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Πρόλογος
H Κύπρος αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη οικονομική πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών.
Για τα άτομα που ηγούνται των επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να αναθεωρήσουν τα
επαγγελματικά τους ζητήματα με μια φρέσκια και αντικειμενική ματιά ώστε να μπορέσουν να
σχεδιάσουν για τις επιχειρήσεις τους ένα πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης.
Κάτω από τις παρούσες συνθήκες, η PwC ανέλαβε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία
υποστηρίζοντας την έκδοση μιας έρευνας, για τον τομέα της προσφοράς των επαγγελματικών
υπηρεσιών. Αυτό γίνεται τη στιγμή ακριβώς που η χώρα χρειάζεται μία βάση για έναν
εποικοδομητικό διάλογο αλλά και ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης.

Ευγένιος Χρ Ευγενίου
Διευθύνων Σύμβουλος
PwC Cyprus

Η μελέτη αναλύει τη συμβολή του τομέα της προσφοράς των επαγγελματικών υπηρεσιών
στην κυπριακή οικονομία, υπογραμμίζοντας τον τρόπο που ο τομέας, περισσότερο από
οποιονδήποτε άλλο, οδήγησε στην οικονομική ευημερία της Κύπρου, τις δυο τελευταίες
δεκαετίες. Η εργασία συγκρίνει την Κύπρο με ανταγωνιστικές, ομόλογες χώρες και διεξάγει
μια εις βάθος έρευνα στις πραγματικές δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες αλλά και απειλές
που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Καταλήγει δε σε ένα σχέδιο δράσης που αφορά στα κύρια
ενδιαφερόμενα μέρη: τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και τον
ιδιωτικό τομέα και τον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών.
Είναι ξεκάθαρο από την έρευνα ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για «επανεκκίνηση της
μηχανής» της κυπριακής οικονομίας. Καθώς ο κλάδος αυτός είναι υψίστης σημασίας, οι
επιχειρήσεις προσφοράς επαγγελματικών υπηρεσιών μπορούν και πρέπει να έχουν έναν
ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της συζήτησης για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Οι
ευκαιρίες που εξετάζονται σε αυτήν την έκδοση περιλαμβάνουν την επέκταση της
παραγωγικής ικανότητας και εμπειρίας σε νέους τομείς στήριξης της οικονομίας, όπως το
φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Επιπλέον, η έκδοση εισηγείται την ενδυνάμωση των νέων επαγγελματιών ώστε να
συνεισφέρουν με καινοτόμες ιδέες καθώς και τη συμμετοχή του κλάδου των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην οικοδόμηση μιας αγαστής συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα. Σκοπό έχει την ενίσχυση της κοινωνίας που ζούμε τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο
επίπεδο, μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Οι παραδοσιακοί τρόποι ώθησης της οικονομικής ανάπτυξης έχουν αλλάξει ραγδαίως τα
τελευταία τέσσερα χρόνια και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Στην κρίσιμη αυτή καμπή της
οικονομίας μας, είναι επιτακτική ανάγκη η Κύπρος να προσαρμοστεί στη νέα
πραγματικότητα. Οι εισηγήσεις που προκύπτουν από την συγκεκριμένη μελέτη προσφέρουν
μια ρεαλιστική αφετηρία. Ελπίζω ότι η ανάλυση αυτών των προτάσεων, θα αποτελέσουν τη
βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου και δράσης που θα εστιάσει τη σκέψη και θα
αναζωογονήσει τη γενικότερη οικονομία.

Ευγένιος Χρ Ευγενίου
Διευθύνων Σύμβουλος, PwC Κύπρου
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Σχολιασμός
H εργασία θυμίζει την απεικόνιση ρωσικών δασών, στα κλασσικά ζωγραφικά έργα του Ivan
Ivanovich Shishkin (1832-1898).
Η Fiona Mullen και η Μαρίνα Θεοδότου, με ματιά ασκημένη στις λεπτομέρειες, με
προσεχτικές πινελιές και μια ασυνήθιστη προοπτική μας βοηθούν να διακρίνουμε μέσα από
την ομίχλη και τη βροχή της σημερινής οικονομικής αβεβαιότητας, πέρα από τις υπερυλοτομημένες επιχειρήσεις και την άγρια συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών αγορών, το
δάσος μέσα από τα δέντρα. Κι αυτό το δάσος έχει ομορφιά, δύναμη και ανθεκτικότητα.
Το κύριο μήνυμα της μελέτης τους είναι απλό και καθαρό: Η προσφορά επαγγελματικών
υπηρεσιών είναι ο πολλά υποσχόμενος τομέας στην Κύπρο. Από εκεί θα προκύψει η
μελλοντική ανάπτυξη, από εκεί θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και έτσι θα αξιοποιηθεί
ένας από τους πιο σημαντικούς – και άφθονους– πόρους της χώρας: το ανθρώπινο δυναμικό.

του Σταύρου Α. Ζένιου
Καθηγητή Διοικητικής
Επιστήμης και
Χρηματοοικονομικών του
Πανεπιστημίου Κύπρου
Senior Fellow της Σχολής
Διοίκησης του Wharton
του Πανεπιστημίου της
Πενσυλβανίας, ΗΠΑ

Οι συγγραφείς συγκέντρωσαν μια καταπληκτική σειρά δεδομένων για να αποδείξουν την
υπόθεσή τους. Την προσεγγίζουν από κάθε πιθανή γωνιά που μπορεί να φανταστεί κανείς – ή
τουλάχιστον όσο κατά το δυνατόν, μπόρεσαν να σκεφτούν οι συγγραφείς και ο σχολιάζων.
Εκτός από μια λογική και συνεκτική παρουσίαση δεδομένων, υποστηρίζουν την ανάλυσή
τους, εξάγοντας την πληροφορία μέσα από τα δεδομένα με την εφαρμογή μιας στέρεας
μεθοδολογίας. Και δεν σταματούν εκεί. Η Κύπρος αξιολογείται συγκριτικά σε μίκρο- και
μάκρο- επίπεδο δίπλα σε ανάλογες χώρες (Ιρλανδία, Μάλτα, Λουξεμβούργο) αλλά και δίπλα
σε χώρες οι οποίες δεσπόζουν στην κατηγορία τους (Σιγκαπούρη).
Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά:
•• Οι επαγγελματικές υπηρεσίες αυξάνονται με γρηγορότερους ρυθμούς απ’ ότι θεωρήθηκε
από πολλούς, καθιστώντας τες τη βασική πηγή της κυπριακής οικονομίας.
•• Οι επαγγελματικές υπηρεσίες αυξάνονται σταθερά εν μέσω της κρίσης επιδεικνύοντας
αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες.
•• Οι επαγγελματικές υπηρεσίες δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας ανά μονάδα,
συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη από οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας.
Αλλά το πιο αξιοθαύμαστο από τα ευρήματα όπως προκύπτει μέσα από τη συγκριτική
αξιολόγηση, είναι ότι οι υπηρεσίες αυξήθηκαν και επιδεικνύουν ανθεκτικότητα καθώς
δημιουργούν θέσεις εργασίας ανεξάρτητα από τις συνθήκες στη χώρα. Η Κύπρος υστερεί σε
σχέση με τις ομότιμες χώρες και τη χωρίζει μεγάλη απόσταση από τις χώρες που δεσπόζουν
στην κατηγορία τους, ανάμεσα σε πολλούς δείκτες αποτύπωσης του επιθυμητού
περιβάλλοντος για την προσφορά επαγγελματικών υπηρεσιών.
Σε αυτό το σημείο εντοπίζονται δυνατότητες δράσης. Μέσα από την SWOT ανάλυση, οι
συγγραφείς συνοψίζουν την πληροφορία για να εκφράσουν τι πρέπει να βελτιωθεί και με
ποιόν τρόπο. Η μελέτη προσφέρει ένα σαφή και πρακτικό χάρτη πορείας για έξοδο της
κυπριακής οικονομίας από το τούνελ της σημερινής ύφεσης και της υψηλής ανεργίας.
Η μελέτη χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί. Το γεγονός ότι συμπίπτει χρονικά με τη
συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα ανταπεξέλθει η Κύπρος και θα ζητήσει την
διεθνή υποστήριξη από την Τρόικα, φανερώνει την προνοητικότητα επιχειρήσεων όπως η
PwC, η οποία μας ανάθεσε τη μελέτη.
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Η συμβατική σοφία στην Κύπρο θεωρεί πως μόνο οι σοφοί υπερήλικες άντρες μπορούν να
λύσουν τα προβλήματα της χώρας. Η μελέτη αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια νέα
γενιά Διευθύνων Συμβούλων που ανέθεσε την εργασία σε μια νέα γενιά γυναικών
επαγγελματιών για να την διεκπεραιώσει. Ακόμα και μέσα από αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο,
η μελέτη, μας προκαλεί να σκεφτούμε με πιο ανοικτούς, περιεκτικούς και τολμηρούς
στρατηγικούς τρόπους. Μόνο τότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας, να
ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας και να προσπεράσουμε τις απειλές για να αδράξουμε τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτή την κρίση. Θα ήταν κρίμα να σπαταλήσουμε άσκοπα
μια τέτοια κρίση.
Τα ευρήματα της μελέτης αυτής, επιβεβαιώνουν όσα ισχυριζόμουν, από το 2007, όταν
πρωτομίλησα για την Περιφέρεια Γνώσης Λευκωσίας. Γνώριζα τότε, ότι αυτό ήταν το σωστό
να κάνουμε ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα πολλών χωρών. Εξέχοντα κράτη στον
τομέα των οικονομικών και στην καινοτομία μας δείχνουν τον τρόπο πέρα από τις υπηρεσίες
του κατασκευαστικού και εμπορικού τομέα. Η Mullen και η Θεοδότου παρουσιάζουν ισχυρές
αποδείξεις ότι όσα είναι διεθνώς γνωστά μπορούν να ισχύσουν και στην Κύπρο.
Και σε αυτό το σημείο μοιάζουν στον Shishkin, ο οποίος άντλησε έμπνευση από τα ταξίδια
του στον κόσμο και την ομορφιά των δασών άλλων χωρών πριν επιστρέψει στην γενέτειρά
του και ζωντανέψει με δύναμη και ομορφιά το τοπίο της. Ο Shishkin αρχικά αρνιόταν να
ταξιδέψει, όπως κι εμείς να κοιτάξουμε προς τον έξω κόσμο. Αλλά η τέχνη του, άνθισε μετά
τον πόνο του αποχωρισμού από την πατρίδα. Έτσι και η μελέτη αυτή, μας δηλώνει ότι η
οικονομία μας θα ανθίσει όταν βρούμε το σθένος να ξεπεράσουμε τα στενά όρια του μικρού
μας νησιού.
Αναμένω πως η έρευνα αυτή θα συζητηθεί εκτενώς. Πρέπει να συζητηθεί εκτενώς. Ελπίζω
πως θα συζητηθεί εκτενώς. Και όπως σε κάθε συζήτηση θα υπάρχουν απόψεις υπέρ και κατά.
Η εν λόγω μελέτη δεν αντικατοπτρίζει όλα τα επιχειρήματα των συγγραφέων. Είναι πιθανόν
κάποιος να ερμηνεύσει την έρευνα με διαφορετικό τρόπο, τα δεδομένα να αμφισβητηθούν
από μια διαφορετική πληροφορία και οι εισηγήσεις να περιβάλουν ειδικές ομάδες
συμφερόντων.
Και σε αυτό το σημείο δεν διαφέρει η μελέτη από κάποιο αριστουργηματικό έργο του
Shishkin. Μπορεί ένα δέντρο εδώ, ή εκεί, να μην είναι τοποθετημένο σωστά, μπορεί ο
φωτισμός να είναι υπερβολικός ή ανεπαρκής μέσα από την πάχνη και την υγρασία. Αλλά με
όλες τις ατέλειες το δάσος προβάλλει με μια αψεγάδιαστη μεγαλοπρέπεια. Αυτό κάνει τον
Shishkin κλασσικό. Και αυτό επιβάλει την ανάγνωση της μελέτης αυτής, αν πρόκειται να
ξεκινήσουμε μια νέα πορεία για μια βελτιωμένη και ευημερούσα Κύπρο.
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Για τις συγγραφείς
Η Fiona Mullen εδώ και 20 χρόνια προσφέρει σε ένα διεθνές κοινό, οικονομικές αναλύσεις
και έρευνα. Το 2006 ίδρυσε την Sapienta Economics Ltd με σκοπό να προσφέρει ανεξάρτητες
αναλύσεις σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής ενώ το 2012
ίδρυσε μαζί με άλλα άτομα την Strata Insight για να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες
εκτίμησης του πολιτικού κόστους, σε διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ήταν η συνεργάτιδα στην Κύπρο της Economist
Intelligence Unit (EIU) από το 2001 και έχει διατελέσει οικονομικός σύμβουλος του Ειδικού
Σύμβουλου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο, κ. Alexander Downer, από το 2008.

Fiona Mullen, Διευθύντρια,
Sapienta Economics Ltd

Η Mullen έχει κάνει αρκετές εκδόσεις για την κυπριακή οικονομία όπως: Cyprus: An Island in
Europe, των James Ker-Lindsay, Hubert Faustmann και Fiona Mullen (επιμ.), εκδόσεις I.B.
Tauris, 2011, και τη βραβευμένη εργασία The Day After: Commercial Opportunities Following
a Solution to the Cyprus Problem, by Fiona Mullen, Praxoula Antoniadou-Kyriacou and Özlem
Oğuz, η οποία εκδόθηκε από το Peace Research Institute Oslo (PRIO) το 2008.
Πριν την εγκατάστασή της στην Κύπρο, η Mullen ήταν Διευθύντρια των εμβληματικών
Country Reports και Country Profiles για την EIU και διατέλεσε Senior Europe Analyst. Ήταν
η Senior Analyst από το 2002 μέχρι το 2006 στην Financial Mirror, στη μοναδική οικονομική
εφημερίδα της Κύπρου. Η Fiona Mullen έχει ολοκληρώσει οικονομικές αναλύσεις σε βάθος για
μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική από το LSE, έχει
πτυχίο στη Γερμανική Λογοτεχνία και τη Φιλοσοφία από το King’s College London και κατέχει
Ατομικό Επαγγελματικό Μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου στην οικονομετρία από το
Κέντρο SOAS Σπουδών Οικονομικής Διαχείρισης (CeFiMS).

Μαρίνα Θεοδότου, Ιδρύτρια
και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
Curveball Ltd

Η Μαρίνα Θεοδότου είναι οικονομολόγος με 20ετή επαγγελματική εμπειρία. Το 2010
ίδρυσε την Curveball Ltd (www.curveballlimited.com), ένα συμβουλευτικό γραφείο με έδρα
την Κύπρο. Από το 2007 μέχρι το 2009, διετέλεσε διευθύντρια Ανάπτυξης και Λειτουργίας
Επιχειρήσεων στην Κυπριακή Υπηρεσία Προώθησης Επενδύσεων και ηγήθηκε των
προσπαθειών κατάταξης της Κύπρου την World Bank Doing Business Report.
Από το 2004-2007, ως Country Director του Ιορδανικού γραφείου της Financial Services
Volunteer Corps, (www.fsvc.org) επικεντρώθηκε στην τεχνική βοήθεια για την Κεντρική
Τράπεζα και του Συνδέσμου Τραπεζών της Ιορδανίας. Από το 1995 και το 2004 εργάστηκε για
την Bank of America (www.bankofamerica.com), στους τομείς Trade Finance, Internal Audit,
Corporate Treasury, Risk Management και Strategic Benchmarking στην Charlotte, NC και
NYC. Το 2003 απόκτησε το Six Sigma Black Belt.
Το 2009 ήρθε 23η ανάμεσα στις 100 γυναίκες επιχειρηματίες της Κύπρου από το περιοδικό
InBusiness. Είναι μέλος του Rotary International (www.rotary.org) και βραβεύτηκε με το Paul
Harris Fellow Award το 2012. Το Νοέμβριο 2011 ίδρυσε και επιμελήθηκε το TEDxNicosia
(www.TEDxNicosia.com). Είναι μια από τις δέκα Πρέσβειρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. Η Μαρίνα Θεοδότου παρουσιάζει και γράφει εκτενώς για τα
θέματα του ενδιαφέροντός της.
Είναι κάτοχος πτυχίου με διάκριση και Μάστερ στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της
Νότιας Καρολίνας και κάτοχος του Outstanding Undergraduate Academic Award στα
Οικονομικά(1992). Είναι εγκεκριμένη IEMA Climate Change Leader (2010). Από το
Φεβρουάριο 2012 είναι φιλοξενούμενη blogger της Huffington Post (www.huffingtonpost.
com). Μιλάει Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, γράφει και διαβάζει Αραβικά,
και μαθαίνει Τούρκικα.
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Ευχαριστίες
Ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε
την ιδέα να δημοσιεύσουμε μια
αναλυτική μελέτη για τον τομέα
των επαγγελματικών υπηρεσιών
στην Κύπρο στις αρχές του 2011.
Δεν είχαμε στόχο απλά να
ποσοτικοποιήσουμε τη συμβολή
του τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην Κυπριακή
οικονομία αλλά και να
χρησιμοποιήσουμε τις
παράπλευρες δεξιότητες μας και
την εμπειρία μας για να
εισηγηθούμε προτάσεις
μελλοντικής ανάπτυξης.
Αυτό ωστόσο, επιτεύχθη μόνο μετά
την προσέγγιση του κ.Ευγένιου Χρ
Ευγενίου, Διευθύνοντα Συμβούλου
της PwC στην Κύπρο, και έτσι
ξεκίνησε η μελέτη. Η γρήγορη
αντίληψη του σκεπτικού της
μελέτης από τον ίδιο, μετέτρεψε
την αρχική σκέψη σε μια ζωντανή
διαδικασία μέσα σε λίγες
εβδομάδες. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τον κ. Ευγενίου
και όλη την ομάδα της PwC για τη
χορηγία, την υποστήριξη και τη
βοήθεια τους. Είμαστε ιδιαίτερα
ευγνώμονες στον κ. Χρυσήλιο Κ
Πελεκάνο, Συνέταιρο Υπεύθυνο
Υπηρεσιών Έμμεσης Φορολογίας ,
που ήταν για την εργασία μας ένα
σημείο αναφοράς και τον κ. Μάριο
Σ Ανδρέου, Συνέταιρο Υπηρεσιών
Άμεσης Φορολογίας, για τα σχόλια
στα πρώτα στάδια της εργασίας.
Θα θέλαμε επίσης να
ευχαριστήσουμε τον κ. Σταύρο A
Ζένιο, Καθηγητή Διοικητικής
Επιστήμης και
Χρηματοοικονομικών του
Πανεπιστημίου Κύπρου, για την
επιμέλεια της εργασίας.
Στα αρχικά στάδια της εργασίας
δεχτήκαμε επίσης τα σχόλια του κ.
Χριστάκη Πατσαλίδη, Οικονομικού
Στελέχους του Ομίλου της
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Τράπεζας Κύπρου αλλά και σχόλια
και οδηγίες για τα μακροοικονομικά
και τις ενότητες μοντελοποίησης
από τον κ. Αλέκο Μιχαηλίδη,
Καθηγητή Οικονομικών του
Πανεπιστήμιου Κύπρου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα
τα στελέχη και το προσωπικό του
τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών για τη συμβολή και τις
απόψεις τους κατά τη διάρκεια
συζητήσεων και έρευνας για την
εργασία μας.
Οφείλουμε, επίσης, να
ευχαριστήσουμε τον κ. Δημήτρη
Παπακωνσταντίνου, ένα πρώην
φοιτητή της Μαρίνας στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που
συνέλεξε από την Στατιστική
Υπηρεσία τον πρώτο
μη-επεξεργασμένο όγκο δεδομένων,
ο οποίος αξιοποιήθηκε στις
μακροοικονομικές και
μοντελοποιημένες ενότητες.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την
κ. Τζούλια Καλημέρη για την
ελληνική μετάφραση και την κ.
Χριστίνα Νεοφυτίδου για την
μετάφραση των πινάκων.
Όλες οι απόψεις που
παρουσιάζονται στην έκθεση είναι
αποκλειστικά αυτές των
συγγραφέων.
Fiona Mullen και Μαρίνα Θεοδότου
Λευκωσία
Οκτώβρης 2012

Περίληψη
Η Κύπρος αντιμετωπίζει σήμερα
σημαντικές και πρωτόγνωρες
προκλήσεις. Η οικονομία της
διέρχεται τη δεύτερη οικονομική
ύφεση μετά το 1974, η ανεργία
βρίσκεται στα ύψη – αγγίζοντας
επίπεδα ρεκόρ, ιδιαίτερα ανάμεσα
στους νέους, ένα μεγάλο μέρος του
άλλοτε σταθερού τραπεζικού τομέα
χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση και
η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να
αναχρηματοδοτήσει το χρέος της
χωρίς εξωτερική βοήθεια. Ενώ
παραδοσιακά, η Κυπριακή
οικονομία πάντοτε ανέκαμπτε από
τις δυσκολίες, με όσα προκύπτουν
από την έρευνα γίνεται σαφές, ότι
οι παραδοσιακοί τομείς του
τουρισμού, των κατασκευών και
της μεταποίησης δεν μπορούν να
προσφέρουν τις θέσεις εργασίας,
την ανάπτυξη και ως εκ τούτου τον
τρόπο ζωής, στον οποίο έχουν
συνηθίσει οι Κύπριοι. Η έρευνά μας
δείχνει ότι οι νεότεροι τομείς
επαγγελματικών υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις και διεθνείς
χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες είναι πιο
ανθεκτικοί στην πρόσφατη ύφεση
και συμβάλουν σε μεγαλύτερο
βαθμό στην οικονομία από όσο ο
τουρισμός. Ο τομέας συμπληρώνει
αυτόν του τουρισμού με την
προσέλκυση επισκεπτών
υψηλότερων εισοδημάτων και
στηρίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο
του τουρισμού με την βελτίωση της
ποιότητας του τουριστικού
προϊόντος.
Ο τομέας των επαγγελματικών
υπηρεσιών, έχει να αντιμετωπίσει
τις δικές του σημαντικές
προκλήσεις. Δέχεται έντονο
ανταγωνισμό από ευέλικτους
ανταγωνιστές, όπως η Μάλτα και η
Ιρλανδία, καθώς και απο πιο
παραδοσιακά χρηματοοικονομικά
κέντρα όπως το Λουξεμβούργο και

τη Σιγκαπούρη. Σύμφωνα με το
Bloomberg, η Μάλτα κατάφερε να
προσελκύσει μέσα σε πέντε χρόνια,
500 κεφαλαιουχικά ταμεία, με €8
δισεκατομμύρια υπό διαχείριση,
ενώ η έκθεση του Υπουργείου
Οικονομικών της Ρωσίας αναφέρει
ότι το Λουξεμβούργο και η Ρωσία
υπέγραψαν μια ελκυστική νέα
συμφωνία αποφυγής διπλής
φορολόγησης. Όπως καταδεικνύει
η έρευνά μας, ένας πιθανός λόγος
για τον οποίο οι ανταγωνιστές
προσαρμόζονται καλύτερα και
ανταποκρίνονται γρηγορότερα
είναι ότι μπορούν να
καινοτομήσουν πολύ καλύτερα από
την Κύπρο. Η Κύπρος ως ένα
περιβάλλον που ευνοεί τις
επιχειρήσεις ακολουθεί τις ομότιμες
χώρες, με εξαίρεση τη Μάλτα, αλλά
υστερεί στην καινοτομία σε
σύγκριση με όλους τους βασικούς
ανταγωνιστές της στην προσφορά
επιχειρηματικών υπηρεσιών.
Σε μια οικονομία προσφοράς
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης
αξίας, η καινοτομία είναι το κλειδί
για την επιβίωση. Η κατανόηση της
αξίας της καινοτομίας θα
διευκολύνει τον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
προσπάθειά του να συνεχίσει να
οδηγεί την οικονομική ανάπτυξη
και να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης,
κυρίως ανάμεσα στους νέους.
Επιπλέον απαιτεί ένα νέο τρόπο
σκέψης και νέες ιδέες, τόσο από τον
ίδιο τον τομέα, όσο και από τους
φορείς χάραξης πολιτικής σε
επίπεδο κυβέρνησης και
ρυθμιστικών αρχών.

Στην έρευνά μας καταλήγουμε σε
δέκα συστάσεις στρατηγικού
επιπέδου: τρεις για την κυβέρνηση,
τρεις για τους επαγγελματίες στον
τομέα και τέσσερις για τους
εκπρόσωπους των επαγγελματιών
(τη φωνή του κλάδου). Για κάθε
σύσταση στρατηγικού επιπέδου
περιλαμβάνονται επίσης δύο έως
τέσσερις συγκεκριμένοι στόχοι για
τους επόμενους 12 με 24 μήνες.
Έχουμε κάνει τις εισηγήσεις μας
βάσει συντηρητικών
προϋπολογισμών. Οι εκτιμήσεις
μας δείχνουν ότι αν ακολουθηθούν
οι συστάσεις, ο τομέας προσφοράς
επαγγελματικών υπηρεσιών, ο
οποίος έχει ήδη παίξει ένα ισχυρό
ρόλο στην αντιστάθμιση της
μείωσης του τουρισμού, θα
μπορούσε να προσθέσει 9,700 νέες
θέσεις εργασίας μέσα σε πέντε
χρόνια και έσοδα €13 εκατομμύρια
ετησίως στα κυβερνητικά ταμεία
από την είσπραξη επιπλέον φόρων
και την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Η επίτευξη του στόχου αυτού,
απαιτεί την προσοχή του
κυβερνητικού τομέα αλλά και τον
τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών. Πιστεύουμε ακράδαντα
ότι, αν εφαρμοστούν οι βασικές
συστάσεις μας, θα τεθούν τα
θεμέλια για μια δυναμική, βιώσιμη
ανάπτυξη, όχι μόνο για τον τομέα
της προσφοράς επαγγελματικών
υπηρεσιών, αλλά και για την
οικονομία στο σύνολό της, με
σημαντικότερη την αύξηση του
αριθμού των θέσεων εργασίας για
τα νέα ταλέντα της Κύπρου.
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Εισαγωγή και ερευνητική προσέγγιση

Αν ρωτηθεί μια τυχαία ομάδα
ανθρώπων ποιος είναι ο
μεγαλύτερος τομέας της
κυπριακής οικονομίας, η πιο κοινή
απάντηση θα είναι ο τουριστικός
τομέας. Είναι βέβαιο πως ο τομέας
αυτός προσελκύει περισσότερο την
προσοχή των φορέων χάραξης
πολιτικής από άλλους τομείς (με
την πιθανή εξαίρεση, αυτή την
περίοδο, του τομέα του φυσικού
αερίου) και πολύ περισσότερο από
πλευράς χρηματοδότησης.
Ωστόσο, και ενώ το επίκεντρο της
προσοχής βρίσκεται σε άλλους
τομείς, μια αθόρυβη επανάσταση
λαμβάνει χώρα σε έναν άλλο
τομέα – τον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών, με
λογιστές και δικηγόρους να
εξυπηρετούν μια μεγάλη διεθνή
επιχειρηματική κοινότητα.
Οπλισμένοι με το χαμηλότερο
συντελεστή εταιρικής φορολογίας
στην ΕΕ, με περισσότερες από 45
συμβάσεις αποφυγής διπλής
φορολόγησης, με ένα αξιόπιστο
νομικό σύστημα βασισμένο στο
κοινό δίκαιο και με ένα
μορφωμένο, αγγλόφωνο εργατικό
δυναμικό, ο τομέας συνέχισε να
αυξάνεται, ακόμη και κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης ύφεσης.
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Αλλά πόσο ακριβώς συμβάλλει ο
τομέας αυτός στην οικονομία; Η
συμβολή του στην οικονομία είναι
μικρότερη ή μεγαλύτερη από τον
τουρισμό; Πώς συγκρίνεται ο
τομέας με αντίστοιχους σε άλλες
χώρες; Τι κινδύνους και τι ευκαιρίες
θα αντιμετωπίσει κατά την
προσεχή περίοδο και πόσο
περισσότερο θα μπορούσε να
συμβάλει στην αύξηση των θέσεων
εργασίας, αν καινοτομούσε και
λάμβανε τη σωστή υποστήριξη; Και
τελευταίο, αλλά όχι έσχατο: τι
μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και οι
επαγγελματίες για να κατανοήσουν
αυτές τις ευκαιρίες, να καλύψουν
το κενό των θέσεων εργασίας για
ειδικευμένους αποφοίτους εκτός
δημοσίου τομέα και να συμβάλουν
στην ανάπτυξη της χώρας σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς;
Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα
που επιδιώκει να ερευνήσει, να
αναλύσει και να απαντήσει αυτή η
μελέτη.
Η Ενότητα 1 έχει τίτλο
«Επαγγελματικές υπηρεσίες:
Τρέχουσες επιπτώσεις στην
απασχόληση και την ανάπτυξη».
Έχοντας υπόψη τις ανησυχίες για
τα υψηλά επίπεδα ανεργίας
αρχίζουμε την εξέταση της

συμβολής των νομικών,
λογιστικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
σε νέες θέσεις εργασίας. Στη
συνέχεια υπολογίζουμε το ποσό
των εσόδων που αποφέρουν οι
τομείς αυτοί στη χώρα και στον
τομέα της εξαγωγής υπηρεσιών,
όπως αποτυπώνονται στο ισοζύγιο
πληρωμών. Τέλος, υπολογίζουμε
την συμβολή του τομέα
προσφοράς επαγγελματικών
υπηρεσιών στην οικονομία όσον
αφορά το μέγεθος και την
ανάπτυξη. Δεδομένου ότι οι
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
συνδέονται στενά με τις
επιχειρηματικές υπηρεσίες,
αναλύουμε επίσης τη συμβολή
τους, κυρίως με τη συμβολή των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
που εξυπηρετούν διεθνείς πελάτες.
Με το συνδυασμό αυτών,
καταλήγουμε σε μια εκτίμηση της
συνεισφοράς σε όσες
περιγράφονται με τον όρο
“διεθνείς υπηρεσίες” και το
συγκρίνουμε με την συμβολή του
τουριστικού τομέα. Η ανάλυση δεν
θα ήταν πλήρης χωρίς να
υπολογιστεί η συμβολή των
επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται
από επαγγελματικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα
στοιχεία, έγινε εκτίμηση των
εισροών άμεσων ξένων
επενδύσεων (ΑΞΕ) από οντότητες
που κατοικούν στην Κύπρο με
οντότητες χωρίς φυσική παρουσία
στην Κύπρο (ΟΧΦΠΚ).
Η Ενότητα 2 έχει τίτλο
«Συγκριτική macro αξιολόγηση:
Κύπρος ως ένα ευνοϊκό
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις».
Εδώ, κάνουμε συγκριτική
αξιολόγηση της Κύπρου ως ένα
μέρος επιχειρηματικής
δραστηριότητας, έναντι άλλων
ανταγωνιστικών χωρών, που
προσφέρουν διεθνείς
επιχειρηματικές υπηρεσίες όπως η
Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η
Μάλτα και η Σιγκαπούρη.

Η Ενότητα 3, έχει τίτλο
«Συγκριτική micro αξιολόγηση: Η
Κύπρος καινοτομεί», Σε αυτήν την
ενότητα, ακολουθούμε μια
διαφορετική προσέγγιση για τη
συγκριτική αξιολόγηση. Δεδομένου
ότι το κλειδί για την ανάπτυξη σε
μια προηγμένη οικονομία είναι το
πόσο καλά οι άνθρωποι μπορούν
να καινοτομούν, μπορούμε επίσης
να συγκρίνουμε τη δυνατότητα της
Κύπρου να καινοτομήσει σε σχέση
με άλλες ομότιμες χώρες.
Η Ενότητα 4 έχει τίτλο «Ανάλυση
SWOT: Πλεονεκτήματα,
αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές».
Εδώ θα εξετάσουμε εξωγενείς και
ενδογενείς παράγοντες για να
εντοπίσουμε τους τομείς στους
οποίους τα πλεονεκτήματα πρέπει
να ενισχυθούν, οι ευκαιρίες να
αξιοποιηθούν και οι κίνδυνοι να
μετριαστούν. Η ανάλυση αυτή
βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα
που έχει ήδη διεξαχθεί από τον
τομέα, καθώς και σε συνεντεύξεις
με εκείνους που
δραστηριοποιούνται στα νομικά
και λογιστικά επαγγέλματα.
Η Ενότητα 5 έχει τίτλο «Επιπλέον
θέσεις εργασίας, αν αξιοποιηθούν
οι ευκαιρίες». Χρησιμοποιώντας
ένα οικονομετρικό μοντέλο που
αναλύει την ιστορική σχέση μεταξύ
της ανάπτυξης και της
απασχόλησης, εκτιμούμε πόσες
περισσότερες θέσεις εργασίας θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν στον
τομέα της προσφοράς
επαγγελματικών υπηρεσιών, αν οι
ευκαιρίες που εντοπίζονται στην
ανάλυση SWOT και οι συστάσεις
που ακολουθούν, εφαρμοστούν από
τους φορείς χάραξης πολιτικής, τον
ίδιο τον τομέα και «τη φωνή του
κλάδου».

Η ανάλυση θα ολοκληρωθεί με μια
σειρά συστάσεων οι οποίες
παρουσιάζουμε στην Ενότητα 6, με
τίτλο «Θέσπιση και προσαρμογή:
Σ’ ένα σχέδιο για αειφόρο
ανάπτυξη». Εδώ αντλούμε
διδάγματα από τους «καλύτερους
στην κατηγορία τους» για να
επινοήσουμε τον καλύτερο τρόπο
για την προσαρμογή τους στα
κυπριακά δεδομένα. Αυτή η
ενότητα περιλαμβάνει δέκα
στρατηγικού επιπέδου συστάσεις
για τις κρίσιμες ενέργειες οι οποίες
απαιτείται να πραγματοποιηθούν
από την κυβέρνηση, τον τομέα και
τη φωνή του κλάδου, καθώς και
συγκεκριμένες συστάσεις για τους
επόμενους 12 έως 24 μήνες, όλες
διατυπωμένες έχοντας κατά νου το
τρέχον δύσκολο οικονομικό
περιβάλλον.
Επειδή θεωρούμε ότι η έρευνα είναι
ένα πρακτικό εργαλείο για το ευρύ
κοινό, έχουμε γράψει σκόπιμα την
έκθεση αυτή σε απλό ύφος,
μεταφέροντας λεπτομερείς
τεχνικές εξηγήσεις, για
παράδειγμα, στο παράρτημα.
Στόχος μας είναι οι συστάσεις να
μπορούν εύκολα να γίνουν
κατανοητές και αποδεκτές τόσο
από τους φορείς χάραξης πολιτικής
όσο και από τους ίδιους τους
επαγγελματίες.
Τέλος, ελπίζουμε ότι αυτή η έρευνα
δεν θα συμβάλει μόνο στη
βελτίωση της εικόνας ενός
δυναμικού και ικανού τομέα να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας,
αλλά θα φέρει επίσης στο
προσκήνιο νέες ιδέες που θα
καταστήσουν την Κύπρο πιο
ευπροσάρμοστη και ανταγωνιστική
για το μέλλον.
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Ενότητα 1
Επαγγελματικές υπηρεσίες:
Tρέχουσες επιπτώσεις στην
απασχόληση και στην ανάπτυξη

12 PwC Κύπρου

1.1 Η προσέγγιση της
ανάλυσης

1.2 Το μακροοικονομικό
πλαίσιο

Σε αυτή την ενότητα θα
συγκρίνουμε τη συμβολή του τομέα
των επαγγελματικών και
οικονομικών υπηρεσιών με εκείνη
του τουριστικού τομέα. Αυτό
γίνεται για δύο λόγους. Πρώτα, για
να διευκρινιστεί το πλαίσιο της
ανάλυσής μας και, δεύτερον, για να
συγκριθεί με τον τομέα που
παραδοσιακά θεωρείται ότι είναι ο
στυλοβάτης της κυπριακής
οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι επαγγελματικές υπηρεσίες δεν
πρέπει να θεωρηθούν
ανταγωνιστικές προς τον τουρισμό,
αλλά, όπως ισχυριζόμαστε είναι
ένας συμπληρωματικός και
υποστηρικτικός τομέας της
τουριστικής βιομηχανίας.

