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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Στρατηγική για την Οικονομική ∆ιπλωματία εντάσσεται 

στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου 

2021-2023 του Υπουργείου Εξωτερικών. Η στρατηγική 

καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και τις δράσεις 

της οικονομικής διπλωματίας που πρέπει να προωθηθούν 

από το Υπουργείο Εξωτερικών σε στενή συνεργασία με τα 

άλλα αρμόδια Υπουργεία, με απώτερο στόχο τη μεγιστο-

ποίηση της αξίας για την Κύπρο και τις κυπριακές επιχει-

ρήσεις. Καθορίζει επίσης ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρ-

νησης θεμάτων προβολής στο εξωτερικό, το οποίο 

εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό και υλοποί-

ηση της στρατηγικής.

Η Στρατηγική για την Οικονομική ∆ιπλωματία καθορίστη-

κε στη βάση των συστάσεων της μελέτης που χρηματο-

δοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 

προγράμματος στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμί-

σεων και υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία Clingendael 

Academy και Ecorys. Παράλληλα, είναι το αποτέλεσμα 

μιας ευρείας διαβούλευσης του Υπουργείου Εξωτερικών 

με άλλα αρμόδια Υπουργεία / Υφυπουργεία καθώς και με 

οικονομικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Κύπρου 

και, ως εκ τούτου, χτίζει γέφυρες μέσω της θέσπισης 

μιας ισχυρής σχέσης για αποτελεσματική προώθηση των 

οικονομικών συμφερόντων της χώρας μας στο

εξωτερικό.
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01 ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ
ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η οικονομική διπλωματία αφορά στις προσπάθειες ενός 

κράτους που στόχο έχουν την ενίσχυση της διαπραγμα-

τευτικής του θέσης και την αποτελεσματικότερη 

υποστήριξη των οικονομικών και πολιτικών του συμφε-

ρόντων σε όλα τα επίπεδα των εξωτερικών του σχέσε-

ων. Αφορά ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εκτεί-

νονται από το στόχο για αύξηση της ευημερίας μιας 

χώρας, έως την επίτευξη πολιτικής σταθερότητας και 

ασφάλειας μέσω της χρήσης χρηματοοικονομικών εργα-

λείων, είτε ως κίνητρα, είτε ως κυρώσεις.

Όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα 

σε οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές με διεθνή 

πτυχή, έχουν ρόλο στην οικονομική διπλωματία. Επιπλέ-

ον, ο ιδιωτικός τομέας όπως οι επιχειρήσεις και οι επεν-

δυτές και τα οργανωμένα σύνολα τους, θεωρούνται 

παράγοντες της οικονομικής διπλωματίας, ειδικά όταν οι 

επαφές τους με άλλες Κυβερνήσεις ξεκινούν ή διευκολύ-

νονται από τη διπλωματική ή άλλη υπηρεσία του 

Κράτους.

Λόγω της ευρείας φύσης των θεμάτων και λειτουργιών 

που μπορεί να καλύπτει η οικονομική διπλωματία, είναι 

σημαντικό να καθοριστεί μια συγκεκριμένη στρατηγική 

προσέγγιση που θα ορίζει το πλαίσιο και τα βήματα προς 

επίτευξη του επιθυμητού αντίκτυπου της για την Κύπρο.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη το πιο πάνω πλαίσιο και κατόπιν διαβού-

λευσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, η οικονομική 

διπλωματία για την Κύπρο ορίζεται ως εξής: 

“∆ημιουργία αξίας για την Κύπρο και τις 

κυπριακές επιχειρήσεις, μέσα από τις 

διεθνείς σχέσεις, στη βάση συνεργασίας 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της 

ενισχυμένης διπλωματικής δραστηριό-

τητας”.  
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Οι παγκόσμιες εξελίξεις είναι πιο ανατρεπτικές από ποτέ 

και το διεθνές περιβάλλον αλλάζει συνεχώς. Η παγκοσμι-

οποίηση και οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και - πιο 

πρόσφατα - η πανδημία του Covid-19, θέτουν τεράστιες 

προκλήσεις στα Κράτη και απαιτούν από αυτά να επιδει-

κνύουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα προκειμένου να 

διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία και την ευημερία. 

Η Οικονομική ∆ιπλωματία δύναται να βοηθήσει την Κύπρο 

να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, διευκολύνοντας τη 

διεθνοποίηση των κυπριακών επιχειρήσεων και τη 

συμμετοχή τους σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και 

προσελκύοντας παραγωγικές και μετασχηματιστικές 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, με θετικές επιπτώσεις στην 

οικονομία. ∆ύναται, επίσης, να αποτελέσει ένα εργαλείο 

για την περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου. 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση της 

Οικονομικής ∆ιπλωματίας, πέρα από τον αποτελεσματικό 

συντονισμό όλων των δρώντων, είναι η κατάλληλη και 

συνεχής κατάρτιση της διπλωματικής υπηρεσίας του 

Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των στελεχών όλων 

των φορέων που ασκούν Οικονομική ∆ιπλωματία, προς 

ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Συνεπώς ο επιθυμητός αντίκτυπος της Οικονομικής 

∆ιπλωματίας είναι: 

“Η ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας 

από το αυξημένο εμπόριο, τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις, την καινοτομία και την 

ενίσχυση της εθνικής εικόνας (branding), 

μέσω ενίσχυσης των Κυβερνητικών 

δυνατοτήτων και της διεθνούς επιρροής, 

μεγιστοποιώντας τα οφέλη που προκύ-

πτουν από τις διπλωματικές σχέσεις”.  



