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Χαιρετισμός Προέδρου 

Το τρίτο κατά σειρά έτος εργασιών του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας 

Κύπρου (ΣΟΑΚ), βρήκε τη χώρα αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη υγειονομική κρίση της 

τελευταίας εκατονταετίας. Σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, κατά την οποία το 

κοινωνικοοικονομικό σύστημα παγκοσμίως κλυδωνίστηκε ένεκα της πανδημίας COVID-19, 

το Συμβούλιο επιδίωξε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, 

στην περαιτέρω θωράκιση της οικονομίας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της 

ανταγωνιστικότητάς της. 

Μέσα από την ανάλυση δεδομένων, αναφορών, εκθέσεων και συστάσεων πολιτικής προς 

την κυβέρνηση σε σχέση με επί μέρους τομείς της κυπριακής οικονομίας, το Συμβούλιο 

Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου επιδίωξε να συμβάλει άμεσα, ενεργά και 

αποτελεσματικά στις προσπάθειες του κράτους για επανάκαμψη της οικονομίας, προώθηση 

βιώσιμης ανάπτυξης, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμη ευημερία των 

πολιτών της χώρας.  

Πέραν των στοχευμένων παρεμβάσεων του, σημαντικότερη επιδίωξη των προσπαθειών του 

Συμβουλίου ήταν η συνέχιση της διαμόρφωσης της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Βιώσιμης 

Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας, η ετοιμασία της οποίας διήλθε μέσα από μια μεγάλη 

σειρά κύκλων διαβουλεύσεων και ανταλλαγής απόψεων με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις πολιτικές δυνάμεις. Το τελικό έργο αναμένεται να 

ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2021. Στόχος των προσπαθειών είναι η διαμόρφωση ενός 

νέου, δυναμικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. 

Με την ευκαιρία της ετοιμασίας της Έκθεσης Πεπραγμένων του Συμβουλίου για το 2020, θα 

ήθελα να εκφράσω εκ νέου τις ευχαριστίες μου προς την κυπριακή κυβέρνηση για την 

εμπιστοσύνη που έχει δείξει προς τα Μέλη του Συμβουλίου, αναθέτοντάς τους τον σημαντικό 

αυτό ρόλο. Παράλληλα, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου και στα Μέλη για τις 

άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν στο πλαίσιο των μέχρι τώρα εργασιών του Συμβουλίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τη βαρύνουσα σημασία της συλλογικότητας των προσπαθειών για 

την ετοιμασία της Μακροχρόνιας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κυπριακής 

Οικονομίας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω παράλληλα τους συνεργάτες μας και 

τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων οργανωμένων φορέων, τόσο από τον δημόσιο όσο 

και από τον ιδιωτικό τομέα, για τη σημαντική συμβολή τους στην ετοιμασία της Στρατηγικής, 

η οποία ευελπιστώ ότι θα αποτελεί ιδιοκτησία του συνόλου των πολιτών της χώρας μας.  

 

Τάκης Κληρίδης, 

Πρόεδρος Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου 
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα, 3η στη σειρά, Έκθεση Πεπραγμένων αφορά στη δραστηριότητα του Συμβουλίου 

Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου για το έτος 2020. Στην Έκθεση γίνεται αναφορά 

στις κύριες εργασίες του Συμβουλίου κατά το προηγούμενο έτος, περιλαμβανομένων των 

συστάσεων πολιτικής που έχει διαμορφώσει και υποβάλει προς την κυπριακή κυβέρνηση, 

βάσει σχετικής ανάλυσης.  

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε κατά το 2020 αριθμό συνεδριών σε μηνιαία βάση,  

συναντήσεις με οργανωμένους φορείς της κυπριακής οικονομίας, καθώς με και 

εκπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων. 

Σημαντικότερη πρόοδος των εργασιών του Συμβουλίου, όπως αυτό αναλύεται στην Ενότητα 

3 πιο κάτω της παρούσας Έκθεσης, επιτεύχθηκε κατά το 2020 στα ακόλουθα θέματα: 

 Υποβολή συστάσεων πολιτικής του Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, 

σε θέματα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επίσπευσης της 

επαναλειτουργίας της κυπριακής οικονομίας και διαχείρισης των συνεπειών της 

πανδημίας του ιού COVID-19, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού 

τομέα και ενίσχυσης ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων. 

 Εκπόνηση της «Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της 

Κυπριακής Οικονομίας».  

 Συνεχής διάλογος και δικτύωση με άλλους φορείς, τόσο στην Κύπρο όσο και σε επίπεδο 

ΕΕ. 

 Συμβολή στην ετοιμασία του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Αναφορικά με τη δομή της παρούσας έκθεσης, η Ενότητα 2 πιο κάτω περιλαμβάνει βασική 

πληροφόρηση ως προς τη σύσταση, το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τους στόχους, καθώς και 

τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου. Στην Ενότητα 3 παρουσιάζονται οι 

κύριες εργασίες του Συμβουλίου κατά το προηγούμενο έτος και η σχετική πρόοδος.  

Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα 7 Παραρτήματα: 

Παράρτημα I – Πρόγραμμα συνεδριών και επίσημων συναντήσεων Συμβουλίου για το 2020. 

Παράρτημα II – Υποεπιτροπές Συμβουλίου για επιλεγμένους τομείς / θέματα 

προτεραιότητας. 

Παράρτημα III – Συστάσεις Συμβουλίου για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

βάσει της Έκθεσης «Επιχειρείν» της Διεθνούς Τράπεζας (Ιανουάριος 2020). 

Παράρτημα IV – Συστάσεις Συμβουλίου για επίσπευση της επαναλειτουργίας της κυπριακής 

οικονομίας και διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19 (Απρίλιος 2020). 

Παράρτημα V – Συστάσεις Συμβουλίου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα 

της γεωργίας (Οκτώβριος 2020). 
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Παράρτημα VΙ – Συστάσεις Συμβουλίου για την ενίσχυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών 

επενδύσεων (Νοέμβριος 2020). 

Παράρτημα VII – Φωτογραφικό υλικό από εργασίες και επαφές Συμβουλίου κατά το 2020. 
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2. Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου 

Σύσταση και ρόλος του Συμβουλίου 

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου συστάθηκε με την Απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) με αρ. 85.108 της 13ης Ιουνίου 2018. 

Η δημιουργία του Συμβουλίου ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συστηματική 

παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων, καθώς και για ανεξάρτητη 

αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό των πολιτικών του κράτους, όπου αυτό κρίνεται 

αναγκαίο, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των προοπτικών 

ανάπτυξης της οικονομίας (εθνικό πλαίσιο). Παράλληλα, με τη δημιουργία του Συμβουλίου, 

η Κύπρος ανταποκρίθηκε και στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

δημιουργία Εθνικών Συμβουλίων Παραγωγικότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης 

(ευρωπαϊκή διάσταση).  

Σύνθεση του Συμβουλίου 

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) Μέλη, τα πλείστα από τα οποία προέρχονται από 

τον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, με 

εξαίρεση ένα (1) Μέλος το οποίο προέρχεται από τον δημόσιο τομέα (Υπουργείο 

Οικονομικών). 

H σύνθεση του Συμβουλίου κατά το 2020 ήταν η ακόλουθη: 

 Κληρίδης Τάκης  

 Αναστασίου Τάσος 

 Ανδρέου Έλενα 

 Ασσιώτης Ανδρέας 

 Κοιτάζος Γιώργος 

 Παπαγεωργίου Χαράλαμπος 

 Πική Ειρήνη 

 Φωτιάδης Παύλος  

 Ψαράς Ανδρέας 

–  

–  

–  

–  

–  

– 

–  

– 

– 

Πρόεδρος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος  

Μέλος  

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0924(01)&from=EL
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Στόχος και αρμοδιότητες του Συμβουλίου 

Στόχος του Συμβουλίου είναι να κάνει εισηγήσεις και συστάσεις για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, με απώτερο στόχο την προαγωγή σταθερής 

και βιώσιμης ανάπτυξης, με την παροχή συστάσεων προς την Κυβέρνηση (Υπουργό 

Οικονομικών) για τη λήψη μεταρρυθμιστικών και άλλων μέτρων πολιτικής. Η δράση και οι 

ενέργειες του Συμβουλίου κινούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί 

με την πιο πάνω Απόφαση του ΥΣ, που είναι οι ακόλουθες:  

 Παρακολούθηση της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της 

οικονομίας καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν σε συστηματική βάση, μέσω 

της εξέτασης ενός ευρέος φάσματος διεθνώς αναγνωρισμένων ποιοτικών και ποσοτικών 

δεικτών και συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις 

διεθνώς καθώς και με ανταγωνιστικές χώρες, με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα 

αναφορικά με τις προβληματικές πτυχές. 

 Διάγνωση των αδυναμιών και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις σε τομείς 

προτεραιότητας και για συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής προς αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και την 

προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 

 Ετοιμασία Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας Κύπρου σε διετή βάση, η οποία υποβάλλεται 

στον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιοποιείται. Η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας θα 

αποτελεί το κύριο αναλυτικό εργαλείο του Συμβουλίου και θα περιλαμβάνει: 

1. συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της 

κυπριακής οικονομίας διεθνώς και έναντι επιλεγμένων χωρών, 

2. συμπεράσματα σχετικά με προβληματικές πτυχές και τους παράγοντες που τις 

επηρεάζουν, και   

3. εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας για τους οποίους απαιτείται η λήψη μέτρων 

πολιτικής για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί. 

 Ετοιμασία επιπρόσθετων εκθέσεων, όπου αυτό απαιτείται, αναφορικά με 

συγκεκριμένες πτυχές της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας οι οποίες θα 

θεωρηθούν προβληματικές από το Συμβούλιο, και για τις οποίες θα παρέχονται 

συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτίωση μέσω της λήψης συγκεκριμένων πρακτικών 

μέτρων. 

 Ετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης αναφορικά με τις εργασίες του Συμβουλίου.  

 Διεξαγωγή διαλόγου με τους οργανωμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα σε θέματα που 

άπτονται της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας. 

 Συνεργασία με αντίστοιχα Συμβούλια άλλων κρατών μελών της ΕΕ καθώς και με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών. 
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Τρόπος λειτουργίας και οργάνωση εργασιών του Συμβουλίου 

Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση – Ιστοσελίδα Συμβουλίου 

Το Συμβούλιο, ανταποκρινόμενο στο ρόλο και τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, 

οργανώνει και διεκπεραιώνει τις εργασίες του σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο μεριμνά για τη συστηματική ενημέρωση του κοινού και όλων 

των ενδιαφερόμενων φορέων γύρω από τις εργασίες, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις 

του, μέσω δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα του (www.ecompet.cy) αλλά και μέσω 

ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η λογοδοσία του Συμβουλίου διασφαλίζεται, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ετοιμασίας και δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, 

ενώ οι συστάσεις πολιτικής που διαμορφώνει δημοσιεύονται παράλληλα με την υποβολή 

τους προς την Κυβέρνηση.  

Τα πιο πάνω συμβάλλουν και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Συμβουλίου, όπως 

προνοεί η Ευρωπαϊκή Σύσταση για τα Εθνικά Συμβούλια Παραγωγικότητας.  

Συνεδρίες και συναντήσεις Συμβουλίου 

Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά διαστήματα, ενώ προβαίνει πρόσθετα σε συναντήσεις και 

διαβουλεύσεις με αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε όλους τους τομείς που 

άπτονται της ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Βάσει της Απόφασης του ΥΣ 

για τη σύσταση του Συμβουλίου, αυτό δύναται να καλεί εκπροσώπους των εν λόγω φορέων 

για συμμετοχή στις εργασίες του Συμβουλίου με συμβουλευτική ιδιότητα.  

Σημειώνεται ότι, βάσει της προαναφερθείσας Απόφασης του ΥΣ, τα μέλη του Συμβουλίου 

έχουν διοριστεί σε προσωπική βάση και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ορίζουν εκπροσώπους 

τους στις συνεδρίες ή συναντήσεις του Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας τους. 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος και τα Μέλη δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή για τη διεκπεραίωση των 

καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, περιλαμβανομένης της συμμετοχής τους τόσο στις 

συνεδρίες, όσο και σε συναντήσεις του Συμβουλίου με άλλους φορείς. 

Ομάδες Εργασίας και χρηματοδότηση μελετών 

Για την αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου δύναται, όταν κρίνεται σκόπιμο, να 

συστήνονται Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εις βάθος ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων 

που επιλέγονται από το Συμβούλιο και στη διαμόρφωση των κατάλληλων συστάσεων 

πολιτικής σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

Για την αποτελεσματική λειτουργία του, το Συμβούλιο δύναται να μισθώνει υπηρεσίες 

εμπειρογνωμόνων, για τη διεξαγωγή μελετών, με πόρους που, βάσει της απόφασης του ΥΣ, 

παρέχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και να αιτείται σχετικής 

χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

http://www.ecompet.cy/
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Γραμματεία Συμβουλίου 

Την οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου στηρίζει η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού 

και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), εκτελώντας χρέη Γραμματείας του Συμβουλίου βάσει της πιο πάνω 

απόφασης του ΥΣ. Η Γραμματεία έχει την ευθύνη της οργάνωσης των συνεδριών και 

συναντήσεων του Συμβουλίου, της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Συμβουλίου και του 

κοινού διαδικτυακού χώρου συνεργασίας των Μελών, της διευκόλυνσης της συλλογής των 

απαραίτητων πληροφοριών/στατιστικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες του κράτους και 

γενικότερα της στήριξης του έργου του Συμβουλίου.  
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3. Κύριες Δραστηριότητες του Συμβουλίου κατά το 2020 

Συνεδρίες Συμβουλίου 

Κατά το 2020 το Συμβούλιο πραγματοποίησε 9 Συνεδρίες (η απόφαση του ΥΣ προνοεί ότι το 

Συμβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστον σε διμηνιαία βάση).  

Τα κύρια θέματα συζήτησης κατά τις πιο πάνω συνεδρίες του Συμβουλίου ήταν τα ακόλουθα: 

 Συζήτηση επί θεμάτων επικαιρότητας σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και 

διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής από τις υπο-επιτροπές του Συμβουλίου.  

 Παρακολούθηση ετοιμασίας Μακροχρόνιας Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της 

Κυπριακής Οικονομίας. 

 Συμβολή στην ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Συμβολή στην ολοκλήρωση της 2ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο. 

 Συναντήσεις με αρμόδιες Υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς. 

 Συμμετοχή στα εργαστήρια των Εθνικών Συμβουλίων Παραγωγικότητας και άλλα 

συνέδρια στις Βρυξέλλες. 

 Διοργάνωση δημοσιογραφικών διασκέψεων και άλλων εργασιών Συμβουλίου. 

Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται πίνακας με τις συνεδρίες του Συμβουλίου για το 2020.  

 

Συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς και δημοσιότητα 

Μέσα από συνεχή διάλογο και συνεργασία, το Συμβούλιο προσβλέπει στην αξιοποίηση της 

εμπειρογνωμοσύνης όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο τον εντοπισμό των 

σημαντικότερων προκλήσεων της οικονομίας και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και 

υλοποιήσιμων συστάσεων πολιτικής για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των 

επιδόσεων της κυπριακής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2020, το Συμβούλιο 

συνέχισε τις επαφές του με εκπροσώπους οργανωμένων συνόλων και άλλων φορέων του 

ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Συγκεκριμένα, κατά το 2020 το Συμβούλιο πραγματοποίησε συναντήσεις με αριθμό κρατικών 

αξιωματούχων (Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και 

Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής) και άλλων δημόσιων λειτουργών 

(Στατιστική Υπηρεσία) στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου καθώς και της ετοιμασίας 

της Μακροχρόνιας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας. 

Το Συμβούλιο συμμετείχε παράλληλα σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και παραχώρησε συνέντευξη τύπου για την έναρξη του έργου 
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διαμόρφωσης Μακροχρόνιας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας. 

Στο ίδιο πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συμβουλίου με τον Υπουργό 

Οικονομικών, με στόχο την ενημέρωσή του για την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής, 

καθώς και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για συζήτηση των εισηγήσεων του 

Συμβουλίου. Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών στον οποίο 

υποβλήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων Συμβουλίου για το 2019.  

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου συνέχισαν παράλληλα τις άτυπες συναντήσεις τους 

με εμπλεκόμενους φορείς, όπως τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων, τον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών και το Κυπριακό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), καθώς και με αριθμό πολιτικών κομμάτων  

Στον πίνακα του Παραρτήματος Ι καταγράφονται και ημερολογιακά οι επίσημες συναντήσεις 

που πραγματοποίησε το Συμβούλιο κατά το 2020 ενώ σχετικό φωτογραφικό υλικό 

παρατίθεται στο Παράρτημα VII.  

 

Θέματα προτεραιότητας και εργασίες υπο-επιτροπών Συμβουλίου 

Για σκοπούς πιο αποτελεσματικής λειτουργίας, οι εργασίες του Συμβουλίου επικεντρώνονται 

σε επιλεγμένους τομείς ή και θέματα προτεραιότητας, όπως καθορίζονται από το Συμβούλιο 

στη βάση των μεταξύ τους συζητήσεων, καθώς και των διαβουλεύσεων με εμπλεκόμενους 

φορείς. Το Συμβούλιο, κατά περίπτωση, ασχολείται και με άλλα σημαντικά θέματα 

επικαιρότητας που άπτονται της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας ευρύτερα.  

Τα Μέλη του Συμβουλίου χωρίζονται σε υπο-επιτροπές οι οποίες μελετούν τα επιλεγμένα 

θέματα και ετοιμάζουν προτάσεις, για συζήτηση και υιοθέτηση από την ολομέλεια του 

Συμβουλίου, ώστε να διαμορφωθούν και να υποβληθούν συγκεκριμένες συστάσεις 

πολιτικής προς την Κυβέρνηση.  

Ορισμένα από τα θέματα/τομείς προτεραιότητας στα οποία επικεντρώθηκαν οι εργασίες των 

υπο-επιτροπών κατά το 2020 είναι τα ακόλουθα: 

1. Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας.  

2. Έκθεση “Επιχειρείν” της Διεθνούς Τράπεζας. 

3. Kυπριακή οικονομία και διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19. 

4. Ενίσχυση του τομέα της γεωργίας. 

5.  Φορολογική μεταρρύθμιση. 

6. Εκπαίδευση. 

7. Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης. 

8. Διεθνείς εκθέσεις ανταγωνιστικότητας (IMD, WEF). 

9. Νομοσχέδιο σε σχέση με τα ενοικιοστάσια. 

10.  Διαδικασίες εργοδότησης ειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες. 

11.  Αναντιστοιχία δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (skills mismatch). 

12.  Τεχνητή νοημοσύνη. 

13.  Εξελίξεις στον τομέα της υγείας. 
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14.  Ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. 

15.  Σύσταση Επενδυτικού Ταμείου για την Παροχή Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (equity 

fund). 

16.  Ετοιμασία και υποβολή από την Κυπριακή Δημοκρατία του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

17.  Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων (αποτελεί μέρος της 

Σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την επίσπευση της επαναλειτουργίας της 

οικονομίας και διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19, βλ. 

σχετικό πίνακα συστάσεων σελ 33 - μέτρο Γ12) . 

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται πίνακας με τη σύνθεση των πιο πάνω υπο-επιτροπών. Η 

πρόοδος των εργασιών των υπο-επιτροπών παρακολουθείται συστηματικά από το 

Συμβούλιο. Κατά το 2020, τη μεγαλύτερη πρόοδο εργασιών, περιλαμβανομένης της 

παρουσίασης ολοκληρωμένων προτάσεων για συζήτηση στο Συμβούλιο, κατέγραψαν τα 

ακόλουθα θέματα: 

 Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας 

- περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία προόδου ακολουθούν πιο κάτω. 

 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βάσει της Έκθεσης «Επιχειρείν» της 

Διεθνούς Τράπεζας - διαμόρφωση και υποβολή της σύστασης Συμβουλίου προς την 

Κυβέρνηση (βλ. σχετική ειδική ενότητα πιο κάτω και Παράτημα ΙΙΙ). 

 Επίσπευση της επαναλειτουργίας της κυπριακής οικονομίας και διαχείρισης των 

συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19 - διαμόρφωση και υποβολή της 

σύστασης Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση (βλ. σχετική ειδική ενότητα πιο κάτω και 

σύνοψη στο Παράρτημα ΙV). 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας - διαμόρφωση και 

υποβολή της σύστασης Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση (βλ. σχετική ειδική ενότητα 

πιο κάτω και σύνοψη στο Παράρτημα V). 

 Ενίσχυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων – διαμόρφωση και 

υποβολή της σύστασης Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση (βλ. σχετική ενότητα πιο 

κάτω και Παράρτημα VI). 

