντίστοιχο ποσό της υποθήκης. Με τον τρ
ρόπο αυτό,, η μεταβίββαση του τίτλου
τ
θα
ών
γίνεται ελεύθερη βαρώ
κ έλεγχοος όλων τω
ων επαγγεελματιών ( ΕΑΓ, δικηγγόροι και
Καλύτερη ρύθμιση και
κτηματομεσίτες) που
υ ασχολούννται με τιις μεταβιβά
άσεις ακιννήτων, ώσττε και οι
αγοραστές και χρεώσττες να ενημ
μερώνονται καλύτερα για
γ τη διαδιικασία
Ρύθμιση των
τ
εκτιμή
ήσεων στα
α ακίνητα μέσω συννεργασίας Κτηματολο
ογίου και
εγκεκριμέννων εκτιμη
ητών ακίννητων μέσ
σα από τη
τ δημιουυργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμα
ας του Κτημ
ματολογίου
Παραχώρηση φορολο
ογικής έκπττωσης/πίστω
ωσης επί του φόρου εισοδήματο
ος ύψους
ης επένδυσ
σης κάθε α
αγοραστή οικιστικών
ο
40%, με αννώτατο όριο τις €50, 000, επί τη
μονάδων για πρώτη κα
ατοικία μέγγιστου αριθ
θμού τετραγγωνικών
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Μετακύλησ
ση του Φόρ
ρου Κεφαλλαιουχικών Κερδών πο
ου προκύπττει από τηνν πώληση
ακίνητης περιουσίας,
π
νοουμένου
υ ότι εντόςς 6 μηνών ο ιδιοκτήτηης της θα προβεί
π
σε
αγορά άλλλης ακίνηττης περιου σίας (όπω
ως γίνεται στις περιππτώσεις αννταλλαγής
Ακίνητης Ιδ
διοκτησίας)
Σε περιοχέές όπου γίννεται αύξησση του συνντελεστή δό
όμησης (είττε με διάτα
αγμα είτε
λόγω της αναθεώρησης των σσχεδίων) να
ν γίνεται φορολόγησση του συ
υντελεστή
δόμησης με
μ ποσοστό 50% με τη ν αξία/ μέγγεθος της αύξησης
α
να
α καθορίζεται από το
Κτηματολόγιο, νοουμ
μένου ότι θα γίνει, κατ’ επιλο
ογήν του πολίτη, χρ
ρήση του
οφέλους/σ
συντελεστή
Εκσυγχρονιισμός του Περί
Π
Ενοικιοοστασίου Νόμου,
Ν
στη βάση των σσύγχρονωνν αναγκών
της οικονομ
μίας δεδομένης της ύπ
παρξης κοιννωνικών ασφαλιστικώνν δικλίδων
Ορισμός αττόμου ή ομ
μάδας ατόμω
ων με τις ανάλογες
α
ερ
ργασίες πουυ θα συντοννίζουν και
προωθούν την υλοποίίηση των πιιο κάτω εισηγήσεων.
Κράτος θα πρέπει να υποβοηθή
ήσει τις επιχχειρήσεις του
τ κατασκεευαστικού τομέα να
επεκτείνου
υν τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό
ε
ως
ω απαραίττητη επιλογγή για να
διατηρηθούν οι επιχειιρήσεις του
υ τομέα. Προς την κατεεύθυνση αυυτή πρέπει να
ν βρεθεί
λύση

στο
ο

σοβαρό πρόβλημ α

έκδοση
ης

εγγυητιικών

πισττής

εκτέλεεσης

και

προκαταβο
ολής για έργα στο εξω
ωτερικό. Μεε την επέκτταση των δρραστηριοτή
ήτων τους
στο εξωτεερικό, οι κυπριακές κατασκευ
υαστικές επιχειρήσειςς θα μπο
ορούν να
απασχολήσ
σουν σημανντικό αριθμόό κυπρίων εργαζομένω
ων.
Επίσπευση των δια
αδικασιών για απορ
ρρόφηση Ευρωπαϊκώ
ών κονδυλλίων που
απτυξιακά έργα. Η γρ
ρήγορη υλο
οποίηση τω
ων έργων αυτών
α
θα
προορίζοντται για ανα
δώσει πολλύτιμη ανα
ακούφιση σστις κατασ
σκευαστικέςς επιχειρήσσεις και άλλλες που
έμμεσα συννδέονται μεε αυτές.
Το κράτος θα πρέπειι ταυτόχροννα με την υποβοήθησ
ση για εξα
ασφάλιση έργων στο
εξωτερικό, να εισάγεει φορολογ ικά κίνητρα
α προς τις κατασκευα
αστικές επιιχειρήσεις
που μεταφ
φέρουν στη
ην Κύπρο τα έσοδα τους από
ό εργασίες που εκτελλούν στο
εξωτερικό.

