Ριζικές Τοµές για Μείωση της Γραφειοκρατίας
Στο πλαίσιο της προώθησης της Βελτίωσης του Ρυθµιστικού Πλαισίου (Better
Regulation) στην Κύπρο, το Υπουργείο Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την
KPMG Limited, διοργάνωσαν την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010, εκδήλωση για να
παρουσιάσουν την πρόοδο του έργου για τη µείωση του ∆ιοικητικού Φόρτου
στις νοµοθεσίες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, προς όφελος του
επιχειρηµατικού κόσµου. Την εκτέλεση του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία
KPMG Limited µε χρόνο διάρκειας 8 µηνών, και υπολογίζεται ότι θα
ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2010. Χαιρετισµό στην εκδήλωση
απηύθυναν, ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χαρίλαος Σταυράκης, ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της KPMG Limited, κ. Ανδρέας Κ. Χριστοφίδης, και ο Πρόεδρος
του ΚΕΒΕ, κ. Μάνθος Μαυροµµάτης.
Σκοπός του έργου, το οποίο εκτελείται σε τρεις φάσεις, είναι ο
εκσυγχρονισµός και η απλοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούν οι
επιχειρήσεις για σκοπούς συµµόρφωσής τους µε νοµοθεσίες της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και, κατ’ επέκταση, η απελευθέρωση πόρων σε πιο
παραγωγικούς τοµείς.
Στο παρόν στάδιο, έχει ξεκινήσει η εκτέλεση της τρίτης και τελευταίας
φάσης η οποία αφορά την επιµέτρηση του ∆ιοικητικού Κόστους που
επωµίζονται οι επιχειρήσεις. Η επιµέτρηση θα γίνει σε 8 εθνικούς τοµείς
προτεραιότητας: Τοµέας Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης (και ξένοι
εργάτες υπό τον Τοµέα Εργοδότησης Αλλοδαπών Εργατών του Τµήµατος
Εργασίας), Τοµέας Γεωργίας, Τοµέας Εσωτερικών Προσόδων, Τοµέας
Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, Τοµέας Περιβάλλοντος, Τοµέας
Τελωνείων, Τοµέας ΦΠΑ και Τοµέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Θα ακολουθήσει η υποβολή εισηγήσεων για µείωση του ∆ιοικητικού Φόρτου
στους πιο πάνω τοµείς, µε σκοπό την επίτευξη του εθνικού στόχου µείωσης
κατά 20% µέχρι το 2012, ο οποίος αποτελεί δέσµευση της Κύπρου έναντι της
ΕΕ.
Στο χαιρετισµό του, ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χαρίλαος Σταυράκης,
επεσήµανε ότι η Βελτίωση του Ρυθµιστικού Πλαισίου αποτέλεσε το έναυσµα
για την περαιτέρω προώθηση δοµικών αλλαγών που επιβάλλονται να γίνουν
για την αναβάθµιση και βελτίωση της δηµόσιας υπηρεσίας του τόπου, και
κατά επέκταση, για την καλύτερη και πιο άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη και
των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο κ. Σταυράκης αναφέρθηκε και στα
τεκτενόµενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τονίζοντας ότι « η δεύτερη θητεία του κ.
Μπαρόζο στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει σηµατοδοτήσει την
έναρξη µιας νέας εποχής για τη Βελτίωση του Ρυθµιστικού Πλαισίου, µε την
προώθηση πρωτοβουλίας που αφορά τις «Έξυπνες Ρυθµίσεις», το λεγόµενο
«Smart Regulation». Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες του Smart
Regulation, είναι η ενεργότερη εµπλοκή των τελικών αποδεκτών µιας
νοµοθεσίας, δηλαδή, των επιχειρήσεων και των πολιτών, στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και στην προώθηση νοµοθετικών προτάσεων».

Από την πλευρά του ο κ. Χριστοφίδης, ανάφερε πως το έργο προχωρεί βάσει
χρονοδιαγράµµατος, ενώ τόνισε τη δέσµευση της KPMG για την επιτυχή και
έγκαιρη υλοποίηση του έργου. «Το έργο αυτό αποτελεί µία εκ των
σηµαντικότερων προτεραιοτήτων της εταιρίας µας, στο οποίο απασχολείται
µεγάλος αριθµός των διαθέσιµων πόρων της KPMG, στοχεύοντας έτσι στην
οµαλή και χωρίς καθυστερήσεις επίτευξη των στόχων που απαιτούνται»,
τόνισε ο κ. Χριστοφίδης.
Στο δικό του χαιρετισµό, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, κ. Μάνθος Μαυροµάτης
ανέφερε ότι «η προσπάθεια της Κυβέρνησης για µείωση του ∆ιοικητικού
Φόρτου στις επιχειρήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς, πρώτο,
θα συµβάλει στην απελευθέρωση πόρων και ανθρώπινου δυναµικού για
αξιοποίηση τους µε πιο παραγωγικούς τρόπους, και δεύτερο, θα
υποβοηθήσει σε µεγάλο βαθµό, τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα τους, µε
ευεργετικά αποτελέσµατα στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής
οικονοµίας».
Σηµειώνεται ότι η Βελτίωση του Ρυθµιστικού Πλαισίου, αποτελεί σηµαντική
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχικά, στα πλαίσια της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας, και τώρα στα πλαίσια της «ΕΥΡΩΠΗ 2020», µε
πολλαπλά οικονοµικά οφέλη τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη µέλη.
Συνεπώς, σε µια περίοδο παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, πρωτοβουλίες
προς αυτή την κατεύθυνση είναι επιβεβληµένες.
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