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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΤΤΗΣ

Π
ροέχει η επιτυχής επαναδραστηριοποίηση των επιχει-
ρήσεων και η επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομί-
ας, και μετά η ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση 
δηλώνει ο Δημήτρης Βάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Η πανδημία δεν άφησε κανέ-
να τομέα ανεπηρέαστο και το σκηνικό είναι ακόμη ρευστό όμως ο 
τομέας παροχής χρηματοοικονομικών/επαγγελματικών υπηρεσι-
ών θα επανέλθει σε θετική πορεία, σημειώνει. 

Πάντως, τα τελευταία χρόνια αρκετοί ξένοι Όμιλοι, μεταξύ 
των οποίων και ρωσικοί, επιλέγουν την Κύπρο ως έδρα τους 
(substance) μεταφέροντας στη χώρα μας 
τη διευθυντική τους ομάδα, επισημαίνει ο 
Πρόεδρος του ΣΕΛΚ. 

Πόσο βαθιά θα είναι η πληγή που θα 
αφήσει ο κορωνοϊός στον τομέα παρο-
χής χρηματοοικονομικών / επαγγελματι-
κών υπηρεσιών; 

Αρχικά, να τονίσουμε πως δεν υπάρχει τομέας στη διεθνή 
οικονομία ο οποίος έμεινε ανεπηρέαστος ή ανέγγιχτος από 
την επέλαση της διεθνούς πανδημίας του κορωνοιού η οποία 
εξακολουθεί να υφίσταται. Συνεπώς, πολλά εξαρτώνται από τη 
διάρκεια που θα έχει αυτό το ζήτημα της δημόσιας υγείας, από 
το πως θα εξελιχθεί, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. 
Ασφαλή συμπεράσματα για την αποτίμηση της πληγής στον τομέα 
παροχής χρηματοοικονομικών / επαγγελματικών υπηρεσιών είναι 
νωρίς να εξαγάγουμε, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι ο κλάδος θα 
παλέψει προκειμένου να στηρίξει την κυπριακή οικονομία, ώστε 
η χώρα μας να επανέλθει σε θετική πορεία και να παραμείνει ένα 
ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο, διατηρώντας τη θέση 
του ως σταθερός αιμοδότης του κυπριακού ΑΕΠ. 

Μετά τη φυγή ρωσικών κεφαλαίων και εταιρειών, 
έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε κεφάλαια και 
εταιρείες από άλλες χώρες;  Επίσης σε αναμονή και της 
αλλαγής της συμφωνίας για φορολογία μεταξύ Κύπρου 
και Ρωσίας, υπάρχει σχέδιο ουσιαστικής αντίδρασης από 
τον τομέα;

Δεν θα αναφερόμουν σε φυγή των ρωσικών κεφαλαίων και 
εταιρειών από την Κύπρο, αλλά για μείωση στον αριθμό αυτών 
των εταιρειών κυρίως μικρού μεγέθους οι οποίες δημιουργήθη-
καν πριν από αρκετά χρόνια και που μπορεί να ολοκλήρωσαν 

τον κύκλο τους.
Αναφορικά με το αίτημα της Ρωσίας για 

αλλαγή στα ποσοστά παρακράτησης φόρου 
σε τόκους και μερίσματα, ασφαλώς θα 
πρέπει να γίνει προσπάθεια να αποφευχθεί 
η αλλαγή. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι, σε 
περίπτωση που υπάρξει κάποια διαφοροποί-
ηση, αυτή δεν πρέπει να θέτει την Κύπρο σε 

δυσμενέστερη θέση από οποιαδήποτε άλλη χώρα με την οποία η 
Ρωσία έχει παρόμοια συμφωνία.