/12/2017

71

Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
Δημιουργία
α

και

σύ
ύσταση

oone‐stop‐sho
op

κατασ
σκευαστικώνν/επενδυτικών

για

αδειοδοτήσ
σεις έργων και τιττλοποιήσειςς ακινήτωνν όπου οοι επιχειρή
ήσεις θα
υποβάλλου
υν τα διάφο
ορα έγγραφ
φα για αδειο
οδοτήσεις σε
σ ένα μόνοο χώρο (ove
erlap)
Έκδοση του
υ τίτλου ιδιιοκτησίας τταυτόχρονα
α με την παράδοση τουυ ακινήτου. Αυτό θα
αναζωογοννήσει την αγγορά ακινήττων ελκύονντας ξένους επενδυτές..
Να καθιερω
ωθεί η αρχή
ή της αυτοττελούς φορο
ολόγησης κάθε ακινήττου ξεχωρισ
στά.
Παροχή εξειδικευμέ
ε
νων φοροολογικών και άλλω
ων κινήτρω
ων για επίσπευση
αναπτυξιακκών έργων και τόνωση
η των επενδ
δύσεων:
o

Παραχχώρηση φο
ορολογικήςς έκπτωσηςς/πίστωσης επί του φ
φόρου εισο
οδήματος
(Κύπριοι Ιδιώτεςς ή εταιρείίες) ή/και επί του φό
όρου Κεφα
αλαιουχικώνν κερδών
(εταιρ
ρείες ή αλλοδαποί) ύ
ύψους 20%
% επί του ποσού τηης επένδυσ
σης κάθε
αγορα
αστή καινού
ύργιων οικισστικών μονάδων, γραφ
φείων, κατα
αστημάτων,, κτλ.

o

Κατάρ
ργηση του φόρου κεφ
φαλαιουχικώ
ών κερδών για περίοδδο τουλάχιιστον δύο
ετών με
μ σκοπό τη
ην αναθέρμ
μανση των αγοραπωλη
α
σιών ακίνηητης περιουσίας.

o

Με τη
ην επαναφο
ορά του φό ρου κεφαλαιουχικών κερδών να γίνεται μεττακύληση
του φόρου, που προκύπτει
π
από την πώ
ώληση ακίνη
ητης περιουυσίας νοουμένου ότι
εντός 6 μηνών, ο ιδιοκτήτηςς της θα προβεί σε αγο
ορά άλλης α
ακίνητης πεεριουσίας
όπως στις περιπττώσεις αντα
αλλαγής ακίίνητης ιδιοκκτησίας.

o

α
επενδύσεω
ων στην οιικοδομική βιομηχανία
α για μια
Επιταχχυνόμενη απόσβεση
περίοδ
δο τουλάχιστον πέντε χρόνων ωςς βασικό κίνητρο για ννέες κεφαλλαιουχικές
επενδύσεις στην ακίνητη ιδδιοκτησία, οι
ο οποίες λόγω αβεβα
αιότητας σττην αγορά
και ψη
ηλού κόστο
ους χρηματοοδότησης έχχουν παγώσ
σει.

o

Άμεση
η προώθηση ξεχωρισττής νομοθεσίας διαχείίρισης κοιννοκτήτων οικοδομών
ξεχωρ
ριστά από τη
ην εγγραφή
ή συνιδιοκτη
ησίας και έκδοση τίτλω
ων.
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.

