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Οικονομικές πτυχές και επιπτώσεις από τη μη λύση / επίλυση 
 

Θα χωρίσω την εισήγηση μου σε τρεις ενότητες, 
⚫ Σύντομη ανασκόπηση της κυπριακής οικονομίας 
⚫ Παθογένειες, κίνδυνοι και όρια της κυπριακής οικονομίας 
⚫ Προκλήσεις , Προοπτικές, Οικονομικά  Οφέλη από τη Λύση 
 
Ανασκόπηση κυπριακής Οικονομίας 
Η κυπριακή οικονομία είναι μια κατ´εξοχή οικονομία των Υπηρεσιών . Σχεδόν 85% της 
συνεισφοράς στο ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από τον Τομέα των Υπηρεσιών . Κύριοι κλάδοι 
του τομέα αποτελούν ο τουρισμός, η ναυτιλία, η παροχή επαγγελματικών, τεχνικών 
υπηρεσιών (international Business), χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κλπ. 
Ο τομέας των Υπηρεσιών αποτελεί την κινητήρια δύναμη για οικονομική ανάπτυξη και 
απασχόληση 
Οι παραδοσιακοί τομείς της οικονομίας – Γεωργοκτηνοτροφία και Μεταποιητική 
Βιομηχανία - έχουν συρρικνωθεί σε ποσοστό κάτω του10% σε ότι αφορά τη συμβολή τους 
στην παραγωγή του ΑΕΠ. Η έλλειψη επαρκών φυσικών πόρων , ο κατατεμαχισμός σε 
μικρούς αγροτικούς κλήρους και η χαμηλή διείσδυση σύγχρονων και αποδοτικών 
τεχνολογιών θέτει και τα ανάλογα όρια και περιορισμούς στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. 
Αναφορικά με το Τομέα της Μεταποίησης το μικρό μέγεθος της εσωτερικής αγοράς, η 
διχοτόμηση του νησιού ,το εξαιρετικά ψηλό κόστος ενέργειας , η χαμηλή διείσδυση των 
νέων τεχνολογιών και η έλλειψη οικονομιών κλίμακας ως αποτέλεσμα των μεγεθών θέτει 
επίσης και σε αυτό τον πυλώνα περιορισμούς στην ανάπτυξη και επιρροή του στο σύνολο 
της οικονομίας. 
Σημαντικότεροι κλάδοι του τομέα Μεταποίησης είναι η φαρμακοβιομηχανία και η 
παραγωγή χαλλουμιού ,δυο κλάδοι με έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα . Επίσης η παραγωγή 
μεταποιημένων τροφίμων και ποτών που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών της 
εσωτερικής αγοράς παρά την υποχώρηση που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ως 
αποτέλεσμα του εξωτερικού ανταγωνισμού συνεχίζει να έχει αξιόλογη συμμετοχή στον 
τομέα της μεταποίησης  
Ο τομέας των κατασκευών μετά την σημαντική συρρίκνωση που υπέστη ως αποτέλεσμα 
της μεγάλης οικονομικής κρίσης ( εξάλλου ήταν μια από τις γενεσιουργές αιτίες της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης) έχει ανακάμψει και ενισχυθεί με μια συμβολή στο ΑΕΠ της 
τάξης του 7% . Εκμεταλλευόμενοι τα αμφιλεγόμενα Σχέδια πολιτογραφήσεων και παροχής 
βίζας μόνιμης διαμονής και διακίνησης εντός ευρωπαϊκού χώρου, σε πολίτες τρίτων χωρών, 
οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, στράφηκαν στην ανέγερση κατοικιών και διαμερισμάτων 
υψηλού κόστους . 
 