Πέραν τούτου, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε η Κύπρος 
να μπορέσει να διαφοροποιηθεί με κάποια άλλα κίνητρα που να 
καθιστούν ηπιότερες τις αλλαγές που εισηγείται η Ρωσία. Την 
ίδια στιγμή, επικρατεί αισιοδοξία ότι ως Κύπρος θα μπορέσουμε 
να προσελκύσουμε μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας. Υπάρχουν ευκαιρίες 
για την Κύπρο και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα οι 
χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμα και η Κίνα και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής. Επίσης να μην ξεχνούμε και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, λαμβάνοντας υπόψιν και το εταιρικό νομικό πλαίσιο 
της Κύπρου που είναι πολύ κοντά σ’ αυτό του ΗΒ.
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Πετυχαίνουμε τον στόχο για το λεγόμενο substance 
όσων ξένων εταιρειών επιλέγουν την Κύπρο; 

Αργά, αλλά σταθερά παρατηρήσαμε τα τελευταία χρόνια 
αρκετούς ξένους Ομίλους, μεταξύ των οποίων και ρωσικούς, να 
επιλέγουν την Κύπρο ως έδρα τους (substance) μεταφέροντας 
στη χώρα μας τη διευθυντική τους ομάδα, όχι μόνο για φορολο-
γικούς λόγους, αλλά και λόγω του ισχυρού νομικού, λογιστικού 
και εταιρικού συστήματος, όπως και της ασφάλειας και άνετης 
ζωής που απολαμβάνουν τα στελέχη τους. Εκτιμώ ότι η Κύ-
προς διαθέτει πλεονεκτήματα στην προσέλκυση τέτοιου είδους 
επιχειρήσεων και θεωρώ πως αυτά οφείλουμε να αναδείξουμε 
στο εξωτερικό. 

Το Κυπριακό Επενδυτικό πρόγραμμα είχε αφήσει το 
στίγμα του στην κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρό-
νια. Θεωρείτε πως τώρα που βρίσκεται σε ύφεση θα 
επηρεάσει γενικότερα την προσπάθεια ανάκαμψης της 
οικονομίας; Η προσπάθεια για επαναφορά του ως μέτρου 
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία θα μπορούσε να έχει εκ νέου θετική επίδραση 
στην οικονομία της χώρας; 

Το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα 
εργαλεία στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας, αλλά δεν 
είναι το μοναδικό. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο εφαρμό-
στηκε μετά το πλήγμα στην κυπριακή οικονομία το 2013, υπό 
άλλες συνθήκες και άλλους λόγους και το οποίο παρά τις τότε 
αδυναμίες του λειτούργησε θετικά για την οικονομία. Θεωρώ 
πως και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το κυπριακό επενδυτι-
κό πρόγραμμα, βελτιωμένο και απαλλαγμένο από τις αρχικές 
αδυναμίες του, μπορεί να έχει ξανά μια θετική επίδραση στην 
κυπριακή οικονομία.

Ο τομέας των υπηρεσιών στην Κύπρο συμβαδίζει με την 
τεχνολογία και την καινοτομία; Έχουν γίνει κινήσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση; Ποια είναι η γενική εικόνα της 
πορείας ψηφιοποίησης της κυπριακής 
οικονομίας; Η αναγκαστική ψηφιοποίη-
ση της κρατικής μηχανής λόγω πανδημί-
ας θα παραμείνει και θα οδηγήσει προς 
την πιο επισταμένη ψηφιοποίηση της 
χώρας;

