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V

ΣΥνΟΨΗ 

Tο τεράστιο οικονομικό δυναμικό της Κύπρου επί του παρόντος δεν μπορεί να αξιο -
ποιηθεί εξαιτίας πλήθους παραγόντων που επιφέρει η διαίρεση του νησιού μεγεθύνει.
Οι οικονομίες και της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας (ΕΚΚ) και της Τουρκοκυπριακής

Κοινότητας (ΤΚΚ) υποφέρουν από έλλειψη ανταγωνιστικότητας που οφείλεται, μεταξύ άλλων,
στο υψηλό και ασταθές ενεργειακό κόστος, στις ελλιπείς δημόσιες συγκοινωνίες και στα
βαθιά εδραιωμένα κεκτημένα δικαιώματα. Δεν αποτελεί, συνεπώς, έκπληξη το γεγονός ότι
και οι ΕΚΚ και οι ΤΚΚ υπολείπονται των γειτόνων τους όσον αφορά την παραγωγι κότητα.
Καθώς αμφότερες κοι νότητες υποφέρουν από το μικρό μέγεθος της αγοράς τους, η διαίρεση
του νησιού είναι ο παρά γοντας που δεν τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας.
Καθεμιά από τις κοινότητες επίσης έχει τα δικά της ιδιαίτερα χρόνια οικονομικά ζητήματα: η
ΕΚΚ βαρύνεται με το πρόβλημα των επισφαλών δανείων για παράδειγμα, ενώ η ΤΚΚ δεν έχει
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και το δυναμικό της παρακωλύεται από τη χαμηλή συμμετοχή
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Υπάρχει αναμφισβήτητα και το υψηλό κόστος της
διαίρεσης που δεν είναι μόνο οικονομικής φύσης. Παραδείγματος χάριν, πέραν των 1.000
εκτοπισμένων πεθαί νουν κάθε χρόνο χωρίς να έχουν λάβει αποκατάσταση ή αποζημίωση για
τις απωλεσθείσες περιουσίες τους. 

Η λύση του κυπριακού προβλήματος θα δημιουργούσε νέες αγορές για όλη την Κύπρο. Θα
άνοιγε μία νέα αγορά αξίας 650 δισεκατομμυρίων Ευρώ της Τουρκίας στους Ελληνοκύπριους,
ειδικότερα σε σχέση με τομείς όπως ο τουρισμός και οι επαγγελματικές υπηρεσίες και θα
παρείχε στους Τουρκοκύπριους άμεση πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ αξίας 16 τρις Ευρώ. Κάτι
τέτοιο θα αποτελούσε σημαντική ενίσχυση όλου του νησιού στους τομείς του τουρισμού, των
επαγγελματικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και, μακροπρόθεσμα, της ανώτερης εκπαίδευσης.
Η αλλαγή που θα επέλθει στους τομείς αυτούς θα αντανακλάται επίσης και στο λιανικό και το
χονδρικό εμπόριο ενισχύοντας σημαντικά αυτούς τους τομείς.

Η λύση επίσης αναμένεται ότι θα προσελκύσει κεφάλαια από την ΕΕ για την αναβάθμιση
των λιμανιών, των αεροδρομίων και άλλων υποδομών στο Τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος
και σε περιοχές που θα υπόκεινται σε εδαφική προσαρμογή στο Ελληνοκυπριακό συνιστών
κράτος. Αναμένουμε ότι μία λύση θα οδηγούσε επίσης στη σύγκλιση των τιμών στα ακίνητα,
καθώς η διευθέτηση του περιουσιακού θα εξαλείψει το καθεστώς νομικής αβεβαιότητας που
επιβαρύνει τις επηρεαζόμενες περιουσίες ακίνητα και στις δυο κοινότητες. Το γεγονός αυτό
θα ανεβάσει τις τιμές και στην ΤΚΚ και στις περιοχές που υπόκεινται σε εδαφική προσαρμογή.
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Αυτές οι δυναμικές επίσης θα προσελκύσουν σημαντικές ξένες ιδιωτικές επενδύσεις που θα
έχουν ευρύτερη θετική επίδραση στην αγορά των ακινήτων. 

Η λύση του κυπριακού προβλήματος θα συνεπαγόταν ταχύτερη και πιο κερδοφόρα εκμε -
τάλλευση του φυσικού αερίου, σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία η ευκαιρία για την
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου συρρικνώνεται λόγω του ταχέως αυξανόμενου παγκό -
σμιου ανταγωνισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν θα έχουν επιλυθεί οι διαφορές
μεταξύ των διαφόρων παικτών, θα πέσει το κόστος της ασφάλισης, η εκμετάλλευση του
φυσικού αερίου θα καταστεί φθηνότερη για τις εταιρίες οι οποίες θα διαθέτουν περισσότερες
αγορές από τις οποίες να επιλέξουν. Αυτό θα επιτρέψει την ταχύτερη εκμετάλλευση του
αερίου και θα επέτρεπε την πώλησή του με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, κάτι το οποίο
επίσης θα ενίσχυε τα έσοδα της κυβέρνησης. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού ευκαιριών
που θα παρου σιάζονταν λόγω της λύσης του κυπριακού, είμαστε πεπεισμένοι ότι η λύση του
κυπριακού προβλήματος θα παραγάγει σημαντικό «μέρισμα ειρήνης» - τη διαφορά μεταξύ
της οικονομικής επίδοσης με λύση και της οικονομικής επίδοσης χωρίς λύση. 

Προκειμένου να ποσοτικοποιήσουμε το μέρισμα ειρήνης, χρησιμοποιήσαμε δύο δια φο -
ρετικές μεθοδολογίες για την πρόβλεψη: μία που λάμβανε υπόψη κάθε τομέα και μία που
βασιζόταν στη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (ΣΠΣΠ). Για καθεμία
από αυτές τις μεθοδολογίες ετοιμάζουμε μία βασική, μία υψηλή και μία χαμηλή πρόβλεψη·
με άλλα λόγια, δημιουργούμε έξι συνολικά προβλέψεις. Με βάση τον μέσο όρο των δύο
μεθοδολογιών (τον μέσο όρο για τις σταθερές τιμές και αριθμητικό μέσο όσο για τον ρυθμό
ανάπτυξης), βρίσκουμε ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος θα ενίσχυε τα μέσα εισο -
δήματα – το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)– κατά μέσο όρο μεταξύ €6.800
και €11.000 σε σύγκριση με τη μη λύση. Η λύση θα αύξανε το συνολικό ΑΕΠ κατά μέσο όρο
από €11 δις σε €17.4 δις μετά από 20 χρόνια. Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, η πραγμα -
τική αύξηση του ΑΕΠ θα ήταν, κατά μέσο όρο 3,8% με λύση και μόλις 2,3% σύμφωνα με το
υπάρχον καθεστώς. Επίσης διεξαγάγαμε προσομοιώσεις Μόντε Κάρλο στις προβλέψεις του
ΑΕΠ (για το σύνολο της Κύπρου, την ΕΚΚ και την ΤΚΚ), και επιβεβαίωσαν ότι οι προβλέψεις μας
ευρίσκονται εντός του εύρους πιθανοτήτων (εν ολίγοις, εντός των ορίων της πιθανό τη τας).
Βρήκαμε ότι η καθαρή τρέχουσα αξία του μερίσματος ειρήνης (δηλ. τι αξία έχει σήμερα ένα
σωρευτικό μέρισμα ειρήνης ύψους 14 δις Ευρώ σε περίοδο 20 χρόνων) είναι 78 δισεκα τομ -
μύρια Ευρώ στο 2020 σύμφωνα με τη βασική πρόβλεψη στην οποία προβήκαμε. 

Η μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη θα συνοδευόταν επίσης και από ταχύτερη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Παρόλο που η αύξηση της απασχόλησης εξαρτάται από πολλές μετα -
 βλητές, υπό προϋποθέσεις μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αναμένουμε πως η λύση του
κυπριακού προβλήματος θα δημιουργούσε περίπου 100.000 περισσότερες θέσεις εργασίας
κατά τα πρώτα 10 έτη σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Περίπου 30.000 από αυτές τις
καινούργιες θέσεις εργασίας θα δημιουργούνταν στον τομέα του τουρισμού, 18.000 στο
χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο, 10.000 στις κατασκευές και περίπου 6.000 στους τομείς της
αεροπλοΐας και της ναυτιλίας. 
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Το μέρισμα ειρήνης σχετίζεται αναμφισβήτητα με τα ακαθάριστα κέρδη, όχι με το κόστος
επένδυσης ή κάποιο άλλο κόστος μιας διευθέτησης. Εντούτοις, επιπρόσθετα προς τη δημι ουρ -
γία θέσεων εργασίας, αυτού του είδους οι ρυθμοί ανάπτυξης θα οδηγούσαν σε σημαντικές
εισπράξεις από φόρους και άλλα κρατικά έσοδα που θα μπορούσαν να στηρίξουν το κόστος
μιας λύσης. Για παράδειγμα, αν μία ενωμένη Κύπρος χρειαζόταν, τουλάχιστον αρχικά, να
χρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για ακίνητη περιουσία από εγχώριες πηγές, τα ευρήματά μας
σύμφωνα με το βασικό σενάριο είναι ότι το μέρισμα ειρήνης θα μπορούσε να πληρώσει για
περίπου δύο τρίτα των αποζημιώσεων για ακίνητη περιουσία, υπό την προϋπόθεση ότι οι
οικονομικές πτυχές της διευθέτησης των ακινήτων διευθετούνται λογικά και αφού λαμβά -
νονται υπόψη οι συμβουλές εμπειρογωμόνων.

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η επίδραση της λύσης σε συγκεκριμένες εταιρίες και
κοινωνικές ομάδες θα διαφέρει. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να
προσαρμο στούν και από τις πολιτικές που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν. Στην
ανάλυσή μας έχουμε παρουσιάσει συνοπτικά τους κοινούς φόβους που εκφράζονται από το
ευρύ κοινό και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ομάδες εστίασης που συνόδευαν αυτή
την έρευνα. Έχουμε επίσης αναγνωρίσει υπο-ομάδες που πιστεύουμε ότι θα είναι πιο
ευάλωτες και έχουμε προτείνει πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τις δυνητικά αρνητικές
επιπτώσεις σε αυτές τις ομάδες. 

Το μέρισμα ειρήνης στο βασικό σενάριο ύψους 14 δις Ευρώ είναι μικρότερο από αυτό
που παρουσιαζόταν στην έκθεση The Cyprus Peace Dividend Revisited [Επανεπισκέπτοντας το
μέρισμα από την ειρήνη στην Κύπρο] (€19 δις) για δύο κύριους λόγους. Αρχικά, στα τέλη του
2014 οι υπηρεσίες στα τιστικής αναθεώρησαν το ιστορικό μέγεθος της οικονομίας της ΕΚΚ
κατά περίπου €2 δις, ή 10%. Αυτό ανεβάζει το σημείο έναρξης για την πρόβλεψή μας, που στη
συνέχεια παράγει χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για κάθε πρόσθετο Ευρώ ονομαστικού ΑΕΠ.
Κατά δεύτερο λόγο, το «μακρύ χέρι» της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης συνεχίζει να έχει
επιπτώσεις, συνε πώς υπήρξαμε πιο συντηρητικοί στις υποθέσεις μας για το μέλλον. 

Η πρόβλεψη για το ολικό μέρισμα ειρήνης στο υψηλό μας σενάριο (€17,4 δις) θα
μπορούσε να επιτευχθεί αν εφαρμοστούν οι κατάλληλες πολιτικές. Σε αυτές περιλαμβά νονται
προβλέψεις για επικέντρωση σε ισχυρούς θεσμούς με ισχυρά θεμέλια, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των οργανωμένων συμφερόντων και το ζήτημα της ορθής
διακυβέρνησης, η έγκαιρη προετοιμασία, η συμφωνία για εύλογες μεταβατικές περιόδους και
η ύπαρξη παρεμ βάσεων προκειμένου να μειωθεί η διαφορά μεταξύ «νικητών» και «χαμένων».
Τέλος, παγκό σμιες μελέτες από εγνωσμένους οργανισμούς υποδεικνύουν ότι αν η ενωμένη
Κύπρος κατόρθωνε να επιτύχει την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας και αύξανε τη
συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικό
θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στα κέρδη των εταιριών και αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη. 



VIII Επιτυγχάνοντας το Μέρισμα της Ειρήνης στην Κύπρο

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 60,0 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

Περίληψη μερίσματος ειρήνης: πρόβλεψη για το σύνολο της Κύπρου 
(μέσος όρος προβλέψεων ανά τομέα και συνολική Με Χωρίς Μέρισμα
παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής) λύση λύση ειρήνης (α)

Βασικό σενάριο 

Οικονομικό μέγεθος: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 54.223 40.259 13.964

Έσοδα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (EUR) 33.874 25.151 8.723

Ανάπτυξη: μέσος πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ 2021-2040 (%) 3,8% 2,3% 1,5%

Χαμηλό σενάριο 

Οικονομικό μέγεθος: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 51.237 40.259 10.978

Έσοδα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (EUR) 32.009 25.151 6.858

Ανάπτυξη: μέσος πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ 2021-2040 (%) 3,5% 2,3% 1,2%

Υψηλό σενάριο 

Οικονομικό μέγεθος: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 57.697 40.259 17.438

Έσοδα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (EUR) 36.044 25.151 10.893

Ανάπτυξη: μέσος πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ 2021-2040 (%) 4,1% 2,3% 1,8%

Σχετικά εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΤΚΚ ως % της ΕΚΚ μέχρι το 2040

Κατά κεφαλή ΑΕΠ ΤKΚ ως % της ΕΚΚ 85,0% 63,4% -

(α) Διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος με λύση και του αποτελέσματος χωρίς λύση.

Πηγή: Πρόβλεψη συγγραφέων.

Πίνακας ES.2

Πίνακας ES.1

Οικονομικό μέγεθος: ΑΕΠ μέχρι το 2040 (πρόβλεψη βασικού σεναρίου)
(σε δισεκ. EUR, σε σταθερές τιμές 2017)

Σύνολο Κύπρου: χωρίς λύση Σύνολο Κύπρου: με λύση 
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εΥχαριΣτιεΣ

Ολες οι απόψεις που παρουσιάζονται στην παρούσα έρευνα αποτελούν τις προσω πι -
κές απόψεις των συγγραφέων. Εντούτοις, ευχαριστίες οφείλονται σε μεγάλο αριθμό
ατόμων και οργανισμών που βοήθησαν κατά την υλοποίηση αυτού του έργου. Θα

θέλαμε να ευχαριστήσουμε το PRIO Cyprus Centre (Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο του Όσλο
για την Ειρήνη) για την έκδοση και την προώθηση της έρευνας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
που την χρηματοδότησε. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του κειμένου
The Cyprus Peace Dividend Revisited (2014) [Επανεπισκέπτοντας το μέρισμα από την ειρήνη στην
Κύπρο] που είχε χρηματοδοτηθεί από τα Υπουργεία Εξωτερικών Σχέσεων της Σουηδίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας και της Νορβηγίας. Είμαστε ευγνώμονες στην Πρεσβεία της Σουηδίας,
στα Ηνωμένα Έθνη και στην Παγκόσμια Τράπεζα και ειδικότερα στη Δρα Reena Badiani-
Magnusson και στον Δρα Enrique Aldaz-Carroll για τις συμβουλές τους από νωρίς αναφορικά
με τη μορφή της έρευνας, και στη Μονάδα Στήριξης της Λύσης της Κύπρου του DG Reform
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρώην Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων,
SRSS) για τα σχόλιά τους.

Το Γραφείο του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Κύπρο
(OSASG) παρείχε συγκεκριμένη στήριξη στο περιεχόμενο και στην προσέγγιση για την ενσω -
μά τωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων στην έρευνα και πρέπει να απευθύνουμε
ιδιαίτερες ευχαριστίες στην σύμβουλο για θέματα φύλου, Δρα Σοφία Παπασταύρου που
παρείχε την εν λόγω στήριξη. Για σχόλια στις πτυχές που σχετίζονται με το φύλο στην έκθεση,
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)
και τη Διευθύντριά του, Σουσάνα Παύλου· την Τεχνική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων
επικεφαλής της οποίας είναι οι Ξένια Λοϊζίδου και Mine Yücel· την Επίκουρη Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδη, Διευθύντρια και Κάτοχο της Έδρας
Ζαν Μονέ (2001) και πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας Φύλων (EIGE)·
την Pembe Mentesh, επικοινωνιολόγο· και τη Μάγδα Ζήνωνος, ακτιβίστρια και ιδρυτικό μέλος
της οργάνωσης Hands Across the Divide. Για την έρευνα αναφορικά με τις επιπτώσεις των
μειονεκτούντων δημόσιων μεταφορών στην πρόσβαση στην εργασία και στην υγεία, ευχαρι -
στού με τη Δρα Caroline Mullen, του Ινστιτούτου για Μελέτες Μεταφορών του Πανεπιστημίου
του Ληντς. 

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Βασιλείου της Sia Research & Consultancy
Ltd και τη Mine Yücel της Prologue Consulting Ltd, που είναι εταιρίες έρευνας αγοράς για την
υπομονή τους και τη συνεργασία τους κατά τη διενέργεια μεγάλου αριθμού ομάδων εστίασης
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και εις βάθος διαβουλεύσεων σε ένα εξαιρετικά ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Οφείλουμε
ευχαριστίες και στην Kathleen Stephanides για την επιμέλεια των χειρογράφων· στη Μαρία
Χουβαρτά και την Esra Aygın για τη μετάφραση στην ελληνική και την τουρκική αντί στοιχα· στη
Χρυστάλλα Πίττα για τη σελιδοποίηση και τον σχεδιασμό· και στην Άννα Στυλιανίδου και το
One and a Half Creative Studio για τις κινούμενες εικόνες και τα πληροφοριακά γραφή ματα.
Όλες οι προαναφερθείσες επαγγελματίες χρειάστηκε να εργαστούν εντός ιδιαιτέρως
πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων.

Επιπρόσθετα προς τα προαναφερθέντα άτομα, λάβαμε ιδιαιτέρως χρήσιμη ανατρο -
φοδότηση από τους οικονομολόγους αξιολογητές μας: τον Δρα Tufan Ekici· τον Ιωάννη
Τιρκίδη, Διευθυντή Οικονομικής Έρευνας στην Τράπεζα Κύπρου (αξιολογώντας ατομικά)· τον
Vargın Varer, Διευθυντή της Armen Shipping Ltd. · τη δημοσιογράφο για οικονομικά θέματα
Χρύσω Αντωνιάδου· τον οικονομολόγο Berkan M. Tokar· και τον Δρα Αλέξανδρο Αποστολίδη,
συν-συγγραφέα του εγγράφου The Cyprus Peace Dividend Revisited (ο οποίος βοήθησε αξιο -
λογώντας υπό την ατομική του ιδιότητα). Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε και τους
Πραξούλα Αντωνιάδου και Özlem Oğuz-Çilsal, τους δύο συγγραφείς της αρχικής σειράς του
PRIO με τίτλο Η επόμενη μέρα (Day After), που αποτέλεσε τον προπομπό αυτού του είδους της
ποσοτικής έρευνας.  

Fiona Mullen
Mustafa Besim

Μιχάλης Φλωρεντιάδης

Λευκωσία, Δεκέμβριος 2019
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1 Mullen, Apostolides and Besim, The Cyprus Peace Dividend Revisited, A Productivity and Sectoral Approach, PRIO 2014,
https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=7411. 

2 Mullen, Antoniadou-Kyriacou and Oğuz, The Day After: Commercial Opportunities following a solution to the Cyprus
problem, PRIO 2008, https://cyprus.prio.org/Publications/Publication/?x=1169; Antoniadou-Kyriacou, Oğuz and
Mullen, The Day After II: Reconstructing a Reunited Cyprus, PRIO 2009,
https://cyprus.prio.org/Publications/Publication/?x=1168; Oğuz, Antoniadou-Kyriacou and Mullen, The Day After III:
The Cyprus peace dividend for Turkey and Greece, PRIO 2010, https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=7364.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ειΣαγωγΗ και ΠρΟΣεγγιΣΗ τΗΣ ερεΥναΣ 

Ηέκθεση The Cyprus Peace Dividend Revisited1 που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2014
ήταν η πρώτη προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί το μέρισμα της ειρήνης χρησιμο -
ποιώντας όχι μόνο μία πρόβλεψη ανά τομέα αλλά και μία πρόβλεψη για τη συνολική

παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (TFP). Είχε προηγηθεί η σειρά τριών μελετών
με τίτλο Η επόμενη μέρα: Επιχειρηματικές ευκαιρίες μετά τη λύση του Κυπριακού (Day After) που
επίσης εκδόθηκε από το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο
για την Ειρήνη (PRIO) που πρώτο πρότεινε την ιδέα ενός μερίσματος από την ειρήνη στην
Κύπρο με τη χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών πρόβλεψης.2

Όταν εκδόθηκε η έκθεση The Cyprus Peace Dividend Revisited, η οικονομία της ελληνο κυ -
πριακής κοινότητας (ΕΚΚ) βίωνε ακόμη ύφεση μετά από μία τραπεζική κρίση που κορυφώθηκε
τον Μάρτιο το 2013 και η οικονομία της τουρκοκυπριακής κοινότητας (ΤΚΚ) απολάμβανε μία
περίοδο σταθερότητας με την τουρκική λίρα, όπως επίσης και ιστορικά χαμηλά ποσοστά
πληθωρισμού. Έκτοτε, η οικονομία της ΕΚΚ αναπτύσσεται έχοντας από το 2018 μεγαλύτερο
μέγεθος από την εποχή προ κρίσης, ενώ η οικονομία της ΤΚΚ έχει επηρεαστεί από την σημα -
ντική υποτίμηση της τουρκικής λίρας τον Αύγουστο του 2018 και τη σχετικά αρνητική
επίπτωση στον τουρισμό από την Τουρκία και την τοπική αγοραστική δύναμη. Ταυτόχρονα,
οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 συνεχίζουν
να είναι αισθητές. Παρά τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα ή ακόμη και τα αρνητικά επιτόκια, οι
τράπεζες της Ευρωζώνης εμφανίζονται επιφυλακτικές να επεκτείνουν γρήγορα την πίστωση,
κυρίως συνεπεία των αυστηρότερων ρυθμιστικών απαιτήσεων που εισήχθησαν ως αντί -
δραση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Μεταξύ των κινδύνων προς την παγκόσμια
ανάπτυξη περιλαμβάνονται η πιθανότητα εμπορικών πολέμων, η επίδραση της αποχώρησης
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του ΗΒ από την ΕΕ (Μπρέξιτ) και η επίδραση είτε της κλιματικής αλλαγής είτε των πολιτικών
που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή στις οικονομίες. Επιπρόσθετα, οι
στατιστικές αρχές από την προηγούμενη πρόβλεψή μας έχουν αναθεωρήσει δραστικά προς
τα πάνω το ιστορικό μέγεθος της οικονομίας της ΕΚΚ, προκειμένου να λάβουν υπόψη μεγάλες
συναλλαγές από οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού που σχετίζονται με ναυτι λιακές
δραστηριότητες. Το 2014 το επίσημο μέγεθος του ΑΕΠ στην ΕΚΚ αυξήθηκε κατά περίπου 2
δις Ευρώ ή 10%. Αυτό το γεγονός αυξάνει το σημείο εκκίνησης της πρόβλεψής μας, γεγονός
που με τη σειρά του συνεπάγεται χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.3 Είναι συνεπώς η
κατάλληλη στιγμή για ενημέρωση της πρόβλεψής μας, ενώ παράλληλα θα απλοποιήσουμε
την ανάλυσή μας, έτσι ώστε να είναι ευκολότερα κατανοητή στους μη ειδικούς. 

Η προσέγγισή μας για την αναθεώρηση του μερίσματος της ειρήνης είναι κατά βάση ίδια
με αυτή στην έκθεσή μας το 2014. Καταλήγουμε σε μία πρόβλεψη για το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές με λύση του κυπριακού προβλήματος και σε μία πρόβλεψη
για το ΑΕΠ χωρίς λύση του κυπριακού προβλήματος· η διαφορά μεταξύ των δύο είναι το
«μέρισμα της ειρήνης». Όπως πράξαμε και το 2014, χρησιμοποιούμε δύο μεθοδολογίες για
την πρόβλεψή μας: μία πρόβλεψη ανά τομέα και μία πρόβλεψη βασισμένη στη συνολική
παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (TFP), κάνοντας χρήση του υπολοίπου του
Solow.4 Παρόλο που οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν μοντέλα βασισμένα στο εμπόριο για
τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις, πιστεύουμε ότι μία πρόβλεψη ανά τομέα είναι καταλληλό -
τερη για την οικονομία ενός μικρού νησιού στο οποίο οι υπηρεσίες αντιστοιχούν σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 80% του ΑΕΠ και στις δύο κοινότητες. Το 2018 η εξαγωγή υπηρεσιών αντι -
στοι χούσε σε 77% όλων των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΚΚ και σε ποσοστό που
υπερέβαινε το 90% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην ΤΚΚ. Παρά τις δυσκολίες στις
μακροπρόθεσμες προβλέψεις, μία πρόβλεψη ανά τομέα επίσης διαθέτει το πλεονέκτημα ότι
λαμβάνει υπόψη το δυναμικό όλων των παραγωγικών τομέων της οικονομίας.

Προκειμένου να υπολογισθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης, κατανείμαμε την πρόβλεψή μας σε
τέσσερα στάδια: «καρφώνουμε» κάθε στάδιο στους ρυθμούς ανάπτυξης στο αντίστοιχο στάδιο
του κύκλου εργασιών στο παρελθόν· στη συνέχεια εφαρμόζουμε διαφορετικές μειώσεις σε
αυτούς τους ιστορικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Προχωρούμε με αυτό τον τρόπο, επειδή μία
από τις σπουδαιότερες υποθέσεις και στις δύο προβλέψεις μας είναι ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης
σε κάθε ένα από τα τέσσερα στάδια των προβλέψεών μας ποτέ δεν θα είναι τόσο υψηλοί όσο
υπήρξαν στα αντίστοιχα στάδια του κύκλου εργασιών στο παρελθόν (πριν από την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση). Ήταν μία υπόθεση στην οποία είχαμε ήδη προβεί το 2014, αλλά
στην ενημερωμένη πρόβλεψή μας είμαστε ακόμη πιο επιφυλακτικοί. 

3 Ένα παράδειγμα: αν κερδίζω €10 κατά το Έτος 1 και ακόμη ένα Ευρώ το Έτος 2, έτσι ώστε το εισόδημά μου να είναι €11,
το εισόδημά μου έχει αυξηθεί κατά 10%. Εάν κερδίσω ένα επιπλέον Ευρώ το Έτος 2, έτσι ώστε το εισόδημά μου να είναι
€12, τότε το εισόδημά μου έχει αυξηθεί κατά 9,2%. 

4 Για σύντομη εξήγηση βλ. “Solow Residual”, του Will Kenton, 25 Ιουνίου 2019,
https://www.investopedia.com/terms/s/solow-residual.asp. 
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Η κυριότερη αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη μεθοδολογία μας είναι ότι έχουμε
καταλήξει σε χαμηλές, μεσαίες και υψηλές προβλέψεις: τρεις προβλέψεις για κάθε μία από τις
προβλέψεις ανά τομέα και για τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής.
Αυτό συμβαδίζει περισσότερο με τη διεθνή πρακτική και αναγνωρίζει πιο ξεκάθαρα ότι τα
αποτελέσματα της πρόβλεψης εξαρτώνται από τις αρχικές υποθέσεις. Αν και ελέγξαμε τις
προβλέψεις μας χρησιμοποιώντας τις προσομοιώσεις Μόντε Κάρλο – έναν τρόπο μέτρησης
για το κατά πόσο οι προβλέψεις εντάσσονται σε ένα εύρος πιθανοτήτων – οι προβλέψεις μας
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζονται ως πιθανά σενάρια αντί για βέβαιες προ -
βλέψεις για το μέλλον. Μία ακόμη αλλαγή σε σύγκριση με το 2014 είναι ότι έχουμε τονίσει
πώς θα μπορούσε κανείς να μεγιστοποιήσει το μέρισμα της ειρήνης με συγκεκριμένες παρεμ -
βάσεις πολιτικής. Έχουμε επίσης σημειώσει τις ασυμμετρίες – νικητές και χαμένους – και
προτεί νουμε συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα
προ βλή ματα εκείνων που είναι λιγότερο πιθανό να ωφεληθούν οικονομικά από μία διευθέ -
τηση του κυπριακού προβλήματος. Τέλος, προκειμένου να διατηρήσουμε τα αποτελέσματά
μας κατανοητά στους αναγνώστες που δεν είναι ειδικοί, έχουμε μετακινήσει τις πιο τεχνικές
οικονομικές αναλύσεις σε σχέση με τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα σε ένα ξεχωριστό
Τεχνικό Παράρτημα που είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, ξεκινάμε στο Κεφάλαιο 2 με αναφορά στις οικονομικές
προκλήσεις που επί του παρόντος κυριαρχούν στην ΕΚΚ και στην ΤΚΚ. Στο Κεφάλαιο 3 προ -
βαί νουμε στα ποσοτικά επιχειρήματα σχετικά με το γιατί μια λύση του κυπριακού θα αυξήσει
τις οικονομικές ευκαιρίες και στις δύο κοινότητες. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζουμε τα αποτε -
λέσματα των προβλέψεών μας. Αυτά τα αποτελέσματα ποσοτικοποιούν το μέρισμα της
ειρήνης στη βάση χαμηλών, βασικών και υψηλών προβλέψεων και στη βάση μίας μεθοδο -
λογίας ανά τομέα και μίας μεθοδολογίας για τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών
παραγωγής. Αυτό το κεφάλαιο επίσης περιλαμβάνει προβλέψεις για την ενίσχυση στην απα -
σχόληση από τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζουμε συνο -
πτικά ορισμένες πολιτικές που θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν το μέρισμα της ειρήνης –
ενέργειες που θα μπορούσαν να ληφθούν από τις πρώτες μέρες και τους πρώτους μήνες μιας
διευθέτησης του κυπριακού που θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες να επιτύχουμε την
«υψηλή» πρόβλεψή μας. Στο Κεφάλαιο 6 συζητάμε ένα σημαντικό ζήτημα που θα επηρεάσει
τη βιωσιμότητα μίας λύσης, ήτοι, πώς να διασφαλιστεί ότι η διευθέτηση του περιουσιακού θα
είναι οικονομικά βιώσιμη. Συμπεριλαμβάνουμε πλήθος σεναρίων για το δυνητικό κόστος της
αποζημίωσης ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας και εξετάζουμε κατά πόσο θα μπορούσε να
χρηματοδοτηθεί από εγχώριες πηγές σε περίπτωση που αυτό θα ήταν αναγκαίο στα πρώτα
στάδια μετά τη διευθέτηση. Στο Κεφάλαιο 7 καταλήγουμε στα συμπερά σματά μας και προ -
τείνουμε ορισμένα επόμενα βήματα που συστήνουμε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το
μέρισμα της ειρήνης θα μεγιστοποιηθεί. 
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Στην έκθεσή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Ιούνιο του 2018,5 ο γενικός
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών σημείωσε ότι «[ε]νδείξεις από ειρηνευτικές διαδικασίες σε
όλο τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει ότι η εποικοδομητική συμμετοχή των γυναικών εμβαθύνει
τις προσπάθειες οικοδόμησης ειρήνης σημαντικά και οδηγεί σε πιο βιώσιμη ειρήνη» Πρόσθεσε
ότι, σε αυτό το πλαίσιο «μία αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που λαμβά -
νουν υπόψη τους τη διάσταση του φύλου θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο τομέα για
μελλοντική έρευνα». Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούλιο του 2018 το Συμβούλιο Ασφαλείας6 κάλεσε
τους δύο ηγέτες να λάβουν υπόψη αυτή την πρόταση ενώ ταυτόχρονα καλούσε την κοινωνία
των πολιτών σε μεγαλύτερη εμπλοκή. Έχοντας αυτή την πρόκληση κατά νου, οι συγγραφείς
και το PRIO ξεκίνησαν μία συζήτηση για το πώς θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε με την
έρευνά μας σε μια τέτοια αξιολόγηση. Έκτοτε, στο Ψήφισμα του Ιανουαρίου του 2019,7 το
Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να προωθήσουν τη δική τους αξιολό -
γηση για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση του
φύλου. Μία πλήρης αξιολόγηση της διάστασης του φύλου σύμφωνα με την παγκόσμια
πρακτική ξεφεύγει από τα πλαίσια της έκθεσής μας.8 Εντούτοις, έχουμε ξεκινήσει αυτό που
ονομάσαμε προκαταρκτική αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που
λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση του φύλου αναλύοντας ορισμένα βασικά στατιστικά
στοιχεία σε σχέση με τους άντρες και τις γυναίκες και τονίζοντας πώς η διαδικασία επικέ ντρω -
σης στην ισότητα των φύλων μπορεί να αυξήσει το μέρισμα της ειρήνης. Επίσης, σύμφωνα με
τις βέλτιστες πρακτικές, δεν έχουμε τοποθετήσει αυτή την ανάλυση σε ξεχωριστό τμήμα που
θα μπορούσε εύκολα να αγνοηθεί, αντιθέτως συζητάμε τα ζητήματα εκεί όπου καθίστανται
σχετικά. Ελπίζουμε ότι η ανάλυσή μας μπορεί να παράσχει τροφή για σκέψη σε μία ολο -
κληρωμένη αξιολόγηση που να περιλαμβάνει, όπως ζήτησε το ψήφισμα του Συμβουλίου
Ασφαλείας «την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και
ειδικότερα των γυναικών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την ειρήνη.»

5 Έκθεση S/2018/610, 14 Ιουνίου 2018, παρ. 29, https://www.securitycouncilreport.org/un-
documents/document/s2018610.php. 