Στα υπόλοιπα θέματα βρίσκονται επίσης υπό διαμόρφωση σχετικές προτάσεις από τις 

αρμόδιες υπο-επιτροπές του Συμβουλίου, οι οποίες στο πλαίσιο ετοιμασίας των προτάσεών 

τους συνεχίζουν να πραγματοποιούν άτυπες επαφές με εκπροσώπους αρμόδιων Υπηρεσιών 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

Υπ. Οικονομικών) καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. ΣΕΛΚ, ΟΕΒ), για συλλογή 

πληροφόρησης και ανταλλαγή απόψεων.  



13 
 

Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 

Κυπριακής οικονομίας 

Τον Φεβρουάριο 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για χρηματοδότηση και τεχνική 

υποστήριξη από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) την πρόταση 

του Συμβουλίου με τίτλο «Μακροπρόθεσμη Οικονομική Στρατηγική για την Κύπρο – 

στοχεύοντας σε βιώσιμη ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικότητα». Κατόπιν διαγωνιστικής 

διαδικασίας το έργο ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κοινοπραξία Κυπρίων και 

ξένων εμπειρογνωμόνων υπό τον συντονισμό της εταιρείας PWC.  

Το Συμβούλιο, σε συνεργασία με την κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, εργάζεται εντατικά για τη δημιουργία της νέας μακροπρόθεσμης Στρατηγικής στην 

οποία θα παρέχονται οι απαιτούμενες κατευθύνσεις αλλά και προϋποθέσεις για στοχευμένη 

και αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών πολιτικών της χώρας 

για τα επόμενα 10 - 15 χρόνια. Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 

Στρατηγικής και ενός νέου, σύγχρονου οικονομικού μοντέλου που θα οδηγήσουν στην 

επίτευξη βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της 

ευημερίας των πολιτών της Κύπρου.  

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ετοιμασία Σχεδίων Δράσης με τα μέτρα που θα πρέπει να 

ληφθούν σε οριζόντιο και τομεακό επίπεδο για την υλοποίηση της Στρατηγικής, καθώς και 

τη διαμόρφωση κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση 

για την υλοποίησή της μέσα από την ενεργό συμμετοχή και δέσμευση όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 

2021. 

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης, των 

αδυναμιών και προοπτικών της κυπριακής οικονομίας και των παγκόσμιων οικονομικών 

τάσεων, καθώς και η αναγνώριση των κύριων τομέων, υφιστάμενων και νέων, όπου η χώρα 

μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η ομάδα έργου 

εντόπισε τους κάθετους τομείς που είναι πιθανόν να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη της 

Κύπρου με βιώσιμο τρόπο ενώ το Συμβούλιο επικεντρώθηκε, μέσω των εισηγήσεών του, 

στην αφαίρεση προβλημάτων ή/και στρεβλώσεων που εντοπίστηκαν στους τομείς αυτούς, 

ώστε να υπάρξει ταχεία ανάπτυξη.  

Στο πλαίσιο της πιο πάνω μελέτης και ανάλυσης, η ομάδα έργου προχώρησε στη 

διαμόρφωση του Οράματος της Στρατηγικής (Vision Statement) και στο σχεδιασμό τριών 

εναλλακτικών μοντέλων ανάπτυξης (growth models). Το Όραμα «Η Κύπρος είναι το καλύτερο 

μέρος στον κόσμο για να ζήσετε, να εργαστείτε και να κάνετε επιχειρήσεις» και τα τρία 

προτεινόμενα εναλλακτικά μοντέλα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε διαδικτυακό 

εργαστήριο ενημέρωσης τον Νοέμβριο 2020, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι 

Υπουργείων, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, τα Μέλη του Συμβουλίου και άλλοι οργανισμοί.  

Το πρώτο μοντέλο που παρουσιάστηκε (easy growth model) έδινε έμφαση στην αύξηση του 

μεγέθους της οικονομίας (volume growth) και όχι στην ποιοτική αναβάθμιση  της οικονομίας 
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μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, το δεύτερο μοντέλο (smart growth model) έδινε περισσότερη 

έμφαση στις μεταρρυθμίσεις ενώ το τρίτο (balanced growth model) αναφερόταν τόσο σε 

μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να προωθηθούν όσο και στη διαφοροποίηση της 

οικονομίας με την ανάπτυξη της ελαφριάς βιομηχανίας. Στη συζήτηση που ακολούθησε με 

τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς που 

παρουσιάστηκαν, τέθηκαν οι περιορισμοί στην εφαρμογή για κάθε ένα από τα πιο πάνω 

μοντέλα και συζητήθηκε η επιλογή ενός υβριδικού μοντέλου με συνδυασμό των 

πλεονεκτημάτων του κάθε ενός από τα τρία μοντέλα, στη βάση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της χώρας (π.χ. τομέας υπηρεσιών) αλλά και σε αυτών που θα μπορούσε η 

χώρα να αναπτύξει (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).   

Σε συνέχεια του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανατροφοδότηση και τις εισηγήσεις που λήφθηκαν από τους συμμετέχοντες, τα τρία 

αναπτυξιακά μοντέλα αναθεωρήθηκαν και διαφοροποιήθηκαν. Στόχος ήταν όπως η PWC 

υποβάλει μέσα στον Ιανουάριο 2021 την τελική Έκθεση για τα προτεινόμενα αναπτυξιακά 

μοντέλα στην Καθοδηγητική Επιτροπή που συστάθηκε για την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική. 

Ακολούθως, η Καθοδηγητική Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει ποιο από τα προτεινόμενα 

μοντέλα είναι το πιο κατάλληλο και να αποφασίσει ποιο αναπτυξιακό μοντέλο θα προτείνει 

στο Συμβούλιο.  

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης κύκλο επαφών με τα μεγαλύτερα κοινοβουλευτικά 

κόμματα στοχεύοντας τόσο στην ενημέρωσή τους αναφορικά με την ετοιμασία της 

Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανάπτυξης, όσο και στην ενεργό εμπλοκή τους στη 

διαμόρφωση και υλοποίησή της. Συνάντηση για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε και με 

την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.  

Η μακροχρόνια μελέτη για την οικονομία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες 

και συστάσεις προς την Κυβέρνηση που έχει αναλάβει το Συμβούλιο. Οι πρώτες εισηγήσεις 

της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανάπτυξης έχουν ληφθεί υπόψη κατά την ετοιμασία του 

προσχεδίου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Ειδικά σε σχέση με τη 

διαφοροποίηση των τομέων οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους στηρίζεται η 

ανάπτυξη, έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή ενότητα στο ΣΑΑ, στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση 

τόσο της ανθεκτικότητας όσο και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Στην ενότητα αυτή, 

έχουν ήδη ενταχθεί  οι εισηγήσεις που έχουν προκύψει στο πλαίσιο   της Μελέτης για την 

ετοιμασία της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανάπτυξης. 

Το Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας κινείται στην πραγματικότητα στην κατεύθυνση 

που προδιαγράφει η Μακροπρόθεσμη  Στρατηγική Ανάπτυξης, «φιλτραρισμένη από τις 

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αποτυπώνονται στους «πυλώνες» του 

«Ταμείου Ανάκαμψης». Με απλά λόγια, η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξης και το 

εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και ευθυγραμμίζονται 

πλήρως. 
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Συμμετοχή σε συνέδρια της ΕΕ και δικτύωση με Συμβούλια άλλων 

κρατών-μελών  

Κατά το 2020, τα Μέλη του Συμβουλίου συμμετείχαν σε αριθμό εργαστηρίων /συνεδρίων 

των Εθνικών Συμβουλίων Παραγωγικότητας (ΕΣΠ).   

Συγκεκριμένα, στις 16 Απριλίου 2020, το Συμβούλιο εκπροσωπήθηκε από το Μέλος του κα. 

Έλενα Ανδρέου στο 5ο εργαστήρι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Εθνικά Συμβούλια 

Παραγωγικότητας, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Βασικό αντικείμενο 

των συζητήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΣΠ αλλά και άλλων οργανισμών που 

συμμετείχαν (π.χ. EIB, OECD), αποτέλεσαν οι προσπάθειες εκτίμησης των επιπτώσεων της 

πανδημίας της νόσου COVID-19 στο ΑΕΠ.  

Στο 2ο εργαστήρι (μέσω τηλεδιάσκεψης και πάλι) των ΕΣΠ που πραγματοποιήθηκε στις 4 

Ιουνίου 2020, στο οποίο συμμετείχε το Μέλος κα. Ανδρέου, παρουσιάστηκαν σχετικές 

μελέτες / αναλύσεις από συμμετέχοντες οργανισμούς (π.χ. OECD, EIB) και κράτη μέλη. Στην 

επόμενη τηλεδιάσκεψη των ΕΣΠ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2020, με 

κεντρικό θέμα την παραγωγικότητα και τον οικονομικό αντίκτυπο των πολιτικών στον τομέα 

της υγείας, εκ μέρους του Συμβουλίου συμμετείχε ο κ. Παπαγεωργίου. 

Στο ίδιο πλαίσιο, στις 6 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης 

Συνεδρίαση των ΕΣΠ, κατά την οποία το Συμβούλιο Εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Κοιτάζο 

και Αναστασίου. Στόχος της τηλεδιάσκεψης ήταν η παρουσίαση του σκοπού και των 

επιδιώξεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η συζήτηση του ρόλου των 

ΕΣΠ σε σχέση με την αξιοποίηση του Μηχανισμού.  

Τέλος, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, το Μέλος του Συμβουλίου κ. Ψαράς εκπροσώπησε το 

Συμβούλιο στην Κοινή Συνεδρίαση Economic Policy Committee (EPC) και ΕΣΠ, στο πλαίσιο 

της οποίας εντοπίστηκαν αρκετές διαφορές ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες 

Πολιτείες και άλλες χώρες αναφορικά με την παραγωγικότητα.  

 

Συστάσεις Πολιτικής Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση 

Στo πλαίσιo των εργασιών του και στη βάση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί, το 

Συμβούλιο έχει προχωρήσει κατά το 2020 σε σειρά συστάσεων πολιτικής προς την κυπριακή 

κυβέρνηση, κατόπιν μελέτης, ανάλυσης και διαμόρφωσης συγκεκριμένων προτάσεων για 

αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. 

Όλες οι συστάσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου1. 

Μέσα από τις Συστάσεις του Συμβουλίου υπογραμμίζεται η σημασία της έγκαιρης και 

αποτελεσματικής συμβολής της Βουλής των Αντιπροσώπων, τόσο σε σχέση με την επίσπευση 

της ψήφισης νομοσχεδίων που ήδη εκκρεμούν ενώπιον της, όσο και σε σχέση με την άμεση 

                                                           
1 http://www.ecompet.cy/ecompet/ecompet.nsf/page20_gr/page20_gr?opendocument  

http://www.ecompet.cy/ecompet/ecompet.nsf/page20_gr/page20_gr?opendocument
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εξέταση νέων ή υπό ετοιμασία νομοσχεδίων που αναμένεται να κατατεθούν στο εγγύς 

μέλλον. 

Ι. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βάσει της Έκθεσης «Επιχειρείν» 

της Διεθνούς Τράπεζας  

Στο πλαίσιο της αποτίμησης των βασικών αποτελεσμάτων της συγκριτικής αξιολόγησης για 

το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κύπρου από τη Διεθνή Τράπεζα, σε συνδυασμό με την 

ανάλυση και τα αποτελέσματα της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, το Συμβούλιο 

Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου διαμόρφωσε αριθμό συστάσεων πολιτικής προς 

την κυπριακή κυβέρνηση. Βασικός γνώμονας στη διαμόρφωση των εν λόγω συστάσεων ήταν 

η προώθηση μέτρων τόσο για τη βελτίωση της επίδοσης στους δείκτες όπου η κυπριακή 

οικονομία κατέχει πολύ χαμηλή θέση, όσο και για διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των 

δεικτών με συγκριτικά καλή επίδοση και κατάταξη της χώρας μας.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι Συστάσεις του Συμβουλίου επικεντρώνονται γύρω από τη βελτίωση των 

διαδικασιών για σύσταση και εγγραφή μίας νέας επιχείρησης μέσα από την επίσπευση της 

ψηφιοποίησης των σχετικών διαδικασιών και τον μετριασμό του σχετικού κόστους, την 

επιτάχυνση της υλοποίησης των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων σε σχέση με την 

εξασφάλιση  αδειών οικοδομής, την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την εκτέλεση των 

αποφάσεων προς άμεση επίλυση εμπορικών διαφορών με στόχο την αποτελεσματικότερη 

εκτέλεση των συμβολαίων και την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου σε σχέση με το 

κλείσιμο/εκκαθάριση των επιχειρήσεων. 

Το πλήρες έγγραφο των συστάσεων του Συμβουλίου σε σχέση με τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρουσιάζονται στο Παράτημα ΙΙΙ της παρούσας Έκθεσης 

Πεπραγμένων.  

ΙΙ. Επίσπευση της επαναλειτουργίας της κυπριακής οικονομίας και διαχείρισης 

των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19  

Αναγνωρίζοντας ότι βασική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας αποτελεί η εκ 

των προτέρων ενίσχυση και διασφάλιση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας και η 

τόνωση της ψυχολογίας των πολιτών, το Συμβούλιο προέβη στη ετοιμασία σειράς 

στοχευμένων εισηγήσεων για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δυνατή 

επαναλειτουργία της κυπριακής οικονομίας και την επιστροφή στην ομαλότητα, με στόχο τον 

περιορισμό των σοβαρότατων κοινωνικοοικονομικών συνεπειών αυτής της κρίσης ένεκα της 

πανδημίας COVID-19.  

Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο συνέστησε τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της κρίσης, την ολοκληρωμένη στήριξη των 

επηρεαζόμενων τομέων και του συνόλου των επιχειρήσεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και 

την εφαρμογή μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ενίσχυση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.  

Αναλυτική καταγραφή των εισηγήσεων του Συμβουλίου παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV 

της παρούσας Έκθεσης Πεπραγμένων. 
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ΙΙΙ. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας  

Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στο παρελθόν ο 

πρωτογενής τομέας σε σχέση με την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, σε συνδυασμό με 

την αδυναμία της κυπριακής γεωργίας να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό και 

τις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγοράς γεωργικών προϊόντων, το 

Συμβούλιο προχώρησε στην καταγραφή των κυριότερων αδυναμιών του τομέα και στην 

υποβολή σχετικών εισηγήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.  

Τα μέτρα και πολιτικές που περιλαμβάνονται στις Συστάσεις του Συμβουλίου για υιοθέτησή 

τους από πλευράς κυβέρνησης, λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς τάσεις και προοπτικές για τον 

τομέα καθώς και τις σχετικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως αυτές αντικατοπτρίζονται 

στους εννέα (9) στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ και στοχεύουν στην 

αύξηση της παραγωγικότητάς του γεωργικού τομέα, μέσω ελαχιστοποίησης του κόστους, 

μεγιστοποίησης της αξίας παραγωγής και βελτιστοποίησης της ποιότητας των γεωργικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Ειδικότερα, οι Συστάσεις του Συμβουλίου αφορούν στα ακόλουθα: 

1. Αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας: Γίνεται εισήγηση για αξιοποίηση 

καλών πρακτικών άλλων χωρών στον γεωργικό τομέα, επένδυση σε έρευνα και 

καινοτομία και αξιοποίηση τόσο της νέας τεχνολογίας, όσο και της γνώσης των 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 

2. Διαφοροποίηση, εξειδίκευση και προώθηση προϊόντων: Οι Συστάσεις του 

Συμβουλίου σε σχέση με την εν λόγω επιδίωξη, επικεντρώνονται στην εστίαση σε 

εξειδικευμένα προϊόντα (niche), στην εγγραφή περισσότερων τοπικών προϊόντων 

ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη 

Γεωγραφική Ένδειξη), στην προβολή και προώθηση των προσπαθειών του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις διεθνείς αγορές και στην ευαισθητοποίηση 

των ντόπιων καταναλωτών για αγορά κυπριακών τροφίμων. 

3. Βελτίωση της ποιότητας και νέο σύστημα διάθεσης προϊόντων από τους 

παραγωγούς: Οι εισηγήσεις του Συμβουλίου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και 

λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για διεκπεραίωση αγοραπωλησίας 

γεωργικών προϊόντων, στη δημιουργία συστήματος τυποποίησης, 

κατηγοριοποίησης και πιστοποίησης προϊόντων και στη λειτουργία αποθετηρίων 

με ενδεδειγμένες διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής. 

4. Κατανομή και αξιοποίηση αδιάθετων πόρων στον τομέα: Με στόχο την επίλυση 

του προβλήματος του μικροτεμαχισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την 

αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας από πλευράς επαγγελματιών παραγωγών, το 

Συμβούλιο εισηγείται την προώθηση αδειοδότησης χρήσης αδιάθετων 

καλλιεργήσιμων τεμαχίων γης. Εισηγείται παράλληλα την παραχώρηση κινήτρων 

σε ανέργους για ενασχόληση στον γεωργικό τομέα, σε συνδυασμό με την 

προώθηση μέτρων για προσέλκυση και εγκατάσταση των νέων σε ορεινές και 
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άλλες γεωργικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές, το σχεδιασμό και προώθηση 

κατάλληλων μέτρων πολιτικής για σταδιακή μεταβίβαση γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων από γηραιότερους σε νέους επαγγελματίες παραγωγούς και την 

προώθηση της άρδευσης με πλεόνασμα επεξεργασμένου νερού από μονάδες 

επεξεργασίας αποχετευτικών και της συνεργασίας ομάδων παραγωγών για κοινή 

αγορά και χρήση μηχανημάτων. 

Αναλυτική καταγραφή των εισηγήσεων του Συμβουλίου παρουσιάζεται στο Παράρτημα V 

της παρούσας Έκθεσης Πεπραγμένων. 

IV. Ενίσχυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για άμεση 

υιοθέτηση σημαντικών και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

πιο ανταγωνιστικού και σύγχρονου περιβάλλοντος το οποίο θα επιτρέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

την προσέλκυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων, το Συμβούλιο Οικονομίας και 

Ανταγωνιστικότητας Κύπρου υπέβαλε σειρά Συστάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην περαιτέρω αναζωογόνηση των ξένων επενδύσεων.  

Οι Συστάσεις αυτές, αφορούν, μεταξύ άλλων, στην: 

1. Παροχή διαφανών και αξιόπιστων διαδικασιών για όλες τις επιχειρήσεις, 

2. Απλούστευση και επιτάχυνση σχετικών διαδικασιών, 

3. Αξιοποίηση Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης για την εξυπηρέτηση των ξένων 
επενδυτών τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση,  

4. Ενθάρρυνση ξένων επενδυτών από Κύπριους της διασποράς,  

5. Παραχώρηση επιχορηγήσεων,  

6. Επανεξέταση φορολογικών κινήτρων και επέκταση υφιστάμενων, παροχή αυξημένων 
φορολογικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για επενδύσεις με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας και νερού για εγκαταστάσεις για βιομηχανικές και ξενοδοχειακές μονάδες, κ.α.,  

7. Παραχώρηση κινήτρων και προώθηση επενδύσεων για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή 
και 

8. Ελευθεροποίηση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας.  

Μέσω των Συστάσεων του Συμβουλίου τονίζεται επίσης η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού 

θεσμικού πλαισίου (τόσο με την έννοια των νομικών οντοτήτων όπως την Κυβέρνηση, τη Δημόσια 

Διοίκηση, την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία, όσο και με την έννοια του γενικότερου πλαισίου 

κανόνων) το οποίο θα εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η 

αναπτυξιακή πορεία της χώρας που θα οδηγήσει στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία και στην 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση.   

Αναλυτική καταγραφή των εισηγήσεων του Συμβουλίου παρουσιάζεται στο Παράρτημα VI 

της παρούσας Έκθεσης Πεπραγμένων. 
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Δράσεις της Κυβέρνησης που συνδέονται με τις Συστάσεις του Συμβουλίου 

Α. Εισηγήσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βάσει της Έκθεσης «Επιχειρείν» της Διεθνούς Τράπεζας  
 

Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

Α. Δημιουργία επιχείρησης (Starting a 
business) 
 
Α1 - Η οικονομία καταγράφει μία 
σχετικά καλή επίδοση σε ότι αφορά τον 
απαιτούμενο χρόνο και τον αριθμό των 
διαδικασιών για σύσταση και εγγραφή 
μίας νέας επιχείρησης, με περιθώρια 
πρόσθετης βελτίωσης η οποία θα 
μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την 
επίσπευση της ψηφιοποίησης των 
σχετικών διαδικασιών. 
 

 √  

Τόσο για την έγκριση ονόματος όσο και για την εγγραφή εταιρείας, η διαδικασία 

μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά. Kατά το 2020 η πλειονότητα των 

αιτημάτων που υποβλήθηκαν για την έγκριση ονόματος και για την εγγραφή 

εταιρείας ήταν ηλεκτρονικές.  

Επίσης, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, η Ομάδα 

Έργου προώθησε την προκήρυξη διαγωνισμού ενός νέου πληροφορικού 

συστήματος που θα υποστηρίξει την ψηφιακή μεταρρύθμιση του Τμήματος. 