Ο τομέας των υπηρεσιών ως αναπόσπα-
στο μέρος της ευρύτερης κυπριακής οικονο-
μίας σαφώς συμβαδίζει με την τεχνολογία 
και την καινοτομία και θα έλεγα πως η πα-
ρούσα κρίση που επέφερε ο κορωνοιός αποτελεί δυνατή αφορ-
μή η οποία οδηγεί στην επίσπευση των εξελίξεων προς αυτή 
την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, παρατηρήσαμε την ευρύτερη 
χρήση της τηλεργασίας και την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους 
σε μόλις λίγες μέρες, κάτι που αποδεικνύει την προσαρμοστι-
κότητα και ευελιξία που χαρακτηρίζει την κυπριακή οικονομία. 
Για το λόγο αυτό, εκτιμώ ότι η παρούσα κρίση δημιουργεί και 
ευκαιρίες οι οποίες, με τη σωστή διαχείριση, δύνανται να ωφε-
λήσουν τη χώρα. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν, 
όπως για παράδειγμα η διαδικτυακή παρουσία και εξέλιξη των 
συστημάτων κρατικών υπηρεσιών όπως είναι το Κτηματολόγιο 
και η Πολεοδομία, ωστόσο πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο σωστό 
δρόμο και σε αυτό αναμένουμε να συμβάλει καθοριστικά το 
νεοσύστατο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 

Πολιτικής. Γενικότερα, πιστεύω ότι η κρίση 
μάς δίδαξε ότι μπορούμε να κινηθούμε 
γρήγορα μπροστά, φτάνει να το θέλουμε και 
να υπάρχει συνεργασία μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, όπως και μεταξύ υπηρεσι-
ών του κράτους.

Η κυπριακή οικονομία θα πρέπει να 
αλλάξει κατεύθυνση; Η Κομισιόν στην 
πρόσφατη έκθεσή της αναφέρει πως 

είμαστε, ως οικονομία, πολύ ευάλωτοι σε εξωτερικούς 
κραδασμούς. Ο Covid-19 θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων 
σε νέα μονοπάτια την Κυπριακή Οικονομία;

Σίγουρα η κυπριακή οικονομία είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς 
κραδασμούς, αλλά παράλληλα λόγω του μεγέθους της είναι 
ευέλικτη και σε περιόδους κρίσης αυτό αποτέλεσε ένα από τα 
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Κύπρου. Πιστεύω ότι το μοντέλο 
της κυπριακής οικονομίας το οποίο στηρίζεται στον τριτογενή 
τομέα, των υπηρεσιών, δεν μπορεί να αλλάξει σύντομα σε τέτοιο 
βαθμό που να βασίζεται κυρίως στους άλλους δύο τομείς, ωστό-
σο μπορούν να γίνουν διορθώσεις και βελτιώσεις σε κάθε κλάδο 
δραστηριοποίησης. Είναι αδήριτη ανάγκη να εμπλουτίσουμε 
το προϊόν μας, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία και την 
καινοτομία. Για παράδειγμα, σε σχέση με το διεθνές επιχειρείν 

αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες μείωσης της εξάρτησης 
από συγκεκριμένες αγορές και στροφή σε άλλες και αυτό είναι 
μια τακτική που θα πρέπει να ακολουθείται γιατί τα δεδομένα 
διαφοροποιούνται συνεχώς και απρόσμενα. Αυτό μας δίδαξαν 
οι κατά καιρούς κρίσεις που βιώσαμε. Οφείλουμε να βρισκό-
μαστε σε επαγρύπνηση για αλλαγή σχεδιασμών σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. 

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες, βλέπουμε για παράδειγμα ότι η 
μεγάλη εξάρτηση του τουρισμού στις αγορές του Ηνωμένου Βα-
σιλείου και της Ρωσίας προκαλεί τεράστιο πλήγμα στην εν λόγω 
βιομηχανία. Για τις υπηρεσίες του δικού μας τομέα, η ιστορική 
εξάρτηση στο φορολογικό καθεστώς βοήθησε – και θα συνεχίσει 
να βοηθά – τη χώρα, ωστόσο αυτό το πλεονέκτημα σε βάθος 
χρόνου πρέπει να ενισχυθεί με άλλα πλεονεκτήματα, μέχρι που 
να είμαστε σε θέση να λειτουργούμε ένα περιφερειακό διεθνές 
επιχειρηματικό κέντρο που να εδράζεται σε πληθώρα πλεονεκτη-
μάτων, χωρίς υπερβολική εξάρτηση σε οποιοδήποτε από αυτά. 