Πριν από την ανάλυση των υπό
εξέταση, συγκεκριμένων τομέων
είναι χρήσιμο να θέσουμε ένα
πλαίσιο στην ανάλυση αυτή. Η
κυπριακή οικονομία βρίσκεται
σήμερα σε ύφεση με το πραγματικό
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)
να αναμένεται, με βάση την έκθεση
World Economic Outlook του ΔΝΤ
του Οκτώβριου του 2012, και τους
οικονομολόγους της Financial
Mirror στην έκδοση της την 10η
Οκτωβρίου, 2012, να καταγράψει
ετήσια μείωση τόσο για το 2012 όσο
και το 2013. Αυτό είναι κάτι
πρωτόγνωρο για την Κύπρο, η
οποία μέχρι το 2009 δεν είχε
καταγράψει ύφεση από την περίοδο
αμέσως μετά την τουρκική εισβολή
το 1974 μέχρι σήμερα. Τότε η
εισβολή είχε προκαλέσει μια μαζική
μετατόπιση ανθρώπων και μεγάλη
απώλεια της παραγωγικής
ικανότητας. Η ανεργία έχει φτάσει
επίσης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Το ποσοστό ανεργίας έχει
εκτοξευθεί από μόλις 4.7%, όταν η
Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ το
2004 σε 11.1% κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2012. Ακόμη πιο
ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η
ανεργία των νέων έχει ανέβει
ακόμη υψηλότερα, φθάνοντας το
26.7% κατά το πρώτο τρίμηνο του
2012, από μόλις 10% το πρώτο
τρίμηνο του 2009. Οι τάσεις αυτές
υπήρχαν, ακόμη και πριν από τη
διαγραφή του ελληνικού δημόσιου
χρέους, το οποίο επηρέασε
δυσμενώς τους δείκτες
κεφαλαιακής επάρκειας των δύο
μεγάλων τραπεζών και οδήγησαν
σε σοβαρή απώλεια της

εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων.
Τον Φεβρουάριο του 2012, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέρος του
νέου Alert Mechanism Report,
προσδιόρισε ότι η Κύπρος έχει
«πολύ σοβαρές μακροοικονομικές
ανισορροπίες».
Την ίδια στιγμή που η οικονομική
δραστηριότητα έχει αποδυναμωθεί,
τα δημόσια οικονομικά έχουν
επίσης επιδεινωθεί. Το πλεόνασμα
του προϋπολογισμού κορυφώθηκε
το 2008, εν μέρει λόγω των εσόδων
που απορρέουν από περιουσιακά,
στο 3.5% του ΑΕΠ, αλλά μέχρι το
2011 διαμορφώθηκε δημοσιονομικό
έλλειμμα της τάξης του 6.3% του
ΑΕΠ. Ο συνδυασμός της
επιδείνωσης των δημόσιων
οικονομικών και των ανησυχιών για
την έκθεση των τοπικών τραπεζών
σε ελληνικά κρατικά ομόλογα
οδήγησαν σε μια σειρά
υποβαθμίσεων από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης και τον Ιούνιο
του 2012 η Κύπρος βαθμολογήθηκε
στην κατηγορία ως
«κερδοσκοπική» (σκουπίδια) και
από τους τρείς μεγαλύτερους
οίκους αξιολόγησης: Standard &
Poor’s, Moody’s Investor Service και
Fitch Ratings. Ως αποτέλεσμα, η
κυβέρνηση βρέθηκε εκτός των
διεθνών αγορών και σήμερα είναι
ανίκανη να αναχρηματοδοτήσει το
χρέος της.
Εν ολίγοις, η κυπριακή οικονομία
αντιμετωπίζει νέες και
πρωτοφανείς προκλήσεις, οι οποίες
είναι απίθανο να ξεπεραστούν
χωρίς νέες ιδέες και καινοτόμες
λύσεις.

1.3 Η συμβολή των
επαγγελματικών
υπηρεσιών στην
απασχόληση
Η συμβολή των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην οικονομία μπορεί
να αποτιμηθεί με μια σειρά από
διαφορετικούς τρόπους: με τη
συμβολή τους στην απασχόληση,
τις εξαγωγές και στο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), ή για να
κυριολεκτούμε, στην ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ).
Αν και είμαστε εξοικειωμένοι με την
αποτίμηση της προόδου σε σχέση
με την αύξηση του πραγματικού
ΑΕΠ, η συμβολή ενός οικονομικού
τομέα έχει περισσότερο νόημα για
τους φορείς χάραξης πολιτικής και
το ευρύτερο κοινό, αν δημιουργεί
θέσεις εργασίας. Για το λόγο αυτό,
έχουμε επιλέξει να εξετάσουμε τη
συμβολή των επαγγελματικών και
των διεθνών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών στην απασχόληση πριν
από την αποτίμηση της συμβολής
τους στις εξαγωγές και το ΑΕΠ. Η
προσέγγιση αυτή ακολουθείται
επίσης με τη θεώρηση μιας ολοένα
αυξανόμενης βιβλιογραφίας
σχετικά με τις ελλείψεις στην
αύξηση του ΑΕΠ ως μέτρο
οικονομικής ανάπτυξης (Stiglitz et
al 2010).
Τα στοιχεία για την απασχόληση
κατατάσσουν τις επιχειρηματικές
υπηρεσίες που προσφέρονται από
δικηγόρους και λογιστές μέσα στο
ευρύ επίπεδο του τομέα που
ονομάζεται «επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες». Τραπεζικές και
άλλες χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, οι οποίες επωφελούνται
από τη θέση της Κύπρου ως ένα
διεθνές επιχειρηματικό κέντρο,
αποτυπώνονται στον τίτλο
«χρηματοοικονομικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες»,
ενώ ο τουρισμός κυρίως
καταγράφεται ως «δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης», καθώς
και σε ένα μικρό βαθμό κάτω από
τις αεροπορικές μεταφορές.

Τα στοιχεία από τη Στατιστική
Υπηρεσία της Κυπριακής
Δημοκρατίας (Cystat), δείχνουν ότι
η απασχόληση στους δύο υπό
εξέταση τομείς έχει αυξηθεί
σημαντικά τα τελευταία δέκα
χρόνια. Όπως φαίνεται στον πίνακα
1.01 ο ευρύτερος τομέας των
επαγγελματικών, επιστημονικών
και τεχνικών δραστηριοτήτων
απασχολούσε 17.200 άτομα το 2011,
ποσοστό ψηλότερο 59% από τον
αριθμό των 10,800 ατόμων που
απασχολούνταν το 2001. Οι
χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
απασχολούσαν 18,100 άτομα, το
2011, 11.3% περισσότερους από τα
16.000 άτομα το 2001. Οι
«δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης», εντωμεταξύ,
απασχολούσαν 35,900 άτομα το
2011, μόνο 5.6% περισσότερο από ό,
τι τους 34,000 που απασχολούσαν
το 2001.

Ωστόσο οι επαγγελματικές
υπηρεσίες πρόσθεσαν 6,400
θέσεις απασχόλησης μεταξύ του
2001 και του 2011, οι
χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
2,100, ενώ οι «δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης» μόλις
1,900 (βλ. Πίνακα 1.02). Επιπλέον,
κατά τη δύσκολη περίοδο μετά το
2008, ο τομέας «δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης» έχει
χάσει στην πραγματικότητα 1,100
θέσεις εργασίας, μειώνοντας τις
θέσεις από 37,000 το 2008 σε
35,900 το 2011. Σε αντίθεση ο
ευρύτερος τομέας επαγγελματικών
υπηρεσιών πρόσθεσε 1,800 θέσεις
εργασίας και ο τομέας των
χρηματοπιστωτικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών άλλες
1,000.

Οι επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες μαζί
με τις τραπεζικές και άλλες
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
απασχολούσαν 35,300 άτομα το
2011. Βρίσκονται, δηλαδή, στο ίδιο
περίπου επίπεδο με τα 35,900
άτομα που απασχολούνταν στον
τομέα των υπηρεσιών διαμονής και
σίτισης.
Πίνακας 1.01
Απασχόληση σε ευρείς τομείς

2001

2011

% of

‘000

‘000

17.2

total

4.4%

16.0

18.1

4.7%

Επαγγελματικές & χρηματοπιστωτικές
δραστηριότητες

26.8

35.3

9.1%

34.0

35.9

9.2%

Σύνολο απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένου άλλων τομέων

330.4

Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

10.8

388.7 100.0%

Πηγή: Cystat
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Πίνακας 1.02

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από το 2001

6,400

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και
Τεχνικές Δραστηριότητες

Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες

2,100

Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης

1,900

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Πηγή: Cystat

Δημιουργία θέσεων εργασίας
σε αντίστοιχους τομείς
Για να κατανοήσουμε το είδος της
απασχόλησης που δημιουργούν οι
υπό εξέταση τομείς - οι νομικές και
λογιστικές υπηρεσίες, οι
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
που εξυπηρετούν διεθνείς πελάτες
και ο τουριστικός τομέας - πρέπει
να εξετάσουμε τα δεδομένα. Αυτό
όμως εμπεριέχει κάποιες
δυσκολίες αφού δεν υπάρχουν
διαθέσιμα αναλυτικά δεδομένα
στους τομείς που εξετάζουμε. Για
παράδειγμα, η Στατιστική
Υπηρεσία διαχωρίζει την
απασχόληση στις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από
την απασχόληση στον τομέα των
υπηρεσιών ασφάλισης, αλλά αυτό
δεν απομονώνει τις τοπικές
οικονομικές υπηρεσίες από αυτές
που εξυπηρετούν διεθνείς πελάτες.
Ομοίως, δεν υπάρχουν στατιστικά
στοιχεία για την απασχόληση στον
τομέα των αερομεταφορών, σε
σύγκριση με τον ευρύτερο
συνολικό τομέα των μεταφορών.

14 PwC Κύπρου

Πρέπει να κάνουμε τις δικές μας
εκτιμήσεις για την απασχόληση, για
τις διεθνείς χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες και τις αεροπορικές
μεταφορές συνάγοντας από άλλα
διαθέσιμα δεδομένα, όπως τις
καταθέσεις των μη-μόνιμων
κατοίκων και την ΑΠΑ. Μια πλήρης
επεξήγηση της μεθοδολογίας που
ακολουθήθηκε παρουσιάζεται στο
παράρτημα.
Τα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας για το 2011, δείχνουν ότι
ο υποτομέας των νομικών και
λογιστικών υπηρεσιών
απασχολούσε 8,900 άτομα (πίνακας
1.03). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
μας, οι χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες που εξυπηρετούν
διεθνείς πελάτες απασχολούσαν
4,900 άτομα. Ως εκ τούτου,
αθροιστικά, ο τομέας των «διεθνών
υπηρεσιών» απασχολούσε 13,800
άτομα το 2011.

Ο υποτομέας «δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης»
απασχολούσε 16,700 το 2011.
Εκτιμούμε, με βάση τη
μεθοδολογία που περιγράφεται στο
παράρτημα, ότι οι αεροπορικές
μεταφορές απασχολούσαν 1,200
άτομα κατά το ίδιο έτος. Έτσι, ο
τομέας που ονομάζουμε «τουρισμός
και συναφείς μεταφορές»
απασχολούσε περίπου 17,900
άτομα το 2011.

Απασχόληση
Πίνακας
1.03 σε συγκεκριμένους τομείς

2001
‘000

2008
‘000

2011
‘000

% του
συνόλου
το 2011

A. Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες

10.8

15.4

17.2

4.4%

Γ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες

16.0

17.1

18.1

8.9

2.3%

4.7%

2.5%

12.0

12.8

13.5

3.5%

2.5%

3.2

3.8

4.9

1.3%

2.5%

8.7

11.7

13.8

3.6%

3.9%

34.0

37.0

35.9

9.2%

-0.1%

Ζ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος

15.9

17.3

16.7

4.3%

-0.1%

Θ. Απασχόληση στον τουρισμό &
συναφείς μεταφορές (Ζ+Η)

19.6

0.3%

-15.2%

B. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

5.5

Δ. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες
εκτός ασφάλειες & συντάξεις

E. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που
εξυπηρετούν διεθνείς πελάτες

Απασχόληση σε “διεθνείς υπηρεσίες”
(B+E)

ΣΤ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

Η. Αεροπορικές μεταφορές

Σύνολο απασχόλησης

7.9

3.7

330.4

Πηγές: Cystat, εκτιμήσεις συγγραφέα με πλαγιαστά γράμματα

2.1

1.2

19.4

389.1

Συμπέρασμα: ο τουριστικός
τομέας είναι ο μεγαλύτερος
εργοδότης αλλά με φθίνουσες
τάσεις

οι «διεθνείς υπηρεσίες» θα
απασχολούν περισσότερους
ανθρώπους από ό, τι ο τουρισμός
μέσα σε μόλις πέντε χρόνια.

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι,
με 17.900 θέσεις εργασίας το 2011,
ο τομέας του τουρισμού και των
συναφών μεταφορών ήταν ο πιο
σημαντικός εργοδότης σε σύγκριση
με τον τομέα των «διεθνών
υπηρεσιών», που απασχολούσε
13.800 άτομα. Ωστόσο, οι διεθνείς
υπηρεσίες απασχόλησης εκτιμάται
ότι αναπτύχθηκαν με μέσο ετήσιο
ρυθμό αύξησης, την περίοδο
2007-2011, 3.9% ανά έτος, ενώ η
απασχόληση στον τομέα του
τουρισμού και των συναφών
μεταφορών συρρικνώθηκε με
εκτιμώμενο ρυθμό της τάξης του
1.7% ετησίως. Το χάσμα επομένως
μειώνεται ταχύτατα. Πράγματι, αν
η τάση αυτή συνεχιστεί, θα
μπορούσε κανείς να προβλέψει ότι

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το
οποίο αφορά στην κοινωνική
σταθερότητα είναι το πόσοι Κύπριοι
νέοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, απασχολούνται στους
κλάδους αυτούς. Τα στοιχεία από το
Διευθυντή Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δείχνουν ότι το 70%
των ανέργων είναι Κύπριοι. Και,
όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η
ανεργία των νέων έχει εκτιναχθεί
στα ύψη. Η συγκέντρωση στοιχείων
για την απασχόληση βάσει της
εθνικότητας είναι εκτός του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας μελέτης.
Ωστόσο, ανεπίσημα στοιχεία
δείχνουν χαρακτηριστικά ότι «οι
διεθνείς υπηρεσίες» απασχολούν
περισσότερους Κύπριους νέους,
απόφοιτους τριτοβάθμιας

17.9

388.7

4.6%

100.0%

Μέσος
όρος
ανάπτυξης
το 2007-11
4.5%

4.7%

-1.7%

1.1%

εκπαίδευσης από τον τουριστικό
τομέα. Συνεπώς, είναι ένας τομέας
που συμβάλει στην αξιοποίηση των
ταλέντων της χώρας και δεν
επιτρέπει να διαφύγει το πολύτιμο
ανθρώπινο δυναμικό στο
εξωτερικό.

Η κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο

15

1.4 Η συμβολή στην
εξαγωγή υπηρεσιών
Η Κύπρος, ως ένα μικρό νησί, έχει
ένα μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο
αγαθών της τάξης του 25% του
ΑΕΠ. Όταν μια χώρα επιδιώκει να
μη στηρίζεται υπερβολικά στον
εξωτερικό δανεισμό ή το «ζεστό
χρήμα» (επενδύσεις σε κινητές
αξίες, όπως οι μετοχές), το έλλειμμα
αυτό πρέπει να εξισορροπείται από
τις καθαρές εισροές σε άλλους
τομείς, όπως οι εξαγωγές
υπηρεσιών, οι άμεσες ξένες
επενδύσεις (ΑΞΕ) και, στην
περίπτωση της Κύπρου, σε εισροές
ξένων καταθέσεων στο τοπικό
τραπεζικό σύστημα. Η Κύπρος
παραδοσιακά έχει ένα πλεόνασμα
στο εμπόριο υπηρεσιών που
αντισταθμίζει εν μέρει το έλλειμμα
στο εμπόριο αγαθών. Όπως έχει ήδη
επισημανθεί από το ΔΝΤ στη
Συμπληρωματική Έκθεση
Προσωπικού του 2011 και όπως
δείχνει ο πίνακας 1.04, οι
επαγγελματικές επιχειρηματικές
υπηρεσίες και οι διεθνείς
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
συμβάλουν σημαντικά σε αυτό το
πλεόνασμα.
Στο ισοζύγιο πληρωμών, οι νομικές,
λογιστικές και συμβουλευτικές
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν τα
δύο τρίτα της κατηγορίας που
ονομάζεται «άλλες επιχειρηματικές
υπηρεσίες». Σχεδόν όλο το
υπόλοιπο αυτής της κατηγορίας
στην Κύπρο αφορά το
διαμεσολαβητικό εμπόριο, το οποίο
ορίζεται ως «η αγορά αγαθών από
το εξωτερικό από τους εμπόρους ή
πράκτορες προμήθειας και η
επακόλουθη μεταπώληση των
προϊόντων στο εξωτερικό.» Παρά
το γεγονός ότι τα προϊόντα δεν
εισέρχονται στην Κύπρο, η
δραστηριότητα αυτή
πραγματοποιείται στην Κύπρο από
εταιρίες με έδρα εδώ και με
δραστηριότητες εκτός Κύπρου. Ως
εκ τούτου, στο βαθμό που η
δραστηριότητα αυτή αντανακλά το

χαμηλό φορολογικό συντελεστή
της Κύπρου και άλλα ελκυστικά
μέτρα ενός διεθνούς
επιχειρηματικού κέντρου,
θεωρούμε ότι είναι μέρος της
συνεισφοράς των επιχειρηματικών
υπηρεσιών στις εξαγωγές.
Πίνακας 1.04
Σύνθεση λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών το 2010
Εξαγωγές λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών από την Κύπρο
Επιχειρηματικές, επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής
οργανωτικών συμβούλων και δημοσίων σχέσεων

% του
συνόλου

1,808

100%

1,175

65%

1,223

68%

Νομικές υπηρεσίες

339

474

26%

Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών και οργανωτικών
συμβουλών και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων

362

20%

Διαφήμιση, έρευνα αγοράς & δημοσκοπήσεις

24

1%

Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικού
και άλλες τεχνικές υπηρεσίες

13

1%

0

0%

Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου,
τήρησης βιβλίων και παροχής φορολογικών συμβουλών

Έρευνα και ανάπτυξη

Λοιπές (αμελητέες)

Διαμεσολαβητικό εμπόριο και άλλες συναφείς προς το
εμπόριο υπηρεσίες

Υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης

Σύνολο εξαγωγών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου
άλλων
Πηγή: Eurostat

16 PwC Κύπρου

€ Ευρώ εκ.

11

19%

1%

576

32%

8

0%

6,049

-

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.05, η
κατηγορία των λοιπών
επιχειρηματικών υπηρεσιών έχει
αυξηθεί σε σχέση με το σύνολο των
εξαγωγών. Αυξήθηκε από 21.0% των
εξαγωγικών υπηρεσιών το 2001 σε
30.8% το 2011. Η άνοδος των
εξαγωγών χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών ήταν ακόμη πιο
δραματική μετά την ένταξη στην
ΕΕ, με αύξηση από το 3.5% των
εξαγωγών το 2004 σε 10.6% το 2011
(έχοντας στην πραγματικότητα
κορυφωθεί το 2009 στο 14.0%).
Επιπλέον, άλλες επιχειρηματικές
υπηρεσίες και οι εξαγωγές των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ανήλθαν σε 41.3% του συνόλου των
εξαγωγών. Οι εξαγωγές των
μεταφορών (κυρίως ναυτιλιακές),
από τις οποίες επίσης θεωρείται η
Κύπρος σαν ένα διεθνές
επιχειρηματικό κέντρο, αυξήθηκαν
από το 17.2% το 2001 σε 21.5% το
2011.
Αντίθετα, τα ταξίδια, τα οποία
αναφέρονται ως έσοδα από τον
τουρισμό, έπεσαν από το 46.1% των
εξαγωγών το 2001 σε 29.3% των
εξαγωγών το 2011. Η συμβολή του
τουρισμού στις εξαγωγές έπεσε
κάτω από τις εξαγωγές των «άλλων
επιχειρηματικών υπηρεσιών» για
πρώτη φορά το 2010 και παρέμεινε
κάτω από αυτές το 2011.

Πίνακας 1.05
Εξαγωγές επιλεγμένων υπηρεσιών

σαν % του συνόλου εξαγωγών υπηρεσιών
50,0
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30,0
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Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες

2010

2011

Ταξιδιωτικό

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Μια παρόμοια εικόνα προκύπτει
κατά την ανάλυση των εξαγωγικών
υπηρεσιών (που προσμετρούνται σε
ακαθάριστη βάση), ως ποσοστό του
ΑΕΠ (μετρούμενο σε βάση
προστιθέμενης αξίας, όπως
εξηγείται στην επόμενη ενότητα
για το ΑΕΠ). Μέχρι το 2011, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 1.06, το 2011
οι εξαγωγές των λοιπών
επιχειρηματικών υπηρεσιών είχαν
φτάσει το 10.7% του ΑΕΠ, οι

εξαγωγές των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών το 3.7% του ΑΕΠ και τα
έσοδα από τις μεταφορές το 8.5%
του ΑΕΠ. Αντίθετα, τα έσοδα από
ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν
από 20.9% του ΑΕΠ το 2001 σε
10.2% του ΑΕΠ το 2011.
Παρεμπιπτόντως, αυτός είναι ο
λόγος που λέγεται συχνά ότι ο
τουρισμός αντιπροσωπεύει το 20%
του ΑΕΠ. Βασίζεται σε ροές
εισοδήματος από μια δεκαετία πριν.

Πίνακας 1.06
Επιλεγμένες υπηρεσίες εξαγωγών σαν %
του Α.Εγχ.Π.
Ευρώ εκ. εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες
% του Α.Εγχ.Π.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

2001

2006

2011

1,006

1,387

1,900

9.5%

171

% του Α.Εγχ.Π.

1.6%

% του Α.Εγχ.Π.

7.8%

Μεταφορές
Ταξιδιωτικό

9.6%

10.7%

1.7%

3.7%

249

650

823

1,323

1,510

2,204

1,882

1,810

9.2%

8.5%

% του Α.Εγχ.Π.

20.9%

13.0%

10.2%

% του Α.Εγχ.Π.

45.3%

39.4%

34.7%

Σύνολο εξαγωγών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων
άλλων
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

4,781

5,688

6,171

Συμπέρασμα: οι εξαγωγές “διεθνών υπηρεσιών” έχουν αντισταθμίσει τη
μείωση του τουρισμού
Σαφώς, ο τομέας των «διεθνών υπηρεσιών», ο οποίος περιλαμβάνει τις εξαγωγές τόσο των επιχειρήσεων όσο και των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, απέκτησε μεγαλύτερη σημασία κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ ο τουριστικός τομέας έχει
συρρικνωθεί. Επιπλέον, οι εξαγωγές αυτού του τομέα έχουν αυξηθεί ακόμη και όταν η συνολική συμβολή των εξαγωγών υπηρεσιών
στο ΑΕΠ έχει μειωθεί. Οι συνολικές εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν από 45.3% του ΑΕΠ το 2001 σε 34.7% του ΑΕΠ το 2011.
Μπορούμε να συμπεράνουμε, ως εκ τούτου, ότι ο τομέας «διεθνείς υπηρεσίες» έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικός κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης και δεν έχει απλά αντισταθμίσει την πτώση των εσόδων από τον τουρισμό, αλλά έχει
κινητήρια δύναμη
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αντικαταστήσει τα έσοδα από τον τουρισμό ως ο κύριοςΗεξαγωγικός
τομέας.

1.4 Συνεισφορά στο
ΑΕΠ

Πίνακας 1.07
Μεταποιητικές
βιομηχανίες, 6.1%
Παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και
κλιματισμού, 1.8%

Στις δύο προηγούμενες ενότητες
αναλύσαμε τη συμβολή των
«διεθνών υπηρεσιών» στις θέσεις
εργασίας και στις εξαγωγές. Θα
εξετάσουμε τώρα τη συνεισφορά
του τομέα αυτού στο σύνολο της
οικονομίας, δηλαδή, ως προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ),
ή συγκεκριμένα, την ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ). Θα
εξετάσουμε επίσης τη συμβολή του
στην ανάπτυξη.
Στους εθνικούς λογαριασμούς, οι
εκροές από διάφορους τομείς
(γεωργία, μεταποίηση, κ.λπ.)
μετρούνται ως «ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία» (ΑΠΑ), ενώ οι
δαπάνες από την κυβέρνηση,
νοικοκυριά κ.λπ. μετριούνται ως
«ακαθάριστο εγχώριο προϊόν»
(ΑΕΠ). Σε γενικές γραμμές η
προστιθέμενη αξία προκύπτει από
τη διαφορά της τιμής ενός
προϊόντος με το κόστος παραγωγής
του. Για παράδειγμα, αν ένας
ξυλουργός αγοράζει πέντε κομμάτια
ξύλου για €50, και τα μετατρέψει
σε ένα τραπέζι το οποίο θα πωλήσει
€80, η προστιθέμενη αξία είναι
περίπου €30. Στους εθνικούς
λογαριασμούς οι οποίοι
υπολογίζονται ανά τομέα, η ΑΠΑ
προστίθεται μετέπειτα στους
εισαγωγικούς δασμούς αλλά και το
ΦΠΑ για να προκύψει το ΑΕΠ.
Παρά το γεγονός ότι πολλές
οικονομικές εκθέσεις συγχέουν τις
δύο έννοιες, στις παραγράφους που
ακολουθούν, θα πρέπει να
ακολουθήσουμε τις βέλτιστες
πρακτικές και να συζητήσουμε τη
συμβολή των τομέων στην ΑΠΑ,
παρά στο ΑΕΠ.
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.07, οι
υπηρεσίες είναι μακράν το
μεγαλύτερο μερίδιο του συνόλου
της οικονομίας,
αντιπροσωπεύοντας το 80.5% της
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας
το 2011 (ή 72.9% του ΑΕΠ).

Υπηρεσίες, 8.5%

Κατασκευές, 8.0%
Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες
εξυγίανσης, 0.8%
Γεωργία, δασοκομία
και αλιεία, 2.4%

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά τομέα (% συνόλου)
Πηγή: Cystat

Συμβολή των ευρύτερων
τομέων
Θα στραφούμε τώρα στην ανάλυση
της συμβολής του τομέα των
επαγγελματικών, επιστημονικών
και τεχνικών δραστηριοτήτων
(χωρίς ανάλυση σε υποτομείς). Ο
τομέας αυτός εχει αυξηθεί από το
3.8% της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας το 1995 (τα
πρώτα διαθέσιμα στοιχεία) σε 4.4%
το 2001 και 5.1% της ΑΠΑ το 2011
(βλ. πίνακα 1,08). Οι
χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο
κατά την ίδια περίοδο, από το 4.9%
της ΑΠΑ το 1995 σε 6.9% το 2001
και 8.8% το 2011.

Αντίθετα, οι δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών διαμονής και
διατροφής αυξήθηκαν αρχικά από
το 9.3% της ΑΠΑ το 1995 σε 9.8%
το 2001 (το έτος με τις
περισσότερες αφίξεις τουριστών τα
τελευταία 15 χρόνια), αλλά είχε
φτάσει το 6.5% της ΑΠΑ το 2011. Ο
τουριστικός τομέας
αντικατοπτρίζεται και σε μικρό
βαθμό στην μεταφορά και την
αποθήκευση, μέσω των
αεροπορικών μεταφορών. Ο τομέας
των μεταφορών και αποθήκευσης
μειώθηκε επίσης, από το 5.8% της
ΑΠΑ το 1995 σε 5.0% το 2001 και
4.8% το 2011.

Figure 1.08
Επιλεγμένοι ευρύτεροι τομείς σαν ποσοστό της Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας
9.3%

9.8%

9.0%

6.9%

8.0%
7.0%
6.0%

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες

8.8%

10.0%

6.5%

5.8%
4.9%

5.0%
4.4%

3.8%

5.1%

4.0%
3.0%

Μεταφορά και αποθήκευση

2.0%
1.0%
0.0%
1995

Πηγή: Cystat

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
4.8%

Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες

5.0%
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Ορυχεία και λατομεία,
0.3%

2001

2011

Η συμβολή των συγκεκριμένων
τομέων στο ΑΕΠ
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα
στοιχεία για την απασχόληση, για
να έχουμε μια πραγματική
εκτίμηση της συνεισφοράς των
επιμέρους τομέων – νομικών
λογιστικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
που εξυπηρετούν διεθνείς πελάτες
και τον τουρισμό - πρέπει να
εξετάσουμε τα αναλυτικά στοιχεία.
Και πάλι, όπως και με τα στοιχεία
για την απασχόληση, δεν
αποτυπώνονται αναλυτικά όλοι οι
τομείς στους εθνικούς
λογαριασμούς. Για παράδειγμα, ο
τουρισμός δεν παρουσιάζεται
ξεχωριστά. Θα πρέπει να κάνουμε
τις δικές μας εκτιμήσεις και τους
δικούς μας υπολογισμούς για την
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του
τουρισμού, υπολογίζοντας
αντίστροφα βάσει όσων
γνωρίζουμε για τις ακαθάριστες
δαπάνες του. Παρομοίως, αν
θέλουμε μια πραγματική εκτίμηση
της συμβολής των τομέων που
εξυπηρετούν τις διεθνείς
επιχειρήσεις, θα πρέπει να
διαχωρίσουμε τις διεθνείς
τραπεζικές δραστηριότητες από τις
τοπικές τραπεζικές
δραστηριότητες. Μια πιο
λεπτομερής επεξήγηση των
εκτιμήσεων μας δίνεται στο
μεθοδολογικό παράρτημα.
Σύμφωνα με την Στατιστική
Υπηρεσία, οι νομικές και οι
λογιστικές υπηρεσίες, ως
υποκατηγορία των
επαγγελματικών, επιστημονικών
και τεχνικών υπηρεσιών,
αντιπροσώπευαν το 3.4% της
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας
το 2009 (τελευταίο διαθέσιμο
έτος). Με βάση την αύξηση στον
ευρύτερο τομέα, εκτιμούμε ότι οι
νομικές και λογιστικές υπηρεσίες
αυξήθηκαν στο 3.6% της
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
το 2011. Διαχωρίζοντας τις διεθνείς
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από
το σύνολο των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, όπως εξηγείται στο
παράρτημα, εκτιμούμε ότι οι
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που
εξυπηρετούν τους διεθνείς πελάτες
αντιπροσώπευαν το 2.9% της

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
το 2011. Μαζί, λοιπόν οι «διεθνείς
υπηρεσίες» αντιπροσώπευαν το
6.5% της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας το 2011 (βλ.
πίνακα 1,09).
Σύμφωνα με την Στατιστική
Υπηρεσία οι αερομεταφορές, ως
υποκατηγορία «μεταφοράς και
αποθήκευσης», αντιπροσώπευαν το
0.4% της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας το 2009.
Έχοντας οδηγό τη φθίνουσα πορεία
του ευρύτερου τομέα, εκτιμούμε ότι
οι αεροπορικές μεταφορές
μειώθηκαν στο 0.3% της
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
το 2011. Διαχωρίζοντας την ΑΠΑ
του τουριστικού τομέα από όσα
γνωρίζουμε σχετικά με τις δαπάνες
τουριστών, εκτιμούμε ότι ο
τουρισμός ήταν το 5.5% της
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
το 2011. Ο τουριστικός τομέας και οι
συναφείς τομείς με τον τουρισμό
και τις μεταφορές, ως εκ τούτου,
αντιπροσώπευαν το 5.8% της

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
το 2011 και είναι συνεπώς
μικρότερος από τις διεθνείς
υπηρεσίες.
Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι
τόσο οι «διεθνείς υπηρεσίες» όσο
και ο τουριστικός τομέας είναι σε
μέγεθος κατά πολύ μικρότεροι σε
σχέση με την δημόσια διοίκηση και
την άμυνα, οι οποίες ανήλθαν στο
11.8% της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας, το 2011.
Συμπέρασμα: οι «διεθνείς
υπηρεσίες» παράγουν
υψηλότερη προστιθέμενη αξία
Με βάση την ανάλυση που
περιγράφεται παραπάνω,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
ο τουριστικός τομέας δεν είναι
πλέον ο στυλοβάτης του ιδιωτικού
τομέα της Κυπριακής οικονομίας,
όπως είναι κοινώς αντιληπτό.
Αντίθετα τον ξεπέρασαν οι
αποκαλούμενοι για τους σκοπούς
της παρούσας έρευνας «διεθνείς
υπηρεσίες».

Πίνακας 1.09

Διεθνείς υπηρεσίες και τουρισμός
% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας

6.5%

Διεθνείς υπηρεσίες

5.8%

Τουρισμός & συναφείς μεταφορές

5.4%

5.6%

5.8%

6.0%

6.2%

6.4%

6.6%

Πηγές: Cystat και εκτιμήσεις συγγραφέα

Στην Ενότητα 1.2, είδαμε ότι ο τουριστικός τομέας και οι συναφείς μεταφορές
απασχολούν περίπου 17.900 άτομα, ενώ οι «διεθνείς υπηρεσίες» 13.800. Ωστόσο,
ο τουρισμός και οι συναφείς μεταφορές εκτιμούνται στο μόλις 5.8% της ΑΠΑ σε
σύγκριση με το 6.5% των διεθνών υπηρεσιών. Οι «διεθνείς υπηρεσίες» είναι
επομένως, τομέας υψηλότερης προστιθέμενης αξίας από ότι ο τουριστικός
τουλάχιστον στη σημερινή του κατάσταση, με την εστίασή του στο χαμηλότερο
επίπεδο της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Έχουμε μάθει από τη σχετική
απόδοση των χωρών της Ευρωζώνης ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου
ανταγωνισμού και με ένα ενιαίο νόμισμα, εκεί που η υποτίμηση του εθνικού
νομίσματος δεν είναι δυνατή, η δυνατότητα για την παραγωγή υψηλής
προστιθέμενης αξίας αλλά και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα για την επιβίωση, τόσο σε επίπεδο
εταιρείας όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί κάλλιστα να σημαίνει ότι η σχετική
έλλειψη προστιθέμενης αξίας του τουριστικού τομέα είναι ακριβώς η αιτία της
παρακμήςΗτου,
τόσο από την άποψη της απασχόλησης όσο και του ΑΕΠ.
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1.6 Η συμβολή στην
ανάπτυξη
Η ανάλυση των ρυθμών ανάπτυξης
κατά την τελευταία δεκαετία, μας
δείχνει γιατί η συνεισφορά του
τουριστικού τομέα στην
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
έχει μειωθεί σε σχέση με αυτή των
διεθνών υπηρεσιών. Στον πίνακα
1.10 βλέπουμε ότι οι δύο ευρύτεροι
τομείς, των επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών
δραστηριοτήτων, και των
χρηματοοικονομικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών, έχουν
αυξηθεί κατά πολύ πάνω από τα
μέσα ποσοστά κατά τα τελευταία
δέκα χρόνια. Ενώ το συνολικό
ΑΕΠ (και ΑΠΑ) αυξήθηκε σε
πραγματικούς όρους κατά 2.4%
ετησίως και, την περίοδο 20022011, οι επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά
3.5%. Οι οικονομικές και
ασφαλιστικές υπηρεσίες
αυξήθηκαν περισσότερο από δύο
φορές γρηγορότερο από το ΑΕΠ,
με μέσο ρυθμό 5.1% ετησίως. Εν τω
μεταξύ, οι σχετικοί με τον τουρισμό
τομείς «δραστηριοτήτων
υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης»
μειώθηκαν κατά την ίδια περίοδο,
πέφτοντας κατά μέσο όρο στο
0.9% ετησίως.
Η απόδοση αυτών των δύο τομέων
είναι ακόμη πιο ισχυρή στα
τελευταία πέντε χρόνια, όταν
εκτός από τον πολύ μικρό τομέα
της απασχόλησης των νοικοκυριών
(ο οποίος αντανακλά την
απασχόληση οικιακών βοηθών), οι
επαγγελματικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
αυξήθηκαν ταχύτερα από ότι
οποιοσδήποτε άλλες υπηρεσίες. Οι
επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες
αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά
4.5% ετησίως, ενώ οι
χρηματοοικονομικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
αυξήθηκαν κατά 5.5%. Το
πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
την ίδια περίοδο μόνο 1.7% ανά
έτος και οι «δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης» μόνο
κατά 0.7%.
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Πίνακας 1.10
Ετήσιος μέσος όρος πραγματικού ρυθμού ανάπτυξης

2007-2011

2002-2011

-1.3%

-2.4%

Μεταποιητικές βιομηχανίες

-1.2%

-0.8%

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

1.2%

3.8%

-5.9%

0.4%

Σε σταθερές τιμές αγοράς 2005, μεθοδολογία αλυσιδωτής
σύνδεσης
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ορυχεία και λατομεία

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού

Κατασκευές

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων
οχημάτων και μοτοσικλετών
Μεταφορά και αποθήκευση

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης

-1.9%
2.5%

1.0%

3.6%

1.5%

2.8%

1.1%

3.2%

0.7%

-0.9%

Ενημέρωση και επικοινωνία

3.5%

5.4%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

4.5%

4.2%

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

0.0%

0.9%

Εκπαίδευση

3.6%

3.3%

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

2.6%

2.1%

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
κοινωνική μέριμνα
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών

Σύνολο ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας

Εισαγωγικοί δασμοί & Φόρος προστιθέμενης αξίας

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές αγοράς

Πηγές: Cystat για σταθερές τιμές, Sapienta Economics για ρυθμούς αύξησης

5.5%
4.5%

2.4%

3.0%

1.8%

5.1%

3.5%

3.4%

2.8%

2.0%

10.2%

11.3%

1.7%

2.4%

1.7%

1.7%

2.4%

2.4%

Σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές μελέτες σχετικά με τη
συμβολή του τουριστικού τομέα στην οικονομική
ανάπτυξη, αυτή η συμβολή του τουριστικού τομέα
παρουσιάζει φθίνουσες τάσεις ανάλογα με την αύξηση
της εξειδίκευσης και του τρόπου που «οι χώρες μπορεί
να επωφελούνται περισσότερο με την αξιοποίηση των
πόρων τους σε άλλους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας» (Αδάμου και Κληρίδη 2010).