6 Ψήφισμα 2430 (2018), 16 Ιουλίου 2018, παρ. 8, http://unscr.com/en/resolutions/2430.
7 Ψήφισμα 2453 (2019), 30 Ιανουαρίου 2019, παρ. 10, http://unscr.com/en/resolutions/2453. 
8 Για παράδειγμα, δεν αναλύει σε βάθος τον όρο «ίση εργασία για ίσο μισθό», ούτε αντιμετωπίζει ζητήματα όπως είναι η

παρενόχληση, η βία ενάντια στις γυναίκες, η ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών, η αντιμετώπιση των μεταναστών
εργατών και διατομεακά ζητήματα όπως είναι τα ζητήματα της κοινότητας των ΛΟΑΤΙ, η ένδεια, οι κοινωνικές τάξεις,
οι αναπηρίες και ο αντίκτυπός τους στις διάφορες κοινότητες που διαβιούν στην Κύπρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

Οι τρεχΟΥΣεΣ ΟικΟνΟμικεΣ ΠρΟκλΗΣειΣ 
για τΗν κΥΠρΟ

Αμφότερες οι οικονομίες της Ελληνοκυπριακής κοινότητας (ΕΚΚ) και της Τουρκοκυπριακής
κοινότητας (ΤΚΚ) αντιμετωπίζουν προκλήσεις που είτε χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τη δική
τους κοινότητα είτε την Κύπρο συνολικά. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν άλλα γενικότερα
ζητή ματα που εμφανίζονται και σε άλλες οικονομίες. Όλες αυτές οι προκλήσεις και τα ζητή -
ματα δεν επιτρέπουν στην ΕΚΚ και την ΤΚΚ να αναπτυχθούν και όλα αυτά τα κωλύματα θα
μπορούσαν να ωφεληθούν από τη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. Στη συνέχεια
αναλύουμε αυτές τις ειδικές και τις γενικές προκλήσεις.

Συγκριτικοί οικονομικοί δείκτες 

Σύνολο 
ΕΚΚ ΤΚΚ Κύπρου 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (εκατ. EUR) το 2017 19.649 3.530 23.178

Μέσος πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε βάθος 15ετίας (%) (α) 1,9% 4,9% 2,2%

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2017 (EUR) 22.860 10.367 19.315

Ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού άνω των 15 το 2018 (%) 62,4% 50,9% -

Ποσοστό ανεργίας το 2018 (%) 8,4% 6,9% -

Πληθωρισμός τιμών καταναλωτή το 2018 (%) 0,10% 29,96% -

Δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2018 (% του ΑΕΠ) -4,4% 0,0% -

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2017 (% του ΑΕΠ) -5,1% 7,4% -

Εσωτερικό χρέος / ΑΕΠ (2018 ΕΚΚ, 2017 ΤΚΚ) (%) 24,4% 41,5% -

Εξωτερικό χρέος / ΑΕΠ (%) (2018 ΕΚΚ, 2017 ΤΚΚ) 83,8% 97,1% -

(α) 2004-2018 για ΕΚΚ· 2003-2017 για ΤΚΚ και το Σύνολο της Κύπρου.
Πηγές: υπηρεσίες στατιστικής και κεντρικές τράπεζες.

Πίνακας 2.1
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2.1 Προκλήσεις για την κάθε κοινότητα και για όλη την Κύπρο
Υψηλό και ασταθές κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΚΚ και ΤΚΚ). Αμφότερες κοινότητες
εξαρτώνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εισαγόμενο πετρέλαιο και βαρύ
μαζούτ. Αυτά τα καύσιμα δεν έχουν μόνο ιδιαιτέρως πολλές ρυπογόνες εκπομπές, αλλά είναι
επίσης ευάλωτα σε αυξομειώσεις της τιμής τους, καθώς εξαρτώνται από τις παγκόσμιες τιμές
του πετρελαίου. Ταυτόχρονα, η απουσία ανταγωνισμού συνεπάγεται ότι οι εταιρίες παραγω -
γής ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαθέτουν αρκετά κίνητρα προκειμένου να διατηρήσουν
χαμηλές τις τιμές. Το 2018, προ φόρων, οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις της ΕΚΚ κατέβαλ -
λαν €0.12 σεντς ανά κιλοβατώρα (kwH) για ηλεκτρική ενέργεια (την υψηλότερη τιμή στην
ΕΕ),9 ενώ τα νοικοκυριά της ΤΚΚ κατέβαλλαν €0.13 σεντς ανά κιλοβατώρα, σε σύγκριση με τον
μέσο όρο της ΕΕ που είναι €0.08. Η λύση του κυπριακού σε συνδυασμό με άλλους κανόνες
της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, όπως επίσης και
ευκολότερες συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με την ΕΕ, θα πρέπει να βοηθήσει στη μείωση
των τιμών για τους καταναλωτές. 

η υψηλότερη λειψυδρία στην ΕΕ (ΕΚΚ και ΤΚΚ). Μία μελέτη που διενεργήθηκε το 2013
από το Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων κατέδειξε ότι η Κύπρος εμφανίζει την υψηλότερη
λειψυδρία στην ΕΕ.10 Επιπρόσθετα, το νησί αναμένεται ότι θα υποφέρει από ακραία υψηλές
θερμοκρασίες, γεγονός που θα επιδεινώσει τη λειψυδρία κι επιπρόσθετα θα επιδράσει αρνη -
τικά στον τουρισμό. Η λύση του κυπριακού θα επιτρέψει στο σύνολο του νησιού να λαμβάνει
νερό μέσω του αγωγού του έρχεται από την Τουρκία, υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές θα
είναι ανταγωνιστικές. Η λύση επίσης θα πρέπει να οδηγήσει σε συνεργασία όλου του νησιού
με στόχο τον περιορισμό της χρήσης του νερού, ειδικότερα στους τομείς των κατασκευών και
του τουρισμού. 

Ελλιπές σύστημα μεταφορών (ΕΚΚ και ΤΚΚ). Ένα ελλιπές σύστημα μεταφορών11 έχει υψηλό
ανθρώπινο κόστος υπό την έννοια του υψηλότερου αριθμού θανάτων σε τροχαία δυστυχή -
ματα, όπως επίσης ως μειωμένες ευκαιρίες εργοδότησης και παρεμπόδισης της πρόσβασης
στις υπηρεσίες υγείας. Ένα ανεπαρκώς ανεπτυγμένο σύστημα μεταφορών επίσης μειώνει την
ανταγωνιστικότητα του τουρισμού και της ανώτερης εκπαίδευσης καθώς προκαλεί υψηλότερο
κόστος για τουρίστες και φοιτητές, που είναι επίσης ολοένα και περισσότερο περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένοι. Το 2017 η αναλογία θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων ήταν 54,2
ανά εκατομμύριο κατοίκων στην ΕΚΚ και 105,1 ανά εκατομμύριο κατοίκων στην ΤΚΚ σε σύγκρι -

9 Eurostat, τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά είδος χρήστη,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00117/default/table?lang=en. 

10 Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων, Σταθμισμένη Ομαδοποίηση Χωρικά Διακριτών Υδρολογικών Δεικτών,
https://www.wri.org/publication/aqueduct-country-and-river-basin-rankings. 

11 Ο υψηλός φόρος αίματος φυσικά επίσης σχετίζεται με τη μειωμένη χρήση ζωνών ασφαλείας και παιδικών καθισμάτων
και με την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ. 



7Οι τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις για την Κύπρο

ση με το 42,7 για τα παλαιότερα μέλη της ΕΕ πριν τη διεύρυνση του 2004.12 Ένα καλό, ασφαλές
σύστημα δημόσιων μεταφορών έχει επίσης αποδειχθεί ότι έχει θετική επίδραση στην πρό -
σβαση στην εργασία13 και στην υγεία.14

Επισφαλή δάνεια (ΕΚΚ). Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν αφήσει παρα -
καταθήκη στην ΕΚΚ με τη δεύτερη μεγαλύτερη αναλογία μη εξυπηρετούμενων δανείων
(ΜΕΔ) στην ΕΕ, παρά τα πολλά έτη μειώσεων. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών, η αναλογία ΜΕΔ στην ΕΚΚ ήταν 23,6% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019,
ενώ ο μέσος όρος σε ΕΕ/ΕΟΧ ήταν μόλις 3,1%.15 Η αναλογία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγ -
μάτων (ΜΕΑ) που μετράται σε αυστηρότερη βάση, είναι ακόμη υψηλότερη, 30% στο δεύτερο
τρίμηνο το 2019.16 Η διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος θα μπορούσε να μειώσει ταχέως
τα επισφαλή δάνεια χάρη στη διευθέτηση των περιουσιακών απαιτήσεων που θα αυξή σει την
ικανότητα αποπληρωμής των δανείων, και χάρη στη γενική ενίσχυση της οικονομίας. 

Σκιώδης οικονομία στην ΤΚΚ. Αρκετές μελέτες στη σκιώδη οικονομία και τη φοροδιαφυγή
στην ΤΚΚ καταδεικνύουν ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Οι Besim et al17 υπολογίζουν ότι η
αναλογία οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν καταγράφονται από την υπηρεσία στατι -
στικής αναλογούν στο πολύ υψηλό ποσοστό της τάξης του 29% του καταγεγραμμένου ΑΕΠ.
Σε μία άλλη μελέτη, οι Besim et al18 υπολόγισαν ότι το ποσοστό των αδήλωτων εργαζο μένων
που εργάζονται στη σκιώδη οικονομία ότι ανέρχεται σε 20,8% του συνόλου. Από χρηματο -
πιστωτικής πλευράς, η κατάσταση είναι ακόμη πιο σοβαρή, επειδή μέχρι και 55%-60% των
εσόδων που παράγονται στην ΤΚΚ δεν δηλώνονται στις φορολογικές αρχές. Κάτι τέτοιο δεν
συνεπάγεται μόνο τεράστιες απώλειες εσόδων για τις αρχές, αλλά επίσης δημιουρ γεί και
αθέμιτο ανταγωνισμό και πολλά άλλα προβλήματα στην οικονομία της ΤΚΚ. Η λύση του

12 Οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων έχουν υπολογιστεί από τη Eurostat,
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_accident_fatalities_-
_statistics_by_type_of_vehicle#Ratio_per_inhabitants:_Denmark.2C_Sweden_and_the_United_Kingdom_appear_safest.
Το ποσοστό για την ΤΚΚ έχει υπολογισθεί από τον Οργανισμό Κρατικού Σχεδιασμού όπως παρουσιάστηκε στη
Στατιστική Επετηρίδα του 2017. 

13 Βλ., για παράδειγμα, Johnson, Ercolani και Mackie, “Econometric analysis of the link between public transport
accessibility and employment,” Transport Policy 60 (2017) 19. 

14 Stevenson, Thompson, Hérick de Sá, Ewing, Mohan, McClure, Roberts, Tiwari, Giles-Corti, Sun, Wallace, Woodcock,
“Land use, transport, and population health: estimating the health benefits of compact cities,” Lancet (2016) 
388: 2925–2935.

15 EBA Risk Dashboard, https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard.
16 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Συγκεντρωτικά Στοιχεία για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα (στοιχεία για μη

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις), https://www.centralbank.cy/el/licensing-supervision/banks/aggregate-cyprus-
banking-sector-data  . 

17 Besim, Mungan, Gürpınar and Göksel, “Shadow Economy in North Cyprus: Measurement, policies and action plan,”
EMUPRESS, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 2015a (στην τουρκική), 
http://i-rep.emu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11129/1861. 

18 Besim, Ekici and Jenkins, “Informality in a micro economy: Measurement, composition and consequences,”
International Labour Review 154(3):353-372, 2015b.
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κυπριακού προβλήματος μπορεί να βοηθήσει την ΤΚΚ να ενισχύσει τους θεσμούς που σχετί -
ζονται με τη φορολόγηση και τη στατιστική, γεγονός που θα βοηθούσε να απαμβλυν θούν οι
δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας. 

Υπερβολική εξάρτηση από μία αγορά (ΤΚΚ). Η απουσία διεθνούς αναγνώρισης της ΤΚΚ
έχει οδηγήσει με τα χρόνια σε αυξανόμενη εξάρτηση από την Τουρκία για τον τουρισμό και
το εξωτερικό εμπόριο. Οι τουρίστες από την Τουρκία αντιστοιχούν στα τρία τέταρτα όλων
των τουριστών και οι εξαγωγές προς την Τουρκία αντιστοιχούν σε 66% του συνόλου των
εξαγωγών προϊόντων. Επίσης, η χρήση της τουρκικής λίρας καθιστά τον πληθωρισμό ασταθή
και συνεπάγεται κινδύνους από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για όσους δανείζονται σε ξένα
συναλλάγματα. Η λύση του κυπριακού προβλήματος θα θέσει τέλος σε αυτού του είδους την
αστάθεια και θα επιτρέψει να ανοίξουν πολλές νέες αγορές για τον τουρισμό και το εμπόριο.

Πρόβλημα οικονομιών κλίμακας. Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί και κατά συνέπεια
δυσκολεύεται να φθάσει οικονομίες κλίμακας. Αυτό το μειονέκτημα επιδεινώνεται από τρεις
παράγοντες: την de facto διαίρεση του νησιού σε δύο χωριστές αγορές· την περιορισμένη
πρόσβαση της ΤΚΚ στην ΕΕ και σε άλλες παγκόσμιες αγορές και την απουσία πρόσβασης της
ΕΚΚ στην τουρκική αγορά. Επίσης γίνεται αναποτελεσματική χρήση όχι μόνο εργατικού
δυναμικού αλλά και κεφαλαίου, ειδικότερα στην ΤΚΚ. Παραδείγματος χάριν, το υφιστάμενο
σύστημα επιδοτήσεων οδηγεί σε ανεπαρκή διανομή πόρων και παρεμποδίζει τη διανομή
δυνατοτήτων. Η διαίρεση συνεπώς έχει ως αποτέλεσμα υψηλό προκύπτον κόστος. 

Πίνακας 2.2
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2.2 Ανταγωνιστικότητα

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην επανενωμένη Κύπρο θα αποτελέσει βασικό καθο -

ρι στικό στοιχείο της οικονομικής ευμάρειας και του βιοτικού επιπέδου μεσο- και μακρο -

πρόθεσμα, σε αντίθεση με τις βραχυ- και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της επανένωσης. Η

ικανότητα της ενωμένης Κύπρου να είναι ανταγωνιστική και να διαθέτει υψηλή παραγω -

γικότητα μπορεί να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα το φωτεινό οικονομικό μέλλον του νησιού

αντί να το διασφαλίσει μόνο κατά τη διάρκεια των ετών στα οποία τα άμεσα θετικά οφέλη της

διευθέτησης του κυπριακού θα είναι πιο εμφανή. Για σκοπούς σύγκρισης, αυτό το τμήμα

βασίζεται στον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

για το 2017-2018 σε σχέση με την ΕΚΚ και στον πιο πρόσφατο προσομοιωμένο δείκτη του

2017-2018 για την ΤΚΚ, ο οποίος τυγχάνει επεξεργασίας από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό

Επιμελητήριο και βασίζεται στην ίδια μεθοδολογία.

Αμφότερες οικονομίες υποφέρουν από χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Στην έκθεση του

2018 η ΕΚΚ συγκέντρωσε βαθμολογία 4,3 από σύνολο 7, ενώ η ΤΚΚ 3,77 από σύνολο 7 κάνοντας

χρήση της ίδιας μεθοδολογίας. Η ΕΚΚ κατατάχθηκε 64η μεταξύ 137 οικονομιών (ανήλθε στην

44η θέση το 2019), ενώ η ΤΚΚ κατατάχθηκε 109 (σε αντιστοιχία) μεταξύ 127.
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Μέγεθος αγοράς
Ο χαμηλότερος βαθμός έχει δοθεί για το μέγεθος της αγοράς: η ΕΚΚ κατατάσσεται 109η

μεταξύ 137 χωρών, ενώ η ΕΚΚ 134η σε ένα δείγμα 139 οικονομιών. Καθώς η Κύπρος στο
παγκόσμιο πλαίσιο είναι μικρή χώρα όσον αφορά έκταση και πληθυσμό, αυτό είναι αναμε νό -
μενο. Όσο μεγαλύτερη είναι μία οικονομία, τόσο ευκολότερο είναι να επιτύχει οικο νομίες
κλίμακας, που σε γενικές γραμμές έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη αποδοτικότητα και χαμη -
λότερο κόστος. Παραδείγματα τέτοιων οικονομιών κλίμακας ευρίσκονται συνήθως σε τομείς
όπως είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και της διανομής και προμήθειας ύδατος. Αυτός πιθανό να είναι ο λόγος για τον
οποίο οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές επιχειρήσεις στην ΕΚΚ, εξαιρουμένων των
φόρων, ήταν οι υψηλότερες στην ΕΕ το 2018, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Eurostat.
Επιπρόσθετα, το μέγεθος της αγοράς θα διευρυνθεί με τις νέες αγορές της ΕΕ για την ΤΚΚ και
τη νέα τουρκική αγορά για την ΕΚΚ. 

Δείκτες συγκριτικής ανταγωνιστικότητας 
Με βάση τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, 2017-18

κατάταξη κατάταξη Βαθμολογία Βαθμολογία
μεταξύ 137 μεταξύ 137 1-7 1-7

εκκ τκκ εκκ τκκ (α)

Παγκόσμιος Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, 2017-18 64 109 4,3 3,77

A: Βασικές απαιτήσεις 49 90 4,9 4,33

1ος πυλώνας: Θεσμοί 51 95 4,2 3,5

2ος πυλώνας: Υποδομές 30 100 5,1 3,3

3ος πυλώνας: Μακροοικονομικό περιβάλλον 97 79 4,2 4,55

4ος πυλώνας: Υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 39 56 6,2 5,97

B: Ενισχυτικοί παράγοντες αποδοτικότητας 55 118 4,4 3,45

5ος πυλώνας: Ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση 46 97 4,9 3,78

6ος  πυλώνας: Αποδοτικότητα αγοράς αγαθών 25 120 4,9 3,84

7ος πυλώνας: Αποδοτικότητα αγοράς εργασίας 39 122 4,5 3,52

8ος πυλώνας: Ανάπτυξη χρηματοπιστωτικής αγοράς 108 102 3,4 3,55

9ος πυλώνας: Τεχνολογική ετοιμότητα 32 64 5,5 4,35

10ος πυλώνας: Μέγεθος αγοράς 109 134 2,9 1,68

Γ: Καινοτομία και παράγοντες υψηλής τεχνολογίας 55 117 3,8 3,14

11ος πυλώνας: Υψηλή τεχνολογία επιχειρήσεων / 
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 55 127 4,2 3,26

12ος πυλώνας: Καινοτομία 53 103 3,4 3,02

(α) Υπολογίσθηκε με τη χρήση αντίστοιχων δεικτών. 
Πηγές: Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (ΕΚΚ)· Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο (ΤΚΚ με τη χρήση
μεθοδολογίας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ).  

Πίνακας 2.3
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Η λύση του κυπριακού θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση στο μέγεθος της αγοράς με

τη δημιουργία μιας ενιαίας οικονομίας που θα μπορούσε να υπερβεί τα 26 δις Ευρώ κατά το

1ο έτος της λύσης (2021). Όπως εξηγείται στο Κεφάλαιο 4, αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα μία μεγαλύτερη οικονομία

σε σχέση με το σενάριο στο οποίο δεν προκύπτει λύση. Η καινούρια, επανενωμένη οικονομία

από αυτή την άποψη αναμφισβήτητα θα βελτίωνε τη βαθμολογία στην ανταγωνιστικότητα. 

Ανάπτυξη χρηματοπιστωτική αγοράς 

Ένας άλλος τομέας που έχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και για τις δύο οικονομίες, την ΕΚΚ

και την ΤΚΚ, είναι αυτός της ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Όσον αφορά σε αυτό

τον πυλώνα, το μέγεθος της αγοράς είναι αναμφισβήτητα σημαντικό, καθώς είναι ευκο -

λότερο οι μεγαλύτερες χώρες να στηρίξουν χρηματοπιστωτικό τομέα και αγορές με βάθος

και ρευστότητα που ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια και δάνεια, όπως και 

τις συναλλαγές.

Θα πρέπει να σχολιαστεί επίσης ο ρόλος του τραπεζικού τομέα ως τμήματος του χρημα -

τοπιστωτικού συστήματος, σε μία Κύπρο μετά τη λύση του κυπριακού. Ο τραπεζικός τομέας

στην ΕΚΚ αντιμετωπίζει προκλήσεις υπό τη μορφή υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων,

ενώ στην ΤΚΚ, οι τράπεζες είναι σχετικά μικρού μεγέθους και ορισμένες φορές εκτεθειμένες

σε δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα – έναν δυνητικό κίνδυνο δεδομένης της αστάθειας της τουρκι -

κής λίρας. Ενώ αυτά τα προβλήματα τυγχάνουν ενεργής διαχείρισης και είναι επί του παρό -

ντος υπό έλεγχο, συνεχίζει να αποτελεί λόγο ανησυχίας το αν οι τοπικές τράπεζες θα είναι σε

θέση να διαδραματίσουν έναν κατάλληλα ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της επανένωσης

της χώρας. 

Συνεπώς, η ανάπτυξη των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών αγορών στην Κύπρο απο -

τελεί εύλογο τρόπο με τον οποίο το επανενωμένο νησί θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτησή

του από την χρηματοδότηση μέσω τραπεζών. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ΕΚΚ έχει

μία από τις υψηλότερες αναλογίες ιδιωτικών δανείων / ΑΕΠ στην ΕΕ. Η πρόσβαση στη χρημα -

το δότηση επίσης αναφέρθηκε ως ο πλέον προβληματικός παράγοντας στη διεξαγωγή επιχει -

ρη ματικών δραστηριοτήτων στην ΕΚΚ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και η βελτιωμένη

πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να βοηθήσει στην απάμβλυνση αυτού του

προβλήματος – τουλάχιστον σε σχέση με τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Κύπρο μπορεί να αποτελέσει μέσο για

την εύρεση ιδίων κεφαλαίων και δανείων για τις τοπικές επιχειρήσεις, κάτι που στη συνέχεια

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επέκταση και εκμετάλλευση των ευκαιριών που θα δημι -

ουργήσει η επανένωση. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στον ιδιωτικό τομέα και στους ιδιώτες

επενδυτές να εμπλακούν πιο ενεργά και ίσως θα μπορούσε να παροτρύνει επενδυτές ξένων

χαρτοφυ λακίων οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν έκθεση σε μία χώρα με εξαιρετικές

προοπτικές ανάπτυξης. 



19 Ker-Lindsay, “Presidential Power and Authority in the Republic of Cyprus,” Mediterranean Politics. τόμ. 11, Αρ. 1, 21–37.
Μάρτιος 2006. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629390500490379?journalCode=fmed20. 
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Ετοιμαζόμαστε για το μέλλον: τεχνολογική ετοιμότητα, καινοτομία και υψηλή
τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
Στα επόμενα έτη αναμένεται να υπάρξουν όχι μόνο ταχείες τεχνολογικές αλλαγές αλλά και
σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την τεχνητή
νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τη ρομποτική, την εικονική πραγματικότητα και
άλλες διασπαστικές τεχνολογίες. Είναι σημαντικό να εξεταστεί πώς η επανενωμένη Κύπρος
θα αντιμετωπίσει τέτοιες αλλαγές. Παρόλο που η Κύπρος διαδραματίζει περιορισμένο ρόλο
στην ανάπτυξη τέτοιων μελλοντικών τεχνολογιών, οι εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα
περιέχουν ορισμένα ενθαρρυντικά μηνύματα, δεδομένου ότι και για την ΤΚΚ και για την ΕΚΚ,
η τεχνολογική ετοιμότητα είναι ένας πυλώνας στον οποίο αμφότερες οι κοινότητες βαθμο -
λογούνται σχετικά καλά σε σχετικούς όρους, δηλαδή πάνω από το μέσο όρο της βαθμολογίας
τους σε άλλους πυλώνες. Αν και η επανενωμένη Κύπρος δεν θα μπορούσε να αποτελεί τεχνο -
λο γικό ηγέτη, θα μπορούσε σχετικά νωρίς να υιοθετήσει μελλοντικές τεχνο λογικές αλλαγές,
δεδομένης της ετοιμότητας της χώρας να προσαρμοστεί στην τεχνολογία και, ειδικότερα, την
ισχυρή προθυμία να εφαρμόσει τις τελευταίες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Όσον αφορά το μέλλον, προκειμένου η ενωμένη Κύπρος να επιτύχει το μέγιστο δυναμικό
της, θα πρέπει η καινοτομία και η ενίσχυση των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας να βελτιω -
θούν. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι οικονομίες των δύο κοινοτήτων αντιπροσωπεύουν
το ίδιο μοτίβο: έχουν υψηλότερη βαθμολογία στις Βασικές Απαιτήσεις, στη συνέχεια μέτριες
επιδόσεις στους Ενισχυτικούς Παράγοντες Αποδοτικότητας και η χαμηλότερη βαθμολογία
τους είναι στους πυλώνες της Καινοτομίας και στους Παράγοντες υψηλής τεχνολογίας. Είναι
αναμενόμενο σε μία οικονομία στο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο ευρίσκεται η Κύπρος, αλλά
επίσης δείχνει ότι προκειμένου η επανενωμένη οικονομία να «προαχθεί» σε ανώτερη κατη -
γορία, χρειάζεται σημαντική βελτίωση, ειδικότερα στον τομέα της καινοτομίας και της υψηλής
τεχνολογίας. Επί του παρόντος, ο δημόσιος τομέας δεν φαίνεται ότι βοηθά ιδιαίτερα σε αυτή
την κατεύθυνση, καθώς συμπτωματικά και στις δύο οικονομίες, της ΕΚΚ και της ΤΚΚ, η ανα πο -
 τελεσματική κρατική γραφειοκρατία σημειώνεται ως ο δεύτερος πιο προβληματικός παρά -
γοντας για τις επιχειρήσεις. 

Μένει να φανεί κατά πόσο οι κυβερνητικές αρχές στην επανενωμένη Κύπρο θα παρέχουν
πιο θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον με καλή διακυβέρνηση, κάτι που θα ενθαρρύνει την
καινοτομία και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πιο υψηλή τεχνολογία. Εντούτοις,
οι έλεγχοι και οι ισορροπίες που θα υπήρχαν σε μία ενωμένη Κύπρο εντός της ΕΕ και μία
ομοσπονδιακή δομή, και επί του παρόντος απουσιάζουν εξαιτίας του κυπριακού προβλή -
ματος,19 κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν θετική επίδραση στην καλή διακυβέρνηση. Αυτή με
τη σειρά της θα βοηθούσε την προώθηση της τεχνολογίας, καθώς τα πανεπιστήμια σε όλο το
νησί θα μπορούσαν να συνεργαστούν, να μοιράζονται ερευνητές και να δημιουργήσουν
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τεχνολογικά πάρκα. Η τεχνολογική έρευνα είναι ένας τομέας πιθανής συνεργασίας μεταξύ
πανεπιστημίων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράδειγμα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι
το RISE,20 στο οποίο συμμετέχουν τα τρία δημόσια πανεπιστήμια του ΕΚΚ και χρηματο δο -
τείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ. Η βελτίωση του επιχειρηματικού
οικο συστή ματος είναι επίσης σημαντική για την ΤΚΚ, και εδώ η ΕΕ στηρίζει την επιχειρη μα -
τικότητα μέσα από το πρόγραμμα «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα και Διάλογος» που
υλοποιείται από την Υπερπόντια Συνεργασία της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland
Cooperation Overseas, NI-CO).21 Στην ΕΚΚ, το Κέντρο Καινοτομίας IDEA22 είναι μία άλλη
πολυ μερής προσπάθεια που επιδιώκει να ενισχύσει την καινοτομία και την επιχειρημα τι -
κότητα μέσα από τη στήριξη νεοϊδρυθεισών εταιριών (start-ups). Συνοψίζοντας, η σε
μεγαλύτερο βάθος εξερεύνηση των επιπτώσεων της επανένωσης στην ανταγωνιστικότητα και
η αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομιών της ΕΚΚ και της ΤΚΚ στον τομέα αυτό, θα διασφα -
λίσουν την ανάπτυξη της παρα γω γικότητας του νησιού στο μέλλον και αφού υποχωρήσουν
οι αρχικές θετικές επιδράσεις από την επανένωση.

2.3 Παραγωγικότητα
Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας είναι το κλειδί που διασφαλίζει ότι μία οικονομία παρα -
μένει ανταγωνιστική. Αν για κάποια χρόνια παράγεις σταθερά 20 αυτοκίνητα κάθε χρόνο με
10 άτομα, τότε η ανάπτυξη της παραγωγικότητάς σου είναι μηδενική. Αν αρχίσεις να παράγεις
21 αυτοκίνητα με τα ίδια 10 άτομα, τότε η παραγωγικότητά έχει μεγαλώσει. Η ανάπτυξη της
παραγωγι κό τητας και στην ΕΚΚ και στην ΤΚΚ δεν έχει συμβαδίσει με τους περιφερειακούς
γείτονες τα τελευταία 10 χρόνια. Θα ανέμενε κανείς ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της
παραγω γικό τητας θα έπρεπε να είναι πλησιάζει περισσότερο άλλα πλουσιότερα, μικρά, νέα
μέλη κράτη, όπως είναι η Σλοβενία και η Εσθονία. Εντούτοις, η μέση ανάπτυξη παραγω -
γικότητας της ΕΚΚ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006-17 (της πιο πρόσφατης συγκριτικής
περιόδου που διατίθεται) ήταν μόλις 0,4% σε σύγκριση με ποσοστό 1,1% για τη Σλοβενία και
1,7% για την Εσθονία. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας στην ΤΚΚ θα έπρεπε να πλησιάζει τις
οικονομίες σε παρόμοιο στάδιο της ανάπτυξης, κάτι που θα σήμαινε κάπου μεταξύ Πολωνίας
και Τουρκίας. Εντούτοις, η μέση ανάπτυξη της παραγωγικότητας κατά την περίοδο 2006-17
βρισκόταν κοντά στο μηδέν σε σύγκριση με το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 2,1% στην Τουρκία
και 2,6% στην Πολωνία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα περιλαμβάνουν
το κόστος της ενέργειας, την αποτελεσματικότητα του δικτύου μεταφορών, την εφαρμογή
της τεχνολογίας, το κόστος της χρηματοδότησης και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού.

20 Ερευνητικό κέντρο για αλληλεπιδραστικά μέσα, ευφυή συστήματα και αναδυόμενες τεχνολογίες (Research centre on
Interactive media, Smart systems and Emerging technologies, RISE), http://www.rise.org.cy/en-gb/. 

21 Υπερπόντια Συνεργασία της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Co-operation Overseas, NI-CO),
http://www.nico.org.uk/wp-content/uploads/Project-Info-Sheet-EN.pdf. 

22 Κέντρο καινοτομίας IDEA (Innovation Center), https://ideacy.net/. 
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Πίνακας 2.4 

Πηγή: Τους αριθμούς συγκέντρωσαν οι συγγραφείς από ΟΟΣΑ, Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία και
υπηρεσία στατιστικής TKK (SPO).

2.4 Συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό
Το δημόσιο σύστημα συντάξεων στην ΕΚΚ και στην ΤΚΚ λειτουργεί με ένα κλασικό διανε -
μητικό σύστημα, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι σημερινές πληρωμές σε συνταξιούχους
χρηματοδοτούνται από τις σημερινές συμμετοχές των εργαζομένων. Συνεπώς, δεδομένης
της γήρανσης του πληθυσμού, είναι σημαντική η υψηλή συνολική συμμετοχή του εργατικού
δυναμικού για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού
συστή ματος και του συστήματος των κοινωνικών ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, η έρευνα υπο -
δεικνύει εντονότατα ότι η αύξηση του ποσοστού συνολικής συμμετοχής μεταξύ των γυναικών
που τυπικά είναι γνωστό ως το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό,
ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη, ενώ η ταυτόχρονη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στις
διευθυντικές θέσεις είναι καλή για την κερδοφορία. Παρουσιάζουμε και συζητάμε αυτή την
έρευνα σε βάθος στο Κεφάλαιο 5 (παράγραφος 5.4) ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες οι
γυναίκες αντιπροσωπεύονται στο εργατικό δυναμικό, η δουλειά τους παραδοσιακά επι κε -
ντρώ νεται στους χαμηλότερα πληρωμένους τομείς και σπανίως σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.
Ο βαθμός στον οποίο οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται στο υψηλότερο επίπεδο της λήψης
αποφάσεων στο δημόσιο τομέα επίσης είναι ανεπαρκής. 

Η ΕΚΚ διαθέτει ποσοστά ανδρικής, γυναικείας και συνολικής συμμετοχής του εργατικού
δυναμικού υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, παρόλο που συνεχίζει να υπάρχει χάσμα
ανάμεσα στην ανδρική και στη γυναικεία συμμετοχή του εργατικού δυναμικού (βλ. Πίνακα 2.5).
Εντούτοις, η ΤΚΚ έχει χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και στις
τρεις κατηγορίες. Το ποσοστό της γυναικείας συμμετοχής είναι ιδιαιτέρως χαμηλό, μόλις
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40,3% για τα άτομα άνω των 15 ετών το τελευταίο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με μέσο
όρο 52,1% στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ28) και 57,4% στην ΕΚΚ. Επιπρόσθετα, η διαφορά
μεταξύ περιφερειών είναι ιδιαζόντως έντονη, με τη γυναικεία συμμετοχή στη Λεύκα σε ποσο -
στό μόλις 27,6% (βλ. Πίνακα 2.6). Παρόλο που το τελευταίο σημείο θα μπορούσε να εξηγηθεί
εν μέρει από διαφορές στον μέσο όρο ηλικίας, δεν εξηγεί το πολύ μεγάλο χάσμα ανάμεσα
στα ποσοστά ανδρικής και γυναικείας συμμετοχής.23 Εν ολίγοις, το πολύ χαμηλό ποσοστό
γυναικείας συμμετοχής, το συνολικά χαμηλό ποσοστό γυναικείας συμμετοχής, όπως επίσης
και ένας υψηλός βαθμός άτυπης εργασίας,24 επί του παρόντος, ενεργεί ως βαρίδιο στην
ανάπτυξη στην ΤΚΚ. 