Οικονομία και Κυπριακό
ό

Βιώσ
σιμη και Λεειτουργική
ή Λύση
να είναι ανθεκτική και βιώσσιμη η λύ
ύση του κυπριακού, υπάρχουνν κάποιες
ονομικές πρ
ραγματικόττητες που εεπιβάλλεται να ληφθο
ούν υπόψη.. Θέση μαςς είναι ότι
λειτουργικκή και ενιιαία οικονοομία θα απ
ποτελέσει καταλύτη
κ
εδδραίωσης ή μη των
μφωνιών. Άρα
Ά
από τη
τ στιγμή π
που μιλάμ
με για ενια
αία οικονομμία, οι οικκονομικές
αγματικότηττες όλου αννεξαιρέτως του νησιού
ύ πρέπει να
α συνάδουνν. Πιο συγκεκριμένα,
δράσεις μαςς για την ενιιαία οικονοομία είναι συνοπτικά οι πιο κάτω:
Προτάσ
σεις
κροοικονομ
μία και στη
η λειτουργία
α της Αγοράς
Έμφαση στη διαδικα
ασία άμεση
ης μακροοικονομικής σύγκλισης ττων δύο οιικονομιών
με επιχορ
ρήγηση διεθνών δωρη
ητών
Διασφάλλιση σταδια
ακής ενιαίαςς αποτελεσ
σματικής αγγοράς δίχω
ως περιορισμούς στις
επενδύσεεις ή στην ιδ
διοκτησία
Υιοθέτησ
ση του ευρώ
ώ στα κατεχχόμενα ως μέρος
μ
της διαδικασίας σύγκλισης
Διαχείρισ
ση ελλειμμά
άτων τρεχου
υσών συναλλαγών από
ό διεθνή εππιτροπή
Αφομοίω
ωση του προ
οσωπικού ττης ΕΦ αλλά
ά και σημαντικού ποσσοστού απολυθέντων
από τον ευρύτερο
ε
δημόσιο
δ
τομ
μέα

ηρεσίες/ Το
ουρισμός/ Βιομηχανία
Β
α
Εξεύρεση
η κοινών σττόχων και π ροώθηση κοινού
κ
προϊόντος/εκπα
αίδευσης
Περιορισ
σμός Εποίκω
ων σε όσοο το δυνατό
ό χαμηλότεερο σημείοο με βάση ανάλυση
κόστους και εξεύρεσ
σης χρηματτοδότησης τους
τ
από Το
ουρκία ή διεεθνείς επεννδυτές
Κατάλυση προστατεευτισμού κα
αι αθέμιτου
υ ανταγωνισ
σμού μεταξξύ κοινοτήττων
Εναρμόνιση διαδικα
ασιών

πτω
ωχεύσεων και εκκαθαρίσεων τω
ων κατεχομ
μένων με

Ευρωπαϊϊκές πρακτικκές
Εφαρμογγή Ευρωπαϊϊκών και άλλλων προτύπ
πων, συστημάτων και οοδηγιών

/12/2017

73

Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
απεζικό σύσ
στημα
Άμεση γεεφύρωση χάσματος
χ
σττη συμμόρφωση διεθνών κανόνω
ων που διέέπουν την
οικονομία μεταξύ κατεχομέννων και ελεύθερων
ε
περιοχώνν όπως π.χ.
π

της

κανονισττικής συμμό
όρφωσης κκαι της συμ
μμόρφωσης με κανόννες που διιέπουν το
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
χ
κκαι χρηματο
οδότησης τη
ης τρομοκρα
ατίας
Άμεσος ενδελεχής
ε
έλεγχος
έ
στα
α κατεχόμεενα από Ε.Ε. και δημιιουργία καττάλληλων
θεσμών σε
σ σχέση μεε την νομιμ
μότητα διαφ
φόρων εργα
ασιών και συυναλλαγών
Υιοθέτησ
ση των Ευ
υρωπαϊκών Νομοθεσιιών

από το τραπεεζικό σύσττημα των

κατεχομέένων
Σμίκρυνσ
ση και εξο
ομάλυνση τραπεζικού
ύ/χρηματοο
οικονομικούύ συστήμα
ατος των
κατεχομέένων
Παύση κακών
κ
πρακκτικών τρα
απεζών όπω
ως π.χ. αύξξηση ονομμαστικών στοιχείων
ενεργητικού μέσω επέκτασης
ε
εεικονικά εγγυημένων και
κ υπο‐ρυθθμιζόμενωνν δανείων
αμφιβόλου ποιότητας σε «κραττικές» επιχεειρήσεις κα
αι ιδρύματα
α
Αποστροφή από βραχυπρόθθεσμες και σε ξένο
ο νόμισμα καταθέσεεις, προς
απομάκρ
ρυνση κίνδυ
υνου φυγή
ής κεφαλαίων, σε περ
ρίπτωση ποου η οικοννομία στα
σημερινά
ά κατεχόμενα εδάφη μας περά
άσει από βραχυπρόθεεσμα χρημα
ατοδοτικά
προβλήμ
ματα

