ΔΗΛΩΗ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
Οι πρωτόγνωρεσ εξελίξεισ του τελευταίου ζτουσ είχαν πολφ ςοβαρζσ δυςχερείσ επιπτϊςεισ
που εξαπλϊκθκαν ςε όλο το εφροσ τθσ κυπριακισ οικονομίασ. Η ανάςχεςθ των πτωτικϊν
τάςεων τθσ οικονομίασ και θ αναςτροφι προσ αναπτυξιακι κατεφκυνςθ προχποκζτουν
ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ από το κράτοσ και από όλουσ τουσ φορείσ οικονομικισ και
κοινωνικισ δραςτθριότθτασ. Οι προςπάκειεσ αυτζσ, λειτουργϊντασ ςε ςυνζργεια και
ςυνζπεια μεταξφ τουσ, κα μπορζςουν να οδθγιςουν ςτθν επίτευξθ των ευρφτερων
αναπτυξιακϊν ςτόχων τθσ Κυβζρνθςθσ, οι οποίοι είναι ευκυγραμμιςμζνοι με το Εκνικό
Μεταρρυκμιςτικό Πρόγραμμα και τουσ ςτόχουσ τθσ Στρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020».
Λόγω των περιοριςμζνων οικονομικϊν πόρων του κράτουσ, είναι αναπόφευκτο θ
προϊκθςθ των ςτόχων που τίκενται να γίνεται ςταδιακά, προςδίδοντασ προτεραιότθτα
ςτθν υλοποίθςθ μζτρων με άμεςο αντίκτυπο και κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθ δθμιουργία
ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ και νζων και βιϊςιμων κζςεων εργαςίασ. Είναι ςυνεπϊσ φυςικό, τα
Εκνικά Προγραμματικά Ζγγραφα, για αξιοποίθςθ των πόρων που κα διατεκοφν ςτθν Κφπρο
από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία τθσ περιόδου 2014-2020, να κζτουν
ωσ επίκεντρο τθν εξυπθρζτθςθ των αναπτυξιακϊν ςτόχων τθσ Κυβζρνθςθσ.

I. τρατηγική Επιδίωξη και Αναπτυξιακοί τόχοι
Η ςθμερινι κατάςταςθ επιβάλλει τον επαναπροςδιοριςμό τθσ Κυβερνθτικισ αναπτυξιακισ
ςτρατθγικισ και των αναπτυξιακϊν κατευκφνςεων τθσ κυπριακισ οικονομίασ, με
επικζντρωςθ ςτουσ τομείσ όπου θ Κφπροσ διακζτει ι μπορεί να αναπτφξει ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα, όπωσ αυτοί αναδεικνφονται και μζςα από τθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ για τθν Κφπρο.
Η ςυμμόρφωςθ προσ τισ πρόνοιεσ του Μνθμονίου Συναντίλθψθσ, κεωρείται ότι αποτελεί εκ
προοιμίου δζςμευςθ, θ οποία επθρεάηει τθ γενικότερθ αναπτυξιακι προςπάκεια τα
προςεχι χρόνια.
Η υλοποίθςθ των δεςμεφςεων προσ τθν ΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ υιοκζτθςθσ του Ευρωπαϊκοφ
κεκτθμζνου, που εμπεριζχει και τθν εκτζλεςθ βαςικϊν ζργων υποδομισ, κακορίηει
πρόςκετεσ παραμζτρουσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτον κακοριςμό των τομεακϊν
αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων.
Η πλιρθσ αξιοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν ταμείων και θ ανάπτυξθ νζων μεκόδων
χρθματοδότθςθσ και υλοποίθςθσ κυβερνθτικϊν ζργων μζςω και τθσ ςυμμετοχισ του
ιδιωτικοφ τομζα, κεωροφνται ςθμαντικά εργαλεία ςτθν όλθ προςπάκεια.
Παρά τουσ περιοριςμοφσ που υπάρχουν, ωσ ευρφτερθ ςτρατθγικι επιδίωξθ τθσ κυβζρνθςθσ
αποτελεί θ δθμιουργία ςυνκθκϊν βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και θ ενίςχυςθ τθσ
απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, μζςα από:
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(α) τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ τθσ κυπριακισ οικονομίασ και δθμιουργία
ευνοϊκοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ,
(β) τθν κακιζρωςθ τθσ Κφπρου ωσ περιφερειακοφ επιχειρθματικοφ κζντρου,
χτιςμζνου πάνω ςε ςτζρεεσ βάςεισ, κακϊσ και ωσ ποιοτικοφ τουριςτικοφ
προοριςμοφ, και
(γ) τον εμπλουτιςμό του ενεργειακοφ ιςοηυγίου και τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ ςε
περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ επιδίωξθσ, κα προωκθκοφν οι ακόλουκοι
μεςοπρόκεςμοι ςτόχοι:
•