Πίνακας 2.5

23 Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 στην ΤΚΚ, η Λεύκα (μία αγροτική περιοχή της Μόρφου) είχε πληθυσμό μόλις
11.091 το 2011. Ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 ετών ήταν 11% του συνόλου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 8%
για την ΤΚΚ. Τα δεδομένα της ΤΚΚ παρουσιάζουν μόνο το εργατικό δυναμικό της κατηγορίας 15+, αντί για την
κατηγορία του εργατικού δυναμικού 15-64, που είναι η συνηθέστερη για τις άλλες οικονομίες. Συνεπώς, το χαμηλό
συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στη Λεύκα εξηγείται εν μέρει από το υψηλότερο ποσοστό των
ατόμων σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ταυτόχρονα, εντούτοις, αυτό δεν εξηγεί τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των
ποσοστών ανδρικής και γυναικείας συμμετοχής. 

24 Besim, Ekici and Jenkins, “Informality in a micro economy: Measurement, composition and consequences,” International
Labour Review 154 (3):3 53-372 (2015b). 
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Πίνακας 2.6

Πηγή: υπηρεσία στατιστικής της ΤΚΚ (SPO).
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3.1 Πέντε κύριοι λόγοι για τους οποίους η αγορά θα διευρυνθεί
Η λύση του κυπριακού προβλήματος θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς

θα μεγαλώσει την πίτα για όλους με πέντε κύριους τρόπους. 

1. Μεγάλες νέες αγορές. Η διευθέτηση του κυπριακού θα παράσχει πρόσβαση για τους

Ελληνοκύπριους στην αγορά της Τουρκίας, αξίας 650 δισεκατομμυρίων Ευρώ, ειδικότερα όσον

αφορά σε υπηρεσίες όπως ο τουρισμός και οι επαγγελματικές υπηρεσίες. Η λύση θα παράσχει

επίσης άμεση πρόσβαση στους Τουρκοκύπριους στην αγορά της ΕΕ, αξίας 16 τρισεκατομ -

μυρίων Ευρώ. Όπως εξηγείται στη συνέχεια, αυτό θα ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό, τις

επαγγελματικές υπηρεσίες, τη ναυτιλία, και, χάρη στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, το

λιανικό και το χονδρικό εμπόριο σε όλο το νησί. Μακροπρόθεσμα, θα βελτιώσει επίσης τον

τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης. 

2. Υψηλότερες τιμές ακινήτων. Ένα ζήτημα που μπορεί συχνά να παραβλέπεται κατά την

αξιολόγηση της οικονομικής επίδρασης μιας διευθέτησης του κυπριακού, είναι η επίδραση

των χαμηλών επιτοκίων στην οικονομική ανάπτυξη. Η λύση του κυπριακού προβλήματος θα

οδηγήσει σε απότομη μείωση των επιτοκίων για τους δανειστές στην ΤΚΚ και σχεδόν θα απο -

μακρύνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι τα ακίνητα και τα ενοίκια στην ΤΚΚ

συνήθως τιμολογούνται σε βρετανικές στερλίνες. Όπως έχει αποδειχθεί και αλλού στην

Ευρωζώνη, η μείωση των επιτοκίων έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στις τιμές των ακινήτων.

Πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος για ένα σενάριο οικονομικής υπερθέρμανσης και φαινομένων

«φούσκας» για την ΤΚΚ και υψηλό πληθωρισμό στις μη διαπραγματεύσιμες αξίες, όπως είναι

η αγορά των ακινήτων και των υπηρεσιών, είναι πιθανότερος από τον κίνδυνο των χαμηλών

ή των αρνη τικών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ. Το περιουσιακό ζήτημα θα επιλύσει την

επιτάχυνση αυτής της τάσης, καθώς θα απομακρύνει τη νομική αβεβαιότητα που επί του

παρόντος επηρεάζει τις περιουσίες και στις δύο κοινότητες. Οι τιμές των ακινήτων θα

αυξηθούν και στην ΤΚΚ και στις περιοχές που θα υπόκεινται σε εδαφικές προσαρμογές και θα

αποτελέσουν μέρος του ελληνοκυπριακού συνιστώντος κράτους μετά τη διευθέτηση του

KEΦΑΛΑΙΟ 3:

γιατι Η λΥΣΗ θα αΥξΗΣει 
τιΣ ΟικΟνΟμικεΣ εΥκαιριεΣ
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κυπριακού. Είναι επίσης πιθανό να αυξήσουν την αξία των τουρκοκυπριακών περιουσιών στο

Νότο. Συχνά υποστη ρίζεται ότι οι συνολικές τιμές των περιουσιών στην ΕΚΚ θα μειωθούν

μετά τη διευθέτηση επειδή θα υπάρξει νέα προσφορά περιουσιών στην αγορά. Παρόλο που

πράγματι η γη στη νεκρή ζώνη ή στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων θα αποτελεί νέα

εδάφη, δεν ισχύει το ίδιο όσον αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των περιουσιών που επί του

παρόντος ευρίσκονται στην ΤΚΚ, και έχουν ήδη αγορασθεί και πωληθεί στις τοπικές και στις

διεθνείς αγορές ανε ξάρ τητα από το νομικό καθεστώς. Εντούτοις, αυτό που μπορεί να ειπωθεί

είναι ότι η προσφορά περιουσιών χωρίς νομικά κωλύματα θα αυξηθεί, και αυτό θα οδηγήσει

σε ανταγωνισμό των τιμών στις προνομιακές περιοχές. (Οι τιμές για τις κύριες κατοικίες θα

επηρεάζονται εντονό τερα από παράγοντες, όπως η ποιότητα των υποδομών, των σχολείων,

της υγείας και ούτω καθεξής.) Πόσο γρήγορα οι επηρεαζόμενες περιουσίες στην ΤΚΚ και στην

ΕΚΚ μπορούν να ανταλλαχθούν χωρίς νομικά κωλύματα, θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό

από τον σχε διασμό της διευθέτησης του περιουσιακού (βλ. Κεφάλαιο 6). Θα πρέπει να

επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα σε μηχανισμούς αποζημιώσεων που θα είναι υπερβολικά

γραφειο κρατικοί και αργοί και θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική

αγορά των ακινήτων, και σε μηχανισμούς υπερβολικά γρήγορους που θα μπορούσαν επίσης

να μειώσουν τις τιμές απελευθερώνοντας υπερβολικά γρήγορα τις περιουσίες που θα

μπορούσαν να πωληθούν.

3. Ταχύτερα έσοδα από το φυσικό αέριο. Με την επίλυση των διαφορών μεταξύ των διαφό -

ρων εταίρων, η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου θα καταστεί φθηνότερη για τις εταιρίες,

καθώς το ασφαλιστικό κόστος θα μειωθεί και θα έχουν περισσότερες αγορές από τις οποίες

θα επιλέγουν. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την ταχύτερη εκμετάλλευση του αερίου και θα

μπορούσε να πωληθεί με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους (βλ. πιο κάτω). 

4. Ταμεία ΕΕ και συναφή. Τα σχετικά χαμηλότερα κατά κεφαλή έσοδα στην ΤΚΚ θα σήμαιναν

ότι δικαιούται την υψηλότερη μορφή υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης και το ταμείο πολιτικής συνοχής, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιφέρειες με το

χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα στην Κύπρο θα θεωρούνται χωριστές περιφέρειες για

σκοπούς χρηματοδότησης της ΕΕ. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε κανείς να οραματιστεί ειδικά

ταμεία, σαν αυτά που απολαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία και οι περιοχές στα σύνορα της

Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, στην Κύπρο μετά τη λύση. Συνεπώς, αναμένουμε ότι η διευ θέ -

τηση του κυπριακού προβλήματος θα προσελκύσει κεφάλαια από την ΕΕ για την αναβάθμιση

λιμανιών, αεροδρομίων και άλλων υποδομών στην ΤΚΚ, όπως επίσης και για την προώθηση

της κοινωνικής συνοχής σε όλη τη χώρα. Η άμεση στήριξη θα μπορούσε να συμπληρωθεί με

δάνεια από θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)

και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 
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5. Ξένες ιδιωτικές επενδύσεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα συνδυαστούν προκειμένου να

αυξηθεί το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων στην Κύπρο, δημιουργώντας «θετικές» ιστορίες,

που θα έπρεπε να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων ιδιωτικών επενδυτών στην Κύπρο. Οι

αξιολογήσεις πίστωσης θα μπορούσαν επίσης να βελτιωθούν, κάτι στη συνέχεια θα μειώσει

το κόστος του δανεισμού. Για παράδειγμα, ο οργανισμός πιστοληπτικής διαβάθμισης Fitch

Ratings, ανέφερε τον Απρίλιο του 201625 ότι μία διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος θα

«ωφελούσε και τις δύο πλευρές» της Κύπρου. 

3.2 Οι ευκαιρίες για τον τουρισμό

η Τουρκία αποτελεί μια ταχέως μεγεθυνόμενη αγορά πηγή για τον τουρισμό 

Το 1996, η Ελλάδα και η Τουρκία βρέθηκαν κοντά στον πόλεμο και είχαν πολύ λίγες συναλ -

λαγές μεταξύ τους. Συνεπώς, εκείνη την εποχή, λίγοι θα περίμεναν να υπάρξει μελλοντικά

αύξηση στο εμπόριο και τον τουρισμό ανάμεσα στις δύο χώρες. Εντούτοις, το 1999 υπήρξε

αλλαγή στις σχέσεις τους,26 μετά από την οποία αυξήθηκε δραστικά το εμπόριο και ο τουρι -

σμός.27 Μέχρι το 2002 (μετά από μία τραπεζική κρίση στην Τουρκία το 2001), η Ελλάδα είχε

σχεδόν 12πλάσια αύξηση των τουριστών από την Τουρκία σε σχέση με το 1999, ενώ ο αριθμός

των τουριστών από την Ελλάδα προς την Τουρκία έχει σχεδόν 18πλασιαστεί. Και οι δύο οικο -

νομίες ωφελήθηκαν. Αναμένουμε ανάλογη τάση στην Κύπρο μετά τη λύση του κυπριακού,

παρόλο που μάλλον δεν θα είναι τόσο έντονη. Η Τουρκία ήδη διαθέτει μεγάλη και ταχέως

αυξανόμενη αγορά για τους διεθνείς τουριστικούς πράκτορες, χάρη στην αυξανόμενη μεσαία

τάξη της. Ο εξερχόμενος τουρισμός από την Τουρκία (διεθνείς αναχωρήσεις) αυξήθηκε από

4,9 εκατ. το 2008 σε 8,9 εκατ. το 2017 (βλ. Πίνακα 3.2) και οι τουριστικές αφίξεις από την

Τουρκία στην Ελλάδα το ίδιο διάστημα υπερτριπλασιάστηκαν. Υπολογίζουμε από δεδομένα

του ΟΟΣΑ, ότι το 2017 παγκοσμίως οι Τούρκοι τουρίστες ξόδευαν 478 Ευρώ ανά επίσκεψη,

ενώ οι Έλληνες τουρίστες ξόδευαν 248 Ευρώ (παρόλο που οι Έλληνες ξοδεύουν στην ΕΚΚ

περισσότερα, περίπου 350 Ευρώ ανά επίσκεψη). 

25 “Fitch puts long-term credit rating at B+ (updated),” Cyprus Mail, 23 Απριλίου 2016, https://cyprus-
mail.com/old/2016/04/23/fitch-puts-long-term-credit-rating-at-b/.

26 James Ker�Lindsay, Crisis and Conciliation: A year of rapprochement between Greece and Turkey, I.B.Tauris (2007). 
27 Mullen, Antoniadou-Kyriacou and Oğuz, The Day After: Commercial Opportunities following a solution to the Cyprus problem,

PRIO 2008, https://cyprus.prio.org/Publications/Publication/?x=1169.
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικής.

Περίπου 1.4 εκατομμύριο Τούρκοι τουρίστες ήδη επισκέπτονται τη Βόρεια Κύπρο κάθε χρόνο,
αλλά δεν μπορούν να περάσουν στον Νότο. Ένα ενωμένο νησί θα τους πρόσφερε μεγαλύ -
τερη ποικιλία, γεγονός που θα βοηθήσει να αντισταθμιστεί το γεγονός ότι οι τιμές θα δίνονται
σε Ευρώ. Εντούτοις, ακριβώς όπως οι Τουρκοκύπριοι λιανικοί έμποροι δέχονται πληρωμές σε
τουρκικές λίρες, στερλίνες ή Ευρώ σήμερα, αναμένουμε ότι οι ιδιώτες έμποροι σε μία ενωμένη
Κύπρο να συνεχίσουν να εξασκούν την ελευθερία να αποδέχονται πληρωμές σε ξένο συνάλ -
λαγμα. Όταν τα εμπόδια στον τουρισμό σε όλο το νησί αρθούν, θα υπάρχει επίσης μεγαλύτερη
ποικιλία και για τουρίστες από άλλες χώρες επίσης. Επιπρόσθετα προς τους τουρίστες που
έρχονται για διακοπές δίπλα στη θάλασσα, υπάρχει σημαντικό δυναμικό για εξειδικευμένες
αγορές, όπως είναι αυτές του θρησκευτικού τουρισμού, του τουρισμού πολιτιστικής κληρο -
νο μιάς, του συνεδριακού, του ναυτιλιακού τουρισμού και του τουρισμού για κρουαζιερόπλοια.
Και οι δύο πλευρές του νησιού διαθέτουν σημαντικά θρησκευτικά μνημεία που θα ενδιαφέ -
ρουν χριστιανούς και μουσουλμάνους τουρίστες που θα είναι ευκολότερο να έχουν πρόσβαση
σε οποιοδήποτε μέρος του νησιού μετά τη λύση του κυπριακού. Μεταξύ αυτών περιλαμβά -
νονται το μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα στην ΤΚΚ και το τζαμί Χαλά Σουλτάν Τεκέ στην ΕΚΚ.
Η Σαλαμίνα και η παλιά εντός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου θα γίνονταν κατά πάσα
πιθανότητα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, κάτι που επίσης θα τα καταστούσε πιο ορατά
στους τουρίστες. Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά θα μπο -
ρούσαν για παράδειγμα να επισκεφθούν τους Τάφους των Βασιλέων στην Πάφο, το Κούριο
στη Λεμεσό και τη Σαλαμίνα στην Αμμόχωστο. Ο τουρισμός με κρουαζιερόπλοια που περι -
λαμβάνει το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο, θα μπορούσε επίσης να αποτελεί πολύ ελκυ -
στικός για τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον θρησκευτικό ή τον αρχαιολογικό τουρισμό. 
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Πίνακας 3.2

Πηγή: ΟΟΣΑ.

Επένδυση στην παροχή περισσότερο επιλογών 
Οι τομείς του τουρισμού στην ΕΚΚ και στην ΤΚΚ έχουν υποφέρει στο παρελθόν από περιο -
ρισμούς στις δυνατότητές τους. Το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων υπό
διεθνώς αναγνωρισμένες συνθήκες και η δυνατότητα να προσελκυσθεί μεγαλύτερο ποσοστό
από τον αυξανόμενο αριθμό Τούρκων πολιτών που ταξιδεύουν κάθε έτος, όπως επίσης και
άλλων τουριστών που θα ελκύονται από τη μεγαλύτερη ποικιλία που θα προσφέρεται, θα
οδηγήσουν σε περισσότερες επενδύσεις σε ξενοδοχεία, άλλες σχετικές με τον τουρισμό
υποδομές και τη βελτίωση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεπώς θα μεγεθύνει
τη διαθέσιμη αγορά για όλους. 

3.3 Οι ευκαιρίες για το φυσικό αέριο
Το οικόπεδο Αφροδίτη ανοιχτά της Κύπρου με υπολογισμένα 4,5 τρις κυβικά πόδια (tcf),
ανακαλύφθηκε αρχικά το 2001 αλλά δεν θα εξαχθεί φυσικό αέριο από εκεί πριν από το 2025.28

Το γειτονικό Ισραηλινό οικόπεδο Λεβιάθαν (20 tcf) ανακαλύφθηκε το 2010 και άρχισε την
παραγωγή στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2019. Η παραγωγή της Αφροδίτης καθυστέρησε
λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του οικοπέδου, όπως επίσης και των χαμηλών τιμών του
φυσικού αερίου. Συνεπώς ήταν εμπορικά μία πρόκληση η κατασκευή ενός αγωγού μήκους

28 “Cyprus expects first natgas output from Aphrodite field by 2025,”Devika Krishna Kumar, Reuters, 3 Μαΐου 2019,
https://uk.reuters.com/article/cyprus-energy/cyprus-expects-first-natgas-output-from-aphrodite-field-by-2025-
idUKL3N22F2N3. 
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240-320 χιλιομέτρων προκειμένου να αποστέλλεται  αέριο στην Αίγυπτο και στη συνέχεια να
περάσει την υψηλού κόστους διαδικασία μετατροπής του σε υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG). Οι χαμηλές τιμές επίσης σημαίνουν ότι τα κυβερνητικά έσοδα από το αέριο θα μπο -
ρού σαν να είναι πολύ χαμηλότερα από το συχνά αναφερόμενο ποσό των 9,3 δις δολαρίων με
ορισμέ νες εκτιμήσεις να κατεβάζουν το ποσό μέχρι τα 0,6 εκατ. δολάρια.29 Επί του παρόντος
δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές εξαγωγής για την Αφροδίτη δεδομένου του μεγέθους
του οικοπέδου. Εξαιτίας του κυπριακού προβλήματος, οι εταιρίες δεν μπορούν να φτιάξουν
έναν μικρότερο αγωγό 80 χιλιομέτρων προς την Τουρκία και στη συνέχεια να πουλήσουν
αέριο, είτε απευθείας σε ιδιωτικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στις ακτές, είτε να το
μετα φέρουν σε ευρωπαϊκά δίκτυα αγωγών αερίου. Εφόσον η φθηνότερη, ταχύτερη επιλογή
απο κλείεται, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου υποχρεώθηκε να αποδεχθεί τους
λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εταιρίες, πριν να υπογραφεί το πρώτο μέρος της συμφωνίας
για την αποστολή του αερίου από την Αφροδίτη στην Αίγυπτο. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση
τώρα δέχεται πιέσεις από το Ισραήλ σε σχέση με τη συμφωνία εξαγωγής.30 Ταυτόχρονα, οι
κίνδυνοι (και συνεπώς επίσης και η ασφάλιση και άλλα κόστη) για τις εταιρίες που δραστη ριο -
ποιούνται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) αυξάνονται, συνεπεία των διαφωνιών
που σχετίζονται με το κυπριακό πρόβλημα. Η λύση του κυπριακού προβλήματος θα μπορούσε
να διευρύνει τις επιλογές για τις εξαγωγές του αερίου, οι οποίες θα επέτρεπαν στην ενωμένη
Κύπρο να μην είναι εξίσου ευάλωτη σε πιέσεις που δημιουργούνται από το τρέχον μικρό
εύρος επιλογών για τις εξαγωγές. Παρόλο που δεν έχουμε προβεί σε χωριστή πρόβλεψη για
το φυσικό αέριο, η αυξημένη δραστηριότητα στην εξεύρεση, στην εκμετάλλευση και στην
παραγωγή του φυσικού αερίου, θα είχε θετικό αντίκτυπο σε πλήθος τομέων: εξορυκτικές και
λατομικές δρα στη ριότητες, παραγωγή, κατασκευή και επαγγελματικές υπηρεσίες. Επίσης, θα
καθιστούσε πιο ρεαλιστικές τις προβλέψεις για τα έσοδα της κυβέρνησης. 

3.4 Οι ευκαιρίες για τη ναυτιλία
Η ναυτιλία στην ΤΚΚ δεν αναπτύσσεται επαρκώς, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Αμμόχωστος
δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένο λιμάνι. Μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος, ανα -
μένεται ότι ευρωπαϊκά κεφάλαια θα βοηθήσουν το λιμάνι να αναβαθμιστεί σε επίπεδα ΕΕ,
επιτρέποντάς του να αποτελεί καίριο λιμάνι για το εμπόριο με την Τουρκία και τη Μέση
Ανατολή. Επίσης θα επωφεληθεί η ΕΚΚ, καθώς οποιοδήποτε πλοίο που επί του παρόντος
διαχειρίζεται εταιρία της ΕΚΚ, ή οποιοδήποτε πλοίο υπό τη σημαία της Δημοκρατίας της
Κύπρου, δεν επιτρέπεται να ελλιμενιστεί στην Τουρκία. Το εν λόγω μειονέκτημα καθίσταται
σαφές από τα στατιστικά στοιχεία. Ο αριθμός των πλοίων που καταφθάνουν σε μη αναγνω ρι -
σμένα λιμάνια στην ΤΚΚ ανήλθε στα 2.070 το 2017, ενώ ο αριθμός που φθάνει σε λιμάνια της

29 “Scrutinising the Aphrodite gas deal,” Charles Ellinas, Cyprus Mail, 9 Ιουνίου 2019,
http://tekmormonitor.blogspot.com/2019/06/scrutinising-aphrodite-gas-deal-cyprus.html.

30 “Dispute with Israel will not affect development of Aphrodite, minister says,” Evie Andreou, Cyprus Mail, 9 Δεκεμβρίου
2019, https://cyprus-mail.com/2019/12/09/dispute-with-israel-will-not-affect-development-of-aphrodite-minister-says/. 
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ΕΚΚ ανήλθε σε 2.923, παρόλο που η οικονομία της είναι περισσότερο από πέντε φορές μεγα -
λύ τερη και τα λιμάνια της αναγνωρίζονται διεθνώς. Το κόστος του κυπριακού προβλή ματος
για τον τομέα της ναυτιλίας της ΕΚΚ έχει υπολογισθεί από τον κλάδο, ότι ανέρχεται στα 100
εκατομμύρια ετησίως.31 Παρά τα προβλήματα αυτά, η Δημοκρατία της Κύπρου διαθέτει τον
δέκατο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην ΕΕ.
Είναι επίσης ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων στην ΕΕ και ο τομέας συνει -
σφέρει περίπου 6% στο ΑΕΠ. Συνεπώς, ο τομέας της ναυτιλίας είναι ανθεκτικός, σημειώ νοντας
ότι έχει να κερδίσει πολλά πλεονεκτήματα σε μία ενωμένη Κύπρο. Η Αμμόχωστος ή η Λεμεσός
θα μπορούσαν να αποτελέσουν κέντρο για τη ναυτιλιακή επιχείρηση της μετα φοράς εμπορευ -
ματοκιβωτίων στην περιοχή. Μία επέκταση του τομέα της ναυτιλίας θα μπορούσε επίσης να
δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε υποστηρικτικούς τομείς, όπως η νομοθεσία και τα λογιστικά. 

Πίνακας 3.3

31 “Cyprus solution good for shipping,” 17 Σεπτεμβρίου 2015, προφίλ χώρας,
https://www.cyprusprofile.com/en/articles/cyprus-solution-good-for-shipping/. 

32 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για την ΕΚΚ.
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3.5 Οι ευκαιρίες για επαγγελματικές υπηρεσίες
Η ΕΚΚ διαπρέπει στις επαγγελματικές υπηρεσίες, έναν τομέα που το 2018 αντιστοιχούσε σε
8,5% του ΑΕΠ και απασχολούσε περίπου 30.000 άτομα (6,9 του εργατικού δυναμικού).32 Οι
επιχειρήσεις συνεργάζονται με ή έχουν την έδρα τους στην ΕΚΚ χάρη στο σύστημα κοινο -
δικαίου που είναι γνωστό στα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά κέντρα, όπως είναι το Λονδίνο,
η Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη· εξαιτίας του φιλικού προς τις επιχειρήσεις
φορολογικού συστήματος και εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους από κέντρα, όπως το

Μεταφορές* στην οικονομία
*Περιλαμβάνουν αποθήκευση για ΕΚΚ και επικοινωνίες για ΤΚΚ

Προστιθέμενη 
αξία μεταφορών (% ΑΕΠ)

Απασχόληση 
στις μεταφορές % συνόλου
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Λουξεμβούργο. Σήμερα, εταιρίες στην Τουρκία γενικά δεν έχουν την επιλογή να έχουν την
έδρα τους στην ΕΚΚ. Ακόμη και αυτές που έχουν την έδρα τους σε χώρα-μέλος της ΕΕ, θα
δυσκολευτούν να βρούνε ομιλητές της τουρκικής γλώσσας ανάμεσα στο προσωπικό τους.
Όλα αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν μετά από μια διευθέτηση του κυπριακού. Τουρκικές
εταιρίες και περιφερειακές έδρες πολυ εθνικών εταιριών θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν τις
επαγγελματικές υπηρεσίες που προ σφέ ρονται από ένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης και της
ΕΕ, που θα μπορούσε επίσης να προσφέρει πολλούς ομιλητές της τουρκικής. Συνεπώς, δικη -
γόροι και λογιστές στην ΕΚΚ θα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κοινοπραξίες με τους
αντίστοιχους φορείς στην ΤΚΚ προκειμένου να αξιοποιήσουν την τουρκική αγορά αξίας 650
δις Ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν επίσης να επεκταθούν σημαντικά οι εργασιακές
ευκαιρίες για λογιστές και δικηγόρους στην ΤΚΚ βοηθώντας έτσι στη μείωση της μετανά -
στευσης μορφωμένων νέων Τουρκοκυπρίων. 

3.6 Οι ευκαιρίες στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης
Αν η ΕΚΚ διαθέτει πλεονέκτημα στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, η ΤΚΚ έχει
πλεονέκτημα στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης. Η ανώτερη εκπαίδευση αποτελεί καλό
συμπλήρωμα προς τον τουρισμό, καθώς οι φοιτητές συνήθως έρχονται κατά τη διάρκεια των
χειμερινών μηνών και οι τουρίστες κατά τη διάρκεια των θερινών. Επίσης στηρίζει τον τομέα
των ακινήτων, επειδή δημιουργεί ζήτηση για χώρους διαμονής. Παρά το ζήτημα της διεθνούς
αναγνώρισης, ο τομέας της ανώτερης εκπαίδευσης στην ΤΚΚ ήδη συνεισφέρει σημαντικά
στην οικονομία. Σήμερα παρέχει στην οικονομία σχεδόν τόσο εισόδημα σε ξένο συνάλ -
λαγμα, όσο ο τουρισμός. Το 2017 ο τομέας της ανώτερης εκπαίδευσης συνεισέφερε 766 εκατ.
δολάρια  (19% του ΑΕΠ της ΤΚΚ) σε σύγκριση με 865 εκατ. δολάρια από τον τουρισμό.33

Ο αριθμός των ξένων φοιτητών στην ΤΚΚ έχει αυξηθεί δραστικά αγγίζοντας τις 80.874
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/17, από 20.683 το ακαδημαϊκό έτος 2003/04 (βλ. Πίνακα 3.4).
Από τον συνολικό αριθμό, 55.329 ήταν φοιτητές από την Τουρκία. Τα πανεπιστήμια έχουν
αποδείξει ότι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται και να καινοτομούν παρά το ζήτημα
της αναγνώρισή τους διδάσκοντας πολλά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα και
συνδέοντας προγράμματα σπουδών ή σχολές με διεθνώς αναγνωρισμένες σχολές στην
Τουρκία και αλλού. Όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια
της ΤΚΚ είναι πιστοποιημένα από την Επιτροπή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Τουρκία, που
αποτελεί μέρος της διαδικασίας της Μπολόνιας. Τα προγράμματα σπουδών συνεχώς αναθεω -
ρούνται και αυτά που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις χάνουν την πιστοποίησή τους και
αφαιρούνται από τον κατάλογο πιστοποιημένων σχολών. Επιπρόσθετα, ορισμένα πανε πι στή -
μια έχουν επίσης κατορθώσει να λάβουν πιστοποιήσεις βάσει των προγραμμάτων σπουδών
τους – για παράδειγμα, για τη μηχανολογία, τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά – από τον ΑΒΕΤ
(έναν οργανισμό που πιστοποιεί προγράμματα στις εφαρμοσμένες και φυσικές επιστήμες,
πληροφορική, μηχανική και μηχανική τεχνολογία) και την FIBAA (μία άλλη Ευρωπαϊκή υπη -
ρεσία πιστοποίησης).

33 SPO, Economic and Social Indicators, 2017, http://www.devplan.org/Frame-eng.html.
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Μία μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας34 ανακάλυψε ότι η ταχεία επέκταση του τομέα της
ανώτερης εκπαίδευσης στην ΤΚΚ έχει καταλήξει σε προκλήσεις που σχετίζονται τόσο με την
ποιότητα της εκπαίδευσης όσο και με κοινωνικο-πολιτισμικά ζητήματα.35 Η ίδια έκθεση
συστήνει ότι προκειμένου ο τομέας της ανώτερης εκπαίδευσης στην ΤΚΚ να είναι βιώσιμος,
θα πρέπει να υπάρξει πιο συντονισμένη και στρατηγική προσέγγιση στον τομέα, με έμφαση
στην ποιότητα αντί στην ποσότητα των φοιτητών. Η λύση στο κυπριακό πρόβλημα θα
παράσχει το δικαίωμα σε ιδρύματα της ανώτερης εκπαίδευσης στην ΤΚΚ να είναι επιλέξιμα
για χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και μεγάλα προγράμματα ακαδη -
μαϊκών επιδοτήσεων που μπορούν να τα βοηθήσουν να επικεντρωθούν περισσότερο στην
έρευνα και την ανάπτυξη και επίσης στην οικοδόμηση καλύτερων ιδρυμάτων. 

Το δυναμικό για την ανώτερη εκπαίδευση έγινε αντιληπτό στην ΕΚΚ πολύ πρόσφατα. Ενώ
ο αριθμός των φοιτητών από το εξωτερικό έχει υπερδιπλασιαστεί μεταξύ των ακαδημαϊκών
ετών 2010/11 και 2016/17, το σύνολο ανήλθε  σε μόλις 22.756 μέχρι το 2016/17. Δεν υπάρχουν
στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης
για την ΕΚΚ, παρόλο που τα πλέον πρόσφατα δεδομένα αναφέρουν ότι τα ακαθάριστα έσοδα
για τον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών)
ανήλθαν στα 185 εκατ. Ευρώ το 2014 – υποδηλώνοντας ότι η συμμετοχή στην οικονομία είναι
επί του παρόντος πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη στην ΤΚΚ. 

Το μακροπρόθεσμο δυναμικό της επέκτασης της ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο
μετά τη λύση του κυπριακού είναι τεράστιο, ειδικότερα αν συνοδεύεται από επενδύσεις στις
δημόσιες μεταφορές, προκειμένου να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των φοιτητών, και από
μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι κύκλοι μαθημάτων της ανώτερης εκπαίδευσης ανταποκρί νο -
νται στη ζήτηση για δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Τα πανεπιστήμια στην ΤΚΚ θα αποκτή -
σουν διεθνή αναγνώριση και τα πανεπιστήμια στην ΕΚΚ θα ευνοηθούν από το γεγονός ότι η
Κύπρος είναι ήδη γνωστή μεταξύ πολιτών τρίτων χωρών ως διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Η
λύση του κυπριακού θα επιτρέψει στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης να διαφοροποιήσουν
τις αγορές φοιτητών πιο αποτελεσματικά. Επιπρόσθετα προς τις επιλογές χρηματοδότησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης θα είναι επίσης σε θέση να
εξερευνήσουν και να υλοποιήσουν περισσότερα συγχορηγούμενα και διπλά πτυχία. Εντούτοις,
θα αποτελέσει πρόκληση για τα ιδρύματα της ΤΚΚ η πλήρης ένταξή τους στη διαδικασία της
Μπολόνιας. Παρόλο που η ένταξη στη διαδικασία δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θα κλείσουν
εκείνα που δεν πληρούν τα κριτήρια της Μπολόνιας, σημαίνει ότι αρχικά θα απωλέσουν την
πρόσβαση στην ανταλλαγή φοιτητών, προσωπικού και ερευνητικής χρηματοδότησης. Η
αισιοδοξία μας για το δυναμικό του τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης μετά τη λύση του
κυπριακού προέρχεται από το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια της ΤΚΚ έχουν ήδη μεγεθυνθεί
σημαντικά παρά τους περιορισμένους πόρους τους, τον έντονο ανταγωνισμό από τα τουρκικά

34 Arnhold, N., Vossensteyn, H., Sursock, A., Ziegele, F., Gibbs, A., Kovacevic, M., & Puttmann, V. (2016). The Map and the
Compass – Strategic directions for higher education in the Turkish Cypriot Community (TCc).

35 Για παράδειγμα, ανεπίσημα, ορισμένα ιδρύματα θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται ως μέσο για παράνομη εργασία ή
παράνομη διακίνηση ανθρώπων. 
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πανεπιστήμια (άνω των 200) και τα ζητήματα αναγνώρισης. Θα είναι σε θέση να προσελκύσουν
περισσότερους φοιτητές με καλύτερες σχολικές βαθμολογίες, όχι μόνο από την Τουρκία,
αλλά επίσης και από τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρική. Εντούτοις, αναγνω -
ρίζοντας το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια στην ΤΚΚ θα χρειαστούν χρόνο προκειμένου να
προσαρμοστούν, το μέρισμα της ειρήνης που έχουμε προβλέψει για την ανώτερη εκπαίδευση
είναι μικρό: μόλις 88 εκατ. Ευρώ (βλ. Κεφάλαιο 4).

Πίνακας 3.4
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Πηγές: Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία· υπηρεσία στατιστικής της ΤΚΚ (SPO).