μοσιονομικά και Χρέος
Οριοθέτη
ηση λειτουρ
ργίας ενός εενοποιημέννου δημοσιο
ονομικού σ υστήματος
Συντονισ
σμός μεταξύ
ύ όλων των αρχών, όσο
ο αφορά σττις δημοσιοονομικές πολιτικές με
σκοπό την
τ
αποφυ
υγή αθέμιττου και επικίνδυνου
ε
υ ανταγωννισμού. Δη
ημιουργία
ενοποιημ
μένου ανάλλογου συντοονιστικού τμ
μήματος
Κρατική στήριξη
σ
συνντάξεων κα
αι εξορθολο
ογικός συνττονισμός υφ
φιστάμενωνν Ταμείων
Κοινωνικκών Ασφαλίσεων
Άμεση μείωση
μ
κρα
ατικών δαπ
πανών στα σημερινά κατεχόμενα
α εδάφη της ΚΔ σε
παρόμοιο
ο επίπεδο με
μ τις ελεύθθερες περιο
οχές
Αυστηρός ενοποιημ
μένος κρατικκός έλεγχοςς και πειθαρ
ρχία σε ελλεείμματα
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Πλήρης φορολογική
φ
ή εναρμόνισση μεταξύ των
τ σημεριννών κατεχοομένων περιοχών της
ΚΔ και ελλεύθερων περιοχών
π

ριουσίες κα
αι Ταμείο Απ
ποζημιώσεω
ων
Διαφύλα
αξη δικαιώμ
ματος του ιδδιοκτήτη κα
αι της κυριαρχίας του Ν
Νόμου
Σταδιακή
ή και ομαλή
ή χρήση του
υ όποιου «Ταμείου
«
Απ
ποζημιώσεω
ων», ούτωςς ώστε να
αποφευχχθεί κατάρρ
ρευση των ττιμών στις σημερινές
σ
ελεύθερες ππεριοχές.

ηματοδότησ
σης της λύσ
σης
Αποκλεισ
στικά μέσω
ω δωρητώνν και μόνο
ο συμπεριλ
λαμβανομέννης φυσικά
ά και της
Τουρκίαςς. Διότι δα
ανεισμός, γγια παράδ
δειγμα από
ό το ΔΝΤ ή αλλού, θα ήταν
καταστρο
οφικός για τη βιωσιμόότητα ενός νέου ενοπο
οιημένου σ υστήματος,, αφού το
ποσό αυτό από μόννο του είνα
αι μεγαλύτεερο από το άθροισμα του ΑΕΠ της ΚΔ και
του ψευδ
δοκράτους σήμερα.

.

Στρατ
τηγικής Σημασίας Ημικρατιικοί Οργα
ανισμοί

διαδικασία μεταρρύθμ
μισης και εεκσυχρονισμ
μού των σττρατηγικής σημασίας κρατικών
χειρήσεων της
τ Δημοκρ
ρατίας βρίσ κεται σε ανναμονή, με την Κυβέρννηση να δείίχνει πολύ
η πρόθεση συνέχισης
σ
της.
τ

τό δίνει χρό
όνο σε και δημιουργεεί στρατηγικά οχυρώμ
ματα όσων δεν επιθυ
υμούν την
δικασία ανναβάθμισηςς να συνεχιιστεί, με αποτέλεσμα
α
α να δυσχε ραίνονται οι όποιες
ά της εκλο
ογικής περιό
όδου προσσπάθειες. Η σύντομη ανάσα πουυ πήραμε, λόγω της
ξησης του τουρισμού,
τ
δεν πρέπεει να μας εφ
φησυχάσει λόγω τόσοο της αστάθ
θειας του
ρισμού. Πρέπει να παραμείνειι κύριο μέέλημα μαςς η εξυγία
ανση των δημόσιων
δ
ονομικών, με
μ μέρος αυ
υτού να προοϋποθέτει την
τ άμεση εξυγίανση ττου δημόσιιου τομέα
των κρατικών επιχειρή
ήσεων.
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ικά, οι υπηρ
ρεσιών κρα
ατικές επιχε ιρήσεις παρ
ρουσιάζουνν μερικά κα
ακά κοινά θέματα, τα
μαντικότερα
α εκ των οποίων
ο
αφ
φορούν σε

κακή εταιρική διοοίκηση,

εμ
μμονή σε

αφειοκρατικκά πρότυπα
α και διαδιικασίες, έλλλειψη κοιννών προτύππων αναφο
οράς και
ό συντονισ
σμό των διάφορων
δ