02 ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Με τη Στρατηγική Οικονομικής ∆ιπλωματίας, το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών, μαζί με τις ∆ιπλωματικές του Αποστο-

λές, αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο στην προώθηση των 

οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων της 

χώρας, όπως προσδιορίζονται από τα αρμόδια Υπουργεία 

και το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπό αυτό το πρίσμα, επιση-

μαίνεται ότι, η οικονομική διπλωματία ασκείται σε πλήρη 

ευθυγράμμιση με τους άξονες πολιτικής της Κυβέρνησης 

και τις πολιτικές προτεραιότητες κάθε Υπουργείου, 

όπως ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ημοσι-

ονομικής Πολιτικής και στον ετήσιο Προϋπολογισμό.  Το 

Υπουργείο Εξωτερικών προωθεί την υλοποίηση της 

Στρατηγικής Οικονομικής ∆ιπλωματίας και διευκολύνει 

και ενισχύει το έργο όλων των άλλων βασικών συντελε-

στών του οικονομικού και επιχειρηματικού οικοσυστή-

ματος της Κύπρου μέσω της προβολής και προώθησης 

των πολιτικών προτεραιοτήτων και των οικονομικών 

συμφερόντων της χώρας στο εξωτερικό, διασφαλίζο-

ντας την αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της Στρα-

τηγικής. 

Συνεπώς, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της εφαρμογής 

της Στρατηγικής Οικονομικής ∆ιπλωματίας, το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών συνεργάζεται με  τα αρμόδια Υπουργεία, 

τα οποία έχουν ρόλο στο πεδίο αυτό. Παράλληλα, λαμβά-

νεται υπόψη το αξίωμα «η δομή ακολουθεί τη στρατηγι-

κή» (“structure follows strategy”), δηλαδή όλες οι δομές 

και οι διαδικασίες που δημιουργούνται λαμβάνουν υπόψη 

τη στρατηγική προσέγγιση, όπως αυτή αναλύεται στην 

ενότητα 3.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέσα από μια ευρεία διαβούλευση με οικονομικούς και 

επιχειρηματικούς φορείς και άλλους δρώντες της κυπρι-

ακής οικονομίας, διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη συντονι-

σμού και η απουσία μιας ενιαίας στρατηγικής για την 

Οικονομική ∆ιπλωματία, οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις 

σε αλληλεπικαλυπτόμενες δραστηριότητες ή κενά και, 

συνεπακόλουθα, σε αναποτελεσματική χρήση των περιο-

ρισμένων πόρων – χρηματικών και ανθρώπινων – και 

των υποδομών. Αναγνωρίστηκε, συνεπώς, η ανάγκη για τη 

δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας υπό το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών, που θα προωθεί τα εθνικά και οικονο-
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μικά συμφέροντα της Κύπρου, αξιοποιώντας συνέργειες 

και διοχετεύοντας αποτελεσματικά τους διαθέσιμους  

πόρους με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικό-

τητας των δράσεων οικονομικής διπλωματίας στο 

εξωτερικό.

Μέσα από τον προβλεπόμενο μηχανισμό, τα αρμόδια 

Υπουργεία/Υφυπουργεία καλούνται να αξιοποιήσουν τη 

διπλωματική υπηρεσία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας για 

την εξυπηρέτηση των κοινών τους στόχων στο εξωτερι-

κό, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

Οικονομικής ∆ιπλωματίας, μέσω καταρτισμού ενός 

κοινού Σχεδίου ∆ράσης. Ο μηχανισμός συνεργασίας δεν 

απαιτεί από τα αρμόδια Υπουργεία να προσαρμόσουν τις 

δικές τους στρατηγικές, ούτε προϋποθέτει την ανάληψη 

οποιουδήποτε επιπρόσθετου κόστους από μέρους τους. 

Αποτελεί ωστόσο την πλατφόρμα επικοινωνίας για καθο-

ρισμό κοινού προγραμματισμού δράσεων στο εξωτερικό, 

στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται κοινή στοχοθέτη-

ση σε ότι αφορά χώρες / γεωγραφικές περιοχές και 

τομείς δραστηριοποίησης της οικονομικής διπλωματίας. 

Ο μηχανισμός συνεργασίας λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα μέλη, τις 

αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας 

του μηχανισμού, περιλαμβάνονται στα 

Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ:

Με τη θέσπιση ∆ιυπουργικής Επιτροπής 

για την Οικονομική ∆ιπλωματία.

ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΟ: 

(α) Με τη θέσπιση της Ομάδας Εργασίας 

για την Οικονομική ∆ιπλωματία. 

(β) Με την περαιτέρω ενίσχυση της 

αρμόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου 

Εξωτερικών και με τη θεσμοθέτηση του 

απαραίτητου συντονισμού της με τις 

υπόλοιπες ∆ιευθύνσεις και τις ∆ιπλω-

ματικές Αποστολές στο εξωτερικό.



03 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί ο επιθυμητός αντίκτυπος της Στρατηγικής Οικονομικής ∆ιπλωματίας είναι:
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Αύξηση των εξαγωγών και του μεριδίου αγοράς για τις κυπριακές επιχειρήσεις

Οι τάσεις προστατευτισμού και του οικονομικού εθνικισμού έχουν, τα τελευταία χρόνια, αυξηθεί. Επιπλέον, η πανδημία 

του Covid-19 έχει προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με αποτέλεσμα η πρόσβαση των 

κυπριακών επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ως εκ τούτου,  θα πρέπει να συνεχι-

στεί η προάσπιση και προώθηση  των συμφερόντων των κυπριακών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής 

Εμπορικής και Επενδυτικής Πολιτικής, σε διεθνείς οργανισμούς και σε άλλα πολυμερή φόρουμ, επιδιώκοντας πιο ενεργά 

την αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάζονται στις ξένες αγορές και παρέχοντας, παράλληλα, την απαραίτητη στήριξη 

στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Συμβολή στην αύξηση των 

εξαγωγών και του μεριδίου 

αγοράς για τον κυπριακό επιχει-

ρηματικό τομέα 

Προσέλκυση Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων (ΑΞΕ) προσανατο-

λισμένες στην αποδοτικότητα 

και τους στρατηγικούς πόρους 

(efficiency-seeking and strategic 

asset-seeking FDI), που μεγιστο-

ποιούν την προστιθέμενη αξία 

και μπορούν να μετακυλήσουν 

καινοτομία στην οικονομία 

Προώθηση και εδραίωση μιας 

συνεκτικής και συναφούς 

εθνικής ταυτότητας της Κύπρου 

(nation branding) στο εξωτερικό 
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4. Προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας. Η 

επιστημονική συνεργασία ενισχύει την πρόσβαση 

σε τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα – διμερές, 

περιφερειακό, διεθνές – και προωθεί την καινο-

τομία σε φορείς όπως πανεπιστήμια και ερευνητι-

κά κέντρα, αλλά και σε επιχειρήσεις (συμπεριλαμ-

βανομένων των νεοφυών), αυξάνοντας την αντα-

γωνιστικότητα τους και τη δυνατότητα τους για 

εξωστρέφεια. Τα αρμόδια Υπουργεία/ Υφυπουρ-

γεία  θα επιδιώξουν την ενδυνάμωση της επιστη-

μονικής συνεργασίας με άλλες χώρες σε στοχευ-

μένους τομείς, όπως η ενέργεια, το κλίμα, η βιοϊα-

τρική, και οι τεχνολογίες αιχμής (π.χ. τεχνητή 

νοημοσύνη, Big Data, Blockchain κτλ.)

Τα αρμόδια Υπουργεία/Υφυπουργεία θα προωθήσουν τις ακόλουθες δράσεις:

2. Στενότερη συνεργασία με την ΕΕ για την προώ-

θηση των κυπριακών συμφερόντων παγκοσμίως. 

Η ΕΕ έχει μεγάλη επιρροή στον τομέα του εμπορί-

ου και επιπλέον, διαθέτει παρουσία σε χώρες, στις 

οποίες η Κύπρος δεν εκπροσωπείται. Επιπρόσθε-

τα, η ΕΕ έχει ξεκινήσει από το 2016 τις προσπάθει-

ες για ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

∆ιπλωματίας. Τα αρμόδια Υπουργεία θα ενισχύ-

σουν τις προσπάθειες για προώθηση των κυπρια-

κών συμφερόντων μέσω της ΕΕ και των αντιπρο-

σωπειών της ανά το παγκόσμιο, διασφαλίζοντας 

πιο απτά οφέλη από τη διεθνή συνεργασία της ΕΕ. 

1. Αύξηση της πρόσβασης και μείωση των εμποδί-

ων σε ξένες αγορές. Η Κύπρος ως Κράτος Μέλος 

της ΕΕ συμμετέχει και δεσμεύεται από την Ευρω-

παϊκή Κοινή Εμπορική Πολιτική, ενώ παράλληλα 

εκπροσωπείται σε διεθνείς οργανισμούς, όπως 

είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, και σε 

άλλα πολυμερή φόρουμ. Τα αρμόδια Υπουργεία/Υ-

φυπουργεία θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν την 

Κύπρο σε όλους τους περιφερειακούς και πολυμε-

ρείς οργανισμούς, προωθώντας ενεργά τα εθνικά 

συμφέροντα, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγές 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

3. Ενίσχυση της ενημέρωσης των κυπριακών 

επιχειρήσεων για τα οφέλη και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται από τις υφιστάμενες και τις υπό 

διαπραγμάτευση Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου 

της ΕΕ. Η ΕΕ υλοποιεί μια αρκετά φιλόδοξη ατζέ-

ντα εμπορικής πολιτικής. Οι πιο πρόσφατες 

συμφωνίες που έχουν επικυρωθεί είναι με την 

Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Το Υπουρ-

γείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα εντα-

τικοποιήσει τις προσπάθειες για ενημέρωση των 

επιχειρήσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη που προκύπτουν 

από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες.