3.7 Οι ευκαιρίες για το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο
Ο τομέας του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου είναι μεγάλος και στις δύο κοινότητες
αντιστοιχώντας σε ποσοστό ελαφρώς μικρότερο του 10,9% του ΑΕΠ στην ΤΚΚ και 9,4% στην
ΕΚΚ και αναμένεται ότι θα ωφεληθεί το μέγιστο από τη λύση του κυπριακού προβλήματος. 
Ο τομέας αντιστοιχεί σε 17,6% της απασχόλησης στην ΤΚΚ και 16% της απασχόλησης στην
ΕΚΚ. Ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτός ο τομέας θα ωφεληθεί από τη διευθέτηση, είναι 
ο θετικός αντίκτυπος της συνολικής βελτίωσης της οικονομίας. Οι πρόσθετοι τουρίστες θα
δημιουργή σουν νέα ζήτηση για ξενοδοχειακές προμήθειες, τρόφιμα και ποτά, ρούχα και
παπούτσια, και δώρα, ενώ οι πρόσθετοι φοιτητές θα δημιουργήσουν ζήτηση για τρόφιμα και
ρούχα (όπως επίσης και για τη διαμονή τους). Το άνοιγμα της τουρκικής αγοράς στους
Ελληνοκύπριους και της αγοράς της ΕΕ στους Τουρκοκύπριους θα διευρύνει τις επιλογές για
τις χονδρικές πωλή σεις, ενώ η αναπτυσσόμενη οικονομία θα δημιουργήσει περισσότερη
ζήτηση γενικά για τον τομέα μέσω της αυξημένης απασχόλησης. 
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4.1 Τροποποιήσεις στην προσέγγιση του 2014
Το «μέρισμα της ειρήνης» είναι η διαφορά ανάμεσα στο αναμενόμενο μέγεθος της οικονομίας

με λύση και το αναμενόμενο μέγεθος της οικονομίας χωρίς λύση. Προκειμένου να υπολογισθεί

το μέγεθος του μερίσματος της ειρήνης, έχουμε και πάλι υιοθετήσει δύο προσεγγίσεις, όπως

πράξαμε το 2014 στο Τhe Cyprus Peace Dividend Revisited [Επανεπισκέπτοντας το μέρισμα από

την ειρήνη στην Κύπρο]. Η πρώτη είναι μία πρόβλεψη που επικεντρώνεται στις ευκαιρίες σε

κάθε μεμονωμένο τομέα λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν στο

Κεφάλαιο 3. Στην προσέγ γιση αυτή υπολογίζουμε τον αντίκτυπο μιας λύσης σε κάθε τομέα

της οικονομίας. Ο υπολογισμός του μερίσματος από την ειρήνη χρησιμοποιεί περίπου 60.000

σημεία δεδομένων για κάθε πρόβλεψη (βασική, χαμηλή και υψηλή). Η δεύτερη προσέγγιση

είναι μία πρόβλεψη που βασίζεται στη μεγέθυνση στη συνολική παραγωγικότητα των συντε -

λεστών παραγωγής (TFP). Αυτή η πρόβλεψη παράγει μόνο βασικό ρυθμό ανάπτυξης του

ΑΕΠ, ενώ η τομεακή πρόβλεψη μας επιτρέπει να δούμε το μέρισμα της ειρήνης για κάθε

τομέα. Προβαίνουμε σε ανάλογες προβλέψεις για το 2019-2020 (ΕΚΚ) και το 2018-2020 (ΤΚΚ)

και στη συνέχεια αρχίζουμε τις διαφορετικές μεθοδολογίες για την τομεακή πρόβλεψη και

για την πρόβλεψη της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής από το

έτος 2021 ως γραμμή βάσης (Έτος 1). Και οι δύο προσεγγίσεις επίσης χρησιμοποιούν σταθερές

τιμές έχοντας το 2017 ως βάση.36 Προκειμένου να υπολογισθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης διαιρέ -

σαμε την πρό βλεψή μας σε τέσ σερα στάδια. Αρχικά «αντιστοιχήσαμε» κάθε στάδιο με ρυθμούς

ανάπτυξης στο αντίστοιχο στάδιο του κύκλου εργασιών στο παρελθόν και στη συνέχεια

εφαρμόζουμε δια φο ρετικές μειώσεις σε αυτούς τους ιστορικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό

γίνεται, επειδή μία από τις σημαντικό τερες υποθέσεις και στις δύο προβλέψεις μας είναι, ότι

οι ρυθμοί ανάπτυξης σε καθένα από τα τέσσερα στάδια στις προβλέψεις μας ποτέ δεν θα

είναι τόσο υψηλοί όσο ήταν στα αντίστοιχα στάδια του κύκλου εργασιών στο παρελθόν. 

36 Αυτό επιτεύχθηκε με την ενοποίηση των εθνικών λογαριασμών και στις δύο κοινότητες προκειμένου να δημιουργηθεί
ένα συμβατό σετ δεδομένων το οποίο στη συνέχεια βασίσαμε εκ νέου στο έτος 2017. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

ΠΟΣΟ μεγαλΟ μΠΟρει 
να ειναι τΟ μεριΣμα τΗΣ ειρΗνΗΣ; 
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Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 που ακολουθήθηκε από την κρίση στην Ευρωζώνη

που επηρέασε και την ΕΚΚ το 2013, οδήγησε σε αυστηρότερη ρύθμιση των τραπεζών και σε

μεγαλύτερη έμφαση στον διαχειριστικό κίνδυνο. Αυτό συνεπάγεται ότι οι φούσκες ακινήτων

που εξαρτώνται από την πίστωση, παρόλο που δεν είναι απόλυτα αδύνατο να προκληθούν, θα

προκαλούνται πολύ πιο δύσκολα από όσο γινόταν στο παρελθόν. Προβήκαμε σε μία κύρια

τροποποίηση και στις δύο προσεγγίσεις μας βάσει της ανάδρασης (feedback) για την

πρόβλεψη που είχαμε κάνει το 2014. Αντί να επικεντρωθούμε σε έναν μόνο αριθμό, κάναμε

προβλέψεις φάσματος (χαμηλή, υψηλή, βασική) και για την τομεακή πρόβλεψη και για την

πρόβλεψη για τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής. Αυτό βρίσκεται

εγγύτερα στη συνήθη πρακτική και αναγνωρίζει το γεγονός ότι το μέρισμα της ειρήνης

βασίζεται και σε αρχικές υποθέσεις και σε ένα φάσμα πολιτικών αποφάσεων που θα

μπορούσαν να μειώσουν ή να ενισχύσουν την οικονομική δρα στηριότητα (βλ. Κεφάλαιο 5).

4.2 η τομεακή πρόβλεψη: βασικά αποτελέσματα
Όσον αφορά τη μη τομεακή πρόβλεψη, υποθέτουμε ότι η οικονομία και στις δύο κοινότητες
θα μεγεθυνθεί το 2021 με τον ίδιο ρυθμό που εμφάνισε ο μέσος όρος των τελευταίων 15
ετών. Η μέση πραγματική αύξησης του ΑΕΠ κατά την περίοδο αυτή ήταν 1,9% για την ΕΚΚ και
4,9 για την ΤΚΚ.37 Όσον αφορά την τομεακή πρόβλεψη με λύση, έχουμε υιοθετήσει μία προ -
σέγ  γιση παρόμοια με αυτή της έκθεσης που είχαμε ετοιμάσει το 2014 διαιρώντας την πρό -
βλεψή μας σε τέσσερις περιόδους. Κάθε μία από αυτές τις περιόδους στη συνέχεια αποκτά
σημείο αναφοράς («συνδέεται») σε ρυθμούς ανάπτυξης σε παρόμοια στάδια του κύκλου
εργασιών σε προγενέστερα έτη. Εντούτοις, είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι στη συνέχεια οι
ρυθμοί ανάπτυξης στις περιόδους αναφοράς μας υφίστανται σημαντική μείωση προκειμένου
να αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι δεν αναμένουμε να επιτευχθούν ξανά τέτοιου είδους ρυθμοί
ανάπτυξης, λόγω των προαναφερθεισών αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία. Πληρέστερη
ανάλυση των διαφόρων μειώσεων σε διαφορετικά στάδια, όπως και ένας σχετικός πίνακας,
παρουσιάζονται στο Τεχνικό Παράρτημα (Πίνακας Α1.1).

Το μέρισμα της ειρήνης για όλο το νησί 
Τα αποτελέσματα για το μέρισμα της ειρήνης (ΑΕΠ σε σταθερές τιμές με λύση μείον το ΑΕΠ
χωρίς λύση) με βάση τα τρία σενάριά μας (βασικό, χαμηλό και υψηλό) έχουν ως ακολούθως:

37 2009-2018 για την ΕΚΚ και 2008-2017 για την ΤΚΚ. Τα έτη 2008-17, η ανάπτυξη στην ΕΚΚ εμφάνισε κατά μέσο όρο
ανάπτυξη 0,5%, καθώς επηρεαζόταν ακόμη σημαντικά από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2013.
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Πίνακας 4.1

Σύνοψη του μερίσματος από την ειρήνη: Με λύση Χωρίς λύση Μέρισμα 
τομεακή πρόβλεψη για το σύνολο της Κύπρου ειρήνης (α)

Σενάριο γραμμής βάσης 

Οικονομικό μέγεθος: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (σε εκατ. Ευρώ) 54.357 40.259 14.097

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (σε Ευρώ) 33.957 25.151 8.807

Ανάπτυξη: μέσος πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
κατά την περίοδο 2021-2040 (%) 3,8% 2,3% 1,6%

Χαμηλό σενάριο

Οικονομικό μέγεθος: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (σε εκατ. Ευρώ) 49.902 40.259 9.642

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (σε Ευρώ) 31.174 25.151 6.024

Ανάπτυξη: μέσος πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
κατά την περίοδο 2021-2040 (%) 3,4% 2,3% 1,1%

Υψηλό σενάριο 

Οικονομικό μέγεθος: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (σε εκατ. Ευρώ) 59.683 40.259 19.424

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (σε Ευρώ) 37.285 25.151 12.134

Ανάπτυξη: μέσος πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
κατά την περίοδο 2021-2040 (%) 4,3% 2,3% 2,0%

(α) Διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος με λύση και του αποτελέσματος χωρίς λύση.
Πηγή: Τομεακή πρόβλεψη συγγραφέων.

■ Πρόβλεψη βασικού σεναρίου για το ΑΕΠ στο σύνολο της Κύπρου: το ΑΕΠ κυμαίνεται
στα €14 δις περισσότερα μέχρι το 2040 σε σταθερές τιμές σε σχέση με τη μη λύση. 

■ Πρόβλεψη χαμηλού σεναρίου για το ΑΕΠ στο σύνολο της Κύπρου: το ΑΕΠ είναι €9,6 δις
περισσότερα μέχρι το 2040 σε σταθερές τιμές σε σχέση με τη μη λύση.

■ Πρόβλεψη υψηλού σεναρίου για το ΑΕΠ στο σύνολο της Κύπρου: το ΑΕΠ είναι €19,4 δις
μεγαλύτερο μέχρι το 2040 σε σταθερές τιμές σε σχέση με τη μη λύση.

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης δείχνουν ξεκάθαρα ότι ακόμη και στο σενάριο της χαμηλής
πρόβλεψης, η ενωμένη Κύπρος θα είναι σε θέση να παραγάγει πρόσθετο εισόδημα με μέρισμα
της ειρήνης σχεδόν 10 δις Ευρώ ετησίως μέχρι το 2040 (πρόβλεψη βασικού σεναρίου). Κατά
συνέπεια το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερη κοινωνική
πρόνοια για όλους τους πολίτες της Κύπρου. 
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Πίνακας 4.2

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

60000 

ΑΕΠ για το σύνολο της Κύπρου (τομεακή βασική πρόβλεψη)  
(εκ. Ευρώ σε σταθερές τιμές του 2017·  κλιμακωτός άξονας ψ)  

Χωρίς λύση Με λύση 

Πηγή: Τομεακή πρόβλεψη συγγραφέων. 

Είναι σαφές ότι όσο υψηλότερα είναι τα αποτελέσματα μίας ενωμένης οικονομίας, τόσο υψη -
λό τερο το κατά κεφαλή εισόδημα για όσους διαβιούν στο νησί. Τα αποτελέσματα της πρό -
βλεψης δείχνουν ότι η επίδραση στο κατά κεφαλή ΑΕΠ θα είναι σημαντική. 

■ Πρόβλεψη για το βασικό σενάριο για κατά κεφαλή ΑΕΠ για το σύνολο της Κύπρου: το
κατά κεφαλή ΑΕΠ μέχρι το 2040 είναι κατά €8.807 υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε σύγκριση
με τη μη λύση. 

■ Πρόβλεψη για το χαμηλό σενάριο για κατά κεφαλή ΑΕΠ για το σύνολο της Κύπρου:
το κατά κεφαλή ΑΕΠ μέχρι το 2040 είναι κατά €6.024 υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε
σύγκριση με τη μη λύση.

■ Πρόβλεψη για το υψηλό σενάριο για κατά κεφαλή ΑΕΠ για το σύνολο της Κύπρου: το
κατά κεφαλή ΑΕΠ μέχρι το 2040 είναι κατά €12.134 υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε
σύγκριση με τη μη λύση.

Το μέρισμα της ειρήνης στην ΕΚΚ 
Η λύση του κυπριακού θα επεκτείνει αυτομάτως το δυνητικό επίπεδο παραγωγής της οικο -
νομίας στην ΕΚΚ επιτρέποντάς της να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες από όσες θα είχαν
παραχθεί χωρίς λύση. Σύμφωνα με τα τρία σενάρια (βασικό, χαμηλό και υψηλό) τα αποτελέ -
σματα για το μέρισμα της ειρήνης (ΑΕΠ σε σταθερές τιμές με λύση μείον ΑΕΠ χωρίς λύση)
έχουν ως ακολούθως:

■ Πρόβλεψη βασικού σεναρίου για ΑΕΠ στην ΕΚΚ: το ΑΕΠ στην ΕΚΚ είναι κατά €7,9 δις
υψηλότερο σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 σε σύγκριση με τη μη λύση (βλ. Πίνακα 4.5). 

■ Πρόβλεψη χαμηλού σεναρίου για ΑΕΠ στην ΕΚΚ: το ΑΕΠ στην ΕΚΚ είναι κατά €5,6 δις
υψηλότερο σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 σε σύγκριση με τη μη λύση.

■ Πρόβλεψη υψηλού σεναρίου για ΑΕΠ στην ΕΚΚ: το ΑΕΠ στην ΕΚΚ είναι κατά €10,5 δις
υψηλότερο σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 σε σύγκριση με τη μη λύση. 
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Πίνακας 4.3
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ΕΚΚ: ΑΕΠ (τομεακή πρόβλεψη βασικού σεναρίου) 
(εκ. Ευρώ σε σταθερές τιμές 2017, κλιμακωτός άξονας ψ) 

Χωρίς λύση  Με λύση 

Πηγή: Τομεακή πρόβλεψη συγγραφέων.

Η χρήση του νέου δυναμικού θα έχει θετική επίδραση στο κατά κεφαλή ΑΕΠ, ως ακολούθως: 

■ Πρόβλεψη κατά κεφαλή ΑΕΠ στο βασικό σενάριο για την ΕΚΚ: το κατά κεφαλή ΑΕΠ
μέχρι το 2040 είναι €7.038 υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τη μη λύση. 

■ Πρόβλεψη κατά κεφαλή ΑΕΠ στο υψηλό σενάριο για την ΕΚΚ: το κατά κεφαλή ΑΕΠ
μέχρι το 2040 είναι €9.338 είναι υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τη μη λύση.

■ Πρόβλεψη κατά κεφαλή ΑΕΠ στο χαμηλό σενάριο για την ΕΚΚ: το κατά κεφαλή ΑΕΠ
μέχρι το 2040 είναι €4.962 υψηλότερο σε4 σταθερές τιμές σε σύγκριση με τη μη λύση.

Το μέρισμα της ειρήνης στην ΤΚΚ
Η πρόσβαση όχι μόνο σε καινούρια προϊόντα, αλλά και σε νέες αγορές θα επιτρέψει στην ΤΚΚ
να διευρύνει τη δυνατότητα παραγωγής της, καθώς θα ωφεληθεί σημαντικά από τις οικο -
νομίες κλίμακας. Σύμφωνα με τα τρία σενάριά μας (χαμηλό, βασικό και υψηλό), τα αποτε -
λέσματα για το μέρισμα της ειρήνης (ΑΕΠ σε σταθερές τιμές με λύση μείον ΑΕΠ χωρίς λύση)
έχουν ως ακολούθως. 

■ Πρόβλεψη ΑΕΠ στο βασικό σενάριο για την ΤΚΚ: το ΑΕΠ μέχρι το 2040 είναι €9,0 δις
υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τη μη λύση. 

■ Πρόβλεψη ΑΕΠ στο υψηλό σενάριο για την ΤΚΚ: το ΑΕΠ μέχρι το 2040 είναι €6,2 δις
υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τη μη λύση.

■ Πρόβλεψη ΑΕΠ στο χαμηλό σενάριο για την ΤΚΚ: το ΑΕΠ μέχρι το 2040 είναι €4,1 δις
υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τη μη λύση.

Η λύση του κυπριακού προβλήματος θα επιτρέψει στους Τουρκοκύπριους να εισέλθουν στην
ομάδα των οικονομιών με υψηλά εισοδήματα. Η επίδραση στο κατά κεφαλή ΑΕΠ έχει ως
ακολούθως: 
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■ Πρόβλεψη κατά κεφαλή ΑΕΠ στο βασικό σενάριο για την ΤΚΚ: το κατά κεφαλή ΑΕΠ
μέχρι το 2040 είναι €12.942 υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τη μη λύση. 

■ Πρόβλεψη κατά κεφαλή ΑΕΠ στο υψηλό σενάριο για την ΤΚΚ: το κατά κεφαλή ΑΕΠ
μέχρι το 2040 είναι €18.672 υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τη μη λύση

■ Πρόβλεψη κατά κεφαλή ΑΕΠ στο χαμηλό σενάριο για την ΤΚΚ: το κατά κεφαλή ΑΕΠ
μέχρι το 2040 είναι €8.503 υψηλότερο σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τη μη λύση. 

Πίνακας 4.4
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ΤΚΚ: κατά κεφαλή ΑΕΠ (βασική τομεακή πρόβλεψη) 
(EUR σε σταθερές τιμές 2017, κλιμακωτός άξονας ψ) 

Χωρίς λύση Με λύση 

Πηγή: Τομεακή πρόβλεψη συγγραφέων. 

Σύμφωνα με τα τρία σενάρια, μέχρι το 2040, τα κατά κεφαλή εισοδήματα στην ΤΚΚ σε σταθερές
τιμές αγγίζουν ποσοστό 88% των εισοδημάτων στην ΕΚΚ σύμφωνα με τη βασική πρόβλεψη,
97% σύμφωνα με την υψηλή πρόβλεψη και 79% σύμφωνα με τη χαμηλή πρόβλεψη. Σύμφωνα
με το σενάριο μη λύσης, το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην ΤΚΚ θα αγγίξει μόλις 63% των εισοδη μά -
των της ΕΚΚ μέχρι το 2040, από 45% σήμερα. 

4.3 Αποτελέσματα ανά τομέα
Στο παρόν τμήμα της έκθεσης, σκιαγραφούμε τις πηγές της ανάπτυξης ανά τομέα. Με αυτή
την προσέγγιση, εφαρμόζουμε μία προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» και χτίζουμε το ΑΕΠ
της ενωμένης Κύπρου. Μας επιτρέπει να δούμε την επίδραση μιας λύσης σε κάθε τομέα της
οικονομίας και επίσης να υπολογίσουμε το μέρισμα ειρήνης που παράγεται από κάθε τομέα.
Όπως δηλώθηκε στο Κεφάλαιο 3, μία λύση στο κυπριακό πρόβλημα θα αυξήσει τις οικο  νο -
μικές ευκαιρίες για αρκετούς λόγους, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε μεγαλύ τερες
αγορές, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ξένους άμεσους επενδυτές, περισσότερα κεφάλαια
της ΕΕ και άλλα σχετικά κεφάλαια, και ούτω καθεξής. Οι τομεακές προβλέψεις μας δείχνουν
ότι οι προαναφερθέντες παράγοντες που θα οδηγήσουν σε επέκταση των οικονομι κών δρα -
στη ριοτήτων στο νησί, θα ωφελήσουν το μέγιστο τους τομείς του λιανικού και του χονδρικού
εμπορίου, του τουρισμού, της μεταφοράς και της αποθήκευσης, και της εκπαίδευσης. 
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Πίνακας 4.5

Σύνοψη του μερίσματος ειρήνης: βασική τομεακή πρόβλεψη 2040 2040 Μέρισμα 
Εκατ. Ευρώ προστιθέμενη αξία ανά τομέα σε σταθερές τιμές 2017 2017 Χωρίς Με ειρήνης

Τρέχον λύση λύση το 2040

Κατασκευές 1.026 3.719 6.408 2.688

ΕΚΚ 823 3.207 3.862 655

ΤΚΚ 203 513 2.546 2.033

Λιανικό και χονδρικό εμπόριο 2.258 4.427 7.305 2.878

ΕΚΚ 1.865 3.152 4.757 1605

ΤΚΚ 393 1.275 2.548 1.273

Μεταφορά και αποθήκευση 1.375 2.122 2.941 819

ΕΚΚ 1.213 1.958 2.658 699

ΤΚΚ 162 164 283 119

Υπηρεσίες στέγασης και σίτισης 1.560 3.067 4.160 1.093

ΕΚΚ 1.243 2.297 2.757 460

ΤΚΚ 316 770 1.403 634

Επαγγελματικός, επιστημονικός και τεχνικός τομέας 1.882 5.242 5.941 698

ΕΚΚ 1.424 3.437 3.658 221

ΤΚΚ 458 1.805 2.282 477

Εκπαίδευση 1.287 1.806 1.894 88

ΕΚΚ 1.109 1.545 1.583 38

ΤΚΚ 178 261 311 50

ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων άλλων (τομεακή πρόβλεψη) 23.178 40.259 54.357 14.097

ΕΚΚ 19.649 31.668 39.560 7.891

ΤΚΚ 3.530 8.591 14.797 6.206

Κατά κεφαλή ΑΕΠ (Ευρώ, τομεακή πρόβλεψη) 19.315 25.151 33.957 8.807

ΕΚΚ 22.860 28.245 35.283 7.038

ΤΚΚ 10.367 17.915 30.857 12.942

Μέσος όρος 20-ετίας πραγματικής ανάπτυξης ΑΕΠ, % (τομεακή πρόβλεψη )

ΕΚΚ - 1,9% 3,1% 1,5%

ΤΚΚ - 3,9% 6,6% 3,1%

Πηγή: στατιστικές υπηρεσίες και προβλέψεις συγγραφέων.
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Πίνακας 4.6
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Σύνολο Κύπρου: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
 (βασική τομεακή πρόβλεψη) 

(εκ. EUR σε σταθερές τιμές του 2017· κλιμακωτός άξονας ψ) 

Χωρίς λύση  Με λύση  

Πηγή: Τομεακή πρόβλεψη συγγραφέων.

Το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο ωφελούνται τα μέγιστα 
Βρίσκουμε ότι η άμεση θετική επίδραση, που υπολογίζεται ως μέρισμα της ειρήνης που
προκύπτει από τον τομέα του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου, θα αγγίξει τα €2,9 δις
μέχρι το 2040. Αυτός ο τομέας θα παράσχει τα προϊόντα για τους κυριάρχους τομείς, δηλ. τον
τουρισμό, την ανώτερη εκπαίδευση και τις κατασκευές. Αναμένουμε οι δύο σχετικά μικρές
οικονομίες να ενσωματωθούν ταχύτατα δημιουργώντας σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας
που θα βελτιώσουν τα πλεονάσματα, όχι μόνο καταναλωτή αλλά και παραγωγού. Η λύση του
κυπριακού προβλήματος δεν θα βοηθήσει μόνο την ΤΚΚ να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες
αγορές και να εμπορεύεται άμεσα με την ΕΕ, αλλά επίσης θα δημιουργήσει μία νέα αγορά-
προορισμό για την ΕΚΚ, δηλαδή τη μεγάλη τουρκική οικονομία, που έχει τελωνειακή ένωση
με την ΕΕ για μη γεωργικά αγαθά. Συνολικά, το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο αντιπροσω -
πεύουν μεγάλο μερίδιο στην οικονομία της ΤΚΚ και της ΕΚΚ, που αποτελεί τον λόγο για τον
οποίο αυτός είναι ο τομέας που επωφελείται περισσότερο από μία λύση.  

Κατασκευές
Η λύση του κυπριακού προβλήματος θα απαιτήσει μεγάλο αριθμό κατασκευαστικών έργων.
Αυτά θα περιλαμβάνουν έργα υποδομών σε όλο το νησί, την αποκατάσταση των Βαρωσίων,
κατοικίες για αυτούς που μπορεί να μετεγκατασταθούν λόγω των εδαφικών προσαρμογών
και αναβάθμιση των λιμανιών, ειδικότερα στην ΤΚΚ. Οι κατασκευές αποτελούν έναν τομέα
που είναι έντονα αλληλοσυνδεδεμένος με άλλους τομείς και τυπικά παράγει τεράστια ποσά
εισοδημάτων μέσα από το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για αυτούς τους άλλους τομείς.
Προβλέπουμε ότι μέχρι το 2040 ο τομέας των κατασκευών θα αγγίξει τα €6,4 δις σε όλο το
νησί – €2,7 δις περισσότερα από το αντίστοιχο ποσό σε περίπτωση μη λύσης. Μεγάλο μέρος
του υπολογισμένου μερίσματος ειρήνης για τον τομέα των κατασκευών θα προέλθει από την
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οικονομία της ΤΚΚ που έχει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Υπολογίζουμε ότι ο τομέας των
κατασκευών στην ΤΚΚ θα αναπτυχθεί μέχρι τα €2,5 δις με λύση, πέντε φορές περισσότερο σε
σύγκριση με την ανάπτυξη, αν δεν επιτευχθεί λύση. 

Πίνακας 4.7
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Τομέας κατασκευών για σύνολο Κύπρου (βασική τομεακή πρόβλεψη)  
(εκ. EUR σε σταθερές τιμές του 2017· κλιμακωτός άξονας ψ) 

Χωρίς λύση Με λύση 

Πηγή: Τομεακή πρόβλεψη συγγραφέων.

Τουρισμός 
Δεδομένου ότι υπάρχουν ευκαιρίες που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως στον τομέα του
τουρισμού, αναμένουμε ότι αυτός ο τομέας θα ανταποκριθεί θετικά σε μία επανένωση του
νησιού. Η εξάλειψη της σύγκρουσης και των de facto φραγμών της Πράσινης Γραμμής θα
καταστήσουν την Κύπρο πιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό στην περιοχή. Η επανενωμένη
Κύπρος θα είναι σε θέση να παράσχει μεγάλο εύρος τουριστικών υπηρεσιών, όπως είναι η
αναβαθμισμένη εκδοχή του θρησκευτικού τουρισμού, του αγροτουρισμού και του τουρισμού
υγείας και θα συνεχίσει να επεκτείνει τον υφιστάμενο τουρισμό που επικεντρώνεται στην
προσφορά θάλασσας, άμμου, ήλιου και άλλων μορφών ψυχαγωγίας. Προβλέπουμε μέρισμα
ειρήνης ύψους 1 δις Ευρώ μέχρι το 2040. Αυτή η πρόβλεψη αντιπροσωπεύει μόνο την άμεση
πρόσθετη προστιθέμενη αξία του τομέα, όταν υπάρξει λύση. Εντούτοις, εφόσον ο τομέας του
τουρισμού βασίζεται σε πολλούς άλλους τομείς, όπως είναι η γεωργία και ο παρασκευαστικός
τομέας, και επίσης έχει συμπληρωματικές υπηρεσίες εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως
είναι οι μεταφορές, με υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση, συνεπώς θα δημιουργήσει έμμεση
προστιθέμενη αξία και σε άλλους τομείς. Δεδομένου ότι ο τομέας του τουρισμού στο βόρειο
μέρος του νησιού δεν έχει αναπτυχθεί το ίδιο με το νότιο μέρος του νησιού, η οικονομία της
ΤΚΚ αναμένεται να ωφεληθεί περισσότερο σε σχετικούς όρους. Προβλέπουμε ότι το μέρισμα
της ειρήνης για τον τουρισμό στην ΤΚΚ θα είναι €634 εκατ. μέχρι το 2040, σε σύγκριση με
€460 εκατ. για την ΕΚΚ. Η συνολική προστιθέμενη αξία αυτού του τομέα αναμένεται να αγγίξει
τα €4,2 δις μέχρι το 2040 σε όλο το νησί. 
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Πίνακας 4.8

Πηγή: Τομεακή πρόβλεψη συγγραφέων.

Μεταφορά και αποθήκευση
Η ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού, μαζί με την επέκταση στους τομείς του χονδρικού και
του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών, θα έχει άμεση επίδραση στον τομέα των μετα -
φο ρών (αερογραμμές και κρουαζιερόπλοια). Επιπρόσθετα, το άνοιγμα του τομέα της ναυτιλίας
της ΕΚΚ στην Τουρκία, που αποτελεί πολύ μεγάλη αγορά, θα φέρει επιπλέον προστιθέμενη
αξία στον τομέα. Προβλέπουμε ότι οι μεταφορές θα αγγίξουν τα €2,9 δις μέχρι το 2040,
απολήγοντας σε μέρισμα ειρήνης ύψους €819 εκατ. Σημαντικό μέρος από τα οφέλη της
λύσης για την οικονομία της ΕΚΚ θα συγκεντρωθούν από τον τομέα αυτό. 

Πίνακας 4.9
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ΤΚΚ: ∆ραστηριότητα στις υπηρεσίες στέγασης και σίτισης  
(βασική τομεακή πρόβλεψη) 

(εκ. EUR σε σταθερές τιμές 2017) 

Χωρίς λύση Με λύση 
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Μεταφορά και αποθήκευση ΕΚΚ (βασική τομεακή πρόβλεψη) 
(εκ. EUR σε σταθερές τιμές 2017· κλιμακωτός άξονας ψ) 

Χωρίς λύση Με λύση 

Πηγή: Τομεακή πρόβλεψη συγγραφέων. 
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4.4 η ενίσχυση της απασχόλησης
Η μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη θα συνοδευτεί επίσης από ταχύτερη δημιουργία θέσεων
εργασίας. Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν εξαρτάται από μεγάλο εύρος παρα γό -
ντων, όπως είναι το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, η σχέση μεταξύ ΑΕΠ και
παραγωγικότητας, η αύξηση του πληθυσμού και η επίδραση της τεχνολογίας. Οι προβλέψεις
μας για την απασχόληση συνεπώς είναι προκαταρκτικές, και έχουμε αποπειραθεί να προ -
βούμε μόνο σε πρόβλεψη για τα πρώτα 10 έτη (από το 2021 μέχρι το 2030). Προκαταρκτικά
αναμένουμε ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος θα δημιουργήσει περίπου 100.000
περισ σότερες θέσεις εργασίας κατά τα πρώτα 10 χρόνια σε σύγκριση με την υφιστάμενη
κατά σταση. Περίπου 30.000 από αυτές τις νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στον τομέα
του τουρισμού, 18.000 στον τομέα του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου, 10.000 στις
κατασκευές και περίπου 6.000 στους τομείς της αεροπορίας και της ναυτιλίας. 

Πίνακας 4.10

Προκαταρκτική πρόβλεψη: 
πρόσθετες θέσεις εργασία που θα δημιουργηθούν λόγω της λύσης μέχρι το Έτος 10 

Τουρισμός (υπηρεσίες στέγασης και σίτισης) 31.321

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 18.423

Κατασκευές 9.495

Μεταφορές (ναυτιλία και αεροπλοΐα) 6.333

Συνολική ενίσχυση της απασχόλησης μέχρι το Έτος 10 συμπεριλαμβανομένων άλλων 119.901

Πηγή: Προβλέψεις συγγραφέων.

4.5 Δοκιμές στις τομεακές προβλέψεις: ευαισθησία και ανθεκτικότητα
Δοκιμή ευαισθησίας 
Εφαρμόσαμε επίσης μία δοκιμή ευαισθησίας, προκειμένου να ελεγχθεί η επίπτωση που έχουν
διαφορετικές μειώσεις σε όλες τις προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης στις περιόδους
αναφοράς μας. Η δοκιμή ευαισθησίας μας επιτρέπει να δούμε πόσο συμβατή είναι η πρό -
βλεψή μας με το σύνολο των υποθέσεων. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε για το ΑΕΠ του συνόλου
της Κύπρου και το κατά κεφαλή εισόδημα στην περίπτωση λύσης του κυπριακού.

Η ανάλυση ευαισθησίας δείχνει ότι, αν η «έκπτωση» μειωθεί κάτω από το 50%, τότε το
ΑΕΠ της ενωμένης Κύπρου θα είναι μικρότερο από €40 δις μέχρι το 2040, και συνεπώς θα
είναι κάτω από το επίπεδο του ΑΕΠ, αν υπάρξει λύση στο κυπριακό. Με άλλα λόγια, αν η
ανάπτυξη του ΑΕΠ καταλήξει να είναι μικρότερη του 50% των ρυθμών ανάπτυξης του έτους
αναφοράς, η λύση δεν θα αποδώσει οποιοδήποτε μέρισμα ειρήνης. Όσον αφορά το κατά
κεφαλή ΑΕΠ, η δοκιμή δείχνει ότι το κατά κεφαλή εισόδημα είναι ευαίσθητο στην ανάπτυξη
της οικονομίας. Βρίσκουμε ότι, όταν η ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι μικρότερη του 50% από τους
ρυθμούς ανάπτυξης του έτους αναφοράς, το κατά κεφαλή εισόδημα δεν θα είναι μεγαλύτερο
από το υπολογισμένο κατά κεφαλή εισόδημα χωρίς λύση. Τα πλήρη αποτελέσματα της
δοκιμής παρουσιάζονται στο χωριστό Τεχνικό Παράρτημα (Πίνακες A1.2, A1.3 και A1.4). 



38 Επιτυγχάνοντας το Μέρισμα της Ειρήνης στην Κύπρο

Επίσης διενεργήσαμε μία αμφίδρομη δοκιμή ευαισθησίας, προκειμένου να δούμε, πόσο
θα είναι το μειωμένο μέρισμα της ειρήνης το 2040. Με άλλα λόγια, προσπαθήσαμε να βρούμε
την αξία του μερίσματος ειρήνης σε 20 χρόνια από σήμερα. Βρίσκουμε ότι η καθαρή τρέχουσα
αξία του μερίσματος ειρήνης είναι €78 δις το 2020, σύμφωνα με τη βασική πρόβλεψη.
Εναλλακτικά, αν η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ μετά τη λύση είναι μόνο 45% των ρυθμών
ανάπτυξης του έτους αναφοράς, το μειωμένο μέρισμα της ειρήνης θα είναι αρνητικό. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Τεχνικό Παράρτημα (Πίνακας A1.4).

Δευτερευόντως, διενεργήσαμε επίσης δοκιμές για να δούμε πόσο ευαίσθητο είναι το
μέρι  σμα της ειρήνης στο προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για να βρεθεί η τρέ -
χουσα αξία των μερισμάτων που προβλήθηκαν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέρισμα
της ειρήνης δεν είναι τόσο ευαίσθητο στην αλλαγή στο προεξοφλητικό επιτόκιο, όσο είναι
στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Συνολικά, όσο υψηλότερη είναι η αύξηση του ΑΕΠ, τόσο μεγα -
λύτερο το μέρισμα της ειρήνης· όσο υψηλότερο το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόζεται,
τόσο χαμηλότερο το μέρισμα της ειρήνης. 

Δοκιμή ανθεκτικότητας 
Προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα των τομεακών προβλέψεων, έχουμε εφαρμόσει τις
προσομοιώσεις που είναι γνωστές στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία ως προσομοιώσεις Μόντε
Κάρλο. Αυτό το μοντέλο δοκιμής ανθεκτικότητας μας επιτρέπει να βρούμε την πιθανότητα
να αγγίξουμε το ίδιο επίπεδο του ΑΕΠ με αυτό που παρουσιάσαμε στη βασική μας πρόβλεψη.
Η προσομοίωση έχει διενεργηθεί στις προβλέψεις για το σύνολο της Κύπρου, για την ΕΚΚ 
και την ΤΚΚ.

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για το σύνολο της Κύπρου δείχνουν ότι ο μέσος
όρος της πρόβλεψης είναι €54,2 δις, με διάμεσο €54,3 δις και τυπική απόκλιση €2,3 δις. Η
προσομοίωση επίσης δείχνει ότι το ελάχιστο ποσό είναι €42 δις και το μέγιστο που μπορεί να
επιτευχθεί, δεδομένων των υποθέσεων, είναι €63 δις. Οι σωρευτικές πιθανότητες των αποτε -
λεσ μάτων της προσομοίωσης δείχνουν ότι υπάρχει 10% πιθανότητα το ΑΕΠ να είναι μικρό -
τερο από ή ίσο με €51 δις, και 40% πιθανότητα να είναι μικρότερο από ή ίσο με €53,6 δις. Το
μοντέλο επίσης υπολογίζει ότι η πιθανότητα να αγγίξει η οικονομία τα τουλάχιστον €54,2 δις
(τη βασική μας πρόβλεψη) είναι 50%. Συνολικά, τα αποτελέσματα ανθεκτικότητας βρίσκονται
πολύ κοντά στις αξίες της πρόβλεψης του ΑΕΠ· αυτό υποδεικνύει ότι το μοντέλο που χρησι -
μο ποιείται είναι έγκυρο. Όλα τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρουσιάζονται στο
χωριστό Τεχνικό Παράρτημα στην παράγραφο A1. 

4.6 Πρόβλεψη συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής
Γιατί είναι σημαντική η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής 
Όπως επιχειρηματολογήσαμε στην έκθεση The Cyprus Peace Dividend Revisited, η συνολική
παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τις οικονομίες
μεσαίων μέχρι υψηλών εισοδημάτων, επειδή συνδέεται εγγενώς με το πώς μία οικονομία
μπορεί να δημιουργήσει, να υιοθετήσει και να προσαρμόσει την τεχνολογία. Μία οικονομία
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που μπορεί να παραγάγει μεγαλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους (ή μικρότερους) πόρους,
θα χαίρει ανάπτυξης σε συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής. Η αύξηση
της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής οδηγεί σε μόνιμες αυξήσεις
σε εισόδημα (ΑΕΠ) και κάνει την οικονομία λιγότερο ευάλωτη σε αλλαγές στον κύκλο εργασιών.
Η πρωταρχική μας υπόθεση είναι ότι η ενοποίηση της οικονομίας της Κύπρου θα αυξήσει τις
οικονομίες κλίμακας και συνεπώς θα μειώσει σημαντικά την μη παραγωγική χρήση πόρων. 

Μέτρηση της ιστορικής συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής 
Προκειμένου να προβεί κανείς σε μία πρόβλεψη βασισμένη στη συνολική παραγωγικότητα
των συντελεστών παραγωγής, πρέπει πρώτα να υπολογισθεί ποιος ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης
της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής στην ιστορική περίοδο για
κάθε κοινότητα. Προβήκαμε σε αυτή την πρόβλεψη αυτή χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδο -
μένα για ανάπτυξη του ΑΕΠ, της απασχόλησης και της επένδυσης σε καθαρό πάγιο κεφάλαιο.
Κατά συνέπεια, προκύπτει μία πρόβλεψη για ανάπτυξη στη συνολική παραγωγικότητα των
συντελεστών παραγωγής που είναι επίσης γνωστή ως το υπόλοιπο του Solow. Οι υποθέσεις
μας εξηγούνται πληρέστερα στο Τεχνικό Παράρτημα (Πίνακας A2.1). 

Τα πρωταρχικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.11. Η οικονομία της ΕΚΚ
είχε αρνητική ανάπτυξη στη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής τα
τελευταία 20 χρόνια, ενώ η οικονομία της ΤΚΚ είχε μόνο μεσαία ανάπτυξη. Αν μειώσουμε την
περίοδο σε 15 χρόνια, οι διαφορές είναι ακόμη εντονότερες, με μεγαλύτερη αρνητική ανάπτυξη
συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής για την ΕΚΚ. 

Πίνακας 4.11

Ανάπτυξη συνολικής παραγωγικότητας Οικονομία ΤΚΚ Οικονομία ΕΚΚ 
των συντελεστών παραγωγής: ιστορικές προβλέψεις 1998-2017 1998-2017

Συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής 0,12% -0,83%

Πηγή:  Εκτιμήσεις συγγραφέων όπως συνάγονται από την Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία και την υπηρεσία
στατιστικής της ΤΚΚ (SPO).

Χρηματοοικονομικές κρίσεις, οι κατασκευές και ο αντίκτυπος στη συνολική
παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής 
Τα στοιχεία ότι η παραγωγικότητα στην οικονομία της ΕΚΚ υπήρξε αρνητική δεν αποτελούν
έκπληξη, δεδομένου ότι το δείγμα των δεδομένων περιλαμβάνει την περίοδο του 2013. Η
συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής τυπικά μειώνεται δραστικά σε
περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης και στον απόηχό τους. Αυτό ήταν ένα από τα μηνύματα
μίας ομιλίας το 201838 από τον κύριο οικονομολόγο του ΔΝΤ εκείνη την περίοδο, Maurice

38 “Can Accommodative Monetary Policies Help Explain the Productivity Slowdown?” Σχόλια από τον Maurice Obstfeld,
Οικονομικό Σύμβουλο του ΔΝΤ και Διευθυντή Έρευνας, στο Κοινό Συνέδριο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών,
του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ για την Αδύναμη Παραγωγικότητα: Ο Ρόλος των χρηματοπιστωτικών παραγόντων και πολιτικών
[Weak Productivity: The Role of Financial Factors and Policies] που συγχρηματοδοτήθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ
για την Παραγωγικότητα, στις 10 Ιανουαρίου 2018, https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/01/09/sp011018-can-
accommodative-monetary-policies-help-explain-the-productivity-slowdown. 



39 Αυτό σχετίζεται επίσης με τις αδυναμίες του τραπεζικού τομέα και τις πρακτικές αφερεγγυότητας. Βλ. ΟΟΣΑ “Zombie
firms and weak productivity,” https://www.oecd.org/fr/economie/exit-policies-and-productivity-growth.htm.
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Obstfeld, αναφορικά με τις παγκόσμιες τάσεις της παραγωγικότητας μετά την κρίση. Ο 
κ. Obstfeld παρουσίασε τις κύριες εξηγήσεις από διάφορες ερευνητικές δημοσιεύσεις, όπως
επίσης και κατευθύνσεις πολιτικής σε έναν κόσμο μετά την κρίση. Οι αυξημένοι περιορισμοί
στους πιστωτικούς όρους μειώνουν τις επενδύσεις σε άυλα στοιχεία (άυλα στοιχεία του ενερ -
γη τικού, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία) που με τη σειρά τους μειώνουν την ανάπτυξη
της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής. Επιπρόσθετα, στις οικο νο μίες
μετά την κρίση, εταιρίες «ζόμπι» είχαν την τάση να συνεχίζουν να φυτοζωούν, αντί να διαθέτουν
τους πόρους τους σε νεότερες, πιο δυναμικές εταιρίες.39 Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που
αναφέρθηκε στην ομιλία ήταν, ότι οι δραστηριότητες στον τομέα των κατασκευών συσχετί -
ζονται με χαμηλότερη ανάπτυξη συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής.
Η άνοδος και η κάθοδος των διακυμάνσεων στον τομέα των κατασκευών δυστυχώς υπήρξαν
σημαντικό στοιχείο των οικονομιών και των δύο κοινοτήτων κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. 

Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αρκετές προηγμένες οικονομίες βίωσαν
απότομη μείωση της ανάπτυξης της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγω -
γής. Αυτή η επίδραση ήταν αναπόφευκτο να είναι εντονότερη στην περίπτωση της ΕΚΚ, δεδο -
μένων των τραυματικών εμπειριών του 2013 και των συνεπειών τους. 

Συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής στην ενωμένη Κύπρο 
Εντούτοις, οι οικονομίες επιστρέφουν σε πιο φυσιολογικές συνθήκες όσο η απόσταση από τη
χρηματοπιστωτική κρίση αυξάνεται. Αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές επιπτώσεις μιας δυνη -
τικής επανένωσης, αποτελεί επιχείρημα υπέρ της απότομης επιστροφής στην ανάπτυξη της
συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής και για τις δύο οικονομίες, της
ΤΚΚ και της ΕΚΚ. Η αυξημένη εμπιστοσύνη, η άρση της αβεβαιότητας, η επέκταση των ευκαι -
ριών για επενδύσεις και εμπόριο και οικονομίες κλίμακας είναι κάποιοι από τους κύριους
παράγοντες που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την αύξηση στην παραγωγικότητα που
θεωρείται ότι θα υπάρξει στην πρόβλεψή μας. Όπως επίσης αναφέρθηκε στην έκθεσή μας,
που εκδόθηκε το 2014 με τίτλο Peace Dividend, αυτή η αυξημένη παραγωγικότητα αποτέλεσε
τη διεθνή εμπειρία στην περίπτωση εθνοτικών συγκρούσεων που έχουν διευθετηθεί· αντί -
στοιχα, είναι μεταξύ των κύριων υποθέσεων στις οποίες βασίζονται μοντέλα οικονομικής
επίδοσης σε περίπτωση δυνητικής επανένωσης.

Όπως και στην τομεακή πρόβλεψη, έχουμε καταλήξει σε τρεις προβλέψεις – βασική,
χαμη λή και υψηλή – συσχετίζοντας την ανάπτυξη στη φυσική υλοποίηση (ΑΕΠ) ανά εργαζό με -
νο σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου εργασιών σε προηγούμενες περιόδους, εφαρμό ζοντας
στη συνέχεια δραστικές μειώσεις. Αυτό διασφαλίζει ότι οι υποθέσεις μας είναι συντηρητικές.
Όλες οι λεπτομέρειες εξηγούνται στο Τεχνικό Παράρτημα (παράγραφος Α2).
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Τα βασικά ευρήματα του αναθεωρημένου μοντέλου συνολικής παραγωγικότητας των
συντελεστών παραγωγής ήταν, ότι η λύση στο κυπριακό πρόβλημα θα οδηγούσε σταδιακά
σε υψηλότερη παραγωγικότητα αναφορικά με επενδύσεις κεφαλαίου, μία λύση που θα
οδηγούσε σε σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στο σύνολο του νησιού στα πρώτα 20
χρόνια μετά τη λύση. Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο για τη συνολική παραγωγικότητα
των συντελεστών παραγωγής, η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ στο σύνολο του νησιού θα
ήταν κατά μέσο όρο 3,8% με λύση, σε σύγκριση με μόλις 2,3% χωρίς λύση. Η ενίσχυση στο
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές θα άγγιζε σχεδόν τα €14 δις σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ενώ μία
λύση θα οδηγούσε σε σημαντικές συγκλίσεις εισοδημάτων με το εισόδημα των Τουρκο -
κυπρίων να αντιστοιχεί σε ποσοστό 83% των εισοδημάτων των Ελληνοκυπρίων μέχρι το 2040.

Είναι συνεπώς καθησυχαστικό το γεγονός ότι το δυναμικό για το μέρισμα ειρήνης συνεχίζει
να υφίσταται και μπορεί να αξιοποιηθεί. Τα ευρήματα της προηγούμενης έρευνας για το μέρι -
σμα της ειρήνης δεν ακυρώθηκαν, ούτε από το πέρασμα του χρόνου, ούτε από τα δύσκολα
χρόνια που βίωσε η οικονομία της ΕΚΚ στον απόηχο της κρίσης του 2013. Ο κύριος λόγος για
τον οποίο το μέρισμα της ειρήνης είναι μικρότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη, είναι η
αναθεώρηση του ιστορικού ΑΕΠ προς τα πάνω στην ΕΚΚ κατά €2 δις. Το αποτέλεσμα είναι
ένα υψηλότερο βασικό σενάριο από το οποίο να υπάρξει ανάπτυξη. Οι μακροπρόθεσμες επι -
πτώ σεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν επίσης διαδραματίσει τον ρόλο τους. 

Πίνακας 4.12

Σύνοψη μερίσματος ειρήνης: πρόβλεψη συνολικής 
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής Χωρίς Mέρισμα
για το σύνολο της Κύπρου Με λύση λύση ειρήνης (α)

Βασικό σενάριο 

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (εκατ. EUR) 54.089 40.259 13.830

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (εκατ. EUR) 33.790 25.151 8.639

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%) 3,8% 2,3% 1,5%

Χαμηλό σενάριο 

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (εκατ. EUR) 52.573 40.259 12.314

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (εκατ. EUR) 32.843 25.151 7.692

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%) 3,7% 2,3% 1,4%

Υψηλό σενάριο 

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (εκατ. EUR) 55.710 40.259 15.451

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (εκατ. EUR) 34.803 25.151 9.652

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%) 4,0% 2,3% 1,7%

(α) Διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος με λύση και του αποτελέσματος χωρίς λύση. 
Πηγή: Πρόβλεψη συγγραφέων για συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής.
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4.7 Ο μέσος όρος των δύο προβλέψεων
Ο μέσος όρος των δύο μεθοδολογιών (μέσος για σταθερές τιμές και αριθμητικός μέσος για
τους ρυθμούς ανάπτυξης), μας δείχνει ότι μία λύση στο κυπριακό πρόβλημα θα μπορούσε να
ενισχύσει τα μέσα εισοδήματα (κατά κεφαλή ΑΕΠ) με ένα ποσό που κυμαίνεται κατά μέσο
όρο από €6,800 και €11,000 σε σύγκριση με μη λύση. Μία λύση θα αύξανε το συνολικό ΑΕΠ
μεταξύ €11 δις και €17.4 δις μετά από 20 χρόνια. Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, η
αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα ήταν κατά μέσο όρο 3.8% με λύση και μόλις 2.3% με το
σημε ρινό καθεστώς. 

Πίνακας 4.13

Σύνοψη μερίσματος ειρήνης: πρόβλεψη για το σύνολο της Κύπρου Μέρισμα
(μέσος όρος τομεακών προβλέψεων και προβλέψεων συνολικής Με Χωρίς ειρήνης
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής) λύση λύση (α)

Βασικό σενάριο 

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 54.0223 40.259 13.964

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 33.874 25.151 8.723

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%) 3,8% 2,3% 1,5%

Χαμηλό σενάριο 

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 51.237 40.259 10.978

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 32.009 25.151 6.858

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%) 3,5% 2,3% 1,2%

Υψηλό σενάριο 

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 57.697 40.259 17.438

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 36.044 25.151 10.893

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%) 4,1% 2,3% 1,8%

α) Διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος με λύση και του αποτελέσματος χωρίς λύση.
Πηγή: Πρόβλεψη συγγραφέων.

ρυθμοί ανάπτυξης ΕΚΚ και ΤΚΚ 
Σύμφωνα με τη βασική τομεακή μας πρόβλεψη, η οικονομία της ΕΚΚ θα αναπτυσσόταν κατά
3,1% με λύση και 1,9% χωρίς λύση. Η οικονομία της ΤΚΚ θα αναπτυσσόταν κατά μέσο όρο
κατά 6,6% με λύση και 3,9% χωρίς λύση, αυξάνοντας τα κατά κεφαλή εισοδήματα σε ύψος
85% των εισοδημάτων της ΕΚΚ μέχρι το τέλος της περιόδου για την οποία γίνεται η πρόβλεψη
(βλ. Πίνακα 4.14). Επίσης διεξαγάγαμε προσομοιώσεις Μόντε Κάρλο στην πρόβλεψη για το
σύνολο της Κύπρου, την ΕΚΚ και την ΤΚΚ, και αυτές οι προσομοιώσεις επιβεβαίωσαν, ότι οι
προβλέψεις μας ευρίσκο νται εντός του εύρους πιθανότητας (με άλλα λόγια, εντός των ορίων
της δυνατότητας). 

Η πρόβλεψη για ρυθμό αύξησης στην ΤΚΚ είναι υψηλή λόγω όσων συνέβησαν σε ιστορικές
περιόδους όταν αναμενόταν λύση. Το 2003, το έτος πριν τα δύο δημοψηφίσματα για την
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επανένωση του νησιού, το πραγματικό ΑΕΠ στην ΤΚΚ αυξήθηκε κατά 10,6%, καθώς η αγορά
ακινήτων ευημερούσε. Συνέχισε να αυξάνεται στο εκπληκτικό ποσοστό ύψους 14,2% το 2004,
13,8% το 2005 και 12,7% το 2006, επειδή οι επιχειρηματίες ακινήτων αρχικά θεώρησαν ότι η
απόρριψη του σχεδίου από τους Ελληνοκύπριους σήμαινε ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος δικα -
στικών αγωγών για ακίνητη περιουσία. Οι δικαστικές υποθέσεις τελικά σταμάτησαν αυτές τις
υποθέσεις.40 Δεν αναμένουμε να επαναληφθούν τέτοιοι ρυθμοί αύξησης. Εντούτοις, ο συν -
δυα σμός μίας μικρής, λιγότερο αναπτυγμένης οικονομίας, η πολύ απότομη μείωση στα επιτόκια
δανεισμού που θα μπορούσε να προκύψει συνεπεία της επίσημης υιοθέτησης του Ευρώ στην
ΤΚΚ, η άρση των νομικών κωλυμάτων στην ακίνητη περιουσία, και η επένδυση στην ανα -
βάθμιση των υποδομών όπως είναι τα λιμάνια, πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε πολύ ισχυρούς
ρυθμούς αύξησης στο μέσο της περιόδου πρόβλεψης, πριν μετριαστούν προς το τέλος της
περιόδου. Πράγματι, όσοι χαράζουν πολιτική θα χρειαστεί να είναι προσεκτικοί ώστε να
διαχειρι στούν τους κινδύνους των έντονων διακυμάνσεων.

Πίνακας 4.14

40 Η κυριότερη είναι η υπόθεσης Όραμς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπόθεση C-420/07,
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62007CJ0420&lang1=en&type=TXT&ancre=. 

Σύνοψη μερίσματος ειρήνης: βασική πρόβλεψη 
(μέσος όρος τομεακών προβλέψεων και προβλέψεων συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής)

Ενιαία 
ΕΚΚ ΤΚΚ Κύπρος  

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR)

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές με λύση 39.762 14.461 54.223

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές χωρίς λύση 31.668 8.591 40.259

Μέρισμα ειρήνης για το μέγεθος της οικονομίας 8.094 5.870 13.964

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (EUR)

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές με λύση 35.464 30.156 33.874

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές χωρίς λύση 28.245 17.915 25.151

Μέρισμα ειρήνης για μεσαία εισοδήματα 7.219 12.240 8.723

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%)

Αύξηση πραγματικού ΑΕΠ με λύση 3,1% 6,6% 3,8%

Αύξηση πραγματικού ΑΕΠ χωρίς λύση 1,9% 3,9% 2,3%

Μέρισμα ειρήνης για αύξηση 1,2% 2,6% 1,5%

Σχετικά εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ για ΤΚΚ ως % της ΕΚΚ μέχρι το 2040

Κατά κεφαλή ΑΕΠ ΤKΚ ως % της ΕΚΚ με λύση - 85,0% -

Κατά κεφαλή ΑΕΠ ΤKΚ ως % της ΕΚΚ χωρίς λύση - 63,4% -

(α) Διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος με λύση και του αποτελέσματος χωρίς λύση.
Πηγή: Τομεακή πρόβλεψη συγγραφέων.
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Στο Κεφάλαιο 4 παρείχαμε τη χαμηλή και την υψηλή πρόβλεψη για το μέγεθος του

μερίσματος ειρήνης. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν θα είναι

σωστές οι συνθήκες εξαρχής. Στη συνέχεια υποστηρίζουμε ότι το μέρισμα ειρήνης

μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά, αν επικεντρωθούμε σε τέσσερα κύρια σημεία: ισχυροί θεσμοί·

λογική προσέγγιση σε μετα βατικές περιόδους· προνοητικότητα ως προς τους κύριους νικητές

και χαμένους· και, όπως έχει δείξει η έρευνα, βελτίωση της ισότητας των δύο φύλων.

5.1 η σημασία των ισχυρών θεσμών
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης: 
αποδεικνύοντας ότι η δικοινοτική προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, δίνεται ολοένα και περισσότερη προσοχή στον ρόλο

που μπορούν να διαδραματίσουν οι θεσμοί– πολιτικοί και οικονομικοί– προκειμένου να

οδηγή σουν τις χώρες προς το μέλλον, ή εναλλακτικά, να τις κρατήσουν στάσιμες. Είναι συνεπώς

αποφασιστικής σημασίας να συζητηθούν οι θεσμοί που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στην

επανενωμένη Κύπρο, και να προβλεφθούν οι αρχές οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν

σταθερή ευημερία στους πολίτες του νέου ομοσπονδιακού κράτους. 

Πρώτον, όλοι οι νέοι ομοσπονδιακοί θεσμοί θα πρέπει να παρέχουν σταθερότητα και να

μειώνουν την αβεβαιότητα. Αρκετά σημαντικό ποσοστό του κόσμου και στις δύο κοινότητες

έχει σοβαρές αμφιβολίες, ότι μία δομή κατανομής της εξουσίας θα επιβιώσει για μεγάλο χρονικό

διάστημα. Πράγματι, η σύγχρονη ιστορία του νησιού με τις διακοινοτικές έριδες και την αδυναμία

να μοιραστούν με επιτυχία την εξουσία μεταξύ τους οι δύο κοινότητες, είναι ένα φάντασμα που

θα μπορούσε να στοιχειώνει τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια

των πρώτων ετών της επανένωσης. Κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον, οι πολίτες της επανενω -

μένης Κύπρου ίσως θεωρήσουν δεδομένο και αναμένουν το δικοινοτικό τους κράτος να

εργάζεται με λειτουργικό και ομαλό τρόπο, αλλά τα πρώτα στάδια της επανέ νωσης αναμφίβολα

θα είναι περίοδος στην οποία θα δοκιμαστούν οι καινούργιοι ομοσπονδιακοί θεσμοί. 

Συνεπώς, αξιόλογος στόχος είναι να πειστούν όχι μόνο οι ντόπιοι κάτοικοι, αλλά και οι ξένοι

επενδυτές, ότι η νέα ομοσπονδιακή δομή θα είναι βιώσιμη και ισχυρή. Αυτό απαιτεί μεγάλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

ΠωΣ μΠΟρΟΥμε να μεγιΣτΟΠΟιΗΣΟΥμε 
τΟ μεριΣμα ειρΗνΗΣ;
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προετοιμασία, και οι δύο κοινότητες πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να συνεργαστούν επιτυχώς,

και ακόμη περισσότερο να δείξουν ότι έχουν κοινό όραμα και κοινή στρατηγική όσον αφορά

στα οικονομική ζητήματα.

Πώς μπορεί να ενσταλαχτεί εμπιστοσύνη σε μια λύση – πριν να υπάρξει η λύση αυτή; Ένας

τρόπος ενίσχυσης της εμπιστοσύνης είναι η προσεκτική προετοιμασία από δικοινοτικές ομάδες.

Οι δικοινοτικές ομάδες και οι δικοινοτικοί θεσμοί θα μπορούσαν να αναλάβουν λεπτομερείς

και εις βάθος μελέτες των οικονομικών συνθηκών, των ευκαιριών και προκλήσεων που θα

υπάρχουν μετά την επανένωση. Ταυτόχρονα, οργανισμοί όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια

Τράπεζα θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Δεδομένου ότι είναι

βασικό να υπάρχει διαφάνεια, τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα πρέπει στη συνέχεια

να διαδοθούν σε όλο το κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η προετοιμασία θα βοηθήσει

τις επιχειρήσεις και τα άτομα να κατανοήσουν την ενδεχόμενη πραγματικότητα καλύτερα,

κάτι που θα μειώσει σημαντικά τις αναπόφευκτες αβεβαιότητες, ενώ ταυτόχρονα θα μεγιστο -

ποιούνται οι ευκαιρίες και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να τις αξιοποιήσει. 

Παρόλο που υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στις οικονομικές και τις άλλες πτυχές της διευθέ -

τησης του κυπριακού προβλήματος, το «οικονομικό κεφάλαιο» είναι αυτό στο οποίο υπάρχουν

λιγότερες τριβές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε σύγκριση με άλλα πιο πολιτικά

ευαίσθητα κεφάλαια. Η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων σε οικονομικά

ζητήματα προσφέρει μία ευκαιρία να προετοιμαστούν για διευθέτηση, χωρίς την ανάγκη για

συμβιβασμούς σε κρίσιμα ζητήματα που θα μπορούσαν δυνητικά να επιφέρουν πολιτικό

κόστος σε έναν από τους δύο ή και στους δύο ηγέτες που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Ένας άλλος σημαντικός και σχετικά εύκολος τρόπος για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης

και την προετοιμασία για τους ομοσπονδιακούς θεσμούς και τους θεσμούς του συνιστώντος

κράτους μετά τη διευθέτηση του κυπριακού είναι ο αυξημένος συντονισμός σε τομείς κοινού

ενδιαφέροντος που βρίσκονται εκτός του επονομαζόμενου «πυρήνα» του κυπριακού προβλή -

ματος. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το περιβάλλον, οι αρχαιότητες, ο έλεγχος ασθενειών, οι

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το έγκλημα, τα γεωργικά πρότυπα, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός

και άλλοι τομείς. Πράγματι, σε πολλούς από αυτούς υπάρχει κάποιος βαθμός δικοινοτικής

συνεργασίας. Η συνεργασία και μία προσέγγιση που επικεντρώνεται στα αποτελέσματα θα

μπορούσαν να πείσουν ακόμη και τους σκεπτικούς να αναθεωρήσουν τη θέση τους, ότι οι μελ -

λοντικές δικοινοτικές ομοσπονδιακές δομές είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, καθώς θα

επαναλαμβάνουν την ατυχή εμπειρία του παρελθόντος. Τεχνικές επιτροπές υπάρχουν σε πολλά

από αυτά τα ζητήματα από το 2008, αλλά με την εξαίρεση της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής

για την Πολιτιστική Κληρονομιά και της πιο πρόσφατα ιδρυθείσας Επιτροπής για την Εκπαίδευση,

η δουλειά τους είναι σε γενικές γραμμές άγνωστη στο κοινό. Πράγματι, είναι αξιοσημείωτο ότι

οι πιο γνωστές Τεχνικές Επιτροπές είναι αυτές που υποστηρίχθηκαν με χρηματοδότηση της
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ΕΕ ή άλλη χρηματοδότηση.41 Είναι αποφασιστικής σημασίας το έργο τέτοιων δικοινοτικών

οντοτήτων να είναι ευρέως δημοσιευμένο και η ηγεσίες των δύο κοινο τήτων να στηρίζουν

ενεργά αυτό το έργο εν όψει μιας λύσης. Οι τρέχουσες τεχνικές επιτροπές παρέχουν καλό

σημείο εκκίνησης από το οποίο να επεκταθούν και να δημοσιοποιούν το έργο τους. 

Μετά τη λύση
Ισχυροί θεσμοί με καλή λειτουργία θα διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋπο -
θέσεις και ότι αυτές με τη σειρά τους θα διευκολύνουν τη μεγέθυνση και την οικονομική
ανάπτυξη που θα ωφελήσει όλους τους πολίτες σε μία ενωμένη Κύπρο. Τέτοιοι θεσμοί θα
διασφαλίσουν το κράτος δικαίου και θα εγγυηθούν ότι τα περιουσιακά δικαιώματα χαίρουν
πλήρους σεβασμού. Θα διευκολύνουν την καινοτομία, ενώ ταυτόχρονα θα αναγνωρίζουν τη
διαδικασία της δημιουργικής καταστροφής – απαραίτητου χαρακτηριστικού μιας ευέλικτης
οικονομίας της αγοράς. Οι οικονομικές ευκαιρίες πρέπει να είναι ανοιχτές και διαθέσιμες σε
όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε εκείνους που έχουν δεσμούς με την κυβέρνηση ή πολιτικά
κόμματα· και ομάδες ειδικών συμφερόντων δεν πρέπει να τίθενται υπεράνω του κοινού καλού.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι θεσμοί δεν καταχρώνται τη δύναμή τους, θα πρέπει να
τεθεί σε εφαρμογή ένα ισχυρό σύστημα ελέγχων και ισορροπιών. 

Παρόλο που αυτές οι συνθήκες αποτελούν τον κανόνα σε πολλές χώρες, σε μια πρόσφατα
ενοποιημένη  χώρα θα μπορούσαν πολύ εύκολα να υπάρχουν ανησυχίες ή ακόμη κι υποψίες
ότι η μία κοινότητα θα προσπαθούσε να προσπορίσει αθέμιτο όφελος από την άλλη – είτε
μέσω της έγκρισης οποιουδήποτε μέτρου ή νομοθεσίας, είτε μέσω διαδικασιών πρόσληψης,
κλπ. Τέτοιου επιπέδου έλλειψη εμπιστοσύνης θα οδηγούσε σε μπλοκάρισμα μέτρων. Είναι
συνεπώς σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι τέτοιες συγκρούσεις μπορεί αναπόφευκτα να
εμφανιστούν και έτσι οι δύο κοινότητες πρέπει να συμφωνήσουν στον τρόπο με τον οποίο θα
χειριστούν αυτή την περίπτωση. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι καθησυχαστικό που σημειώνεται,
ότι στο διάστημα που προηγήθηκε της συνάντησης στο Κρανς Μοντανά, οι δύο πλευρές είχαν
συμφωνήσει σε μηχανισμούς άρσης των αδιεξόδων σε ζητήματα που αφορούσαν την εκτε -
λεστική και τη νομοθετική εξουσία.42 Όμως, ακόμη μία φορά, σημειώνουμε τη σημασία της
διαφάνειας και της διάδοσης των πληροφοριών: αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να εξηγηθεί
εκτενώς σε όλα τα μέλη των κοινοτήτων, έτσι ώστε να απαμβλυνθούν οι φόβοι για την επανά -

41 Η ΕΕ στηρίζει τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά μέσω του Αναπτυξιακού
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP):
https://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/library/partnershipforthefuture/2018-tcch-publication.html. 
Το 2019 η ΕΕ ζήτησε στήριξη προς τις Δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές για το Έγκλημα και την εγκληματικότητα,
Ανθρωπιστικά Θέματα, για το Περιβάλλον, και για την Εκπαίδευση, https://www.brief.com.cy/english/eu-supports-bi-
communal-technical-committees-proposals-cyprus. Χρηματοοικονομική στήριξη στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή
για την Εκπαίδευση έχει επίσης δοθεί από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας
https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=2285#flat. 

42 Συνέντευξη με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, Ανδρέα Μαυρογιάννη στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), 
16 Σεπτεμβρίου 2016, όπου ανέφερε, «Ο μηχανισμός άρσης του αδιεξόδου που περιγράφηκε έχει συμφωνηθεί για την
εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία». 
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ληψη του παρελθόντος. Η καλή επικοινωνία και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, όπως επίσης και
ένα ρεαλιστικό πνεύμα συμβιβασμού και κατανόησης, θα είναι στοιχεία απαραίτητα, προκει -
μένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε πρώιμες κρίσεις. 
Είναι επίσης σημαντικό να μην επιτραπεί στις δύο κοινότητες να αρχίσουν τον αρρωστημένο
ανταγωνισμό μεταξύ τους υπό μορφή «αγώνα ταχύτητας προς τον πάτο» για φορολογικούς
συντελεστές, χαλαρότητα της νομοθεσίας ή αθέμιτα κίνητρα (βλ. παράγραφο 5.2 πιο κάτω).

Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί θετικό παράγοντα
που μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη επανένωση της χώρας, δεδομένου ότι σχεδόν θα
εξαφανίσει οποιαδήποτε «οικονομική τριβή» σε οικονομία, εμπόριο, υπηρεσίες και άλλες επι χει -
ρηματικές συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Θεωρητικά, αυτό θα
οδηγούσε σε ενωμένη οικονομία ταχύτερα σε σχέση με την περίοδο προ Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο ρόλος της πολιτικής εξουσίας στην οικονομία 
Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι ο ρόλος των θεσμών σε σχέση με την
οικονομία. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε κατά πόσο υπάρχει ή μπορεί να
υπάρξει ένα περιβάλλον που να προωθεί την ευρεία οικονομική μεγέθυνση διατομεακά και σε
πολλά μέρη της κοινωνίας, να παρέχει ίσες ευκαιρίες, ίσους όρους ανταγωνισμού, κράτος
δικαίου και ευέλικτη οικονομία. 

Στο βιβλίο τους που εκδόθηκε το 2012 με τίτλο Why Nations Fail [Γιατί τα έθνη αποτυγχά νουν],
οι Acemoglu και Robinson εξηγούν την επιτυχία ή αποτυχία της οικονομικής ανάπτυξης ενός
έθνους ως παράγοντα των πολιτικών του θεσμών και του ρόλου που διαδραματίζουν στην
οικονομία.43 Καταλήγουν ότι, προκειμένου ένα έθνος να αναπτύξει υγιές οικονομικό πρό -
γραμμα, σημαντικοί είναι αρκετοί παράγοντες: οι θεσμοί πρέπει να είναι υπόλογοι και
συμπεριληπτικοί (αντί για το αντίθετο)· πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, όπου να
ευημερούν η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία· και να υπάρχει η διαβεβαίωση ότι «κανένας
δεν είναι υπεράνω του νόμου»· να υπάρχει πλήρης σεβασμός και ένα δίκαιο και αποτελεσματικό
σύστημα δικαιοσύνης που να εφαρμόζει τον νόμο. Οι χώρες από τις οποίες απουσιάζουν αυτές
οι συνθήκες υστερούν και δεν κατορθώνουν να πραγματώσουν το δυναμικό τους. Οι συγγραφείς
τονίζουν τους συμπεριληπτικούς θεσμούς – αυτούς που είναι ευρέως αντιπροσωπευτικοί και
λειτουργούν προς όφελος των πολλών. Καταδικάζουν τους θεσμούς που αποκλείουν, καθώς
ωφελούν την ελίτ και ορισμένους προνομιούχους τομείς εις βάρος άλλων· επιπρόσθετα, τέτοιοι
θεσμοί αποθαρρύνουν την αλλαγή και τον δυναμισμό. 

Επιπρόσθετα επιχειρηματολογούν ότι περίοδοι ταχείας οικονομικής ανάπτυξης και
μεγέθυνσης (δηλ. η εκβιομηχάνιση της Σοβιετικής Ένωσης κατά την περίοδο 1930-1960 που
καθοδηγούνταν από το κράτος) δεν αποτελούν βιώσιμη εναλλακτική φόρμουλα για την οικο -
νομική επιτυχία: μακροπρόθεσμα τέτοιες πολιτικές τείνουν να μην παραμένουν επιτυχημένες.

43 Acemoglu and Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Pub., 2012.
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Οι χώρες που συστηματικά βρίσκονται στην κορυφή των πινάκων ανταγωνιστικότητας (βλ.
Κεφάλαιο 2) είναι χώρες με συμπεριληπτικούς θεσμούς. Ενδιαφέρον είναι το ότι οι συγγραφείς
επίσης κάνουν αναφορά στην αποτυχία πολλών προσφάτως αποαποικιοποιημένων χωρών
να αναπτύξουν αποτελεσματικούς θεσμούς, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν πολλά έτη κακής
διακυβέρνησης και χαμηλών επιδόσεων. Η εμφάνιση ενός δεδομένου τύπου θεσμών είναι μία
περίπλοκη διαδικασία – και μπορεί να αποδοθεί όχι μόνο σε ιστορικά και γεωγραφικά ατυχή -
ματα, αλλά και σε πολιτισμικές και πολιτικές δυνάμεις με μακραίωνη ιστορία. 

Οι δύο κοινότητες της Κύπρου ακολουθούν παραδοσιακά ένα μικτό οικονομικό μοντέλο
στο οποίο ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει μεγάλο οικονομικό ρόλο. Κατά συνέπεια, ο δημόσιος
τομέας είναι επίσης αρκετά ενεργός στην υποβοήθηση και προώθηση δραστηριοτήτων και
τομέων που αποδίδουν καλύτερα από άλλους τομείς που δεν λαμβάνουν τέτοια «τεχνητή»
ενίσχυση. Για παράδειγμα, μετά την είσοδο στην ΕΕ το 2004, η ΕΚΚ επιδίωξε ενεργά μία στρα -
τηγική που θα της επέτρεπε να μετατραπεί σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο υπηρεσιών. Ο
κύριος καταλύτης για την επίτευξη αυτού του στόχου υπήρξε ο ορισμός του εγχώριου εταιρικού
φόρου στο 10%,44 παρόλο που ο πραγματικός συντελεστής φόρου είναι υψηλότερος, όταν
ληφθεί υπόψη ο τεκμαρτός φόρος μερισμάτων. Οι ξένοι που έχουν τις επιχειρήσεις τους στην
ΕΚΚ προσελκύσθηκαν κατά κύριο λόγο από τον χαμηλό εταιρικό φόρο (που είναι ακόμη τώρα
στο 12,5%). Κυρίως ευνοήθηκαν από αυτό οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες επαγγελ -
ματιών, όπως είναι οι δικηγόροι, οι λογιστές και όσοι παρέχουν άλλες υπηρεσίες διαχείρισης
επιχειρήσεων, όπως επίσης και ο τραπεζικός τομέας που είδε τεράστια εισροή καταθέσεων. Ο
χαμηλός εταιρικός φόρος κατέστη το κύριο «εργαλείο» μέσω του οποίου προσελκύσθηκε το
ξένο κεφάλαιο και διαδραμάτισε κεντρικής σημασίας ρόλο στην ενίσχυση της δραστηριότητας
στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων. Σε τελική ανάλυση, το γεγονός
ότι πρόκειται για έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές εταιρικού φόρου στην ΕΕ, αποτελεί
σημαντικό πλεονέκτημα από μόνο του. Εντούτοις, ήταν επί της ουσίας το αποτέλεσμα μιας
κυβερνητικής απόφασης που του επέτρεψε να αποφύγει να επωμισθεί το βάρος της οικοδό -
μησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με άλλες χώρες – δηλ., αυξάνοντας την
ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δεν είναι
δυνατό μετά από μία μελλοντική επανένωση η κυβέρνηση να καταφύγει σε αντίστοιχες
γρήγορες λύσεις που δεν θα παρείχαν τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε το νησί να επιτύχει τελικά
το πλήρες οικονομικό του δυναμικό. 

44 Ο συντελεστής του εταιρικού φόρου για τις μέχρι πρότινος εξωχώριες εταιρίες αυξήθηκε από 2,5% κα εναρμονίστηκε
με τις εγχώριες εταιρίες, για τις οποίες μειώθηκε ο συντελεστής εταιρικού φόρου. 



50 Επιτυγχάνοντας το Μέρισμα της Ειρήνης στην Κύπρο

Πίνακας 5.1: Συντελεστές εταιρικού φόρου για την ΕΚΚ, 1995-2019

45 “Cyprus is finally making it harder for people to buy their way into the EU,” Youyou Zhou, Quartz, 24 Ιουλίου 2018,
https://qz.com/1334445/cyprus-is-changing-the-rules-for-golden-investors-passports/. 
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Με παρόμοιο τρόπο, το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (για μη Κύπριους πολίτες, οι οποίοι
μπορούν να λάβουν την κυπριακή υπηκοότητα, δηλ. κυπριακό διαβατήριο έναντι επενδύσεων)
που τέθηκε σε εφαρμογή το 2013, βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την ΕΚΚ να εξέλθει από την
ύφεση και να ανακτήσει την οικονομική της ζωτικότητα. Διαδραμάτισε κρίσιμης σημασίας
ρόλο στην αναζωογόνηση των οικοδομικών επιχειρήσεων που χτυπήθηκαν σκληρά και είναι
χρεωμένες. Ταυτόχρονα παρείχε μεγάλη ενίσχυση στον τομέα των επαγγελματιών υπηρεσιών,
όπως είναι οι δικηγόροι, οι λογιστές και άλλοι επιχειρηματικοί σύμβουλοι. Και πάλι, το πρό -
γραμ μα σχεδιάστηκε, ώστε να είναι από τα πλέον ελκυστικά στην ΕΕ – ειδικότερα όσον αφορά
στην ταχύτητα και τα κριτήρια διαμονής για την απόκτηση διαβατηρίου.45

Το έτος 2013 ήταν φυσικά πολύ δύσκολο για την ΕΚΚ, όταν υποχρεώθηκε να αποδεχθεί το
κούρεμα καταθέσεων και την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (συμφωνίας διάσωσης)
με διεθνείς πιστωτές. Η οικονομία χρειαζόταν κάθε βοήθεια που θα μπορούσε να της δοθεί.
Εντούτοις, και τα δύο αυτά μέτρα –ο συντελεστής χαμηλού εταιρικού φόρου και το κυπριακό
επενδυτικό πρόγραμμα – είναι ενδεικτικά του βαθμού στον οποίο η κυβέρνηση βασίζεται σε
νομοθετικά κίνητρα, προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να ενισχύσει την
ανάπτυξη, εις βάρος άλλων τύπων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που θα καθιστούσαν την
οικονομία πιο ευέλικτη, πιο ανταγωνιστική, πιο σταθερή, πιο ελκυστική σε επενδυτές και θα
αύξαναν την παραγωγικότητα μακροπρόθεσμα. 
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι οι δύο κοινότητες, όχι μόνο δείχνουν εξάρτηση από τον
δημόσιο τομέα και τα κίνητρά του προκειμένου να κινητοποιήσουν την οικονομία, αλλά και ο
δημόσιος τομέας επίσης παρέχει εξαιρετικούς όρους απασχόλησης – σε σύγκριση με την
υπόλοιπη οικονομία – για μεγάλο μέρος των εργαζομένων. 

Αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, πρέπει να αναρωτηθούμε, αν αυτός ο τύπος
οικονομικής μεγέθυνσης που βασίζεται σε κίνητρα παρεχόμενα από το κράτος μπορεί να
συνεχίσει να παρέχει οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη με επιτυχία μακροπρόθεσμα στην
επανενωμένη Κύπρο. Δεύτερον, αν σε κάθε κοινότητα η πολιτική εξουσία μεταφράζεται σε
ικανή οικονομική δύναμη, και σε αυτή περιλαμβάνεται η δύναμη να επιλέγονται οι νικητές
στην οικονομία, αυτό αποτελεί κύριο στοιχείο για να γίνει κατανοητό, πώς θα γίνει αντιληπτή
μία σχέση διαμοιρασμού της εξουσίας. Σύμφωνα με ένα τέτοιο σενάριο, πιθανόν να ήταν
αναγκαίο πρώτα να οικοδομηθεί επαρκής εμπιστοσύνη πριν τον διαμοιρασμό της εξουσίας.
Κάτι τέτοιο τονίζει τη σημασία του επιχειρήματός μας για δικοινοτική συνεργασία και προ -
ετοιμασία πριν από τη λύση. 

5.2 Βέλτιστες προσεγγίσεις σε μεταβατικές περιόδους
Οι μεταβατικές περίοδοι αποτελούν ευαίσθητο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση
του κυπριακού προβλήματος. Για πολλαπλούς λόγους, οι επιχειρήσεις και στις δύο κοινότητες
ανυπομονούν για το νέο ανταγωνισμό που προκύψει από μία διευθέτηση του κυπριακού.
Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με το κοινωνικό η οικονομικό «ντάμπινγκ» - την πρακτική
κατά την οποία οι επιχειρήσεις από τη μία κοινότητα μπορεί να πωλούν σε χαμηλότερες τιμές,
επειδή μπορεί να διαθέτουν χαμηλότερα πρότυπα. Ταυτόχρονα, εντούτοις, φαίνεται ότι
υπάρχει πολιτική εντολή για εφαρμογή της διευθέτησης αμέσως μόλις θα είναι δυνατό μετά
από θετικά αποτελέσματα δημοψηφισμάτων και στις δύο κοινότητες. Δεδομένου ότι το
ευρωπαϊκό κεκτημένο (το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ) αναστάληκε στην ΤΚΚ μετά την
είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, οι δύο πλευρές αναγνώρισαν στις διαπραγματεύσεις46

ότι για την ΤΚΚ θα απαιτούνταν μεταβατικές διευθετήσεις, έχοντας κατά νου τους δύο ακό -
λουθους στόχους.

■ Να διασφαλιστεί ότι η προσαρμογή και η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου επιτυγχά -
νονται στον μικρότερο δυνατό χρόνο, χωρίς να υπάρξουν οικονομικές στρεβλώσεις ή
μεγάλα οικονομικά προβλήματα. 

■ Να ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές διαφορές και η ανισότητα στα εισοδήματα μεταξύ
των δύο κοινοτήτων. 

46 Ομιλία Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη σε ειδική Σύνοδο της Βουλής των Αντιπροσώπων για το,
11 Φεβρουαρίου 2016,
http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/0CA04DE14A41688BC2257F5600697472?OpenDocument. 
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Η κύρια αρχή για αυτές τις μεταβατικές περιόδους είναι ότι πρόκειται για περιόδους καθο -
ρισμένης διάρκειας και περιορισμένου εύρους· βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνικούς λόγους.
Συνεπώς, η μεταβατική περίοδος θα έπρεπε να σχεδιαστεί έτσι ώστε να στηρίζει οικονομικά
και τεχνικά τη σχετικά πιο αδύναμη οικονομία.

Κατά συνέπεια οι τεχνικές μεταβατικές περίοδοι θα πρέπει να υπολογιστεί ότι θα χρεια -
στούν για:

■ Πολύ συγκεκριμένα στοιχεία των τεσσάρων ελευθεριών της ενιαίας αγοράς της ΕΕ 

■ Τη χρηματοπιστωτική πολιτική (ειδικότερα όσον αφορά τους κανόνες των υπολοίπων) 

■ Τον χρηματοπιστωτικό τομέα 

1. Στοιχεία των τεσσάρων ελευθεριών της ενιαίας αγορά της ΕΕ
Αγαθά. Η βασική αρχή της ενιαίας αγοράς της ΕΕ είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν
περιορισμοί ή εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση σε όλο το νησί μόλις τεθεί σε εφαρμογή η
συμφωνία λύσης του κυπριακού. Ταυτόχρονα, εντούτοις, θα υπάρξει ανάγκη για αξιολόγηση
από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των αγαθών που παρασκευάζονται τοπικά, προκει μένου
να καθοριστεί το εύρος και η διάρκεια οποιασδήποτε μεταβατικής περιόδου, συμπερι λαμ -
βανομένου του κενού εναρμόνισης κατά τη μεταβατική περίοδο. Βάσει αυτής της εκτί μησης,
οι επιχειρήσεις της ΤΚΚ θα πρέπει να λάβουν την αναγκαία χρηματοοικονομική στήριξη και
τεχνική βοήθεια προκειμένου να εναρμονιστούν και υιοθετήσουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο
το ταχύτερο δυνατό. Για τις επιχειρήσεις της ΤΚΚ που εισάγουν αγαθά από χώρες που
βρίσκονται έξω από την περιοχή τελωνειακής ένωσης της ΕΕ, προτείνουμε μεταβατική περίοδο
διάρκειας ενός έτους. 

Κεφάλαια. Όσον αφορά τα κεφάλαια θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη κίνηση σε όλο το νησί
στον βαθμό που κάτι τέτοιο δεν ζημιώνει τις συμφωνίες που έγιναν στο πλαίσιο μίας διευθέτησης
(που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – βλ. πιο κάτω) και
την από κοινού αντίληψη ότι τα συνιστώντα κράτη θα είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση των
περιουσιακών ζητημάτων σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας λύσης. Στο σημείο αυτό θα
έπρεπε να σημειωθεί ότι, στις διαπραγματεύσεις αμέσως πριν τον Ιούλιο του 2017 οι δύο
πλευρές είχαν συγκλίνει (είχαν συμφωνήσει καταρχάς, με την επιφύλαξη ότι «τίποτε δεν έχει
συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα») στην αρχή που ορίζει το δικαίωμα της αγοράς
περιουσίας οπουδήποτε με μόνο ορισμένους δυνητικούς περιορισμούς ως μηχανισμό
προστασίας για την περίπτωση πολύ μεγάλων αγορών.47

47 Σε μία συνέντευξή του στο ΡΙΚ στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, Ανδρέας Μαυρογιάννης,
ανέφερε ότι το δικαίωμα της απόκτησης περιουσίας θα ορίζεται στο σύνταγμα. Εντούτοις, για μια μεταβατική περίοδο,
σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων αγοραπωλησιών, ίσως να χρειάζεται έγκριση από το ανάλογο συνιστών κράτος. Σε μία
συνέντευξη του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Μουσταφά Ακιντζί, με Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους η οποία παρου -
σιά στηκε σε μία εκπομπή του BRT2 στις 4 Νοεμβρίου 2016, ο κ. Ακιντζί μεταξύ άλλων είπε ότι τα ζητήματα του
περιουσιακού θα ρυθμίζονται από τα συνιστώντα κράτη. (Πηγές: προσωπικά αρχεία συγγραφέων.)
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Υπηρεσίες. Το δικαίωμα της εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών αποτελεί μία
από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και θα πρέπει να εφαρμό -
ζονται από την πρώτη ημέρα της συμφωνίας με την επιφύλαξη των όρων της συμφωνίας
λύσης. Και πάλι, οι δύο πλευρές είχαν συγκλίνει στο παρελθόν στην αρχή του δικαιώματος της
παροχής υπηρεσιών οπουδήποτε. Ορισμένες από τις υπηρεσίες (όπως η εκπαίδευση) θα είναι
τομείς στους οποίους τα συνιστώντα κράτη θα έχουν την αρμοδιότητα. 

Πρόσωπα. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε όλο το νησί χωρίς εμπόδια αναμένεται
ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα μέσω της αγοράς προϊόντων, της
απασχόλησης, κλπ. Αναγνωρίζοντας ότι η Κύπρος έχει πολλούς ξένους εργάτες όπως επίσης
και ξένους φοιτητές, στη διαδικασία της εφαρμογής της συμφωνίας λύσης, θα είναι σημαντικό
να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα διαμονής δεν προκαλούν έλλειψη εργατικών χεριών, ούτε
δυσκολίες στον τομέα ανώτερης εκπαίδευσης, που είναι ένας από τους σημαντικότερους
τομείς της οικονομίας στην ΤΚΚ.48

Δικλίδες ασφαλείας. Συστήνεται για μία συμφωνημένη μεταβατική περίοδο να υπάρχουν
δικλίδες ασφαλείας που θα τεθούν σε εφαρμογή από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και μετά
από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν απρόβλεπτες εξελίξεις προκαλέσουν
σοβαρές δυσκολίες στην οικονομία σε μία από τις δύο κοινότητες ή και στις δύο. 

2. Χρηματοπιστωτική πολιτική και δημοσιονομική ισορροπία 
Μία από τις πλέον πρώιμες συγκλίσεις στις διαπραγματεύσεις είναι ότι η έμμεση φορολογία θα
αποτελεί αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.49 Εντός του γενικού στόχου που είναι
να μην υπάρχει φορολογικός ανταγωνισμός στο νησί, θα μπορούσε να υπάρξει μία περιορισμένη
μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του ΦΠΑ, για παράδειγμα για προκρατημένα τουριστικά
καταλύματα. Δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι επί της ουσίας μεταξύ των μη εμπο -
ρεύσιμων αγαθών, το ίδιο θα ίσχυε και για τις χρεώσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Η υλοποίηση μίας λύσης θα έχει ως αποτέλεσμα εφάπαξ έξοδα. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή
του όρου του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης της ΕΕ για ισοζυγισμένο προϋπολογισμό
μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να έχει επαρκή ευελιξία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση δεν θα χρειαστεί να προβεί σε περικοπές εις βάρος αναγκαίων νέων επενδύσεων
σε υποδομές και εναρμόνιση με την ΕΕ. Για ανάλογους λόγους, και όπως έχει συμφωνηθεί στις
διαπραγματεύσεις, για κάποια μεταβατική περίοδο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να
μεταβιβάζει κεφάλαια στα συνιστώντα κράτη για επενδύσεις σε υποδομές στις περιοχές που
θα επηρεαστούν περισσότερο από τη λύση. Όπως έχει αναφερθεί ευρέως, κατά τη διάρκεια

48 Αν και βρίσκεται εκτός του πλαισίου της έκθεσής μας, η διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας πολιτών από
τρίτες χώρες (για παράδειγμα από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική) είναι επίσης ένα ζήτημα που θα πρέπει να συζητηθεί
και στις δύο πλευρές του νησιού. 

49 Βλ., μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα ομιλία του κ. Αναστασιάδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι ένα μέρος από τα έσοδα της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα διανεμηθεί στην ΤΚΚ μέχρι το κατά κεφαλή ΑΕΠ να φθάσει
στο 85% των επιπέδων της ΕΚΚ. 

3. Χρηματοοικονομικός τομέας 
Το κύριο μεταβατικό ζήτημα για τον τραπεζικό τομέα στην ΤΚΚ θα είναι η αντικατάσταση της
τουρκικής λίρας από το Ευρώ στην ΤΚΚ. Κάτι τέτοιο απαιτεί πάρα πολλές τραπεζικές εργασίες
που μπορεί να μην γίνονται αντιληπτές από το ευρύ κοινό, καθώς οι πολίτες και οι μικρές
επιχειρήσεις είναι εξοικειωμένες με τη χρήση πολλαπλών νομισμάτων σε μετρητά αλλά και
στην τράπεζα. Μία μεταβατική περίοδο το μέγιστο ενός έτους θα αρκεί για τη μεταφορά των
λογιστικών συστημάτων, κλπ. 

Μεγαλύτερο ζήτημα θα είναι για τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις
πολλές και αυξανόμενες απαιτήσεις του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης προκειμένου
να αποτελεί πλήρως μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Στην
περίοδο μέχρι το 2017, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ παρείχαν τεχνικές συμβουλές στις διαπραγματευτικές
ομάδες αναφορικά με το πώς θα το πετύχουν αυτό και η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
προφανές ότι θα εμπλακούν στενά στη μετάβαση των τραπεζών στο νέο σύστημα. Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες στην ΤΚΚ έχουν μεγάλη ρευστότητα, όσον αφορά
το εγχώριο νόμισμα και τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Διαθέτουν 1,8 φορές μεγαλύτερα
αποθέματα σε ξένο συνάλλαγμα σε σχέση με τα δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα για παράδειγμα,
συνεπώς ο κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας θα πρέπει να χαμηλός. Άλλα ζητήματα θα περι -
λαμ βάνουν την εφαρμογή του πλήρους εύρους των νέων κανόνων γνωστοποίησης και
λογιστικής που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αλλαγή στα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού
και, δυνητικά, στα απαιτούμενα επίπεδα κεφαλαίων. Ακόμη και τράπεζες που βρίσκονται ήδη
στην Ευρωζώνη δυσκολεύονται να προβλέψουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις συνεπεία των
αλλαγών στους κανονισμούς. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι, αν υπάρξουν
οποιεσδήποτε κεφαλαιακές απαιτήσεις, θα είναι μικρές σε απόλυτους αριθμούς. Το τραπεζικό
σύστημα της ΤΚΚ διέθετε συνολικό ενεργητικό μόλις €5,5 δις τον Μάρτιο του 2019, το οποίο
σημαίνει ότι το σύστημα είναι 10 φορές μικρότερο από της ΕΚΚ, το οποίο είχε ενεργητικό €58,4
δις κατά την ίδια περίοδο. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν
απρόβλεπτες προκλήσεις όταν οι τουρκοκυπριακές τράπεζες εισαχθούν στο Ευρωσύστημα, θα
πρέπει να διεξαχθεί μία εξωτερική, ανεξάρτητη αξιολόγηση χρηματοπιστωτικού τομέα.

5.3 Συζητώντας για νικητές και χαμένους
Οι κύριοι νικητές 
Όπως έχει σκιαγραφηθεί στο Κεφάλαιο 4, αναμένουμε ότι το μέρισμα ειρήνης κατά τα πρώτα
20 έτη θα αυξήσει τα μέσα κατά κεφαλή εισοδήματα κατά ένα εύρος που θα κυμαίνεται μεταξύ
€6.800 και €11.000 υπό σταθερές τιμές. Η λύση στο κυπριακό πρόβλημα θα επιτρέψει επίσης
στους κατοίκους της ΤΚΚ να χαίρουν όχι μόνο υψηλότερου βιοτικού επιπέδου, αλλά επίσης και
καλύτερης ποιότητας κοινωνικών παροχών, που δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν. Παρόλο
που αυτές οι αυξήσεις είναι σημαντικές, αποτελούν το μέσο όρο. Η επίδραση σε μεμονωμένους
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τομείς και κοινωνικές ομάδες θα διαφέρει και θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά
τους να προσαρμοστούν και από τις πολιτικές που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν. Οι
ξεκάθαροι νικητές και στις δύο κοινότητες αναμένεται να είναι τα ξενοδοχεία, οι ταξιδιωτικοί
πράκτορες, οι κατασκευαστικές εταιρίες, οι ναυτιλιακές εταιρίες, οι εταιρίες φυσικού αερίου,
οι δικηγόροι και οι λογιστές. Οι τράπεζες στην ΕΚΚ επίσης θα ωφελούνταν από μία επέκταση
των εργασιών για τις υπερχρεωμένες κατασκευαστικές εταιρίες, ενώ τα πρατήρια καυσίμων
που βρίσκονται κοντά σε σημεία διέλευσης στην ΕΚΚ θα έχουν απόδοση λόγω των εργασιών,
καθώς η ΤΚΚ θα υιοθετήσει το Ευρώ και οι τιμές καυσίμων θα συγκλίνουν. Οι εταιρίες της ΕΚΚ
που σχετίζονται με την κατάρτιση στον τομέα των υπηρεσιών και την ανταπόκριση στα
πρότυπα υγείας και ασφάλειας της ΕΕ (βλ. πιο κάτω) επίσης θα ωφεληθούν. Οι έμποροι λιανικού
εμπορίου θα αντιμετωπίζουν μία συνολικά μεγαλύτερη αγορά, καθώς αυτός είναι ο τομέας
που θα εμφανίσει το μεγαλύτερο μέρισμα ειρήνης. Από την άλλη πλευρά, καθώς πολλοί
εργάζονται με μικρά περιθώρια κέρδους, η ικανότητά τους να ευημερήσουν θα εξαρτηθεί από
ζητήματα όπως η ποιότητα, η τιμή, η τοποθεσία, το μάρκετινγκ και η αναγνώριση επωνυμίας. 

Κοινές ανησυχίες που εκφράζονται από την κάθε κοινότητα 
Πιο κάτω αναφερόμαστε στις ομάδες που πιστεύουμε ότι θα είναι οι πιο ευάλωτες. Πρώτον,
εντούτοις, όταν τίθεται το ερώτημα των «νικητών και χαμένων» της λύσης, είναι σημαντικό να
κατανοηθούν οι ελπίδες και οι φόβοι του ευρέως κοινού, όπως επίσης και της επιχειρηματικής
κοινότητας. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας μας για αυτή την έκθεση, το PRIO προσέλαβε
δύο εταιρίες50 για να διενεργήσουν έρευνα με ομάδες εστίασης και διεξοδικές συνεντεύξεις σε
όλες τις επαρχίες και σε κάθε κοινότητα. Συνολικά έλαβαν χώρα 24 διεξοδικές ομάδες εστίασης
με το γενικό πληθυσμό (12 στην κάθε κοινότητα)· και 24 διεξοδικές προσωπικές συνεντεύξεις
με γνωστούς επαγγελματίες (12 σε κάθε κοινότητα). Η εργασία πεδίου διενεργήθηκε μεταξύ
21 Οκτωβρίου και 13 Νοεμβρίου 2019. Ο στόχος αυτής της άσκησης ήταν να εξετάσουν τις
στάσεις της ΕΚΚ και της ΤΚΚ όσον αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις μίας λύσης του κυπριακού
προβλήματος και επανένωσης του νησιού. Ειδικότερα, οι ομάδες εστίασης και οι συνεντεύξεις
επιδίωξαν να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις ανησυχίες, τους φόβους, τις προσδοκίες,
τις ανάγκες και τα αναμενόμενα οφέλη όσον αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις μίας λύσης. 

Κύριες ανησυχίες της ΕΚΚ

Οι ερωτηθέντες στην ΕΚΚ, σε γενικές γραμμές, έβλεπαν τις ευκαιρίες της λύσης, ειδικότερα τις

ακόλουθες: στον τουρισμό λόγω της αύξησης στις πιθανότητες σύνδεσης· στις κατασκευές,

ειδικότερα στην Αμμόχωστο· στη ναυτιλία, καθώς ανοίγονται λιμάνια στην Κύπρο και στην

Τουρκία· και τα εμπόδια στο φυσικό αέριο απομακρύνονται. Εντούτοις, τόνιζαν ότι αυτή η

θετική οπτική γωνία εξαρτιόταν από τη λύση με ασφάλεια που δεν θα άφηνε τον κόσμο ή τους

επενδυτές να αισθάνονται ανασφαλείς. Επίσης έβλεπαν οφέλη για τους καταναλωτές από τη

μεγαλύτερη αγορά και τις νέες ευκαιρίες για τους νέους. Εντούτοις, ανησυχούσαν ότι το

50 Sia Research & Consultancy στην ΕΚΚ και Prologue Consulting στην ΤΚΚ. 
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μεγαλύτερο μέρος του κόστους της λύσης θα έπεφτε στους ώμους των φορολογούμενων στην

ΕΚΚ. Ανησυχούσαν ποια θα ήταν η επίπτωση από τον ανταγωνισμό από την Τουρκία, ειδικότερα

αν οι τουρκικές εταιρίες δεν δεσμεύονται από τους ίδιους κανόνες με τις άλλες εταιρίες (πιθανή

έμμεση αναφορά στις μεταβατικές περιόδους για εταιρίες στην ΤΚΚ), και την επίπτωση του

μεγα  λύτερου ανταγωνισμού στον τομέα της γεωργίας. (Στο σημείο αυτό θα έπρεπε να σημειωθεί

ότι η τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας δεν επεκτείνεται σε γεωργικά προϊόντα). Επίσης τους

προκαλούσε ανησυχία το μέγεθος του δημόσιου τομέα σε μία ομοσπονδιακή δομή. Πολλοί

ανέμεναν τις τιμές των ακινήτων να μειωθούν βραχυπρόθεσμα στη Λεμεσό κα στην Πάφο,

παρόλο που αρκετοί θεωρούσαν ότι αυτό θα έχει θετική επίπτωση στα ενοίκια και συνεπώς στο

κόστος διαβίωσης, ειδικότερα στη Λεμεσό. Οι πιο επιφυλακτικοί πίστευαν ότι μόνο οι διεφθαρ -

μένοι πολιτικοί θα ωφελούνταν. 

Κύριες ανησυχίες της ΤΚΚ

Οι ερωτηθέντες στην ΤΚΚ κατά κύριο λόγο έβλεπαν ευκαιρίες για τα ακόλουθα: σταθερότητα

τιμών και ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση σε πίστωση χάρη στην εισαγωγή του Ευρώ·

τουρισμό και γεωργία λόγω της αναγνώρισης των αεροδρομίων και της μεγαλύτερης αγοράς

της ΕΕ· και στα ακίνητα μέσω της συνολικής διευθέτησης του κυπριακού. Και αυτοί έβλεπαν

ευκαιρίες για τους νέους, ειδικότερα αυτούς που έχουν μεταναστεύσει και έβλεπαν τη μειωμένη

εξάρτηση από την Τουρκία ως θετικό στοιχείο. Επίσης ανέμεναν ότι η αναγνώριση λιμανιών και

αεροδρομίων θα οδηγούσε σε μείωση του κόστους παραγωγής. Το ευρύ κοινό ανησυχούσε

για την επίπτωση στις μικρές επιχειρήσεις λόγω του ανταγωνισμού από την ΕΚΚ και ανέφεραν

ότι ήταν απαραίτητες μεταβατικές περίοδοι. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες

επιχειρήσεις ανησυχούσαν λιγότερο για τον ίδιο τον ανταγωνισμό, αλλά ανέφεραν ότι χρειαζόταν

εξωτερική υποστήριξη προκειμένου να αναβαθμιστεί η τεχνολογία. Το ευρύ κοινό αλλά και οι

μικρές επιχειρήσεις στην ΕΚΚ ανησυχούσαν για την επίδραση των γλωσσικών εμποδίων σε

αυτούς που δεν μιλούν ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά. Παρόλο που ανέμεναν ότι η εφαρμογή

του ευρωπαϊκού κεκτημένου (συνόλου νομοθεσία της ΕΕ) θα οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα

υγειονομικής περίθαλψης, διακυβέρνησης και χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς, επίσης

ανησυ χούσαν ότι ο δημόσιος τομέας δεν θα είναι έτοιμος χωρίς καλή προετοιμασία.

Αντιμετώπιση των φόβων της ΕΚΚ και της ΤΚΚ
Αν θεωρήσουμε ότι μία λύση θα γίνει αποδεκτή με δημοψήφισμα, μόνο στην περίπτωση που
η διευθέτηση των ζητημάτων ασφαλείας είναι αποδεκτή και στις δύο κοινότητες, τότε μπορεί
να συνοψιστούν οι κύριοι φόβοι όσων ζούνε στην ΕΚΚ, ως οι κίνδυνοι μεγάλου βάρους στους
φορολογούμενους, του αθέμιτου ανταγωνισμού και ως ερωτήματα αναφορικά με την καλή
διακυβέρνηση, είτε μέσω του μεγέθους του δημόσιου τομέα είτε λόγω της συμπεριφοράς των
πολιτικών. Οι κύριοι φόβοι όσων κατοικούν στην ΤΚΚ μπορούν να συνοψιστούν ως η επίδραση
από τον ανταγωνισμό από την ΕΚΚ, η έλλειψη τεχνολογίας και γενικά η ετοιμότητα για την ΕΕ,
γλωσσικά εμπόδια και ποιότητα του δημοσίου τομέα. 
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Περιορισμός του κόστους μίας διευθέτησης του περιουσιακού ζητήματος. Ο κύριος
κίνδυνος του υψηλού φορολογικού βάρους προέρχεται από τη διευθέτηση του περιουσιακού,
καθώς εκεί θα ευρίσκονται τα υψηλότερη κόστη, αν το βάρος πέσει στους ώμους των φορολο -
γουμένων. Παρουσιάζουμε λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 6, πώς το κόστος του περιουσιακού θα
μπορούσε να καταστεί προσιτό.