Μεταξύ άλλων, με το εν λόγω σύστημα θα εφαρμοστεί η νέα ενοποιημένη 

διαδικασία εγγραφής εταιρείας μειώνοντας έτσι τον αριθμό των διαδικασιών 

που απαιτούνται για τη σύσταση και εγγραφή της.  

Α2 - Θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο προώθησης πρόσθετων 
μεταρρυθμίσεων για μετριασμό του 
κόστους σύστασης και εγγραφής μιας 
νέας επιχείρησης, όπως αυτό 
προκύπτει διά νόμου, κυρίως για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 √  

Ως μέρος του νομοθετικού πακέτου που προωθήθηκε από την Ομάδα Έργου για 

τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, έχε καταργηθεί το 0,6% επί 

του ονομαστικού κεφαλαίου κατά την εγγραφή εταιρείας (Δεκ 2018). Η πλήρης 

αναθεώρηση των τελών αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης της Ομάδας Έργου 

για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών. Σημειώνεται ότι με την 

εφαρμογή της πλήρους αναθεώρησης των τελών το κόστος εγγραφής εταιρείας 

ηλεκτρονικά θα είναι χαμηλότερο από την διά χειρός εγγραφή εταιρείας. 
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Β. Εξασφάλιση οικοδομικών αδειών 
(Dealing with construction permits)  
 
Θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση 
της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση 
νέας πολιτικής αδειοδότησης. Θα 
πρέπει ωστόσο να επιταχυνθεί η 
υλοποίηση των προωθούμενων 
μεταρρυθμίσεων, ώστε αυτές να έχουν 
σύντομα αντίκτυπο, μεταξύ άλλων, 
στις διαδικασίες έναρξης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων στην 
Κύπρο και, κατ’ επέκταση, στην σχετική 
κατάταξη της κυπριακής οικονομίας η 
οποία στο παρόν στάδιο είναι πολύ 
χαμηλή, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
όσο και διεθνώς 

 

 √  

Εφαρμόζοντας νέα πολιτική αδειοδότησης, το Υπουργείο Εσωτερικών από την 1η 

Οκτωβρίου 2020, προωθεί την εφαρμογή της απλοποίησης της αδειοδότησης για 

μία ή δύο οικιστικές μονάδες. Η απλοποίηση αφορά κυρίως τον καθορισμό 

χρονοδιαγράμματος για τη χορήγηση της Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας 

Οικοδομής (10/20 ημέρες για τη χορήγηση κάθε άδειας) και την εισαγωγή μιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή της αίτησης. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφάσισε την επέκταση της απλοποίησης της 

αδειοδότησης μέχρι και μικρές πολυκατοικίες 4 οικιστικών μονάδων. Η εν λόγω 

επέκταση αφορά ένα μεγάλο αριθμό αναπτύξεων που θα ενταχθούν στην νέα 

απλουστευμένη διαδικασία, και θα επιτρέψει τη διάθεση πόρων για 

αποτελεσματικότερο έλεγχο για τις μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες αναπτύξεις. 

Περαιτέρω, άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στη νέα πολιτική αδειοδότησης 

και αναμένεται να προωθηθούν, είναι η σύνδεση της αποπεράτωσης της 

οικοδομής με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενδεχόμενη σύνδεση της 

αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού με την αποπεράτωση της οικοδομής, κ.α.  

Γ. Εκτέλεση συμβολαίων (Enforcing 
contracts)  
 
Σημαντική κρίνεται η ανάγκη για 
επίσπευση των μεταρρυθμίσεων που 
αφορούν στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας του δικαστικού 
συστήματος, και συγκεκριμένα στην 
ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την 
εκτέλεση των αποφάσεων προς άμεση 
επίλυση εμπορικών διαφορών, 
δεδομένης της εξαιρετικά χαμηλής 
βαθμολόγησης και κατάταξης που 
λαμβάνει η Κύπρος στο σχετικό δείκτη. 

 √  

Ένας μεγάλος αριθμός έργων έχουν τροχοδρομηθεί για μεταρρύθμιση της δομής 

και λειτουργίας των δικαστηρίων. Κύριος στόχος είναι η σφαιρική ενίσχυση των 

παραγόντων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

συστήματος απονομής της δικαιοσύνης και ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων.  

Από τα πιο σημαντικά έργα αποτελεί η αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής 

Δικονομίας, που έχει ολοκληρωθεί. Οι νέοι Θεσμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ 

το Σεπτέμβριο του 2023 για τις νέες υποθέσεις που κατατίθενται στα δικαστήρια. 

Επίσης τεράστιας σημασίας για τον εκσυγχρονισμό των δικαστηρίων αποτελούν 

τα δύο έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για ψηφιακό μετασχηματισμό των 

δικαστηρίων – η εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και του συστήματος 

ψηφιακής καταγραφής πρακτικών τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο 
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 Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο για 

δημιουργία νέας Δικαστικής Υπηρεσίας και εξορθολογισμό των διαδικασιών των 

δικαστηρίων. 

Αριθμός νομοσχεδίων εκκρεμούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν, 

μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, τη 

δημιουργία Δευτεροβάθμιου Εφετείου και το διαχωρισμό του Ανωτάτου με τη 

δημιουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.  

Άλλα έργα που προωθήθηκαν αφορούν την θέσπιση Αντικειμενικών Κριτηρίων 

για Διορισμό και Προαγωγή Δικαστών, τη δημιουργία της Σχολής Δικαστών.  

Δ. Κλείσιμο / εκκαθάριση επιχείρησης 
(Resolving insolvency) 
 
Κρίνεται σκόπιμη από το Συμβούλιο η 
αποφυγή συνεχών αλλαγών που 
επηρεάζουν την σταθερότητα του 
ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στο 
πλαίσιο αφερεγγυότητας και, κατ’ 
επέκταση, την αποτελεσματική 
εφαρμογή του πλαισίου, γεγονός που 
ενδεχομένως να αντανακλάται στις 
σχετικές διεθνείς αξιολογήσεις. 

 √  

Η Κυβέρνηση έχει καταρτίσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την Αφερεγγυότητα 

που στοχεύει στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Πλαισίου 

Αφερεγγυότητας. Η υλοποίηση του ΕΣΔ βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέσα από την 

υλοποίηση του ΕΣΔ έχουν προκύψει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και η 

κυβέρνηση προχωρά με τη δημιουργία δομών που θα διασφαλίσουν την 

εφαρμογή και τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων, αυτών. 
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Β. Πανδημία κορωνοϊού – η επόμενη ημέρα για την Κυπριακή Οικονομία - Προτάσεις Συμβουλίου για την επιτάχυνση της επανεκκίνησης. 
 

Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

Α. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και 
λήψη άμεσων μέτρων. 
 
Α1 - Συγκρότηση οδικού χάρτη (road 
map) για την αντιμετώπιση της κρίσης:  
 
 
Σαφής, ολοκληρωμένη και συνεχής 
ενημέρωση / καθοδήγηση του κοινού, 
επιχειρήσεων και πολιτών, για 
κατάλληλη προετοιμασία και 
διασφάλιση της εκατέρωθεν 
αποτελεσματικής συμμετοχής τους στο 
εθνικό πλάνο.  
 

 Διαμόρφωση συγκροτημένου 
εθνικού πλάνου επαναφοράς 
της οικονομικής 
δραστηριότητας και 
μεσοπρόθεσμης διαχείρισης 
της ύφεσης 

 Διαμόρφωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένου σχεδίου 
δράσης για ασφαλή 
επαναλειτουργία των 
σχολικών μονάδων και των 

 

 

 

 

 















  

Ετοιμάστηκαν 2 Στρατηγικές Επανεκκίνησης της Οικονομίας 
(Απρίλιος 2020 και Ιανουάριος 2021) 
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

υπηρεσιών φροντίδας 
εξαρτώμενων ατόμων. 

 

 Σαφής και ολοκληρωμένη ενη-
μέρωση και καθοδήγηση του 
κοινού – επαναφορά κλίματος 
ασφάλειας, αυτοπεποίθησης 
και εμπιστοσύνης 

 





 

Α2 - Διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας  

 

 
  

Έκδοση σειράς Διαταγμάτων και Εγκυκλίων. 

Β. Ολοκληρωμένη στήριξη 
επηρεαζόμενων τομέων και συνόλου 
επιχειρήσεων σε βραχυπρόθεσμο 
ορίζοντα 
 
Β3. Συλλογική στήριξη της τουριστικής 
βιομηχανίας:  
 
(i) Στοχευμένο Σχέδιο κινήτρων για 
προώθηση του εγχώριου τουρισμού  

 

 

 







 

 

 

 

 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ετοίμασε Σχέδιο Ενίσχυσης του Εγχώριου Τουρισμού με 

στόχο τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών που δημιουργεί στην οικονομία η 

πανδημία του κορωνοϊου. 

(ii) Διαμόρφωση μίας νέας 
διαφημιστικής καμπάνιας για το 
κυπριακό τουριστικό προϊόν.  
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

- Στόχευση, σε 1ο στάδιο, στη 
δημιουργία νέου ρεύματος τουριστών 
κατά την χειμερινή περίοδο (2020/2021) 
στην Κύπρο και σε 2ο στάδιο στην 
προβολή ενός ολόχρονου τουριστικού 
πακέτου.  

 

Το πρόγραμμα συνδιαφήμισης με τουριστικούς πράκτορες για προσέλκυση 

τουρισμού και προβολή της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού 

υλοποιείται στο πλαίσιο Απόφασης του ΥΣ που λήφθηκε στις 27.5.2020. 

Σχετική είναι η έγκριση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 

Temporary Framework για Συμφωνίες με Tour Operators εντός του 2021. Το Σχέδιο 

έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό τα €8,0 εκ. 

Για προβολή της Κύπρου ως ολόχρονου τουριστικού προορισμού έχει ετοιμαστεί 

σειρά από διαφημιστικά σποτ τα οποία προβάλλουν το ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων που μπορούν να απολαμβάνουν επισκέπτες πέρα από τον Ήλιο & 

Θάλασσα, ειδικότερα στην ενδοχώρα. Προγραμματίζεται επίσης online διαφήμιση 

στο εξωτερικό με την εφαρμογή του Digital COVID Certificate με το μήνυμα του 

ασφαλούς προορισμού από 1η Ιουλίου. 

(iii) Εξέταση στοχευμένων μέτρων 
στήριξης  
•Επιδοτήσεις για επιβάτες πτήσεων 
προς Κύπρο και διαμένοντες σε 
ξενοδοχεία της Κύπρου (λαμβανομένων 
υπόψη και τυχόν αντίστοιχων μέτρων 
από ανταγωνιστικές για την κυπριακή 
τουριστικές βιομηχανίες π.χ. Ελλάδα, 
Τουρκία)  

•Εξέταση δυνατότητας παροχής 
ρευστότητας ή εγγυήσεων σε 
ξενοδοχεία, σε περίπτωση ανάκλησης 



 

 







  

 

Σχέδιο κινήτρων για αεροπορικές εταιρείες με στόχο την ενίσχυση της 

συνδεσιμότητας της Κύπρου και στήριξη του τουριστικού τομέα, ύψους €6,3εκ. 
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

σημαντικού ποσοστού προκαταβολών 
από οργανωτές ταξιδιών. 

 

(iv) Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης 
κόστους (π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας)  
•Μείωση χρεώσεων ηλεκτρικού 
ρεύματος και καυσίμων, λαμβανομένης 
υπόψη της κατολίσθησης στην τιμή του 
πετρελαίου, με πολλαπλά οφέλη για τις 
επιχειρήσεις (τόσο από πλευράς 
μείωσης κόστους όσο κι από πλευράς 
αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος 
και της καταναλωτικής δύναμης των 
αγοραστών). 

 

   

 

Μείωση τιμής χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% για περίοδο 4 

μηνών. 

B4. Ψηφιακός μετασχηματισμός 

οικονομίας 

-Επίσπευση της ολοκλήρωσης της υπο-
διαμόρφωση νέας εθνικής στρατηγικής 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
 - Ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας σε 
ψηφιακές υποδομές 
 
-Υιοθέτηση και καθολική εφαρμογή και 
αποδοχή της ηλεκτρονικής υπογραφής 
 
-Ενίσχυση της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με 
νέα μέτρα στήριξης του ηλεκτρονικού 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

Πολλές δράσεις και σχετικά Σχέδια Χορηγιών έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και στα Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά Ταμεία. 
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

εμπορίου, του ψηφιακού 
αλφαβητισμού και δεξιοτήτων των 
επιχειρήσεων. 

 

 

 

B5. Ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων 

(i) Άμεση εφαρμογή των ήδη 
ανακοινωθέντων από το Υπουργείο 
Εσωτερικών μέτρων για απλοποίηση 
και επίσπευση των διαδικασιών 
έκδοσης αδειών (πολεοδομική και 
οικοδομική)  

   

 

Εξετάζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεων. . Συγκεκριμένα ορόσημα έχουν 

περιληφθεί στο ΣΑΑ. 

(ii) Επίσπευση διαδικασιών έγκρισης 
επιλέξιμων αιτήσεων στα πλαίσια του 
Κυπριακού Επενδυτικού 
Προγράμματος με στόχο, μεταξύ 
άλλων, την άμεση διοχέτευση πόρων 
μέσω των εν λόγω επενδύσεων σε 
παραγωγικούς τομείς, όπως αυτοί της 
Έρευνας & Καινοτομίας, δεδομένων των 
πρόσφατων αλλαγών / βελτιώσεων του 
προγράμματος, στη βάση και 
εισηγήσεων του ΣΟΑΚ  

   

 

Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα έχει διακοπεί. 

(iii) Εισαγωγή νέων κινήτρων με 
αυξημένους συντελεστές δόμησης για 
επενδύσεις / αναπτύξεις που θα 

   
Η εισαγωγή νέων κινήτρων με αυξημένους συντελεστές δόμησης θα εξεταστεί κατά 

την επικείμενη αναθεώρηση των 4 μεγάλων Τοπικών Σχεδίων για τα αστικά 

συμπλέγματα της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Η διαδικασία 
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα , ανανέωση σχεδίου παροχής 
πολεοδομικών κινήτρων (λήγει 31 Δεκ 
2020), καθώς και επανεξέταση για 
τυχόν διαφοροποίηση / βελτίωση των 
όρων του, δεδομένων και των νέων 
συνθηκών / αναγκών (π.χ. επαναφορά 
όρου εξαγοράς κινήτρων)  

 

αναθεώρησης αναμένεται να ξεκινήσει περί το τέλος της φετινής χρονιάς και να 

ολοκληρωθεί σε περίπου 2-2.5 χρόνια.  

Αναμένεται ότι θα γίνει επέκταση του Σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων, 

ωστόσο επί του παρόντος δεν είναι γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες. 

B6. Ενίσχυση της χρηματοδότησης:  
 
-Επίσπευση της ίδρυσης και 
λειτουργίας Επενδυτικού Ταμείου για 
Χρηματοδότηση Ιδίων Κεφαλαίων 
(Equity Fund) μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων,  
 
-Άμεση έγκριση όλων των επιλέξιμων 
αιτήσεων για δημιουργία Επενδυτικών 
Ταμείων που εκκρεμούν ενώπιον της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε 
συνδυασμό με την εισαγωγή 
μηχανισμού ταχείας αδειοδότησης 
(fast track) για νέες αιτήσεις (π.χ. 
εξέταση – απόφαση εντός 30-45 
ημερών το μέγιστο) 
 
-Ενημέρωση και προώθηση της 
αξιοποίησης του νέου ρυθμιστικού 





































 

 

Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε από το Συμβούλιο Προσφορών τον Απρίλιο του 2021 και 

αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί πριν το τέλος του 2021. 
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

πλαισίου / Οδηγιών Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς για τη χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχικής 
χρηματοδότησης (crowdfunding). 
 
-Επίσπευση της ψήφισης από Βουλή του 
νομοσχεδίου για την δημιουργία 
κοινωνικών επιχειρήσεων 
 
- Πλήρης επαναλειτουργία και 
επιτάχυνση όλων των επενδυτικών και 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που 
στηρίζονται από εθνικά ή/και 
ευρωπαϊκά κονδύλια 







 



 

 

 



 

 

Β7. Λειτουργία/στήριξη όλων των 

επιχειρήσεων 

Άρση περιοριστικών μέτρων για 
δυνατότητα σταδιακής 
επαναλειτουργίας όλων των 
επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, υπό 
περιοριστικά μέτρα  

 

 

 

 

 

  

 

Έκδοση σειράς Διαταγμάτων. 

 

B8 - Διαμόρφωση πακέτου μέτρων 
στήριξης για όλες τις επιχειρήσεις  
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

(i) Συνεχής αξιολόγηση των 
υφιστάμενων από την κυβέρνηση 
μέτρων στήριξης και 
επαναπροσδιορισμός αναλόγως των 
δυνατοτήτων και των εξελίξεων  

 
(ii) Προώθηση στοχευμένων νέων 
μέτρων, π.χ: 
 
- Διαμόρφωση Σχεδίων στήριξης της 
πρωτογενούς παραγωγής, περιλαμβα-
νομένων των τομέων της γεωργοκτηνο-
τροφίας, της αλιείας και της υδατοκαλ-
λιέργειας, της μεταποίησης καθώς και 
των εφοδιαστικών αλυσίδων, στη βάση 
της ανάλυσης των νέων αναγκών / εκτί-
μηση των συνεπειών.  

(iii) Διευκόλυνση / στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για αγορά 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
κρίσης 

 

 

 





 





















 

Πακέτα στήριξης της οικονομίας  ανακοινώθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών 

και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Απρίλιο του 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Έχει περιληφθεί στο ΣΑΑ 

B9. Κατάρτιση και εκ περιτροπής 

απασχόληση 
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

Μέτρα για αντιμετώπιση της 
αυξημένης ανεργίας, συνεπεία της 
παρούσας κρίσης:  
 
(i) Υποχρεωτική εκπαίδευση και 
τεχνική κατάρτιση ανέργων, αναλόγως 
βιομηχανίας.  
 
(ii) Ευέλικτη εκ περιτροπής 
απασχόληση σε επιχειρήσεις με μερική 
αναστολή εργασιών, σε συνδυασμό με 
το ειδικό σχέδιο στήριξης που έχει 
εφαρμοστεί (για το χρονικό διάστημα 
στο οποίο τα μέτρα καταπολέμησης της 
πανδημίας είναι σε ισχύ).  

 

 

 

 

 

 

 

Γ10. Μεσοπρόθεσμα μέτρα για 

ενίσχυση της ανάκαμψης και της 

ανάπτυξης 

- Νέο πακέτο στοχευμένων 
φορολογικών μέτρων (εισαγωγή 
εκπτώσεων για προπληρωμή 
φορολογικών υποχρεώσεων προς το 
κράτος, Φορολογικά κίνητρα για 
στρατηγικές επενδύσεις, Αυξημένα 
φορολογικά κίνητρα προς τις 
επιχειρήσεις για επενδύσεις με σκοπό 
την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, 
Αύξηση αποσβέσεων για εξοπλισμό)   
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

 
- Άμεση ψήφιση από Βουλή του 
νομοσχεδίου για απλοποίηση, βελτίωση 
και επέκτασης εφαρμογής του σχεδίου 
παροχής φορολογικών κινήτρων για 
επενδύσεις σε καινοτόμες 
επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των 
νεοφυών και επίσπευση, από αρμόδιες 
Αρχές, των διαδικασιών έγκρισης / 
πιστοποίησης καινοτόμων επιχειρήσεων 
για στήριξή τους στα πλαίσια του εν 
λόγω σχεδίου.  

 

 

 

 

 

 

 

Αναμένεται έγκριση από DG COMP ώστε να προωθηθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

Γ11. Προσέλκυση στρατηγικών 

επενδύσεων 

(i) - Ταχεία αδειοδότηση, η οποία θα 
ολοκληρώνεται εντός 45 
ημερολογιακών ημερών.  

 





 

 

 

 

Σχετικό νομοσχέδιο εκκρεμεί στη ΒτΑ (πρόνοια για 6 μήνες όχι 45 μέρες) 

(ii) - Σταθεροποίηση του φορολογικού 
συντελεστή για X έτη  

   Μη προώθηση 

(iii) - Φορολογική απαλλαγή από την 
καταβολή φόρου επί των 
πραγματοποιούμενων κερδών, από το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του 
φόρου ο οποίος αναλογεί στα κέρδη 
που διανέμονται ή αναλαμβάνονται.  

   

 

Μη προώθηση 
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

(iv) - Επιτάχυνση των φορολογικών 
αποσβέσεων των παγίων που έχουν 
ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο 
επένδυσης με προσαύξηση των 
φορολογικών  

   

 

Μη προώθηση 

Γ12. Στήριξη της αγοράς πρώτης 

κατοικίας 

- Εγγυήσεις μέχρι 20% των νέων 
δανείων μέχρι 500,000ευρώ  
 
- Επιχορήγηση του επιτοκίου με 1 % για 
3 χρόνια 
 

-Επιχορήγηση της αγοράς για πρώτη κα-

τοικία με ένα κατά αποκοπή ποσό 
-Μείωση της προκαταβολής κατά 50% 
με ανάλογη εγγύησή από το κράτος για 
το άλλο 50% 
 
- Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής 







 

  

 

 

 

Προωθήθηκε το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου για νέα Στεγαστικά Δάνεια που αφορά 

δάνεια για τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες δανείων. Το Σχέδιο ισχύει από 

01/03/20 μέχρι 31/12/2021 και η επιδότηση του επιτοκίου είναι για 4 χρόνια με 

επιτόκιο 1.5% 

 

 

 

Άλλα μέτρα στήριξης οικονομίας 

Γ 13 - Κίνητρα για συγχωνεύσεις 
εταιρειών για ενδυνάμωση 
κεφαλαιακής επάρκειας και 
εξοικονόμηση πόρων.  

 


 

 

 

Έχει περιληφθεί στο ΣΑΑ 
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Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

 
Γ 14 - Διευκολύνσεις για μετακίνηση / 
επαναπατρισμό και εργοδότηση στην 
Κύπρο εξειδικευμένου / υψηλών 
προδιαγραφών προσωπικού (π.χ. 
διευθυντικά στελέχη εταιρειών του 
εξωτερικού)  

   

 

Σχέδιο Δράσης υπό ετοιμασία 

Γ 15 - Περαιτέρω επιδότηση ή άλλα 
μέτρα στήριξης για εγκατάσταση – 
προώθηση χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά  

   

 

Γ 16 - Στοχευμένες χορηγίες / σχέδια 
κινήτρων για προώθηση της κυκλικής 
οικονομίας, λαμβανομένου υπόψη 
τόσο του θετικού περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου αλλά και κυρίως, σε αυτό το 
στάδιο, των νέων επιχειρηματικών και 
εργοδοτικών ευκαιριών που 
δημιουργεί. 
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Γ. Εισηγήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας 

Σύσταση Συμβουλίου 
Δράσεις κυβέρνησης 

Σχόλια / επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

Α. Αξιοποίηση της γνώσης και της 
τεχνολογίας 

Α1. Μελέτη και υιοθέτηση καλών 
πρακτικών άλλων χωρών στον τομέα. 
Ακολουθώντας τα παραδείγματα άλλων 
παρόμοιων χωρών που έχουν 
καταφέρει να πετύχουν τον κύριο στόχο 
(όπως το Ισραήλ και τη Γαλλία) είναι 
πάντα το πρώτο βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση (π.χ. μέθοδοι παραγωγής 
σε μη αρόσιμη γη, βελτίωση άρδευσης). 

   

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) έχει 

ενεργοποιήσει 3 διαφορετικές ομάδες εργασίας (εξοικονόμησης ενέργειας, καλές 

πρακτικές, υφιστάμενα και νέα προγράμματα και εφαρμογές άμεσα αξιοποιήσιμα) 

με θέμα την έξυπνη γεωργία και ειδικότερα την υποβολή εισηγήσεων για την 

ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και υιοθέτηση νέας τεχνολογίας και ψηφιοποίησης 

τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και τις εργασίες των τμημάτων του ΥΓΑΑΠ. Οι 

εργασίες των επιτροπών βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν υποβληθεί κάποια πρώτα 

αποτελέσματα και εισηγήσεις οι οποίες στη παρούσα φάση τυγχάνουν αξιολόγησης 

και επεξεργασίας. Ειδικότερα η ομάδα εργασίας για την εξοικονόμηση ενέργειας 

αναμένεται να υποβάλει εισηγήσεις βελτιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων 

αξιοποίησης φωτοβολταϊκών. 

Πρόσθετα άλλη ομάδα εργασίας μελετά το θέμα της αντιχαλαζικής προστασίας 

μέσω απλοποιημένων διαδικασιών αδειοδότησης. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ΑΠΕ καθώς και η προώθηση αναερόβιων 

σταθμών για παραγωγή ενέργειας στη γεωργία προωθείται και μέσα από το Εθνικό 

Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, το οποίο ετοιμάστηκε από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα Υπουργεία ΕΕΒ, ΜΕΕ και Οικονομικών. 

Α2. Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας στην 
παραγωγή και διάθεση των προϊόντων 
για μείωση των λειτουργικών εξόδων 
(κυρίως του κόστους παραγωγής) και 
του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής 
στην απόδοση της παραγωγής . 

   

Α3 . Επένδυση σε Ε&Κ με σκοπό την 
βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας 
και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του τομέα.  

   

Α4. Προώθηση της εμπλοκής των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 
ερευνητικών κέντρων για αξιοποίηση 
της εμπειρογνωμοσύνης του 

   
Στο πλαίσιο ετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου για την Αγροτική Ανάπτυξη 2023-

2027 έχει εγκαθιδρυθεί συνεργασία και άμεση επικοινωνία στα θέματα των 

αγροπεριβαλλοντικών και οικολογικών προγραμμάτων, της αξιοποίησης των 
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επιστημονικού προσωπικού καθώς και 
της υπάρχουσας τεχνογνωσίας από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον 
τομέα.  

φυτικών υπολειμμάτων, καινοτομίας και κομπόστοποίησης και κυκλικής οικονομίας 

καθώς και άλλα θέματα ενδιαφέροντος.  

Πρόσθετα έγινε ενημέρωση στα Τμήματα για θέματα αξιοποίησης δορυφορικής 

πληροφόρησης και χρήσης της στο πλαίσιο των εργασιών των Τμημάτων του 

Υπουργείου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και 

το Ινστιτούτο Κύπρου.  

Έχει επίσης περιληφθεί σχετικό μέτρο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 

συντονιστή το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. 

Β. Διαφοροποίηση, εξειδίκευση και 
προώθηση προϊόντων  
Β1. Εστίαση σε εξειδικευμένα προϊόντα 
(niche), όπως βιολογικά και τοπικά, και 
παράλληλη βελτίωση της ποιότητας 
τους. Η ευκαιρία διαφοροποίησης που 
δημιουργείται έτσι προσφέρει δυνητικό 
συγκριτικό πλεονέκτημα και 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. 

   

 

Έχει γίνει τεράστια προσπάθεια στην εντατικοποίηση των επαφών της ενημέρωσης 

αλλά και της απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής φακέλων αναγνώρισης 

προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ), βιολογικά και άλλα συστήματα ποιότητας. Αρκετές δράσεις 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).  

 

Β2. Εγγραφή περισσότερων τοπικών 
προϊόντων ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης) και ΠΓΕ 
(Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη).  

   

Β3. Άκρως σημαντική είναι η 
συλλογική προσπάθεια δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα για προβολή και 
προώθησή τους στις διεθνείς αγορές 
και στις τοπικές τουριστικές 
επιχειρήσεις (branding). 

   

Το θέμα προωθείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μέσω 

των σχεδίων προώθησης των κυπριακών προϊόντων, επαφή και επικοινωνία με 

παράλληλη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στην ανάπτυξη και πλατφόρμων 

πώλησης γεωργικών προϊόντων 

Β4. Ευαισθητοποίηση των ντόπιων 

καταναλωτών για αγορά κυπριακών 
   Προωθείται ο θεσμός των τοπικών προϊόντων . Σχετική επικοινωνία και προώθηση 

αντίστοιχων δράσεων γίνεται σε συνεργασία του ΥΓΑΑΠ με τις Αγροτικές 
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τροφίμων, λαμβανομένων υπόψη των 

αλυσιδωτών θετικών επιπτώσεων.  

Οργανώσεις αλλά και με το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της διάθεσης τοπικών 

προϊόντων αναγνωρισμένων ως ΠΟΠ ΠΓΕ σε όλες τις ξένες αντιπροσωπείες στην 

Κύπρο, με παράλληλες δράσης δημοσιότητας και επικοινωνίας. 

Τα τοπικά προϊόντα προωθούνται μέσω της δημιουργίας νέων τοπικών λαϊκών 

αγορών αλλά και μέτρων και σχεδίων προώθησης προϊόντων στο εξωτερικό, κυρίως 

των προϊόντων τα οποία είναι ενταγμένα στα συστήματα ποιότητας (βιολογικά, 

ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

Γ. Βελτίωση της ποιότητας και νέο 

σύστημα διάθεσης προϊόντων από 

τους παραγωγούς  

Γ1. Ανάπτυξη και λειτουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας για 

διεκπεραίωση αγοραπωλησίας 

γεωργικών προϊόντων μέσω μιας 

απλοποιημένης μορφής 

διαπραγμάτευσης τιμών ή 

δημοπρασίας. Με αυτό τον τρόπο 

δίνεται η δυνατότητα στους 

παραγωγούς να διαθέτουν προς 

πώληση τα προϊόντα τους απευθείας σε 

εμπορικούς και λιανικούς καταναλωτές, 

με σκοπό τη εξάλειψη πιθανών 

αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη 

βελτίωση της θέσης των παραγωγών 

στην αλυσίδα αξίας . 

   

Έχει περιληφθεί σχετικό μέτρο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 

συντονιστή το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και η υλοποίηση αναμένεται να 

ξεκινήσει εντός του 2022.  

Στόχος του έργου είναι με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που βασίζονται σε 

τεχνολογίες πληροφοριών σύννεφου (cloud-based information technologies), να 

αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών η οποία θα καταγράφει τα 

προϊόντα που εισέρχονται στην τοπική αγορά και κινούνται κατά μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού.  

Θα παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού τιμών και πωλήσεων με τη διενέργεια 

διαδικτυακών συναλλαγών, συμμετρικής πληροφόρησης σχετικά με τις μεταβολές 

των τιμών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, τις προμήθειες προϊόντων και στατιστικές 

προσφοράς και ζήτησης σε πραγματικό χρόνο, που θα συμβάλουν στη βελτίωση του 

προγραμματισμού της παραγωγής. 

Γ2. Για τη λειτουργία του συστήματος 
είναι πολύ σημαντική η δημιουργία 
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συστήματος τυποποίησης, κατηγοριο-
ποίησης και πιστοποίησης προϊόντων 
βάσει χαρακτηριστικών και ποιότητας. 
Ο διαχωρισμός και η τιμολόγηση των 
προϊόντων με βάση τα χαρακτηριστικά 
και την ποιότητα λειτουργεί ως κίνητρο 
για τους παραγωγούς να βελτιώσουν 
την ποιότητα των προϊόντων τους.  
 

Υπάρχει υφιστάμενο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την κατηγοριοποίηση της 

ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία 

έγκρισης το θεσμικό πλαίσιο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές το οποίο θα 

ενισχύσει την προστασία στις συναλλαγές των παραγωγών.  

Γ3. Λειτουργία αποθετηρίων με ενδε-
δειγμένες διαδικασίες αποθήκευσης 
και διανομής. 
 

   
Καλύπτεται εν μέρει από την πρόταση που περιγράφεται στο σημείο Γ1 

Δ. Κατανομή και αξιοποίηση 

αδιάθετων πόρων στον τομέα  

 
Δ1. Άδεια χρήσης αδιάθετων καλλιερ-
γήσιμων τεμαχίων γης μέσω ηλεκτρονι-
κής δημοπρασίας ή άλλων μηχανισμών 
μίσθωσης και παροχής κινήτρων. Απαι-
τείται καταγραφή, αρχειοθέτηση και συ-
στηματική επικαιροποίηση της εν λόγω 
πληροφόρησης, για αποτελεσματικό-
τερη διαχείρισή της, ενδεχομένως με 
την συμβολή και των τοπικών Αρχών. 
Αυτό θα συμβάλει και στην επίλυση του 
προβλήματος του μικροτεμαχισμού στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δίνοντας την 
ευκαιρία σε επαγγελματίες παραγωγούς 
να επωφεληθούν από τις οικονομίες 
κλίμακας.  

   

 

Υπάρχει θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την απροθυμία των ιδιοκτητών να 

παραχωρήσουν τα τεμάχιά τους.  
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Δ2. Κίνητρα σε ανέργους για ενασχό-
ληση στον γεωργικό τομέα, σε συνδυα-
σμό με την προώθηση μέτρων για προ-
σέλκυση και εγκατάσταση των νέων σε 
ορεινές και άλλες γεωργικά εκμεταλλεύ-
σιμες περιοχές. Στα πλαίσια της εν λόγω 
πολιτικής θα πρέπει να αξιολογηθούν 
τυχόν συνέργειες με άλλους τομείς π.χ. 
αγροτουρισμός, δημιουργία ανώτερων 
σχολών και ερευνητικών κέντρων με γε-
ωργικό προσανατολισμό σε αγροτικές 
περιοχές κοκ.  
 

   

 

Το ειδικό σχέδιο για τους νέους γεωργούς ( μέτρο 6,1 ΠΑΑ) έχει αναδιαμορφωθεί 

κατόπιν ευρείας Παγκύπριας διαβούλευσης με νέους, σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό Νεολαίας το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και τη ΔΑΠΑΑ. Σχετικά δίνονται 

αυξημένα κίνητρα και απλοποιείται η διαδικασία συμμετοχής και άντλησης τόσο 

αρχικού πρίμα από τους νέους αλλά και επενδυτικών χρηματοδοτήσεων. Πρόσθετα 

το ΥΓΑΑΠ σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών βρίσκονται σε συνεννόηση ώστε τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία παροχής κυβερνητικών εγγυήσεων να καλύπτουν 

επενδύσεις από αιτητές στον πρωτογενή τομέα που παλαιότερα δεν ήταν 

επιλέξιμος. 

Δ3. Σχεδιασμός και προώθησης 

κατάλληλων μέτρων πολιτικής για 

σταδιακή μεταβίβαση γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων από γηραιότερους σε 

νέους επαγγελματίες παραγωγούς.  

   

Δ4. Άρδευση με πλεόνασμα επεξεργα-
σμένου νερού από μονάδες επεξεργα-
σίας αποχετευτικών. 

   

 Βρίσκεται υπό κατασκευή το Έργο Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού Δυτικής 

Λευκωσίας (€6,5εκ.) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ. 

 Βρίσκεται επίσης υπό κατασκευή το Έργο Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού 

Λάρνακας (€24,5 εκ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

 Έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Έργο Χρήσης 

Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής Λευκωσίας (€13 εκ.) 

 Εκπονείται Master Plan για το Έργο Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού 

Ευρύτερης Λεμεσού. 
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 Εκπονείται Master Plan για την επέκταση του έργου χρήσης 

Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής Λευκωσίας στην περίπτωση που 

μεταφερθεί ανακυκλωμένο νερό από τον ΣΕΛ Μιας Μηλιάς. 

 Θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την εκπόνηση Master Plan για τη χρήση του 

Ανακυκλωμένου Νερού Αγ. Νάπας και Παραλιμνίου. 

 

Δ5. Συνεργασία Ομάδων Παραγωγών 
για κοινή αγορά και χρήση μηχανημά-
των  

   
Εφαρμόζεται σχετικό μέτρο για τις Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών το οποίο 

περιλαμβάνει σχετικές επιχειρηματικές και επενδυτικές δράσεις.  
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Δ. Προτάσεις ΣΟΑΚ για την προσέλκυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων 
 

Σύσταση Συμβουλίου 
Ανταπόκριση Kυβέρνησης 

Σχόλια / Επισημάνσεις 
Υιοθετήθηκε Σε εξέλιξη Εκκρεμεί 

1. Διαμόρφωση ενός εθνικού brand που 
θα προσβλέπει στην ενίσχυση της 
εικόνας της χώρας και στην ανάδειξη 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

   

Δεν έχει προωθηθεί οποιαδήποτε σχετική δράση από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο της ετοιμασίας της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής 

Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας, προωθείται η υιοθέτηση ενός εθνικού 

brand για την κυπριακή οικονομία. 

2.Παροχή ανοικτών, διαφανών και 
αξιόπιστων συνθηκών και διαδικασιών 
για όλα τα είδη επιχειρήσεων, είτε 
ξένων είτε εγχώριων, 
συμπεριλαμβανομένων: ευκολία 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
πρόσβαση σε εισαγωγές, ευέλικτη 
αγορά εργασίας και προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

   

 

Προωθείται αριθμός δράσεων στα πλαίσια Σχεδίου Δράσης για 

δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών στην Κύπρο. Σχετικές δράσεις έχουν 

περιληφθεί και στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). 

3.Εντατικοποίηση των ενεργειών του 
Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων 
(ΟΠΠ) για προώθηση άμεσων ξένων 
επενδύσεων. 

   

Η θετική προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό και η ενίσχυση της 

αναγνωρισιμότητάς της ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων και ως ιδανικής επιλογής για εγκατάσταση έδρας διεθνών 

δραστηριοτήτων είναι οι βασικοί στόχοι που καθοδηγούν τη δράση που 

αναπτύσσει ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (ΚΟΠΕ) στο 

εξωτερικό. Ο Οργανισμός έχει εντείνει τις προωθητικές του ενέργειες στους 

τομείς προτεραιότητας που έχει καθορίσει το κράτος. Λόγω της πανδημίας 

κλήθηκε να αναπροσαρμόσει πλήρως το πλάνο των δράσεών του και μετέφερε 

ψηφιακά όλες του τις ενέργειες, με στόχο πάντοτε την προώθηση της Κύπρου στο 

εξωτερικό ως ελκυστικού και επενδυτικού προορισμού και ως ανταγωνιστικού 

επιχειρηματικού κέντρου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η παρουσία του στον 
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διεθνή Τύπο έχει εντατικοποιηθεί, ενώ παράλληλα τρέχει στοχευμένη καμπάνια 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε αγορές-στόχους. Παράλληλα, από τον 

περασμένο Ιούνιο πραγματοποιεί πολυάριθμα Digital Conferences και Webinars 

σε σημαντικές διεθνείς αγορές. 

4.O Μηχανισμός Ταχείας 
Δραστηριοποίησης (ΜΤΔ) που 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο 
της προσπάθειας για περαιτέρω 
προσέλκυση ξένων εταιρειών, καθώς 
και για ταχεία και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση αιτημάτων που 
λαμβάνονται από εταιρείες ξένων 
χωρών για εγκατάσταση στην Κύπρο θα 
συμβάλει σημαντικά στη προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων και στη βελτίωση 
του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. 
Επίσης, εισήγηση είναι να εξεταστεί 
όπως ο ΜΤΔ λειτουργεί όχι μόνο ως 
σύνδεσμος μεταξύ ξένων επενδυτών και 
εγχώριας οικονομίας, αλλά και ως 
καταλύτης παρέχοντας κορυφαία 
υποδομή και έτοιμη πρόσβαση σε 
εξειδικευμένους εργαζόμενους, 
τεχνικούς, μηχανικούς και διαχειριστές 
που μπορεί να απαιτούνται για την 
προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων. 
Επιπλέον, θα πρέπει να ασχολείται με 
τη «φροντίδα» μετά την επένδυση, 
αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα 
επίδειξης από ικανοποιημένους 
επενδυτές, τις δυνατότητες 

   

Ο Μηχανισμός υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και λειτουργεί από τον 

Οκτώβριο του 2020. Μέχρι σήμερα εντάχθηκαν στον Μηχανισμό 11 εταιρείες 

ξένων συμφερόντων οι οποίες μετέφεραν στην Κύπρο πέραν των 300 

υπαλλήλων. Πρόσθετα για το ίδιο θέμα προγραμματίζεται η υλοποίηση των εξής 

δράσεων: 

• Ανάπτυξη πλατφόρμας που θα συνδέει τα εμπλεκόμενα Τμήματα 

(συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Μετανάστευσης). Σκοπός της 

πλατφόρμας είναι η αυτοματοποίηση αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών 

του Μηχανισμού. 

• Συνεχής επικοινωνία και υποστήριξη των εταιρειών που εντάσσονται στον 

Μηχανισμό για τυχόν αιτήματα και προβλήματα που θα προκύπτουν στην 

διάρκεια της λειτουργίας αυτών των εταιρειών. Η εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί 

σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τον Κυπριακό 

Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων.  

Όσον αφορά τις πρόσθετες εισηγήσεις του Συμβουλίου το Υπουργείο Ενέργειας 

Εμπορίου & Βιομηχανίας θα διερευνήσει το ενδεχόμενο υλοποίησης τους, σε 

συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, στο πλαίσιο επέκτασης των 

υπηρεσιών που προσφέρει ο ΜΤΔ αλλά και για αξιοποίηση συνεργειών και 

αποφυγής επικαλύψεων. 
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επανεπένδυσης και τις δυνατότητες 
ανάπτυξης συμπλεγμάτων λόγω 
παρακολούθησης επενδύσεων. 

5.Δημιουργία προγράμματος ανάπτυξης 
«προμηθευτή» για υποστήριξη της 
διαδικασίας αντιστοίχισης μεταξύ ξένου 
πελάτη και τοπικού προμηθευτή. 

   

Παροχή Υπηρεσιών από το Export ΗelpDesk της Υπηρεσίας Εμπορίου, όπου με 

την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερόμενων εξαγωγέων 

υποβάλλεται αίτημα για υποβοήθηση /εντοπισμό συνεργατών στο εξωτερικό 

μέσω των ΚΕΚ.  