Η Κύπρος είναι ένας ελκυστικός προορισμός Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), οι οποίες συνεισφέρουν σημα-

ντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. Οι ΑΞΕ στην Κύπρο 

επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς των χρηματοπι-

στωτικών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της φαρμακο-

βιομηχανίας και των ακινήτων. Παρόλα αυτά, η Κύπρος 

χρειάζεται να επικεντρωθεί  περισσότερο στην προσέλ-

κυση ΑΞΕ που θα έχουν θετικές πρωτογενείς και δευτε-

ρογενείς επιπτώσεις (spill-over effects) στην οικονομία, 

ιδιαίτερα μέσω της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης 

της οικονομίας, περιλαμβανομένων των καινοτόμων 

παραγωγικών διαδικασιών.  Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουν 

οι προσπάθειες για προσέλκυση ΑΞΕ στους αναπτυγμέ-

νους τομείς της οικονομίας που αναφέρονται πιο πάνω, 

αλλά ταυτόχρονα θα επικεντρωθούν σε ΑΞΕ που αναζη-

τούν αποδοτικότητα και στρατηγικούς πόρους, όπως 

είναι για παράδειγμα οι βιομηχανίες έντασης γνώσης, 

νέοι τομείς ψηφιακής ανάπτυξης, ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και γενικότερα σε τομείς που ενισχύουν την 

ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη. 
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Προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) που 

αναζητούν αποδοτικότητα και στρατηγικούς πόρους 

(efficiency-seeking and strategic asset-seeking FDI)

ΑΞΕ που αναζητούν αποδοτικότητα (efficiency-seeking FDI) είναι οι ΑΞΕ που εισέρχονται σε μια χώρα και 

επιδιώκουν να επωφεληθούν από παράγοντες που της επιτρέπουν να ανταγωνιστεί στις διεθνείς αγορές. 

Αυτού του είδους οι ΑΞΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην 

παγκόσμια οικονομία και να κερδίσουν έδαφος στις αλυσίδες αξίας. Οι ΑΞΕ που αναζητούν αποδοτικότητα 

προσανατολίζονται κυρίως στις εξαγωγές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω διαφοροποίηση 

τους. Εκτός από πηγή κεφαλαίων, οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, πιο διαφορο-

ποιημένες και με μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αξία. Μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μεταφορά 

τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, ενισχύοντας την Έρευνα και την Καινοτομία.

ΑΞΕ που αναζητούν στρατηγικούς πόρους είναι οι επενδύσεις που παρακινούνται από το ενδιαφέρον για 

απόκτηση πόρων στρατηγικής σημασίας, όπως τεχνολογίες, ανθρώπινο κεφάλαιο, δίκτυα διανομής κτλ. Οι 

επενδύσεις αυτές έχουν θετική επίδραση στην καινοτομία της χώρας που δραστηριοποιούνται.



8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ | 2021-2023

4. Επέκταση του δικτύου Συμφωνιών Αποφυγής 

∆ιπλής Φορολογίας. Η Κύπρος διαθέτει ένα ευρύ 

δίκτυο Συμφωνιών Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας, 

με 65 συμφωνίες σε ισχύ. Το Υπουργείο Οικονομι-

κών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων πολιτικής 

του, θα αξιολογεί και, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα 

επιδιώκει τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, λαμβά-

νοντας υπόψη τις χώρες που δύναται  να αποτελέ-

σουν σημαντικές πηγές προέλευσης ΑΞΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προωθηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

2. ∆ιοργάνωση τομεακών προωθητικών δράσεων 

και πραγματοποίηση επαφών. Τα αρμόδια Υπουρ-

γεία/ Υφυπουργεία θα πραγματοποιούν εξειδικευ-

μένες προωθητικές εκδηλώσεις και επαφές για 

συγκεκριμένους τομείς, αφού αξιολογήσουν τις 

προοπτικές και ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε 

κάθε αγορά. Για την αποτελεσματικότερη προβολή 

των επενδυτικών ευκαιριών και των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει η χώρα, θα υπάρ-

χει αλληλοενημέρωση μεταξύ δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα για αξιοποίηση τυχόν συνεργει-

ών. Βασικές παράμετροι στην όλη προσπάθεια 

είναι η κατάλληλη προετοιμασία αλλά και η μετέ-

πειτα παρακολούθηση (follow-up).