Δέσμευση για μηδενική αύξηση στον δημόσιο τομέα. Όσον αφορά στο μέγεθος του
δημόσιου τομέα, συστήνουμε δέσμευση πριν τη λύση για μηδενική αύξηση του αριθμού των
επί του παρόντος εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι θα εργαστούν στα μελλοντικά
ομοσπονδιακά και συνιστώντα κράτη. Πράγματι, κατανοούμε ότι αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί.
Δεδομένου ότι κανένας εργαζόμενος του δημόσιου τομέα (ή εργαζόμενος του τραπεζικού
τομέα) δεν έχει χάσει τη δουλειά του άθελά του μετά την κρίση στην ΕΚΚ το 2013, θεωρούμε
ότι είναι εξαιρετικά απίθανο ότι οποιοσδήποτε πολιτικός ηγέτης θα δεσμευτεί να μειώσει το
μέγεθος του δημόσιου τομέα πριν από μία λύση, ακόμη κι αν θα ήταν σκόπιμο να το πράξει
από δημοσιονομική άποψη. Συνεπώς, ο διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τον
περιορισμό του μισθολογίου αποτελεί πιο μετριοπαθή και ρεαλιστικό στόχο.

Δωρεάν μαθήματα γλώσσας. Όσον αφορά στο γλωσσικό εμπόδιο, ιδανικό θα ήταν, αν και οι
δύο κοινότητες εισήγαγαν υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας στο σχολείο, προκειμένου να
διδάσκονται τη γλώσσα της άλλης κοινότητας. Εντούτοις, υποθέτοντας ότι καμία από τις κοινό -
τητες δεν θα το πράξει πριν από τη λύση, πιστεύουμε ότι τα κεφάλαια της ΕΕ θα μπορούσαν
να παίξουν σημαντικό ρόλο μέσω των δωρεάν μαθημάτων γλώσσας σε όλο το νησί, και κατά
τις ώρες της ημέρας που είναι κατάλληλες για όλες τις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, ειδικά
σε γυναίκες σε αγροτικές κοινότητες (βλ. παράγραφο 5.4. πιο κάτω). 

Μεταβατικές περίοδοι βασισμένες σε τεχνικά ζητήματα. Όσον αφορά στις ανησυχίες στην
ΕΚΚ αναφορικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, σε συνδυασμό με τον φόβο στην ΤΚΚ, ότι δεν θα
είναι έτοιμοι για τον ανταγωνισμό, συστήνουμε μία τεχνική προσέγγιση στις μεταβατικές
περιόδους (βλ. παράγραφο 5.2 στο παρόν κεφάλαιο) που θα επικεντρώνεται στην αναβάθμιση
της τεχνικής ικανότητας, όπως επίσης και σε μία ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού (βλ. πιο κάτω).

Ισχυροί θεσμοί πρόληψης. Για άλλους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διασφαλιστεί η
καλή διακυβέρνηση και ο θεμιτός ανταγωνισμός, αντλούμε τα δεδομένα μας από τον κατάλογο
συστάσεων του Κέντρου Βιώσιμης Ειρήνης και Δημοκρατικής Ανάπτυξης (SeeD).51 Το SeeD
υποστηρίζει την ύπαρξη πολλών θεσμών που θα λειτουργούν ως προληπτικός μηχανισμός
και θα διασφαλίζουν «έναν ενάρετο κύκλο ενδογενούς ανθεκτικότητας αντί ενός φαύλου
κύκλου συγκρούσεων και βίας». Το SeeD συστήνει 12 θεσμούς συνολικά που επίσης ενισχύουν

51 Security Dialogue Initiative, A New Security Architecture for Cyprus, SeeD, Interpeace και Berghof Foundation, Λευκή Βίβλος,
Ιούνιος 2017, https://scoreforpeace.org/en/cyprus/publications. 
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την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια, όπως επίσης και τους θεσμούς. Σημειώνουμε τους
ακόλουθους θεσμούς που συνδέονται πιο στενά με την καλή διακυβέρνηση.

■ Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων για να
διασφαλίζει ότι όλοι χαίρουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως σημειώνεται στην
παράγραφο 5.4 πιο κάτω, η ισότητα των φύλων επίσης θα ενισχύσει τα εταιρικά έσοδα και
το οικονομικό μέρισμα ειρήνης.

■ Μία Ομοσπονδιακή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης που θα επικεντρώνεται στην προώθηση
της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και του εκσυγχρονισμού των δημοσίων θεσμών
σε όλα τα επίπεδα.

■ Υπουργείο Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής που θα εργάζεται σε διάφορα
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προωθούν και στηρίζουν τη συνεργασία
μεταξύ επαγγελματικών ενώσεων των διαφορετικών κοινοτήτων.  

■ Θα προσθέταμε ακόμη έναν θεσμό που είναι σημαντικός από οικονομικής άποψης: μια
Επιτροπή Ανταγωνισμού με ισχυρή εντολή και ουσιαστικές εξουσίες, προκειμένου να
διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός. 

Προκειμένου να διασφαλίζεται, ότι αυτοί οι θεσμοί είναι ανεξάρτητοι και σε θέση να προ -
βαίνουν σε συστάσεις και αξιολογήσεις χωρίς να δεσμεύονται από εξωτερική, κυβερνητική ή
πολιτική επιρροή, θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός επίσημου συστήματος παρακολού -
θησης, που ίσως θα επιβλέπει ο ΟΗΕ. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίζεται, ότι δεν θα
οδηγούν σε έναν διογκωμένο δημόσιο τομέα. 

Συζητώντας για τους «χαμένους»
Εκτός από τη σχετική με τους φόβους του κοινού και των επιχειρήσεων συζήτηση, πρέπει
επίσης να αναγνωρίσουμε, ότι ορισμένες εταιρίες και άτομα θα δυσκολευτούν περισσότερο
από άλλους να προσαρμοστούν. Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός, καθώς δεν
περιλαμβάνει τους πάντες, απλώς μόνο εκείνους που θεωρούμε ότι θα είναι περισσότερο
ευάλωτοι, όπως επίσης και τις προτεινόμενες πολιτικές που θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν
οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες σε αυτές τις υπο-ομάδες.

Προώθηση κοινοπραξιών για μικρο-επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις και προμηθευτές
που είχαν μέχρι τώρα εκ των πραγμάτων μονοπώλιο ή σχεδόν μονοπώλιο στην οικεία αγορά,
ίσως λόγω ισχυρών πολιτικών δεσμών, θα δυσκολευτούν περισσότερο να καθορίζουν τις τιμές
ανεξαρτήτως της ζήτησης. Τώρα θα χρειάζεται να ανταγωνίζονται με άλλες εταιρίες. Από την
πλευρά των καταναλωτών, εντούτοις, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε χαμηλότερες τιμές ή/και
καλύ τερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Παρόλο που δεν πιστεύουμε ότι είναι ορθό να
προω θούνται οι κοινοπραξίες μεταξύ των μεγάλων εταιριών, θα παροτρύναμε να ερευνηθεί
ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν οι μικροεπιχειρήσεις (με λιγότερους
από 10 εργαζόμενους) να συνεργαστούν. Προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός,
αυτή η ενθάρρυνση θα μπορούσε κατά πάσα πιθανότητα να μην βασίζεται σε φορολογικές
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ελαφρύνσεις αλλά θα μπορούσε, για παράδειγμα, να σχετίζεται με ταχύτερες διαδικασίας
αδειο δότησης ή πρόσβαση σε συγκεκριμένη κατάρτιση που στηρίζει τη διακοινοτική επι -
χειρηματική συνεργασία. 

Στήριξη προς εταιρίες και επαγγελματίες σε έντονα ρυθμισμένους τομείς. Τράπεζες,
λογιστές, δικηγόροι και παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στην
ΤΚΚ θα αντιμετωπίσουν απότομη αύξηση ρυθμιστικών απαιτήσεων καθώς θα υιοθετούν τα
πρότυπα της ΕΕ. Η προετοιμασία πριν τη λύση θα είναι σημαντική. Παρόλο που μπορεί να
υπάρξουν μεταβατικές περίοδοι για ορισμένους τομείς, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό, ότι
η υγιεινή των τροφίμων είναι μεταξύ των σημαντικότερων προτεραιοτήτων της ΕΕ και είναι
ένας τομέας στον οποίο είναι απίθανο να υπάρξει ευελιξία. Εξειδικευμένα, καλά σχεδιασμένα
κίνητρα, για παράδειγμα, που θα ενθαρρύνουν τις εταιρίες στην ΕΚΚ να μοιραστούν την
εμπειρία τους με εταιρίες της ΤΚΚ σε συνδυασμό με τη χρηματοοικονομική και τεχνική στήριξη
της ΕΕ επίσης θα βοηθήσουν τις εταιρίες να λειτουργήσουν σε έντονα ρυθμισμένους τομείς,
προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, οι προωθούμενες κοινο -
πραξίες επίσης θα βοηθήσουν τις εταιρίες της ΕΚΚ να συνεργαστούν με εταιρίες της ΤΚΚ,
προκειμένου να αξιοποιήσουν την πολύ μεγάλη τουρκική αγορά. Όσον αφορά στους επαγ -
γελματίες και την αναγνώριση των προσόντων, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πολιτικές
πριν από τη λύση, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, είτε τα προσόντα τους θα γίνουν δεκτά
ως «κεκτημένα δικαιώματα» στη νέα κατάσταση πραγμάτων, είτε θα δοθεί στήριξη στους
επαγγελματίες, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. 

Κοινωνική πρόνοια που στόχο έχει να βοηθήσει τους λιγότερο καταρτισμένους εργα -
ζόμενους. Η στοχευμένη κοινωνική πρόνοια για όσους δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν
παρά τις παρεμβάσεις πολιτικών, θα είναι επίσης σημαντική. Η ΕΚΚ εισήγαγε στοχευμένα
προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας κατά τη διάρκεια του προγράμματος διάσωσής της και
ήδη έχουν θετική επίδραση. Η Έκθεση χώρας του 2019 για την Κύπρο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή52 (ΕΚΚ) σημείωνε ότι «[η] θέσπιση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος φαίνεται
να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην φτώχεια και την ανισότητα», παρόλο που συνεχίζει
να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Βάσει αναφορών των μέσων ενημέρωσης για τις αρμο διό -
τητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η κοινωνική πρόνοια είναι πιθανό να είναι αρμοδιότητα
των συνιστώντων κρατών· συνεπώς, στοχευμένη κοινωνική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί
και για την ΤΚΚ επίσης.

Επανεκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού. Οι συζητήσεις γύρω από την επίλυση του
κυπριακού προβλήματος συχνά περιλαμβάνουν πρόταση για πλήρη αποστρατικοποίηση των
εγχώριων στρατιωτικών δυνάμεων, παρόλο που οι σχετικές με την ασφάλεια λεπτομέρειες

52 European Commission, Country Report Cyprus, 2019, SWD (2019) 1012 final, February 2019,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-cyprus_en.pdf.
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δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί. Εντούτοις, η σύγχρονη ιστορία των αποστρατευθέντων πρώην
στρατιωτών σε άλλες χώρες στην περιοχή υποδεικνύει ότι πρέπει οι πρόνοιες για την επα -
νεκπαίδευση πρώην στρατιωτικού προσωπικού να είναι οι δέουσες, προκειμένου να διασφα -
λιστεί, ότι θα έχουν λόγο στη νέα κατάσταση πραγμάτων και δεν θα αποτελούν απειλή για την
ασφάλεια στο μέλλον.

Ειδικές ανά τομέα πληροφορίες. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός, ότι οι εταιρίες ή
οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν καλύτερα να προσαρμοστούν, αν έχουν τις αναγκαίες πληρο -
φορίες. Καθώς οι διαπραγματευτές επικεντρώθηκαν στο τελευταίο τμήμα των διαπραγματεύ -
σεων των ετών 2008-2017 σε «βαθύτατα κεντρικά» πολιτικά ζητήματα (ενώ προηγουμένως
επικεντρώνονταν σε «πυρηνικά» ζητήματα «ουσίας» που περιλάμβαναν την οικονομία), οι
εταιρίες σε μεγάλο βαθμό έπλεαν σε πελάγη άγνοιας αναφορικά με το τι μορφή θα είχε το
περιβάλλον στο οποίο θα εργάζονταν μετά τη λύση. Για παράδειγμα, είναι κρίσιμης σημασίας
οι εισαγωγείς, οι εταιρίες χονδρικού εμπορίου, οι εταιρίες λιανικού εμπορίου και οι δικαιοδόχοι
να γνωρίζουν, ποιο θα είναι το καθεστώς των αδειών τους την πρώτη μέρα μετά τη λύση, έτσι
ώστε να μπορούν να προβούν στις αναγκαίες προετοιμασίες. Οι αποτελεσματικές εκστρατείες
πληρο φόρησης θα βοηθήσουν τις εταιρίες να προετοιμαστούν κατά τη διάρκεια των
μεταβατικών περιόδων.

5.4 Μείωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων
Ολοένα και μεγαλύτερος όγκος βιβλιογραφίας δείχνει ότι ένας από τους πιο σημαντικούς
τρόπους με τους οποίους μπορεί να μεγιστοποιηθεί το μέρισμα ειρήνης είναι μέσω της δια σφά -
λισης της ισότητας των δύο φύλων. Η ισότητα των φύλων (και η πολιτισμική ποικιλομορφία)
έχει φανεί, ότι οδηγούν σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, λιγότερη αστάθεια και μεγα -
λύτερη κερδοφορία για τις εταιρίες. Στη συνέχεια εξετάζουμε κάποιες από τις σχετικές έρευνες.
Για λόγους συντομίας, έχουμε επικεντρωθεί σε έρευνες που είναι όχι μόνο πρόσφατες (των
τελευταίων πέντε ετών) αλλά και βασισμένες σε μεγάλο όγκο δεδομένων καλύπτοντας
πολλαπλές χώρες.

η Κύπρος έχει μείνει πολύ πίσω 
Αν και έχει υπάρξει βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, η Κύπρος συνεχίζει να βρίσκεται

πίσω σε θέματα ισότητας των φύλων. Η Κύπρος (μόνο η ΕΚΚ) βρίσκεται στο κατώτερο τεταρτη -

μόριο όσον αφορά την ισότητα των φύλων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την

Ισότητα των Φύλων στη θέση 22 μεταξύ 28 χωρών (EIGE 2019).53 Τα κύρια ζητήματα που δεν

επιτρέπουν στην ΕΚΚ να βελτιωθεί είναι η πρόσβαση στην εξουσία (πολιτική, οικονομική και

κοινωνική) και ο χρόνος (δραστηριότητες φροντίδας και κοινωνικές δραστηριότητες). Η

53 European Institute for Gender Equality (EIGE), Δείκτης Ισότητας Φύλων, 2019 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/CY.
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έλλειψη χρόνου επίσης επηρεάζει την πρόσβαση στην εξουσία. Αν οι γυναίκες αναλαμβάνουν

το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τις εργασίες εντός σπιτιού και τη φροντίδα των παιδιών

και των ηλικιωμένων, οι ευθύνες τους δεν τους επιτρέπουν να ασχολούνται με πολιτικές

δραστηριότητες ή δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει

ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών κατά τη λήψη αποφάσεων, μπορούν εύκολα να

αγνοηθούν. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα ζητήματα της ισότητας των φύλων

είναι παρόμοια, ή δυνητικά χειρότερα, στην ΤΚΚ. Όπως σημειώθηκε στο Κεφάλαιο 2, η

συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό για την ηλικιακή ομάδα άνω των 15 είναι

μόλις 40,3% στην ΤΚΚ σε σύγκριση με 57,4% στην ΕΚΚ. Αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν

σημαντικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην

αγορά εργασίας. 

Τα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων

επίσης σημειώνουν την απουσία ευκαιριών για γυναίκες σε διοικητικές θέσεις, γεγονός που

και πάλι επηρεάζει τα κέρδη (βλ. πιο κάτω). Στην ΕΚΚ, παρόλο που τα δεδομένα της έκθεσης

της Eurostat δείχνουν ότι οι γυναίκες κέρδιζαν 13,7% λιγότερα χρήματα από τους άνδρες το

2017, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 16%, η μισθολογική διαφορά των δύο

φύλων ήταν 22%, όταν εξαιρέθηκε ο δημόσιος τομέας. Επιπρόσθετα, στον τομέα των επαγγελ -

μα τικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, που κυριαρχείται από δικηγόρους και

λογιστές, η μισθολογική διαφορά ήταν η υψηλότερη στην ΕΕ, ύψους 32,8%.54 Παρόλο που

υπάρχουν λίγα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο

φύλων στην ΤΚΚ, μία έρευνα του 2001 κατέληξε ότι μόλις 2% των Τουρκοκυπρίων γυναικών

κατείχε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, και ότι υπήρχε μεγάλη μισθολογική διαφορά

μεταξύ των δύο φύλων, με μόλις 10% των γυναικών στο υψηλότερο επίπεδο απολαβών.55

Αν και απουσιάζουν δεδομένα που διαχωρίζουν μεταξύ ανδρών και γυναικών σε συγκε -

κριμένους τομείς, μπορεί να παρατηρηθεί ότι υπάρχει επίσης μεγάλη μισθολογική διαφορά

μεταξύ επαγγελμάτων: οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα και

στα κατώτερα στρώματα της ιεραρχίας του χώρου εργασίας. Αυτό επίσης ενισχύει τα στερεό -

τυπα φύλου αποτρέποντας τις γυναίκες από την εξερεύνηση τομέων που δεν ευρί σκονται

εντός του πλαισίου των παραδοσιακών προσδοκιών. 

54 Στατιστικά Στοιχεία Μισθολογικού Χάσματος Μεταξύ των Φύλων, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_higher_in_the_private_sector. 

55 Fatma Güven Lisaniler, “Gender Equality in North Cyprus,” European Institute of the Mediterranean (IEMed), 2006,
https://scholar.google.com.tr/citations?user=OLtFr_gAAAAJ&hl=en. 
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56 Vivian Hunt, Sara Prince, Sundiatu Dixon-Fyle and Lareina Yee, “Delivering through Diversity,” McKinsey & Company
January 2018 https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity. 

57 Αναλογία κερδών προ τόκων και φόρων προς το καθαρό εισόδημα.
58 Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος Μείον Μικτούς Φόρους – (Επενδυμένο Κεφάλαιο x Σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου).

«Βρήκαμε ότι η ποικιλομορφία σε σχέση με το φύλο σε ομάδες στελεχών ειδικότερα, συσχετι -
ζόταν συστηματικά θετικά με την υψηλότερη κερδοφορία σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και
πλάτη στο σύνολο των δεδομένων μας.» McKinsey & Co 2018
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Πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

η ισότητα και η ποικιλομορφία ευνοούν τις επιχειρήσεις 
Ο κοινός νους υποδηλώνει ότι μία ομογενής ομάδα ατόμων σε θέσεις λήψης αποφάσεων θα
έχει την τάση να σκέφτεται με παρόμοιο τρόπο – κάτι που καταλήγει σε ακριβά λάθη. Σήμερα
υπάρχουν σαφείς έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι η ισότητα και η ποικιλομορφία ευνοούν τις
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης τους. Έρευνα του 2017 που ανέλαβε η
παγκόσμια εταιρία συμβουλευτικής McKinsey & Company,56 βασισμένη σε δεδομένα από 1.000
εταιρίες, 7 τομείς και 12 χώρες, έδειξε ότι οι εταιρίες με μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως προς το
φύλο, είχαν καλύτερη επίδοση. Ειδικότερα, όταν η επίδοση μετρήθηκε ως το περιθώριο EBIT,57

οι εταιρίες που βρίσκονταν στο ανώτερο τεταρτημόριο σε θέματα ποικιλομορφίας σε θέματα
φύλου είχαν κατά 21% περισσότερες πιθανότητες να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις άλλες
εταιρίες του τομέα σε σχέση με εκείνες στο κατώτερο τεταρτημόριο. Όταν μετρήθηκε η δημι -
ουργία μακροπρόθεσμης αξίας χρησιμοποιώντας το περιθώριο οικονομικού κέρδους,58 οι
εταιρίες με μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων είχαν 27% περισσότερες πιθανότητες
να έχουν καλύτερη επίδοση από τις άλλες στον τομέα. 
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Στο πλαίσιο της Κύπρου, είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η εθνοτική ποικιλομορφία
έχει ακόμη μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα. Οι εταιρίες με μεγαλύτερη
εθνοτική ποικιλομορφία είχαν 33% περισσότερες πιθανότητες να έχουν καλύτερη επίδοση
από εκείνες με τη μικρότερη στο περιθώριο EBIT. 

59 Noland, Moran and Kotschwar, Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey, Peterson Institute for
International Economics, Working Paper 16-3, February 2016, https://piie.com/publications/wp/wp16-3.pdf. 

«…βρήκαμε ότι οι εταιρίες με τις ομάδες στελεχών με τη μεγαλύτερη εθνοτική / πολιτισμική
ποικιλομορφία – όχι μόνο σε σχέση με απόλυτους αριθμούς αντιπροσώπευσης, αλλά επίσης και
σε σχέση με την ποικιλία ή το μίγμα των εθνοτήτων – έχουν 33% περισσότερες πιθανότητες να
έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία από άλλες παρόμοιες.» McKinsey & Co 2018

«… η  συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης γυναικών σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών και της
εταιρικής κερδοφορίας εμφανίζεται συστηματικά, και το μέγεθος των υπολογισμένων αντικτύ -
πων δεν είναι ασήμαντο… μία κερδοφόρα εταιρία στην οποία 30 τοις εκατό των ηγετικών
στελεχών είναι γυναίκες θα μπορούσε να αναμένει να προσθέτει περισσότερο από 1 τοις εκατό
στο καθαρό της περιθώριο κέρδους σε σύγκριση με μία κατά τα άλλα παρόμοια εταιρία χωρίς
γυναίκες σε ηγετικές θέσεις.» Peterson Institute 2016

Μία γυναίκα σε κορυφαία διευθυντική θέση δεν αρκεί 
Μία άλλη έρευνα από το Peterson Institute,59 που ερευνά 21.980 εταιρίες σε 91 χώρες αξιολό -
γησε τον αντίκτυπο που έχουν οι γυναίκες σε ηγετικές εταιρικές θέσεις στην κερδοφορία (περι -
θώρια μικτού και καθαρού κέρδους). Παρόλο που τα αποτελέσματα δεν έδειξαν στα τιστικά
σημαντικό αντίκτυπο για τις ανώτατες θέσεις (Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου), έδειξαν
ότι η ύπαρξη γυναικών σε ανώτερες θέσεις (δηλ. ανώτερες θέσεις στελεχών, αλλά όχι διοικη -
τικού συμβουλίου, γνωστών ως διευθυντικές θέσεις) είχε μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην
εταιρική απόδοση από όσο ο αριθμός των γυναικών που ήταν σε ηγετικές θέσεις ή μέλη
διοικητικών συμβουλίων. Μία κλασική εταιρία στο δείγμα, με καθαρό περιθώριο κέρδους 6,4%
θα ανέμενε να βελτιώσει το περιθώριο κέρδους της μέχρι να φθάσει στο 7,4%. Αυτά τα
αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι μια εταιρία που επικεντρώνεται στο να φέρνει γυναίκες στο
εργατικό δυναμικό, να τις διατηρεί εκεί και να προωθεί την προαγωγή τους, θα μπορούσε να
είχε ισχυρότερο αντίκτυπο στα κέρδη της από όσο με μία συμβολική παρουσία στο διοικητικό
συμβούλιο. Η έρευνα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματά της τόνιζαν τη «σημασία
που είχε η δημιουργία ενός αγωγού για τη διοχέτευση γυναικών διευθυντικών στελεχών και όχι
για την τοποθέτηση μίας μόνο γυναίκας στην κορυφή της ιεραρχίας».



60 IMF Staff Discussion Note, Economic Gains From Gender Inclusion: New Mechanisms, New Evidence, Volume 2018/6,
by J. D. Ostry, J. Alvarez, R. Espinoza, and C. Papageorgiou, https://www.elibrary.imf.org/view/IMF006/24868-
9781484337127/24868-9781484337127/24868-9781484337127.xml?redirect=true. 

64 Επιτυγχάνοντας το Μέρισμα της Ειρήνης στην Κύπρο

Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό επενεργεί
θετικά στην ανάπτυξη 
Η είσοδος περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασία επενεργεί επίσης θετικά στην ευρύτερη
οικονομική ανάπτυξη. Μία παγκόσμια έρευνα που διενεργήθηκε από το προσωπικό του ΔΝΤ60

σε πολλές χώρες, ανακάλυψε ότι η μείωση του χάσματος στη συμμετοχή των γυναικών και των
ανδρών στο εργατικό δυναμικό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά οφέλη. Σύμφωνα με τη έρευνα,
η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό θα μπορούσε να
αυξήσει το ΑΕΠ, δηλαδή, το συνολικό οικονομικό μέγεθος κατά μέχρι 80%. Επιπρόσθετα, βρήκε
ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό μπορεί να ωφελήσει και τους
άνδρες. Ανάλογα με τον βαθμό αυτού που το ΔΝΤ αποκαλεί ελαστικότητα υποκα τάστασης –
ουσιαστικά πόσο χαμηλό είναι το σημείο εκκίνησης –, το προσωπικό του ΔΝΤ που διενήργησε
την έρευνα ανακάλυψε ότι η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό μπορεί
επίσης να αυξήσει τους μισθούς των ανδρών χάρη στον θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα.

«… η  μείωση του χάσματος ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες σε σχέση με τη συμμετοχή στο
εργατικό δυναμικό θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ από 10 μέχρι 80 τοις εκατό, ανάλογα με την
ατομική τιμή του ποσοστού της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. … 
Οι εκτιμήσεις μας υποδεικνύουν ότι επίσης και οι άνδρες ωφελούνται από το υψηλότερο
ποσοστό συμμετοχής των γυναικών.» Σημείωμα Συζήτησης Προσωπικού ΔΝΤ, 2018

Πίνακας 5.3

Headcount exercise (as in Goldman
Sachs 2007; Booz and Company
2012), equivalent to an infinite ES
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Πηγή: Σημείωμα Συζήτησης Προσωπικού ΔΝΤ, Οικονομικά Κέρδη από την Ένταξη των δύο φύλων. 
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Με βάση αυτή την ανάλυση, η μείωση του χάσματος στα ποσοστά συμμετοχής θα μπορούσε

να ενισχύσει ιδιαιτέρως την ανάπτυξη στην ΤΚΚ, όπου το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών

στο εργατικό δυναμικό για την ηλικιακή ομάδα άνω των 15 είναι μόλις 40%. Το έμμεσο συμπέ -

ρασμα από τη γραφική παράσταση του σημειώματος του προσωπικού του ΔΝΤ είναι ότι, αν η

ΤΚΚ μείωνε το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, θα μπορούσε να μεγεθυνθεί μέχρι και κατά 30%.

Μία αύξηση της τάξης του 30% στο οικονομικό μέγεθος της ΤΚΚ θα αύξανε το ΑΕΠ συνολικά

όλου του νησιού κατά περίπου 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. 

Σε μία μη συνδεδεμένη έρευνά του, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Ισότητα των Φύλων

(EIGE)61 εκτίμησε ότι η μείωση του «χάσματος μεταξύ των δύο φύλων»62 όσον αφορά στη δρα -

στη ριότητα των γυναικών στο εργατικό δυναμικό θα μπορούσε να αυξήσει τα εισοδήματα της

ΕΕ (κατά κεφαλή ΑΕΠ) κατά 1,5%-2,2% μέχρι το 2030 και σε μεγαλύτερο ποσοστό, κατά 6,1%-

9,1% μέχρι το 2050. Όσο χαμηλότερο είναι το σημείο εκκίνησης, τόσο υψηλότερο το κέρδος.

Οι ακριβείς αριθμοί για τον αντίκτυπο στο ΑΕΠ ή στο κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά χώρα δεν παρου -

σιάζονται. Εντούτοις, μία παρουσίαση των χωρών σε γραφική παράσταση63 υποδεικνύει, ότι

το συνολικό ΑΕΠ στην ΕΚΚ (Ομάδα 3) θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 7%, αν αντιμετωπιστούν

όλα τα κενά που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη δραστηριότητα του εργατικού δυναμικού,

το συνολικό ποσοστό γονιμότητας και τους μισθούς. Μπορεί να υποτεθεί ότι το κέρδος για

την ΤΚΚ θα ήταν αρκετά υψηλότερο, δεδομένου του χαμηλού σημείου εκκίνησης. Η οικονομία

με το κοντινότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ και το κοντινότερο κενό στα ποσοστά δραστηριοποίησης

μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΤΚΚ είναι η Ρουμανία.64 Η Ρουμανία ανήκει στην Ομάδα 2,

όπου το EIGE βρήκε ότι η δυνητική αύξηση, αν αντιμετωπίζονταν όλα τα κενά, θα μπορούσε

να είναι περίπου 15%. 

η γυναικεία συμμετοχή στην πολιτική ευνοεί τη βιώσιμη ειρήνη
Η ενίσχυση του μερίσματος ειρήνης με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επένδυση
σημαίνει ότι διασφαλίζεται πως η ειρήνη είναι βιώσιμη. Η εμπλοκή των γυναικών έχει επίσης
αποδειχθεί ότι ευνοεί τη βιωσιμότητα της λύσης ειρήνευσης. Στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιουνίου 2018 (S/2018/610),
ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε τις ενδείξεις που επιβεβαίωναν ότι «η εποικοδομητική συμ -
μετοχή των γυναικών εμβαθύνει τις προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης με μέτρο και οδηγεί
σε πιο βιώσιμη ειρήνη.» Ενώ οι Κύπριες γυναίκες είναι παρούσες στο τραπέζι των δια πραγμα -
τεύσεων, δεν συγκαταλέγονται στους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων, τουλάχιστον

61 European Institute for Gender Equality (EIGE), Οικονομικά Οφέλη από την Ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, Μάρτιος 2017, https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-
report-empirical-application-model. 

62 Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση STEM (αρχικά στην αγγλική για θετικές επιστήμες,
τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), στη δραστηριότητα και τους μισθούς στην αγορά εργασίας. 

63 EIGE, Report on the empirical application of the model, Πίνακας 5.12 Αντίκτυπο στο ΑΕΠ το 2050.
64 Ονομαστικό κατά κεφαλή ΑΕΠ με βάση στοιχεία της Eurostat· κενό στα ποσοστά δραστηριότητας από το EIGE.
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δημοσίως. Αναμφίβολα απέχουμε πολύ από την έκκληση του Γενικού Γραμματέα για την «πλήρη
κι αποδοτική συμμετοχή» των γυναικών «σε όλα τα στάδια της ειρηνευτικής διαδικασίας.»65

Μία έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2018,66 στην οποία αναλύονται οι 216 ειρηνευτικές συμ -
φωνίες μεταξύ του 1975 και του 2011 (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας της Βόρειας
Ιρλανδίας) κατέληξε, ότι η εποικοδομητική συμμετοχή των γυναικών «οδηγεί σε καλύτερο
περιεχόμενο συμφωνιών, υψηλότερο βαθμό υλοποίησης των συμφωνιών και ειρήνη μεγαλύ -
τερης διάρκειας». Στο βαθμό που η ειρήνη οδηγεί σε πολιτική σταθερότητα, η οποία με τη
σειρά της δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ των επενδυτών και οδηγεί σε περισσότερες επεν -
δύσεις, η ενασχόληση των γυναικών με τον σχεδιασμό της λύσης του κυπριακού θα αύξανε
επίσης και το οικονομικό μέρισμα της ειρήνης. 

65 Ψήφισμα 2453 (2019), 30 Ιανουαρίου 2019, παρ. 10, http://unscr.com/en/resolutions/2453. 
66 Jana Krause, Werner Krause and Piia Bränfors, “Women’s Participation in Peace Negotiations and the Durability of Peace,”

International Interactions, 2018, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03050629.2018.1492386. 
67 Gender Equality Now! Why do we need women in the Cyprus peace process? Women, Peace and Security Agenda for Cyprus,

Gender SCORE Cyprus Policy Brief, SeeD 2018,
https://www.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file//PB_GenderCy17_WPSPolicyBriefForWeb_29052018_ID.pdf. 