6.Ενθάρρυνση άμεσων ξένων 
επενδυτών από Κύπριους της 
Διασποράς. Οι συγκεκριμένοι 
επιχειρηματίες είναι πιο πιθανό να 
δημιουργήσουν δεσμούς με εγχώριες 
εταιρείες και να συμβάλουν στη 
διεθνοποίηση της χώρας υποδοχής 

   

 

Σχετική δράση έχει περιληφθεί προκαταρκτικά στο Σχέδιο Δράσης που βρίσκεται 

υπό ετοιμασία για δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών στην Κύπρο. 

7.Παραχώρηση 
επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων για 
επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που θα γίνουν το 2021 ως 
ποσοστό του κόστους 

   

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εφαρμόζει σχέδια χορηγιών 

για τη στήριξη των ΜΜΕ, πλείστα των οποίων συγχρηματοδοτούνται από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Τα σχέδια στοχεύουν σε ειδικές 

ομάδες όπως οι νέοι επιχειρηματίες, o μεταποιητικός τομέας, περιλαμβανομένης 

και της επεξεργασίας/εμπορίας γεωργικών προϊόντων, η ψηφιακή αναβάθμιση 

των επιχειρήσεων, η ενεργειακή αναβάθμιση στις επιχειρήσεις και στις κατοικίες 

κ.ά. Για τους τομείς αυτούς παραχωρούνται ενισχύσεις στους δικαιούχους ως 

ποσοστό πάνω στο επιλέξιμο κόστος στοιχείων πάγιου ενεργητικού (κτιριακές 

εγκαταστάσεις, μηχανήματα/εξοπλισμός). 

Επιπρόσθετα, έχουν περιληφθεί προτάσεις και στο πλαίσιο του Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2021-2026.  

Έχει μελετηθεί επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών πλαίσιο αυξημένων 

κεφαλαιουχικών εκπτώσεων για νέες επενδύσεις πάγιων περιουσιακών 
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στοιχείων. Στο παρόν στάδιο το υπό αναφορά μέτρο δεν θα προωθηθεί 

περαιτέρω ένεκα του ψηλού δημοσιονομικού κόστους. 

8.Επανεξέταση φορολογικών κινήτρων 
και φορολογικών ελαφρύνσεων προς 
επιχειρήσεις και επενδυτές:  
 
• Παροχή φορολογικών εκπτώσεων 
(όπως για παράδειγμα η νοητή έκπτωση 
τόκων για εισαγωγή νέων κεφαλαίων 
υπό προϋποθέσεις) για όλα τα νέα 
κεφάλαια που επενδύονται στις 
επιχειρήσεις για επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους. 
 
• Παροχή φορολογικών κινήτρων σε 
εξειδικευμένους τομείς, όπως για 
παράδειγμα υψηλής τεχνολογίας καθώς 
και δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας με την δημιουργία 
ερευνητικών κέντρων ή 
επιχειρηματικών πάρκων που θα 
συμπεριλαμβάνουν:  
 

I. Επιδοτούμενη μίσθωση 
κρατικής γης 

II.  II. Επιχορηγήσεις προς υ-
ποστήριξη για απασχόληση 
και κατάρτιση (grants) σε 
συνεργασία με την Αρχή Α-
νάπτυξης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού (ΑΝΑΔ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πλαίσιο νοητής έκπτωσης τόκου έχει εγκριθεί από τον Κώδικα Δεοντολογίας 

της ΕΕ και ΓΔ Ανταγωνισμού. Δεν κρίνεται σκόπιμο από το Υπουργείο 

Οικονομικών στο παρόν στάδιο να υπάρξει τροποποίηση του. 
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III. III. Παροχή αυξημένων πι-
στώσεων και φορολογικών 
αφαιρέσεων στην περί-
πτωση επενδύσεων για την 
έρευνα και καινοτομία 

IV. Εισαγωγή φορολογικών 
και κινήτρων για επιχειρή-
σεις που εφαρμόζουν/ε-
πενδύουν σε φιλική προς 
το περιβάλλον τεχνολογία 

 Προωθείται πλαίσιο υπερ εκπτώσεων 120% του πραγματικού κόστους σε 

δαπάνες έρευνας και καινοτομίας. 

Προωθείται πλαίσιο διεύρυνσης του υφιστάμενου πλαισίου φοροαπαλλαγής 

επένδυσης σε καινοτόμα επιχείρηση (το νομοσχέδιο έχει σταλεί στη ΓΔ 

Ανταγωνισμού για έγκριση). 

 

9.Επέκταση των φορολογικών κινήτρων 
απαλλαγής του 20% και 50% των 
προσωπικών εισοδημάτων από 
εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμων 
που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι 
Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης 
τους 

   

 

Το κίνητρο αυτό βρίσκεται υπό εξέταση στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για 

δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών στην Κύπρο. 

10.Αυξημένα φορολογικά κίνητρα προς 
τις επιχειρήσεις για επενδύσεις με 
σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και 
νερού (διπλασιασμός των φορολογικών 
εκπτώσεων) 

   

Στο παρόν στάδιο προωθείται η επιβολή φόρου επί των ρυπογόνων 

δραστηριοτήτων αντί φορολογικών εκπτώσεων σε επενδύσεις φιλικές προς το 

περιβάλλον. Έχει εγκριθεί τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποία 

είναι σε εξέλιξη για θέματα πράσινης φορολόγησης. 

11.Αυξημένη κεφαλαιουχική έκπτωση 
για μηχανήματα, εγκαταστάσεις για 
βιομηχανικά και ξενοδοχειακές μονάδες 
νοουμένου ότι το δημοσιονομικό 
κόστος είναι εφικτό για το Κράτος. 
 

   

Μελετήθηκε το παρόν μέτρο αλλά δεν θα προωθηθεί σε αυτό το στάδιο. 

12.Αύξηση αποσβέσεων για εξοπλισμό 
(επιταχυνόμενες αποσβέσεις) που 
υποβοηθούν την μετάβαση στην 
ψηφιακή εποχή και τεχνολογία. 

   
 

Στο παρόν στάδιο δεν θα προωθηθεί τέτοιο κίνητρο για εξοπλισμό. 
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13.Ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς 
(5G) στη Κύπρο. 

   

Μέσα στον Ιανουάριο του 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξουσιοδότησης 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (των ζωνών 700MHz και 3.6GHz) για την εγκατάσταση 

και λειτουργία δικτύων 5G στην Κύπρο. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

έχει χορηγήσει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

(ΑΤΗΚ), στην Epic Ltd, στην Primetel Plc και στην Cablenet Communication 

Systems Plc. Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας ραδιοφάσματος, η ATHK 

ανακοίνωσε ότι η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ανέρχεται ήδη σε 70% 

και θα ανέλθει στο 98% μέχρι το 2022 ενώ αναμένεται εντός του 2021 να 

λειτουργήσουν δίκτυα 5G και οι άλλες εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις.  

Το νέο Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου θέτει τις βάσεις για την ψηφιακή μετάβαση 

της χώρας, η οποία ενισχύεται από ισχυρές, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές 

υποδομές δικτύων, πλήρως ευθυγραμμισμένες με το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών 

υποδομών της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, θέτει τους 

ακόλουθους στόχους συνδεσιμότητας, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 

2025:  

1. Συνδεσιμότητα Gigabit για όλους τους βασικούς χώρους συγκέντρωσης 

κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας  

2. Όλα τα υποστατικά σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) να έχουν 

πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο με ταχύτητα download τουλάχιστον 

100 Mbps, η οποία μπορεί άμεσα να αναβαθμιστεί σε 1 Gbps 

3. Το 100 % του πληθυσμού που ζει σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή 

αγροτικές) και όλες οι κύριες επίγειες διαδρομές μεταφορών πρέπει να έχουν 

αδιάλειπτη κάλυψη 5G με ταχύτητα download τουλάχιστον 100 Mbps  

4. Το 70 % των νοικοκυριών πρέπει να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο (διείσδυση) 

με ταχύτητα download τουλάχιστον 100 Mbps 
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Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων συνδεσιμότητας έχει περιληφθεί στο 

Σχέδιο Ανάκαμψης μέτρο Με βασικό στόχο την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, κυρίως οπτικών ινών και δικτύων 5G, σε περιοχές χωρίς ιδιωτικό 

ενδιαφέρον, γεφυρώνοντας το σχετικό επενδυτικό κενό. 

14.Δημιουργία Εθνικού Χωρικού 
Πλαισίου για την βιομηχανία, που θα 
ενσωματώνει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων. 

   

Έχει περιληφθεί πρόταση στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας που αφορά στην διεξαγωγή μελέτης, για την εξέταση του 

ενδεχόμενου μετατροπής μιας βιομηχανικής ζώνης, σε “Eco-Industrial Science 

Park” στο οποίο θα μπορούν να εγκατασταθούν βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας 

και φιλικές προς το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας θα προκηρύξει διαγωνισμό με το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως σε σχέση με την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων ή επέκτασης 

υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και ζωνών (οχληρών ή μη).  

15.Απλούστευση και επιτάχυνση των 
διαδικασιών χορήγησης αδειών. 

   

Έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το 

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019», 

που έχει ως στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη διευκόλυνση και 

απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων και στρατηγικών 

αναπτύξεων. Στόχος να επιτυγχάνεται η ταχεία αξιολόγηση και αδειοδότηση 

αυτών των αναπτύξεων εντός δώδεκα (12) μηνών. Η συζήτηση του νομοσχεδίου, 

το οποίο έχει εγκριθεί κατ’αρχήν, αναμένεται να αρχίσει με τη σύσταση της νέας 

Βουλής. Σχετική με την εφαρμογή του, δράση, έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ως εκ τούτου αναμένεται να προωθηθεί το 

αμέσως επόμενο διάστημα. 
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Κατάταξη Κύπρου στις διεθνείς εκθέσεις / αξιολογήσεις 2020-2021  
 

Το Συμβούλιο έχει δημιουργήσει μία υπο-επιτροπή η οποία μελετά Εκθέσεις άλλων οργανισμών 

για τον προσδιορισμό τόσο των δυνατοτήτων όσο και των αδυναμιών που αντιμετωπίζει η χώρα 

μας ως προς τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η 

μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς 

Οικονομικού Φόρουμ (WEF) αλλά και των ευρημάτων άλλων αντίστοιχων Εκθέσεων, 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων πρακτικών εισηγήσεων από το Συμβούλιο για την 

περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας.  

 

I. Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς Οικονομικού 

Φόρουμ (WEF Global Competitiveness Report)  

Το πλαίσιο αξιολόγησης του WEF 

Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ (WEF) συντάσσει την ετήσια Έκθεσή του σε συνεργασία με 

ακαδημαϊκούς και άλλους εμπειρογνώμονες, αξιοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο ινστιτούτων 

και ερευνητικών κέντρων. Η ετήσια Έκθεση του WEF προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα κάθε 

χώρας, βάσει ενός συνόλου θεσμών, πολιτικών και παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο 

παραγωγικότητας.  

Η κατάταξη των υπό αξιολόγηση χωρών ως προς την ανταγωνιστικότητά τους, γίνεται με βάση 

τα μακροοικονομικά στατιστικά στοιχεία κάθε χώρας και ένα αριθμό συνεντεύξεων (opinion 

survey) με ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με την Έκθεση του 2019, η Κύπρος παρέμεινε όπως και το 2018 στην 44η θέση, 

ανάμεσα σε 141 αξιολογούμενες χώρες. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Κύπρου, η Κύπρος εξακολούθησε να κατατάσσεται 

χαμηλά το 2019 σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 22 από 

τις 27 χώρες βαθμολογήθηκαν στην Έκθεση αυτή πιο ψηλά από την Κύπρο (περισσότερες 

πληροφορίες για την αξιολόγηση της Κύπρου για το 2019 υπάρχουν διαθέσιμες στην Έκθεση 

Πεπραγμένων 2019 του Συμβουλίου).  

Η ειδική έκδοση του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ για το 2020 διαφοροποιήθηκε από τις 

εκδόσεις των προηγούμενων ετών καθώς το WEF, λόγω έλλειψης στην παροχή δεδομένων από 

διάφορους διεθνείς οργανισμούς καθώς και της ανάγκης που προέκυψε για νέα ανάλυση 

σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, 

αποφάσισε να μην προχωρήσει σε συγκριτική κατάταξη για την ανταγωνιστικότητα των χωρών 

για το 2020. Η έκδοση του 2020 αναλύει ιστορικές τάσεις σχετικά με διάφορους παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας και αναφέρεται σε μελλοντικές προτεραιότητες για την επανεκκίνηση και 

τόνωση της ανάπτυξης μετά από το σοκ της πανδημίας. Λαμβάνει υπόψη προτεραιότητες που 

προκύπτουν από την πανδημία καθώς και τις προτεραιότητες που είχαν ήδη καταστεί σαφείς 

http://www.ecompet.cy/ecompet/ecompet.nsf/all/F249FF50265A6583C22585EE001FFE0F/$file/Εκθεση%20Πεπραγμένων%202019%20ΣυμβΟκΑ_June2020_final.pdf?openelement
http://www.ecompet.cy/ecompet/ecompet.nsf/all/F249FF50265A6583C22585EE001FFE0F/$file/Εκθεση%20Πεπραγμένων%202019%20ΣυμβΟκΑ_June2020_final.pdf?openelement
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πριν από την κρίση, όπως η ανάγκη συνδυασμού της παραγωγικότητας με καλύτερα 

αποτελέσματα για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Ως εκ τούτου, στόχος της έκδοσης αυτής 

είναι να θέσει τα θεμέλια προς μια νέα κατεύθυνση για να υποστηρίξει τους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής και άλλους ηγέτες να καθορίσουν μία νέα «πυξίδα» για την μελλοντική 

οικονομική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη.  

Εισήγαγε επίσης μια προκαταρτική προσπάθεια μέτρησης της ετοιμότητας 37 χωρών για την 

μεταμόρφωση των οικονομιών τους προς αυτή τη νέα κατεύθυνση (η Κύπρος δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση αυτή). Παρόλο που το WEF σημειώνει στην Έκθεσή του ότι 

τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δεν επαρκούν για την μέτρηση όλων των πτυχών για την 

επίτευξη του οικονομικού μετασχηματισμού, τα αποτελέσματα της μέτρησης δείχνουν ότι καμία 

χώρα είναι ακόμη πλήρως έτοιμη για αυτή την οικονομική μεταμόρφωση. 

Κατά το επόμενο έτος το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ θα πραγματοποιήσει μία σειρά διαλόγων 

για την ανάπτυξη νέων σημείων αναφοράς, νέων προτύπων και νέων δράσεων για τη δημιουργία 

νέων οικονομικών μοντέλων που θα συνδυάζουν την παραγωγικότητα, βιωσιμότητα και κοινή 

ευημερία. 

  

II. Αξιολόγηση του Παγκόσμιου Κέντρου Ανταγωνιστικότητας (IMD World 

Competitiveness Rankings) για το 20202 

Το πλαίσιο αξιολόγησης του IMD 

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IMD στην 

Ελβετία3 κυκλοφορεί σε ετήσια βάση την έκδοση IMD World Competitiveness Yearbook στην 

οποία αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα οικονομιών. Η έκδοση IMD World Competitiveness 

Yearbook 2020 περιλαμβάνει 63 χώρες, ανάμεσά τους για τέταρτη φορά και η Κύπρος. Η 

αξιολόγηση και η κατάταξη των οικονομιών στηρίζεται σε 337 κριτήρια που διαμορφώνονται στη 

βάση επίσημων στατιστικών στοιχείων, καθώς και στοιχείων από μια έρευνα γνώμης μεταξύ 

ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων στην κάθε χώρα. Τα κριτήρια ομαδοποιούνται σε τέσσερις 

κατηγορίες, με πέντε υποκατηγορίες η κάθε μία: 

1. Επίδοση της οικονομίας: μακροοικονομική αξιολόγηση της εγχώριας οικονομίας, των 

τιμών και τάσεων στην απασχόληση. 

2. Αποδοτικότητα του κράτους: ο βαθμός στον οποίο οι κυβερνητικές πολιτικές 

συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα. 

                                                           
2 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης IMD έχει πραγματοποιηθεί από το Κέντρο 
Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως συνεργαζόμενος φορέας του IMD World 
Competitiveness Center που συμβάλλει επίσης στη συλλογή των δεδομένων για την Κύπρο, και έχει 
υιοθετηθεί αυτούσια από το Συμβούλιο, στη βάση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων  
3 © IMD World Competitiveness Center www.imd.org/wcc  

http://www.imd.org/wcc
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3. Αποδοτικότητα των επιχειρήσεων: ο βαθμός στον οποίο το εγχώριο περιβάλλον 

ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με καινοτόμο, κερδοφόρο και υπεύθυνο 

τρόπο. 

4. Υποδομή: ο βαθμός στον οποίο οι βασικοί, τεχνολογικοί, επιστημονικοί και ανθρώπινοι 

πόροι της χώρας καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

 

Ανταγωνιστικότητα Κυπριακής Οικονομίας 2020 

Η Κύπρος κατατάσσεται σε όρους ανταγωνιστικότητας στην 30η θέση, από τις 63 χώρες που 

συμμετέχουν στην αξιολόγηση για το 2020, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 11 θέσεων σε σχέση 

με το 2019. Η θέση της Κύπρου βελτιώθηκε και στις τέσσερις κατηγορίες που συνθέτουν τη 

γενική κατάταξη, με ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση στις κατηγορίες της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων και της αποδοτικότητας του κράτους, καθώς και στη γενική οικονομική επίδοση.  

Η Κύπρος σημείωσε την μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 

63 χωρών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση για το 2020. Η βελτίωση στην κατάταξη 

ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας είναι πολύ σημαντική γιατί αναβαθμίζει την 

εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό.   

Ο Πίνακας πιο κάτω παρουσιάζει την κατάταξη της κυπριακής οικονομίας (συνολικά και ανά 

κατηγορία) διαχρονικά.  

Κατάταξη ανταγωνιστικότητας κυπριακής οικονομίας (από 63 χώρες) 

 2017 2018 2019 2020 

Συνολική 
Ανά κατηγορία 
Οικονομική επίδοση 
Αποδοτικότητα του κράτους 
Αποδοτικότητα των επιχειρήσεων  
Υποδομή 

37 
 

28 
22 
50 
40 

41 
 

22 
28 
53 
41 

41 
 

19 
32 
52 
42 

30 
 

13 
21 
35 
38 

    Πηγή: IMD World Competitiveness ranking 2020 (© IMD World Competitiveness Center www.imd.org/wcc) 

Ανάμεσα στα κριτήρια που κατέγραψαν μεγάλη βελτίωση σε σχέση με το 2019 περιλαμβάνονται 

ο μακροχρόνιος ρυθμός μεγέθυνσης του εργατικού δυναμικού, το δημοσιονομικό πλεόνασμα 

και ο ρυθμός μεγέθυνσης των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.  

Οι εξαγωγές αγαθών, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς σκοπούς και ο βαθμός 

συγκέντρωσης των εξαγωγών σε λίγους εμπορικούς εταίρους ήταν ανάμεσα στα κριτήρια που 

σημείωσαν μεγάλη επιδείνωση το 2020.  

Με βάση την Έρευνα Γνώμης, οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες που κάνουν ελκυστική την 

Κυπριακή οικονομία είναι, όπως και το 2019, το ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, το ψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης και το φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Το εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό και το αποτελεσματικό νομικό περιβάλλον επιλέχθηκαν ως τέταρτος και πέμπτος πιο 

http://www.imd.org/wcc
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σημαντικός παράγοντας αντίστοιχα, αντικαθιστώντας την αξιόπιστη υποδομή και την πολιτική 

σταθερότητα που είχαν δηλωθεί στην Έρευνα του 2019.  

Σε όρους οικονομικής επίδοσης η Κύπρος κατατάσσεται 13η από τις 63 χώρες, σημειώνοντας 

άνοδο στην κατάταξη από την 19η θέση που κατέλαβε το 2019. Στη διαμόρφωση αυτής της 

κατάταξης λειτούργησαν ευνοϊκά, όπως και το 2019, οι διεθνείς επενδύσεις (π.χ. απόθεμα και 

ροές επενδύσεων από και προς τη χώρα), το σχετικά χαμηλό κόστος ζωής στην Κύπρο, καθώς και 

η καλυτέρευση στη θέση της Κύπρου σε κριτήρια όπως ο μακροχρόνιος ρυθμός μεγέθυνσης του 

εργατικού δυναμικού και οι εξαγωγές εμπορικών υπηρεσιών. Αντίθετα, άλλα κριτήρια που 

σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο (π.χ το ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, οι 

περιορισμένες εξαγωγές αγαθών και ο μικρός βαθμός διαφοροποίησης των εξαγωγών) και την 

απασχόληση (π.χ το ποσοστό ανεργίας και η ανεργία των νέων) συνεχίζουν να επιβαρύνουν την 

κατάταξη της χώρας.  