1. Ενίσχυση προσπαθειών για προσέλκυση επεν-

δύσεων σε τομείς με αυξημένο δυναμικό. Τα 

αρμόδια Υπουργεία/ Υφυπουργεία μέσα από την 

υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης για Προσέλκυση 

Ξένων Επιχειρήσεων, θα στοχεύσουν στην 

προσέλκυση επενδύσεων σε νέους στρατηγικούς 

τομείς που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνι-

στικότητα της οικονομίας και να δημιουργήσουν 

νέες θέσεις εργασίας, με ψηλή παραγωγικότητα 

και αξία, όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών, η εκπαίδευση, η υγεία κ.ά. Επισημαί-

νεται σχετικά, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση σε τομείς με ψηλές δυνατότητες στην 

ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάχυση της καινοτομίας.

3. Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε ψηλό επίπεδο 

σε τομεακά φόρουμ και εκθέσεις. Τα αρμόδια 

Υπουργεία/ Υφυπουργεία θα εντοπίσουν τα τομεα-

κά φόρουμ και εκθέσεις με το μεγαλύτερο 

αντίκτυπο (κύρος, δημοτικότητα κτλ.) και θα 

διασφαλίσει τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της 

Κύπρου σε ψηλό επίπεδο, με σκοπό την προβολή 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέ-

ρει η χώρα, αλλά και την ενημέρωση δυνητικών 

επενδυτών για τις τελευταίες εξελίξεις στους 

τομείς ενδιαφέροντος τους. 
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5. Προώθηση σύναψης Συμφωνιών Προστασίας 

Επενδύσεων. Οι Συμφωνίες Προστασίας Επενδύ-

σεων συνεισφέρουν στην αύξηση ροών ΑΞΕ, 

καθώς προσφέρουν στους επενδυτές πλεονεκτή-

ματα, όπως ίση μεταχείριση και προστασία από 

απαλλοτρίωση στη χώρα προορισμού της επένδυ-

σης, καθώς και πρόσβαση σε ουδέτερη επίλυση 

διαφορών. Οι Συμφωνίες αυτές εντάσσονται στο 

πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και 

η Κύπρος υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για εξασφάλιση ψηλής προστα-

σίας των επενδύσεων στις υπό διαπραγμάτευση 

εμπορικές συμφωνίες. 

6. Αξιοποίηση της κυπριακής διασποράς. Το 

Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με άλλα 

αρμόδια Υπουργεία, θα θεσμοθετήσει διάλογο με 

τους Κύπριους επαγγελματίες της διασποράς, με 

στόχο την αξιοποίηση των εμπειριών και του 

δικτύου επαφών τους για τους τομείς και τις 

αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Προώθηση και εδραίωση μιας συνεκτικής και συναφούς εθνικής ταυτότητας της Κύπρου (nation branding) στο εξωτερικό 

Η προώθηση της ταυτότητας της Κύπρου στο εξωτερικό είναι σημαντική συνιστώσα της διπλωματίας. Παρόλα αυτά, είναι 

μια έννοια που πρέπει να εξετάζεται ευρύτερα και χρειάζεται συντονισμένη διακυβερνητική προσπάθεια για την αποτελε-

σματική προώθηση της. Μεμονωμένα, ο κάθε τομέας της κυπριακής οικονομίας έχει ήδη αναπτύξει τη δική του ταυτότητα 

και προωθεί τα μηνύματα που θέλει να επικοινωνήσει προς τα έξω (π.χ. τουρισμός, πολιτισμός, εμπόριο, επενδύσεις, 

έρευνα και καινοτομία κτλ.). Αυτό που απουσιάζει είναι η σύνδεση μεταξύ όλων των τομεακών ταυτοτήτων σε μια ενιαία, 

συνεκτική και συναφή ταυτότητα για τη χώρα, η οποία θα προβάλλει ξεκάθαρα τις αξίες και τις επιδιώξεις της Κύπρου 

στον κόσμο. Χρειάζεται δηλαδή μια μετάβαση από το “micro-branding” σε “macro-branding”. Η δημιουργία και προβολή μιας 

δυνατής και ολοκληρωμένης ταυτότητας για την Κύπρο αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της χώρας για πρόσβαση σε 

αγορές, καταναλωτές, κεφάλαια, ανθρώπινο δυναμικό, καινοτόμες ιδέες κ.ά., μέσω της δημιουργίας θετικών εννοιών και 

αντιλήψεων.



Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προωθηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

1. Ανασκόπηση και ανάλυση των 

αντιλήψεων, των δυνατοτήτων και 

των αδυναμιών της εθνικής ταυτό-

τητας της Κύπρου. Το πρώτο βήμα 

στη διαδικασία  για καθορισμό της 

εθνικής ταυτότητας είναι η κατανό-

ηση και ανάλυση των επικρατού-

ντων αντιλήψεων για τη χώρα στο 

παρόν στάδιο. Οι αντιλήψεις αυτές 

είναι πολύ πιθανό να διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα και ανά ομάδα 

ατόμων (π.χ. τουριστών, επιχειρη-

ματιών, επενδυτών κτλ.). Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι με παρουσία στο 

εξωτερικό – και ιδιαίτερα οι 

∆ιπλωματικές Αποστολές της 

Κύπρου – είναι σε θέση να γνωρί-

ζουν τις αντιλήψεις αυτές ή, αν δεν 

τις γνωρίζουν, μπορούν πιο εύκολα 

να τις εξασφαλίσουν με συγκεκριμέ-

να εργαλεία. Αφού καθοριστούν και 

αναλυθούν οι τρέχουσες αντιλή-

ψεις, θα καταστεί πιο ξεκάθαρη η 

πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η 

Κύπρος για να πετύχει το όραμα και 

τις φιλοδοξίες της σε σχέση με το 

αφήγημα που θέλει να προβάλλει 

στον κόσμο. 

2. ∆ιαβουλεύσεις και συντονισμός 

για την ανάπτυξη μιας επικοινωνια-

κής στρατηγικής για την εθνική 

ταυτότητα της Κύπρου. Η ανάπτυξη 

μιας επικοινωνιακής στρατηγικής 

για την εθνική ταυτότητα της 

Κύπρου είναι ένα θέμα το οποίο 

εκτείνεται πέρα από το πεδίο της 

Οικονομικής ∆ιπλωματίας και ως εκ 

τούτου πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο. Εντούτοις, ο 

μηχανισμός συνεργασίας της Στρα-

τηγικής Οικονομικής ∆ιπλωματίας, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

φόρουμ προκαταρκτικών διαβου-

λεύσεων και συντονισμού στο θέμα 

αυτό, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι 

απαραίτητες δράσεις προς την 

ανάπτυξη της εν λόγω επικοινωνια-

κής στρατηγικής.  

3. Θέσπιση μηχανισμού διαχείρισης 

κρίσεων για θέματα που σχετίζο-

νται με τη φήμη και την εικόνα της 

Κύπρου στο εξωτερικό. Γεγονότα ή 

κρίσεις, που έχουν επιπτώσεις στη 

διεθνή φήμη της Κύπρου, θα πρέπει 

να τυγχάνουν χειρισμού έγκαιρα και 

με επάρκεια. Το Υπουργείο Εξωτερι-

κών, μέσω του μηχανισμού οικονο-

μικής διπλωματίας (Ομάδα Εργασί-

ας), θα ενημερώνει τους εμπλεκόμε-

νους φορείς και θα διεξάγει αξιολό-

γηση του ρίσκου. Στη συνέχεια, θα 

διεξάγεται διαβούλευση για τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 

την αντιμετώπιση του γεγονότος ή 

της κρίσης, καθώς και για τον τρόπο 

που αυτά θα γνωστοποιηθούν.  
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04 ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Η εφαρμογή της Στρατηγικής της Οικονομικής ∆ιπλωματίας προϋποθέτει τη χρήση και αξιοποίηση πολλών και διαφορετι-

κών εργαλείων. Μέσα από τη μελέτη βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών και ανάλυση από τους εμπειρογνώμονες του 

Υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και καθορίστηκαν τα καταλληλότε-

ρα εργαλεία για την περίπτωση της Κύπρου, τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:



Τα εργαλεία αυτά αποσκοπούν στην προώθηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και 

των εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Περιλαμβάνουν την παροχή στήριξης προς εξαγω-

γείς, τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό και άλλων προωθητικών 

δράσεων όπως σεμινάρια, εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και  συμμετοχή σε 

εκθέσεις. Περιλαμβάνουν επίσης τη θέσπιση και δράση Επιχειρηματικών Συνδέσμων.

Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν ενισχυτικά προς τους διαθέσιμους πόρους της Κυβέρνησης, 

χρηματικούς και σε ανθρώπινο δυναμικό και δεν προϋποθέτουν σημαντικό επιπρόσθετο κόστος. 

Περιλαμβάνουν την αξιοποίηση του δικτύου αποστολών της ΕΕ (συντονισμός, συνεργασία, 

ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή διοργάνωση δράσεων κ.ά.), την περαιτέρω αξιοποίηση της 

∆ιασποράς και των Επίτιμων Προξένων της Κύπρου – ειδικά σε χώρες όπου δεν υπάρχει 

∆ιπλωματική Αποστολή – και τη μόχλευση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, 

όπως για παράδειγμα ο Επιχειρηματικός ∆ιάλογος ΕΕ-Ινδίας ή ο ∆ιάλογος ΕΕ-Συμβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου για την Οικονομική ∆ιαφοροποίηση.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τα ψηφιακά εργαλεία ενισχύουν τη διάχυση και συλλογή πληροφοριών και τη δικτύωση σε ξένες 

αγορές. Ενώ πολλά από αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται ήδη, χρειάζεται περισσότερος 

συντονισμός και παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση τους, ειδικότερα όσον αφορά 

στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Σημαντικό πλεονέκτημα των εργαλείων αυτών είναι η εύκολη πρόσβαση σε αυτά και το χαμηλό 

κόστος χρήσης. Περιλαμβάνουν επαγγελματικές πλατφόρμες επικοινωνίας για τη διενέργεια 

διαδικτυακών εκδηλώσεων, την παρουσία σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, την ανάπτυξη 

ψηφιακών “country notes” τα οποία μπορεί να εξειδικεύονται ανά τομέα, τη χρήση εξειδικευμέ-

νων λογισμικών για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Customer Relationship Management – CRM), καθώς και τη 

χρήση έτοιμα διαθέσιμων εργαλείων ανάλυσης αγορών. Περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση 

των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσω της παρο-

χής εξειδικευμένης εκπαίδευσης για εκμάθηση και εξοικείωση με συγκεκριμένα εργαλεία, έτσι 

ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρονται.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τα εργαλεία στοχεύουν στην εδραίωση μιας ισχυρής και θετικής ταυτότητας της Κύπρου στο 

εξωτερικό και περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια και έρευνες για την επισκόπηση και ανάλυση 

των υφιστάμενων αντιλήψεων στο εξωτερικό για τη χώρα, την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας 

ολοκληρωμένης και συνεκτικής Στρατηγικής Εθνικής Ταυτότητας και τον συντονισμό και καθο-

δήγηση με σκοπό τη διάχυση ομοιόμορφων και ξεκάθαρων μηνυμάτων προς το εξωτερικό. Περι-

λαμβάνει επίσης εργαλεία όπως μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων για θέματα που αφορούν τη 

διαχείριση της φήμης της χώρας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (NATION BRANDING) ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ



Για την υλοποίηση της Στρατηγικής, το Υπουργείο Εξωτε-

ρικών, μέσω μιας συμμετοχικής και συμβουλευτικής 

διαδικασίας με τα μέλη της Ομάδας Εργασίας της Οικονο-

μικής ∆ιπλωματίας, θα καταρτίσει συγκεκριμένο κυλιό-

μενο Σχέδιο ∆ράσης για την περίοδο 2021-2023, το οποίο 

θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση. Το Σχέδιο ∆ράσης θα 

αποτελεί ουσιαστικά τον οδηγό δραστηριοποίησης της 

διπλωματικής υπηρεσίας στο εξωτερικό, με συγκεκριμέ-

να χρονοδιαγράμματα. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα παρακολουθεί την υλοποί-

ηση του Σχεδίου ∆ράσης και θα ενημερώνει σε τακτική 

βάση την Ομάδα Εργασίας της Οικονομικής ∆ιπλωματίας. 
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Με βάση την ανατροφοδότηση που θα λαμβάνεται από την 

υλοποίηση των δράσεων, θα υπάρχει η δυνατότητα 

προσαρμογής του Σχεδίου ∆ράσης. Επιπρόσθετα, το 

Υπουργείο Εξωτερικών θα ετοιμάζει Ετήσια Έκθεση, η 

οποία θα υποβάλλεται σε όλα τα επίπεδα ∆ιακυβέρνησης 

της Στρατηγικής.

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Στρα-

τηγικής, η Ομάδα Εργασίας της Οικονομικής ∆ιπλωματίας 

θα υιοθετήσει σχετικούς ∆είκτες Παρακολούθησης.

05 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΜΕΛΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ MODUS OPERANDI

- 

- 

- 

*Στη ∆ιυπουργική Επιτροπή 
δύναται να συμμετέχουν και 
άλλοι Υπουργοί / Υφυπουργοί, 
αναλόγως των θεμάτων και 
τομέων πολιτικής που θα 
συζητούνται.

Υπουργός Εξωτερικών 

Υπουργός Οικονομικών

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας.

Κατάλογος των μελών 
περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙΙ

- 

- 

- 

Παροχή πολιτικής κατεύθυνσης 
σύμφωνα με τους καθορισμένους 
άξονες πολιτικής της Κυβέρνησης 
και τις πολιτικές προτεραιότητες 
κάθε Υπουργείου/ Υφυπουργείου. 

Εποπτεία υλοποίησης του Σχεδίου 
∆ράσης και παροχή κατεύθυνσης, 
εφόσον κριθεί σκόπιμο, για 
προσαρμογή του.

Παροχή κατεύθυνσης από τον 
Υπουργό Οικονομικών σε σχέση 
με την οικονομική πολιτική και, 
κατ’ επέκταση, τις 
προτεραιότητες και τους τομείς 
επικέντρωσης.

-

- 

-

Καθορισμός δράσεων οικονομικής 
διπλωματίας και δεικτών 
παρακολούθησης.

Αναγνώριση χωρών/περιοχών και 
προτάσεις για δραστηριότητες 
των ∆ιπλωματικών Αποστολών. 

Παρακολούθηση αποτελεσμάτων 
των συμφωνημένων 
πρωτοβουλιών και δράσεων. 