Συμπέρασμα: οι «διεθνείς
υπηρεσίες» αναπτύχθηκαν 40
φορές ταχύτερα απ’ ότι ο
τουρισμός
Συνάγοντας από τα στοιχεία του
πίνακα 1,04 μπορούμε επίσης να
υπολογίσουμε τους ρυθμούς
ανάπτυξης για τις «διεθνείς
υπηρεσίες» κατά τα τελευταία
πέντε χρόνια, καθώς και του τομέα
του τουρισμού και των συναφών
μεταφορών. Εκτιμούμε ότι οι
«διεθνείς υπηρεσίες» αυξήθηκαν
κατά μέσο όρο κατά 8.3% ανά έτος
κατά την περίοδο 2007-11, ενώ ο
τουρισμός και οι συναφείς
μεταφορές αυξήθηκαν μόνο κατά
0.2% (βλ. πίνακα 1.11). Έτσι, οι
διεθνείς υπηρεσίες έχουν αυξηθεί
περισσότερο από 40 φορές πιο
γρήγορα από ό, τι ο τουριστικός
τομέας τα τελευταία πέντε χρόνια.

Πίνακας 1.11
Ανάπτυξη στις διεθνείς υπηρεσίες * και τουρισμό
(εκτιμήσεις συγγραφέα)
15.0

10.0

5.0
"Διεθνείς υπηρεσίες"

0.0

Τουρισμός &
συναφείς μεταφορές

-5.0

-10.0

*Νομικές και λογιστικές
υπηρεσίες συν διεθνής
χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες

-15.0
2007

2008

2009

2010

2011

Πηγή: Eκτιμήσεις συγγραφέων

Το 2008, έτος κορύφωσης της
εθνικής οικονομικής ανάπτυξης,
βλέπουμε τις «διεθνείς υπηρεσίες»
να αναπτύσσονται κατά 13% (βλ.
πίνακα 1.12). Ενώ με την πρώτη
ματιά αυτό μπορεί να φαίνεται ως
ένας ψηλός ρυθμός ανάπτυξης, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι τα
πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι
οι επαγγελματικές, επιστημονικές

και τεχνικές δραστηριότητες
αυξήθηκαν το ίδιο έτος κατά 9.3%.
Επιπλέον, το 2008 ήταν ένα έτος
κατά το οποίο διεκπεραιώθηκε ένας
μεγάλος αριθμός συμφωνιών
αγοραπωλησίας ακίνητης
περιουσίας και περιουσιακών
στοιχείων, ο οποίος αποφέρει ένα
σημαντικό έργο για τα νομικά και
τα λογιστικά επαγγέλματα.

Πίνακας 1.12
Πραγματικός ρυθμός μεταβολής
(%)

2007

2008

2009

2010

2011

20072011
μέσος
όρος

7.2%

9.3%

1.1%

1.4%

3.7%

4.5%

10.0%

6.3%

5.0%

3.4%

3.3%

5.5%

Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης

3.3%

-3.4%

-6.0%

3.4%

6.7%

0.7%

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες

6.3%

18.2%
5.5%

4.0%

8.0%

1.4%

23.2%

3.7%

8.4%

6.6%

10.8%

“Διεθνείς υπηρεσίες”

7.7%

13.0%

5.5%

9.8%

5.7%

8.3%

-4.6%

-12.8%

Πραγματικά

Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες

Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες

Eκτιμήσεις συγγραφέων

Διεθνείς χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες

Τουρισμός

Αεροπορικές μεταφορές

Τουρισμός & συναφείς
μεταφορές

9.8%

3.3%

-16.6%
1.2%

-3.4%
3.3%

-2.8%

-6.0%

-39.4%

-9.2%

2.8%

11.2%

2.7%

10.2%

1.0%

1.4%

10.2%

Πηγές: Cystat για πραγματικά δεδομένα και, υπολογισμοί συγγραφέων για εκτιμήσεις (δες μεθοδολογία).
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1.7 Πρόσφατες
αναπτυξιακές επιδόσεις
Αυτό που είναι αξιοσημείωτο για τις
«διεθνείς υπηρεσίες» είναι η
σταθερή αύξηση ρυθμού ανάπτυξης
τους ακόμη και κατά την πρόσφατη
περίοδο οικονομικής ύφεσης. Όταν
το συνολικό ΑΕΠ κατέγραφε το
δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο
ύφεση, οι επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές
υπηρεσίες πραγματικά σημείωσαν
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξής
τους, το τέταρτο τρίμηνο του 2011,
σημειώνοντας αύξηση κατά 4.6% σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του
προηγούμενου έτους. Ο τομέας

εξακολουθεί να έχει αυξητικές
τάσεις, αν και με βραδύτερο ρυθμό,
της τάξης του 3.8%, κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2012. Η
ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών
και ασφαλιστικών υπηρεσιών
αρχικά επιταχύνθηκε από 3.1% το
τέταρτο τρίμηνο του 2011 σε 3.6%
το πρώτο τρίμηνο του 2012, αλλά
επιβραδύνθηκε απότομα κατά το
δεύτερο τρίμηνο στο 1.2% καθώς ο
αντίκτυπος της διαγραφής του
ελληνικού δημόσιου χρέους (το
«κούρεμα») στο τέλος του πρώτου
τριμήνου επηρέασε αρνητικά το
κεφάλαιο των δύο μεγαλύτερων
τραπεζών. Πράγματι, μέρος της

ισχυρής αυτής ανάπτυξης των
επαγγελματικών υπηρεσιών
συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα
στην Ελλάδα, γεγονός που
υποδηλώνει ότι η Κύπρος
ωφελήθηκε, τουλάχιστον αρχικά,
ως ασφαλής προορισμός παρά τις
ανησυχίες για την έκθεση των
τοπικών τραπεζών στην Ελλάδα. Οι
εκθέσεις των εταιρειών που
εμπλέκονται στον τομέα δείχνουν
ότι οι εργασίες προερχόμενες από
την Ελλάδα ήταν ακόμα ισχυρές
και κατά το δύσκολο δεύτερο
τρίμηνο.

Πίνακας 1.13
Τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης κατά τομέα
(στοιχεία διορθωμένα από εποχιακές
διακυμάνσεις)
Πραγματική ποσοστιαία μεταβολή την ίδια
περίοδο του προηγούμενου χρόνου

Ενημέρωση και επικοινωνία

2011 Τ2

2011 Τ4

2012 Τ1

2.4

2.6

3.7

6.2

4.6

3.9

3.8

4.4

4.2

3.9

3.3

3.0

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες

2.8

3.1

3.1

3.0

1.2

1.4

1.5

1.1

0.8

0.6

Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία &
εστιατόρια, μεταφορές & επικοινωνία.

1.5

0.3

-2.2

-2.9

-3.3

Βιομηχανία εκτός κατασκευές

-0.4

-7.5

-5.7

-6.7

-6.0

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

11.0

-4.5

-5.6

Δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση,
ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα

εκ των οποίων: μεταποίηση

Κατασκευές

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία

Εισαγωγικοί δασμοί & Φόρος προστιθέμενης
αξίας
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Πηγή: Cystat
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6.1

2012 Τ2

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
συμπεριλαμβανομένου τερμακτού μισθώματος

4.1

2011 Τ3

-2.0

-3.5

-4.2

-7.5

-12.3

-14.6

-16.2

-19.6

1.4

-0.2
-0.4

-0.8

-0.5

-1.5

-2.2

-2.1

-3.5

1.4

-0.3

-0.8

-1.6

-2.3

3.8
1.5

2.0

2.3

-0.8

1.8

-4.6

5.1

-0.3

-3.7

-1.1

Συμπέρασμα: Oι «διεθνείς υπηρεσίες» είναι η νέα κινητήρια
δύναμη της απασχόλησης και της ανάπτυξης
Στο επίπεδο του ευρύτερου τομέα, τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι τόσο οι επαγγελματικές όσο και οι
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτελούν τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς κατά τα τελευταία πέντε
χρόνια, εκτός του μικρού τομέα που αφορά τις οικιακές βοηθούς. Αντίθετα, οι παραδοσιακοί τομείς όπως ο
τουρισμός, η μεταποίηση και οι κατασκευές, έχουν στην πραγματικότητα λειτουργήσει ως τροχοπέδη για την
ανάπτυξη. Ωστόσο, ο τομέας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ανταγωνιστικός για τον τουρισμό, αλλά μάλλον ένας
συμπληρωματικός τομέας, ο οποίος μαζί με τον τουρισμό προωθεί την ανάπτυξη. Η ποιότητα των ξενοδοχείων
στη Λεμεσό, τα υψηλά ποσοστά πληρότητας και οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του 40% -50% των ρωσικών
τουριστικών αφίξεων από το 2010, είναι μια σαφής ένδειξη για το πώς ο τομέας των επαγγελματικών
υπηρεσιών βοηθάει τον τουρισμό στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της βελτίωσης της ποιότητας
του τουριστικού προϊόντος και της προσέλκυσης επισκεπτών υψηλότερων εισοδημάτων.
Παρ όλα αυτά, από την παραπάνω ανάλυση, μπορεί κανείς να επεκτείνει το συλλογισμό και να θεωρήσει ότι
οι «διεθνείς υπηρεσίες» είναι η βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης θέσεων εργασίας τα τελευταία πέντε
χρόνια αλλά και επιδεικνύει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις διεθνείς τάσεις από όση είχε δείξει ποτέ ο
τουρισμός (ή οι κατασκευές). Πράγματι, η Κύπρος θα βρισκόταν σε δυσκολότερη θέση έναντι της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και της επακόλουθης κρίση της ευρωζώνης χωρίς αυτούς τους δύο τομείς. Σε ποιο βαθμό
αυτό μπορεί να διαρκέσει χωρίς μια συντονισμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση για στήριξη του πιο
δυναμικού τομέα της είναι αμφίβολο.

1.8 Η συμβολή στις ΑΞΕ
Στην ανάλυση που προηγήθηκε,
έχουμε επικεντρωθεί κατά κύριο
λόγο στη συμβολή των εγχώριων
εταιρειών που εξυπηρετούν το
διεθνή επιχειρηματικό τομέα, παρά
στη συμβολή των ιδίων των
πελατών που προέρχονται από τη
διεθνή αγορά που εξυπηρετούν. Η
συμβολή των τελευταίων αυτών
στην οικονομία αποτυπώνεται
κυρίως στις άμεσες ξένες
επενδύσεις (ΑΞΕ) (όταν αυτό
περιλαμβάνει επενδύσεις από
εταιρείες χωρίς φυσική παρουσία
στη χώρα).
Ο υπολογισμός του ύψους των
εισροών ΑΞΕ από οντότητες χωρίς
φυσική παρουσία στην Κύπρο
(ΟΧΦΠΚ) αποτελεί ακόμα μια
πρόκληση για δύο λόγους. Πρώτο,
μέχρι το 2008 δεν είχαμε
καταγεγγραμένα δεδομένα για τις
ΟΧΦΠΚ, κι ως εκ τούτου είναι
αδύνατο να διαπιστωθεί αν η
ένταξη στην ΕΕ ή την Ευρωζώνη
είχε θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο
στις άμεσες ξένες επενδύσεις από
τις οντότητες αυτές. Δεύτερο, αν

και η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου συγκεντρώνει στοιχεία των
ΟΧΦΠΚ μετά το 2008, δηλώνει
ταυτόχρονα ότι η κάλυψη αυτών
των οντοτήτων είναι ακόμα
ελλειπής. Αποφασίσαμε για τον
λόγο αυτό να μη δημοσιεύσουμε τα
δεδομένα μέχρι να γίνουν
περαιτέρω βελτιώσεις.
Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα έχει
δώσει στατιστικά στοιχεία σε σχέση
με τις ΑΞΕ συμπεριλαμβανομένων
των ΟΧΦΠΚ στο ΔΝΤ, το οποίο στη
συνέχεια τα δημοσίευσε. Ως εκ
τούτου μπορούμε να εξαγάγουμε
κάποια επιφυλακτικά
συμπεράσματα, από τη σύγκριση
των δεδομένων σχετικά με το
συνολικό απόθεμα των ΑΞΕ από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
με τα στοχεία που δημοσίευσε το
ΔΝΤ για το 2009-10.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ, η
συνολική εισροή αποθεμάτων ΑΞΕ
συμπεριλαμβανομένων των
ΟΧΦΠΚ για το 2010 ανήλθαν στα
$56.7δις (€42,8δις), ενώ σύμφωνα
με τα δεδομένα της Κεντρικής
Τράπεζας τα αποθέματα ΑΞΕ εκτός

των ΟΧΦΠΚ ανήλθαν σε μόνο σε
€13,1δις. Παρά τις επιφυλάξεις της
Κεντρικής Τράπεζας για την
ακρίβεια των δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των
ΟΧΦΠΚ, μπορούμε να εκτιμήσουμε
επιφυλακτικά ότι, με την πάροδο
των χρόνων, οι διεθνώς
προσανατολισμένες εταιρείες που
χρησιμοποιούν ως βάση των
δραστηριοτήτων τους την Κύπρο
έχουν επενδύσει σωρευτικά
€29,8δις στη χώρα, εκ των οποίων
€18,3δις προέρχονταν από τη
Ρωσία. Ωστόσο, η δυσκολία της
ακριβούς εκτίμησης του ποσού
αυτού υπογραμμίζεται από το
γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα
της Ρωσίας έχει διαφορετικά
δεδομένα για την έξοδο ξένων
επενδύσεων προς την Κύπρο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το
απόθεμα των εξωτερικών
επενδύσεων στην Κύπρο, στο τέλος
του 2010 ήταν $18.0δις ή €13,6δις.
Υπάρχει πιθανότητα η Ρωσική
Κεντρική Τράπεζα να χαρακτηρίζει
ως ροές άμεσων ξένων επενδύσεων
αυτό που η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου χαρακτηρίζει ως «λοιπά
στοιχεία ενεργητικού των
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επενδύσεων». Τα λοιπά στοιχεία
ενεργητικού περιλαμβάνουν
επενδυτικές εισροές και εκροές των
τραπεζικών καταθέσεων. Όποια και
αν είναι η πραγματική εικόνα που
θα προκύψει όταν η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου ολοκληρώσει
την ανάλυσή της, είναι σαφές ότι οι
εταιρείες που εξυπηρετούνται από
τον τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών εισάγουν ένα μεγάλο
χρηματικό ποσό στην Κύπρο.
Από την άλλη, ένα σημαντικό ποσό
άμεσων επενδύσεων εκτός της
χώρας, το οποίο ανέρχεται σε
περίπου €29,1δις, οφείλεται επίσης
στις ΟΧΦΠΚ, με αποτέλεσμα το
καθαρό κέρδος για την Κύπρο να
είναι πολύ μικρότερο. Εκτιμούμε
ότι τα καθαρά αποθέματα ΑΞΕ από
τις ΟΧΦΠΚ ήταν €2,6 δισ. το 2009
και €662 εκατ. το 2010 (έτος κατά

το οποίο οι εισροή άμεσων ξένων
επενδύσεων από όλες τις οντότητες
μειώθηκε σημαντικά). Έτσι, δεν
μπορεί πραγματικά να πούμε ότι οι
ΟΧΦΠΚ αποφέρουν τεράστιες
καθαρές εισροές ΑΞΕ στη χώρα.
Ίσως τον μεγαλύτερο αντίκτυπο
αυτών των επενδυτικών ροών
μπορεί να τον δει κανείς στο ποσό
των επιχειρήσεων και των θέσεων
εργασίας που δημιουργήθηκαν στην
Κύπρο, στις εταιρείες υπηρεσιών
επιχειρηματικών και
χρηματοοικονομικών που
εξυπηρετούν τους διεθνείς αυτούς
πελάτες.
Στην Ενότητα 6, διατυπώνουμε
εισηγήσεις για τον τρόπο που οι
εταιρείες αυτές πρέπει να
ενθαρρυνθούν για να επενδύσουν
άμεσα στην Κύπρο.

Πίνακας 1.14
Άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων
Ευρώ εκ.

Συμπεριλαμβανομένου των ΟΧΦΠΚ (α)

Εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων
Ρωσία

Ελλάδα

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Ηνωμένο Βασίλειο

Εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων

Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων (συμπέρασμα)

Μη συμπεριλαμβανομένου των οντοτήτων χωρίς φυσική παρουσία στην
Κύπρο
Εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων εκτός των ΟΧΦΠΚ
Ελλάδα

Ηνωμένο Βασίλειο

Ρωσία

Γερμανία

Εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων εκτός των ΟΧΦΠΚ
Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων (συμπέρασμα)

Οντότητες χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο μόνο (συμπέρασμα)
Εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων
Εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων

Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις θέσεων (συμπέρασμα)

Υπόμνημα
€ σε $

2009

2010

39,364

42,840

4.1

16,752
4,578

3.7

18,324

4,001

2,137

2,171

2,533

2,354

32,220

38,075

12,779

13,084

2,001

2,110

7,145

3,699

4,765

3,198

1,377

1,116

664

793

8,212

8,980

26,586

29,757

4,567

4,103

24,008

29,095

0.719843

0.755045

2,578

(a) Οντότητες χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο (ΟΧΦΠΚ), Μετατροπή από δολάρια (Ηνωμένων Πολιτειών)

662

Πηγές: ΔΝΤ (συμπεριλαμβανομένων των ΟΧΦΠΚ και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες), Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
(εκτός ΟΧΦΠΚ)
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Ενότητα 2
Συγκριτική macro αξιολόγηση:
Η Κύπρος ως ένα ευνοϊκό περιβάλλον
για τις επιχειρήσεις
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια συγκριτική αξιολόγηση της Κύπρου σε
μακροοικονομικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας συγκριτικές μελέτες
αξιόπιστων διεθνών ιδρυμάτων για να συγκρίνουμε την Κύπρο με
ομόλογες χώρες, στο γενικό επίπεδο, ως ένα χώρο για τη
δραστηριοποίηση επιχειρήσεων. Μια πιο επισταμένη μελέτη για την
Κύπρο όσον αφορά στην καινοτομία θα γίνει στην ενότητα 3. Στην
ενότητα αυτή, συγκρίνουμε την Κύπρο με τους κύριους ανταγωνιστές
της, από την άποψη των διεθνών χρηματοοικονομικών και
επιχειρηματικών υπηρεσιών, δηλαδή την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο
και τη Μάλτα, καθώς και τις «καλύτερες στην κατηγορία» τους χώρες
όπως η Σιγκαπούρη.
2.1 Τι λέει η Διεθνής
Τράπεζα για την
ευκολία της
δραστηριοποίησης των
επιχειρήσεων
Η Κύπρος κατατάσσεται 40η
για την ευκολία που προσφέρει
στη δραστηριοποίηση των
επιχειρήσεων.
Η Έκθεση Doing Business για το
2012 της Διεθνούς Τράπεζας,
συγκρίνει τις ρυθμίσεις για τις
τοπικές επιχειρήσεις, σε 183
οικονομίες. Οι κατατάξεις
βασίζονται σε 10 ρυθμιστικούς
τομείς: την έναρξη
δραστηριοποίησης μιας
επιχείρησης, την ενασχόληση με τις
οικοδομικές άδειες, την
εξασφάλιση παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας, την εγγραφή
περιουσιακών στοιχείων, την
εξασφάλιση πιστώσεων, την
προστασία των επενδυτών, την
πληρωμή φόρων, τις διασυνοριακές
εμπορικές συναλλαγές, την

εφαρμογή συμβάσεων και την
επίλυση της αφερεγγυότητας
(κλείσιμο μιας επιχείρησης).
Παρουσιάζει επίσης δεδομένα
σχετικά με τους κανονισμούς
απασχόλησης. Οι κατατάξεις
βασίζονται τόσο σε ποσοτικά όσο
και σε στοιχεία ποιοτικής έρευνας.
Η Κύπρος κατατάσσεται 40η σε
σύνολο 183 χωρών. Αποτελεί μια
βελτιωμένη θέση από την 49η θέση
που κατείχε το 2011 και η Κύπρος
κατατάσσεται επίσης μπροστά από
εννέα άλλες χώρες της ΕΕ - την
Ισπανία (44), το Λουξεμβούργο
(50), την Ουγγαρία (51),την
Βουλγαρία (59), την Πολωνία (62),
την Τσεχία (64), την Ρουμανία (72),
την Ιταλία (87) και την Ελλάδα
(100). Ωστόσο, με εξαίρεση το
Λουξεμβούργο, η κατάταξη είναι
πολύ πιο κάτω από τις άλλες δύο
ομόλογες χώρες που
παρουσιάζονται από την Διεθνή
Τράπεζα. Η Σιγκαπούρη
κατατάσσεται στο νούμερο 1 και
στο νούμερο 10 η Ιρλανδία. Η
Μάλτα δεν περιλαμβάνεται στην
κατάταξη.
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Πίνακας 2.01
World Bank Doing Business Rankings 2012
Κατάταξη ανάμεσα σε 183

Κύπρος

Καταχώρηση ακινήτου

123

Υποβολή συμβολαίων

Ιρλανδία

105

Απόκτηση ηλεκτρικής σύνδεσης

96

Αδειοδότηση κατασκευών

78

Απόκτηση πίστωσης

78

Πληρωμή φόρων

37

81

62

90

27
8

5

Ξεκινώντας μια επιχείρηση

33

13

Επίλυση αφερεγγυότητας

23

10

Προστασία επενδυτών

Διασυνοριακό εμπόριο

29

Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστ. (γενική
κατάταξη)

19

40

5

21

10

Λουξεμβούργο

Σιγκαπουρη

1

12

33

3

134

63

14

150
17

81

122
49
31

50

5

8

4

4

2

2

1

1

Πηγή: World Bank, Doing Business 2012

Ενώ η Κύπρος βαθμολογείται
αρκετά καλά στα θέματα της
έναρξης μιας επιχείρησης,
πληρωμής των φόρων και
προστασίας των επενδυτών,
επιδεικνύει πολύ άσχημα
αποτελέσματα στην εγγραφή των
περιουσιακών στοιχείων όπου
κατατάσσεται στην 123 θέση. Ο
αριθμός των 100.000 υποθέσεων ή
τίτλων αγορασμένης ακίνητης
ιδιοκτησίας που εκκρεμούν,
ζημιώνουν σαφώς την αντίληψη για
την επιχειρηματική δραστηριότητα
στην Κύπρο. Επιπλέον, οι
μακροχρόνιες δικαστικές
διαδικασίες ευθύνονται για την
πολύ χαμηλή κατάταξη κατά την
εκτέλεση των συμβάσεων. Ωστόσο,
για μια χώρα που προβάλλεται η
ίδια ως ένα διεθνές
χρηματοοικονομικό κέντρο, ίσως θα
πρέπει, για τους σκοπούς της
παρούσας μελέτης, να
επικεντρωθούμε στη διευκόλυνση
της διαδικασίας εξασφάλισης
πιστώσεων. Εδώ, η Κύπρος

κατατάσσεται στην 78η θέση, ενώ η
Ιρλανδία κατατάσσεται στην 7η και
στην 8η η Σιγκαπούρη, αν και το
Λουξεμβούργο, ένα μεγαλύτερο
οικονομικό κέντρο από την Κύπρο,
κατατάσσεται χαμηλότερα στην
150η θέση. Αυτό μπορεί να είναι
υποπροϊόν του μικρού μεγέθους της
χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία
περιορίζει τη δυνατότητα
πρόσβασης σε εναλλακτικές
μορφές χρηματοδότησης και ως εκ
τούτου καθιστά τις τράπεζες
διαμορφωτές της τιμής της
χρηματοδότησης.

2.2 Τι λέει το EIU για το
επιχειρηματικό
περιβάλλον
Η Κύπρος κατατάσσεται 33η
για το επιχειρηματικό
περιβάλλον
Η αδελφή εταιρεία του περιοδικού
Economist, η Economist
Intelligence Unit (EIU), δημοσιεύει
τις Business Environment Rankings
για 82 χώρες στηριζόμενη σε 90
δείκτες περίπου, οι οποίοι
εξετάζουν το πολιτικό και
μακροοικονομικό περιβάλλον, τις
ευκαιρίες της αγοράς, την πολιτική
για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τον
ανταγωνισμό και τις ξένες
επενδύσεις, το εξωτερικό εμπόριο
και τους συναλλαγματικούς
ελέγχους, τους φόρους, την αγορά
εργασίας και τις υποδομές. Οι
δείκτες, που βασίζονται σε
ποσοτικά αλλά και ποιοτικά
δεδομένα, καλύπτουν προβλέψεις
για μια περίοδο πέντε ετών και
συγκρίνονται με αυτούς της
προηγούμενης πενταετίας.
Στην πιο πρόσφατη έκδοση, του
Μαΐου 2012, η Κύπρος
κατατάσσεται 33η ανάμεσα σε 82
χώρες στις προβλέψεις για την
περίοδο 2012- 18. Το EIU αναφέρει
ότι αυτό οφείλεται σε τρεις βασικές
αδυναμίες: «το μικρό μέγεθος της
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αγοράς, την φυσική απόσταση από
την κύρια αγορά της ΕΕ και την
έλλειψη πρόσβασης στην Τουρκία»
και «μια κουλτούρα ευνοιοκρατίας»
που υποστηρίζει ότι επηρεάζει το
περιβάλλον για τον ανταγωνισμό.
Επιπλέον η διαίρεση της Κύπρου,
αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια
και μπορεί να αποθαρρύνει
σημαντικούς επενδυτές, ιδίως στο
πλαίσιο των αιτιάσεων της
Τουρκίας για έρευνες για
υδρογονάνθρακες και τη
συνεργασία της Κύπρου με το
Ισραήλ στην εκμετάλλευση του
φυσικού αερίου. Η εκτίμηση του
EIU είναι ίσως η μόνη περίπτωση
στην οποία το Κυπριακό πρόβλημα
προβάλλεται συγκεκριμένα ως
εμπόδιο στην άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η πρόσφατη επιδείνωση των
μακροοικονομικών προοπτικών
σημαίνει ότι η παγκόσμια κατάταξη
της Κύπρου στο μακροοικονομικό
περιβάλλον επίσης διολισθαίνει
από την 36η θέση στην περίοδο
(2007-2011) στην 58η--όπως και η
Ιρλανδία - κατά την εξεταζόμενη
περίοδο (2012-2018).
Από την άλλη, το EIU περιγράφει
το φορολογικό καθεστώς της
Κύπρου «ως ένα από τα
ισχυρότερα χαρακτηριστικά της».
Ενώ σημειώνει τις αυξήσεις φόρων
που ψηφίστηκαν στο τέλος του
2011, και διατυπώνει επίσης, ότι το
φορολογικό καθεστώς θα πρέπει να
ενισχυθεί με την αναθεώρηση του
νόμου για τα διεθνή
καταπιστεύματα.

Πίνακας 2.02
Economist Intelligence Unit
Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Κατάταξη ανάμεσα σε 82, αξιολόγηση βάσει 13
δεικτών
Μακροοικονομικό περιβάλλον

Κύπρος
58

Φόροι

58

8

Χρηματοδότηση

4

52

33

1

16

14

Περιφερειακή κατάταξη ανάμεσα σε 18 (α)
(α) Εκτός χωρών ανατολικής Ευρώπης και μικρότερες
Ευρωπαϊκές χώρες αλλά περιλαμβανομένων των:
Ελβετία, Νορβηγία και Τουρκία.

6

11

24

Συνολική παγκόσμια κατάταξη

Λουξεμβούργο

Ιρλανδία

1

8

-

Πηγές: EIU Country Forecast Main Reports, Κύπρος, Ιρλανδία και Ισπανία 2012

2.3 Τι λέει το WEF για
την ανταγωνιστικότητα
Η Κυπριακή
ανταγωνιστικότητα υποχώρησε
στην 58η θέση
Ένας άλλος δείκτης που επίσης
αντανακλά σε κάποιο βαθμό το
επιχειρηματικό περιβάλλον για τις
διεθνείς εταιρείες είναι η
παγκόσμια κατάταξη
ανταγωνιστικότητας του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
(WEF). Οι κατατάξεις βασίζονται
σε μια μεγάλη έρευνα μικρών και
μεγάλων επιχειρήσεων. Η Κύπρος
υποχώρησε στην κατάταξη και στην

έκθεση του 2012-13 τώρα
κατατάσσεται 58η (από την 47η),
πίσω από τη Σιγκαπούρη (2), το
Λουξεμβούργο (22), την Ιρλανδία
(27) και τώρα πλέον από την
Μάλτα (47), η οποία ξεπέρασε την
Κύπρο στην πιο πρόσφατη έρευνα.
Εντός των υποδεικτών, η Κύπρος
επιδεικνύει χειρότερα
αποτελέσματα στην υποκατηγορία
“παράγοντες καινοτομίας και
εξειδίκευσης» από ότι σε άλλους
παράγοντες. Το θέμα της Κύπρου
ως κέντρο καινοτομίας αναλύεται
πληρέστερα στην ενότητα 3.

Πίνακας 2.03
Αξιολόγηση παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας 2012-13
Κύπρος

Ιρλανδία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Σιγκαπουρη

Βελτίωση απόδοσης

43
51

25

20

24
19

40

46

1

Συνολική κατάταξη

58

27

22

47

2

κατάταξη μεταξύ 144 χωρών
Βασικές προϋποθέσεις

Καινοτομία και παράγοντες
εξέλιξης

42

35

8

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012
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1

1

Παρά τη φήμη που έχει η Κύπρος ως ένα ευνοϊκό φορολογικό και χαμηλού ποσοστού εγκληματικότητας περιβάλλον, οι ερωτηθέντες
ανέφεραν ότι οι φορολογικοί συντελεστές ήταν ο πλέον προβληματικός τομέας για την επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ το
έγκλημα και η κλοπή ήταν το δεύτερο πιο προβληματικό πεδίο. Δεν γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει αυτό, ειδικά όταν η Κύπρος
κατατάσσεται 18η από 142 χώρες για τους φορολογικούς συντελεστές - πολύ ψηλότερα από ότι στη συνολική κατάταξη. Δεν δίνεται
εξήγηση στην παρούσα έκθεση για την κατάταξη από τους ερωτηθέντες γιατί θεωρούν τους φορολογικούς συντελεστές
προβληματικούς. Η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται σε έρευνες για τις επιχειρήσεις, επομένως ίσως η πρόβλεψη των μεταβολών
των φορολογικών συντελεστών που ήρθε στο τέλος του 2011 θα μπορούσε να έχει διαδραματίσει έναν ρόλο, καθώς και η αύξηση των
ποσοστών εγκληματικότητας και κλοπής από μια χαμηλή βάση. Όπως και με την Έκθεση της Διεθνούς Τράπεζας Doing Business, η
πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει επίσης αναφερθεί ως πρόβλημα.
Η κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο
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2.4 Τι λέει το WHF για
την οικονομική
ελευθερία

επιχείρηση και ως εκ τούτου είναι
μια ακόμα ένδειξη του πόσο
ελκυστική είναι η Κύπρος σε σχέση
με τις ομόλογες χώρες.

Η Κύπρος κατατάσσεται στην
20η θέση για την οικονομική
ελευθερία

Η Κύπρος κατατάσσεται στην 20η
θέση ανάμεσα σε 179 χώρες και
βρίσκεται μπροστά από τη Μάλτα
(50η), αλλά πίσω από το
Λουξεμβούργο (13ο) και πολύ πιο
πίσω από την Σιγκαπούρη (2η) και
την Ιρλανδία (9η). Ο βασικός τομέας
που κατεβάζει την κατάταξη της
Κύπρου είναι οι κρατικές δαπάνες,
οι οποίες πιθανόν επηρεάζονται
από τον διευρυμένο δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, οι κρατικές δαπάνες στην
Κύπρο ήταν 47.3% του ΑΕΠ το 2011,
ψηλότερες από το 43% που
καταγράφεται για τη Μάλτα και το
42% για το Λουξεμβούργο, αλλά
λίγο χαμηλότερες από ότι
αναφέρεται για την Ιρλανδία με
48.7% του ΑΕΠ.

Το Ίδρυμα Παγκόσμιας
Κληρονομιάς (WHF) παράγει έναν
ετήσιο δείκτη οικονομικής
ελευθερίας. Υποστηρίζει ότι η
οικονομική ελευθερία είναι
σημαντική, διότι «σε μια
οικονομικά ελεύθερη κοινωνία, η
εξουσία της λήψης οικονομικών
αποφάσεων έχει ευρεία διασπορά,
και η κατανομή των πόρων για την
παραγωγή και κατανάλωση γίνεται
βάσει του ελεύθερου και ανοικτού
ανταγωνισμού, έτσι ώστε κάθε
άτομο ή επιχείρηση να έχει μια
δίκαιη ευκαιρία να πετύχει.» Με
λίγα λόγια, η οικονομική ελευθερία
λειτουργεί θετικά για την

Η Κύπρος επίσης επιδεικνύει
άσχημα αποτελέσματα αναφορικά
με την ελευθερία από τη διαφθορά.
Αυτό μερικές φορές έχει αποδοθεί
στο γεγονός ότι η Κύπρος είναι μια
μικρή χώρα. Ωστόσο, με εξαίρεση
τη Μάλτα, η Κύπρος σημειώνει
χειρότερα αποτελέσματα από ό, τι
άλλες χώρες στην μικρή ομάδα
ομόλογων χωρών για διαφθορά.