Για την αποδοτικότητα του κράτους το 2020 η Κύπρος καταλαμβάνει την 21η θέση, συγκριτικά 

με την 32η που είχε το 2019. Η άνοδος στην κατάταξη οφείλεται κυρίως στην υψηλή θέση που 

κατέχει διαχρονικά η Κύπρος στην υποκατηγορία της φορολογικής πολιτικής, καθώς και σε 

βελτιώσεις που σημειώθηκαν σε κριτήρια των υποκατηγοριών του νομοθετικού πλαισίου των 

επιχειρήσεων (π.χ επενδυτικά κίνητρα, πυκνότητα νέων επιχειρήσεων) και των δημόσιων 

οικονομικών (π.χ δημοσιονομικό πλεόνασμα)  

Παρόλο που η Κύπρος σημείωσε σημαντική βελτίωση στη θέση της, συνεχίζει να παρουσιάζει 

αδυναμίες στην υποκατηγορία του θεσμικού πλαισίου (π.χ αξιολόγηση πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας, διαφθορά, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης). 

Στην κατηγορία της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων η Κύπρος ανήλθε στην 35η θέση από την 

52η που κατείχε το 2019. Βελτιώσεις που σημειώθηκαν σε κριτήρια που ανήκουν στις 

υποκατηγορίες της αγοράς εργασίας (π.χ εξειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομικών, αμοιβές 

διευθυντικών στελεχών), των χρηματοοικονομικών (π.χ πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες ανά φύλο) και των διοικητικών πρακτικών (π.χ φόβος αποτυχίας στην ανάληψη 

επιχειρηματικότητας, ελεγκτικές και λογιστικές πρακτικές) ήταν οι κύριοι παράγοντες που 

συνέλαβαν στην άνοδο της κατάταξης της Κύπρου στην κατηγορία αυτή.  

Η Κύπρος κατατάσσεται αρκετά χαμηλά σε σχέση με κριτήρια που αφορούν στο χρηματιστήριο, 

στην επίγνωση μεταβαλλόμενων συνθηκών αγοράς από πλευράς επιχειρήσεων και τη χρήση 

μεγάλων βάσεων δεδομένων ανάλυσης. 

Σε όρους υποδομής η Κύπρος κατατάσσεται 38η από τις 63 χώρες, σημειώνοντας άνοδο 

τεσσάρων θέσεων σε σχέση με το 2019. Κριτήρια που σχετίζονται με την εκπαίδευση (π.χ εισροή 

ξένων φοιτητών, αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο) επιδρούν θετικά στην κατάταξη σε όρους 

υποδομής. Ωστόσο, κριτήρια που αφορούν την τεχνολογική, επιστημονική και βασική υποδομή 

της Κύπρου εξακολουθούν να περιορίζουν τη χώρα σε χαμηλή θέση, παρά τη βελτίωση που 

καταγράφηκε το 2020.  

 



 

51 
 

III. Έκθεση Eπιχειρείν της Διεθνούς Τράπεζας (WB Doing Business Report)  

 

Το πλαίσιο αξιολόγησης της WB  

Η Έκθεση Επιχειρείν δημοσιεύεται από τη Διεθνή Τράπεζα (WB) σε ετήσια βάση και αφορά στην 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων για έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 

προσφέρουν οι υπό αξιολόγηση οικονομίες.   

Βάσει της σχετικής μεθοδολογίας, η αξιολόγηση της WB λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις καθώς 

και τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις (για το επόμενο έτος), στους τομείς και τις παραμέτρους 

που συμβάλλουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη διευκόλυνση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διαδικασίες εγγραφής 

επιχείρησης / ίδρυσης εταιρείας, απόκτησης αδειών οικοδομής και εγγραφής ακίνητης 

ιδιοκτησίας, εγκατάστασης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πληρωμής φόρων / 

υποχρεωτικών εισφορών καθώς και οι διαδικασίες κλεισίματος και εκκαθάρισης μίας 

επιχείρησης. Εξετάζονται επίσης θέματα που αφορούν στη διευκόλυνση παροχής πιστώσεων, 

την προστασία των επενδυτών και δη των μικρομετόχων, καθώς και θέματα που άπτονται της 

αποτελεσματικής εκτέλεσης συμβολαίων για επίλυση διαφορών.  

Η Έκθεση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επενδυτές, ως προς την αξιολόγηση των 

δυσκολιών που δύναται να αντιμετωπίσουν σε περίπτωση υλοποίησης κάποιας επένδυσης / 

έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένη χώρα. Σε αυτά τα πλαίσια, η Έκθεση 

Επιχειρείν αποτελεί ένα καλό οδηγό για τις εκάστοτε εθνικές κυβερνήσεις για βελτιώσεις στο 

τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον.   

Για το 2020 είχαν αξιολογηθεί συνολικά 190 οικονομίες και σε αυτές περιλαμβάνονταν τόσο η 

Κύπρος όσο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης 

τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Κύπρος κατατάχθηκε 54η ανάμεσα στις 190 

οικονομίες για το 2020, ενώ σε επίπεδο ΕΕ κατατάχθηκε 22η ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη. 

(Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση της Κύπρου για το 2020 υπάρχουν διαθέσιμες 

στην Έκθεση Πεπραγμένων 2019 του Συμβουλίου)   

Τον Αύγουστο του 2020 η Διεθνής Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η δημοσίευση της Έκθεσης Επιχειρείν 

για το 2021 είχε διακοπεί προσωρινά μετά από παρατυπίες στην αναφορά δεδομένων. Παρόλο 

που η Διεθνής Τράπεζα είχε προγραμματίσει τη δημοσίευση της Έκθεσης για τον Μάρτιο του 

2021, η Έκθεση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.  

 

http://www.ecompet.cy/ecompet/ecompet.nsf/all/F249FF50265A6583C22585EE001FFE0F/$file/Εκθεση%20Πεπραγμένων%202019%20ΣυμβΟκΑ_June2020_final.pdf?openelement
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πρόγραμμα Συνεδριών και Επίσημων Συναντήσεων του Συμβουλίου Οικονομίας και 

Ανταγωνιστικότητας Κύπρου για το 2020 

Πραγματοποιηθείσες Συνεδρίες / Συναντήσεις Ημερομηνία 

18η Συνεδρία Συμβουλίου 23 Ιανουαρίου  

Συνάντηση Προέδρου με Υπουργό Εσωτερικών  6 Φεβρουαρίου 

Συνέντευξη τύπου για την έναρξη του έργου διαμόρφωσης 
Μακροχρόνιας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κυπριακής 
Οικονομίας 

18 Φεβρουαρίου  

Συνάντηση με Υπουργό Οικονομικών για έργο Μακροχρόνιας Στρατηγικής 20 Φεβρουαρίου 

Συμμετοχή στο 5ο εργαστήρι Εθνικών Συμβουλίων Παραγωγικότητας  16 Απριλίου 

19η Συνεδρία Συμβουλίου 24 Απριλίου 

20η Συνεδρία Συμβουλίου 15 Μάϊου 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εισηγήσεις 
Συμβουλίου 

21 Μάϊου  

Συμμετοχή Συμβουλίου στην τηλεδιάσκεψη των Εθνικών Συμβουλίων 
Παραγωγικότητας 

4 Ιουνίου 

21η Συνεδρία Συμβουλίου  17 Ιουνίου 

Συμμετοχή του Υφυπουργού ΕΚΨΠ, κ. Κ. Κόκκινου στις εργασίες του 
Συμβουλίου 

17 Ιουνίου 

Συμμετοχή Συμβουλίου στην τηλεδιάσκεψη των Εθνικών Συμβουλίων 
Παραγωγικότητας 

19 Ιουνίου 

Συνάντηση Συμβουλίου με ΑΚΕΛ 2 Ιουλίου  

Συμμετοχή Συμβουλίου στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

7 Ιουλίου 

Συνάντηση Συμβουλίου με ΔΗΣΥ 13 Ιουλίου 

Συνάντηση με Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & 
Οικοδομών (LBDA)  

14 Ιουλίου 

22η Συνεδρία Συμβουλίου  28 Ιουλίου 

Συνάντηση με ΔΗΚΟ  30 Ιουλίου 

23η Συνεδρία Συμβουλίου  9 Σεπτεμβρίου 

Συνάντηση Συμβουλίου με οικονομική ομάδα ΔΗΣΥ 10 Σεπτεμβρίου 

Παράδοση Έκθεσης Πεπραγμένων Συμβουλίου για το 2019 στον Υπουργό 
Οικονομικών 

25 Σεπτεμβρίου 

24η Συνεδρία Συμβουλίου 13 Οκτωβρίου 

Συνάντηση Συμβουλίου με οικονομική ομάδα ΔΗΚΟ 20 Οκτωβρίου 

Συνάντηση Συμβουλίου με την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, κα. Ν. Πηλείδου 

2 Νοεμβρίου 

Συνάντηση Συμβουλίου με ΕΔΕΚ 2 Νοεμβρίου 

Συμμετοχή Συμβουλίου στη Συνεδρίαση Εθνικών Συμβουλίων 
Παραγωγικότητας 

6 Νοεμβρίου 

25η Συνεδρία Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 

Συμμετοχή Συμβουλίου στην Κοινή Συνεδρίαση Economic Policy 
Committee (EPC) και Εθνικών Συμβουλίων Παραγωγικότητας (ΕΣΠ) 

10 Δεκεμβρίου  

26η Συνεδρία Συμβουλίου 17 Δεκεμβρίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Αρμόδιες υπο-επιτροπές Συμβουλίου για επιλεγμένους τομείς - θέματα προτεραιότητας  

 Τομέας - Θέματα  Μέλη Υπο-επιτροπής  

1 Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας – το έργο 
υλοποιείται με στήριξη της ΕΕ (2019-21) 

Α. Ασσιώτης, Α. Ψαράς, Π. 

Φωτιάδης 

2 Φορολογική μεταρρύθμιση  Ε. Πική, Π. Φωτιάδης, Τ. Κληρίδης, 

 Τ. Αναστασίου 

3 Γεωργία  Α. Ψαράς, Γ. Κοιτάζος 

4 Εκπαίδευση  Α. Ψαράς, Ε. Ανδρέου,               

Π. Παπαγεωργίου 

5 Διεθνείς εκθέσεις και δείκτες 
ανταγωνιστικότητας 

Π. Παπαγεωργίου, Α. Ασσιώτης 

6 Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για 
επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας 

Α. Ψαράς, Γ. Κοιτάζος, Ε. Πική,  

Τ. Αναστασίου 

7 Επίσπευση της επαναλειτουργίας της κυπριακής 
οικονομίας και διαχείρισης των συνεπειών της 
πανδημίας του ιού COVID19 

Τ. Κληρίδης, Α. Ασσιώτης,  
Π. Φωτιάδης 

Ολοκληρώθηκαν (πλήρως ή εν μέρει) / έχουν υποβληθεί συστάσεις 

1 Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας/ 
υποβλήθηκαν εισηγήσεις που πηγάζουν από την 
Μελέτη για συμπερίληψή τους στο εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Τ. Κληρίδης, Α. Ασσιώτης,  
Π. Φωτιάδης  

2. Θέσεις του Συμβουλίου Οικονομίας και 
Ανταγωνιστικότητας για την κατάταξη της 
Κύπρου στην Έκθεση «Επιχειρείν» (Doing 
Business) της Διεθνούς Τράπεζας 

Α. Ασσιώτης, Π. Παπαγεωργίου 

3 Προτάσεις Συμβουλίου για επίσπευση της 
επαναλειτουργίας της κυπριακής οικονομίας και 
διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας του 
ιού COVID19 

T. Κληρίδης, Α. Ασσιώτης,  

Π. Φωτιάδης 

4 Προτάσεις Συμβουλίου για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας 

Α. Ψαράς, Γ. Κοιτάζος, Α. Ασσιώτης 

5 Προτάσεις Συμβουλίου για Προσέλκυση ξένων      
ποιο  ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων 
 

Α. Ασσιώτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Θέσεις του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για την κατάταξη της Κύπρου 
στην Έκθεση «Επιχειρείν» (Doing Business) της Διεθνούς Τράπεζας, 17 Ιανουαρίου 2020 

 
Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας προβαίνει πιο κάτω σε μια αποτίμηση των 
βασικών αποτελεσμάτων της τελευταίας αξιολόγησης για το επιχειρηματικό περιβάλλον της 
Κύπρου από τη Διεθνή Τράπεζα (ΔΤ).  

Προκαταρτικές θέσεις Συμβουλίου 

Η περαιτέρω και εις βάθος ανάλυση των επιμέρους δεικτών της Έκθεσης Επιχειρείν της ΔΤ, σε 

συνδυασμό με την ανάλυση και τα αποτελέσματα της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, 

η οποία δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας τον περασμένο 

Ιούλιο, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και βάση για τη διαμόρφωση νέων συστάσεων πολιτικής 

από πλευράς Συμβουλίου προς την κυπριακή κυβέρνηση. Σημαντική κρίνεται η προώθηση 

μέτρων τόσο για βελτίωση της επίδοσης στους δείκτες όπου η κυπριακή οικονομία κατέχει πολύ 

χαμηλή θέση, όσο και για διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των δεικτών με συγκριτικά καλή 

επίδοση και κατάταξη της χώρας μας.  

Ως γενική τοποθέτηση, στη βάση της σχετικής ανάλυσης, το Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη 

μέτρων στους ακόλουθους υπό αξιολόγηση τομείς: 

Δημιουργία επιχείρησης (Starting a business)  

 Οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων κρίνονται προς τη σωστή κα-

τεύθυνση, δεδομένης της σταδιακής βελτίωσης στη σχετική αξιολόγηση και κατάταξη 

της κυπριακής οικονομίας στον εν λόγω καίριας σημασίας δείκτη.  

 Η οικονομία καταγράφει μία σχετικά καλή επίδοση σε ότι αφορά τον απαιτούμενο χρόνο 

και τον αριθμό των διαδικασιών για σύσταση και εγγραφή μίας νέας επιχείρησης, με 

περιθώρια πρόσθετης βελτίωσης η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την επί-

σπευση της ψηφιοποίησης των σχετικών διαδικασιών.  

 Χαμηλή παραμένει ωστόσο η επίδοση της οικονομίας μας, κυρίως σε επίπεδο ΕΕ, σε ότι 

αφορά το κόστος για σύσταση και εγγραφή μίας νέας επιχείρησης. 

 Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο προώθησης πρόσθετων μεταρρυθμίσεων για 

μετριασμό του εν λόγω κόστους, όπως αυτό προκύπτει διά νόμου, κυρίως για τις πολύ 

μικρές επιχειρήσεις.   

Εξασφάλιση οικοδομικών αδειών (Dealing with construction permits)  

 Θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση 

νέας πολιτικής αδειοδότησης. 

 Θα πρέπει ωστόσο να επιταχυνθεί η υλοποίηση των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων, 

ώστε αυτές να έχουν σύντομα αντίκτυπο, μεταξύ άλλων, στις διαδικασίες έναρξης και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Κύπρο και, κατ’ επέκταση, στην σχετική κατάταξη 

της κυπριακής οικονομίας η οποία στο παρόν στάδιο είναι πολύ χαμηλή, τόσο σε ευρω-

παϊκό επίπεδο όσο και διεθνώς. 
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Εκτέλεση συμβολαίων (Enforcing contracts) 
 Εξίσου σημαντική κρίνεται η ανάγκη για επίσπευση των μεταρρυθμίσεων που 

αφορούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, και 
συγκεκριμένα στην ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την εκτέλεση των αποφάσεων 
προς άμεση επίλυση εμπορικών διαφορών, δεδομένης της εξαιρετικά χαμηλής 
βαθμολόγησης και κατάταξης που λαμβάνει η Κύπρος στο σχετικό δείκτη.  
 

Κλείσιμο / εκκαθάριση επιχείρησης (Resolving insolvency) 
 Διαφαίνεται η ανάγκη για διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της κατάταξης και 

θετικής αξιολόγησης που λαμβάνει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια σε σχέση με θέματα 
που αφορούν στο πλαίσιο αφερεγγυότητας, μετά τις βελτιώσεις που έχουν αποφέρει 
οι σχετικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του 2015 και ακολούθως του 2018. 

 Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμη από το Συμβούλιο η αποφυγή συνεχών αλλαγών 
που επηρεάζουν την σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου στον εν λόγω τομέα 
και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου, γεγονός που 
ενδεχομένως να αντανακλάται στις σχετικές διεθνείς αξιολογήσεις, όπως αναλύεται 
και πιο κάτω. 

 

 
 
Η Έκθεση Επιχειρείν της Διεθνούς Τράπεζας (WB Doing Business Report) 

Η Έκθεση Επιχειρείν δημοσιεύεται από τη ΔΤ σε ετήσια βάση και αφορά στην αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων για έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν οι 
υπό αξιολόγηση οικονομίες, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στις 190 για το έτος 2020. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται τόσο η Κύπρος όσο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, δίδοντας έτσι τη 
δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Βάσει της σχετικής μεθοδολογίας, η αξιολόγηση της ΔΤ λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις καθώς και 
τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις (για το επόμενο έτος), στους τομείς αυτούς και τις 
παραμέτρους που συμβάλλουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη διευκόλυνση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διαδικασίες εγγραφής 
επιχείρησης / ίδρυσης εταιρείας, απόκτησης αδειών οικοδομής και εγγραφής ακίνητης 
ιδιοκτησίας, εγκατάστασης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πληρωμής φόρων / 
υποχρεωτικών εισφορών καθώς και οι διαδικασίες κλεισίματος και εκκαθάρισης μίας 
επιχείρησης. Εξετάζονται επίσης θέματα που αφορούν στη διευκόλυνση παροχής πιστώσεων, 
την προστασία των επενδυτών και δη των μικρομετόχων, καθώς και θέματα που άπτονται της 
αποτελεσματικής εκτέλεσης συμβολαίων για επίλυση διαφορών.  

Η Έκθεση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επενδυτές, ως προς την αξιολόγηση των 
δυσκολιών που δύναται να αντιμετωπίσουν σε περίπτωση υλοποίησης κάποιας επένδυσης / 
έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένη χώρα. Σε αυτά τα πλαίσια, η Έκθεση 
Επιχειρείν, παρά τις όποιες αδυναμίες στη μεθοδολογία της, δεδομένου ότι αυτή εφαρμόζεται 
αυτούσια σε 190 οικονομίες, αποτελεί ένα καλό οδηγό για τις εκάστοτε εθνικές κυβερνήσεις για 
βελτιώσεις στο τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον.   
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Η αξιολόγηση της Κύπρου μέσα από την Έκθεση Επιχειρείν – δυνατά και αδύνατα σημεία  
 

 Μικρή άνοδος στην κατάταξη της Κύπρου για το 2020, τόσο σε διεθνές όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. 

 Αναγνώριση και θετική αξιολόγηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της 
κυβέρνησης σε νευραλγικά για το σκοπό Τμήματα (Έφορος Εταιρειών, Φορολογία). 

 Σημαντική υστέρηση σε θέματα έκδοσης αδειών οικοδομών και εκτέλεσης 
συμβολαίων. 

 

 
Με βελτίωση τριών θέσεων από το 2019 (57/190), η Κύπρος κατατάσσεται 54η θέση ανάμεσα σε 
190 οικονομίες για το 2020. Σημαντική η διαχρονική πορεία της αξιολόγησης του κυπριακού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως διατυπώνεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα 
 

 
Source: https://www.doingbusiness.org/ 

(c: ranking as adjusted in following year's DB report, reflecting data corrections) 
 
Η εισαγωγή των έκτακτων υποχρεωτικών εισφορών και του ετήσιου τέλους εταιρειών, στα 
πλαίσια των μέτρων προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, συνέβαλαν στην πτώση που 
καταγράφεται από το 2013 και έπειτα. Αντίστοιχα η καταγραφή εμποδίων στην διανομή 
ιστορικών πιστωτικών στοιχείων καθώς και αύξησης στην συχνότητα και των αριθμό ελέγχων 
ΦΠΑ, οδήγησαν στην πτωτική αξιολόγηση και κατάταξη από το 2017 και μετά.  
 
Θετική ήταν ωστόσο η αξιολόγηση των πιο πρόσφατων μεταρρυθμίσεων που προωθήθηκαν από 
τα Τμήματα Φορολογίας και Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπως η κατάργηση του τέλους 0.6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου κατά την 
εγγραφή εταιρείας (Δεκ 2016) και η απλοποίηση και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων καθώς και καταβολή των υποχρεωτικών εργοδοτικών εισφορών. Αυτό, μεταξύ άλλων, 
είχε ως αποτέλεσμα την ανοδική πορεία της Κύπρου μετά το 2019. 
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Στα συγκριτικά δυνατά σημεία για την Κύπρο, βάσει της σχετικής αξιολόγησης όπως 
απεικονίζεται πιο πάνω, περιλαμβάνονται η «προστασία των επενδυτών», η «πληρωμή φόρων / 
εισφορών» και η «εκκαθάριση επιχείρησης» (πλαίσιο αφερεγγυότητας). Η αξιολόγηση για τις 
δύο πρώτες παραμέτρους καταγράφει σχετική άνοδο μεταξύ των εκθέσεων του 2019 και του 
2020, ενώ αντίθετα η σχετική πτώση σε ότι αφορά την τελευταία παράμετρο αναδεικνύει την 
ανάγκη για αποφυγή εφησυχασμού και λήψης μέτρων που θα διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας. Στα συγκριτικά αδύνατα σημεία 
για το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, περιλαμβάνονται με πολύ χαμηλή κατάταξη τα 
θέματα που αφορούν στην αδειοδότηση οικοδομών και στην επίλυση εμπορικών διαφορών 
ενώπιον δικαστηρίου. Πτωτική πορεία καταγράφουν και οι δείκτες που αφορούν στην παροχή 
πιστώσεων (πληροφοριών) καθώς και στις διαδικασίες για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και 
τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος.  