Παθογένειες - κίνδυνοι και όρια κυπριακής οικονομιας 
Η οικονομία της κάθε χώρας δεν λειτουργεί ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα αλλά μέσα σε 
ένα παγκοσμιοποιημένο και αλληλοεξαρτώμενα περιβάλλον. Ήδη παρουσιάζεται 
επιβράδυνση της ανάπτυξης τόσο στην ευρωζώνη , της οποίας είμαστε αναπόσπαστο 
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κομμάτι, όσο και στη παγκόσμια οικονομία. 
Ο εμπορικός πόλεμος που επέβαλε η διακυβέρνηση Τραμπ, το brexit, η εξάπλωση της 
επιδημίας με τον κορονοϊό, η αυξανόμενη πίεση στις οικονομίες και πολίτες από τις 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι παράγοντες που θα επηρεάσουν 
περαιτέρω αρνητικά το οικονομικό κλίμα , θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη και με πολύ 
πιθανή την είσοδο σε ένα νέο κύκλο παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. 
Η ισχυρή εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τον τομέα των υπηρεσιών ,τομέας ο 
οποίος βασίζεται στο διεθνές περιβάλλον, οι διαφοροποιήσεις του οποίου επηρεάζουν 
σημαντικά την ευρωστία του, καθιστούν την κυπριακή οικονομία εξαιρετικά ευάλωτη . Ήδη 
οι αναθεωρημένες προβλέψεις δεικνύουν πως η κυπριακή οικονομία θα εισέλθει σε μια 
φάση επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης με ρυθμούς αύξησης 2,0 - 2,5% για το 
2020 - 2021 έναντι των υψηλών ρυθμών  στην πενταετία 2015 – 2020 
 
Μερικά παραδείγματα 
Τουρισμός 
Σταθεροποίηση σε αφίξεις τουριστών στα 3,9 εκατομμύρια αλλά με μια συνεχή, 
ανησυχητική ετήσια  μείωση της κατά κεφαλής δαπάνης που οδηγά σε μείωση των 
συνολικών εσόδων από τον τουρισμό κατά 1,5% Το τουριστικό μοντέλο που αναπτύξαμε 
είναι μονοδιάστατο, εξαντλήσαμε τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον 
πουλώντας ένα προϊόν που βασίζεται στον ήλιο και στη θάλασσα , περιοριζόμενοι έτσι σε 
εισροές  χαμηλού κόστους και δαπάνη τουρισμό . Το brexit, η αποσταθεροποίηση στη 
περιοχή και επέκταση της επιδημίας του κορονοϊού ενδέχεται να επιδεινώσουν το κλίμα. 
 
Κατασκευές  
Η εισαγωγή ολοένα και πιο αυστηρών κριτηρίων που αφορούν τις πολιτογραφήσεις , κάτω 
από τη πίεση των ευρωπαίων εταίρων μας, θα επιβραδύνει την ανάπτυξη του τομέα . Ήδη 
παρουσιάζονται τα πρώτα φαινόμενα αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε 
κατοικίες υψηλού κόστους με αποτέλεσμα να αναβάλλεται η έναρξη κατασκευαστικών 
εργασιών σε ήδη αδειοδοτημένους πολυόροφους πύργους . Η στροφή προς χαμηλού και 
μεσαίου κόστους κατοικίες / διαμερίσματα αποτεινόμενοι στην εγχώρια ζήτηση δεν θα 
είναι εύκολη γιατί θα προσκρούει στα ζητήματα χρηματοδότησης και στις ψηλές  τιμές 
που αποκτήθηκαν τα οικιστικά τεμαχια από τους επαγγελματίες ανάπτυξης γης  
 
Τραπεζικός Τομέας 
Ο άλλοτε γίγαντας της κυπριακής οικονομίας αποτελεί πια τον μεγάλο ασθενή της 
οικονομίας με κίνδυνο η ασθένεια να εξελιχθεί σε ανίατη. Τα ΜΕΔ παραμένουν σε 
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα , ο ιδιωτικός δανεισμός είναι σε ποσοστό ο ψηλότερος στην 
Ευρώπη γεγονότα που καθιστούν την στήριξη της ανάπτυξης ( επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών) προβληματική . 
 