παροχι ποιοτικϊν επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν (νομικζσ, χρθματοοικονομικζσ,
λογιςτικζσ, ναυτιλιακζσ) και ανάπτυξθ νζων τομζων υψθλισ δυναμικισ, όπωσ θ
ενζργεια, οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, οι περιβαλλοντικζσ τεχνολογίεσ και οι
τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν.

•

ανάπτυξθ, εμπλουτιςμόσ και διαφοροποίθςθ υπθρεςιϊν τουριςμοφ.

•

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και μείωςθ τθσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ.

•

ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ και προςφοράσ προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ
και ζντονου εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ.

•

μετατροπι τθσ Κφπρου ςε περιφερειακό κζντρο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ.

II. Άξονες Πολιτικής
Με ςκοπό τθν άμεςθ επαναδραςτθριοποίθςθ τθσ οικονομίασ ςε υγιι βάςθ ςτα πλαίςια των
αναπτυξιακϊν ςτόχων που τίκενται, κακορίηονται τζςςερισ βαςικοί άξονεσ
πολιτικισ/προτεραιότθτασ:
Άξονασ 1: Αναδιάρθρωςη τησ Κυπριακήσ Οικονομίασ και Ενίςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ
Η αναδιάρκρωςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ
προχποκζτει τθν αντιμετϊπιςθ τόςο των ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτουσ
επιμζρουσ τομείσ και κλάδουσ τθσ οικονομίασ και ςτθν αγορά εργαςίασ, όςο και των
διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν τθσ οικονομίασ.
Πρωταρχικι επιδίωξθ, είναι θ εμπζδωςθ τθσ κζςθσ τθσ Κφπρου ωσ μιασ ανοικτισ
οικονομίασ με ευζλικτθ αγορά εργαςίασ και ωσ ελκυςτικοφ προοριςμοφ για επενδφςεισ από
διεκνείσ εταιρίεσ αλλά και από ιδιϊτεσ. Η αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων αυτϊν κα
επικεντρωκεί ςτουσ τομείσ όπου θ χϊρα διακζτει ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ι εν δυνάμει
προοπτικζσ ανάπτυξθσ, όπωσ ζχουν αναδειχκεί και από τθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ.
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Η Στρατθγικι αυτι ζχει αναδείξει ωσ κυρίαρχο τομζα προτεραιότθτασ τον τουριςμό, με
ζμφαςθ ςτθ διαφοροποίθςθ και τον εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ϊςτε να
ςυμβάλει ςτθν προςπάκεια επζκταςθσ τθσ τουριςτικισ περιόδου τθσ χϊρασ και ςτθν
αφξθςθ του τουριςτικοφ ειςοδιματοσ. Η προςταςία και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, μζςω ςτοχευμζνων παρεμβάςεων κα μποροφςε να ςυμβάλει τόςο ςτθν
αναβάκμιςθ και διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ όςο και ςτθν τοπικι ανάπτυξθ
και ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ.
Για επαναδραςτθριοποίθςθ τθσ οικονομίασ ςθμαντικόσ είναι και ο πρωτογενισ τομζασ, με
ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων του αγροδιατροφικοφ κλάδου και των
κλάδων τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςθμαντικζσ
εξαγωγικζσ προοπτικζσ.
Εξίςου ςθμαντικόσ για τθν ανάπτυξθ είναι ο τομζασ τθσ υγείασ, μζςα από τον οποίο θ
Κφπροσ κα μποροφςε να προςελκφςει αςκενείσ από το εξωτερικό για εξειδικευμζνεσ
κεραπείεσ, με ζμφαςθ ςτισ υπθρεςίεσ μζριμνασ και αποκατάςταςθσ αςκενϊν,
αξιοποιϊντασ κατάλλθλα τισ κλιματολογικζσ και περιβαλλοντικζσ τθσ ςυνκικεσ. Σθμαντικόσ
είναι επίςθσ και ο τομζασ τθσ ναυτιλίασ που παρουςιάηει ςθμαντικζσ προοπτικζσ ςε
παγκόςμιο επίπεδο, κακϊσ και γενικότερα θ ςυνζχιςθ παροχισ ποιοτικϊν επαγγελματικϊν
υπθρεςιϊν (νομικζσ, χρθματοοικονομικζσ, λογιςτικζσ).
Η ανάπτυξθ και ενίςχυςθ των πιο πάνω τομζων μπορεί να ςτθριχτεί ςτθν αξιοποίθςθ των
ευκαιριϊν που προςφζρουν οι Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν, κακϊσ και ςτο
επαρκϊσ καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό που διακζτει θ Κφπροσ.
Τζλοσ, ιδιαίτερα ςθμαντικι κεωρείται θ τόνωςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ μζςω,
μεταξφ άλλων, τθσ προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων και τθσ διευκόλυνςθσ εγχϊριων
επενδφςεων, κακϊσ και θ ςτιριξθ των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων (ΜΜΕ) και θ
προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ από τισ ΜΜΕ, για βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ και ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειάσ τουσ. Στα πλαίςια αυτά κα επιδιωχκεί
και θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςτθ χρθματοδότθςθ.

Άξονασ 2:Αναβάθμιςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ, Προώθηςη τησ Απαςχόληςησ και Κοινωνική
Συνοχή
Οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ επζφεραν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ και ςτθν
αγορά εργαςίασ. Ειδικότερα, οι αλλαγζσ εςτιάηονται ςτθ μείωςθ των ποςοςτϊν
απαςχόλθςθσ και ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ ςε πρωτόγνωρα για τθν Κφπρο
επίπεδα, πλιττοντασ κυρίωσ ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ τουσ νζουσ και τισ γυναίκεσ, με
μεγάλο αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν κοινωνικι ςυνοχι. Ο άξονασ αυτόσ επιδιϊκει τθν
υιοκζτθςθ μζτρων για τθν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ επίτευξθ των ςτόχων τθσ
Στρατθγικισ Ευρϊπθ 2020 για τθν απαςχόλθςθ, τθν εκπαίδευςθ και τθ μείωςθ τθσ
φτϊχειασ και για προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
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Προτεραιότθτα για τθ χϊρα αποτελεί θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και θ βελτίωςθ τθσ
απαςχολθςιμότθτασ ανζργων και ανενεργϊν ατόμων, θ βελτίωςθ τθσ διαςφνδεςθσ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ και θ κζςπιςθ επαρκοφσ δικτφου
κοινωνικισ προςταςίασ για όςουσ πολίτεσ ζχουν ανάγκθ. Συγκεκριμζνα, επιδιϊκεται
μεςοπρόκεςμα θ δθμιουργία ποιοτικισ και βιϊςιμθσ απαςχόλθςθσ, μζςω τθσ εφαρμογισ
ςτοχευμζνων ενεργθτικϊν πολιτικϊν εςτιαςμζνων ςτουσ αναπτυξιακοφσ τομείσ τθσ
κυπριακισ οικονομίασ. Επιδιϊκονται επίςθσ αλλαγζσ ςτθ δευτεροβάκμια, τριτοβάκμια και
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ζτςι ϊςτε θ εκπαίδευςθ να ανταποκρίνεται
περιςςότερο ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε διεκνζσ επίπεδο, δθμιουργϊντασ μεγαλφτερεσ προοπτικζσ
ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ.
Άξονασ 3: Προςταςία και Αποδοτική Χρήςη των Πόρων
Οι υψθλοί ρυκμοί ανάπτυξθσ των προθγοφμενων δεκαετιϊν οδιγθςαν, μεταξφ άλλων, ςτθ
ςθμαντικι επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ.
Ωσ εκ τοφτου, κρίνεται αναγκαία θ βιϊςιμθ διαχείριςθ και θ αποτελεςματικι χριςθ των
φυςικϊν πόρων, θ προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και θ μετάβαςθ ςε μια οικονομία
χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, κακϊσ και θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων που
πθγάηουν από το κοινοτικό κεκτθμζνο.
Κυρίαρχοσ τομζασ προτεραιότθτασ είναι επίςθσ ο τομζασ τθσ Ενζργειασ. Ζμφαςθ κα δίνεται
ςτθν επίτευξθ των τριϊν ποςοτικϊν ςτόχων που υπάρχουν ςτο Εκνικό Μεταρρυκμιςτικό
Πρόγραμμα για τθν Στρατθγικι Ευρϊπθ 2020, για μείωςθ των εκπομπϊν αερίων
κερμοκθπίου, για αφξθςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (με ζμφαςθ ςτθν
αξιοποίθςθ του ιλιου) και για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Για τθ διαφοροποίθςθ του
ενεργειακοφ ιςοηυγίου ςθμαντικι είναι και θ ειςαγωγι του φυςικοφ αερίου ςτθν
θλεκτροπαραγωγι, που κα ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ τθσ ενζργειασ τόςο για τισ
επιχειριςεισ όςο και για τα νοικοκυριά.
Επίςθσ, ςτοχεφεται θ ανάλθψθ δράςεων για ζγκαιρθ πρόλθψθ και περιοριςμό των
ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ, και θ προςαρμογι ςτισ επιπτϊςεισ τθσ,
περιλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνων. Παράλλθλα, επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων που παρζχει τόςο θ πράςινθ όςο και θ γαλάηια οικονομία, για τθν προϊκθςθ
ενόσ βιϊςιμου αναπτυξιακοφ προτφπου, που κα ενςωματϊνει τθν περιβαλλοντικι
προςταςία, εξυπθρετϊντασ ταυτόχρονα τθν ανακζρμανςθ τθσ οικονομίασ.