 Έκθεση Επιχειρείν ΔΤ 
Διεθνώς 

2020 2019 Μεταβολή 

Γενική Κατάταξη 54 57 ↑ 

Starting a Business  50 52 ↑ 

Dealing with Construction Permits 125 126 ↑ 

Getting Electricity 75 70 ↓ 

Registering Property 71 94 ↑ 

Getting Credit 80 73 ↓ 

Protecting Minority Investors 21 38 ↑ 

Paying Taxes  29 47 ↑ 

Trading across Borders 50 49 ↓ 

Enforcing Contracts 142 138 ↓ 

Resolving Insolvency 31 26 ↓ 
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Μικρή βελτίωση, μίας θέσης, καταγράφει συνολικά η χώρα μας και σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
για το 2020 την 22η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη, από την 23η θέση που κατείχε βάσει της 
έκθεσης του 2019.  
 

Έκθεση Επιχειρείν ΔΤ 
ΕΕ28 

2020 2019 Μεταβολή 1ο / 28ο κ-μ 

Γενική Κατάταξη 22 23 ↑ DK / MT 

Starting a Business  14 14 − GR / CZ 

Dealing with Construction Permits 24 24 − DK / CZ 

Getting Electricity 24 22 ↓ DE / RO 

Registering Property 21 24 ↑ LT / GR 

Getting Credit 17 16 ↓ LV / LU 

Protecting Minority Investors 4 9 ↑ UK / HU 

Paying Taxes  10 17 ↑ IE / IT 

Trading across Borders 27 27 − AT / IE 

Enforcing Contracts 27 28 ↑ LT / GR 

Resolving Insolvency 17 16 ↓ FI / MT 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Προτάσεις Συμβουλίου για επίσπευση της επαναλειτουργίας της κυπριακής οικονομίας και 
διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID19, 27 Απριλίου 2020  

 Επιτακτική ανάγκη συντονισμένης και συγχρονισμένης επανεκκίνησης της οικονομίας 

 Κάθε εβδομάδα καθυστέρησης επανεκκίνησης της οικονομίας, θα μεγεθύνει την οικο-

νομική ύφεση τόσο σε βάθος όσο και σε εύρος και θα μειώσει τις δυνατότητες επιβίω-

σης ακόμα μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων  

 Μετά από την επιτυχημένη διαχείριση φάσης του «lock down», η έμφαση θα πρέπει να 

περάσει από τις απαγορεύσεις στα μέτρα προστασίας σε κάθε φάση της ιδιωτικής και 

επαγγελματικής καθημερινότητας 

 Άμεση ανάγκη τόνωσης της ψυχολογίας των πολιτών προκειμένου να αρχίσουν να επι-

στρέφουν σταδιακά στην κανονικότητα όσον αφορά την οικονομική και καταναλωτική 

τους συμπεριφορά 

 Στοχευμένη παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για διασφάλιση των θέσεων εργα-

σίας 

Η χώρα μας, η οικονομία μας αλλά και η παγκόσμια οικονομία, βρίσκονται αντιμέτωπες με μία 
άνευ προηγουμένου κρίση, εξαιτίας της πρόσφατα εμφανιζόμενης νόσου του κορωνοϊού 
(COVID19), αλλά και των προσπαθειών περιορισμού της εξάπλωσης και των συνεπειών της, με 
πρώτιστο μέλημα την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας. 

Όπως και στις πλείστες χώρες, έτσι και στην Κύπρο, έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση έκτακτες 
και κατά γενική παραδοχή αποτελεσματικές αποφάσεις για περιορισμό, στο βαθμό του δυνατού, 
της εξάπλωσης της πανδημίας, έχοντας ως κύριο γνώμονα τη δυνατότητα του συστήματος υγείας 
να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις έκτακτες και αυξανόμενες ανάγκες. 
Παράλληλα, υιοθετήθηκε μία σειρά δημοσιονομικών μέτρων για μετριασμό των οικονομικών 
συνεπειών από τα περιοριστικά μέτρα, στοχεύοντας πρωτίστως στη διατήρηση της εργασίας, ως 
κλειδί για επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και επιστροφή στην ομαλότητα.  

Στο παρόν στάδιο απαιτείται άμεση ανασύνταξη δυνάμεων, εγρήγορση και λήψη μίας νέας 
σειράς τολμηρών αποφάσεων. Η σταδιακή άρση των περιορισμών για τις επιχειρήσεις και τους 
πολίτες, με επικέντρωση πλέον στη λήψη μέτρων προστασίας σε κάθε φάση της ιδιωτικής και 
επαγγελματικής καθημερινότητας, αντί σε απαγορεύσεις, είναι ορθή. Μετά την επιτυχή 
διαχείριση της φάσης του lockdown, επιτακτική πλέον ανάγκη αποτελεί η επιτάχυνση του 
ουσιαστικού ανοίγματος της οικονομίας. 

 Η διαμόρφωση και πιστή εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη για την επανεκ-
κίνηση της οικονομίας, με την συνδρομή και των ειδικών επιδημιολόγων, είναι επιτα-
κτική. 

 Δημιουργία και υλοποίηση συντονισμένης και αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρα-
τηγικής  

Βασική προϋπόθεση για επανεκκίνηση της οικονομίας αποτελεί η εκ των προτέρων ενίσχυση και 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, με επαρκείς πόρους και υποδομές, 
ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει σε τυχόν αναζωπύρωση της νόσου ως αποτέλεσμα της 
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χαλάρωσης των μέτρων. Τεράστιας σημασίας αποτελεί η τόνωση της ψυχολογίας των πολιτών 
προκειμένου να επιστρέψουν ομαλά στις προηγούμενές τους δραστηριότητες, συμβάλλοντας 
έτσι στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης.  

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας (ΣΟΑΚ) προτείνει μια σειρά στοχευμένων 
μέτρων για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία της κυπριακής 
οικονομίας και την επιστροφή στην ομαλότητα, με στόχο τον περιορισμό των σοβαρότατων 
κοινωνικοοικονομικών συνεπειών αυτής της κρίσης. Τα προτεινόμενα μέτρα καταγράφονται 
συνοπτικά στις πιο κάτω κατηγορίες ενώ εξειδικεύονται περαιτέρω σε σχετική παρουσίαση. 

Α. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και λήψη άμεσων μέτρων 

1. Συγκρότηση ενός ολιστικού οδικού χάρτη (road map) για αντιμετώπιση της κρίσης  
i. Διαμόρφωση ενός συγκροτημένου εθνικού πλάνου επαναφοράς της οικονομικής 

δραστηριότητας και μεσοπρόθεσμης διαχείρισης της ύφεσης  
ii. Διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για ασφαλή επαναλειτουργία των 

σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών φροντίδας  
iii. Σαφής και ολοκληρωμένη ενημέρωση και καθοδήγηση του κοινού – επαναφορά κλί-

ματος ασφάλειας, αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης 
2. Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας  

Β. Ολοκληρωμένη στήριξη επηρεαζόμενων τομέων και συνόλου επιχειρήσεων σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 

3. Συλλογική στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας 
i. Στοχευμένο σχέδιο κινήτρων για προώθηση εγχώριου τουρισμού  

ii. Νέα / στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια για κυπριακό τουριστικό προϊόν  
iii. Άλλα μέτρα στήριξης / επιδότησης / παροχής ρευστότητας ή εγγυήσεων 
iv. Μέτρα για μείωση χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων  

 
4. Ταχεία εφαρμογή Εθνικού Πλάνου για Ψηφιακό Μετασχηματισμό της οικονομίας  
i. Επίσπευση της ολοκλήρωσης της νέας εθνικής στρατηγικής και καθορισμός συγκε-

κριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της  
ii. Ενίσχυση ψηφιακών υποδομών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

iii. Άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής 
iv. Επιτάχυνση και ενίσχυση μέτρων στήριξης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας   

 
5. Προώθηση / επίσπευση μέτρων για ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω επενδύσεων  
i. Απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης 

ii. Επίσπευση έγκρισης αιτήσεων του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος  
iii. Ανανέωση, βελτίωση ή και εισαγωγή νέων πολεοδομικών κινήτρων  

 
6. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυξημένες επιλογές χρηματοδότησης  
i. Επίσπευση λειτουργίας Επενδυτικού Ταμείου, στη βάση και της πρότασης ΣΟΑΚ 

ii. Επίσπευση αδειοδότησης νέων Επενδυτικών Ταμείων  
iii. Προώθηση της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) 
iv. Προώθηση και στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
v. Επιτάχυνση όλων των επενδυτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων  

 

http://www.ecompet.cy/ecompet/ecompet.nsf/All/5A1D8F6F89D730C2C2258567004C86E2/$file/%CE%95compet_restart%20after%20Covid19_27%20Apr2020.pdf?OpenElement
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7. Σταδιακή ελεγχόμενη επαναλειτουργία όλων των επιχειρήσεων  
 

8. Ολοκληρωμένο πακέτο στοχευμένων μέτρων στήριξης 
i. Προώθηση νέων μέτρων στους επιμέρους τομείς, περιλαμβανομένης της πρωτογε-

νούς παραγωγής, της μεταποίησης, της εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς και των 
μεταφορικών και εφοδιαστικών αλυσίδων 

ii.  Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός εφαρμοζόμενων μέτρων  

iii. Κίνητρα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών 
προς αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης 
 

9. Ενίσχυση κατάρτισης και εκ περιτροπής απασχόληση για αντιμετώπιση της ανεργίας 
 

Γ. Μεσοπρόθεσμα μέτρα για ενίσχυση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης 

10. Νέο πακέτο στοχευμένων φορολογικών μέτρων  
i. Εκπτώσεις για προπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων προς το κράτος 

ii. Φορολογικά κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις  
iii. Φορολογικά κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας από επιχειρήσεις  
iv. Επιτάχυνση αποσβέσεων για εξοπλισμό  
v. Βελτίωση φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις  

 
11. Εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων 
i. Ταχεία αδειοδότηση 

ii. Φοροαπαλλαγή επί των κεφαλαιουχικών κερδών 
iii. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων παγίων  

 
12. Μέτρα για στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας 
13. Κίνητρα για συγχωνεύσεις εταιρειών  
14. Προώθηση επαναπατρισμού / εργοδότησης υψηλών προδιαγραφών προσωπικού 
15. Περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  
16. Στοχευμένη στήριξη και προώθηση της κυκλικής οικονομίας  

  
Σημαντική στην όλη προσπάθεια η έγκαιρη και αποτελεσματική συμβολή της Βουλής των 
Αντιπροσώπων τόσο για την επίσπευση της ψήφισης νομοσχεδίων που ήδη εκκρεμούν 
ενώπιον της (π.χ. επενδυτικός νόμος, μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας, φορολογικά κίνητρα 
για επιχειρηματική καινοτομία), όσο και για την άμεση εξέταση νέων ή υπό ετοιμασία 
νομοσχεδίων που αναμένεται να κατατεθούν στο εγγύς μέλλον για αντιμετώπιση της κρίσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Προτάσεις Συμβουλίου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας,       

2 Οκτωβρίου 2020 

H Κυπριακή οικονομία μπορεί γενικά να χαρακτηριστεί ως μικρή και ανοικτή, με τον τομέα των 

υπηρεσιών να αποτελεί πλέον την κινητήρια δύναμή της. Από την προσχώρηση της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η Κύπρος έχει παρουσιάσει σημαντικές οικονομικές και 

διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες έχουν αλλάξει το οικονομικό τοπίο. Ο πρωτογενής τομέας 

διαδραμάτισε στο παρελθόν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Η 

διαχρονική ωστόσο εξέλιξη και ανάπτυξη του τριτογενή τομέα, σε συνδυασμό με την αδυναμία 

της κυπριακής γεωργίας να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις της 

σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγοράς γεωργικών προϊόντων, οδήγησε στην καταγραφή μίας 

φθίνουσας πορείας για τον τομέα τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

Ενδεικτικά η μεικτή προστιθέμενη αξία του τομέα ως ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης 

αξίας στην οικονομία έχει μειωθεί από το 5.2% το 1995, στο 3.8% το 2000 και στο 2.3% το 20194. 

Παράλληλα, η απασχόληση στον τομέα, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, έχει μειωθεί 

στο 2.4% το 2019 από το 5.3% το 20005. Αντίστοιχα, η συνεισφορά του τομέα των υπηρεσιών στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) υπερβαίνει το 80% αντανακλώντας την σταδιακή μετατροπή 

της κυπριακής οικονομίας από εξαγωγέα μεταλλευμάτων και γεωργικών προϊόντων την περίοδο 

1961-73 και εξαγωγέα μεταποιημένων αγαθών κατά το τελευταίο μέρος της δεκαετίας του '70 

και τις αρχές της δεκαετίας του '80, σε διεθνές τουριστικό, επιχειρηματικό και κέντρο παροχής 

υπηρεσιών κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. 

 

Τα μικρά παραγωγικά μεγέθη, οι περιορισμένοι πόροι, οι βιοκλιματικές συνθήκες, 

περιλαμβανομένων των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, η απόσταση από τις αγορές και 

το υψηλό κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με τις οργανωτικές αδυναμίες και την έλλειψη της 

απαιτούμενης για τα σύγχρονα δεδομένα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στον 

τομέα, αποτελούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που συντέλεσαν διαχρονικά στην πιο πάνω 

φθίνουσα πορεία αλλά και στην ανάδειξη και ενίσχυση μίας σειράς αδυναμιών του τομέα. 

Επιπρόσθετα, η έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου, λόγω κυρίως της μετακίνησης στα αστικά 

κέντρα, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών και στοχευμένων κινήτρων για την ανάπτυξη 

νέων επιχειρηματικών ιδεών και δραστηριοτήτων σε γεωργικές περιοχές, συντελούν στην 

μειωμένη ανταγωνιστικότητα του τομέα.  

 

Παρά την φθίνουσα πορεία του τομέα της γεωργίας, οι επιπτώσεις της πανδημίας που 

αντιμετωπίζουμε σήμερα προσφέρουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό του. 

Η επιβολή περιοριστικών μέτρων, το κλείσιμο επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, ο αντίκτυπος στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και στα συστήματα 

                                                           
4 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου – Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί, 1995-2019  
5 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 1999-2019 
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παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης ανά το παγκόσμιο, αναδεικνύουν την ανάγκη 

ενίσχυσης του συγκεκριμένου τομέα σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο 

Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας προχωρεί με μια σειρά συστάσεων για την ενίσχυση του 

τομέα. 

 

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες αδυναμίες που εντοπίζονται και κρίνονται από το Συμβούλιο ως 

καθοριστικές για την μειωμένη ανταγωνιστικότητα του τομέα, αφορούν τα εξής:  

 Το χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής και η έλλειψη τυποποί-

ησης, με τα συνεπακόλουθα κενά στην αναγνώριση της ποιότητας και προώθηση των 

γεωργικών προϊόντων  

 Το μικρό βαθμό ενσωμάτωσης των παραγωγών στην αγορά και τη περιορισμένη δια-

πραγματευτική θέση τους στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  

 Τα χαμηλά επίπεδα εκσυγχρονισμού και υιοθέτησης σύγχρονων ή και καινοτόμων συ-

στημάτων τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων  

 Η γήρανση των απασχολούμενων - αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δεν ευνοεί 

γενικότερα την υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων πρακτικών στον τομέα 

 Συναφώς με τα πιο πάνω, η έλλειψη μηχανισμών διασύνδεσης της έρευνας με τις ανά-

γκες της παραγωγής, περιλαμβανομένης της αδυναμίας διάχυσης των αποτελεσμάτων 

της έρευνας στην παραγωγική και μεταποιητική διαδικασία. 

 

Όπως είναι πλέον γνωστό, μέσα από το έργο διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης και 

μακροχρόνιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, το Συμβούλιο 

επιδιώκει τον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου και την προώθηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους βασικούς της τομείς, περιλαμβανομένου του πρωτογενή 

τομέα, εντοπίζοντας, ενεργοποιώντας και ενισχύοντας όλους τους δυνητικούς μοχλούς 

ανάπτυξης στους τομείς αυτούς. Παράλληλα με την εν λόγω προσπάθεια, στα πλαίσια της οποίας 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη και εις βάθος ανάλυση, μεταξύ άλλων, και 

του πρωτογενή τομέα, το Συμβούλιο προβαίνει προκαταρτικά στην παρούσα στοχευμένη 

επισκόπηση του τομέα, αναλύοντας συγκεκριμένες πτυχές και εντοπίζοντας τις πιο πάνω 

αδυναμίες.  

 

Επιδιώκοντας να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, μέσα από την 

βελτίωση των κενών και αδυναμιών που εντοπίζει, το Συμβούλιο παραθέτει πιο κάτω μία σειρά 

διαπιστώσεων και εισηγήσεων για υιοθέτηση σχετικών μέτρων και πολιτικών από πλευράς 

κυβέρνησης. Οι εισηγήσεις του Συμβουλίου λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς τάσεις και 

προοπτικές για τον τομέα, περιλαμβανομένων των νέων δεδομένων, προκλήσεων αλλά και 

ευκαιριών που έχουν αναδειχθεί από την εξάπλωση και τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-

19, τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομία. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 

ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τον τομέα, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στους 9 στόχους της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, οι οποίοι απεικονίζονται πιο κάτω.    
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Παραγωγή και προώθηση διαφοροποιημένων προϊόντων 

Παρ’ όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας 

στην Κύπρο, οι διεθνείς τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην κατανάλωση 

τροφίμων, προσφέρουν ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης του τομέα. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρείται μία στροφή προς την κατανάλωση ποιοτικότερων και πιο υγιεινών τροφίμων, 

εξέλιξη η οποία δίνει τη δυνατότητα σε μικρές μεσογειακές χώρες, όπως η Κύπρος, να 

προωθήσουν τοπικά και διαφοροποιημένα προϊόντα, όπως βιολογικά, με υψηλότερη 

προστιθέμενη αξία. 

 

Βελτιστοποίηση κόστους παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω του εκσυγχρονισμού  

Σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και τη βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητάς του, είναι το κόστος παραγωγής και η αποτελεσματικότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε ένα δυναμικό πλέον οικονομικό περιβάλλον, η βελτιστοποίηση 

αυτών των παραμέτρων και συνεπώς η ανταγωνιστικότητα του τομέα, εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) και ειδικά τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

 

Αντιμετώπιση της γήρανσης του γεωργικού πληθυσμού, αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης γης 

Για τη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης και της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, κρίνεται 

αναγκαία η διαμόρφωση και προώθηση μίας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για προσέλκυση 

και διευκόλυνση της εγκατάστασης και δραστηριοποίησης νέων ηλικιακά ατόμων στον τομέα 

της γεωργίας, περιλαμβανομένων μέτρων ενθάρρυνσης της μεταβίβασης της γεωργικής 

δραστηριότητας από αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε νέους διαχειριστές. 

 

Σημαντικές προκλήσεις - διαπιστώσεις 

 Κερδοφορία από παραγωγή και διάθεση προϊόντων στις αγορές (εισοδήματα, κόστος): 

Η αύξηση της κερδοφορίας των παραγωγών δύναται να λειτουργήσει ως κίνητρο για αύ-

ξηση της αξίας της παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. 
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 Αποτελεσματικότητα (Efficiency) αγοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας (αγορά, εμπόριο, 

μεταφορές, διανομή, μεσάζοντες): Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς 

χωρίς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι πολύ σημαντική για την βελτίωση της θέσης 

των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας και στην διαφάνεια τιμών. 

 Διεθνείς υποχρεώσεις και πολιτικές (π.χ. Κοινή Αγροτική Πολιτική, Green Deal): Οι ανα-

θεωρήσεις και οι εισαγωγές νέων πολιτικών και συμφωνιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο συνεπάγονται πολλές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την ανάπτυξη του το-

μέα. 

 Η οικονομική διπλωματία και η γενική εμπορική προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό 

είναι κρίσιμης σημασίας και για τον τομέα της γεωργίας όσον αφορά τη διείσδυση των 

προϊόντων στην παγκόσμια αγορά και την αύξηση των εξαγωγών. 

 Αυτάρκεια πρωτογενή τομέα και εθνική επισιτιστική ασφάλεια: η διατήρηση κάποιων 

ελάχιστων επιπέδων απασχόλησης και συνεισφοράς του τομέα στο ΑΕΠ καθώς, παράλ-

ληλα, και η προσπάθεια ενίσχυσης της ελκυστικότητας του γεωργικού επαγγέλματος, 

μέσα από την αύξηση του εισοδήματος των ντόπιων παραγωγών, αποτελούν σημαντι-

κούς παράγοντες για τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας στη χώρα. Η διατήρηση 

ενός ελάχιστου ποσοστού αυτάρκειας κρίνεται αναγκαία για την Κύπρο, δεδομένου του 

νησιώτικου της χαρακτήρα και των περιορισμένων ροών τροφοδοσίας από το εξωτερικό. 

Την αναγκαιότητα αυτή, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί, έχει α-

ναδείξει ακόμα περισσότερο η πρόσφατη κρίση από την εξάπλωση της πανδημίας.  

 

Γενικός στόχος και προτεραιότητες πολιτικής για ενίσχυση του τομέα  

Υπό το φως των πιο πάνω, ο γενικός στόχος για τον τομέα της γεωργίας στην Κύπρο θα πρέπει 

να είναι η αύξηση της παραγωγικότητάς του, μέσω ελαχιστοποίησης του κόστους, 

μεγιστοποίησης της αξίας παραγωγής, και παράλληλα βελτιστοποίησης της ποιότητας 

γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης κατανομής 

των περιορισμένων πόρων στην ευρύτερη οικονομία. 

 

Οι προτάσεις του ΣΟΑΚ έχουν διαμορφωθεί στη βάση των ακόλουθων 3ων προτεραιοτήτων: 

1. Διασφάλιση ανταγωνιστικών εισοδημάτων και παροχή κινήτρων για δραστηριοποίηση στον 

τομέα της γεωργίας και ανακοπή της τάσης εγκατάλειψής του  

2. Λήψη μέτρων που θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότη-

τας των γεωργικών προϊόντων και του τομέα γενικότερα 

3. Αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών ώστε να υπάρχουν κίνητρα εγκατάστασης σε αυτές. 

 

Εισηγήσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα 

Το σύγχρονο δυναμικό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί μια σφαιρική, 

μακροπρόθεσμη αλλά και ευέλικτη στρατηγική ώστε να καταστεί δυνατή η αναζωογόνηση του 

τομέα, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς του, στα 

πλαίσια της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης της ευρύτερης οικονομίας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση πιο κάτω παρατίθενται εισηγήσεις για περαιτέρω αξιολόγηση, μετά από 

διαβουλεύσεις και συζητήσεις με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς: 
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1. Αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας 

 Μελέτη και υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων χωρών στον τομέα. Ακολουθώντας τα 

παραδείγματα άλλων παρόμοιων χωρών που έχουν καταφέρει να πετύχουν τον κύριο 

στόχο (όπως το Ισραήλ και τη Γαλλία) είναι πάντα το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύ-

θυνση (π.χ. μέθοδοι παραγωγής σε μη αρόσιμη γη, βελτίωση άρδευσης) 

 Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων για μείωση των 

λειτουργικών εξόδων (κυρίως του κόστους παραγωγής) και του αντίκτυπου της κλιματικής 

αλλαγής στην απόδοση της παραγωγής 

 Επένδυση σε Ε&Κ με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα.  

 Προώθηση της εμπλοκής των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων για αξιο-

ποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του επιστημονικού προσωπικού καθώς και της υπάρ-

χουσας τεχνογνωσίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα. 

 

2. Διαφοροποίηση, εξειδίκευση και προώθηση προϊόντων 

 Εστίαση σε εξειδικευμένα προϊόντα (niche), όπως βιολογικά και τοπικά, και παράλληλη 

βελτίωση της ποιότητας τους. Η ευκαιρία διαφοροποίησης που δημιουργείται έτσι προ-

σφέρει δυνητικό συγκριτικό πλεονέκτημα και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. 

 Εγγραφή περισσότερων τοπικών προϊόντων ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέ-

λευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη).  

 Άκρως σημαντική είναι η συλλογική προσπάθεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για προ-

βολή και προώθησή τους στις διεθνείς αγορές και στις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις 

(branding). 

 Παράλληλα, ευαισθητοποίηση των ντόπιων καταναλωτών για αγορά κυπριακών τροφί-

μων, λαμβανομένων υπόψη των αλυσιδωτών θετικών επιπτώσεων. 

  

3. Βελτίωση της ποιότητας και νέο σύστημα διάθεσης προϊόντων από τους παραγωγούς 

 Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για διεκπεραίωση αγοραπωλησίας 

γεωργικών προϊόντων μέσω μιας απλοποιημένης μορφής διαπραγμάτευσης τιμών ή δη-

μοπρασίας. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να διαθέτουν 

προς πώληση τα προϊόντα τους απευθείας σε εμπορικούς και λιανικούς καταναλωτές, με 

σκοπό τη εξάλειψη πιθανών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση της θέσης 

των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας 

 Για τη λειτουργία του συστήματος είναι πολύ σημαντική η δημιουργία συστήματος τυ-

ποποίησης, κατηγοριοποίησης και πιστοποίησης προϊόντων βάσει χαρακτηριστικών και 

ποιότητας. Ο διαχωρισμός και η τιμολόγηση των προϊόντων με βάση τα χαρακτηριστικά 

και την ποιότητα λειτουργεί ως κίνητρο για τους παραγωγούς να βελτιώσουν την ποιότητα 

των προϊόντων τους. 

 Λειτουργία αποθετηρίων με ενδεδειγμένες διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής. 
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4. Κατανομή και αξιοποίηση αδιάθετων πόρων στον τομέα 

 Άδεια χρήσης αδιάθετων καλλιεργήσιμων τεμαχίων γης μέσω ηλεκτρονικής δημοπρα-

σίας ή άλλων μηχανισμών μίσθωσης και παροχής κινήτρων. Απαιτείται καταγραφή, αρ-

χειοθέτηση και συστηματική επικαιροποίηση της εν λόγω πληροφόρησης, για αποτελε-

σματικότερη διαχείρισή της, ενδεχομένως με την συμβολή και των τοπικών Αρχών. Αυτό 

θα συμβάλει και στην επίλυση του προβλήματος του μικροτεμαχισμού στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες παραγωγούς να επωφεληθούν 

από τις οικονομίες κλίμακας. 

 Κίνητρα σε ανέργους για ενασχόληση στον γεωργικό τομέα, σε συνδυασμό με την προ-

ώθηση μέτρων για προσέλκυση και εγκατάσταση των νέων σε ορεινές και άλλες γεωρ-

γικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές. Στα πλαίσια της εν λόγω πολιτικής θα πρέπει να αξιολο-

γηθούν τυχόν συνέργειες με άλλους τομείς π.χ. αγροτουρισμός, δημιουργία ανώτερων 

σχολών και ερευνητικών κέντρων με γεωργικό προσανατολισμό σε αγροτικές περιοχές 

κοκ.  

 Σχεδιασμός και προώθησης κατάλληλων μέτρων πολιτικής για σταδιακή μεταβίβαση γε-

ωργικών εκμεταλλεύσεων από γηραιότερους σε νέους επαγγελματίες παραγωγούς. 

 Άρδευση με πλεόνασμα επεξεργασμένου νερού από μονάδες επεξεργασίας αποχετευτι-

κών 

 Συνεργασία Ομάδων Παραγωγών για κοινή αγορά και χρήση μηχανημάτων  

Οι πιο πάνω εισηγήσεις προσβλέπουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, κυρίως 

μέσω της μείωσης των τιμών, της αύξησης της αξίας παραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας 

των γεωργικών προϊόντων, παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών. 

Αναμφίβολα για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση τους εξυπακούεται ότι θα πρέπει 

να προηγηθούν εκ μέρους των αρμόδιων αρχών οι απαιτούμενες εις βάθος αναλύσεις και 

μελέτες βιωσιμότητας, στις οποίες να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι και προκλήσεις 

που ήδη εντοπίζονται ή και ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των προτεινόμενων 

μέτρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

Προτάσεις Συμβουλίου για Προσέλκυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων,                     
23 Νοεμβρίου 2020 

 
Οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για άμεση υιοθέτηση σημαντικών και 

αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συνόλου της οικονομίας και τη 

δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και σύγχρονου περιβάλλοντος που θα ευνοεί την βιώσιμη 

ανάπτυξη και θα προσελκύει ξένες επενδύσεις.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΣΟΑΚ μαζί με οίκο παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (που 

διορίστηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση), 

εργάζεται εντατικά στη δημιουργία της νέας μακροχρόνιας στρατηγικής που θα πρέπει να 

χαράξει η Κύπρος για τα επόμενα 15 χρόνια και θα καθορίσει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της 

χώρας.  

Βασική επιδίωξη του έργου είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και ενός νέου, 

σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, που θα οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης 

μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή εστιάζεται σε δύο κύριους πυλώνες. Ο πρώτος 

αφορά την αναδιάρθρωση και ο δεύτερος την ανάπτυξη. Όσον αφορά την αναδιάρθρωση το 

έργο εστιάζεται στην διόρθωση των στρεβλώσεων που εντοπίζονται στην κυπριακή οικονομία 

και στην υλοποίηση εκείνων των μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν. Στο δεύτερο πυλώνα, 

επιδιώκεται η αναγνώριση των κύριων οικονομικών τομέων, τόσο υφιστάμενων όσο και νέων, 

που θα μπορούν να συνεισφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία προς την οικονομική 

δραστηριότητα και συνεπώς να επιτελέσουν τους βασικούς μοχλούς για επίτευξη 

μακροπρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στη βάση των συγκριτικών και 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τα οποία έχει ή μπορεί να αναπτύξει η Κύπρος.  

Παράλληλα, σημαντική επιδίωξη, είναι η διαμόρφωση πρακτικών εισηγήσεων για παροχή των 

απαραίτητων κινήτρων αλλά και ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος προς τον ιδιωτικό τομέα, για την 

προαγωγή των κατάλληλων παραγωγικών επενδύσεων. Ο νέος σχεδιασμός θα στοχεύει στην 

ενισχυμένη διεθνή ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα της οικονομίας, 

την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

βιωσιμότητας. 

Η ολοκλήρωση της μελέτης της μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής αναμένεται να ολοκληρωθεί 

τον Σεπτέμβριο του 2021. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια και η βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μπορούν να περιμένουν. Ο μεταρρυθμιστικός σχεδιασμός 

που βρίσκεται σε εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη και την πρώτη τάξεως ευκαιρία μέσω του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

πρέπει να επιταχυνθούν, επιτρέποντας έτσι και την γρηγορότερη υλοποίηση της εθνικής 

στρατηγικής με τα συνεπακόλουθα οφέλη.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας προχωρεί με μια σειρά 

συστάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την 
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περαιτέρω αναζωογόνηση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων. Η Κύπρος ως 

επενδυτικός προορισμός προσφέρει ήδη νέες επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς του εμπορίου, 

των υπηρεσιών, της ενέργειας, των αναπτυξιακών έργων, της ναυτιλίας, της εκπαίδευσης, της 

υγείας, της τεχνολογίας και στον τομέα του τουρισμού, καθιστώντας τις ξένες επενδύσεις 

σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Παρόλα αυτά, τέτοιες ξένες 

επενδύσεις παραμένουν σε σχετικά χαμηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες.  

 

Η προσέλκυση παραγωγικών ξένων επενδύσεων αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της 

κυπριακής οικονομίας, μιας και βοηθούν στη διάχυση καινοτόμων γνώσεων και τεχνολογιών σε 

ολόκληρη την κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η παραγωγικότητα, βελτιώνεται η ποιότητα 

των αγαθών και υπηρεσιών και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι ξένες 

επενδύσεις αποτελούν ισχυρή πηγή δημιουργίας και διατήρησης ουσιαστικής απασχόλησης για 

μεγάλα τμήματα της κοινωνίας και συμβάλλουν θετικά στις εξαγωγές, καθώς οι ξένοι επενδυτές 

είναι συνήθως περισσότερο προσανατολισμένοι στις ξένες αγορές έναντι των ντόπιων 

επιχειρήσεων. Μεγαλύτερη δεξαμενή επενδυμένου κεφαλαίου και δημιουργία θέσεων εργασίας 

οδηγούν επίσης σε μεγαλύτερα έσοδα για την κυβέρνηση μέσω διαφόρων μέσων όπως είναι οι 

άμεσοι φόροι που πληρώνονται από ξένους επενδυτές και επίσης μέσω έμμεσων μέσων όπως 

φόροι εισοδήματος και φόροι επί των πωλήσεων που οφείλονται στην αύξηση των 

καταναλωτικών δαπανών. 

Στρατηγικές για την προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων: 

1) Διαμόρφωση ενός εθνικού brand που θα προσβλέπει στην ενίσχυση της εικόνας της χώρας 

και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

2) Παροχή ανοικτών, διαφανών και αξιόπιστων συνθηκών και διαδικασιών για όλα τα είδη 

επιχειρήσεων, είτε ξένων είτε εγχώριων, συμπεριλαμβανομένων: ευκολία επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, πρόσβαση σε εισαγωγές, ευέλικτη αγορά εργασίας και προστασία των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

3) Εντατικοποίηση των ενεργειών του Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (ΟΠΠ) για προ-

ώθηση άμεσων ξένων επενδύσεων.  
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4) O Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης (ΜΤΔ) που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμ-

βούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω προσέλκυση 

ξένων εταιρειών, καθώς και για ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση αιτημάτων που 

λαμβάνονται από εταιρείες ξένων χωρών για εγκατάσταση στην Κύπρο θα συμβάλει ση-

μαντικά στη προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στη βελτίωση του επιχειρηματικού οικο-

συστήματος. Επίσης, εισήγηση είναι να εξεταστεί όπως ο ΜΤΔ λειτουργεί όχι μόνο ως σύν-

δεσμος μεταξύ ξένων επενδυτών και εγχώριας οικονομίας, αλλά και ως καταλύτης παρέ-

χοντας κορυφαία υποδομή και έτοιμη πρόσβαση σε εξειδικευμένους εργαζόμενους, τεχνι-

κούς, μηχανικούς και διαχειριστές που μπορεί να απαιτούνται για την προσέλκυση τέτοιων 

επενδύσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να ασχολείται με τη «φροντίδα» μετά την επένδυση, 

αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα επίδειξης από ικανοποιημένους επενδυτές, τις δυνατό-

τητες επανεπένδυσης και τις δυνατότητες ανάπτυξης συμπλεγμάτων λόγω παρακολούθη-

σης επενδύσεων.  

5) Δημιουργία προγράμματος ανάπτυξης «προμηθευτή» για υποστήριξη της διαδικασίας α-

ντιστοίχισης μεταξύ ξένου πελάτη και τοπικού προμηθευτή. 

6) Ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδυτών από Κύπριους της Διασποράς. Οι συγκεκριμένοι 

επιχειρηματίες είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν δεσμούς με εγχώριες εταιρείες και να 

συμβάλουν στη διεθνοποίηση της χώρας υποδοχής. 

7) Παραχώρηση επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοι-

χεία που θα γίνουν το 2021 ως ποσοστό του κόστους 

8) Επανεξέταση φορολογικών κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων προς επιχειρήσεις 

και επενδυτές:  

 Παροχή φορολογικών εκπτώσεων (όπως για παράδειγμα η νοητή έκπτωση τόκων 

για εισαγωγή νέων κεφαλαίων υπό προϋποθέσεις) για όλα τα νέα κεφάλαια που 

επενδύονται στις επιχειρήσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων τους. 

 Παροχή φορολογικών κινήτρων σε εξειδικευμένους τομείς, όπως για παράδειγμα 

υψηλής τεχνολογίας καθώς και δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας με την 

δημιουργία ερευνητικών κέντρων ή επιχειρηματικών πάρκων που θα συμπεριλαμ-

βάνουν: 

I. Επιδοτούμενη μίσθωση κρατικής γης 

II. Επιχορηγήσεις προς υποστήριξη για απασχόληση και κατάρτιση (grants) σε 

συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) 

III. Παροχή αυξημένων πιστώσεων και φορολογικών αφαιρέσεων στην περί-

πτωση επενδύσεων για την έρευνα και καινοτομία 

IV. Εισαγωγή φορολογικών και κινήτρων για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν/ε-

πενδύουν σε φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία 

9) Επέκταση των φορολογικών κινήτρων απαλλαγής του 20% και 50% των προσωπικών εισο-

δημάτων από εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμων που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι 

Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης τους.  

10) Αυξημένα φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για επενδύσεις με σκοπό την εξοικο-

νόμηση ενέργειας και νερού (διπλασιασμός των φορολογικών εκπτώσεων). 

11) Αυξημένη κεφαλαιουχική έκπτωση για μηχανήματα, εγκαταστάσεις για βιομηχανικά και 

ξενοδοχειακές μονάδες νοουμένου ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι εφικτό για το Κρά-

τος. 

12) Αύξηση αποσβέσεων για εξοπλισμό (επιταχυνόμενες αποσβέσεις) που υποβοηθούν την 

μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και τεχνολογία. 
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13) Ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) στη Κύπρο. 

14) Δημιουργία Εθνικού Χωρικού Πλαισίου για την βιομηχανία, που θα ενσωματώνει Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων. 

15) Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης αδειών. 

 

Μια άλλη διάσταση που μπορεί να εξεταστεί προς την προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι η 

ελευθεροποίηση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας και ο περιορισμός μονοπωλιακών 

καταστάσεων. Τέτοιες κινήσεις οδηγούν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην καλύτερη 

κατανομή των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών, σε αύξηση της αποτελεσματικότητας, 

στην ενθάρρυνση ξένων επενδύσεων, στη διάχυση νέων τεχνολογιών, στην άντληση δημοσίων 

εσόδων και στη μείωση των δαπανών, στην προσφορά υψηλότερης ποιότητας δημοσίων 

αγαθών προς τους πολίτες, σε χαμηλότερα τιμολόγια, και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της 

εγχώριας παραγωγής και της απασχόλησης.   

Αναγκαία η Θεσμική Ανάπτυξη 

Η αναζωογόνηση των παραγωγικών επενδύσεων μέσω της παροχής κινήτρων, μπορεί όντως να 

οδηγήσει τη χώρα σε αναπτυξιακή πορεία. Ωστόσο, αν και αναγκαίες, οι ξένες επενδύσεις δεν 

είναι επαρκείς για να θέσουν την οικονομία σε τροχιά μακροχρόνιας ανάπτυξης. Για να είναι 

αυτό εφικτό απαιτείται η δημιουργία ενός αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου πάνω στο οποίο θα 

βασιστεί η επαναφορά της εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία από την κυπριακή 

κοινωνία και τους ξένους επενδυτές.  

Χρησιμοποιώντας τον όρο «θεσμό» δεν εννοούμε μόνο τις νομικές οντότητες, όπως την 

Κυβέρνηση, τη Δημόσια Διοίκηση, την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία, αλλά και το γενικό 

πλαίσιο κανόνων – το σύνολο των περιορισμών και κινήτρων που δομούν την πολιτική, 

οικονομική και κοινωνική διάσταση – που προσδιορίζουν τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι 

συναλλαγές και διαμορφώνονται οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δημόσιας 

υπηρεσίας. 

Η απουσία αξιόπιστων θεσμών παραγκωνίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων, 

προκαλεί αβεβαιότητα και αρνητικό κλίμα για επενδύσεις και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για 

την ανάπτυξη του φαινομένου της διαφθοράς, η οποία με τη σειρά της επιδεινώνει το πρόβλημα 

της ορθής κατανομής των πόρων, υποσκάπτει τα δικαιώματα ιδιοκτησιών, υπονομεύει το κράτος 

δικαίου και φθείρει την ίδια τη Δημοκρατία.  

Η δημιουργία ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου θα εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο πλαίσιο πάνω στο 

οποίο θα βασιστεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας που θα οδηγήσει στην κοινωνική πρόοδο, 

στη διάχυση των ευκαιριών, στην κοινωνική ευημερία και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Φωτογραφικό υλικό από εργασίες και επαφές του Συμβουλίου κατά το 2020 

 

Ομιλία του Προέδρου του Συμβουλίου, κ. Τάκη Κληρίδη, στο Φόρουμ Οικονομικής Πολιτικής 

του ΑΚΕΛ, 14 Φεβρουαρίου 2020 

 

 

 

Συνέντευξη τύπου για την έναρξη εργασιών σχετικά με τη διαμόρφωσης της Μακροπρόθεσμης 

Στρατηγικής Ανάπτυξης, 18 Φεβρουαρίου 2020 
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Παράδοση Έκθεσης Πεπραγμένων ΣΟΑΚ για το 2019 στον Υπουργό Οικονομικών,                  

25 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Συνάντηση με Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο πλαίσιο της ετοιμασίας της 

Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανάπτυξης για την Κυπριακή Οικονομία, 5 Νοεμβρίου 2020

 