Συνεδριάζει ανά εξάμηνο και οι 
συναντήσεις τροφοδοτούνται 
από Ετήσια Έκθεση και 
συνοπτική Ενδιάμεση Έκθεση 
που ετοιμάζονται από την Ομάδα 
Εργασίας, μετά από εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Οικονομικής 
∆ιπλωματίας.

Υπουργείο Εξωτερικών - 

- 

- 

Καταγραφή προτεινόμενων 
προτεραιοτήτων και δράσεων και 
διασφάλιση ευθυγράμμισης τους 
με τους Στρατηγικούς Στόχους. 

Καταρτισμός, παρακολούθηση και 
αναπροσαρμογή του Σχεδίου 
∆ράσης.

∆ιασφάλιση της εφαρμογής της 
Στρατηγικής Οικονομικής 
∆ιπλωματίας.

Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα με όλες τις 
∆ιευθύνσεις του Υπουργείου για 
να ενημερώσει για την πρόοδο 
και να ενισχύσει την εσωτερική 
επικοινωνία του Υπουργείου. 

-

- 

Τα  μέλη της ΟΕ καλούνται να 
ενημερώνουν σχετικά με τις 
προτεραιότητες τους και τους 
δείκτες παρακολούθησης ανά 
εξάμηνο.

Συνεδριάζει κάθε τρίμηνο.

Υπουργείο Εξωτερικών -

-

Οι ∆ιπλωματικές Αποστολές 
διαβουλεύονται με τη 
∆ιεύθυνση Οικονομικής 
∆ιπλωματίας για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και 
δεικτών παρακολούθησης, με 
ανάλογο μηχανισμό 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης.

Εφαρμογή δράσεων και 
πρωτοβουλιών.

-

- 

Παρέχουν σε τριμηνιαία βάση, 
ενημέρωση στη ∆ιεύθυνση Ο∆ 
για πρόοδο και εξελίξεις.

Παροχή ad-hoc εκθέσεων για 
σημαντικές εξελίξεις. 

∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΜΑ∆Α
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
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Μέλη της Ομάδας Εργασίας για την Οικονομική ∆ιπλωματία και οι δραστηριότητες τους στο πλαίσιο αυτό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν

Σχεδιασμός, προώθηση  της υλοποίησης  και παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Οικονομικής 
∆ιπλωματίας.

Συντονισμός 42 ∆ιπλωματικών Αποστολών, 6 Προξενείων, 4 Μόνιμων Αντιπροσωπειών και 1 Γραφείου Εκπροσώπη-
σης στο εξωτερικό για σκοπούς προώθησης των δράσεων.

Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ν ΑΥ Τ Ι Λ Ι Α Σ

Προώθηση της Κύπρου ως κέντρου ναυτιλίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού Νηολογίου.

Προώθηση και στήριξη των επενδύσεων στη ναυτιλία, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και υλοποίησης 
κινήτρων.

Καθορισμός και υλοποίηση Πολιτικής για την Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακή Πολιτική.

Προώθηση επενδύσεων στους τομείς της έρευνας, καινοτομίας και των τεχνολογιών επικοινωνίας.

Γ Ε Ν Ι Κ Η  ∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

Ευρωπαϊκά Ταμεία και Προγράμματα.

∆ιμερείς Συμφωνίες Οικονομικής Συνεργασίας.

Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Ο Ρ ΓΑ Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ  Ε Π Ε Ν ∆Υ Σ Ε Ω Ν  ( “ I N V E S T  C Y P R U S ” )

Προώθηση, προσέλκυση και διευκόλυνση επενδύσεων.

∆ιοργάνωση προωθητικών δράσεων και πραγματοποίηση επαφών. 

Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Προώθηση της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού (εμπόριο υπηρεσιών). 

Προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.

Συντονισμός 14 γραφείων εκπροσώπησης στο εξωτερικό.

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Ενσωμάτωση πολιτικών προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ημοσιονομικής Πολιτικής και 
στον ετήσιο προϋπολογισμό.

Παροχή κατεύθυνσης σε σχέση με την οικονομική πολιτική και, κατ’ επέκταση, τις προτεραιότητες και τους τομείς 
επικέντρωσης.

Ενημέρωση διεθνών οργανισμών και οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονο-
μίας.

Σύναψη Συμφωνιών Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων πολιτικής του.

Προώθηση των εξαγωγών (γεωργικών και βιομηχανικών). Συντονισμός των 14 Εμπορικών Κέντρων στο εξωτερικό 
και χρήση εργαλείων, όπως σχέδια χορηγιών, και η λειτουργία του Export Help Desk για στήριξη των κυπριακών 
επιχειρήσεων με εξαγωγικό ενδιαφέρον.

Προβολή και προώθηση της Κύπρου ως κέντρου διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και παροχής υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών.

Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και προώθηση των διεθνών εμπορικών σχέσεων της Κύπρου. 

∆ιμερείς και ευρωπαϊκές Συμφωνίες Προστασίας Επενδύσεων.

Πολιτική στον τομέα της ενέργειας.

Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ,  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ ,  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ  Κ Α Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ




