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Πώς βλέπετε το μέλλον των επαγγελμα-
τικών υπηρεσιών προς ξένους στην Κύ-
προ, δεδομένων των διεθνών αλλαγών; 
Με μία λέξη θα χαρακτήριζα ευοίωνο το 
μέλλον των επαγγελματικών υπηρεσιών 
προς ξένους στην Κύπρο. Ας μην ξεχνάμε 
ότι η χώρα μας βρίσκεται γεωγραφικά 
σε ένα κομβικό σημείο ανάμεσα σε τρεις 
ηπείρους και ακόμη μια σειρά από πλεονε-
κτήματα την καθιστούν ανταγωνιστική και 
αξιόλογη στον τομέα παροχής επαγγελμα-
τικών υπηρεσιών. 
Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και επαγ-
γελματισμού του ανθρώπινου δυναμικού, 
οι καλές υποδομές, το ευνοϊκό φορολογικό 
σύστημα, το μάλλον φιλικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τα διάφορα επενδυτικά και 
φορολογικά κίνητρα καθορίζουν θετικό το 
μέλλον των επαγγελματικών υπηρεσιών 
στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, όμως, επιβάλ-
λεται να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, 
για παρακολούθηση των εξελίξεων που 
συντελούνται στο διεθνές επιχειρηματικό 
και γεωπολιτικό περιβάλλον, ούτως ώστε 
να είμαστε σε θέση να αξιοποιούμε τις 
ευκαιρίες που τυχόν μας παρουσιαστούν 
για διατήρηση, αλλά και για προσέλκυση 
νέων επενδύσεων στη χώρα μας.
Ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής χρήζουν 
οι νέες συμφωνίες και οδηγίες ανταλλαγής 
πληροφοριών, φορολογικών αλλαγών και 
δικαιωμάτων των εφόρων φορολογίας των 
χωρών, που σίγουρα σε κάποιο βαθμό θα 
μας επηρεάσουν.
Τι υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουν οι 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα και σε ποιους; 
Θα έλεγα ότι πέρα από τους παραδοσια-
κούς τομείς των επαγγελματικών υπηρε-
σιών, όπως είναι οι νομικές, ελεγκτικές, 
χρηματοοικονομικές, συμβουλευτικές, 
διοικητικές και άλλες, μπορούν να προ-
σφερθούν ή να ενδυναμωθούν νέες, όπως 
για παράδειγμα στον τομέα της ανάπτυξης 
λογισμικών, συμβουλευτικές και υποστη-
ρικτικές για μετάβαση στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό των επιχειρήσεων και γενικό-

τερα στον κλάδο της τεχνολογίας. Θέλω να 
σημειώσω ότι ο κλάδος των επαγγελματικών 
υπηρεσιών στην Κύπρο αποτελείται από 
αξιόλογους οίκους και επιχειρήσεις, που 
προσαρμόζονται με ευκολία στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της αγοράς και στις ανάγκες του 
επιχειρηματικού κόσμου για παροχή νέων 
και αναβαθμισμένων ποιοτικών υπηρεσιών. 
Οι δε τιμές μας είναι μάλλον ανταγωνιστικές, 
συγκριτικά, τουλάχιστον, με την υπόλοιπη 
Ευρώπη.
Ποιες αγορές ανά τον κόσμο θεωρείτε ότι 
πρέπει να αναπτύξουμε; 
Σίγουρα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι 
ήδη η Κύπρος διατηρεί στενές επιχειρηματι-
κές σχέσεις με διάφορες χώρες της Μέσης 
Ανατολής, της Ασίας και ασφαλώς της Ευ-
ρώπης. Η ΟΕΒ εκτιμά ότι η κυπριακή οικο-
νομία θα πρέπει να καταστεί περισσότερο 
εξωστρεφής και η ανάπτυξη νέων αγορών 
μπορεί να επιτευχθεί με στοχευμένη διείσ-
δυση, μετά από ενδελεχή μελέτη που θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε 
σχέση με τις πολιτικές και δράσεις που θα 
πρέπει να υλοποιηθούν. 
Τί θα πρέπει να αλλάξει στην Κύπρο, 
ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί;
Σαφώς και υπάρχουν βήματα, τα οποία 
οφείλουμε να κάνουμε τόσο στον δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στις προ-
τεραιότητές μας πιστεύω θα πρέπει να 
βρίσκεται η μείωση της γραφειοκρατίας, 
η συνέχιση των προσπαθειών για μεταρ-
ρύθμιση, η ενδυνάμωση των κινήτρων για 
ξένες επενδύσεις με ένα αποτελεσματικό 
one-stop-shop, καθώς και ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός. Για το θέμα αυτό θέλω 
να αναφέρω ότι η ΟΕΒ, σε συνεργασία με 
άλλους φορείς, διενεργεί μελέτη με θέμα 
την εθνική ψηφιακή στρατηγική. Να επιση-
μάνω, ακόμα, ότι θεωρούμε σημαντική τη 
δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης στα 
πρότυπα του Υφυπουργείου Τουρισμού, 
εξέλιξη, η οποία θεωρούμε ότι θα συμβά-
λει στο να καταστεί η κυπριακή οικονομία 
περισσότερο ανταγωνιστική και ελκυστική 
για νέες επενδύσεις.
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