Η Κύπρος θα πρέπει
να αυξήσει την
ανταγωνιστικότητά
της, καθώς
βρίσκεται στην 64η
θέση μεταξύ 137
χωρών, με βάση
τον σχετικό δείκτη
του παγκόσμιου
οικονομικού
φόρουμ του Νταβός
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τομέας των
επαγγελματικών
υπηρεσιών της
Κύπρου είναι
αρκετά δυναμικός
και ευέλικτος και
προσφέρει πολλά
στην οικονομία
του τόπου. Λόγω
των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της Κύπρου και της
προώθησης νέων τομέων επιχειρηματικής
δράσης, θα συνεχίσει να αξιοποιεί
ευκαιρίες και να μεγαλώνει.
Οι νέες ευκαιρίες για τον τομέα μας
αφορούν στην πρόθεση πολλών ξένων
εταιρειών να αποκτήσουν έδρα στην
Κύπρο, να μεταφέρουν δραστηριότητές
τους στο νησί μας, να το αξιοποιήσουν ως
γέφυρα για επεκτάσεις στη γειτονική μας
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περιφέρεια, να προβούν σε επενδύσεις
εδώ, να αξιοποιήσουν την ανεύρεση
φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, να
συνάψουν συμφωνίες σε μεγάλα έργα
υποδομής που προγραμματίζονται, να
κινηθούν προς την περιοχή μας λόγω
Brexit και για άλλους λόγους. Επιπλέον,
το αναβαθμισμένο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο των επενδυτικών ταμείων
(οργανισμών συλλογικών επενδύσεων)
αναμένεται να προσελκύσει διαχειριστές
του τομέα από το εξωτερικό, γεγονός που
θα συμβάλει στην άντληση κεφαλαίων
κι επενδύσεων εντός και διαμέσου της
Κύπρου.
Θεωρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλές
νέες ευκαιρίες για ξένες επιχειρήσεις
να έρθουν και να δραστηριοποιηθούν
στην Κύπρο, αποτινόμενες σ’ εμάς
για επαγγελματικές υπηρεσίες.

Οι μεγάλες προκλήσεις που αφορούν και
στον τομέα μας έχουν να κάνουν με την
πολιτική αβεβαιότητα και τη δυστοκία
του κράτους να προχωρήσει πλήρως στις
μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη
ο τόπος.
Η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής
οικονομίας, αν και βελτιώθηκε κατά 19
θέσεις, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.
Με βάση τον σχετικό δείκτη του
παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ του
Νταβός, η Κύπρος, όσον αφορά την
ανταγωνιστικότητά της, είναι στην 64η
θέση μεταξύ 137 χωρών. Είναι φανερό ότι
υπάρχουν δυνατότητες για αύξησή της,
πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με την
εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας και
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.
Θα πρέπει να διευρυνθούν οι προσπάθειες
για προβολή των πλεονεκτημάτων
της Κύπρου στο εξωτερικό και να
εντοπιστούν κι άλλοι τομείς για
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, όπως
για παράδειγμα αυτός των βιομηχανιών
υψηλής τεχνολογίας. Είναι, επίσης,
αναγκαίο να στοχεύσουμε σε νέες
αγορές, όπως, σε Ασία, ΗΠΑ και Αραβικές
Χώρες, να αναπτύξουμε τις υφιστάμενες και οπωσδήποτε να καταργηθούν
σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Οι σημαντικότερες προκλήσεις για
τη μελλοντική ανάπτυξη της Κύπρου
αφορούν στην προώθηση των
μεταρρυθμίσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, στη δημιουργία των μεγάλων
έργων υποδομής, όπως, καζίνων, γηπέδων
γκολφ και μαρίνων και στην αξιοποίηση
του φυσικού αερίου που εντοπίστηκε
στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο ιδιωτικός τομέας
θα πρέπει να βελτιώσει περισσότερο τις
υπηρεσίες του στο εξωτερικό και να πιέσει
το κράτος για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Επίσης, η βελτίωση των δημόσιων
οικονομικών, η εξυγίανση του τραπεζικού
συστήματος, η μείωση της ανεργίας, η
άνοδος του τουρισμού και η ανάκαμψη
του τομέα των ακινήτων θα βοηθήσουν
τη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της
κυπριακής οικονομίας.
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