Άξονασ 4: Θεςμικζσ Αναπροςαρμογζσ
Η ειςαγωγι κεςμικϊν αναπροςαρμογϊν ςτο ευρφτερο οικονομικό ςφςτθμα κεωρείται
βαςικό προαπαιτοφμενο ςτισ προςπάκειεσ για δθμιουργία ςυνκθκϊν ορκισ και
αποτελεςματικισ διαχείριςθσ πόρων. Για να αναβακμιςτεί θ Κφπροσ ςτουσ διεκνείσ δείκτεσ
ανταγωνιςτικότθτασ κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν άμεςα οι υπάρχουςεσ αγκυλϊςεισ,
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ςτρεβλϊςεισ και αναποτελεςματικοί μθχανιςμοί και διαδικαςίεσ, είτε αυτζσ αφοροφν το
ιςχφον νομικό και κεςμικό πλαίςιο, είτε τισ δυςαναλογίεσ μεταξφ μζτρων και
επιδιωκόμενου αποτελζςματοσ.
Κφριο ςυςτατικό ςτισ προςπάκειεσ αυτζσ, αποτελεί και θ παράλλθλθ προϊκθςθ δραςτικϊν
μζτρων που ςχετίηονται με τθν αναδιάρκρωςθ, αναδόμθςθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ
ευρφτερθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που ζχει ωσ ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και
παραγωγικότθτασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, και τθν εμπζδωςθ ςυνκθκϊν αξιοκρατίασ και
χρθςτισ διοίκθςθσ. Στα πλαίςια αυτά είναι ςθμαντικι θ προϊκθςθ τθσ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ και θ αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν για τθ
βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ.
Τζλοσ, είναι επίςθσ ςθμαντικό να προωκθκοφν μζτρα για αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ του
φορολογικοφ ςυςτιματοσ και εντοπιςμό νζων πθγϊν εςόδων για το κράτοσ. Ενδεικτικά
αναφζρονται θ βελτίωςθ τθσ φοροειςπρακτικισ ικανότθτασ, θ πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ
και θ αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ τθσ κρατικισ περιουςίασ.
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