Πιστεύετε πως η χώρα χρήζει μίας ευρύτερης φορολο-
γικής μεταρρύθμισης; Αν ναι, τι πρέπει οπωσδήποτε να 
αλλάξει;

Αναφορικά με το ζήτημα μιας ευρύτερης φορολογικής μεταρ-
ρύθμισης πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που προέχει είναι η 
επιτυχής επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και επανεκ-
κίνηση της κυπριακής οικονομίας. Ως ΣΕΛΚ επεξεργαζόμαστε 
εισηγήσεις για φορολογικά μέτρα που η κυβέρνηση πήρε από 
διάφορους φορείς τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να υποβά-
λουμε στην Κυβέρνηση μια αξιολόγηση με σκοπό την αξιοποίηση 
τους ανάλογα με τις πολιτικές που θα αποφασίσει για το μέλλον. 

Συνεπώς, εκτιμώ ότι η συζήτηση για μια ευρύτερη φορολογι-
κή μεταρρύθμιση θα αρχίσει σε μετέπειτα στάδιο. Σε σχέση με 
το τί πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει  θεωρώ ότι οι μεταρρυθμί-
σεις θα πρέπει να αφορούν τα θέματα πράσινης ανάπτυξης και 
φορολόγησης δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το περιβάλ-
λον, όπως και κίνητρα για επενδύσεις και δράσεις για βελτίωση 
των δραστηριοτήτων ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, 
απάλειψη κάποιων φορολογιών των οποίων η εφαρμογή περιο-
ρίζεται λόγω εξελίξεων (όπως η τεχνολογία και η διεθνοποίηση 
δραστηριοτήτων), όπως για παράδειγμα το τέλος χαρτοσή-
μων και απλοποίηση ή ακόμα και η εξέταση για συγχώνευση 
φορολογιών όπως, ενδεχομένως, η Έκτακτη Εισφορά για την 
Άμυνα και ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών με τον Φόρο 
Εισοδήματος. Άλλοι τομείς μπορεί να περιλαμβάνουν θέματα 
λειτουργίας εταιρειών, απλοποίηση διαδικασιών, καθώς επίσης 
αναπτυξιακά θέματα, όπως για παράδειγμα η παραχώρηση 
ελαφρύνσεων ή και απαλλαγών για επενδύσεις σε καθορισμένα 
σχέδια έρευνας και καινοτομίας. 

Σαν κατακλείδα, η κρίση λόγω της πανδημίας μας ανάγκασε 
να λειτουργήσουμε με βάση την ανάγκη για προστασία της υγεί-
ας των πολιτών και μετά για υποστήριξη της εργασίας και της 
οικονομίας. Αυτή η ανάγκη οδήγησε την πολιτεία στο να δράσει 
άμεσα και να εμπιστευτεί εμπειρογνώμονες σε διάφορα θέματα.

Αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε με παρόμοιο τόπο και στο 
μέλλον, δηλαδή να ορίζουμε στόχους και να επιδιώκουμε να 
τους πετύχουμε συλλογικά, με ψηλή ταχύτητα στις αποφάσεις 
και ενέργειες μας και λαμβάνοντας υπόψιν τις γνώμες των 
εμπειρογνωμόνων, θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί κι 
επιτυχημένοι ως κράτος, κοινωνία και οικονομία.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 

ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΩΦΕΛΗΣΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΣΕΛΚ- 2019 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΏΝ - 4809 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ - 41%

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΑΤΟΜΑ - 1236
ΟΙΚΟΙ - 894

ΜΟΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - 14%
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - 4%
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - 82%

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - 1036
ΝΟΜΙΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - 716

ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΏΠΑ - 577
ΟΙΚΟΙ - 333
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - 95

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ - 2530
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - 954