Πίνακας 2.04
Αξιολόγηση για την οικονομική
ελευθερία 2012
Απόλυτη βαθμολογία (χαμηλότερη υψηλότερη)
Κρατικές δαπάνες

Ελευθερία από τη διαφθορά

Εργατική ελευθερία

Δικαιώματα περιουσίας

Ελευθερία επενδύσεων

Ελευθερία χρηματοδοτήσεων

Ελευθερία επιχειρήσεων
Ελευθερία εμπορίου

Ελευθερία δημοσιονομική
Ελευθερία νομισματική

Συνολική κατάταξη ανάμεσα σε 179
χώρες

Κύπρος

Ιρλανδία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Σιγκαπουρη

63.0

80.0

85.0

56.0

93.0

70.0

90.0

70.0

90.0

75.0

90.0

75.0

75.0

87.1

90.0

80.5

84.8

37.1

69.9
70.0

46.6
40.9

70.0

80.0

60.0

75.9

70.0

90.0
95.0

92.8

83.3

73.9

63.6

20

9

13

82.1

85.7

43.8

78.4

81.6

Πηγή: World Heritage Foundation, 2012 Index of Economic Freedom
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30.4

87.1

76.7

87.1

81.3

60.0

67.8

50

91.3
92.1

70.0
97.2

91.3

2

2.5 Τι λέει η Διεθνής
Διαφάνεια για τη
διαφθορά
Η Κύπρος κατατάσσεται στην
30η θέση για την διαφθορά
Τέλος, η Διεθνής Διαφάνεια
αξιολογεί την Κύπρο ανάμεσα σε
182 άλλες χώρες στις αντιλήψεις
για τα επίπεδα διαφθοράς του
δημόσιου τομέα. Εδώ, η Κύπρος
κατατάσσεται 30η, και πάλι
χαμηλότερα στην κατάταξη από τις
τρεις στις τέσσερις ομόλογες χώρες
αλλά πιο μπροστά από την Μάλτα.
Πίνακας 2.05
Απόλυτη βαθμολογία
(χαμηλότερη - υψηλότερη)

Συνολική επίδοση στο 10 (10 = καθόλου διαφθορά)
Παγκοσμια κατάταξη αναμεσα σε 182 χώρες

Κύπρος

Ιρλανδία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Σιγκαπουρη

30

19

11

39

5

6.3

Πηγή: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2011

2.6 Συμπέρασμα:
Η Κύπρος υστερεί
γενικώς σαν
επιχειρηματικό κέντρο
σε σχέση με ομόλογες
χώρες

7.5

8.5

5.6

9.2

διεθνείς δείκτες αξιολόγησης, στην
Ενότητα 6, θα κάνουμε μια σειρά
εισηγήσεων για το πως μπορεί να
εξελιχτεί ποιοτικά η Κύπρος ως
κέντρο επιχειρηματικής
δραστηριότητας στον τομέα των
διεθνών επιχειρηματικών
υπηρεσιών.

Παρόλο που οι πιο πάνω δείκτες
παράγονται στη βάση
διαφορετικών κριτηρίων και σε
ερευνητικές μεθόδους, το γενικό
συμπέρασμα, είναι ότι η Κύπρος ως
ένα μέρος επιχειρηματικής
εμπορικής δραστηριότητας
προηγείται της Μάλτας αλλά
βρίσκεται πολύ μακριά από τα
επίπεδα της Σιγκαπούρης, σε μια
εύλογη απόσταση από την
Ιρλανδία, και στις περισσότερες
περιπτώσεις πίσω από το
Λουξεμβούργο. Δεδομένης της
σημασίας που προσδίδουν οι
επιχειρήσεις και οι επενδυτές στους
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Ενότητα 3
Συγκριτική micro αξιολόγηση:
Η Κύπρος ως δημιουργός καινοτομίας
Η ανάλυση που έγινε στην Ενότητα 2 για την Κύπρο ως ένα γενικότερο μέρος
ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν είναι αρκετή για να
αποκτήσουμε μια πραγματική εκτίμηση πώς συγκρίνεται ο τομέας των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο με τους κύριους ανταγωνιστές της,
δηλαδή την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την «καλύτερη στην
κατηγορία», Σιγκαπούρη. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ρίξουμε μια βαθύτερη
ματιά σε έναν από τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας για
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε χώρες με υψηλά εισοδήματα, την
καινοτομία. Όπως προαναφέρθηκε, η καινοτομία είναι καθοριστική για το μέλλον
του τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών.
Στην ενότητα αυτή, ως εκ τούτου, εξετάζουμε την απόδοση της Κύπρου στην
καινοτομία και τις προοπτικές για περαιτέρω καινοτομία, με την εξέταση των
δεικτών του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας, που παράγεται από το INSEAD
Business School και του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(WIPO).
Ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας αποτελείται από 84 επιμέρους δείκτες
χωρισμένους σε επτά κατηγορίες. Οι πέντε κατηγορίες αφορούν στις εισροές για
την καινοτομία (Θεσμοί, Εξέλιξη της Αγοράς, Ανθρώπινο Κεφάλαιο & Έρευνα,
Επιχειρηματική Εξέλιξη και Υποδομή) και δύο κατηγορίες (Εκροές Γνώσης και
Τεχνολογίας και Δημιουργικές Εκροές) που αφορούν στα αποτελέσματα που
απορρέουν από την καινοτομία.
Εξετάζουμε τις επτά βασικές κατηγορίες που συνθέτουν το Δείκτη Καινοτομίας
για την Κύπρο, εστιάζοντας πρώτα στην κατηγορία στην οποία η Κύπρος έχει την
υψηλότερη κατάταξη σε σχέση με τις άλλες και στη συνέχεια, την κατηγορία στην
οποία έχει τη χαμηλότερη κατάταξη. Για την Κύπρο, η καλύτερη κατάταξη αφορά
τους Θεσμούς, ενώ η χειρότερη κατάταξη αφορά τις Δημιουργικές Εκροές. Στη
συνέχεια θα εξετάσουμε επίσης τις υπόλοιπες κατηγορίες για την Κύπρο, όπου η
βαθμολογία κυμαίνεται κάπου στο μέσο.
Στο πλαίσιο της ανάλυσής μας συγκρίνουμε την Κύπρο με τον καλύτερο στην
κατηγορία ανάμεσα στην ομάδα των τεσσάρων ομόλογων χωρών που έχουμε
επιλέξει, δηλαδή την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τη Σιγκαπούρη.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δούμε πώς η Κύπρος ως ένα καινοτόμο
περιβάλλον, συγκρίνεται με τους βασικούς ανταγωνιστές της, για τις
επαγγελματικές επιχειρηματικές υπηρεσίες.
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3.1 Η γενική κατάταξη
για την καινοτομία
Η Κύπρος είναι πίσω στην
καινοτομία σε σύγκριση με
τους ανταγωνιστές της.
Για το 2012, η Κύπρος
κατατάσσεται 28η στον Παγκόσμιο
Δείκτη Καινοτομίας ανάμεσα σε
άλλες 141 χώρες. Βρίσκεται
θεαματικά πίσω και από τις
τέσσερις ομόλογες χώρες. Η
Σιγκαπούρη κατατάσσεται 3η, η
Ιρλανδία 9η, το Λουξεμβούργο 11ο,
και η Μάλτα 16η. Έτσι, όπως
βλέπουμε στην Ενότητα 2.1, η
Κύπρος αξιολογείται πολύ
χαμηλότερα στην καινοτομία απ’
ότι στην ανάπτυξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα, ενώ η Κύπρος τείνει
να αξιολογείται καλύτερα από τη
Μάλτα ως ένα περιβάλλον που
ευνοεί την επιχειρηματική
δραστηριότητα, αξιολογείται
χαμηλότερα από την Μάλτα για
την καινοτομία. Αυτό μπορεί να
εξηγήσει, ίσως, γιατί η Μάλτα
φαίνεται να έχει αποσπάσει από
την Κύπρο το προβάδισμα ως ένα
διεθνές κέντρο επιχειρηματικών
υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια.
Ο πίνακας 3.01 αποτυπώνει τη
γενική κατάταξη μαζί με την
αξιολόγηση στους επτά βασικούς
δείκτες. Τα αποτελέσματα που
εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα
δηλώνουν τον καλύτερο στην
κατηγορία του για την επιλεγμένη
ομάδα ομόλογων ενώ τα
αποτελέσματα με πράσινο
υποδηλώνουν το δεύτερο καλύτερο
στην κατηγορία. Για παράδειγμα,
στην ομάδα ομόλογων χωρών, η
Ιρλανδία έχει τη δεύτερη καλύτερη
συνολική κατάταξη, η οποία ως εκ
τούτου σημειώνεται με πράσινο
χρώμα. Εκτώς από την πρώτη
καλύτερη χώρα αναφέρουμε και
την δεύτερη καλύτερη, διότι σε
συγκριτική αξιολόγηση, συνήθως
δεν είναι δυνατό να φτάσεις στην
κορυφή αμέσως. Έτσι, το καλύτερο
στην κατηγορία του κόκκινου
πλαισίου θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως μακροπρόθεσμος
στόχος για ένα συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα που ισχύει για τη
συγκεκριμένη χώρα. Η δεύτερη
καλύτερη επίδοση στο πράσινο
πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί ως
ενδιάμεσος στόχος. Ως εκ τούτου,
στη γενική κατάταξη, η Σιγκαπούρη
κατατάσσεται 3η, και θα μπορούσε
να θεωρηθεί ο πιο μακροπρόθεσμος
στόχος για την Κύπρο. Η Ιρλανδία
κατατάσσεται 9η και θα μπορούσε
να είναι ο ενδιάμεσος στόχος για
ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Για παράδειγμα, η
Κύπρος μπορεί να επιδιώξει να
επιτύχει την 7 η θέση ως το 2020
(μια βελτίωση 3 μονάδων κάθε
χρόνο για τα επόμενα 7 έτη).

Πίνακας 3.01 Global Innovation Index 2012
Αξιολόγηση
καινοτομίας
(χαμηλή κατάταξη
σημαίνει υψηλή
απόδοση)

Γενική κατάταξη από141
χώρες

Κύπρος

Ιρλανδία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Σιγκαπούρη

15

4

6

19

23

18

57

8

Θεσμοί

28

9

11

16

3

Πολυπλοκότητα της
αγοράς

20

25

6

18

14

3

Ανθρώπινο κεφάλαιο &
Έρευνα

30

7

12

47

2

Υποδομές

42

4

1

2

37

Εκροές Γνώσης &
Τεχνολογίας

Εξέλιξη Επιχειρήσεων

Δημιουργικό αποτέλεσμα
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2
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5

18
6

46
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3.2 Η καλύτερη σχετική
επίδοση: Θεσμοί
Η καλύτερη κατάταξη της Κύπρου
είναι στην κατηγορία των θεσμών,
όπου βρίσκεται στην 15η θέση
ανάμεσα σε 141 χώρες. Η κατηγορία
των Θεσμών συνίσταται από 12
δείκτες οι οποίοι εξετάζουν το
πολιτικό, το ρυθμιστικό και το
επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην
στήλη βαθμολογία, η χαμηλότερη
βαθμολογία υποδηλώνει την
καλύτερη επίδοση.

Πίνακας 3.02 Αξιολόγησης θεσμών
Θεσμοί στην Κύπρο

Όρος
αποτελεσμάτων

Κατάταξη

75.1

48

Ελευθερία του Τύπου

95.3

15

Ρυθμιστική ποιότητα

86.6

Πολιτικό περιβάλλον

83.6

Πολιτική σταθερότητα

Αποτελεσματικότητα κυβέρνησης

80.3

Ρυθμιστικό περιβάλλον

Επικράτηση του νόμου

91.5

20

18

17

21

79.2

25

Επιχειρηματικό περιβάλλον

83.9

11

Ευκολία επίλυσης αφερεγγυότητας

85.6

Το κόστος της απόλυσης, εβδομαδιαίος μισθός

Ευκολία έναρξης μιας επιχείρησης
Ευκολία καταβολής φόρων
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8.0

1

84.8

22

81.2

27

21

Για όλους αυτούς τους 12 δείκτες των Θεσμών η Κύπρος έχει αξιολογηθεί με την καλύτερη
κατάταξη, 1η στο κόστος της αποζημίωσης πλεονασμού, η οποία αφορά μισθούς οκτώ
εβδομάδων. Η χαμηλότερη αξιολόγηση στην κατηγορία Θεσμών είναι η 48η θέση στην
πολιτική σταθερότητα, η οποία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το Κυπριακό πρόβλημα. Οι
δείκτες των Θεσμών στους οποίους η Κύπρος έχει σχετικά καλές επιδόσεις είναι το
ρυθμιστικό περιβάλλον, η ελευθερία έκφρασης και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

3.3 Η χαμηλότερη
σχετική επίδοση:
«Δημιουργικά
Αποτελέσματα»
Ας εξετάσουμε τώρα σε βάθος την
κατηγορία στην οποία η Κύπρος
έχει την χαμηλότερη θέση
κατάταξης, δηλαδή την κατηγορία
Δημιουργικά Αποτελέσματα, θέση
63η (από 141 οικονομίες). Υστερεί
κατά πολύ της Μάλτας η οποία
είναι η καλύτερη των ομόλογων
χωρών και βρίσκεται στη 2η θέση,
και την Ιρλανδία που βρίσκεται
στην 6η θέση. Είναι αρκετά πιο
πίσω από την Σιγκαπούρη (37η)
και την Ιρλανδία (38η).
Η κατηγορία «Δημιουργικά
Αποτελέσματα» αποτελείται από
13 δείκτες, σε τρεις κατηγορίες. Η
πρώτη κατηγορία ονομάζεται
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Δημιουργικά Άυλα Αγαθά, και
περιλαμβάνει μέτρα, όπως η
εγχώρια καταχώρηση εμπορικών
σημάτων και ο αριθμός των
επιχειρηματικών μοντέλων και
μοντέλων ΤΠΕ. Η δεύτερη
ονομάζεται «Δημιουργικά Αγαθά
και Υπηρεσίες», και περιλαμβάνει
μέτρα όπως τον αριθμό των εθνικών
κινηματογραφικών ταινιών σε κατά
κεφαλή αναλογία του πληθυσμού
και την κατανάλωση σε προϊόντα
αναψυχής αλλά και τον πολιτισμό.
Η τρίτη κατηγορία ονομάζεται
Δημιουργικότητα Διαδικτύου. Αυτή
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά
όπως οι εγγραφές πρώτου επιπέδου
ιστοχώρων και μηνιαίες
επεξεργασίες στη Wikipedia.

Στο πίνακα 3.03, θα
αναθεωρήσουμε τις καλύτερες και
τις χαμηλότερες κατατάξεις για την
Κύπρο στην κατηγορία
«Δημιουργικά Αποτελέσματα». Το
καλύτερο αποτέλεσμα είναι η
ισόβαθμη θέση μεταξύ του Δείκτη
Εμπορικών Σημάτων της Μαδρίτης
(Δείκτης 7.1.2 στο Παγκόσμιο
Δείκτη Καινοτομίας) και Πρώτου
Επιπέδου Ιστοχώροι (Δείκτης
7.3.1.), τα οποία κατατάσσονται σε
παγκόσμιο επίπεδο στη θέση 23. Οι
δύο αυτοί δείκτες αποτυπώνουν ότι
η Κύπρος έχει ένα σχετικά υψηλό
αριθμό καταχωρίσεων εμπορικών
σημάτων μέσω του συστήματος της
Μαδρίτης (η οποία απλοποιεί τη
διαδικασία της διεθνούς
καταχώρισης εμπορικού σήματος,
μειώνοντας την απαίτηση να
υποβάλουν χωριστές αιτήσεις από
διαφορετικές χώρες ή περιφερειακά
γραφεία). Όσον αφορά στους
ιστοχώρους, η Κύπρος έχει κατά
μέσο όρο 35,2 πρώτου επιπέδου
ιστοχώρους (δηλαδή ιστοσελίδες
που τελειώνουν με biz, info, org, net
ή com) ανά χίλια άτομα, ηλικίας 15
έως 69. Δεν είναι σαφές, όμως πόσο
αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται
με την Ε&Α και άλλες μορφές
καινοτομίας από Κύπριους, σε
αντίθεση με την καινοτομία
διεθνώς προσανατολισμένων
εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες
στην Κύπρο. Δηλαδή που αφορά
στην καινοτομία από τους πελάτες
του τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών.

Πίνακας 3.03 Κατάταξη Δημιουργικών Αποτελεσμάτων
Δημιουργικό αποτέλεσμα

Γενική κατάταξη

Όρος αποτελεσμάτων

Κατάταξη

0.9

23

35.2

23

52.3

66

34.0

Υψηλότερη και χαμηλότερη

Εμπορικό σήμα κατοίκων Μαδρίτης reg / δισ.
PPP$ του ΑΕΠ
Γενικοί τομείς ανωτάτου επιπέδου (TLDs)/th
pop. 15–69

ΤΠΕ και δημιουργία μοντέλου επιχειρήσεων
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Η χαμηλότερη θέση για την Κύπρο
δίνεται στα «Δημιουργικά
Αποτελέσματα» στην κατηγορία
δημιουργία επιχειρηματικών
μοντέλων και μοντέλων
Τεχνολογίας Πληροφόρησης
Επικοινωνίας (Δείκτης 7.1.3). Αυτό
αντανακλά το βαθμό στον οποίο οι
νέες τεχνολογίες και οι τεχνολογίες
επικοινωνίας εφευρίσκουν νέα
επιχειρηματικά μοντέλα,
υπηρεσίες και προϊόντα σε μια
συγκεκριμένη χώρα. Η Κύπρος
κατατάσσεται 66η σε αυτό το
πεδίο, γεγονός που υποδηλώνει ότι
το μεγαλύτερο μέρος της
δραστηριότητας στη δημιουργία
πρώτου επιπέδου ιστοχώρων δεν
έχει σχέση με τη δημιουργία
επιχειρηματικών μοντέλων,
υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ. Ο
συνδυασμός της υψηλής θέσης για
τα εμπορικά σήματα και τομείς, με
την χαμηλή για τις ΤΠΕ δημιουργία
επιχειρησιακών μοντέλων ενισχύει
την πιο πάνω υπόθεσή μας, ότι από
το μεγαλύτερο μέρος της
καταχώρισης εμπορικών σημάτων
και καταχώρισης ιστοχώρων έχει
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αναληφθεί από τις εταιρείες που
ασχολούνται κατά κύριο λόγο με
μια τέτοια επιχειρηματική
δραστηριότητα σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Αφού εξετάσαμε την καλύτερη
απόδοση της κατηγορίας (Θεσμοί)
και τη χειρότερη (Δημιουργικά
Αποτελέσματα), θα εξετάσουμε
τώρα τους υπόλοιπους πέντε
δείκτες, σύμφωνα με τη σχετική
τους σημασία για τον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών. Έτσι,
ξεκινάμε με το Ανθρώπινο
Κεφάλαιο & Έρευνα και στη
συνέχεια εξετάζουμε τις Υποδομές,
την πολυπλοκότητα της Αγοράς,
την πολυπλοκότητα των
Επιχειρήσεων, και τις Εκροές
Γνώσης & Τεχνολογίας. Για λόγους
εξοικονόμησης χώρου θα
εξετάσουμε τον καλύτερο και τον
χαμηλότερο δείκτη σε κάθε
κατηγορία.
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3.4 Ανθρώπινο
κεφάλαιο και έρευνα
Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και η
Έρευνα αντιπροσωπεύει την
επένδυση μιας χώρας στους
ανθρώπους της από την άποψη της
εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής
έρευνας. Η Κύπρος κατατάσσεται
30η από 141 οικονομίες σε αυτή την
κατηγορία. Είναι πίσω από τις 3
χώρες που εξετάζονται σε σύνολο 4
χωρών που αποτελούν την ομάδα-η
Σιγκαπούρη κατετάγη 2η, η
Ιρλανδία 7 η και το Λουξεμβούργο
12η. Η Μάλτα κατατάσσεται 47 η.
Η καλύτερη επίδοση στην
κατηγορία Ανθρώπινο Κεφάλαιο
και Έρευνα είναι στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με κατάταξη στην 19η
θέση. Αυτό αποδεικνύει ότι η
Κύπρος εκτιμά ιδιαίτερα την
εκπαίδευση και επενδύει επίσης σε
αυτή. Η κατάταξη γίνεται με βάση
την αναλογία του συνόλου των
εγγεγραμμένων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ανεξάρτητα από την
ηλικία.
Η χαμηλότερη επίδοση στην
κατηγορία του Ανθρώπινου
Κεφαλαίου και της Έρευνας είναι οι
ακαθάριστες δαπάνες Ε&Α ως
ποσοστό του ΑΕΠ, όπου η Κύπρος
κατατάσσεται 59η. Η Κύπρος
κατατάσσεται επίσης χαμηλά σε
σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ για
τον εν λόγω δείκτη. Αποτελεί
γεγονός ότι η Κύπρος δεν επενδύει
αρκετά στην Ε&Α, όπως θα έλεγαν
κάποιοι, επειδή μέχρι τώρα δεν
υπήρχαν πραγματικά σημαντικοί
ερευνητικοί οργανισμοί που θα
μπορούσαν να αξιοποιήσουν την
επένδυση.
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Πίνακας 3.04 Ανθρώπινο Κεφάλαιο & Έρευνα
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Έρευνα

Όρος
αποτελεσμάτων

Γενική κατάταξη

49.3

Καλύτερο και χειρότερον

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ακαθάριστες δαπάνες για την Ε&Α,% ΑΕΠ
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3.5 Υποδομές
Οι Υποδομές είναι ένα σημαντικό
πεδίο, δεδομένου ότι δεν
περιλαμβάνει μόνο κλασικούς
δείκτες, όπως το εμπόριο και τις
μεταφορές που σχετίζονται με τις
υποδομές, αλλά και τον τομέα
Τεχνολογίας Πληροφόρησης και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την
οικολογική βιωσιμότητα. Η γενική
κατάταξη της Κύπρου, για τις
υποδομές είναι η 42η θέση, πίσω
από την Ιρλανδία (35), το
Λουξεμβούργο (18) και τη
Σιγκαπούρη (9), αλλά μπροστά από
τη Μάλτα (46).

64.5

0.5

Κατάταξη

30
19

59

Η καλύτερη σχετική επίδοση για
την Κύπρο στην κατηγορία των
Υποδομών είναι ο δείκτης για τη
χρήση των ΝΤΕ, όπου η Κύπρος
κατατάσσεται 28η. Ο δείκτης
χρήσης των ΝΤΕ είναι ένας
σύνθετος δείκτης που
περιλαμβάνει χρήστες του
διαδικτύου, συνδρομητές σταθερής
και κινητής τηλεφωνίας και
ευρυζωνικές συνδρομές ανά 100
κατοίκους. Αυτή είναι μια σχετικά
υψηλή απόδοση για τη Κύπρο που
επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο
των υποδομών που διαθέτει η χώρα
όσον αφορά στη χρήση, την
πρόσβαση και τη συνδεσιμότητα
των ΝΤΕ. Η τεχνολογία αποτελεί
θεμελιώδη προϋπόθεση για την
ανάπτυξη και η Κύπρος έχει ευρεία
χρήση και πρόσβαση σε αυτή.

Πίνακας 3.05 Υποδομές
Σειρά Αποτελεσμάτων
Γενική κατάταξη

Καλύτερα και χειρότερα
Χρήση των ΝΤΕ

Συμμετοχή μέσω διαδικτύου
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Όρος
αποτελεσμάτων

43.3
47.8
7.9

Κατάταξη
42
28

98

Ενώ η Κύπρος βρίσκεται ψηλά
στην κατάταξη για τη χρήση των
ΝΠΕ για τον αριθμό των κατοίκων
της, έχει χαμηλές επιδόσεις όσον
αφορά στην ηλεκτρονική
συμμετοχή. Η κατάταξη
προέρχεται από το δείκτη
ηλεκτρονικής συμμετοχής των
Ηνωμένων Εθνών και βασίζεται σε
έρευνα που χρησιμοποιείται ο
Δείκτης του ΟΗΕ τις Διαδικτυακές
Υπηρεσίες. Οι ερωτήσεις
επικεντρώνονται στη χρήση του
Διαδικτύου για την διευκολύνση
της παροχής πληροφοριών από τις
κυβερνήσεις στους πολίτες
(«ηλεκτρονική ανταλλαγή
πληροφοριών»), τη διαβούλευση με
τα ενδιαφερόμενα μέρη
(«ηλεκτρονική διαβούλευση»),
καθώς και την εμπλοκή στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων
(«ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων»).
Η τιμή του Δείκτη της
Ηλεκτρονικής Συμμετοχής
αντανακλά πόσο χρήσιμα είναι
αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά και
την έκταση στην οποία έχουν
αναπτυχθεί από την κυβέρνηση σε
σχέση με όλες τις άλλες χώρες.
Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να
αποτυπώσει πώς διαφορετικές
χώρες χρησιμοποιούν διαδικτυακά
εργαλεία για να προωθήσουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ των
πολιτών και της κυβέρνησης,
καθώς και μεταξύ των πολιτών,
προς όφελος όλων. Είναι σαφές ότι
η Κύπρος αντιμετωπίζει
προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα.

3.6 Πολυπλοκότητα της
αγοράς
Η πολυπλοκότητα της αγοράς
αποτελείται από ένα σύνολο 12
δεικτών που συνθέτουν τον
Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας
ώστε να αποτυπωθεί η ικανότητα
των υποδομών της χώρας για την
προώθηση της πρόσβασης σε
πίστωση, στις επενδύσεις, στο
εμπόριο και στον ανταγωνισμό.
Όσο ισχυρότερη είναι η επίδοση σε
αυτά τα τέσσερα γενικότερα πεδία
και τους επιμέρους δείκτες τους,
τόσο μεγαλύτερη είναι η
πολυπλοκότητα της αγοράς στη
χώρα, σύμφωνα με την οποία οι
δυνάμεις της αγοράς, της
προσφοράς και της ζήτησης και ο
ανταγωνισμός μπορούν να
αναπτυχθούν.
Η επίδοση της Κύπρου είναι
σχετικά ισχυρή στην
πολυπλοκότητα της αγοράς με
κατάταξη στην 20η θέση από 141
οικονομίες. Σε σύγκριση με την
ομάδα από τους ομολόγους της, η
Κύπρος είναι τρίτη, ξεπερνώντας το
Λουξεμβούργο (23) και τη Μάλτα
(57), αλλά πίσω από την Ιρλανδία
(6) και τη Σιγκαπούρη, που έχει την
καλύτερη επίδοση στην ομόλογη
ομάδα και η οποία βρίσκεται στην
4η θέση από 141 οικονομίες.
Ο καλύτερος δείκτης στην
κατάταξη είναι οι «Συμφωνίες
Κεφαλαίων Επιχειρηματικών
Συμμετοχών», όπως αναφέρεται
από την Thomson Reuters, όπου η

Κύπρος κατατάσσεται στην 10η
θέση από 141 οικονομίες. Ο δείκτης
αυτός αναφέρεται σε στοιχεία
σχετικά με συμφωνίες κεφαλαίων
ιδιωτικών τοποθετήσεων, με
λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων,
σχετικά με την τοποθέτηση
επενδύσεων, εταιρείες επενδυτών
και επενδύσεων και κεφαλαίων. Η
σειρά βασίζεται σε συμφωνίες
κεφαλαίων, επιχειρηματικών
συμμετοχών από την 1η Ιανουαρίου
2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, με τα
δεδομένα που συλλέγονται από την
τοποθέτηση των επενδύσεων. Τα
στοιχεία αναφέρονται ως συμφωνία
για κάθε ένα τρισεκατομμύριο
δολάρια του ΑΕΠ σε ισοτιμία
αγοραστικής δύναμης (PPP$ ΑΕΠ).
Σαφώς, αυτός είναι ένας δείκτης
που δείχνει τη δύναμη και την
εμπειρία του τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο, έχοντας την τεχνογνωσία
για να διευκολύνει τέτοιες
συμφωνίες που ανέρχονται σε πάνω
από 126 τρισεκατομμύρια $ PPP
ΑΕΠ.

Πίνακας 3.06 Πολυπλοκότητα της αγοράς
Πολυπλοκότητα της αγοράς
Γενική κατάταξη

Καλύτερα και χειρότερα

Προσφορές κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών/τρισεκατ. PPP$ ΑΕΠ
Κεφαλαιοποίηση της αγοράς % ΑΕΠ
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Όρος
αποτελεσμάτων

Κατάταξη

126.3

10

19.9

75

56.2

Η κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο

20

35

Ωστόσο, αυτές οι συμφωνίες δεν
γίνονται απαραίτητα στην Κύπρο.
Αυτό υπογραμμίζεται από το
γεγονός ότι η χαμηλότερη
κατάταξη στην κατηγορία της
Πολυπλοκότητας της Αγοράς είναι
η κεφαλαιοποίηση της αγοράς
(επίσης γνωστή ως «αγοραία
αξία»). Εισηγμένες εγχώριες
εταιρείες είναι οι εταιρείες που
έχουν συσταθεί εγχώρια και είναι
εισηγμένες στο χρηματιστήριο της
χώρας στο τέλος του έτους. Οι
εισηγμένες εταιρίες δεν
περιλαμβάνουν τις εταιρείες
επενδύσεων, αμοιβαίων
κεφαλαίων, ή άλλων οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων. Η χαμηλή
βαθμολογία για την Κύπρο
υπογραμμίζει το γεγονός ότι η
ενεργή χρηματιστηριακή αγορά
είναι πολύ μικρή και γενικά δεν
χρησιμοποιείται ως όχημα για την
αύξηση της εταιρικής
χρηματοδότησης. Ο δείκτης αυτός
δείχνει, επομένως, ότι υπάρχουν
σημαντικές ευκαιρίες για
βελτίωση.

3.7 Η πολυπλοκότητα
των επιχειρήσεων
Για την πολυπλοκότητα των
επιχειρήσεων, η Κύπρος
κατατάσσεται 37 η από τις 141. Αξίζει
να σημειωθεί, ότι αυτό είναι το
πεδίο στο οποίο η Κύπρος υστερεί
περισσότερο έναντι των ομολόγων
της, με τη Σιγκαπούρη να
κατατάσσεται 1η , την Ιρλανδία 2η,
τη Μάλτα 4η και το Λουξεμβούργο
5ο.
Η καλύτερη σχετική επίδοση για
την Κύπρο όσον αφορά στην
πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων
είναι ο αριθμός των συμφωνιών
κοινοπραξιών επιχειρήσεων. Όπως
και στο δείκτη για τις Συμφωνίες
Κεφαλαίων Επιχειρηματικών
Συμμετοχών, αυτό γίνεται με χρήση
των στοιχείων της Thomson Reuters
για τις κοινοπραξίες, το 2011, και
αναφέρεται ως συμφωνίες ανά
τρισεκατομμύριο $ PPP ΑΕΠ. Μέσα
σε αυτή την υποκατηγορία, η
Κύπρος βρίσκεται στη 10η θέση
παγκοσμίως, με την Ιρλανδία να
είναι η μονάδική χώρα που
προηγείται 7 η) από την ομάδα των
ομολόγων της. Ο δείκτης αυτός

επιβεβαιώνει την εμπειρία και τη
δύναμη του τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο, η οποία έχει την
τεχνογνωσία και την εμπειρία για
να δομήσει συμφωνίες
κοινοπραξιών επιχειρήσεων που
αξίζουν τρισεκατομμύρια. Ωστόσο,
όπως και η πολυπλοκότητα της
αγοράς, είναι πιθανό ότι πολλά
από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία
αφορούν στοιχεία ή έργα που
λαμβάνουν χώρα εκτός Κύπρου.
Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που η
χαμηλότερη επίδοση στην
κατηγορία της «Πολυπλοκότητας
των επιχειρήσεων» είναι ο δείκτης
που αναφέρεται στο ποσοστό των
ακαθάριστων δαπανών για Ε&Α
που χρηματοδοτείται από τις
επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, η Κύπρος δεν επενδύει
αρκετά σε Ε&Α. Μέσα σε αυτή την
υποκατηγορία πιο συγκεκριμένα, η
Κύπρος κατατάσσεται 65η από 141
οικονομίες στο ποσοστό της Ε&Α
που χρηματοδοτείται από τον
ιδιωτικό τομέα.

Πίνακας 3.07 Πολυπλοκότητα Επιχειρήσεων
Πολυπλοκότητα Επιχειρήσεων
Γενική κατάταξη

Καλύτερα και χειρότερα

Κοινοπραξία στρατηγικής συμμαχίας /τρισεκατ.
PPP$ ΑΕΠ
Ε&Α χρηματοδοτείται από τις επιχειρήσεις %

Πηγή: Global Innovation Index 2012
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Όρος
αποτελεσμάτων

Κατάταξη

146.6

8

17.8

65

43.3

42

3.8 Οι εκροές γνώσης
και τεχνολογίας
Μια άλλη ένδειξη ότι ο τομέας των
επιχειρηματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο διευκολύνει τις ανάγκες των
πελατών των διεθνών εταιρειών
στους τομείς της καινοτομίας είναι
στην κατηγορία των εκροών
γνώσης και τεχνολογίας. Αυτό είναι
ουσιαστικά ένα μέτρο του τι
επιτυγχάνεται με την καινοτομία.
Εδώ η Κύπρος κατατάσσεται 25η,
αρκετά πίσω από τους ομόλογους
της, με τη Σιγκαπούρη να
κατατάσσεται 3η, την Ιρλανδία 6η,
τη Μάλτα 14η και το Λουξεμβούργο
18ο. Ωστόσο, αυτό αποτελεί
ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία
να μεταφερθεί τέτοια
εμπειρογνωμοσύνη η οποία θα
διευκολύνει η ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας σε γνώση και
καινοτομία. Οι συζητήσεις για το
σκοπό αυτό ήταν για παράδειγμα
σε εξέλιξη από την ίδρυση του
πρώτου τεχνολογικού πάρκου στη
δεκαετία του 1990 και κορυφώθηκε
με τις προτάσεις για τη δημιουργία
της Περιφέρειας Γνώσης
Λευκωσίας.
Η καλύτερη σχετική επίδοση για
την Κύπρο είναι ο αριθμός των
νέων επιχειρήσεων που
καταχωρούνται ανά 1.000
κατοίκους ηλικίας 15-64 (το 2009),
όπου η Κύπρος κατατάσσεται 1η
στην κατηγορία αυτή. Αυτό είναι
άλλη μια επιβεβαίωση της δύναμης
και της ικανότητας του τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο.
Η χαμηλότερη σχετική επίδοση σε
αυτήν την ενότητα για την Κύπρο
μετρά την ανάπτυξη του ΑΕΠ
(μετρούμενο σε σταθερή τιμή-PPP
$) ανά άτομο του πεδίου.
Επομένως, είναι ένα μέτρο
σύγκρισης της παραγωγικότητας
της εργασίας για εκροές ανά
μονάδα εργασίας εισροών. Το ΑΕΠ
ανά απασχολούμενο είναι το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)
δια της συνολικής απασχόλησης

στην οικονομία. Σε περιόδους
οικονομικής κρίσης, όταν οι
επιχειρήσεις μειώνουν το εργατικό
τους δυναμικό, μπορεί να υπάρξει
μια φυσική αύξηση της
παραγωγικότητας, αφού λιγότεροι
εργαζόμενοι αναγκάζονται να
παράγουν παρόμοια επίπεδα
παραγωγής. Έτσι, εφ’ όσον η
μείωση της απασχόλησης δεν είναι
τόσο απότομη όσο η πτώση του
ΑΕΠ, η παραγωγικότητα θα
αυξηθεί σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Ωστόσο, η μεγαλύτερη
πρόκληση μακροπρόθεσμα είναι να
ενδυναμωθούν οι εργαζόμενοι για
τη βελτίωση της παραγωγικότητας
σε μια πιο βιώσιμη βάση σε μια
στιγμή κατά την οποία μπορεί
επίσης να αντιμετωπίζουν
περικοπές στους μισθούς και τα
οφέλη τους ενώ οι εργοδότες
μειώνουν το κόστος. Ωστόσο, αν η η
παραγωγικότητα ενθαρρύνεται
στους τομείς με συγκριτικό
πλεονέκτημα, όπως οι
επαγγελματικές υπηρεσίες, όπου η
ζήτηση (και ως εκ τούτου η
συμβολή στο ΑΕΠ) συνεχίζει να
είναι ισχυρή, τότε η Κύπρος θα
μπορούσε να βελτιώσει την
παραγωγικότητά της σε
μελλοντικές κατατάξεις στο Global
Innovation Index.