Επαγγελματικές , Συμβουλευτικές , Τεχνικές Υπηρεσίες (International Business ) 
Ο τομέας , ο οποίος αναπτύχθηκε ραγδαία από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά ,με 
απασχόληση  που ανέρχεται σε 30000 άτομα βρίσκεται σε μια συνεχή υποχώρηση . Η 
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ασύδοτη και ανεξέλεγκτη πορεία του υποχρέωσαν την ΕΕ και άλλους Διεθνείς 
Οργανισμούς να θέσουν την χώρα υπό επιτήρηση, επιβάλλοντας αυστηρά μέτρα ελέγχων 
σε ότι αφορά τις δραστηριότητες που αφορούν την νομιμοποίηση κερδών που 
προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες . 
Η πιθανή υιοθέτηση ελάχιστου κοινού εταιρικού φορολογικού συντελεστή στην ΕΕ θα 
επιδεινώσει περαιτέρω τα οικονομικά δεδομένα του κλάδου. Ήδη τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζεται σημαντική μείωση στην εγγραφή νέων εταιρειών  
Συμπερασματικά σε αυτή την ενότητα εκτιμώ πως από τα όσα έχω περιγράψει πιο πάνω 
σε συνδυασμό με την αναποτελεσματική και δαπανηρή κρατική μηχανή , το ψηλό δημόσιο 
χρέος και τα πολλαπλά εμπόδια και προβλήματα που προκύπτουν από τη διχοτόμηση της 
χώρας δεν επιτρέπουν να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας , η 
οποία σταδιακά ξεμένει από δυναμική και αποθέματα με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ο 
ρυθμός ανάπτυξης που μεσοπρόθεσμα πιθανόν να οδηγήσει σε οικονομική ύφεση. 
 
Προοπτικές – Προκλήσεις-το Μέρισμα από μια πιθανή Επίλυση 
 
Η πρώτη παραδοχή που πρέπει να κάνουμε εξαρχής είναι πως πιθανόν βραχυπρόθεσμα να 
προκληθούν προβλήματα και ανισορροπίες στη πρώτη περίοδο που θα ακολουθήσει τη 
λύση( Στήριξη τ/κ συνιστώντος κρατιδίου, περιουσιακό, δαπάνες κεντρικής κυβέρνησης) . 
Είναι σε αυτές τις πιθανές επιπτώσεις που στηρίζονται οι οπαδοί του status quo για να 
στήσουν την βιομηχανία φόβου και κινδυνολογίας. 
Την Οικονομία όμως θα πρέπει να την προσεγγίζουμε όχι μόνο στη βραχυπρόθεσμη της 
διάσταση αλλά και σε βάθος χρόνου . 
Το παράδειγμα της ενοποιημένης Γερμανίας: Στη γερμανική κοινή γνώμη ,όταν πέρασε ο 
πρώτος ενθουσιασμός από την ιδέα της ενοποίησης, άρχισε να κυριαρχεί ο σκεπτικισμός 
για τις οικονομικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών(στο ισχυρό μέρος την τότε 
Δ. Γερμανία). Τα πρώτα χρόνια είναι γεγονός πως χρειάστηκε να γίνουν κάποιες θυσίες. Ως  
αποτέλεσμα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων η οικονομία της ενοποιημένης πια 
Γερμανίας ανέβηκε στις ράγιες της οικονομικής ανάπτυξης από τις οποίες 25 χρόνια μετά 
δεν έχει κατέβει. Ακόμα και στα χρόνια της μεγάλης παγκόσμιας κρίσης (2007 -2012) οι 
Γερμανοί εργαζόμενοι συνέχιζαν να αυξάνουν τους μισθούς και τα εισοδήματά τους. 
Τη προοπτική  Λύσης θα πρέπει να την προσεγγίσουμε όχι μόνο στις βραχυπρόθεσμες 
επιπτώσεις που θα προκύψουν αλλά κυρίως μέσα από τα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται. 
Εκμεταλλευόμενοι την 
 1.πολιτική σταθερότητα που θα δημιουργηθεί, 
 2. Την επέκταση του οικονομικού χώρου και τη συνεπακόλουθη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας που θα προκύψουν 
 3.την αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού και των δυνητικών πλεονεκτημάτων τα 
οποία λόγω της διαίρεσης σήμερα βρίσκονται σε αδράνεια 
 4.την ιδιότητα μέλους της Ε.Ε. 
 5. Την δημιουργία συνθηκών ελέγχου – ισορροπίας στη διακυβέρνηση που θα επιβάλλει 
ένα σύγχρονο σύνταγμα/νομοθετικό πλαίσιο 
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 6. Τις ευκαιρίες επενδύσεων που θα προκύψουν, 
 
