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Η θετική παρουσία μας
στην Ευρωζώνη, το ευέλικτο
νομοθετικό πλαίσιο, το
διαφανές φορολογικό
καθεστώς και η άρτια τεχνική
κατάρτιση του πληθυσμού
μας, αποτελούν τα κυριότερα
ανταγωνιστικά μας
πλεονεκτήματα
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τομέας των χρηματοοικονομικών
και ευρύτερα των
επαγγελματικών υπηρεσιών προς ξένους
είναι ένας από τους
βασικούς πυλώνες της
οικονομίας, ο οποίος
αντέταξε την ανθεκτικότητά του κατά την περίοδο της πρόσφατης
οικονομικής κρίσης, βοηθώντας σημαντικά
στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Η
θετική παρουσία μας στην Ευρωζώνη, το συμπαγές και παράλληλα ευέλικτο νομοθετικό
πλαίσιο, το διαφανές φορολογικό καθεστώς
και η άρτια τεχνική κατάρτιση του πληθυσμού
μας, αποτελούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά
και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας
μας. Σήμερα ζούμε σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό, οικονομικό, θεσμικό και
κοινωνικό παγκόσμιο περιβάλλον και οφείλουμε να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Οι δι-
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εθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις είναι τόσο δυνατές, που σε ορισμένες περιπτώσεις ακροβατούν στα όρια των εχθρικών. Συνεπώς, οι
απαιτήσεις είναι τέτοιες που οι έννοιες του
εφησυχασμού και της χαλαρότητας πρέπει
να διαγραφούν από το λεξιλόγιό μας και να
αντικατασταθούν από τον εκσυγχρονισμό,
την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα. Οι έννοιες που κυριαρχούν τώρα είναι
αυτές της ικανότητας γρήγορης προσαρμογής, της ευελιξίας, της καινοτομίας, της συνεχούς μελέτης και έρευνας, της ταχύτητας
στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων και στη
σφαιρική αντίληψη των όσων τεκταίνονται
γύρω μας. Αυτά θα αποτελέσουν τα θεμέλια
για να οικοδομηθεί μια ανθεκτική οικονομία, η
οποία να μπορεί να υποστηρίξει τις συνθήκες
δημιουργίας μακροπρόθεσμης ευημερίας,
ώστε να υπάρχει αειφόρος ανάπτυξη και να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Όλες αυτές οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνο
στις κυβερνήσεις και στις οικονομίες των

χωρών ή στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης,
τα σύνορα των χωρών έχουν πλέον καταστεί
απλοί γεωγραφικοί προσδιορισμοί και δεν
αποτελούν ούτε προστασία ούτε εμπόδιο για
τυχόν παρεισφρήσεις από το εξωτερικό. Οι
νέοι κανόνες του παιχνιδιού και τα διεθνή
εμπορικά, φορολογικά, κανονιστικά και ρυθμιστικά πλαίσια έχουν πλέον οικουμενική
εφαρμογή. Η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, που αποτελεί το σταυροδρόμι τριών
ηπείρων, καθορίζει και τις αγορές στις οποίες
θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας
στο μέλλον. Συνεπώς, η στόχευση μας πρέπει να είναι προς Ευρώπη, Ασία και Αφρική.
Χώρες, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν μια
σταθερή, συνεπή και συνεχή συνεργασία με
αμφίδρομα μεσομακροπρόθεσμα οφέλη. Ως
ΣΕΛΚ, πιστεύουμε ακράδαντα ότι χρειάζεται
να γίνει σοβαρή επικέντρωση στην επαύξηση
της ανταγωνιστικότητας της χώρας, η οποία,
σύμφωνα και με το World economic Forum,
αποτελεί κύριο παράγοντα της ανάπτυξης και
της ανθεκτικότητας μιας οικονομίας. Το τρίπτυχο που θα βεβαιώσει τη σταθερή και διαχρονική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
μας στο μέλλον θα πρέπει να βασίζεται:
1. Στη φορολογική μεταρρύθμιση
Το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς έχει
εξυπηρετήσει τη χώρα πολύ ικανοποιητικά,
από το 2002 που τέθηκε σε ισχύ, αλλά έφθασε η ώρα του εκσυγχρονισμού του εάν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημά μας.
2. Στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που
προσφέρει η Κύπρος
Το σημερινό μενού υπηρεσιών φαίνεται ότι
βρίσκεται στα όριά του, αφού οι διεθνείς
εξελίξεις προστάζουν για διαφοροποίησή
του. Ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό κέντρο
παροχής υπηρεσιών η Κύπρος οφείλει να
εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματά
της, όπως αυτά αναφέρθηκαν πιο πάνω και
να συγκεντρωθεί στις ευρύτερες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στους τομείς της
εκπαίδευσης, της υγείας, της ναυτιλίας και
της τεχνολογίας.
3. Στην καινοτομία και τεχνολογία
Ζούμε ήδη στην ψηφιακή εποχή, όπου οι
δυνατότητες κάθε χώρας αγγίζουν εκεί που
φτάνουν τα όρια της τεχνολογικής υποδομής
της. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να εκπονηθεί
τάχιστα μια εθνική στρατηγική για την τεχνολογία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
όπου να μεταμορφώσουμε τον τρόπο λειτουργίας των κρατικών και εταιρικών υποδομών σε ψηφιακό. Ο εφησυχασμός, δυστυχώς,
μπορεί εύκολα να μετατρέψει την οικονομία
του τόπου μας σε μια νέα Kodak, αλλά η
συνεχής ευελιξία προσαρμογής στο συνεχές
μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα βεβαιώσει τη
μετεξέλιξή μας σε μια νέα Amazon ή Google!