Πίνακας 3.08 Εκροές γνώσης και τεχνολογίας
Εκροές γνώσης & τεχνολογίας
Γενική κατάταξη

Καλύτερα και χειρότερα

Ρυθμός ανάπτυξης του PPP$ ΑΕΠ/εργαζομένου,
%
Νέες επιχειρήσεις /th pop. 15–64

Πηγή: Global Innovation Index 2012

Όρος
αποτελεσμάτων

Κατάταξη

1.3

92

20.3

1

44.7

Η κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο

25
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3.9 Συμπέρασμα: μια
ευκαιρία μόχλευσης
των υφιστάμενων
δυνατοτήτων
Η ανάλυσή μας έχει δείξει ότι η
Κύπρος έχει σαφώς αρκετά
πλεονεκτήματα, όσον αφορά στην
καινοτομία, πολλά από τα οποία
προέρχονται από την εμπειρία και
το μέγεθος του τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, είναι επίσης πολύ πίσω
από τους ανταγωνιστές της σε
τομείς όπως η πολυπλοκότητα των
επιχειρήσεων, οι δημιουργικές
εκροές και ως εκ τούτου η
δημιουργία και η κεφαλαιοποίηση
της γνώσης. Εκεί όπου η Κύπρος ως
μια δημιουργός καινοτομίας
υπερέχει, φαίνεται ότι αυτό είναι
ως αποτέλεσμα του τομέα των
επαγγελματικών επιχειρηματικών
υπηρεσιών οι οποίες διευκολύνουν
τις προσπάθειες διεθνών πελατών
να καινοτομήσουν. Είναι λοιπόν
ζωτικής σημασίας για τον τομέα
των επαγγελματικών υπηρεσιών να
επικεντρωθεί στην καινοτομία στο
πλαίσιο της τοπικής οικονομίας.
Είναι σαφές ότι, για να
δημιουργηθεί ένα μοντέλο για
βιώσιμη ανάπτυξη ο ιδιωτικός
τομέας θα πρέπει να επενδύσει
περισσότερο στον τομέα της Ε&Α.
Οι συμφωνίες κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών δεν
πρέπει μόνο να πραγματοποιούνται
στην Κύπρο αλλά επίσης να
επενδύονται στην χώρα. Εδώ,
υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, όπως
φορητές και νέες τεχνολογίες, το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που
θα υποστηρίξουν ένα γνήσιο
οικοσύστημα επιχειρηματικότητας
(βλέπε Ενότητα 6). Σήμερα, η χώρα
διαθέτει νέους τομείς στην έρευνα
όπως τη νευροεπιστήμη τη
γενετική, την ενέργεια, τις μπλε
και πράσινες τεχνολογίες, την
αρχαιολογία, κλπ. Η Κύπρος
μπορεί επίσης να είναι πολύ πιο
καινοτόμος από ότι είναι σήμερα,
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εστιάζοντας περισσότερο στους
νέους ερευνητές με υψηλό
μορφωτικό επιπέδο. Για τον τομέα
των επαγγελματικών υπηρεσιών,
ιδιαίτερα, υπάρχει μια ευκαιρία για
την ενίσχυση της καινοτομίας
στους τομείς αυτούς.
Η Κύπρος μπορεί να βελτιώσει
πρώτα το περιβάλλον της
καινοτομίας και την κατάταξή της,
αξιοποιώντας στόχους που εύκολα
μπορεί να επιτύχει - δηλαδή τους
επόμενους 12 έως 24 μήνες την
ενίσχυση των κατηγοριών στις
οποίες έχει σχετικά καλές επιδόσεις
όπως οι «Θεσμοί» και η
«Πολυπλοκότητα της Αγοράς».
Επιπλέον, μέσα στους επόμενους 12
μήνες και πέρα από αυτό το χρονικό
όριο θα πρέπει να τεθεί σε
εφαρμογή ένα σχέδιο εφαρμογής
για την ενίσχυση των επιδόσεων σε
άλλους τομείς και να κλείσουν τα
κενά στις βασικές κατηγορίες με
χαμηλότερες επιδόσεις όπως οι
«Υποδομές», η «Πολυπλοκότητα
των Επιχειρήσεων» και τα
«Δημιουργικά Αποτελέσματα».
Για την επίτευξη όλων αυτών των
βελτιώσεων απαιτείται στρατηγικός
σχεδιασμός, συντονισμός και
συνεργασία όλων των βασικών
ενδιαφερόμενων φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των φορέων
χάραξης πολιτικής, του ιδιωτικού
τομέα, των εκπροσώπων του
κλάδου σε διάφορους τομείς, καθώς
και τα πανεπιστήμια και τα
ερευνητικά κέντρα. Μια
λεπτομερής στρατηγική για τη
βελτίωση διαδικασιών απαιτεί μία
σε βάθος ανάλυση, η οποία είναι
πέραν του πεδίου εφαρμογής της
παρούσας εργασίας. Ωστόσο,
κάνουμε μια σειρά από συστάσεις
για βασικά βήματα προς τα εμπρός
στην ενότητα 6.

Ενότητα 4
Ανάλυση SWOT: Πλεονεκτήματα,
αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές
4.1 Εισαγωγή
Κατά τη συγγραφή του κειμένου
αυτού, η κυπριακή οικονομία
ταλαιπωρείται από πολύ άσχημες
αξιολογήσεις της πιστοληπτικής
της ικανότητας, την αυξανόμενη
ανεργία και ελάχιστες προοπτικές
για ετήσια αύξηση του ΑΕΠ. Την
ίδια στιγμή μια πληθώρα
αναποτελεσματικών διαδικασιών
κρατούν πίσω την οικονομία. Όπως
είδαμε στην Ενότητα 1, ο τομέας
των επαγγελματικών υπηρεσιών
είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά
στο ΑΕΠ κατά την τελευταία
δεκαετία και ήταν σχεδόν η
μοναδική κινητήριος δύναμη της
οικονομίας στην πρόσφατη
δύσκολη περίοδο. Συνεπώς, έχει
καταστεί επιτακτική ανάγκη η εκ
νέου ανάλυση των
πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών,
των ευκαιριών και των απειλών
(SWOT) του τομέα. Στόχος σε αυτό
το σημείο της μελέτης είναι να
αναδείξει τα πλεονεκτήματα και να
εντοπίσει τις αδυναμίες του τομέα
των επαγγελματικών υπηρεσιών με
σκοπό να εξευρεθούν τρόποι για
την αξιοποίηση των ευκαιριών και
την μείωση των απειλών.
Όπως είδαμε στην ενότητα 1, κατά
τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας, ο τομέας των
επαγγελματικών υπηρεσιών, σε
συνδυασμό με τις προσπάθειες από
τις επιχειρήσεις των φορολογικών
και λογιστικών υπηρεσιών, οι
οποίες βασίζονταν σε περισσότερες
από 45 συμφωνίες αποφυγής
διπλής φορολογίας, ένα άριστα

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο
εργατικό δυναμικό και ένα ισχυρό
νομικό σύστημα με βάση το
«common law», κατάφερε να
δομήσει μια σημαντική πηγή
εσόδων, βασισμένη σε αμειβόμενες
υπηρεσίες που έχει οδηγήσει σε μια
αυξανόμενη συνεισφορά του τομέα
στο ΑΕΠ και στην απασχόληση. Η
Κύπρος τοποθετήθηκε στη λευκή
λίστα φορολογικών δικαιοδοσιών
του ΟΟΣΑ τον Απρίλιο του 2009.
Αυτό είναι μια σημαντική εγγύηση
στη δύναμη και στις δυνατότητες
του τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών της Κύπρου. Ωστόσο, ο
τομέας λειτουργεί σε ένα
περιβάλλον στο οποίο πολλές από
τις οικονομίες της Ευρωζώνης,
συμπεριλαμβανομένης και αυτής
της Κύπρου, αγωνίζονται να
παραμείνουν στη ζωή. Μετά τον
απόηχο της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης του 2008, η
ικανότητα για κοινοτομία και για
εξελίξη καθίσταται επιτακτική
ανάγκη για κάθε τομέα. Ο τρόπος
που πραγματοποιούνται
επιχειρηματικές συναλλαγές εδώ
και δεκαετίες αλλάζει γρήγορα και
ριζικά. Αυτές οι αλλαγές
επηρεάζουν επίσης τον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών, τον
οποίο εξετάζουμε εδώ.
Η ανάλυση αυτή, παρόλο που δεν
είναι εξαντλητική, προορίζεται να
είναι αρκετά περιεκτική ώστε να
χρησιμεύσει ως ένα πρακτικό
εργαλείο. Προέρχεται από
συνεντεύξεις με επαγγελματίες του
τομέα, καθώς και από ποσοτικά και
περισσότερο ποιοτικά στοιχεία που

προέρχονται από μια σειρά
δημοσιεύσεων και ερευνών που
σημειώνονται στο Παράρτημα.
Παρόλο που ένα ισχυρό θετικό
επιχειρηματικό κλίμα στην τοπική
αγορά για τον τομέα είναι
σημαντικό, η προοπτική της
διεθνούς αγοράς, που
περιλαμβάνει βασικούς
διαμορφωτές κοινής γνώμης, τους
πελάτες, τους ενδιαφερόμενους
επενδυτές, εταιρείες, αναλυτές,
διεθνείς ρυθμιστικούς
οργανισμούς, οργανισμούς
αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, είναι
θεμελιώδους σημασίας. Ένας
τρόπος για να συλληφθεί αυτή η
διεθνής προοπτική είναι μέσω
εκθέσεων παγκόσμιας κατάταξης,
όπως ο Δείκτης Παγκόσμιας
Ανταγωνιστικότητας 2012 του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ,
το Doing Business Report 2012 της
Διεθνούς Τράπεζας και το Annual
Global CEO Survey 2012 της PwC,
που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ.
Εδώ, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι
μεθοδολογίες της κάθε έκθεσης
διαφέρουν και η εξαγωγή
συμπερασμάτων από τις
κατατάξεις θα ήταν σαν να
συγκρίνουμε κουκιά με φασόλια.
Για να συνεχίσουμε την
παρομοίωση με τα όσπρια, θα
συζητήσουμε για το πώς αυτά τα
όσπρια συνιστούν τα πεδία των
δυνατών και αδύνατων σημείων
του τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην Κύπρο, τονίζοντας
παράλληλα ευκαιρίες για
συγκομιδή καλύτερων καρπών στο
μέλλον την ίδια στιγμή που οι
απειλές αυξάνονται.
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Ως εκ τούτου, στην παρούσα
έκθεση, έχουμε συντάξει μια
ανάλυση SWOT που βασίζεται σε
κύρια ποιοτικά στοιχεία.
Πιστεύουμε ότι αυτό είναι χρήσιμο
τόσο σε καιρούς ευημερίας αλλά
ακόμη περισσότερο σε περιόδους
κρίσης, καθώς επιτρέπει στον τομέα
να προσαρμοστεί και να είναι
ευέλικτος σύμφωνα με την
επικαιρότητα, γεγονός που θα
αποδειχθεί κρίσιμο για επιβίωση.
Στο μέρος αυτό παρέχεται μια
σύντομη επισκόπηση της
λειτουργίας της ανάλυσης SWOT
και ένας πίνακας που δείχνει τα
βασικά Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες,
Ευκαιρίες και Απειλές, που
καταρτίστηκαν με βάση την
προαναφερθείσα έρευνα. Στη
συνέχεια θα συζητήσουμε το
περιεχόμενο της ανάλυσης SWOT.

4.2 Η ανάλυση SWOT
ως εργαλείο
Η ανάλυση SWOT είναι ένα απλό
αλλά πρακτικό εργαλείο που
μπορεί να συλλάβει τους
ενδογενείς ή εσωτερικούς
παράγοντες κάποιου ζητήματος ως
πλεονεκτήματα και αδυναμίες,
καθώς και τους εξωγενείς ή
εξωτερικούς παράγοντες ως
ευκαιρίες και απειλές. Σε μια
ανάλυση SWOT τα πλεονεκτήματα
και οι ευκαιρίες θεωρούνται ως
θετικά στοιχεία για την ανάλυση
κάποιου θέματος, που στην
περίπτωσή μας είναι ο τομέας των
επαγγελματικών υπηρεσιών, ενώ οι
αδυναμίες και απειλές έχουν
αρνητικές επιπτώσεις. Η ανάλυση
SWOT μπορεί να προσφέρει μια
γρήγορη άποψη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και των
μειονεκτημάτων. Μπορεί επίσης να
χρησιμεύσει ως χάρτης για να
αντιπαραβάλλονται τα
πλεονεκτήματα με τις ευκαιρίες και
οι δυνατότητες μετριασμού των
αδυναμιών με τις απειλές. Μερικές
φορές, αν και είναι δύσκολο,
κάποιες αδυναμίες μπορούν να
μετατραπούν σε πλεονεκτήματα
και ορισμένες απειλές σε ευκαιρίες.
Προτείνουμε αρχικά να
επικεντρωθούμε στην
ισχυροποίηση των
πλεονεκτημάτων και των
ευκαιριών, ενώ παράλληλα να
συγκρατηθούν οι αδυναμίες και να
μειωθούν οι απειλές. Εμμένοντας
στην πρακτική μας προσέγγιση
στην εργασία αυτή, τα στοιχεία
που παρουσιάζονται σε κάθε
τεταρτημόριο απλά αναφέρονται,
δεν είναι κατ ‘ανάγκην με σειρά
προτεραιότητας, και δεν
αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο.
Στον πίνακα 4.01 παρουσιάζεται το
διάγραμμα SWOT σε τέσσερα
τεταρτημόρια. Τα δύο άνω
τεταρτημόρια δείχνουν μερικά από
τα κύρια πλεονεκτήματα και τις
αδυναμίες του τομέα των

επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο, με βάση την επισκόπηση
μας, τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και
τις συνεντεύξεις με επαγγελματίες
του κλάδου. Τα δύο κάτω
τεταρτημόρια δείχνουν τις
ευκαιρίες και τις απειλές που
αντιμετωπίζει ο τομέας.

Πίνακας 4.01 Ανάλυση SWOT
Τομέας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών - Ανάλυση SWOT
Πλεονεκτήματα

Αδυναμίες

•• Κοινό Δίκαιο με βάση το νομικό
σύστημα
•• Ισχυρό και αξιόπιστο φορολογικό
σύστημα
•• Συμμορφώση με την ΕΕ και το ΟΟΣΑ
•• Μορφωμένοι, αγγλόφωνοι,
πιστοποιημένοι επαγγελματίες
•• Τεχνογνωσία στις εταιρικές,
πιστωτικές και φορολογικές
συμβουλευτικές υπηρεσίες
•• Βολική γεωγραφική θέση και ζώνη
ώρας
•• Υψηλό βιοτικό επίπεδο

•• Κατακερματισμένη
ανάπτυξη των επιχειρήσεων
•• ‘Ελλειψη εξειδικευμένων ικανοτήτων
σε νέους τομείς
•• Οι μικρότερες και νεότερες
επιχειρήσεις είναι συχνά
περιθωριοποιημένες
•• Έλλειψη καινοτόμων εσωτερικών
στρατηγικών
•• Δεν αξιοποιούνται αρκετά τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
•• Δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους
φορείς χάραξης πολιτικής
•• Υπεξάρτηση από μία αγορά
•• Έλλειψη ευελιξίας και δυναμικής
προσέγγισης

Εσωτερικοί
παράγοντες

Τομέας παροχής επαγγελματικών
υπηρεσιών - Ανάλυση SWOT
Ευκαιρίες

Απειλές

•• Νέοι τομείς (π.χ. Πετρέλαιο &
Φυσικό Αέριο, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας)
•• Ένα «Οικοσύστημα
Επιχειρηματικότητας» &
Επιχειρηματικών Κεφαλαίων
•• Νέοι νόμοι σε επίπεδο ΕΕ για
Τραστ, ΠΕ
•• Ενίσχυση της νεολαίας
•• Χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και του διαδικτύου
•• Καινοτομία και αποδοτικότητα

•• Μετανάστευση σε πιο
καινοτόμες χώρες
•• Αύξηση του παγκόσμιου
ανταγωνισμού σε βασικούς
τομείς
•• Απώλεια ευνοϊκού φορολογικού
καθεστώτος
•• Ευρύτερες επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης
•• Απώλεια πελατών από πιο
ευέλικτες χώρες

Θετικά

Εξωτερικοί
παράγοντες

Αρνητικά
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4.3 Πλεονεκτήματα

Σύστημα Κοινού Δικαίου

Όπως φαίνεται από την παραπάνω
ανάλυση SWOT υπάρχουν πολλά
πλεονεκτήματα που μπορούν να
αξιοποιηθούν, καθώς και αρκετές
αδυναμίες που θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν εσωτερικά,
προκειμένου να ενισχυθεί ο κλάδος
και να αντιμετωπίστουν οι
εξωγενείς ευκαιρίες και απειλές.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του τομέα
περιλαμβάνουν ένα νομικό και
κανονιστικό σύστημα που
βασίζεται στο «Κοινό Δίκαιο» με
ενημερώσεις από την προσχώρηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.
Οι διεθνείς ομόλογοι μπορούν
εύκολα να κατανοήσουν ένα
σύστημα κοινού δικαίου αφού η
έμφαση που δίνεται στα ίδια
κεφάλαια δεν μπορεί εύκολα να
μεταφερθεί σε συστήματα που
βασίζονται σε κώδικα, ειδικά στη
δικαστική διαδικασία, και ως εκ
τούτου διευκολύνει τις
επιχειρηματικές συναλλαγές σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Φορολογικό καθεστώς
Ο τομέας των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην Κύπρο λειτουργεί
στο πλαίσιο ενός ευνοϊκού
φορολογικού συστήματος που είναι
πλήρως ευθυγραμμισμένο με την
ΕΕ και τους διεθνείς κανονισμούς
και με ένα εκτεταμένο δίκτυο
συμφωνιών αποφυγής διπλής
φορολογίας με πάνω από 45 χώρες
σε όλο τον κόσμο. Το 2003 το
φορολογικό σύστημα της Κύπρου
αναθεωρήθηκε για την πλήρη
συμμόρφωση του με τις οδηγίες της
ΕΕ, ακριβώς πριν από την ένταξη
της Κύπρου στην ΕΕ το 2004. Τον
Απρίλιο του 2009, ο ΟΟΣΑ ενέταξε
την Κύπρο στη Λευκή Λίστα των
δικαιοδοσιών που έχουν εφαρμόσει
ουσιαστικά το διεθνώς
συμφωνημένο πρότυπο για την
ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό
υπογραμμίζει την αξιοπιστία και
την ευρωστία του Κυπριακού
φορολογικού συστήματος και
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο
μάρκετινγκ για την Κύπρο ως
διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα
είναι η καλά εκπαιδευμένη και
έμπειρη ομάδα των επαγγελματιών
με άπταιστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας που οδηγούν τον τομέα
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον
Κυπριακό Δικηγορικό Σύλλογο,
υπάρχουν πάνω από 7,000
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δικηγόροι στην Κύπρο οι οποίοι
μπορούν να ενεργούν τόσο ως
νομικοί σύμβουλοι όσο και ως
δικηγόροι, αφού δεν υπάρχει καμία
διάκριση μεταξύ των δύο στην
Κύπρο. Επιπλέον, σύμφωνα με το
Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου (ΣΕΛΚ), υπάρχουν πάνω
από 5.000 πιστοποιημένοι λογιστές
και ελεγκτές, οι οποίοι είναι
εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι
ως επί το πλείστον στο Ηνωμένο
Βασίλειο, καθώς και μερικές
χιλιάδες επαγγελματίες υπηρεσιών
θεματοφύλακες και παροχείς
βοηθητικών υπηρεσιών. Ο τομέας
των επαγγελματικών υπηρεσιών
έχει σημαντική εμπειρία σε
εταιρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
συγχωνεύσεων και εξαγορών, στον
τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό
τομέα, καθώς και σε αυτόν των
ακινήτων, όπως επίσης και
σημαντική εμπειρία στην
φορολογική συμβουλευτική, στην
εγγραφή νέων εταιρειών και στην
παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα.
Γεωγραφία και κουλτούρα
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου
την καθιστά κατάλληλη όσον
αφορά στην πρόσβαση σε διάφορες
αγορές και ζώνες ώρας,
συμπεριλαμβανομένης της
Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, της Ρωσίας, του
Καυκάσου, της ευρύτερης Μέσης
Ανατολής και τη Βόρειας Αφρικής.
Η Κύπρος βρίσκεται στο +2 GMT
και είναι περίπου τεσσερισήμισι
ώρες μακριά (ώρες πτήσεις) από το
Λονδίνο, τη Μόσχα και το Ντουμπάι
αντίστοιχα.
Κάτι τελευταίο αλλά όχι λιγότερο
σημαντικό, είναι ότι σε μια εποχή
στην οποία η ποιότητα ζωής και η
ισορροπία εργασίας-ζωής είναι
περιζήτητη, η Κύπρος παρέχει σε
επαγγελματίες μια ευρωπαϊκή
κουλτούρα, καλό μεσογειακό κλίμα
με περισσότερες από 340 ημέρες
ηλιοφάνειας, εύκολη πρόσβαση σε
όμορφες παραλίες, καθώς και
ευρέως διαθέσιμη ευρυζωνική
πρόσβαση, καθιστώντας το εύκολο
σε κάποιον να εργαστεί εκτός
γραφείου.

4.4 Αδυναμίες
Όσον αφορά τώρα τις κύριες
αδυναμίες, βλέπουμε ότι υπάρχουν
αρκετές. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι
μπορούν να αντιμετωπιστούν και
να διαχειριστούν αποτελεσματικά
με λίγο στρατηγικό σχεδιασμό,
καλύτερη συνεργασία και εστίαση
στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη
ανάπτυξη της Κύπρου.

Κατακερματισμός των
προσπαθειών ανάπτυξης των
επιχειρήσεων
Μια βασική αδυναμία είναι ο
κατακερματισμός των προσπαθειών
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την έρευνα Cyprus
Business Leaders που
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2012
από το περιοδικό Gold, όταν οι 800
Κύπριοι, στελέχη επιχειρήσεων,
που συμμετείχαν στην έρευνα
ρωτήθηκαν ποιες ήταν οι
μεγαλύτερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις, το 45% απάντησε ότι
ήταν η αδυναμία να επεκταθούν σε
νέες αγορές, ενώ το 43% απάντησε
για τη μείωση του προϋπολογισμού,
την αναβολή ή ακύρωση
προγραμματισμένων έργων.
Οι κατακερματισμένες και
αδόμητες προσπάθειες ανάπτυξης
των επιχειρήσεων εμποδίζουν την
επέκταση σε νέες αγορές. Ενώ
υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες
που οργανώνονται από
επαγγελματικές ενώσεις του
κλάδου, μεμονωμένες επιχειρήσεις,
Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες και τον
Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης
Επενδύσεων (CIPA), αυτές οι
προσπάθειες είναι συχνά
κατακερματισμένες και στερούνται
μιας εθνικής στρατηγικής
προσέγγισης, στοχοθέτησης και
σωστής παρακολούθησης. Αυτό
έρχεται σε αντίθεση με τις
βέλτιστες πρακτικές που
εφαρμόζονται στη Μάλτα και το
Λουξεμβούργο, όπου υπάρχει πολύ
στενή συνεργασία. Η αδυναμία της
Κύπρου σε αυτό τον τομέα θα
μπορούσε να είναι εν μέρει θέμα
έλλειψης πόρων. Για παράδειγμα,
όπως αναφέρεται στην ενότητα 1, ο
τουρισμός συμβάλλει σήμερα στην
οικονομία λιγότερο από τον τομέα
των επαγγελματικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού είχε προϋπολογισμό
περίπου €62,5 εκατ. από κρατική
χρηματοδότηση το 2012, ενώ
αξιωματούχοι του CIPA αναφέρουν

ότι ο προϋπολογισμός τους είναι
προς το παρόν μόνο €1 έως €1,5
εκατομμύρια ετησίως, αν και αυτό
αναμένεται να αυξηθεί. Ωστόσο,
ακόμη και χωρίς πρόσθετες
δαπάνες, υπάρχουν πολλά
περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά
στην ενεργό συνεργασία, το
συντονισμό, τη διαφάνεια και τη
διακυβέρνηση.
Έλλειψη εξειδικευμένων
ικανοτήτων
Μια δεύτερη βασική αδυναμία είναι
η έλλειψη ικανοτήτων σε βασικούς
νέους τομείς, όπως η ενέργεια,
συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο
του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου, αλλά και τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, τις πράσινες και
μπλε τεχνολογίες. Παρόλο που ο
τομέας του πετρελαίου και φυσικού
αερίου στην Κύπρο είναι εν τη
γενέσει του υπάρχει ένα μικρό
παράθυρο περίπου δύο έως πέντε
χρόνια για να ενισχυθεί. Η
τεχνογνωσία σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις

Η κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο

43

διεθνείς ενεργειακές ανάγκες, είναι
επίσης ελλιπής. Αυτό είναι ένα
ευρύτερο φαινόμενο εντός της
κυπριακής οικονομίας. Ακόμη και
αν η ηλιακή ενέργεια και οι μπλε
τεχνολογίες θα μπορούσαν να είναι
τομείς εμπειρογνωμοσύνης σε μια
χώρα που είναι νησί της
Μεσογείου. Τέτοια
εμπειρογνωμοσύνη θα μπορούσε
να ωθήσει μικρότερες, νεότερες
επιχειρήσεις παροχής
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
πρώτη γραμμή του τομέα. Ωστόσο,
σήμερα, συχνά αυτές
περιθωριοποιούνται από τις
γηραιότερες, πιο καθιερωμένες και
μεγαλύτερες επιχειρήσεις λόγω
προβλημάτων κλίμακας και
ισχυρότερης δικτύωσης σε μια
μικρή αγορά όπως αυτή της
Κύπρου.
Ο λόγος για την έλλειψη
εξειδικευμένων ικανοτήτων είναι
ότι, όπως αναφέρεται στην ενότητα
3 για την καινοτομία, ο κλάδος δεν
έχει γίνει τόσο καινοτόμος όσο θα
μπορούσε, ιδίως αν ληφθεί υπόψη
ο αριθμός των νέων αποφοίτων
σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που έχουν προσληφθεί στον τομέα
των επαγγελματικών υπηρεσιών.
Συχνά, η αντίσταση σε νέες
στρατηγικές είναι ότι αυτές
συνδέονται με νέα ή αυξημένα
έξοδα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει,
ειδικά αν εργαλεία κοινωνικών
μέσων και τεχνολογίας, στα οποία
διαπρέπουν οι νέοι επαγγελματίες,
αναπτύσσονται ή
χρησιμοποιούνται για να
εκμεταλλευτούν τις τοπικές, τις
περιφερειακές και τις παγκόσμιες
ανάγκες των πελατών και τις τάσεις
στον τομέα. Γενικά, ο τομέας των
επαγγελματικών υπηρεσιών δεν
έχει αξιοποιήσει τη χρήση της
τεχνολογίας και των κοινωνικών
μέσων δικτύωσης, στο βαθμό που
θα μπορούσε.
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Υπερεξάρτηση από μια αγορά
Ένας από τους λόγους για την
μείωση του τουρισμού στην Κύπρο
ήταν η υπερβολική εξάρτηση στους
τουρίστες του Ηνωμένου
Βασιλείου, οι οποίοι μέχρι και το
2008 εξακολουθούσαν να
αντιπροσωπεύουν περισσότερο
από το 50% των αφίξεων. Υπάρχει ο
κίνδυνος ότι ο τομέας των
επαγγελματικών υπηρεσιών θα
πέσει στην ίδια παγίδα. Αν και δεν
υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα
στοιχεία, στην έρευνα μας, μάθαμε
ότι οι Ρώσοι πελάτες αποτελούν ένα
«σημαντικό ποσοστό» της
πελατείας του τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο. Όσο οι τιμές του πετρελαίου
παραμένουν γύρω στα $ 100 το
βαρέλι ή περισσότερο, η ρωσική
οικονομία μπορεί να συνεχίσει να
μεγαλώνει. Ωστόσο, όπως
σημειώνεται από το Country
Forecast του Economist Intelligence
Unit (Ιούλιος 2012) υπάρχουν
«σημαντικοί κίνδυνοι» για τις
γενικά ευνοϊκές οικονομικές
προοπτικές της, «ιδιαίτερα η
απειλή ότι η ευρωζώνη θα
μπορούσε να αρχίσει να διαλύεται,
κατακρημνίζοντας μια ανανεωμένη
παγκόσμια ύφεση και ότι θα
υπάρξει απότομη πτώση των τιμών
των εμπορευμάτων,
συμπεριλαμβανομένου του
πετρελαίου».
Η έκθεση σημειώνει επίσης τη
μείωση των επενδύσεων στην
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού
αερίου μετά τη ρωσική ύφεση του
2009 και σημειώνει ότι «η μείωση
των αποθεμάτων θα γίνει ο
δεσμευτικός περιορισμός για την
επέκταση της παραγωγής”.
Συνεπώς, όσο η ρωσική οικονομία
συνεχίζει να αναπτύσσεται υπάρχει
ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον
τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην Κύπρο να
επεκταθεί και σε νέες αγορές.

Ο τομέας δεν τίθεται σε
προτεραιότητα από τους φορείς
χάραξης πολιτικής
Ίσως η πιο σημαντική αδυναμία η
οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί
τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική
είναι το γεγονός ότι οι φορείς
χάραξης πολιτικής δεν φαίνεται να
δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες
των πιο δυναμικών τομέων της
Κύπρου. Σύμφωνα με την
προαναφερθείσα έρευνα Cyprus
Business Leaders, όταν οι
επιχειρήσεις ερωτήθηκαν ποια θα
ήταν η μόνη βελτίωση στον τρόπο
με τον οποίο διεξάγονται οι
επιχειρηματικές συναλλαγές στην
Κύπρο, στην οποία θα
επικεντρώνονταν αν τους δινόταν η
ευκαιρία, η συντριπτική
πλειοψηφία του 58% απάντησε ότι
θα υποχρέωνε τις κρατικές
υπηρεσίες και την κυβέρνηση να
εκσυγχρονιστεί και να μειώσει την
κρατική γραφειοκρατία. Επιπλέον,
στην Έκθεση για την Κύπρο του
Νοέμβρη του 2011 του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, το άρθρο IV
(σελ. 23) τονίζει ότι μια βασική
διαρθρωτική μεταρρύθμιση που
απαιτείται στην Κύπρο είναι ότι η
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να
προσδιορίσει τα ρυθμιστικά
εμπόδια που επιβαρύνουν το
επιχειρηματικό περιβάλλον στην
Κύπρο και να εφαρμόσει
κατάλληλες μεταρρυθμίσεις για τη
μείωση της γραφειοκρατίας και την
άρση των εμπόδιων για την
αναβάθμιση της τεχνολογίας στο
Κυπριακό επιχειρηματικό
περιβάλλον.
Η έλλειψη σαφούς εστίασης της
πολιτικής επεκτείνεται επίσης και
στις γραφειοκρατικές και στις
πολιτικοποιημένες καθυστερήσεις
σε πρωτοβουλίες κλειδιά, όπως η
Περιφέρεια Γνώσης Λευκωσίας, η
έννοια της χρήσης του “τριπλού
έλικα” πανεπιστήμιου-δήμουκράτους για την προώθηση της
Έρευνας και Ανάπτυξης και της
οικονομικής ανάπτυξης. Η
πρωτοβουλία αυτή υιοθετήθηκε
από την Ομοσπονδία Εργοδοτών

και Βιομηχάνων, τους Δήμους
Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Αυτό που ακολούθησε
ήταν μια διελκυστίνδα μεταξύ του
τότε Υπουργού Οικονομικών και
του Γενικού Διευθυντή του
Γραφείου Προγραμματισμού.
Τελικά, μετά την αντικατάσταση
συγκεκριμένων ατόμων, το
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη
σύσταση το 2010, αλλά δεν έχει
γίνει τίποτα από τότε. Τρία χρόνια
θεσμικής αδράνειας είναι ένα
βασικό και σημαντικό εμπόδιο για
την ανάπτυξη.
Όπως είδαμε στην ενότητα 1 της
παρούσας έκθεσης, δεδομένου ότι
ο τομέας των επαγγελματικών και
οικονομικών υπηρεσιών είναι
μεγάλος και αυξανόμενος, αυτά τα
γραφειοκρατικά εμπόδια τον
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Αν
και υπήρξε εξέλιξη στην
προσπάθεια να μειωθεί η
γραφειοκρατία από την
κυβέρνηση, ιδίως στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας της ΕΕ για
«Βελτίωση του Ρυθμιστικού
Πλαισίου», αυτή είναι ακόμη στα
πρωταρχικά της στάδια, και αφορά
στην ποσοτικοποίηση του
διοικητικού φόρτου. Αξίζει δε να
σημειωθεί ότι αυτή η προσπάθεια
ήταν απάντηση στην Ευρωπαϊκή
οδηγία και όχι αποτέλεσμα ενός
συντονισμένου σχεδίου που θα
λειτουργούσε προληπτικά και θα
ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις
του τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών.
Μια πραγματική εθνική
στρατηγική απαιτεί τη συνεργασία
μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, τη
φωνή του κλάδου και των
ρυθμιστικών αρχών. Οι νέες
διατάξεις που αφορούν τα σκάφη
αναψυχής, την πνευματική
ιδιοκτησία και τα διεθνή τραστ
είναι παραδείγματα του πώς η
συνεργασία μπορεί να παραξει
θετικά αποτελέσματα για τον
τομέα. Ωστόσο, οι φορείς χάραξης
πολιτικής δεν είναι σταθεροί στην
εκμετάλλευση της εμπειρίας και
της γνώσης του συγκεκριμένου
τομέα στο βαθμό που θα μπορούσε,
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των

διαπραγματεύσεων συμβάσεων
διπλής φορολογίας, ούτε και στην
ευρύτερη στρατηγική σε εθνικό
επίπεδο για την οικονομική
ανάπτυξη. Αυτό φαίνεται να είναι
το αποτέλεσμα φτωχής διαχείρισης
πόρων σε υπουργεία κλειδιά. Κατά
τις συζητήσεις μας με τους
επαγγελματίες του κλάδου,
ακούσαμε πως ο καταρτισμός και η
εφαρμογή των κύριων πολιτικών
στο Υπουργείο Οικονομικών είναι η
ευθύνη μιας μικρής ομάδας από
εξαιρετικά ικανούς, αλλά
υπερφορτωμένους αξιωματούχους.
Αυτή η προσέγγιση καταλήγει,
όπως έχει προαναφερθεί, σε
αποσπασματικές προσπάθειες
ανάπτυξης των επιχειρήσεων και
οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο
αναποτελεσματικότητας.
Δεν συνηγορείται από τους
εθνικούς ηγέτες
Σε άλλες ομόλογες χώρες, όπως η
Μάλτα και η Ιρλανδία, οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής και οι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι,
συμπεριλαμβανομένου του
προέδρου της χώρας,
προασπίζονται τους τομείς των
επαγγελματικών υπηρεσιών τους
και τη φωνή του κλάδου στο
εξωτερικό, σε στενή συνεργασία με
τη βιομηχανία. Επιπλέον,
υποστηρίζουν τα αιτήματα και τις
διαβουλεύσεις για καινοτομία, τη
μείωση της γραφειοκρατίας, την
αύξηση της ευελιξίας στην αγορά
εργασίας και την επιτάχυνση των
διαδικασιών στο εσωτερικό των
χωρών τους. Μια τέτοια
προσέγγιση συνεργασίας θα
διευκόλυνε την παροχή υπηρεσιών
στους πελάτες και θα βελτίωνε τη
φήμη της Κύπρου ως
επαγγελματικό κέντρο υπηρεσιών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Αντίθετα, η έλλειψη
στρατηγικής συνεργασίας
δημιουργεί δυσκαμψία και φέρει
την απουσία μιας προληπτικής
προσέγγισης, πράγματα που είναι
ζωτικής σημασίας στη σημερινή
παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα
των επαγγελματικών υπηρεσιών,
όπου η παροχή εξαιρετικών
υπηρεσιών προς τον πελάτη είναι
το ζητούμενο.

4.5 Απειλές
Όπως θα δείτε στο παραπάνω
διάγραμμα οι απειλές του τομέα
είναι λίγες, αλλά είναι όλες σοβαρές
και κρίσιμες.
Υστερεί έναντι των ομολόγων
Όπως είδαμε αναλυτικά στα μέρη 2
και 3, η Κύπρος τείνει να υστερεί
από τους ομολόγους της ως
επιχειρηματικό κέντρο, παρόλο που
κατατάσσεται υψηλότερα σε
ορισμένους δείκτες σύμφωνα με
διάφορες εκθέσεις κατάταξης. Στην
Παγκόσμια κατάταξη
ανταγωνιστικότητας του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ,
όπως είδαμε, η Κύπρος έχει
ολισθήσει στην 58η θέση, πίσω από
το Λουξεμβούργο (22η), την
Ιρλανδία (27 η) και τη Μάλτα (47 η)
και πολύ πίσω από τη καλύτερη
στην κατηγορία, Σιγκαπούρη, που
κατατάσσεται 2η. Η Κύπρος είναι
πολύ πίσω από τις τέσσερις χώρες
της ομόλογης ομάδας όσο αφορά
στην καινοτομία.
Η κατάταξη στους Διεθνείς Δείκτες
είναι το πρώτο επίπεδο ελέγχου
που ασκείται από τους επενδυτές
και τους πελάτες όταν αναζητούν
νέες αγορές και χώρες για τις
επενδύσεις τους. Οι δείκτες αυτοί
αντανακλούν το τι συμβαίνει στη
χώρα και παρέχουν μια σύγκριση
με ομόλογες χώρες. Ωστόσο,
μπορούν να καταστούν επίσης ως
χρήσιμα εργαλεία για τοπικούς
αξιωματούχους, αφού αποτελούν
βάσεις για ετήσιους στόχους και
σημεία αναφοράς για τη βελτίωση
τόσο σε εσωτερικό όσο και σε
ομάδες ομολόγων χωρών.
Απώλεια ευνοϊκού φορολογικού
καθεστώτος
Ίσως η πιο κρίσιμη απειλή από όλες
είναι η πιθανή απώλεια του
ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος.
Ήδη, το 2011 η κυβέρνηση έκανε
μια σειρά από αλλαγές στο
φορολογικό σύστημα που
επηρέασαν τις εταιρείες: αύξηση
από 15% σε 17% και 20% στην
παρακράτηση φόρου επί των
μερισμάτων (για κάτοικους
Κύπρου), αύξηση από 10% σε 15%
στο φόρο για «παθητικά» έσοδα
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από τόκους, νέο ανώτατο
συντελεστή του φόρου
εισοδήματος στο 35% για τα ετήσια
εισοδήματα άνω των €60,000 και
αύξηση του φόρου προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ) από 15% σε 17%. Οι
σημαντικότερες απειλές για το
φορολογικό σύστημα μπορεί να
πάρουν τρεις μορφές: μια
ενδεχόμενη αύξηση του εταιρικού
συντελεστή φορολογίας, η
προτεινόμενη καθιέρωση μιας
πανευρωπαϊκής κοινής
φορολογικής βάσης (ή ακόμη και
φορολογικών συντελεστών) και η
προτεινόμενη εισαγωγή ενός
φόρου επί των χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών.
Είναι κατανοητό ότι μια αύξηση
του εταιρικού φορολογικού
συντελεστή, που σήμερα είναι ο
χαμηλότερος στην ΕΕ στο 10%,
μπορεί να επιβληθεί από την
«Τρόικα» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Αν
και αυτό δεν είναι προς το παρόν
στην ημερήσια διάταξη, και η
Ιρλανδία έλαβε βοήθεια από την
ΕΕ, χωρίς να αλλάξει το 12.5% του
συντελεστή του εταιρικού φόρου,
κατάφερε να το πράξει αυτό,
επειδή η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να
εφαρμόσει σημαντικά μέτρα
λιτότητας, όπως μείωση κατά 14%
στους μισθούς του δημόσιου τομέα
και μεγάλης κλίμακας εθελούσιων
πλεονασμών στο δημόσιο τομέα.
Μέχρι στιγμής, υπάρχει αντίσταση
σε αυτά τα είδη των μέτρων στην
Κύπρο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ότι
η τρόικα θα εισαγάγει την ιδέα της
αύξησης του εταιρικού
φορολογικού συντελεστή, αν η
κυβέρνηση είναι απρόθυμη να
λάβει άλλα μέτρα.
Ένας δεύτερος κίνδυνος για το
ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς
προέρχεται από την κοινή βάση
φορολογίας εταιρειών (CCTB), που
προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το Μάιο του 2011. Αυτό
θα ήταν “ένα ενιαίο σύνολο
κανόνων που οι εταιρείες που
λειτουργούν εντός της ΕΕ θα
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μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν
για τον υπολογισμό των
φορολογητέων κερδών τους.” Ο
κύριος κίνδυνος για την Κύπρο
είναι αν αυτό συνεπάγεται ότι ο
φόρος θα πρέπει να επιβάλλεται
στον τόπο όπου μια εταιρεία
πραγματοποιεί το μεγαλύτερο
μέρος των δραστηριοτήτων της.
Αυτό θα μπορούσε να απομακρύνει
εταιρείες χαρτοφυλακίου, οι οποίες
σύμφωνα με την έρευνα μας είναι
περίπου το 80% των επιχειρήσεων
του τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών.
Ένας τρίτος κίνδυνος είναι ο Φόρος
επί των Χρηματοπιστωτικών
Συναλλαγών (ΦΧΣ), που προτάθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον
Σεπτέμβριο του 2011 και
υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Γνώμης του που
εκδόθηκε το Μάιο του 2012. Η
Επιτροπή προτείνει ότι «θα πρέπει
να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα
χρηματοοικονομικών μέσων (π.χ.
μετοχές, ομόλογα, νομίσματα και
παράγωγα)». Δεδομένου ότι πολλές
Κυπριακές εταιρείες
χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούν ως
βάση την Κύπρο για συγχωνεύσεις
και εξαγορές, αυτό το είδος του
φόρου είναι πιθανό να τις οδηγήσει
σε μη κοινοτικές χώρες,
αφαιρώντας έτσι ένα μεγάλο μέρος
των επιχειρηματικών υπηρεσιών
από την Κύπρο.
Παρόλο που η Κύπρος έχει ενταχθεί
στην Λευκή Λίστα φορολογικών
δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ, τον
Απρίλιο του 2009, η οποία αποτελεί
μια υσχυρή εγγύηση για την
εμπιστοσύνη στο φορολογικό
σύστημα της χώρας, μια αύξηση του
φορολογικού συντελεστή από το
σημερινό 10 τοις εκατό, ή μια
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο
υπολογίζεται, ή τυχόν πρόσθετοι
φόροι στις επιχειρήσεις θα
μπορούσαν να θέσουν σοβαρά σε
κίνδυνο την ικανότητα του τομέα,
και ως εκ τούτου της οικονομίας της
Κύπρου, να ανακάμψει. Ειδικά εν
όψει των άλλων αδυναμιών που
έχουν εντοπιστεί, οι πελάτες μπορεί

να εγκαταλείψουν την Κύπρο για
άλλες, πιο ευνοϊκές και ευέλικτες
διαδικασίες.
Η δημοσιονομική και
τραπεζική κρίση
Μια άλλη βασική απειλή για την
απλή επιβίωση πολλών
επιχειρήσεων είναι η οικονομική
κρίση στην Κύπρο και την ευρύτερη
περιοχή. Στην Κύπρο περνούμε
τόσο δημοσιονομική όσο και
τραπεζική κρίση. Σύμφωνα με την
έρευνα του περιοδικό Gold, το 47%
των 800 ερωτηθέντων συμφωνεί
απόλυτα ότι οι δημοσιονομικές
δυσκολίες που η Κύπρος
αντιμετωπίζει σήμερα είναι
σοβαρές και θα μπορούσαν να
είχαν αποφευχθεί. Σύμφωνα με την
προαναφερθείσα έκθεση
διαβούλευσης για την Κύπρο του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Άρθρο IV (σελ. 8-10), οι οικονομικές
συνθήκες στην Κύπρο
επιδεινώθηκαν ραγδαία από το
2010 και μετά, ουσιαστικά
αποκλείοντας την Κύπρο από τις
μακροπρόθεσμες αγορές κρατικών
ομολόγων. Η καταστροφή ενός
κύριου ηλεκτροπαραγωγικού
σταθμού τον Ιούλιο του 2011 και οι
δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις
και πολιτικές συνέπειες που αυτό
έφερε εμβάθυνε την αίσθηση της
οικονομικής αβεβαιότητας, ακόμη
και πριν από την κλιμάκωση της
ελληνικής κρίσης που έπληξε τις
τράπεζες. Επιπλέον, με την
επιδείνωση της οικονομικής κρίσης
στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις
στα κεφάλαια των κυπριακών
τραπεζών από την έκθεσή τους σε
ελληνικά κρατικά ομόλογα, έχουν
μπει στο παιχνίδι αυστηρότερες
χρηματοοικονομικές συνθήκες, οι
οποίες ήταν επιζήμιες για την
εμπιστοσύνη και τη γενική ζήτηση
για υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής, η
κρίση στην Ελλάδα έφερε νέες
επιχειρήσεις στον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο αφού η χώρα έχει θεωρηθεί
ως ένα αξιόπιστο μέρος για να
δραστηριοποιηθούν. Η συνολική
βάση των τραπεζικών καταθέσεων

έχει επίσης παραμείνει σταθερή,
αν και έχει υπάρξει μετακίνηση
καταθέσεων από τις τράπεζες
εντός της Κύπρου. Αλλά στη
χειρότερη περίπτωση, αν η Κύπρος
θεωρηθεί ότι δεν είναι σε θέση να
καταλήξει σε συμφωνία με την
τρόικα ή να καλύψει τις
υποχρεώσεις της προς αυτή, τότε οι
επιχειρήσεις θα μπορούσαν να
αρχίσουν τη μείωση των
δραστηριοτήτων και των
τραπεζικών καταθέσεων στην
Κύπρο.
Η μετανάστευση των νέων
ταλέντων

Απώλεια πελατών
Τέλος, και αναφορικά με τις
απειλές για τον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο, μια βασική απειλή, η οποία
ίσως συγκεντρώνει όλες τις
αδυναμίες και τις απειλές που
παρατίθενται στον πίνακα
ανάλυσης SWOT, είναι η απώλεια
πελατών, η οποία μεταφράζεται σε
απώλεια επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, απώλεια εσόδων,
απώλεια φορολογικών εσόδων και
μείωση των πιθανοτήτων για την
οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Σύμφωνα με την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού, το ποσοστό
ανεργίας των νέων έφτασε στο
26.7% στο πρώτο τρίμηνο του 2012,
έναντι 20.7% κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2011. Το ποσοστό αυτό
είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς οι
πολυπόθητες θέσεις εργασίας στο
δημόσιο τομέα αρχίζουν να
σπανίζουν. Αφού οι Κύπριοι νέοι
μπορούν τώρα να εργαστούν
οπουδήποτε στην ΕΕ, και
δεδομένου ότι, όπως
προαναφέρθηκε, πολλοί από τους
νέους επαγγελματίες έχουν
σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο,
ο τομέας των επαγγελματικών
υπηρεσιών θα μπορούσε να βιώσει
μια έξοδο νέων ταλέντων προς το
Ηνωμένο Βασίλειο, όπως συμβαίνει
στην Ιρλανδία. Αυτό, όχι μόνο θα
μειώσει τον αριθμό των διαθέσιμων
πόρων εργασίας για τον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών, αλλά
θα είχε επίσης, όπως συζητείται
στο τμήμα για τις ευκαιρίες πιο
κάτω, αρνητικό αντίκτυπο στην
ικανότητα του κλάδου να
καινοτομήσει, και ως εκ τούτου να
συνεχίσει να αναπτύσσεται σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
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4.6 Ευκαιρίες
Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη
συζήτηση σε αυτή την ενότητα με
μια θετική νότα, επισημαίνοντας
τις ευκαιρίες που ο τομέας των
επαγγελματικών και
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
μπορούν να αξιοποιήσουν.
Πανευρωπαϊκές φορολογικές
αλλαγές ως ευκαιρία
Ενώ ο τομέας των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην Κύπρο γενικά
αντιλαμβάνεται την εισαγωγή
αλλαγών στην εταιρική
φορολογική βάση σε ολόκληρη την
ΕΕ ως σοβαρή απειλή, κατά τη
διάρκεια της έρευνάς μας υπήρχαν
και εκείνοι που υποστήριξαν ότι
αυτό θα μπορούσε να μετατραπεί
σε ευκαιρία, εάν ο τομέας τη
σχεδιάσει αρκετά καλά εκ των
προτέρων. Για παράδειγμα, εάν η
ΕΕ εισάγει μια εναρμονισμένη
φορολογική βάση, θα μπορούσε να
αναγκάσει τον τομέα να σκεφτεί
για το πώς να ενθαρρύνει διεθνώς
προσανατολισμένες εταιρείες που
είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο
να επενδύσουν και να
συνεργαστούν στενότερα με την
τοπική οικονομία, αλλά και για τη
δραστηριοποίηση τους εντός της
Κύπρου. Δύο βασικές ευκαιρίες
από αυτήν την άποψη είναι η
ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων
των ανανεώσιμων πηγών, και η
έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α), οι
οποίες συζητούνται περαιτέρω στη
συνέχεια.
Ενέργεια
συμπεριλαμβανομένων των
ΑΠΕ
Μια νέα ευκαιρία που θα αλλάξει
το τοπίο της Κυπριακής οικονομίας,
είναι ο τομέας της ενέργειας. Αυτός
περιλαμβάνει όχι μόνο το φυσικό
αέριο, αλλά και τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όπως η
ηλιακή, η αιολική και ευρύτερα οι
πράσινες και μπλε τεχνολογίες.
Τον Νοέμβριο του 2011 η Noble
Energy Inc, μια εταιρεία εξόρυξης
και παραγωγής πετρελαίου και
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φυσικού αερίου, ανακοίνωσε
σημαντικά αποθέματα φυσικού
αερίου στη θαλάσσια περιοχή
νοτιοανατολικά της Κύπρου ύψους
μεταξύ 5 και 8 τρισεκατομμυρίων
κυβικών ποδιών. Αυτό είναι αρκετό
για να καλυφθεί η εγχώρια
κατανάλωση στην Κύπρο για πολύ
περισσότερο από 100 χρόνια. Αφού
περαιτέρω εξερεύνηση σε
γειτονικές περιοχές θα συνεχιστεί,
η Κύπρος θα μπορούσε να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις
ενεργειακές ανάγκες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επόμενες
δύο δεκαετίες και πέρα. Οι κύριες
και βοηθητικές υπηρεσίες που
προκύπτουν από αυτή τη
διαπίστωση, θα απαιτήσουν την
παροχή εξειδικευμένων
επαγγελματικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια
μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα των
επαγγελματικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
στην Κύπρο για την ενίσχυση των
δυνατοτήτων του στα επόμενα δύο
έως τρία χρόνια.

Επιπλέον, αφού οι εναλλακτικές
πηγές ενέργειας βρίσκονται πλέον
στην πρώτη γραμμή της
παγκόσμιας εστίασης, οι
νομοθεσίες για λογοδότηση και
έλεγχο της χρήσης και της
εξοικονόμησης ενέργειας από κάθε
νομικό και φυσικό πρόσωπο, θα
καταστούν επιτακτική ανάγκη.
Αυτός είναι ένας άλλος τομέας στον
οποίο οι φορείς παροχής
επαγγελματικών υπηρεσιών
μπορούν να εστιάσουν και να
αναπτύξουν δεξιότητες. Δεν
υπάρχει κανένας λόγος για τον
οποίο ο Κυπριακός τομέας των
επαγγελματικών υπηρεσιών δεν θα
μπορούσε να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες αυτές, για εταιρείες,
ιδρύματα και ακόμη και για χώρες
σε όλο τον κόσμο.

Ένα «οικοσύστημα
επιχειρηματικότητας»
Καθώς η οικονομική ανάπτυξη
είναι αρνητική στην Κύπρο αυτή
την στιγμή και μεγάλο μέρος της
ανάπτυξης της προηγούμενης
δεκαετίας βασίστηκε σε μια μη
βιώσιμη επέκταση του τομέα της
κατασκευής των ακινήτων, η
εξεύρεση νέων τρόπων για τη
δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης
έχει οργανικά καταστεί ακόμη πιο
σημαντική. Όπως έχουν ήδη
αναφέρει επαγγελματίες στο χώρο,
η νέα νομοθεσία για τις
φορολογικές απαλλαγές για
επενδύσεις πνευματικής
ιδιοκτησίας παρέχει την ευκαιρία
για επενδύσεις σε Ε & Α.
Ένας τρόπος για την ενθάρρυνση
της Ε & Α είναι η οικοδόμηση ενός
οικοσυστήματος
επιχειρηματικότητας, όπως
συζητείται περαιτέρω στην
ενότητα 6 της παρούσας έκθεσης.
Ένας αριθμός χωρών,
συμπεριλαμβανομένων και των
μικρότερων οικονομιών, έχουν
προωθήσει με επιτυχία αυτά τα
οικοσυστήματα. Η Κύπρος,
διαθέτει όλα τα θεμελιώδη
συστατικά για να προωθήσει
παρόμοια οργανική ανάπτυξη.
Ενίσχυση της νεολαίας
Ο κυπριακός τομέας των
επαγγελματικών υπηρεσιών
απασχολεί μερικούς από τους πιο
μορφωμένους νέους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
κατέχουν ανώτερα πτυχία από
κορυφαία πανεπιστήμια και σχολές
του Ηνωμένου Βασιλείου και των
Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων
χωρών.
Το ποσοστό ανεργίας των νέων τη
στιγμή που συντασσόταν αυτή η
έκθεση είχε ξεπεράσει το 25%,
αλλά παρόλα αυτά, υπάρχει μια
τάση να αναθέτουμε στους νεαρούς
επαγγελματίες, λόγω της
αντίληψης ότι είναι λιγότερο
έμπειροι, χαμηλότερης
προστιθέμενης αξίας εργασία και

λιγότερης ευθύνης. Όμως ίσως θα
ήταν καλύτερα οι νέοι να
απασχολούνται σε νέες
εξειδικευμένες αγορές, ή να
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη
της καινοτομίας μιας επιχείρησης,
έτσι ώστε η εσωτερική
αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα, η ποιότητα
και οι πελατειακές υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας να
ενισχυθούν. Θα μπορούσαμε επίσης
να αναθέτουμε την εξουσία σε
ταλαντούχους νέους για να
αναπτύξουν ευρύτερες στρατηγικές
και σε εθνικό επίπεδο. Πάνω από το
55% των νέων στην Κύπρο δεν
συμμετέχει σε οποιαδήποτε
οργάνωση ή εθελοντική οργάνωση
και από αυτά μόνο το 35% εξηγούν
ότι η μη συμμετοχή τους οφείλεται
στην έλλειψη ενδιαφέροντος. Το
υπόλοιπο 20% λέει ότι δεν
συμμετέχουν διότι δεν έχουν το
χρόνο και αισθάνονται ότι είναι
αποκλεισμένοι από τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων στην
υπερβολικά πολιτικοποιημένη
κοινωνία των πολιτών (Ζένιος,
2011).
Η φωνή του κλάδου μπορεί να
αξιοποιήσει το νέο ταλέντο, με τη
χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και το διαδίκτυο για να
δημιουργήσει νέες στρατηγικές για
την επέκταση σε νέες αγορές. Αυτό
μπορεί να γίνει στους
παραδοσιακούς τομείς των
πιστωτικών και φορολογικών
υπηρεσιών στους οποίους ο τομέας
είναι ήδη ισχυρός. Επίσης, οι νέοι
μπορούν να απασχοληθούν σε
νέους τομείς που έχουν ήδη
προαναφερθεί, και στους οποίους η
Κύπρος θα πρέπει να οικοδομήσει
με στόχο να ανταγωνιστεί σε
παγκόσμιο επίπεδο μέσα στα
επόμενα λίγα χρόνια. Η
ενδυνάμωση αυτού του ταλέντου
μπορεί να είναι η καλύτερη
μακροπρόθεσμη επένδυση που θα
μπορούσε να κάνει ο τομέας και
είναι μια σαφής και άμεσα
διαθέσιμη ευκαιρία. Η νέα γενιά
ταλέντου, έχοντας μεγαλώσει με το
Internet στη ζωή της έχει

διαφορετικές ανάγκες και
προσδοκίες, και ως εκ τούτου
μπορεί να ανιχνεύσει αντίστοιχα
στοιχεία στη νέα γενιά των πελατών
σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι
ταλαντούχοι νέοι επαγγελματίες
της Κύπρου, μπορούν εύκολα να
αναπτύξουν έξυπνη τεχνολογία για
να εκμεταλλευτούν τους
υποψήφιους πελάτες και να
προβλέψουν τις ανάγκες τους σε
επαγγελματικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Οι επιχειρήσεις παροχής
επαγγελματικών υπηρεσιών έχουν
την ευκαιρία να μισθώσουν, να
καλλιεργήσουν και να
ενδυναμώσουν τα νέα ταλέντα τους
ακόμη περισσότερο. Νέοι απόφοιτοι
μπορούν να συνθέσουν και να
προσαρμόσουν νέες ιδέες που
άντλησαν από τη διεθνή τους
εκπαίδευση και εμπειρία. Οι
τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να
τους ενδυναμώσουν για να
αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για
τη βελτίωση των εσωτερικών
διαδικασιών, αυξάνοντας την
αποτελεσματικότητα και την
αποδοτικότητα και προσθέτοντας
αξία για τους πελάτες.
Τέλος, πιστεύουμε ότι ένας τομέας
ακόμη και μια χώρα μπορούν να
έχουν την καλύτερη τεχνολογία, τις
καλύτερες υποδομές και τα
καλύτερα gadgets, διαθέτοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο τα πιο δυνατά
πλεονεκτήματα. Αλλά η
πραγματική ευκαιρία στην
ανάπτυξη έγκειται στην
ενδυνάμωση του ανθρώπινου
δυναμικού της χώρας που θα
αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα και
θα τα διαχειριστεί, οδηγώντας και
αναπτύσσοντας περαιτέρω κάθε
μία από τις άλλες ευκαιρίες για την
επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης
για την επόμενη δεκαετία και πέρα.
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Ενότητα 5
Επιπλέον θέσεις εργασίας αν
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες
5.1 Αντίκτυπος στην
απασχόληση
Για τη μέτρηση των επιπτώσεων
στην απασχόληση, εάν δινόταν
στον τομέα η υποστήριξη που
περιγράφεται στην ενότητα 6,
έχουμε χρησιμοποιήσει ένα
οικονομετρικό μοντέλο, με βάση
την ιστορική σχέση μεταξύ της
ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Το μοντέλο εξηγείται πλήρως στο
μεθοδολογικό παράρτημα. Το
μοντέλο δείχνει ότι εάν το ΑΕΠ
αυξάνεται σε πραγματικούς όρους
κατά 1%, η απασχόληση αυξάνεται
κατά 0.54%.
Στην προβλέψεις μας για την
ανάπτυξη του ΑΕΠ, πρώτα
υποθέτουμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ
θα μειωθεί το 2012 με τον ίδιο
ρυθμό όπως και κατά το πρώτο
εξάμηνο του έτους, δηλαδή κατά
περίπου 2%. Υποθέτουμε επίσης
ότι, λόγω των μέτρων λιτότητας, το
πραγματικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά
ακόμη 2% το 2013. Υποθέτουμε ότι
η απασχόληση θα μειωθεί κατά
3.2% το 2012 - η ίδια ετήσια μείωση
που καταγράφηκε κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2012. Η απασχόληση
για το 2013 προέρχεται από το
μοντέλο και μειώνεται κατά 0.6%.
Υποθέτουμε ότι το ποσοστό
ανεργίας θα είναι κατά μέσο όρο
11.4% το 2012 - λίγο ψηλότερο από
ότι καταγράφεται στο πρώτο
εξάμηνο, ενώ το ποσοστό ανεργίας
για το 2013 προέρχεται από το
μοντέλο και ανέρχεται σε 11.7%
κατά το έτος αυτό.
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Για την πενταετία μετά την κρίση
2014-2018 έχουμε δύο σενάρια. Το
πρώτο σενάριο υποθέτει ότι κανένα
από τα συνιστώμενα μέτρα δεν
λαμβάνονται είτε από την
κυβέρνηση είτε από τους τομείς
των επαγγελματικών και
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σε
αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει
νέα ώθηση στο ΑΕΠ, που ως εκ
τούτου αυξάνεται με μέσο ετήσιο
ρυθμό της τάξης του 2.3%. Αυτό
είναι ακριβώς κάτω από το μέσο
ετήσιο ρυθμό των τελευταίων δέκα
ετών (2.5%), και ως εκ τούτου
θεωρείται ότι οι συνθήκες θα είναι
πιο δύσκολες μελλοντικά. Για το
ρυθμό αύξησης του εργατικού
δυναμικού χρησιμοποιήσαμε τον
μέσο όρο της τελευταίας
πενταετίας 2007-2011 (1.1%) για τις
προβλέψεις μας, παρά τη δεκαετή
πρόβλεψη, δεδομένου ότι το
εργατικό δυναμικό είχε αυξηθεί το
2004-05 μετά τη μετανάστευση
που ακολούθησε όταν η Κύπρος
προσχώρησε στην ΕΕ.
Σε σενάριο μας στο οποίο
υποθέτουμε ότι γίνονται οι
συνιστώμενες μεταρρυθμίσεις,
υποθέτουμε ότι ο θετικός
αντίκτυπος των μέτρων για τη
στήριξη του τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών
αρχίζει να γίνεται αισθητός το 2014
και ότι η εφαρμογή των συστάσεών
μας θα μπορούσε να προσθέσει 0,5
ποσοστιαίες μονάδες στο μέσο
ρυθμό αύξησης του πραγματικού
ΑΕΠ το 2014-2018, ανυψώνοντας
έτσι το μέσο ρυθμό ανάπτυξης στο
2.8% κατά την ίδια περίοδο, αντί
του 2.3%. Η επίτευξη υψηλότερου

ρυθμού ανάπτυξης, ακόμη και στο
σενάριο αυτό θα είναι δύσκολη.
Πιστεύουμε ότι το επιχειρηματικό
περιβάλλον θα είναι πιο σκληρό σε
όλη την Ευρώπη κατά τα επόμενα
χρόνια και οι σημαντικές
επενδύσεις σε φυσικό αέριο είναι
ακόμα μερικά χρόνια μακριά. Οι
εξελίξεις αυτές θα εξαρτηθούν από
πολλούς άλλους παράγοντες, όπως
η προθυμία του Ισραήλ να εξάγει, η
προθυμία των χρηματοδοτών να
επενδύσουν τα δισεκατομμύρια
ευρώ που απαιτούνται στις
εγκαταστάσεις υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG), η
αβεβαιότητα σχετικά με τις
επιπτώσεις του φυσικού αερίου
στις τιμές, και ούτω καθεξής.
Χρησιμοποιώντας στο μοντέλο μας
τη σχέση μεταξύ της απασχόλησης
και της ανάπτυξης, μπορούμε να
εκτιμήσουμε τη διαφορά μεταξύ
του σεναρίου χωρίς μεταρρύθμιση
και αυτού με μεταρρύθμιση.
Σύμφωνα με το σενάριο χωρίς
μεταρρύθμιση, η αύξηση της
απασχόλησης θα πραγματοποιηθεί
με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του
1.7% ανά έτος 2014-2018,
φτάνοντας τα 406.359 άτομα μέχρι
το 2018. Σύμφωνα με το σενάριο με
τη μεταρρύθμιση, η απασχόληση
θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό
1.9% ετησίως, φθάνοντας τα
411.793 μέχρι το 2018. Με άλλα
λόγια, η εφαρμογή των συστάσεων
θα μπορούσε να προσθέσει, πάνω
από 9.700 νέες θέσεις εργασίας
μέσα σε πέντε χρόνια.

Πίνακας 5.01
Ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων
στην απασχόληση
Καμία Μεταρρύθμιση

Πραγματική αύξηση ΑΕΠ (%)
Απασχόληση

Ποσοστό ανεργίας (%)

2014

2016

2018

-2.0

2.3

2.3

2.3

376,262

380,195

393,059

406,359

-2.0

2.7

2.7

2.7

11.4

Με μεταρρυθμίσεις

Πραγματική αύξηση ΑΕΠ (%)

Απασχόληση

Διαφορά στην απασχόληση (απότοκο
της μεταρρύθμισης)
Σωρευτική αυξηση της απασχόλησης
Ποσοστό ανεργίας (%)

2012

10.7

8.7

6.7

376,262

381,207

396,205

411,793

0

1,012

5,205

9,705

0

11.4

1,012

10.5

3,146

8.2

5,435

5.9

Πηγή: Πρόβλεψη των συγγραφέων

Υποθέτοντας ότι οι νέοι
εργαζόμενοι κερδίζουν κατά μέσο
όρο μισθό €3,000 το μήνα, ή
€36,000 ετήσια, αυτό θα αποφέρει
επιπλέον €8,000.000 ετησίως για
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και άλλα €5 εκατ. σε έσοδα από το
φόρο εισοδήματος, ή μόλις πάνω
από €13 εκατομμύρια σε συνολικά
επιπλέον ετήσια προϋπολογιζόμενα
έσοδα. Για να γίνει αυτό
κατανοητό: το ποσό αυτό είναι λίγο
πολύ το ίδιο με τα €14 εκατομμύρια
τα οποία η κυβέρνηση αναμένεται
να λάβει στα τέλη του 2011 από την
αύξηση των εισφορών των
εργαζομένων του δημόσιου τομέα
στο ταμείο συντάξεως χήρων, και
διπλάσιο από εκτιμώμενη αύξηση
των €5 εκατ. στα έσοδα από την
αύξηση του κατώτατου ορίου του
φόρου εισοδήματος.

5.2 Αντίκτυπος στην
ανεργία
Στο σενάριο μας χωρίς
μεταρρύθμιση, η ανεργία αυξάνεται
το 2013, λόγω της περεταίρω
μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ, στο
11.7% και στη συνέχεια μειώνεται
σταδιακά μέχρι το 6.7% το 2018.
Αυτό εξακολουθεί να είναι αρκετά
υψηλότερο από τα ποσοστά του 3%
με 4% που υπήρχε στο πρώτο μέρος
της τελευταίας δεκαετίας. Στο
σενάριο μας με μεταρρύθμιση, η
μείωση από το 2014 είναι πιο
γρήγορη, με το ποσοστό ανεργίας
να φθάνει το 5.9% το 2018. Αυτό
εξακολουθεί να είναι υψηλότερο
από ότι ήταν ιστορικά, αλλά έχει
παραδοσιακά θεωρηθεί ως
«βέλτιστο» ποσοστό ανεργίας,
δεδομένου ότι είναι αρκετά υψηλό
ώστε να αποθαρρύνει τον
πληθωρισμό. Επιπλέον, στο σενάριο
με μεταρρύθμιση, η ανεργία θα
συνεχίσει να μειώνεται και μετά το
2018, καθώς η Κυπριακή οικονομία
θα είναι πιο εύρωστη και είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει τυχόν
πλήγματα πιο εύκολα.

Παρεμπιπτόντως, αυτή η άσκηση
υπογραμμίζει επίσης αρκετά πόσο
γρήγορα θα πρέπει να αυξηθεί το
ΑΕΠ, προκειμένου η ανεργία να
επιστρέψει στα ιστορικά της
επίπεδα. Χρησιμοποιώντας το
μοντέλο μας, ο πραγματικός ρυθμός
αύξησης του ΑΕΠ θα πρέπει να
υπερβαίνει κατά μέσο όρο το 3.4%
ανά έτος στην περίοδο 2014-2018
και να φέρει το ποσοστό ανεργίας
κάτω από το 5%.
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Ενότητα 6
Θέσπιση και προσαρμογή:
Ένα σχέδιο για αειφόρο ανάπτυξη

Κλείνουμε αυτή τη μελέτη με δέκα βασικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές
συστάσεις, που βασίζονται σε εκτενή έρευνα και εμπειρία του κλάδου. Οι
συστάσεις απευθύνονται στους τρεις αλληλένδετους φορείς που οδηγούν την
ανάπτυξη του εν λόγω τομέα: τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς χάραξης
πολιτικής, τους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα και τους εκπροσώπους του
τομέα που επίσης αναφέρονται και ως η φωνή του κλάδου. Για κάθε μία από τις
στρατηγικές συστάσεις γίνονται μέχρι και τέσσερις συστάσεις για συγκεκριμένες
δράσεις στο πλαίσιο αυτής της γενικής στρατηγικής για τους επόμενους 12 έως
24 μήνες. Όλες αυτές οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν τη γνώμη και την άποψη
των συγγραφέων και μόνο.
Αντί για ένα μακρύ κατάλογο των ενεργειών-επιθυμιών, έχουμε σκόπιμα
διατηρήσει μικρό τον αριθμό, γνωρίζοντας ότι οι προϋπολογισμοί είναι πιθανό να
είναι μειωμένοι και βραχυπρόθεσμα η προσοχή είναι πιθανόν να επικεντρωθεί
στην απλή επιβίωση. Έχουμε επομένως επικεντρωθεί στους τομείς εκείνους
στους οποίους πιστεύουμε ότι άμεση δράση θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο
στην ενίσχυση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών και στην άμβλυνση των
αδυναμιών και των απειλών που αναφέρονται στην ενότητα 4.
Πολλές από αυτές τις συστάσεις πιθανόν να μην είναι καινούργιες. Πιστεύουμε
όμως ότι αυτό κάνει την υλοποίηση τους ακόμα πιο επιτακτική.
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6.1 Συστάσεις για τις
ρυθμιστικές αρχές και
τους φορείς χάραξης
πολιτικής
Οι ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς
χάραξης πολιτικής είναι στο τιμόνι,
όταν πρόκειται για τη σύνταξη και
την ψήφιση νομοθεσιών και
κανονισμών που παρέχουν το
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για
τη λειτουργία της οικονομίας. Οι
προτάσεις μας παρουσιάζονται
στον πίνακα 6.01. Για τις
ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς
χάραξης πολιτικής, υπάρχουν τρεις
στρατηγικές συστάσεων και
συνολικά δέκα συγκεκριμένες
συστάσεις.

Πίνακας 6.01 Συστάσεις για τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς χάραξης
πολιτικής
Συστάσεις για τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής
•• Μείωση της γραφειοκρατίας, επιβολή της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης
-- Μείωση χρόνου εγγραφής εταιρειών σε 1 ημέρα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013
-- Μείωση λίστας των τίτλων ιδιοκτησίας σε 25.000 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013
-- Δημιουργία ειδικής φορολογικής ομάδας για DTAs μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013
-- Προτεραιότητα για μεταρρύθμιση στα ζητήματα που θέτει η φωνή της βιομηχανίας
•• Συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες σε τακτική, δομημένη βάση
-- Θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων για τις ΜΜΕ, τα επιχειρηματικά κεφάλαια,
τους επενδυτές αγγέλους, τα ICIS κεφάλαια, και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια
-- Να δημιουργηθεί και να ψηφιστεί νόμος ο οποίος θα προσελκύει διεθνή ιδρύματα
-- Να περάσουν οι νόμοι που εκκρεμούν σχετικά με τα ταμεία και τη ρύθμιση των
πιστωτικών και εταιρικών φορέων παροχής υπηρεσιών
-- Επίσπευση στις εκκρεμείς συμφωνίες DTA
•• Βελτίωση στις ταξινομήσεις της Κύπρου στις παγκόσμιες κατατάξεις
-- Συντονισμός και συνεργασία με τη φωνή του κλάδου
-- Περιεκτική ενημέρωση διεθνών μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης

Μείωση της γραφειοκρατίας
και επιβολή της διαφάνειας και
της σωστής διακυβέρνησης
Η πρώτη στρατηγική σύσταση είναι
η μείωση της γραφειοκρατίας. Μια
σχετική σύσταση είναι να αυξηθεί η
διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα
και απλότητα. Η προώθηση αυτών
των αξιών ενισχύει τη φήμη της
Κύπρου ως παροχέα
επαγγελματικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
μειώνει το κόστος και αυξάνει την
ικανοποίηση του πελάτη,
βοηθώντας την Κύπρο να φανεί ως
ένας ελκυστικός παροχέας
επαγγελματικών υπηρεσιών.
Υψηλότερες βαθμολογίες και μια
καλύτερη φήμη δημιουργούν
περισσότερη δουλειά για τις
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις
επαγγελματικές υπηρεσίες, οι
οποίες στη συνέχεια δημιουργούν
περισσότερες νέες θέσεις εργασίας,
περισσότερα έσοδα από αμοιβές
και φέρνουν περισσότερα
φορολογικά έσοδα για τη χώρα.