υπουργείω
ων και τμη
ημάτων πρρος την απ
παραίτητη

θμιση και επ
ποπτεία τωνν οργανισμ
μών. Πέραν αυτών, σε κεντρικότερ
κ
ρο επίπεδο ανησυχεί
φορολογού
ύμενο ο ρόλλος του κρά
άτους ως τεελικός εγγυητής εν αππουσία μετρ
ριαστικών
δίων δράση
ης και προβ
βλέψεων ττου όλο και αυξανόμενου δημοσσιονομικού κινδύνου
υ απορρέειι από πιθα
ανές υποχρρεώσεις κα
αι ζημιές που
π
μπορείί να σημειώσουν οι
ανισμοί αυτοί, ιδιαιιτέρα

σε περίπτωσ
ση κάποιου
υ οικονομιικού σοκ. Τέλος, ο

ιδανεισμός βέλτιστων πρακτικώ
ών είναι σχετικά αδύνατος λλόγο της απουσίας
τρικής συγκέντρωσης προς απ
ποτίμηση, αξιολόγηση
η και συγκκριτική εξέτταση των
ματοοικονο
ομικών δεδομένων κκαι πρακτικών ενίοττε των Κυυβερνητικώ
ών αυτών
χειρήσεων.

α αυτά, συ
υνδυασμένα
α με τις κα
αθυστερήσ
σεις που πα
αρατηρούντται στην προώθηση
π
σιαστικών και
κ μεταρρυ
υθμιστικών μέτρων, τις
τ αμφιταλ
λαντεύσεις ττης Κυβέρ
ρνησης ως
ος το σχέδιο
ο δράσης τη
ης (όπως τη
ην κατάργησ
ση των διατταγμάτων ιιδιωτικοποίίησης που
θα έπρεπεε καν να εκδ
δοθούν σε α
αυτή τη συγγκυρία) καιι την πρόσφ
φατη αποτυ
υχία με το
άνι Λεμεσού δημιουργγούν μία τεεράστια αβεεβαιότητα και
κ αστάθε ια στην αγο
ορά. Αυτό
τη σειρά το
ου λειτουργεί αποτρεπ
πτικά προς στρατηγικές
σ
ς επενδύσεεις και πρωττοβουλίες
ν τομέα, ενώ μπλοκκάρεται η εισροή τεεχνικής εμπ
πειρογνωμοοσύνης, πλλήττοντας
ραιτέρω τηνν εμπιστοσύνη προς ττις ικανότηττες της Κυβ
βέρνησης κκαι διαδίδο
οντας έτσι
ασυνεργία μεταξύ τμη
ημάτων καιι πολιτικών πλέον θέσεεων.

ί όμως να επιληφθεί
ε
των άμεσωνν αυτών θεμ
μάτων, το σχέδιο
σ
της κκυβέρνησηςς όχι μόνο
ρείται βασ
σικής στραττηγικής, αλλλά και εμ
μμέσως συννοψίζεται σστο ξεπούλλημα των
χειρήσεων αυτών με τα
τ έσοδα να
α μην επενδύονται πίσ
σω στην πρραγματική οικονομία
ο
σε αειφόρο
ους τομείς που μποροούν με την σειρά
σ
τους βιώσιμα να
α αποφέρο
ουν έσοδα
μέλλον, αυξάνοντας τις παρ αγωγικές ικανότητες της οικοννομίας. Πα
αράλληλα
λιστα, δεν γίνεται
γ
καμία πρόβλεψ
ψη ως προςς το πώς ακριβώς θα αντικαταστταθούν οι
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σιμες χρημα
ατοοικονομ
μικές εισροέές των απολλεσθέντων πλέον Κρατ
ατικών Επιχεειρήσεων,
ν οποίων η στρατηγική
ή σημασία ξεφεύγει της καθαρήςς οικονομικκής τους ένννοιας και
ίζει ζητήματα ασφάλειας και υπόόστασης του
υ κράτους.