θα διασφαλίσουμε σταθερούς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε βάθος 20-ετίας , το 
αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η αύξηση του ΑΕΠ σαν σύνολο, σαν κατά κεφαλή , θα 
δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες απασχόλησης και θα χρηματοδοτήσει σε σημαντικό 
βαθμό την επίλυση του περιουσιακού. 
Πολύ επιγραμματικά ως αποτέλεσμα της Επίλυσης μεταξύ άλλων θα υπάρξει, 
α) προσέλκυση κεφαλαίων για δημιουργία υποδομών ιδιαίτερα στο τ/κ συνιστών κρατίδιο 
και στις περιοχές που θα επιστραφούν 
β) προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε τουρισμό,μαρίνες, ακίνητα , ναυτιλία, 
τεχνολογίες , πράσινη ενέργεια/οικονομία κλπ 
γ) άρση εμποδίων που υπάρχουν σήμερα εκ μέρους της Τουρκίας για ναυτιλία , αεροπλοία 
κλπ 
δ)Πρόσβαση σε μια αγορά των 80 εκατομυρίων πολιτών και μεγέθους 650 Δις ευρώ με 
ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο τουρισμό και το κλάδο Παροχής Επαγγελματικών 
Υπηρεσιών (international business) 
ε) ανάδειξη της χώρας σε ένα σε  ενιαίο  κέντρο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης   
στ) αξιοποίηση των οποιοδήποτε αποθεμάτων φυσικού αερίου στα πλαίσια μιας win-win 
συμφωνίας που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των χωρών της περιοχής 
 
Μερικά Παραδείγματα των θετικών επιπτώσεων σε βασικούς τομείς της κυπριακής 
οικονομίας 

1) Επιστροφή Βαρωσίων , η επιστροφή της πόλης και η ανάπτυξη της στα πλαίσια ενός 
ευρύτερου πλαισίου  ενοποιημένου οικονομικού και γεωγραφικού χώρου και 
υλοποιώντας αναπτυξιακά χαρακτηριστικά πράσινης και έξυπνης πόλης θα 
δημιουργήσει ένα υψηλότερης στάθμης τουριστικό προιόν , δημιουργία 
τουλάχιστον 12 χιλ. επιπρόσθετων κλινών με προσέλκυση μισού εκατομυρίου 
τουριστών και δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα. 
(Εκμετάλλευση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων: Αμμώδεις παραλίες , ζεστά 
νερά, Μεσαιωνική πόλη, πύργος του Οθέλλου,Σαλαμίνα, Απόστολος Βαρνάβας, 
Κάστρο Καντάρας, Καρπασία.) 

2) Τουρισμός Σκαφών Αναψυχής. Η άρση των εντάσεων και η ομαλοποίηση στην 
Ανατολική Μεσόγειο θα θέσει την Ανατολική Μεσόγειο στο χάρτη του υψηλού σε 
αξία τουρισμού ιδιωτικών σκαφών – κατά το παράδειγμα της Δυτικής και Κεντρικής 
Μεσογείου- με φυσιολογικό αποτέλεσμα την δημιουργία Μαρίνων 

3) International business  ο κλάδος απασχολεί 30000 άτομα 7% της συνολικής 
απασχόλησης και συνεισφέρει 8,5% στο ΑΕΠ με πτωτικές τάσεις για τους λόγους που 
προαναφέραμε. Η Κύπρος και ιδιαίτερα το μελλοντικό τ/κ κρατίδιο  
εκμεταλλευόμενη την ιδιότητα μέλους της Ε.Ε. , τις εμπειρίες και υποδομές που 
αποκτήθηκαν, θα καταστεί η Πύλη προς την Ευρώπη για χιλιάδες τουρκικές εταιρίες 
με ρεαλιστικό σενάριο τη δημιουργία πάνω από 10 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας 
στον κλάδο. 

4) Ναυτιλία, το 2016 ήσαν εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο 1663 πλοία με 
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συνολικό φορτίο 23,143,000 τόνους , με απασχόληση 9000 ατόμων στην υποστήριξη 
πλοίων και συμμετοχή 6%  στο ΑΕΠ, εκτιμάται, λόγω της άρσης των εμποδίων και 
περιορισμών από την Τουρκία, η σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού των πλοίων 
όσο και του συνολικού φορτίου του κυπριακού νηολογίου με συνεπακόλουθη τη 
δημιουργία 6000 νέων θέσεων στην ναυτιλία/ αεροπλοία 

5) Χαλλούμι, Ένας δυναμικός ,εξαγωγικός κλάδος με συνεισφορά 250 εκ στο ΑΕΠ 
στηριγμένο σε εγχώριες πρώτες ύλες , τεράστιες εξαγωγικές προοπτικές ως 
αποτέλεσμα της αναζήτησης εναλλακτικών προς το κρέας μορφών διατροφής. Το 
μέλλον του τομέα εξαρτάται από την επίλυση γιατί δεν αποτελεί προιόν μόνο των 
ε/κ αλλά κοινή κληρονομιά ε/κ – τ/κ. Η αναγνώριση του ως Προιόν Ονομασίας 
Προέλευσης δεν αφορά μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά πρωτίστως  τις 
πολιτικές διαστάσεις  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ, η επίλυση του κυπριακού θα δώσει μια  νέα προοπτική αειφόρας, 
σταθερής ανάπτυξης  

• Αύξηση του ΑΕΠ σε βάθος 10ετίας με Λύση (4% μέσος ρυθμός αύξησης) στα 
37,1 Δις. έναντι 25,05 που ήταν το 2019 (21,2 Ε/Κ και 3,8 τ/κ) 

• Χωρίς Λύση με ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2% (μ.ο 15ετίας 1,9% για Ε/Κ και 
4,9% για τ/κ) το συνολικό ΑΕΠ θα ανέλθει 30 Δις. 

• Το μέρισμα από την Λύση θα είναι σε βάθος 10ετίας 7,1 Δις. (Διαφορά ΑΕΠ 
με Λύση – ΑΕΠ χωρίς Λύση) 
Αυτό το μέρισμα θα το μοιραστούν οι πολίτες της ενωμένης πια χώρας που 
θα αντανακλάται σε ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης , ποιότητας ζωής , 
απασχόλησης και κοινωνικού κράτους. 

 
Και μια οφειλόμενη απάντηση  σε  όσους ανησυχούν για τις επιπτώσεις που πιθανόν θα 
υπάρξουν στην περίπτωση λύσης ως αποτέλεσμα της διαφοράς τιμών μεταξύ ε/κ και τ/κ 
συνιστώντων κρατιδίων. Τα τελευταία 15 χρόνια, από την διάνοιξη των οδοφραγμάτων 
μέχρι σήμερα, το κατά κεφαλή ΑΕΠ στα κατεχόμενα είχε αλματώδη άνοδο, για να φτάσει 
σήμερα στο 60% του κατά κεφαλή εισοδήματος των Ε/Κ. Σε βάθος 10ετιας οι νόμοι της 
αγοράς θα λειτουργήσουν καταλυτικά, στα πλαίσια μιας ενοποιημένης οικονομίας και θα 
επιτευχθεί εξισορρόπιση μισθών, τιμών αγαθών και ακινήτων. Κατά συνέπεια δεν 
υφίσταται το επιχείρημα της ανάπτυξης ενός εσωτερικού ανταγωνισμού , καταστροφικού 
για τους ε/κ,που θα βασίζεται στην διαφορά τιμών και μισθών μεταξύ των δύο περιοχών 
 

Γιώργος Ευσταθίου 
17/2/2020 

 