Μια βασική σύσταση στο
συγκεκριμένο επίπεδο είναι η
μείωση των διαδικασιών και ο
χρόνος επεξεργασίας, ειδικά στο
γραφείο του Εφόρου Εταιρειών. Θα
πρέπει να παρθούν μαθήματα από
χώρες όπως η Γεωργία, η οποία
ανέβηκε στην κατάταξη της
έκθεσης Doing Business της
Παγκόσμιας Τράπεζας σε μόλις
πέντε χρόνια, από 112η το 2005 16η
το 2010 και 12η το 2012. Στη
Γεωργία χρειάζονται 3 βήματα και 3
ημέρες για να εγγραφεί μια
εταιρεία. Ο αριθμός των
διαδικασιών και ο χρόνος που
απαιτείται για να εγγραφεί μια
εταιρεία είναι κρίσιμοι παράγοντες
για τις επιχειρήσεις. Προτείνουμε
ότι η Κύπρος θα πρέπει να
στοχεύσει να ξεπεράσει τη Γεωργία
μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, με 2
διαδικασίες και 1 ημέρα για να
εγγραφεί μια εταιρεία είτε με
φυσική παρουσία είτε μέσω
διαδικτύου. Μια άλλη βασική
σύσταση είναι η μείωση του
αριθμού των ανεκτέλεστων τίτλων
από 100,000 σε 25,000 μέχρι το
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Δεκέμβριο του 2013, ένα ζήτημα το
οποίο πιέζει ένα ήδη αδύναμο τομέα
των ακινήτων.
Επιπλέον, προτείνουμε τη
δημιουργία μιας ειδικής ομάδας
εμπειρογνωμόνων φορολογίας στο
Υπουργείο Οικονομικών που να
αποτελείται από τρία έως πέντε
άτομα με ρητή εντολή τη
συνεργασία με την ad hoc ομάδα
των φορολογικών
εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό
τομέα για την οριστικοποίηση
συμφωνιών που εκκρεμούν, την
επανεξέταση παλιών και την
υπογραφή νέων συνθηκών
αποφυγής διπλής φορολογίας. Κατά
τη διάρκεια της έρευνάς μας,
μάθαμε ότι υπάρχουν περισσότερες
συνθήκες αποφυγής διπλής
φορολογίας που εκκρεμούν από ότι
οι συμφωνίες που έχουν ήδη
υπογραφεί. Αυτό συμβαίνει εν μέρει
λόγω της έλλειψης ανθρώπινων
πόρων. Για να σταλεί το μήνυμα ότι
ο τομέας αυτός αποτελεί
προτεραιότητα, τα άτομα της
ομάδας για το φόρο δεν θα πρέπει
να έχουν άλλα καθήκοντα, όπως
συμβαίνει συχνά σήμερα. Σε αυτόν
τον τομέα, τμηματικές μεταθέσεις
θα μπορούσαν να κάνουν
σημαντικά θετική διαφορά.
Διαβούλευση με τον τομέα σε
τακτική, δομημένη βάση
Η δεύτερη στρατηγική σύσταση
είναι να δοθεί προτεραιότητα στις
προτάσεις από την φωνή του
κλάδου που αφορούν τη
μεταρρύθμιση του τομέα σε
τακτική, δομημένη βάση. Η φωνή
των εκπροσώπων του κλάδου είναι
πιο κοντά στον παλμό των τοπικών
και παγκόσμιων αγορών, των
αναγκών των πελατών και νέων
σχεδίων των ανταγωνιστών και
μπορεί καλύτερα να συμβουλεύσει
για το πώς να κρατηθεί η Κύπρος
μπροστά από τον ανταγωνισμό. Η
ρυθμιστική αρχή, ενώ πρώτα απ’
όλα πρέπει να είναι σταθερή και
δίκαιη, θα πρέπει επίσης να είναι
ευέλικτη στην υιοθέτηση νέων
κανονισμών. Για να γίνει αυτό
σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα ότι

54 PwC Κύπρου

θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή στον
τρόπο που ο κλάδος διαβουλεύεται
με τις ρυθμιστικές αρχές και τους
φορείς χάραξης πολιτικής. Σε χώρες
όπως το Λουξεμβούργο, ο
επαγγελματικός τομέας των
υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα να
προσελκύσει και να διατηρήσει
σημαντικές νέες εργασίες σε
καινούργιους τομείς, όπως η
εγγραφή ταμείων και η διαχείριση
αμοιβαίων κεφαλαίων και
κεφαλαίων επιχειρηματικού
κινδύνου, κυρίως λόγω της σχέσης
συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού
τομέα και της φωνής του κλάδου.
Μια καλή βέλτιστη πρακτική είναι
ο Σύνδεσμος του κλάδου των
αμοιβαίων κεφαλαίων του
Λουξεμβούργου (ALFI, www.alf.lu),
η οποία συνεργάζεται στενά με τη
ρυθμιστική αρχή. Η Ρυθμιστική
αρχή του Λουξεμβούργου
συμβουλεύεται πάντα την ALFI
πριν από την ψήφιση νέων
σχετικών κανονισμών.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε
όπως η κυβέρνηση θεσπίσει νόμους
που θα διευκολύνουν την οργανική
ανάπτυξη, την καινοτομία και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας με την
προώθηση της
επιχειρηματικότητας, των
κεφαλαίων επιχειρηματικού
κινδύνου και των ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων. Όπως
είδαμε στην ενότητα 3 σχετικά με
την καινοτομία, ο επαγγελματικός
τομέας των υπηρεσιών έχει ήδη
μεγάλη εμπειρία στην εξυπηρέτηση
των επιχειρηματικών κεφαλαίων
έξω από την Κύπρο. Είναι καιρός να
ενθαρρύνονται να εξυπηρετήσουν
επιχειρηματικά κεφαλαία εντός της
Κύπρου. Προτείνουμε να
επωφεληθούμε από τους κανόνες
της ΕΕ που χαλαρώνουν τους
περιορισμούς των κρατικών
ενισχύσεων για ορισμένους τομείς
και δραστηριότητες για να
θεσπιστούν μέτρα όπως
φορολογικές ελαφρύνσεις για angel
investors και επενδύσεις σε
επιχειρηματικά κεφάλαια, για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
Διεθνής Συλλογικά Επενδυτικά
Σχέδια (ICIS). Τα συστήματα αυτά

θα μπορούσαν να επενδύσουν
επιχειρηματικά κεφάλαια σε
νεοσύστατες Κυπριακές
επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα
υψηλής τεχνολογίας και ενέργειας,
όπως το Koios στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Τα επιχειρηματικά
κεφάλαια και η επιχειρηματικότητα
έχουν αποδειχθεί ότι είναι οι μοχλοί
οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ,
την ευρύτερη Μέση Ανατολή, τις
Ηνωμένες Πολιτείες και στις
μεγάλες αναπτυσσόμενες αγορές.
Η ενθάρρυνση των
επιχειρηματικών κεφαλαίων και
της επιχειρηματικότητας θα
δώσουν επομένως νέες ευκαιρίες
για περαιτέρω εξειδίκευση και θα
παραχθεί περισσότερη
επιχειρηματική δραστηριότητα για
τον τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην Κύπρο.
Επιπλέον, με την αύξηση της
φιλανθρωπίας σε όλο τον κόσμο, η
Κύπρος θα πρέπει να θεσπίσει ένα
νόμο για να επιτρέψει τα διεθνή
φιλανθρωπικά ιδρύματα να
μοχλεύσουν τον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των ταμείων τους και σε
άλλες τους ανάγκες.
Τελευταία ειδική σύσταση μας, για
να ακουστεί η φωνή του κλάδου,
είναι να επισπευτεί η ψήφιση
εκκρεμών νομοσχεδίων σχετικά με
τα επενδυτικά κεφάλαια και τη
ρύθμιση των φορέων παροχής
πιστωτικών και εταιρικών
υπηρεσιών. Ο νόμος περί
πιστωτικών και εταιρικών
υπηρεσιών εκκρεμεί εδώ και πολλά
χρόνια.
Βελτίωση της κατάταξης της
Κύπρου στους διεθνείς δείκτες
Η τρίτη στρατηγική σύσταση είναι
η επικέντρωση στη βελτίωση της
κατάταξης της Κύπρου στους
παγκόσμιους δείκτες. Όπως
αναφέρεται στην ενότητα 3, η
παγκόσμια κατάταξη είναι το πρώτο
στοιχείο που κοιτάζουν πιθανοί
επενδυτές κατά τη διεξαγωγή της
δέουσας επιμέλειας. Συνεπώς,

έχουν μια ισχυρή επιρροή στις
αντιλήψεις των επενδυτών. Η
παγκόσμια κατάταξη μπορεί να
αυξηθεί με την καλύτερη
συνεργασία με τον τομέα, όπως
περιγράφεται πιο πάνω. Η
συνεργασία με την φωνή του
κλάδου και τον ιδιωτικό τομέα
μπορεί να οδηγήσει σε πίεση για
βελτιώσεις σε βασικούς δείκτες
αναφοράς που δεν θα καταλήξει
μόνο στην βελτίωση της
κατάταξης, αλλά και στη βελτίωση
των συγκρίσεων υπέρ της Κύπρου
μεταξύ ομότιμων χωρών.
Υπάρχει επίσης χώρος για τις
ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς
χάραξης πολιτικής ώστε να είναι
καλύτεροι προασπιστές του τομέα
των επαγγελματικών υπηρεσιών,
με την ενίσχυση της παρουσίας
της Κύπρου στα παγκόσμια μέσα
κοινωνικής και μαζικής
ενημέρωσης με τρόπο συνεπή και
βασισμένο σε γεγονότα. Η δημόσια
υπηρεσία έχει καλά ταλέντα στα
διάφορα υπουργεία που συχνά
υποαπασχολούνται. Οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν
να εξετάσουν τους τρόπους για να
μοιραστεί η γνώση που υπάρχει
στα διάφορα υπουργεία όπως το
Υπουργείο Εξωτερικών, το
Υπουργείο Οικονομικών και το
Υπουργείο Εμπορίου και
Τουρισμού. Ο στόχος θα είναι η
στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό
τομέα για να εκπόνηση και
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα
βελτιώσουν την κατάταξη της
Κύπρου, το οποίο είναι και το
κλειδί για την προώθηση της
Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό
κέντρο.

Η κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο

55

6.2 Συστάσεις για τον
ιδιωτικό τομέα
Ας στραφούμε τώρα στις βασικές
μας συστάσεις για τους ιδιωτικούς
φορείς στον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών, οι
οποίες παρουσιάζονται στον
πίνακα 6.02. Κατά τη διάρκεια των
δύο τελευταίων δεκαετιών, ο
ιδιωτικός τομέας ήταν αρκετά
δραστήριος και ίσως ακόμη και
μόνος του έχει καταφέρει να
δημιουργήσει ένα θετικό όνομα για
τον τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην Κύπρο. Αυτό
μπορεί να εξηγήσει γιατί, παρά το
δύσκολο περιβάλλον και την
οικονομία, ο ιδιωτικός τομέας είναι
πολύ αισιόδοξος για τις
επαγγελματικές υπηρεσίες στην
Κύπρο. Σύμφωνα με την Έρευνα
Business Leaders Cyprus (Gold,
Ιούλιος 2012, σ. 20.) από τους 800
ηγέτες των επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στην έρευνα, το 64%
πιστεύει ότι ο επαγγελματικός
τομέας των υπηρεσιών θα
ευδοκιμήσει στην Κύπρο κατά τα
επόμενα δύο χρόνια (2013 και
2014) .
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Πίνακας 6.02 Συστάσεις για τους ιδιωτικούς φορείς
Συστάσεις για τους ιδιωτικούς φορείς
•• Ανάπτυξη των δυνατοτήτων σε νέους τομείς
-- Πετρέλαιο και φυσικό αέριο
-- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινες και μπλε τεχνολογίες
•• Να είναι προνοητικοί σε σχέση με τις απειλές
-- Προετοιμασία για ενδεχόμενη πανευρωπαϊκή εναρμόνιση των φορολογικών
συστημάτων
-- Διαφοροποίηση για τη μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από μια ή δύο αγορές
•• Ενίσχυση και προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της ενδυνάμωσης
της νεολαίας
-- Δημιουργία ενός οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας μέσω της διοχέτευσης
επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών σε
Κυπριακές τεχνολογικές, ενεργειακές και δημιουργικές νεοσύστατες
επιχειρήσεις
-- Αξιοποίηση των νέων ταλέντων για να αυξήσουν την απόδοση και την εξεύρεση
καινοτόμων λύσεων
-- Αξιοποίηση μέσων μαζικής ενημέρωσης και του διαδικτύου για εξερεύνηση των
αναγκών του παγκόσμιου πελάτη/καταναλωτή
Ως ο πυρήνας του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, έχουμε εντοπίσει τρεις
στρατηγικές συστάσεις για τους ιδιωτικούς φορείς στον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών.
Ανάπτυξη των δυνατοτήτων σε
νέους τομείς

Προληπτική λειτουργία σε
σχέση με απειλές

Ο τομέας των επαγγελματικών
υπηρεσιών στην Κύπρο είναι
σήμερα αρκετά ώριμος και
συνεπώς υπάρχει η πιθανότητα να
έχει επέλθει κάποιος κορεσμός.
Ωστόσο, ο τρόπος που
δραστηριοποιείται η επιχείρηση σε
παγκόσμιο επίπεδο έχει ήδη
αλλάξει ριζικά, κυρίως από το
2008. Επομένως, είναι σημαντικό
για τον τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών να παραμείνει
ευέλικτος για να αντέξει στον
ανταγωνισμό. Ένας τρόπος για την
επίτευξη ευελιξίας είναι η
δημιουργία περισσότερων
επιλογών. Συστήνουμε ο τομέας να
χρησιμοποιήσει το παγκόσμιο
δίκτυο για την οικοδόμηση
ικανοτήτων σε νέους τομείς, όπου
υπάρχει δυνατότητα. Ο τομέας της
ενέργειας προσφέρει πολλές
ευκαιρίες. Όχι μόνο υπάρχουν
νέες ευκαιρίες στην εκμετάλλευση
του φυσικού αερίου, αλλά ο τομέας
μπορεί επίσης να μοχλεύσει
ευκαιρίες στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, τις πράσινες και μπλε
τεχνολογίες.

Δεδομένης της ολοένα και πιο
ανταγωνιστικής παγκόσμιας
αγοράς, ο τομέας των
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο πρέπει να λειτουργεί πιο
προληπτικά σε διάφορα μέτωπα.
Εδώ, προτείνουμε τρεις τρόπους
για να το πετύχει μέσα στους
επόμενους 12 έως 24 μήνες.
Πρώτον, ο τομέας θα πρέπει να
προετοιμαστεί για την ενδεχόμενη
εισαγωγή της φορολογικής
εναρμόνισης της εταιρικής
φορολογικής βάσης ή τη
φορολόγηση των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών
σε πανευρωπαϊκή βάση. Όσο
ανησυχητικό και αν ακούγεται
αυτό, επιβάλλεται στον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών να
διαχειριστεί αυτόν τον πιθανό
κίνδυνο με τη διαφοροποίηση και
τη δημιουργία καινοτόμων
προσεγγίσεων για να διατηρήσει
τους πελάτες που υπερβαίνουν το
τρέχον φορολογικό καθεστώς.
Μελλοντικά, η Κύπρος μπορεί να

χρειαστεί να προκρίνει τον εαυτό
της όχι μέσα από το φορολογικό
της σύστημα, αλλά μόνο με βάση
την ποιότητα των υπηρεσιών της.
Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα,
ότι πρέπει να κινηθεί υψηλότερα
στην αλυσίδα αξίας, με την παροχή
ταχύτερων και πιο ποιοτικών
υπηρεσιών, στοχεύοντας έτσι στην
κατάταξη του «καλύτερου στην
τάξη».
Δεύτερη ειδική προληπτική
σύσταση είναι η μείωση του
βαθμού εξάρτησης σε μια ή δύο
αγορές. Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος
του τομέα των επαγγελματικών
υπηρεσιών εξαρτάται από τη
Ρωσία αλλά, όπως αναφέρεται
στην ενότητα 4, αυτό μπορεί να
είναι μια αδυναμία. Καθώς οι
προοπτικές για τη ρωσική
οικονομία παραμένουν ισχυρές και
η τιμή του πετρελαίου παραμένει
υψηλή, ο τομέας θα πρέπει να
αδράξει την ευκαιρία να
διαφοροποιηθεί έτσι ώστε να
αντέξει οποιαδήποτε πιθανή
ύφεση στη Ρωσία κατά τα επόμενα
χρόνια.
Ενθάρρυνση της καινοτομίας,
της τεχνολογίας και
ενδυνάμωση της νεολαίας
Η διαφοροποίηση μπορεί να
επιτευχθεί με καινοτόμες ιδέες. Η
τρίτη στρατηγική σύσταση, ως εκ
τούτου, είναι η ενίσχυση της
καινοτομίας και της τεχνολογίας
και η ενδυνάμωση των νέων
ταλέντων για να επιτευχθεί αυτό.
Όπως είδαμε στην ενότητα 3, η
καινοτομία είναι ένας τομέας στον
οποίο η Κύπρος υστερεί. Άλλες
χώρες έχουν ήδη έμπρακτα
διαπιστώσει ότι η καινοτομία
μπορεί να ενθαρρυνθεί με τη
δημιουργία ενός οικοσυστήματος
επιχειρηματικότητας. Αυτό
περιλαμβάνει τη διοχέτευση
κεφαλαίων και ιδιωτικά
επενδυτικά κεφάλαια σε νέες
επιχειρήσεις στον τομέα της
τεχνολογίας, της ενέργειας και του
δημιουργικού τομέα.

Αυτό έχει επιτευχθεί με αρκετή
επιτυχία σε χώρες όπως το Ισραήλ
και έχει ακολουθηθεί στην
Ιρλανδία, τη Δανία και την Εσθονία
μεταξύ πολλών άλλων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προώθηση
ενός οικοσυστήματος
επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με την επιδότηση
επιχειρήσεων εκκολαπτηρίων, όπως
έχει γίνει στην Κύπρο στο
παρελθόν. Αυτό απαιτεί μια
συνολική ατζέντα που να
ενεργοποιεί τον «τριπλό έλικα» της
βιομηχανίας-κυβέρνησηςπανεπιστημίων για να
δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό
δίκτυο που να περιλαμβάνει τις
νομικές, κανονιστικές και
πολιτιστικές υποδομές και την
παροχή νέων χρηματοδοτικών
μηχανισμών, όπως ταμεία
επιχειρηματικών κεφαλαίων που
επενδύουν σε κυπριακά start-ups.
Το Συμβούλιο Παγκόσμιας Ατζέντας
του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ, σε σχέση με την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας, τονίζει
την δημιουργία επιταχυντών για
νέες επιχειρήσεις, τη δημιουργία
χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών και
πρωτοβουλιών αξιολόγησης ιδεών,
πρωτοβουλιών καθοδήγησης και
πρωτοβουλιών μείωσης κρατικής
ρύθμισης.
Οι επιταχυντές επιχειρήσεων δεν
παρέχουν μόνο το χώρο για
νεοσύστατες επιχειρήσεις να
αναπτυχθούν, αλλά και την
καθοδήγηση και τις οδηγίες
σχετικά με την παρουσίαση τους,
το μάρκετινγκ και θέματα
χρηματοδότησης. Διαφέρουν από
τα εκκολαπτήρια όσον αφορά τη
χρηματοδότηση τους και τη γενική
ιδέα λειτουργίας τους καθώς οι
επιταχυντές χρηματοδοτούνται
κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και
μπορούν να στεγάσουν πολλές
νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι
νεοσύστατες επιχειρήσεις
ενθαρρύνονται με πρωτοβουλίες
αξιολόγησης ιδεών και
καθοδήγησης για να παρουσιάσουν
τις ιδέες τους και να λάβουν
καθοδήγηση για να τους οξύνει και

να καταστούν βιώσιμες. Εν τω
μεταξύ, οι πρωτοβουλίες μείωσης
και η κυβερνητική ρύθμιση
περιλαμβάνουν φορολογικές
ελαφρύνσεις για τις νεοσύστατες
επιχειρήσεις και τη χρηματοδότηση
μεντόρων και επιχειρηματικών
συμβούλων από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με την European Private
Equity and Venture Capital
Association (EVCA), σε χώρες όπου
το οικοσύστημα
επιχειρηματικότητας έχει
καλλιεργηθεί και ενθαρρύνεται να
αναπτυχθεί, έχει αποδειχθεί ότι
είναι μια βασική κινητήρια δύναμη
της οικονομικής ανάπτυξης. Το
έργο VICO που πραγματοποιήθηκε
το 2011 δείχνει ότι η διαθεσιμότητα
επιχειρηματικών κεφαλάιων
(Venture Capital) έχει σημαντική
θετική επίδραση στην εμφάνιση
νέων επιχειρήσεων (start-ups) με
υψηλή ανάπτυξη και υψηλό
δυναμικό καινοτομίας.
Επιπλέον, σύμφωνα με την EVCA,
οι ευρωπαϊκές εταιρείες ιδιωτικού
μετοχικού κεφαλαίου
χρηματοδοτούν περίπου 5,000
επιχειρήσεις τον χρόνο, εκ των
οποίων το 83% είναι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Όπως είδαμε στο
μέρος 3, η Κύπρος κατατάσσεται
πολύ ψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο
όσο αφορά ευκαιρίες
επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Ωστόσο, τα κεφάλαια δεν
παραμένουν στην Κύπρο. Ο τομέας
των επαγγελματικών υπηρεσιών,
έχοντας ήδη βοηθήσει τις
επιχειρήσεις σε αυτό τον τομέα,
έχει να διαδραματίσει μεγάλο ρόλο
σε ένα τέτοιο οικοσύστημα. Αυτό
αγγίζει τομείς όπως την
εκπαίδευση, την παροχή
συμβουλών και την επένδυση σε
νέες επιχειρήσεις και
επιχειρηματίες, τη δημιουργία
Κυπριακών ταμείων
επιχειρηματικών κεφαλαίων που να
επενδύουν σε νεοσύστατες
επιχειρήσεις τεχνολογίας
βασισμένες στην Κύπρο, την
προσέλκυση «επιχειρηματικών
αγγέλων» και επιχειρηματικού
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κεφαλαίου, και υποστηρίζοντας
ενεργά το οικοσύστημα με
επενδύσεις σε Ε & Α αλλά και τη
συνεργασία με την ακαδημαϊκή
κοινότητα και τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής.
Η ενίσχυση της καινοτομίας είναι
στενά συνδεδεμένη με την
αξιοποίηση νέων ταλέντων.
Πιστεύουμε ότι αν ο τομέας
παρέχει στους νέους
επαγγελματίες αρμοδιότητες σε
καίριους τομείς, μπορεί να
βοηθήσει όχι μόνο να αυξήσουν
την απόδοση και να μειώσουν το
κόστος, αλλά να βοηθήσουν στην
επέκταση σε νέες αγορές με νέα
προϊόντα. Συστήνουμε όπως οι
εταιρείες δημιουργήσουν νέες
διεπιστημονικές ομάδες που να
προέρχονται από το υπάρχων
προσωπικό τους οι οποίες θα
φέρουν νέες ιδέες αναζητώντας
καινοτόμες λύσεις για τον πελάτη.
Το νέο ταλέντο μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για την αξιοποίηση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και το Διαδίκτυο για να
πληροφορηθούν για τις ανάγκες
των πελατών σε τοπικό,
περιφερειακό και παγκόσμιο
επίπεδο. Η συνεχής και καλύτερη
κατανόηση των αναγκών των
πελατών σε μια μεταβαλλόμενη
παγκόσμια οικονομία ενισχύει
επίσης την ευελιξία, την
ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Ένας βασικός τομέας στον οποίο οι
νέοι επαγγελματίες υπερέχουν
είναι τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (social media).
Μπορούν να αξιοποιήσουν τη
δύναμη των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης που αποτελούν μέσο με
πολύ χαμηλό κόστος (τόσο από την
άποψη του χρόνου όσο και τα
κεφαλαίων), αλλά και ταχείας
υψηλής απόδοσης για την
ενίσχυση της αντίληψης της
αγοράς και των πελατών σχετικά
με την Κύπρο. Τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για να τονιστούν
τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες
που συζητήθηκαν στην ανάλυση
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SWOT στο μέρος 4 και εξηγώντας
το πώς ο Κυπριακός τομέας
επαγγελματικών υπηρεσιών
μετριάζει τους κινδύνους και τις
απειλές που αντιμετωπίζει. Μια
τέτοια προληπτική προσέγγιση
ενισχύει τη φήμη του τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών και τη
δέσμευσή για διαφανή, και
εξαιρετική εξυπηρέτηση.

6.3 Συστάσεις για τη
φωνή του κλάδου

Πίνακας 6.03 Συστάσεις για τη φωνή της Βιομηχανίας

Τέλος, παρουσιάζουμε τέσσερις
μακροχρόνιες και δέκα
βραχυπρόθεσμες συστάσεις για τη
φωνή του κλάδου. Εδώ,
αναφερόμαστε στους
επαγγελματικούς φορείς και τις
ενώσεις που εκπροσωπούν τις
διάφορες επιχειρήσεις στις
νομικές, οικονομικές, λογιστικές,
ελεγκτικές, και άλλες
επαγγελματικές υπηρεσίες. Στην
Κύπρο τέτοιες οργανώσεις και
επαγγελματικές ενώσεις υπάρχουν
και κάποιες από αυτές, όπως ο
Σύνδεσμος Εγγεγραμμένων
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), είναι
πιο δραστήριες και ίσως καλύτερα
οργανωμένες από άλλες. Άλλες
είναι πολύ νέες, όπως ο Κυπριακός
Σύνδεσμος Εμπιστευματοδόχων με
σχέδια για την ενίσχυση και τη
βελτίωση των προτύπων του
κλάδου σε υπηρεσίες υπηρεσιών
καταπιστεύματος, διοίκησης και
διαχείρισης εταιρειών διεθνών
δραστηριοτήτων.

Συστάσεις για τους ιδιωτικούς φορείς

Στην ενότητα αυτή, δεδομένου του
ισχυρού συνδικαλισμού που
υπάρχει στην Κύπρο (περισσότερο
από 55% σε σύγκριση με το μέσο
όρο της ΕΕ 23%), είναι κρίσιμο να
τονιστεί η ανάγκη να
συμπεριληφθούν οι συντεχνίες
στις συζητήσεις με τη φωνή του
κλάδου από τη μία πλευρά, αλλά
από την άλλη να υπογραμμιστεί η
σημασία του διαλόγου και της
επίλυσης των διαφορών σε βάση
win-win και σφαιρικών
προοπτικών παρά με μονολιθικές
και στατικές προσεγγίσεις.

•• Έμφαση στην αύξηση των παγκόσμιων ταξινομήσεων της Κύπρου και στην
ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας
-- Συνέχεια στη διεξαγωγή ελέγχων και στις αξιολογήσεις των μελών της
βιομηχανίας για να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα της βιομηχανίας
-- Ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και τις απαιτήσεις σχετικά με την
αειφορία για όλα τα μέλη

Οι συστάσεις για τη φωνή του
κλάδου παρουσιάζονται στον
πίνακα 6.03. Όπως ήταν
αναμενόμενο, η λίστα εδώ είναι η
μεγαλύτερη, καθώς πιστεύουμε ότι
ο κλάδος πρέπει να ενισχύσει τη
φωνή του με διάφορους τρόπους
και να χρησιμεύσει ως σύνδεσμος
μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του
ρυθμιστή.

•• Συντονισμός με όλη τη βιομηχανία για ισχυρότερη φωνή
-- Δημιουργία ad hoc ομάδων εμπειρογνωμόνων (όπως τις ad hoc φορολογικές
ομάδες)
-- Χρήση διεπιστημονικών ομάδων
-- Προώθηση του διαλόγου με τα συνδικάτα
•• Αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της διοίκησης και των δημοσίων
σχέσεων
-- Αναδιοργάνωση ιστοσελίδων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και να
εξεταστεί το ενδεχόμενο για πρόσβαση σε άλλες γλώσσες
-- Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του
πελάτη και τις παγκόσμιες τάσεις
-- Χρησιμοποίηση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για προώθηση
καλύτερης και ταχύτερης επικοινωνίας με τα μέλη
•• Επένδυση σε νέα ταλέντα
-- Να εξεταστεί το ενδεχόμενο για προώθηση pro-bono προγραμμάτων και
υπηρεσιών
-- Βεβαίωση ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι ευθυγραμμισμένα με τις
ανάγκες των νέων απόφοιτων
-- Ενθάρρυνση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τα
πανεπιστήμια για την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης στους νέους απόφοιτους

Συντονισμός με τη βιομηχανία
για μια ισχυρότερη φωνή
Κατά τη διάρκεια των δύο
τελευταίων δεκαετιών, ο τομέας
των επαγγελματικών υπηρεσιών
έχει οδηγήσει τις προσπάθειες για
την προώθηση της Κύπρου ως
προορισμό για παροχή
επαγγελματικών υπηρεσιών και
προώθησε μια σειρά από νομικές
μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, χωρίς μια
ισχυρότερη προσπάθεια
συνεργασίες μεταξύ των
επιχειρήσεων, η ευρύτερη φωνή
του κλάδου και του ρυθμιστή,
μπορεί να είναι δύσκολη στα
χρόνια που έρχονται για να
επιτευχθεί επιθετικός
ανταγωνισμός, η εσωτερική
βελτίωση και η άνοδος στις
διεθνείς κατατάξεις.

Πρώτη μας στρατηγική σύσταση,
ως εκ τούτου, είναι ότι οι διάφορες
οργανώσεις συντονίζονται και
συνεργάζονται για να ενισχύσουν
τη φωνή του κλάδου και να
ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στο
ρυθμιστή να εφαρμόσει τις
διάφορες μεταρρυθμίσεις που είχαν
προταθεί νωρίτερα σε αυτήν την
ενότητα.
Ως ειδική σύσταση προτείνουμε
περισσότερες ad hoc ομάδες που να
εστιάζουν σε εξειδικευμένους
τομείς, στις ίδιες γραμμές με την
υφιστάμενη «Ad Hoc Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων Φόρου» , η
οποία αποτελείται από τις 4
μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο. Οι
Ad hoc ομάδες μπορούν να
θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές
στην Κύπρο γεγονός που ήταν
αρκετά επιτυχημένο όσον αφορά
στην παροχή διαβουλεύσεων
εμπειρογνωμόνων προς τις
ρυθμιστικές αρχές για θέματα
φορολογίας και τις
διαπραγματεύσεις για τις συνθήκες
διπλής φορολογίας. Οι Ad hoc
ομάδες όμως δεν χρειάζεται να
είναι επικεντρωμένες σε ένα κλάδο,
όμως. Ο κλάδος μπορεί να
δημιουργήσει μια ισχυρότερη
φωνή, συμπεριλαμβάνοντας και
άλλους επαγγελματίες, όπως τους
δικηγόρους, στις εργασίες τους.
Χρήση τεχνολογίας για
βελτίωση διαχείρισης και
δημόσιων σχέσεων
Δεύτερη στρατηγική σύσταση για
τη φωνή του κλάδου είναι η
αξιοποίηση της τεχνολογίας. Αυτό
είναι σημαντικό με διάφορους
τρόπους. Βελτιώνει τη διοίκηση,
όπως τη διαχείριση των
καταστάσεων των μελών και των
πληρωμών συμμετοχής και ενισχύει
τις προσπάθειες για δημόσιες
σχέσεις σε τομείς όπως εκδηλώσεις,
ρυθμιστικές ενημερώσεις και
παγκόσμιες τάσεις της βιομηχανίας.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες
της φωνής του κλάδου είναι η
επικοινωνία με τα μέλη του. Μια
από τις συγκεκριμένες συστάσεις
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μας, ως εκ τούτου, είναι ότι οι
ιστοσελίδες θα πρέπει να
ανανεωθούν με πιο φιλικές προς το
χρήστη εγκαταστάσεις και
περισσότερες γλώσσες (τα
περισσότερα έχουν όλες τις
πληροφορίες προσβάσιμες μόνο
στα ελληνικά). Η πρόσβαση στις
πιο πρόσφατες ενημερώσεις και τις
τάσεις στον κλάδο είναι σήμερα
στα χέρια μας και με πρακτικά
μηδενικό κόστος. Ο
εκσυγχρονισμός των ιστοσελίδων,
δίνοντας τους ένα στοιχείο
αλληλεπίδρασης, θα εξασφαλίσει
στην φωνή του κλάδου τη
δυνατότητα να πληροφορηθεί τις
ανάγκες των πελατών σε τοπικό,
περιφερειακό και παγκόσμιο
επίπεδο, να μείνει ενήμερη σχετικά
με τις παγκόσμιες τάσεις, αλλά και
να ενημερώνει τα μέλη του.
Επένδυση σε νέα ταλέντα
Πιστεύουμε ότι η φωνή του κλάδου
μπορεί, επίσης, να κερδίσει
επενδύοντας σε νέα ταλέντα. Η
παροχή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων είναι ένας τρόπος
να γίνει αυτό, διατηρώντας
παράλληλα τα υψηλά πρότυπα της
βιομηχανίας. Ενώ κάποια ιδρύματα
και σύνδεσμοι είναι αρκετά ενεργοί
σε εκπαιδευτικά προγράμματα και
συγκεντρώσεις για τα μέλη τους,
άλλοι δεν είναι τόσο ενεργά.
Προτείνουμε η φωνή του κλάδου να
σκεφτεί τη δημιουργία δωρεάν
προγραμμάτων επαγγελματικών
υπηρεσιών για να προσφέρουν την
πρακτική κατάρτιση και την
εμπειρία στους νέους πτυχιούχους
αλλά και να δώσουν στους πιο
έμπειρους επαγγελματίες την
ευκαιρία να ανταποδόσουν στην
κοινότητα και να εργαστούν δίπλα
από τη νέα γενιά. Επιπλέον,
συνιστούμε πιο οργανωμένα
προγράμματα πρακτικής άσκησης
σε συνεργασία με τοπικά
πανεπιστήμια για να ενισχυθεί
ακόμη περισσότερο η συνεργασία
μεταξύ των πανεπιστημίων αλλά
και η μετάβαση προς τον ιδιωτικό
τομέα όσο αφορά στην
απασχόληση.

Έμφαση στην αύξηση της
παγκόσμιας κατάταξης και
στην ενίσχυση της διεθνούς
παρουσίας
Τελευταία μας στρατηγική
σύσταση, η οποία αποτελεί και
ευθύνη όλων μας, είναι να
εργαστούμε μεθοδικά και
συλλογικά όλοι οι φορείς που
αποτελούν την φωνή του κλάδου, ο
ιδιωτικός τομέας και η ρυθμιστική
αρχή να επανεξετάζονται τακτικά,
οι παγκόσμιες κατατάξεις
απόδοσης με στόχο τη βελτίωση
της απόδοσης σε σχέση με τον
ανταγωνισμό και τις ομάδες
ομόλογων και η βελτίωση της
κατάταξης χρόνο με το χρόνο. Τα
υπουργεία θα αναμένεται να
αναλάβουν την πρωτοβουλία για
συγκεκριμένους δείκτες και η
απόδοση της πολιτικής που
εφαρμόζεται από τα υπουργεία θα
πρέπει να αξιολογείται από τις
αλλαγές στην κατάταξη.
Η Κύπρος έχει πολλά
πλεονεκτήματα και ευκαιρίες, αλλά
δεν ήταν τόσο ευέλικτη και
δυναμική στην αξιοποίηση τους
κατά τη διάρκεια των ευνοϊκών
οικονομικών συνθηκών. Τώρα, με
την οικονομική κρίση να αντηχεί σε
όλο το νησί, η επιβίωση μπορεί
μόνο να επιτευχθεί με την
αποτελεσματικότητα, την ευελιξία,
την καινοτομία και την πιο έξυπνη
χρήση της τεχνολογίας. Η
εφαρμογή αυτών των εισηγήσεων
θα επιτρέψει στον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών της
Κύπρου να παρέχει εξαιρετικές
υπηρεσίες στους πελάτες του στο
εξωτερικό και να επανεκκινήσει τις
μηχανές της οικονομικής
ανάπτυξης του νησιού.

Συμπεράσματα
Η μελέτη μας έχει δείξει ότι ο
τομέας της προσφοράς
επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο είναι μεγαλύτερος από τον
τουριστικό τομέα όσον αφορά τη
συμμετοχή του στην απασχόληση
και στην οικονομική ανάπτυξη.
Έχει επίσης αποδειχτεί
ανθεκτικότερος στην πρόσφατη
οικονομική κρίση. Ωστόσο,
αντιμετωπίζει μια σειρά
προκλήσεων που κρατούν την
Κύπρο πίσω από ανταγωνιστικές
χώρες στον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών, όπως
η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η
Μάλτα, και η Σιγκαπούρη σε
πολλές σημαντικές πτυχές. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα της
καινοτομίας –ένα κρίσιμο σημείο
για την επιβίωση μιας οικονομίας
υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στο εσωτερικό μέτωπο, ο τομέας
αποδυναμώνεται από
αποσπασματικές προσπάθειες
προώθησης, έλλειψη της δέουσας
σημασίας από τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής και, φυσικά, τον
ευρύτερο αντίκτυπο της
οικονομικής κρίσης, η οποία θα
μπορούσε επίσης να οδηγήσει τα
νέα ταλέντα εκτός Κύπρου. Στο
εξωτερικό, ο τομέας εξαρτάται
υπερβολικά από μία ή δύο αγορές
και πρέπει να διαφοροποιηθεί
προκειμένου να διατηρήσει το
ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

Στρατηγικού επιπέδου
(μακροπρόθεσμες)
εισηγήσεις
Ρυθμιστικές αρχές και φορείς
χάραξης πολιτικής
•• Μείωση γραφειοκρατίας,
επιβολή διαφάνειας και καλής
διακυβέρνησης
•• Διαβούλευση με τους
εκπροσώπους του τομέα σε
τακτή, δομημένη βάση
•• Βελτίωση της Κυπριακής
κατάταξης στους παγκόσμιους
δείκτες
Ιδιωτικοί φορείς
•• Ανάπτυξη των δυνατοτήτων σε
νέους τομείς
•• Προληπτική παρέμβαση
σε σχέση με γνωστούς και
άγνωστους κινδύνους
•• Ενίσχυση της καινοτομίας,
της τεχνολογίας και της
ενδυνάμωσης των νέων
Εκπρόσωποι του Τομέα
•• Συντονισμός σε όλα τα επίπεδα
για καλύτερη εκπροσώπηση
•• Αξιοποίηση της τεχνολογίας για
την βελτίωση της διαχείρισης και
των δημόσιων σχέσεων
•• Επένδυση σε νέα ταλέντα
•• Έμφαση στην αύξηση της
παγκόσμιας κατάταξης και
μεγαλύτερη διεθνή παρουσία

Αν οι συστάσεις ακολουθηθούν
μέσα από ένα συστηματικό και
ολοκληρωμένο πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, οι εκτιμήσεις μας
δείχνουν ότι ο επαγγελματικός
τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος
έχει παίξει ήδη έναν ισχυρό ρόλο
στην αντιστάθμιση της μείωσης του
τουρισμού, θα μπορούσε να
προσθέσει 9.700 νέες θέσεις
εργασίας μέσα σε πέντε χρόνια, και
να φέρει επιπλέον φόρους και
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
της τάξης των €13 εκατ. ανά έτος.
Η επίτευξη του στόχου αυτού
απαιτεί την προσοχή τόσο της
κυβέρνησης όσο και του τομέα του
ίδιου. Η έρευνα καταγράφει τη
σημασία του εν λόγω τομέα στην
κυπριακή οικονομία και πιστεύουμε
ότι θα πείσει τα ενδιαφερόμενα
μέρη για την ανάγκη να δοθεί
μεγαλύτερη προσοχή, έτσι ώστε
αυτός ο δυναμικός και ζωτικής
σημασίας κλάδος να συνεχίσει να
παράγει θέσεις εργασίας και να
συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη
της Κύπρου για πολλά χρόνια στο
μέλλον.

Ωστόσο, η τρέχουσα οικονομική
κρίση θα πρέπει να θεωρηθεί ως
μια ευκαιρία για να αξιοποιήσει ο
τομέας, τα δυνατά σημεία του και
να μετριάσει τους κινδύνους. Οι
δέκα στρατηγικές συστάσεις μας,
συνυποστηριζόμενες από μια σειρά
συγκεκριμένων προτάσεων για
κάθε ενδιαφερόμενο μέρος είναι οι
εξής:
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Μεθοδολογικό παράρτημα
Ο υπολογισμός της
συνεισφοράς στην
ΑΠΑ
Για τον υπολογισμό της
συνεισφοράς των διαφόρων
τομέων στην ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) για τις
περιπτώσεις που δεν μας δόθηκαν
δεδομένα, ξεκινήσαμε με τη χρήση
αναλυτικών στοιχείων των εθνικών
λογαριασμών που δημοσιεύει η
Στατιστική Υπηρεσία. Τα πιο
πρόσφατα αναλυτικά στοιχεία
αρχίζουν από το 2009 και
αφορούν:
• «Νομικές και λογιστικές
υπηρεσίες, δραστηριότητες
κεντρικών γραφείων,
συμβουλευτικές υπηρεσίες
διοίκησης» (3.4% της ΑΠΑ)
•• «Δραστηριότητες
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
με εξαίρεση των ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών» (7.3% της
ΑΠΑ)
•• «Αερομεταφορές» (0.4% της
ΑΠΑ)
Χρησιμοποιώντας τα συνολικά
ποσοστά αύξησης στους γενικούς
κλάδους, μπορούμε να
υπολογίσουμε τα ποσοστά επί της
ΑΠΑ για το 2011 στο 3.6% της ΑΠΑ
για τις νομικές και λογιστικές
υπηρεσίες, στο 7.8% για τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
(τράπεζες) και στο 0.3% για τις
αεροπορικές μεταφορές.
Ωστόσο, οι τραπεζικές υπηρεσίες
εξυπηρετούν κυρίως την τοπική
κοινότητα. Για να εκτιμηθεί η
συμβολή των διεθνών τραπεζικών
δραστηριοτήτων στην ΑΠΑ θα
πρέπει να απομονώσουμε τις
διεθνείς τραπεζικές
δραστηριότητες. Εδώ θεωρούμε
ότι οι καταθέσεις των μη-κατοίκων
(€20,2 δισ. στο τέλος του 2011) και
άλλων κατοίκων της ευρωζώνης
(€5,4 δισ.), ως ποσοστό επί του
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συνόλου. Αυτές ανέρχονται στο
36.9% του συνόλου. Εφαρμόζοντας
την οικονομική αξία των
υπηρεσιών ακαθάριστης
προστιθέμενης, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι οι διεθνείς
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
ανήλθαν σε €460,0 εκατ. το 2011,
ή στο 2.9% της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας.
Προσθέτουμε, στη συνέχεια, το
ποσοστό αυτό στην κατηγορία
«νομικές και λογιστικές
υπηρεσίες» και καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι οι
επιχειρηματικές και οι διεθνείς
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
αντιπροσώπευαν το 6.5% της ΑΠΑ
το 2011.
Όσον αφορά στον τουρισμό,
γνωρίζουμε ότι τα έσοδα από τον
τουρισμό για το 2011 ήταν €1,7
δισεκατομμύρια. Για να
αποκτήσουμε μια εκτίμηση για την
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
στον τουριστικό τομέα,
χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες
διαμονής και διατροφής ως κύριο
εντολοδόχο. Έχουμε εφαρμόσει
την αναλογία της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας στον τομέα
υπηρεσιών διαμονής και σίτισης
στην ακαθάριστη αξία παραγωγής
υπηρεσιών διαμονής και σίτισης
στα έσοδα από τον τουρισμό και
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
ο τουρισμός έχει ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία €878
εκατομμύρια το 2011, ή 5.5% της
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.
Προσθέτοντας σε αυτό τις
αεροπορικές μεταφορές,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
το συνολικό άθροισμα για τον
τουρισμό και των αεροπορικών
μεταφορών αντιπροσωπεύει το
5.8% της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας, σε σύγκριση
με το 6.5% του ΑΕΠ για τις
επιχειρήσεις και διεθνών
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ή
για τον όρο «διεθνείς υπηρεσίες».

Πίνακας Α1
Μεθοδολογία για τους τομείς σε % της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας
(σε τρέχουσες τιμές)
Επιχειρήσεις και διεθνείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε τρέχουσες τιμές
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ), € εκατ.
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριοτητες , ακαθάριστη προστιθέμενη αξία,
€ εκατ.
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες. Κεντρικά γραφεία. Συμβουλευτική επιχειρήσεων
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες ως % της ΑΠΑ
Χρηματοοικονομικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες, ΑΠΑ, € εκατ.
Οικονομικές υπηρεσίες εκτος ασφάλισης και συνταξιοδότησης
Οικονομικές υπηρεσίες ως % της ΑΠΑ
Σύνολο καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, € εκατ.
Καταθέσεις μη-κατοικών
Καταθέσεις από άλλους Ευρωπαίους κατοίκους
Σύνολο διεθνών καταθέσεων
Ως % του συνόλου
Διεθνείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ΑΠΑ (υπολογιζόμενες), € εκατ.
Διεθνείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ως % της ΑΠΑ
Διεθνείς υπηρεσίες ως % της ΑΠΑ

2011

2010

2009

16,079

15,618

15,145

820

776

727

586

555

519

3.6

3.6

3.4

1,411

1,314

1,245

1,248

1,162

1,100

7.8

7.4

7.3

69,298

69,940

58,155

20,194

20,525

15,853

5,355

4,035

1,291

25,550

24,560

17,143

36.9

35.1

29.5

460

408

324

2.9

2.6

2.1

6.5

6.2

5.6

766.1

816.8

805.1

54.7

58.3

57.5

0.3

0.4

0.4

Τουρισμός και μεταφορές σε τρέχουσες τιμές
Μεταφορά και αποθήκευση, ΑΠΑ, € εκατ.
Αερομεταφορές
Αερομεταφορές ως % της ΑΠΑ
Διαμονή και σίτιση, ΑΠΑ, € εκατ.

1,048

967

927

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ΑΠΑ, € εκατ.

2,088

1,927

1,848

Ακαθάριστα έσοδα τουρισμού, € εκατ.

1,749

1,550

1,493

878

778

750

5.5

5.0

4.9

5.8

5.4

5.3

Τουρισμός ΑΠΑ (υπολογισμός), € εκατ.
Τουρισμός ως % της ΑΠΑ
Τουρισμός και μεταφορές ως % της ΑΠΑ
Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία (αλλιώς αναγράφεται - υπολογισμοί συγγραφέων με πλάγια γράμματα)

Ο υπολογισμός του ρυθμού ανάπτυξης των υποτομέων
Η Στατιστική Υπηρεσία δεν παράγει αναλυτικά στοιχεία σε σταθερές τιμές, επομένως τα
πραγματικά στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο για τους τομείς σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Για
τον υπολογισμό μιας σειράς στοιχείων σταθερών τιμών για τις νομικές και λογιστικές
υπηρεσίες, τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τον τουρισμό και των
αεροπορικών μεταφορών, έχουμε εφαρμόσει τις ίδιες αναλογίες σε τρέχουσες τιμές για
τη σειρά των σταθερών τιμών. Έτσι, για παράδειγμα, αν οι νομικές και λογιστικές
υπηρεσίες ήταν 71.4% των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών
δραστηριοτήτων σε τρέχουσες τιμές, τότε εκτιμούμε ότι θα ήταν επίσης 71.4% του
ευρύτερου τομέα σε σταθερές τιμές. Η εμπειρία δείχνει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
στατιστικές αποκλίσεις, αν εφαρμοστεί στους εθνικούς λογαριασμούς, αλλά στην
απουσία πραγματικών δεδομένων είναι η καλύτερη προσέγγιση.
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Πίνακας Α2
Μεθοδολογία για την ανάπτυξη στους υποτομείς
(σταθερές αξίες)

Διεθνείς υπηρεσίες

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες
(πραγματικά), € εκατ.
Πραγματικό % αλλαγής

Νομικές & λογιστικές υπηρεσίες
Πραγματικό % αλλαγής

Χρηματοοικονομικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες
(πραγματικές), € εκατ.
Πραγματικό % αλλαγής

Διεθνείς οικονομικές υπηρεσίες
Πραγματικό % αλλαγής

Σύνολο διεθνών υπηρεσιών(α)
Πραγματικό % αλλαγής

Τουρισμός & σχετικές με τον τουρισμό μεταφορές
Τουρισμός από τρέχουσες τιμές, € εκατ.

2011

2010

2009

2008

2007

683.3

659.1

650.0

643.0

588.4

3.7%

1.4%

471.1

464.5

1,208
3.3%

3.7%

393.5

1.4%

1,169

1,131

1,077

1,014

3.4%

5.0%

6.3%

10.0%

5.5%

9.8%

294.7

272.8

834.0

759.2

719.5

636.4

737.1

762.9

76.6

74.2

5.7%

9.8%

792.2

712.4

44.7

46.9

Πραγματικό % αλλαγής

-4.6%
837.0

759.3

Πραγματικό % αλλαγής

10.2%

(a) Νομικές & λογιστικές & διεθνείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

6.3%

362.9

23.2%

11.2%

Σύνολο τουρισμού και σχετικές με το τουρισμό
μεταφορές

7.2%

377.8

18.2%

8.4%

881.9

9.3%

446.7

4.0%

Πραγματικό % αλλαγής

Αερομεταφορές από τρέχουσες τιμές

1.1%

488.4

8.0%

5.5%

692.7

13.0%

7.7%

2.8%

-6.0%

1.0%

-39.4%
739.1

813.8

3.3%

-16.6%

2.7%

-9.2%

-2.8%

1.2%

46.4

-3.4%

258.6

3.3%

837.1

Πηγή: υπολογισμοί συγγραφέων εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά

Το οικονομετρικό μοντέλο ανάπτυξη-απασχόληση
Προκειμένου να ελεγχθεί η σχέση μεταξύ απασχόλησης και του ΑΕΠ για την ενότητα 5,
αναλύσαμε τα ποσοστά αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ και της απασχόλησης για την περίοδο
1996-2011. Επιλέξαμε τα ετήσια στοιχεία για δύο λόγους. Κατ’ αρχάς, πρόκειται να
χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο για να κάνουμε μια μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για την
ετήσια αύξηση της απασχόλησης, χρησιμοποιώντας την ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ.
Οι Τριμηνιαίοι (από τρίμηνο σε τρίμηνο) ρυθμοί αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ είναι πολύ πιο
ασταθείς από τους ετήσιους ρυθμούς αύξησης, κυρίως με μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία.
(Από τη στιγμή που δεν είναι διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία για την απασχόληση θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία για το ΑΕΠ στις δοκιμές μας.) Ως
εκ τούτου, πιστεύουμε ότι βασίζοντας τις προβλέψεις στα ετήσια στοιχεία είναι πιο ορθό. Ο
δεύτερος λόγος είναι ότι υπήρξαν αναθεωρήσεις ιστορικών στοιχείων για την απασχόληση από
την απογραφή του Οκτωβρίου του 2011. Τα ετήσια δεδομένα επανεκδόθηκαν τον Ιούλιο του
2012, αλλά μια πλήρη σειρά των τριμηνιαίων στοιχείων δεν έχει ακόμη δεν έχει ακόμη
κυκλοφορήσει.
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό EViews εκτιμήσαμε τα ακόλουθα μοντέλα, χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS), όπου EMPGA είναι η ετήσια αύξηση της απασχόλησης,
GDPGRA είναι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ, C είναι η σταθερά, B0 είναι ο
συντελεστής αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ, Β1 είναι ο συντελεστής της αύξησης της
απασχόλησης με χρονική υστέρηση μιας περιόδου, Β2 είναι ο συντελεστής της αύξηση της
απασχόλησης με χρονική υστέρηση δύο περιόδους, και ε είναι ο όρος σφάλματος.

64 PwC Κύπρου

1. EMPGA = C + B0GDPGRA + e

(με 16 παρατηρήσεις 1996-2011)			

(1)

R-Squared 0.6376, AIC = -6.631, C = 0.460328 B0 = 0.541052 with Prob = 0.00.

2. EMPGA = C + B0GDPGRA + B1EMPGAt-1 + e

(15 παρατηρήσεις μετά τις αναθεωρήσεις)

(2)

R-Squared 0.724909, AIC = -6.763, C = 0.202577 B0 = 0.484247 B1 = 0.311049 with Prob = 0.06.

3. EMPGA = C + B0GDPGRA + B1EMPGA t-1 + B2EMPGA t-2 + e (14 παρατηρήσεις μετά τις αναθεωρήσεις)(3)
R-Squared 0.722359, AIC = -6.761, C = 0.204569 B0 = 0.490331 B1 = 0.244005 B2 = 0.059372 with Prob = 0.77.
Παρά το γεγονός ότι τα μοντέλα που περιλαμβάνουν χρονική υστέρηση, Μοντέλα 2 και 3, έχουν υψηλότερους συντελεστές
συσχέτισης (R-squared) και χαμηλότερο AIC, οι συντελεστές για τις μεταβλητές με τη χρονική υστέρηση για την απασχόληση δεν
είναι στατιστικά σημαντικοί από το μηδέν στο επίπεδο του 5%. Ως εκ τούτου το Μοντέλο 1 είναι η καλύτερη επιλογή. Περνάει επίσης
όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Διαγνωστικές εξετάσεις για EMPGA = C + B0GDPGRA+ e
Δοκιμή LM σειριακής συσχέτισης Breusch-Godfrey: Το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι = Obs * R-squared =
2.605132, Prob 0,27. Το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι μικρότερο από την κρίσιμη τιμή του του 5,99 σε 2 df
(Prob 0,27), επομένως δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μη αυτοσυσχέτισης στις ταραχές.
Δοκιμή λευκής ετεροσκεδαστικότητας: Obs * R-squared = 2.129971, Prob 0,14. Το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι
μικρότερο από την κρίσιμη τιμή του του 5,99 σε 2 df, ως εκ τούτου δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μη
ετεροσκεδαστικότητας στις ταραχές
Δοκιμή λειτουργικής μορφής Ramset RESET: υπολογιζόμενη τιμή της στατιστικής F είναι 0.018323, Prob 0,89. Το
στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι μικρότερο από την κρίσιμη τιμή του του 3,84 της στο 1 df (Prob 0,89), επομένως
δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ορθής λειτουργικής μορφής.
Δοκιμή ομαλότητας Jarque-Bera: το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι 3,167, Prob 0,86. Το στατιστικό αποτέλεσμα
της δοκιμής είναι μικρότερο από την κρίσιμη τιμή της κρίσιμης τιμής του του 5,99 σε 2 df, ως εκ τούτου δεν απορρίπτεται η
μηδενική υπόθεση της κανονικής κατανομής.

Το μοντέλο θα χρησιμοποιεί σε ανάλυση των διαφορών μας είναι ως εκ τούτου γράφεται ως:
EMPGA = 0.460328 + 0.541052 * GDPGRA + e
Δηλαδή, για κάθε αύξηση κατά 1% του πραγματικού ΑΕΠ, υπάρχει ένα 0.54% αύξηση της απασχόλησης.
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Προβλέψεις για την
ανάπτυξη του ΑΕΠ
Στην προβλέψεις μας για την
αύξηση του ΑΕΠ, υποθέτουμε ότι
το 2012, το πραγματικό ΑΕΠ θα
μειωθεί με τον ίδιο ρυθμό όπως και
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους,
που ήταν περίπου 2%. Υποθέτουμε
επίσης ότι, λόγω των μέτρων
λιτότητας, το πραγματικό ΑΕΠ θα
μειωθεί κατά ένα πρόσθετο 2% το
2013. Υποθέτουμε ότι η
απασχόληση θα μειωθεί κατά 3.2%
το 2012 - το ίδιο με τη μείωση που
καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο
του 2012 από την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούμενου έτους.
Η απασχόληση για το 2013
προέρχεται από το μοντέλο και
μειώνεται κατά 0.6%. Υποθέτουμε
ότι το ποσοστό ανεργίας θα ήταν
κατά μέσο όρο 11.4% το 2013 - λίγο
υψηλότερο από ό, τι καταγράφεται
στο πρώτο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό
ανεργίας για το 2013 προέρχεται
από το μοντέλο και ανέρχεται σε
11.7%.
Για την πενταετή περίοδο 20142018 έχουμε δύο σενάρια. Το πρώτο
σενάριο υποθέτει ότι κανένα από τα
συνιστώμενα μέτρα δεν λαμβάνεται
είτε από την κυβέρνηση είτε από
τους τομείς των επαγγελματικών
και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Σε αυτή την περίπτωση, δεν
υπάρχει νέα ώθηση στο ΑΕΠ, ως εκ
τούτου, συνεχίζει να αυξάνεται με
τον ίδιο ρυθμό όπως και τα
τελευταία δέκα χρόνια (2.5%), αλλά
με μια μικρή έκπτωση για να ληφθεί
υπόψη η προσδοκία μας ότι το
επιχειρηματικό περιβάλλον θα
είναι πιο σκληρό σε όλη την
Ευρώπη κατά τα επόμενα χρόνια
και ότι η σημαντική επένδυση σε
φυσικό αέριο είναι ακόμα μερικά
χρόνια μακριά και θα εξαρτηθεί
από πολλούς άλλους παράγοντες,
όπως την προθυμία του Ισραήλ να
εξάγει, την προθυμία των
χρηματοδοτών να επενδύσουν τα
δισεκατομμύρια ευρώ που
απαιτούνται για τις εγκαταστάσεις
του υγροποιημένου φυσικού αερίου
(ΥΦΑ), την επιπτώσεις στην τιμή
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της εξερεύνησης για σχιστολιθικό
φυσικό αέριο, και ούτω καθεξής.
Για το λόγο αυτό, έχουμε θεωρήσει
ως πρόβλεψη στάτους κβο ένα μέσο
ετήσιο ρυθμό αύξησης του
πραγματικού ΑΕΠ κατά 2.3%.
Έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο το
μέσον όρο της τελευταίας
πενταετίας για την πρόβλεψη της
στον ρυθμό αύξησης του εργατικού
δύναμικού, δεδομένου ότι ο
πληθυσμός, και ως εκ τούτου το
εργατικό δυναμικό, ενισχύθηκε για
μεμονωμένους λόγους το 2004,
μετά που η Κύπρος έγινε μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο σενάριο μη-μεταρύθμισης,
υποθέτουμε ότι η εφαρμογή των
συστάσεων μας για τον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών θα
μπορούσε να προσθέσει 0,5
ποσοστιαίες μονάδες στο μέσο
ρυθμό αύξησης του πραγματικού
ΑΕΠ το 2013-2017, ανυψώνοντας
έτσι το ποσοστό αύξησης κατά μέσο
όρο στο 2.8% αντί του 2.3%.
Χρησιμοποιώντας τη σχέση
ανάμεσα στην απασχόληση και την
ανάπτυξη στην παραπάνω μοντέλο,
μπορούμε να προβλέψουμε τώρα τη
διαφορά μεταξύ του σεναρίου χωρίς
μεταρρύθμιση και αυτού μεμεταρρύθμιση.
Σύμφωνα με το σενάριο χωρίςμεταρρύθμιση, η απασχόληση
αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό
της τάξης του 1.7% ανά έτος για την
περίοδο 2014-2018, φτάνοντας τα
406.359 άτομα μέχρι το 2018.
Σύμφωνα με το σενάριο με τη
μεταρρύθμιση, η απασχόληση
αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό
1.9% ετησίως, φθάνοντας τα 411.793
μέχρι το 2018. Με άλλα λόγια, η
εφαρμογή των συστάσεων θα
προσθέσει γύρω στις 9.700 νέες
θέσεις εργασίας μέσα σε πέντε
χρόνια.

Πίνακας Α3
Μεταρρυθμίσεις - Επιπτώσεις στην
απασχόληση

Χωρίς μεταρρύθμιση

Πραγματική αύξηση ΕΑΠ (%)

Απασχόληση

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-2.0

-2.0

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

376,262

Ποσοστό ανεργίας (%)

11.4

Με μεταρρυθμίσεις

Πραγματική αύξηση ΕΑΠ (%)

-2.0

Απασχόληση

Διαφορά στην απασχόληση (απότοκο
της μεταρρύθμισης)

Σωρευτική αύξηση της απασχόλησης
Ποσοστό απασχόλησης (%)

2012

373,922
11.7
-2.0

380,195
10.7
2.7

386,574
9.7

2.7

393,059
8.7

2.7

399,654

7.7

2.7

406,359

6.7

2.7

376,262

373,922

381,207

388,634

396,205

403,924

411,793

0

0

1,012

3,071

5,205

7,416

9,705

0

11.4

0

11.7

1,012

10.5

2,060

9.4

3,146

8.2

4,270

7.1

5,435

5.9

Πηγή: Πρόβλεψη συγγραφέων

Επιπτώσεις για την
ανεργία
Συνήθως δεν υπάρχει ακριβής
συσχέτιση 1:1 ανάμεσα στην
αύξηση της απασχόλησης και τη
μείωση της ανεργίας, δεδομένου
ότι η νέα απασχόληση βασίζεται
τόσο σε εργαζομένους από το
εξωτερικό, όσο και σε άτομα που
είχαν σταματήσει να ψάχνουν για
δουλειά και ως εκ τούτου δεν
μπορούν να θεωρηθούν μέρος του
εργατικού δυναμικού. Έχουμε
χρησιμοποιήσει την εκτίμηση για
τις χώρες της ΕΕ του
Walterskirchen (1999), η οποία
βρήκε ότι η σχέση ανάμεσα στην
απασχόληση και την ανεργία είναι
60%. Δηλαδή, το 60% της αύξησης
της απασχόλησης θα πρέπει να
αντανακλάται μέσα από
αντίστοιχη μείωση της ανεργίας.

Στο σενάριο μας χωρίς
μεταρρύθμιση, η ανεργία
αυξάνεται, το 2013, λόγω της
μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ, στο
11.7% και στη συνέχεια μειώνεται
σταδιακά στο 6.7% μέχρι το 2018.
Στο με-μεταρρύθμιση σενάριο μας,
η μείωση από το 2014 είναι πιο
γρήγορη, με το ποσοστό ανεργίας
να φθάνει το 5.9% μέχρι το 2018.
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο μας, ο
πραγματικός ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ θα πρέπει να υπερβαίνει κατά
μέσο όρο το 3.4% ανά έτος για το
2014-2018 για να φέρει το ποσοστό
ανεργίας κάτω από το 5%.
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Αυτό που επιδιώκουμε είναι να
προσφέρουμε στους πελάτες
μας την αξία που αναζητούν.
Αξία, που στηρίζεται στη γνώση
που αξιοποιούν οι ομάδες μας
από 180,000 ειδικούς σε 158
χώρες. Αλλά και στην εμπειρία
που προσαρμόζεται στις
τοπικές ανάγκες. Το δίκτυο της
PwC Κύπρου επικεντρώνεται
σε δυο κυρίως τομείς, τις
Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες και τις Φορολογικές
και Νομικές Υπηρεσίες.
Συνεργαζόμαστε στενά με τους
πελάτες μας. Τους ρωτούμε.
Τους ακούμε. Μαθαίνουμε τι
θέλουν να κάνουν. Πού θέλουν
να πάνε. Απ’ όλη τη διεθνή μας
γνώση, μοιραζόμαστε εκείνο το
κομμάτι που είναι περισσότερο
κατάλληλο γι’ αυτούς. Kαι έτσι,
τους στηρίζουμε στο πώς να
πετύχουν τους δικούς τους
στόχους.
Διατηρώντας σημαντικό ρόλο
στη λειτουργία των
παγκόσμιων κεφαλαιαγορών,
βοηθούμε τους πελάτες μας
στην επίλυση των σύνθετων
επιχειρηματικών τους
προβλημάτων. Στόχος μας είναι
να εξελίξουν την ικανότητά
τους να διαχειρίζονται τους
κινδύνους αλλά και να
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
Είμαστε υπερήφανοι για την
ποιότητα των υπηρεσιών μας,
που συμβάλλει στη μεγαλύτερη
διαφάνεια, εμπιστοσύνη και
συνέπεια των επιχειρηματικών
διαδικασιών.
Η θέση μας αυτή ενισχύεται με
τους σχεδόν 1,000
επαγγελματίες αλλά και τα
γραφεία μας σε όλη την Κύπρο.
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Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Οι Χρηματοοικονομικές Ελεγκτικές μας υπηρεσίες αποτελούνται από θεσμικές και
ρυθμιστικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των συστημάτων πληροφορικής
καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για κεφαλαιουχικές συναλλαγές. Επιπλέον οι
υπηρεσίες μας καλύπτουν τα λογιστικά και ρυθμιστικά θέματα για όλων των ειδών τις
επιχειρήσεις μέσω εξειδικευμένων επιχειρηματικών τμημάτων:
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (FS), Υπηρεσίες για Καταναλωτικά, και Βιομηχανικά,
Προϊόντα (CIPS) και Υπηρεσίες Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας, Ψυχαγωγίας και
Μέσων Ενημέρωσης (TICE).
Οι Συμβουλευτικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων (RAC) περιλαμβάνουν
την παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών όσον αφορά: τον εσωτερικό έλεγχο,
τη βελτιστοποίηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, την εταιρική διακυβέρνηση και
αναφορά, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής συμπεριλαμβανομένου των
συστημάτων διαχείρισης εταιρικών πόρων (ERP) (π.χ. SAP, Oracle, Navision), την εφαρμογή
έργων πληροφορικής, τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (CAATs), τη διασφάλιση της
ακεραιότητας λογιστικών φύλλων και την αξιολόγηση και διάγνωση κινδύνων πληροφορικής.
Αξίζει να σημειωθεί η ομάδα έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στην υποστήριξη οργανισμών οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα σε θέματα που αφορούν τη
κανονιστική συμμόρφωση, τη χορήγηση αδειών λειτουργίας από τις εποπτικές αρχές και
γενικά τη διαχείριση κινδύνων.
Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες βελτίωσης των επιχειρησιακών λειτουργιών και της
παραγωγικότητας των εργαζομένων (PI) προσφέρουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες για θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, βελτίωσης
διαδικασιών, μείωσης του κόστους, ανθρώπινου δυναμικού, αλλαγής και βιωσιμότητας.
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συναλλαγών και Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων παρέχουν
στήριξη για συγχωνεύσεις και εξαγορές καθώς και αποτιμήσεις και μελέτες βιωσιμότητας
αλλά και υποστήριξη συναλλαγών και διαχείρισης κρίσεων.

Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες
Οι Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες του δικτύου της PwC περιλαμβάνουν, τις Διεθνείς
Υπηρεσίες Συμμόρφωσης, τις Υπηρεσίες Άμεσης και Έμμεσης Φορολογίας, τις Υπηρεσίες σε
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις και τις Νομικές Υπηρεσίες.
Διεθνείς Υπηρεσίες Συμμόρφωσης
Περιλαμβάνουν λογιστικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης και εταιρικής νομικής
συμμόρφωσης που συμπεριλαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως συμβουλές για την
ίδρυση και τη λειτουργία τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων, διεθνών επενδυτικών σχεδίων,
ΕΠΕΥ, UCITS και εμπιστευμάτων (trusts) κάθε τύπου.

Τα γραφεία μας
στην Κύπρο
Λευκωσία

Υπηρεσίες Άμεσης Φορολογίας
Νομικά πρόσωπα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικό
προγραμματισμό, διεθνή φορολογική δομή, συγχωνεύσεις, εξαγορές και
άλλα θέματα όπως διαχείριση φορολογικών δηλώσεων, συμφωνία με τις
φορολογικές αρχές και εξασφάλιση γνωματεύσεων.
Φυσικά πρόσωπα: Αφορούν το φορολογικό προγραμματισμό, τη
συμπλήρωση, την υποβολή και τη συμφωνία φορολογικών δηλώσεων,
αλλά και τις φορολογικές υπηρεσίες σε αλλοδαπούς υπαλλήλους,
συνταξιούχους και άλλους μη Κύπριους.
Υπηρεσίες Έμμεσης Φορολογίας
ΦΠΑ: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικό χειρισμό, επιστροφή
ΦΠΑ, ελαχιστοποίηση του κόστους και φορολογική συμμόρφωση
(διαχείριση δηλώσεων, διαπραγμάτευση με το γραφείο ΦΠΑ και
συμφωνία αμφισβητούμενων φορολογιών).
Τελωνειακοί δασμοί & Φόροι Κατανάλωσης: Συμβουλευτικές υπηρεσίες
για τη ελαχιστοποίηση των τελωνειακών δασμών και ειδικών φόρων
κατανάλωσης και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής
νομοθεσίας.
Υπηρεσίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Οι υπηρεσίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απευθύνονται σε
πρόσωπα, μικρές και μεσαίου μεγέθους κυπριακές επιχειρήσεις και
καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών λογιστικής, φορολογικής, ΦΠΑ
και νομικής συμμόρφωσης καθώς και συμβουλές αναδιοργάνωσης και
λειτουργίας οικογενειακών επιχειρήσεων.
Νομικές υπηρεσίες
Η νομική εταιρεία, η οποία αποτελεί πλήρες μέλος του παγκόσμιου
δικτύου της PwC, παρέχει νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν
όλο το φάσμα του εταιρικού και επιχειρηματικού δικαίου,
συμπεριλαμβανομένου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και
της αντιπροσώπευσης πελατών σε συναλλαγές συγχωνεύσεων και
εξαγορών, των αναδιαρθρώσεων, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου
του Ανταγωνισμού, τη σύσταση και τη ρύθμιση ιδιωτικών εταιρειών, τη
σύσταση κοινών επιχειρήσεων και άλλες μορφές επιχειρήσεων, αλλά και
τη διεξαγωγή νομικής επιμέλειας.

© 2012 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Ο όρος PwC
αναφέρεται είτε στο δίκτυο της PwC ή/και σε ένα ή περισσότερους οργανισμούς μέλη. Ο κάθε ένας
οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επισπευτείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure.

Ταχυδρομική
διεύθυνση:

Τ.Θ. 21612, CY-1591 Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση:

Julia House, Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3,
CY-1066 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ +357 - 22555000,
Φαξ +357 - 22555001

Λεμεσός
Ταχυδρομική
Διεύθυνση:

Τ.Θ. 53034, CY-3300 Λεμεσός, Κύπρος

Διεύθυνση:

City House, Οδός Καραϊσκάκη 6,
CY-3032 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ +357 - 25555000,
Φαξ +357 - 25555001

Λάρνακα
Ταχυδρομική
Διεύθυνση:

Τ.Θ. 40450, CY-6304 Λάρνακα, Κύπρος

Διεύθυνση:

Artemidos Tower, 7ος + 8ος Όροφος,
Λεωφόρος Αρτέμιδος 3, CY-6020
Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ +357 - 24555000,
Φαξ +357- 24555001

Πάφος
Ταχυδρομική
Διεύθυνση:

Τ.Θ. 60479, CY-8103 Πάφος, Κύπρος

Διεύθυνση:

City House, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 58,
CY-8047, Πάφος, Κύπρος
Τηλ +357 - 26555000,
Φαξ +357 - 26555001