Προτάσ
σεις
προς τα θέέματα των Στρατηγική
Σ
ς Σημασίαςς Ημικρατικκών Οργανιισμών εισηγούμαστε
πιο κάτω:
Βελτίωση
η της εταιρικής διακκυβέρνησηςς μέσω εφ
φαρμογής ππροτύπων ιδιωτικής
διακυβέρ
ρνησης και βέλτιστων π
πρακτικών
Συνεργασ
σίας με τονν ιδιωτικό τομέα μέσα από δοκιμασμένες πρακτικές και άρση
γραφειοκκρατικών διιαδικασιώνν
Κεντρική

εποπτεία
α

των

Κ υβερνητικώ
ών

επιχειρ
ρήσεων

α
από

το

Υπουργείο
Υ

Οικονομιικών, με απ
πόσπαση απ
πό άλλα τμή
ήματα, ως αναγκαίο
α
Κεντρική ρύθμιση πλαισίου απ
πό Βουλή
Δημιουργγία μακροχχρονίου ορά
άματος και κεντρικού σχεδίου
σ
δρά
άσης
Δημιουργγία εναλλα
ακτικών πρροβλέψεων και σχεδίω
ων δράσηςς, μετριασττικών του
δημοσιοννομικό κινδ
δύνου που α
απορρέει απ
πό κράτος σαν τελικόςς εγγυητής
Μελέτη βέλτιστωνν πρακτικώ
ών εντός ημικρατικώ
ών οργανιισμών Κύπ
πρου και
αντιδανεεισμός αυτώ
ών
Δημιουργγία κεντρικώ
ών προτύπω
ων αναφορ
ράς
Κεντρική αποτίμηση
η και συγκένντρωση προ
ος αξιολόγη
ηση και συγγκριτική εξέέταση των
χρηματοο
οικονομικώ
ών δεδομέννων των Κυβερνητικ
Κ
ών επιχειρρήσεων αυ
υτών από
Στατιστικκή Υπηρεσία
α

χή Ηλεκτρισ
σμού Κύπρ
ρου
Άμεσο άννοιγμα της αγοράς για
α ηλεκτρική
ή ενέργεια από
α ανανεώ
ώσιμες πηγγές με την
ΑΗΚ ως ρυθμιστή
ρ
Αναθεώρ
ρηση της νομοθεσία
ας ώστε να
ν επιτρέπ
πεται η υπποβολή πρ
ροτάσεων
κατασκευ
υής ηλιακώ
ών πάρκω
ων και πώ
ώλησης του
υ ρεύματοος απευθεείας στον
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Στρατηγιικη για την Οικ
κονομια
α 2018
Έγγρ
γραφο Ερ
ργασίας
καταναλω
ωτή μέσω του δικτύοου της ΑΗΚ
Κ με την ΑΗ
ΗΚ να δικα
αιούται σε ανάλογες
χρεώσειςς
Διαχωρισ
σμός ΑΗΚ σε μονάδα π
παραγωγής Ηλεκτρικήςς Ενέργειαςς και Δίχτυο
ο παροχής
Ηλεκτρικκής Ενέργειας σαν ξξεχωριστές Νομικές Οντότητες
Ο
δίχως αλλλαγή του
ιδιοκτησιιακού καθεστώτος
Επένδυση της ΑΗΚ σε
σ ανανεώσσιμες μορφέές ενέργεια
ας, στο 25% της παραγω
ωγής

TA
Διαχωρισ
σμός CYTA σε μονάδα
α παροχής τηλεπικοιννωνιών υπηηρεσιών κα
αι Δίχτυο
παροχής τηλεπικοιννωνιών υπη ρεσιών ως ξεχωριστές Νομικές Ονντότητες.
Θεωρούμ
με ότι το δίκτυο πα
αροχής τηλεπικοινωννιακών υπηηρεσιών πρέπει
π
να
διατηρήσ
σει σε κάθ
θε περίπτω
ωση την ημικρατική του φύση και να λειτουργεί
λ
ενοικιάζο
οντας τις εγκαταστάσε ις του στις τηλεπικοινω
τ
ωνιακές ετα
αιρίες.
Η δε μο
ονάδα παρ
ροχής τηλεπ
πικοινωνια
ακών υπηρεεσιών, εφόόσον πείσει για την
βιωσιμόττητα και εταιρική της διακυ
υβέρνηση στα πρότυυπα του διεθνούς
αντίστοιχχου ιδιωτικκού τομέα θθα συνεχίσ
σει να έχει την ημικρα
ατική της υπόσταση,
υ
λειτουργώντας όμω
ως ως ξεχω
ωριστός οργγανισμός. Προς
Π
αυτή την κατεύθ
θυνση θα
διενεργείίται 6‐μηνια
αία αξιολόγγηση στη βά
άση κριτηρίίων.
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