«Παρά τον μικρό αριθμό συμφωνιών ειρήνης που έχουν υπογραφεί από γυναίκες μέχρι
σήμερα, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι ειρηνευτικές διαδικασίες είναι πιθα -
νότερο να οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη, αν οι γυναίκες ήταν σε θέση να τους δώσουν σχήμα
και μορφή.»  Krause et al., 2018

«Χωρίς δεδομένα, διαφάνεια και επαρκή υποβολή εκθέσεων για τις ανισότητες μεταξύ των δύο
φύλων, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος ως προς την ισότητα των φύλων.»  SeeD 2018

η ανάγκη για μετρήσεις
Ένας σαφής τομέας πολιτικής είναι η τακτική μέτρηση και δημοσίευση των ανισοτήτων μεταξύ

των δύο φύλων. Για παράδειγμα, τα δεδομένα για άντρες και γυναίκες όσον αφορά τις

απολαβές ανά τομέα, αναφορικά με την αναλογία γυναικών διευθυντικών στελεχών σε εταιρίες

ή διοικητικά συμβούλια, αναφορικά με το κόστος της φροντίδας των παιδιών και ούτω καθεξής,

είτε δεν δημοσιεύονται καθόλου ή δεν παράγονται με αρκετή συχνότητα, ώστε να επηρεάζουν

τη λήψη αποφάσεων. Το Κέντρο Βιώσιμης Ειρήνης και Δημοκρατικής Ανάπτυξης (SeeD)

σημειώνει τη σημασία τέτοιων μέτρων στην έκθεσή του για τη Γυναικεία Ατζέντα για την Ειρήνη

και την Ασφάλεια στην Κύπρο.67

Προτεινόμενες παρεμβάσεις πολιτικής 
Η πλήρης ανάλυση των δοκιμασμένων και ελεγμένων πολιτικών που μπορούν να μειώσουν την
ανισότητα μεταξύ των φύλων είναι εκτός του πλαισίου της παρούσας έκθεσης. Εντούτοις, το
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Κέντρο Βιώσιμης Ειρήνης και Δημοκρατικής Ανάπτυξης (SeeD) έχει διεξαγάγει μία σημαίνουσα,
σχετική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει δημιουργήσει υπό τον τίτλο Δείκτης
Κοινωνικής Συνοχής και Συμφιλίωσης (SCORE).68 Το SeeD επίσης παρουσίασε συγκεκριμένες
συστάσεις και για την ΕΚΚ69 και για την ΤΚΚ.70 Η ανάλυσή μας πιο πάνω υποδηλώνει ότι οι
πολιτικές για την αύξηση του αριθμού των γυναικών που εργάζονται, θα βοηθούσαν ιδιαιτέρως
στην αντιμετώπιση του διαφορικού αντίκτυπου σε άνδρες και γυναίκες από τη λύση του
κυπριακού προβλήματος. Ακόμη και χωρίς λύση στο κυπριακό, η αντιμετώπιση του προβλή -
ματος της ελλιπούς πρόσβασης των γυναικών στην εργασία, αλλά και σε διευθυντικές θέσεις,
όταν ενταχθούν σε θέση εργασίας, θα είχε θετικό αντίκτυπο και στις δύο κοινότητες. 

Βασική παρέμβαση πολιτικής θα ήταν η σε βάθος αξιολόγηση προκειμένου να αναγνω -
ριστούν τα εμπόδια στην είσοδο ή στην παραμονή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, ακο -
λου θούμενη από πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων. Θα μπορούσε κανείς
να αναμένει να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

■ Ανταγωνισμός επί ίσοις όροις 
- Μετά τη λύση, εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις διακρίσεις κατά τη διαδικασία

πρόσληψης, προαγωγής και πληρωμής.
- Καθορισμός των στόχων ή ποσοστών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και εξασφάλιση

διοικητικών συμβουλίων εταιριών με ισόρροπη αντιπροσώπευση σε επίπεδο φύλου και
εθνοτικής καταγωγής.

- Συνδυασμός αυτών των μέτρων με μία ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου να προω -
θηθούν τα οφέλη της ισότητας των φύλων που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση
σε εταιρίες αλλά και στην ευρύτερη οικονομία.

■ Πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια 
- Ενίσχυση πρωτοβουλιών προκειμένου να στηρίξουν τις γυναίκες στην εργασία, όπως είναι

η οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και η δωρεάν, ποιοτική φροντίδα μετά το σχολείο. 
- Στήριξη των ευέλικτων ωραρίων εργασίας και κινήτρων για το διαμοιρασμό εργασιών,

έτσι ώστε οι εταιρίες να μην τιμωρούνται μέσω της κοινωνικής ασφάλισης όταν προ -
σλαμ βάνουν δύο άτομα που θα εργάζονται με μερική απασχόληση. 

- Παροχή πολιτικών γονικής άδειας που επιτρέπουν σε άνδρες και γυναίκες να πάρουν
άδεια.

68 Το πλήρες σύνολο των ερευνών, εκθέσεων, παρουσιάσεων και συστάσεων ευρίσκεται εδώ:
https://www.scoreforpeace.org/publications/?country_id=1&type_id=&lang=en&submit=Filter. 

69 Gender Equality Now! Policy Entry Points for Improving Gender Equality in the Turkish Cypriot Community, Gender SCORE
Cyprus Policy Brief, SeeD,2018,
https://www.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file//PB_GenderCy17_TCcPolicyBriefWeb_30052018_ID.pdf. 

70 Gender Equality Now! Policy Entry Points for Improving Gender Equality in the Greek Cypriot Community, Gender SCORE
Cyprus Policy Brief, SeeD 2018,
https://www.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file//PB_GenderCy17_GCcPolicyBriefForWeb_30052018_ID.pdf. 
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■ Επένδυση σε επιλογές μεταφορών προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια
στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας 
- Επένδυση σε οικονομικά αποδοτικά, ασφαλή και αξιόπιστα μέσα μεταφορών εντός και

εκτός πόλεων. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για νοικοκυριά με ένα ή κανένα αυτοκίνητο

και σε μονογονεϊκά νοικοκυριά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο μονογονιός είναι

η μητέρα. Είναι σημαντικό για μία κουλτούρα στην οποία οι γονείς ή τα μέλη των οικο -

γενειών τους περνάνε μεγάλο μέρος του χρόνου τους μεταφέροντας τα παιδιά από και

προς το σχολείο και τα ιδιαίτερα μαθήματα. 

■ Ανάπτυξη δεξιοτήτων υποστήριξης 
- Προσφορά βασικής υποστήριξης για προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος, δεξιοτή -

των για συνεντεύξεις και δημόσια ομιλία, ειδικότερα για νεότερες γυναίκες. 

- Παροχή κατάρτισης για γυναίκες σε δεξιότητες εύρεσης εργασίας που είναι κατάλληλες

για ευέλικτη εργασία (όπως είναι οι τεχνολογικές δεξιότητες και οι γλώσσες).

- Αντιμετώπιση των στερεοτύπων φύλου στην εκπαίδευση, προκειμένου να διευρυνθούν

οι ευκαιρίες απασχόλησης για κορίτσια και αγόρια. 

■ Αξιολογήσεις φύλου στο σχεδιασμό πολιτικής 
- Γενικότερα, ολοκλήρωση «ελέγχου φύλου» σε όλες τις κυβερνητικές πολιτικές σε συν -

δυασμό με προϋπολογισμό που λαμβάνει υπόψη του την έμφυλη διάσταση, προκειμένου

να διασφαλίζει ότι δεν παρέχονται υποσυνείδητα περισσότερα προνόμια σε άντρες από

ό,τι σε γυναίκες.

Αυτού του είδους οι πολιτικές δεν αμφισβητούνται και στην πραγματικότητα θα συνάδουν με

τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες με υψηλότερα εισοδήματα (βλ. Πίνακα 5.4). 
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Πίνακας 5.4

ΔΝΤ: Βασικές Χρηματοπιστωτικές Έμφυλες Πολιτικές που υλοποιούνται 
από τις 7 πλουσιότερες χώρες (G7)

1. Φορολογικές πολιτικές 

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Καναδάς, Ιταλία, Ιαπωνία, και ΗΒ 

Φορολογικές ελαφρύνσεις για μονογονιούς ή εργαζόμενους γονείς Οι περισσότερες ή όλες οι χώρες G7

Στοχευμένες εκπτώσεις φόρων ή οφέλη στον χώρο εργασίας Γαλλία, Ιαπωνία 

2. Πολιτικές εξόδων 

Δημόσια απασχόληση που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου Όλες οι χώρες G7

Ποσόστωση σε διευθυντικές θέσεις Γαλλία, Γερμανία 

Ίσος μισθός στον δημόσιο τομέα Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία 

Ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία 

Γυναίκες σε προγράμματα στήριξης χαμηλόμισθων Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία 

Εκπαίδευση, STEM, απαλοιφή στερεοτύπων Όλες οι χώρες G7

Υγειονομική περίθαλψη και ζητήματα τρίτης ηλικίας Όλες οι χώρες G7

Στήριξη φροντίδας παιδιών Καναδάς, Ιαπωνία, ΗΒ, Ιταλία 

Πληρωμένη γονική άδεια Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία

Έμφυλες μεταρρυθμίσεις κοινωνικής πρόνοιας Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία, ΗΒ 

Συντάξεις συνδεδεμένες με τον αριθμό των παιδιών Γερμανία 

Προγράμματα που αντιμετωπίζουν την ενδο-οικογενειακή βία Όλες οι χώρες G7

Έμφυλη ξένη βοήθεια και συνεργασία Καναδάς, Γαλλία, Ιαπωνία 

Πηγή: στοιχεία ΔΝΤ που κάνουν παραπομπή σε στοιχεία ΟΟΣΑ. 
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6.1 Καθορίζοντας τις βασικές αρχές
Το κόστος της διευθέτησης του περιουσιακού εξαρτάται από μεγάλο αριθμό μεταβλητών που
δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι οικονομικά βιώσιμη
και ότι οι ανησυχίες του κοινού για τη διευθέτηση του περιουσιακού λαμβάνονται υπόψη,
είναι απαραίτητο να διενεργηθούν διεξοδικές μελέτες με στοιχεία και από τις δύο κοινότητες,
με την στήριξη διεθνών εμπειρογνωμόνων. Αυτά τα ευρήματα θα πρέπει να γνωστοποιηθούν
και να συζητηθούν σε δημόσια φόρα, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι καλά πληροφορημένοι.
Πιο κάτω παρουσιάζουμε την προσπάθειά μας να εκκινήσουμε μία τέτοια διαδικασία. 

Η διασφάλιση της πολιτικής και οικονομικής βιωσιμότητας της διευθέτησης του περιου -
σιακού απαιτεί να βρεθεί η χρυσή τομή με τη βοήθεια των ακόλουθων τριών αρχών. Και οι
τρεις αρχές θα επηρεάσουν την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της λύσης του περιουσιακού,
την ευρύτερη οικονομική σταθερότητα και συνεπώς τελικά την πολιτική βιωσιμότητα της
ενωμένης Κύπρου. 

■ Νόμιμη. Αν οι νομικές πτυχές της διευθέτησης του περιουσιακού δεν έχουν σχεδιαστεί
σωστά, πολλές υποθέσεις θα καταλήξουν στα εγχώρια και τα διεθνή δικαστήρια. Κάτι τέτοιο
θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις στην αγορά ακινήτων και θα καθυστερήσει την οικονομική
μεγέθυνση. 

■ Δίκαιη. Η διευθέτηση του περιουσιακού χρειάζεται να γίνεται αντιληπτή ως δίκαιη από τους
επηρεαζόμενους. Κάτι τέτοιο θα στηρίξει την πολιτική σταθερότητα της ενωμένης Κύπρου,
που με τη σειρά της θα στηρίξει τις συνθήκες για επενδύσεις και οικονομική μεγέθυνση. 

■ Συμφέρουσα. Μία διευθέτηση του περιουσιακού που μεταφέρει υπερβολικά μεγάλο μέρος
του βάρους στο ομοσπονδιακό / στα συνιστώντα κράτη, ή που προκαλεί στρεβλώσεις με
την εισροή μεγάλων ποσοτήτων χρημάτων σε μια μικρή οικονομία, θα αποτύχει. Η εμπλοκή
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,71 όπως συνέβη κατά τα τελευταία στάδια των

71 UN, Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus, 28 Σεπτέμβριος 2017, παρ. 35,
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s2017814.php. 

KEΦΑΛΑΙΟ 6:

ΔιαΣΦαλιΣΗ ΒιωΣιμΗΣ 
χρΗματΟΔΟτΗΣΗΣ ΠεριΟΥΣιακΟΥ 
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διαπραγματεύσεων που έληξαν το 2017 προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα,
θα είναι καλοδεχούμενη. Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα προκειμένου να ενημερωθεί
και να ενδιαφερθεί το κοινό. 

Πίνακας 6.1 

Οι τρεις προτεινόμενες αρχές της διευθέτησης του περιουσιακού 

72 Για μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν, βλ. Συνέλευση Πολιτών (Citizens’ Assembly) για τη Βόρεια
Ιρλανδία https://citizensassemblyni.org/faq/. 

∆ίκαιη 

Νόμιμη  Συμφέρουσα 

 

   υμφέΣ

 

   

ηαικ∆ί

Νόμιμηρουσαυμφέ

 

   

 

   

Πηγή: Συγγραφείς.

6.2 Εμπλοκή του κοινού
Μέχρι πολύ πρόσφατα, υπήρχε η τάση στις διαπραγματεύσεις να αναβάλλεται η αντιμετώπιση
του κρίσιμου ερωτήματος της χρηματοδότησης του περιουσιακού μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ακόμη κι όταν συζητιέται, συνήθως συζητιέται πίσω από κλειστές πόρτες. Οι συγγραφείς
πιστεύουν ότι αυτό είναι λάθος. Η εμπλοκή του κοινού είναι σημαντική για πολιτικούς αλλά
και οικονομικούς λόγους. Αν οι πολίτες δεν γνωρίζουν πώς θα χρηματοδοτηθεί μία λύση και
δεν έχουν πεισθεί ότι εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την επίλυση του ζητήματος της χρημα -
τοδότησής της και ότι αποτελεί την καλύτερη δυνατή συμφωνία και για τις δύο κοινότητες,
τότε δεν θα ψηφίσουν υπέρ μίας λύσης. Επιπρόσθετα, αν δεν είναι γνωστό με ποιον τρόπο θα
χρηματο δο τηθεί η διευθέτηση του περιουσιακού, μπορεί να υπάρξουν γενικά στρεβλώσεις
στην οικονομία. 

Συνεπώς, συστήνουμε οι διαπραγματευτές να δεσμευτούν ανοιχτά για τις προαναφερ θεί -
σες τρεις αρχές και να δηλώσουν ότι συνεργάζονται επιμελώς με διεθνείς οργανισμούς, προκει -
μένου να βρουν τη χρυσή τομή που θα σέβεται και τις τρεις αρχές. Δεδομένου ότι οι διάφορες
επιλογές περιλαμβάνουν διάφορους συμβιβασμούς, επίσης συστήνουμε την εμπλοκή των
πολιτών, όταν συζητιούνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφό ρων επιλογών,
ίσως μέσω Συνελεύσεων Πολιτών – μίας διαδικασίας συμμετοχικής δημοκρατίας που έχει
χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και στη Βόρεια Ιρλανδία.72
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Η εμπλοκή των πολιτών επίσης θα ανταποκρίνεται στο αίτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ για «την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ειδι -
κό τερα των γυναικών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την ειρήνη.»73

6.3 Διασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα 
Μέχρι σήμερα στις διαπραγματεύσεις έχει συμφωνηθεί καταρχήν ότι η διευθέτηση του περι -
ουσιακού θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό των τριών κύριων μέτρων: αποκατάσταση, ανταλ -
λαγή των επηρεαζομένων περιουσιών στο άλλο συνιστών κράτος και αποζημιώσεις.74 Η
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της διευθέτησης του περιουσιακού συνεπώς θα εξαρτάται
από αρκετές μεταβλητές. 

■ Για τι όγκο περιουσιών θα δοθούν αποζημιώσεις. 

■ Πώς αποτιμάται η περιουσία που αποζημιώνεται.

■ Πόσο γρήγορα καταβάλλεται η αποζημίωση.

■ Τι μορφή έχει η αποζημίωση (μετρητά, ομόλογα, κλπ.). 

■ Ποιος καταβάλλει την αποζημίωση. 

■ Οποιεσδήποτε νέες ανάγκες στέγασης εξαιτίας της αποκατάστασης, ειδικότερα σε περιοχές
γεωγραφικής ανακατανομής. 

Όγκος των επηρεαζομένων περιουσιών 
Και οι δύο πλευρές στις διαπραγματεύσεις αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν τον όγκο αυτών
που αποκαλούνται «επηρεαζόμενες περιουσίες». Τα καλύτερα δημοσίως διαθέσιμα στατιστικά
στοιχεία προέρχονται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας
και χρονολογούνται από το 1964 (βλ. Πίνακα 6.2). Οι αγοραπωλησίες μεταξύ των δύο κοινο -
τήτων δεν επιτρέπονταν μεταξύ 1963 και 1974 και αντιλαμβανόμαστε ότι ο πιο κάτω πίνακας
πιθανότατα αντιπροσωπεύει την κατάσταση που επικρατούσε το 1974, παρόλο που οι εκτι -
μή σεις για την έκταση γης που ανήκει στο Εβκάφ μπορεί να έχουν υποτιμηθεί. Σε αυτή τη βάση,
υποθέτουμε ότι υπάρχουν 1,4 εκατ. σκάλες (188.020 εκτάρια) ιδιωτικών, Ελληνοκυπριακών
επηρεαζομένων περιουσιών στο Βορρά και 401.000 σκάλες (53.720 εκτάρια) ιδιωτικών
Τουρκο κυπριακών επηρεαζομένων περιουσιών στο Νότο. 

73 ΟΗΕ, Ψήφισμα 2453 (2019), παρ. 10, http://unscr.com/en/resolutions/2453. 
74 ΟΗΕ, Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus, S/2017/814, 28 Σεπτέμβριος 2017, παρ. 9,

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2017_814.pdf. 
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Πίνακας 6.2

Εκτιμήσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος περιουσιών: αρχική θέση 
('000 σκάλες)

Νότια της Βόρεια της 
νεκρής Νεκρή νεκρής Υποσύνολο Σύνολο

Κατάσταση το 1964 (α) ζώνης ζώνη ζώνης Πρώην ΚΒΒ ΚΒΒ περιλ. ΚΒΒ

Ελληνοκύπριοι 2.470 107 1.405 3.982 89 4.072

Τουρκοκύπριοι 401 25 391 818 15 833

Ξένοι 10 2 7 19 13 32

Κράτος 1.165 40 551 1.757 64 1.821

Εκκλησία 73 5 58 136 6 142

Εβκάφ 12 0.2 3 14 1 16

Σύνολο 4.131 181 2.415 6.727 188 6.915

(α) Οι διακοινοτικές αγοραπωλησίες απαγορεύθηκαν κατά τη διάρκεια 1963-74. 
Αμφισβητείται το μέγεθος της γης που ανήκει στο Εβκάφ.
Σημείωση: μία κυπριακή σκάλα αντιστοιχεί σε 1.338 τετραγωνικά μέτρα.
Πηγή: Πρωτότυπα δεδομένα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Πιθανό μέγεθος των επηρεαζομένων περιουσιών μετά την εδαφική προσαρμογή 
Αν υποθέσουμε ότι η εδαφική προσαρμογή επαναφέρει περίπου την ίδια έκταση με αυτή που
παρουσιαζόταν στο Σχέδιο Ανάν του 2004, οι επηρεαζόμενες Ελληνοκυπριακές περιουσίες
στο Τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος μειώνονται κατά 25% σε 1 εκατ. σκάλες, ενώ οι επη -
ρεα ζόμενες Τουρκοκυπριακές περιουσίες στο Ελληνοκυπριακό συνιστών κράτος αυξάνονται
κατά 22% σε 489.000 σκάλες (βλ. Πίνακα 6.3). 

Πίνακας 6.3

Εκτιμήσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος περιουσιών: μετά την εδαφική προσαρμογή 
('000 σκάλες)

Μετά την εδαφική Νότια Βόρεια 
προσαρμογή σύμφωνα νεκρής Νεκρή νεκρής Υποσύνολο Σύνολο
με το Σχέδιο Ανάν V ζώνης ζώνη ζώνης πρώην ΚΒΒ ΚΒΒ συμπ. ΚΒΒ

Ελληνοκύπριοι 2.939 0 1.043 3.982 89 4.071

Τουρκοκύπριοι 489 0 329 818 15 833

Ξένοι 14 0 5 19 13 32

Κράτος 1.268 0 489 1.757 64 1.821

Εκκλησία 101 0 35 136 6 142

Εβκάφ 12 0 2 14 1 15

Σύνολο 4.823 0 1.903 6.726 188 6.914

Σημείωση: μία κυπριακή σκάλα αντιστοιχεί σε 1.338 τετραγωνικά μέτρα.
Πηγή: υπολογισμοί εδαφικής προσαρμογής από Συμεών Μάτση (2004). 
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75 Πρόκειται για πρακτική στη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση
ανταλλάσσει μεμονωμένη γεωργική γη με λιγότερο ενοποιημένη γη. 

Μειώνοντας την περιοχή που πρόκειται να αποζημιωθεί 
Ο συχνότερα προτεινόμενος τρόπος μείωσης της περιοχής που πρόκειται να αποζημιωθεί
είναι η ανταλλαγή. Ιδιοκτήτες που έχουν απωλέσει την περιουσία τους θα μπορούσαν να
παρο τρυνθούν και πιθανώς να τους δοθούν κίνητρα να ανταλλάξουν την περιουσία τους στο
μελλοντικό συνιστών κράτος με περιουσία στο άλλο συνιστών κράτος. Αυτό θα μπορούσε να
γίνει κατά πάσα πιθανότητα μέσω ενός ουδέτερου τρίτου μέρους, όπως είναι η προτεινόμενη
Επιτροπή Περιουσιών. Αν όλοι οι Τουρκοκύπριοι που έχουν απωλέσει την περιουσία τους ακο -
λουθούσαν αυτή την τακτική, ο αριθμός των επηρεαζόμενων Ελληνοκυπριακών περιουσιών
στο Τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος θα μειωνόταν σε 554.000 σκάλες. Αν ένα τρίτο των
εναπομεινουσών περιουσιών αποκαθιστόταν, τότε η περιοχή για την οποία θα έπρεπε να
δοθούν αποζημιώσεις θα μειωνόταν σε 369.000 σκάλες (49.372 εκτάρια). 

Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να μειωθεί ακόμη περισσότερο αν, στο πλαίσιο του προ -
γράμ ματος ανταλλαγών οι Ελληνοκύπριοι που έχουν απωλέσει την περιουσία τους παρο τρυν -
θούν να λάβουν ένα συνδυασμό γης και άλλων κινήτρων. Αυτά τα κίνητρα θα μπορούσαν να
είναι αναδασμός της γης,75 υποδομές με κρατική χρηματοδότηση, όπως είναι η άρδευση και
η ηλεκτροδότηση, οι φορολογικές απαλλαγές, η αύξηση στον συντελεστή δόμησης ή άλλα
οφέλη. Στον Πίνακα 6.4 παρουσιάζουμε ένα σενάριο στο οποίο 1 σκάλα περιουσίας στον
Βορρά ανταλλάσσεται με 1 σκάλα περιουσίας στον Νότο, και ένα σενάριο στο οποίο 1 σκάλα
στον Βορρά ανταλλάσσεται με 0,8 σκάλες στον Νότο σε συνδυασμό με άλλα κίνητρα. Η εφαρ -
μογή ενός τέτοιου μηχανισμού θα μείωνε τις επηρεαζόμενες Ελληνοκυπριακές περιουσίες σε
456.000. Αν μετά από αυτό το στάδιο, αποκατασταθούν οι μισές από τις εναπομείνασες περι -
ουσίες, τότε η περιοχή για την οποία θα πρέπει να δοθεί αποζημίωση μειώνεται σε 228.000
σκάλες (30.506 εκτάρια).

Πίνακας 6.4

Σενάρια για μέγεθος περιουσίας που πρόκειται να αποζημιωθεί 
Σε '000 σκάλες

ΕΚ ΤΚ

Πριν την εδαφική προσαρμογή 1.405 401

Μετά την εδαφική προσαρμογή 1.043 489

Μετά την ανταλλαγή 100% σε αναλογία 1:1 σκάλες 554 0

Μετά από αποκατάσταση ενός τρίτου του υπολοίπου 369 0

Στοιχεία μνημονίου: εναλλακτικές 

Μετά την ανταλλαγή 100% σε αναλογία 1:0.8 σκάλες 456 0

Μετά από αποκατάσταση ενός ημίσεος από το υπόλοιπο 228 0

Πηγή: Υπολογισμοί συγγραφέων.
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Αποφεύγοντας τις παγίδες της εκτίμησης 
Μετά την εδαφική προσαρμογή και την ανταλλαγή, τώρα φτάνουμε σε μία κατάσταση στην
οποία χρειάζεται να αποζημιωθούν μεταξύ 228.000 και 369.000 σκάλες. Πόσο θα στοιχίσει η
αποζημίωση  θα εξαρτηθεί από το πώς εκτιμάται η περιουσία. Η αξία της επηρεαζόμενης
περιουσίας και, σε ποιο βαθμό, αν υπάρξει, η αποζημίωση για την απώλεια χρήσης θα πρέπει
να αντισταθμιστεί προς τα οφέλη που έχουν συσσωρευθεί επί δεκαετίες από τους ιδιοκτήτες
που έχουν απωλέσει την περιουσία τους, αποτελεί έντονα αμφισβητούμενο ζήτημα και οι
εκτιμήσεις διαφέρουν ευρύτατα. 

Προειδοποιούμε κατά της χρήσης της μεθοδολογίας του Σχεδίου Ανάν για πολλούς λόγους.
Πρώτον, ήταν αμφισβητούμενη, όπως φάνηκε από το γεγονός ότι η μεθοδολογία για την
εκτίμηση τροποποιήθηκε τέσσερις φορές σε όλες τις εκδοχές του Σχεδίου Ανάν. Βασίστηκε
στις αξίες του 1963 και του 1974, προσαρμόστηκε με βάση τον πληθωρισμό στις αξίες των ακι -
νήτων στο ενδιάμεσο, αλλά επίσης όριζε ότι ο υπολογισμός θα πρέπει να «βασίζεται σε
συγκρίσιμες περιοχές όπου οι τιμές ακινήτων δεν επηρεάστηκαν θετικά ή αρνητικά από αυτά
τα γεγονότα» (τα γεγονότα μεταξύ 1963 και 1974).76 Κατά πόσο υπάρχει οποιοδήποτε ακίνητο
στο νησί του οποίου η τιμή δεν έχει επηρεαστεί από αυτά τα γεγονότα, είναι συζητήσιμο. Οι
δικαστικές υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) υπο -
δεικνύουν εντονότατα ότι η χρήση της μεθοδολογίας του Σχεδίου Ανάν θα συμπεριλάμβανε
εντονότατα υποθετικές εκτιμήσεις αναφορικά με το πώς οι τιμές σε διαφορετικές περιοχές
επηρεάστηκαν από τις συγκρούσεις. Η υποθετική τους φύση συνεπώς θα τις καθιστούσε
ευάλωτες στην πιθανότητα εκδίκασης σε δικαστήριο.77 Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον
οποίο δεν έχουμε συμπεριλάβει την απώλεια χρήσης στους υπολογισμούς μας, δεδομένου
ότι το ΕΔΑΔ επίσης θεώρησε πολλές από αυτές κερδοσκοπικές. Δεύτερον, δεδομένου ότι τα
επίσημα στατιστικά στοιχεία στις τιμές των ακινήτων δεν δημοσιεύθηκαν μέχρι πριν από λίγα
χρόνια, οι εκτιμήσεις των ιστορικών τιμών για τα ακίνητα στις οποίες βασίστηκαν στο Σχέδιο
Ανάν - κυρίως στις εκτιμήσεις για μέσους ρυθμούς πληθωρισμού των τιμών στα ακίνητα από
το 1963 ή το 1974 - έχουν προσβληθεί.78 Τέλος, αποφάσεις αναφορικά με το ποιος ρυθμός
πληθωρισμού τιμών ακινήτων να επιλεγεί, θα μπορούσαν πολύ εύκολο να αποτελέσουν αντι -
κείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, που τελικά θα άλλαζε σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.
Για να δοθεί ένα ξεκάθαρο παράδειγμα, αν οι πολιτικοί αρχηγοί συμφωνούσαν σε ένα μέσο
ρυθμό πληθωρισμού των τιμών των ακινήτων ύψους 8% κατά την περίοδο 1974-2019, το

76 The Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem, 31 March 2004 (“Annan Plan V”), Annex VII, Attachment 1,
Definitions, footnote 34, https://peacemaker.un.org/node/2961.

77 Στην υπόθεση Demades (Αρ. αίτησης 16219/90, Just Satisfaction, 22 April 2008, para 23) και σε άλλες υποθέσεις, το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει απορρίψει τις «κερδοσκοπικές» εκτιμήσεις, για
παράδειγμα βάσει των πιθανών μελλοντικών χρήσεων της περιουσίας: 
https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2008/331.html. 

78 Βλ. για παράδειγμα, Συμεών Μάτσης, «Το κόστος των αποζημιώσεων για μη επιστροφή περιουσιών με βάση το Σχέδιο
Ανάν», 14 Μαρτίου 2004, https://www.stockwatch.com.cy. 
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κόστος της αποζημίωσης θα ήταν 2,3 φορές υψηλότερο από όσο αν είχαν επιλέξει ύψους 6%.
Ανάλογα με τις άλλες μεταβλητές που θα συνυπολογισθούν, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει
τον λογαριασμό των αποζημιώσεων κατά δεκάδες δισεκατομμύρια Ευρώ. 

Μια άλλη παγίδα που θα πρέπει να αποφευχθεί, προκειμένου να είναι βιώσιμο το σύστημα
αποζημιώσεων, θα είναι να οριστούν ρεαλιστικές αξίες για την αποζημίωση της περιουσίας.
Η χρηματοπιστωτική κρίση στην ΕΚΚ που κορυφώθηκε το 2013, έχει τονίσει το γεγονός ότι οι
ιδιοκτήτες περιουσιών, και στην πραγματικότητα οι τράπεζες, τυπικά πιστεύουν ότι η περιουσία
αξίζει πολύ περισσότερο από την πραγματική αξία της αγοράς. Η νομολογία επίσης υποδη -
λώνει ότι οι ιδιοκτήτες περιουσιών υποβάλλουν απαιτήσεις που είναι πολλές φορές πολλα -
πλά σιες του ποσού που τελικά λαμβάνουν στο δικαστήριο. Για παράδειγμα, αναλύσαμε με κάθε
λεπτομέρεια 20 υποθέσεις στο ΕΔΑΔ που αφορούσαν 282 ατομικά οικόπεδα και 169 εκτάρια
(1.263 σκάλες).79 Οι συνολικές χρηματικές αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν για την απώλεια
χρήσης αυτών των οικοπέδων (τα περισσότερα από τα οποία ήταν κτισμένη περιουσία) ανέρ -
χονταν σε €232 εκατ., και όμως το δικαστήριο επιδίκασε μόλις €35,8 εκατ., ή μόλις 15% του
συνόλου που είχε ζητηθεί. Αποζημιώσεις επιδικάστηκαν κατά κύριο λόγο για δομημένα
ακίνητα και κατά μέσο όρο ήταν €21 ανά τετραγωνικό μέτρο.80

6.4 Τρία σενάρια για το κόστος
Πιο κάτω παρουσιάζουμε τα τρία σενάρια για το κόστος των αποζημιώσεων ανάλογα με
διαφορετικές μεθοδολογίες. Το πρώτο, που είναι το υψηλότερο, προέρχεται από εκτιμήσεις
που έγιναν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2000 και ενημερώθηκαν το 2011 για την αξία των
ακινήτων κατά τη διετία 2009-11.81 Οι τιμές στην ΕΚΚ έχουν πέσει έκτοτε κατά τουλάχιστον
25%.82 Συνεπώς, η εκτίμηση του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχει λάβει υπόψη της τη μείωση
των τιμών στο ενδιάμεσο, υποδηλώνει αξία ανά τετραγωνικό μέτρο το 2018, ύψους €26,5. Το
δεύτερο προκύπτει από τις επιδικασθείσες αποζημιώσεις του ΕΔΑΔ στις προαναφερθείσες
περιπτώσεις, όπου υπολογίσαμε ότι για την απώλεια χρήσης επιδικάσθηκαν κατά μέσο όρο
€21,2 ανά τετραγωνικό μέτρο. Η τρίτη μεθοδολογία προέρχεται από τη μέση αποζημίωση

79 Αναλύσαμε μόνο θετικές αποφάσεις στις ακόλουθες 20 υποθέσεις του ΕΔΑΔ (αριθμοί αιτήσεων σε παρενθέσεις):
Andreou Papi (16094/90); Christodoulidou (16085/90); Diogenes And Tseriotis (16259/90); Epiphaniou (19900/92);
Hadjiprocopiou (37395/97); Hadjithomas (39970/98); Hapeshis (38179/97); Hapeshis & Hapeshi-Michaelidou
(35214/97); Iordanis Iordanou (43685/98); Josephides (21887/93); Olymbiou (16091/90); Ramon (29092/95); Rock Ruby
hotels (46159/99); Saveriades (16160/90); Skyropiia Yialias Ltd (47884/99); Strati (16082/90); Vrahimi (16078/90); Zavou
(16554/90); Loizou (16682/90); Lordos (15973/90).

80 Η ανάλυση αποκλείει τον Αιτούντα Αρ. 9 στην υπόθεση Lordos (16682/90), καθώς αφορούσε μία περιοχή πέντε φορές
μεγαλύτερη από όλες τις άλλες μαζί και θα είχε μειώσει σημαντικά τον υπολογιζόμενο αριθμό για κάθε μέση αποζημίωση
ανά τετραγωνικό μέτρο. 

81 Πασιαρδής, «Το κόστος της Τουρκικής εισβολής και προτάσεις ισότιμης κατανομής του», 2000 και μεταγενέστερες
αναθεωρήσεις.

82 Βάσει τον δείκτη τιμών για οικιστικές περιουσίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
https://www.centralbank.cy/en/publications/residential-property-price-indices. 
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που καταβλήθηκε από την Επιτροπή Ακινήτων Περιουσιών στην ΤΚΚ. Εδώ, η μέση αποζημίωση
που έλαβαν οι αιτούντες μέχρι τον Αύγουστο του 2019 ήταν €15 ανά τετραγωνικό μέτρο.83

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και οι αποζημιώσεις της Επιτροπής Ακινήτων Περιουσιών ήταν
οι χαμηλότερες, περίπου 80% των υποθέσεων της Επιτροπής αφορούσε μη δομημένες εκτάσεις,
ενώ οι υποθέσεις του ΕΔΑΔ αφορούσαν κατά κύριο λόγο δομημένη περιουσία.84 Τα στατι -
στικά στοιχεία για τη διανομή της γης υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον 90% της γης στην ΤΚΚ
είναι μη οικιστικό.85 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ΕΔΑΔ ενέκρινε τη μεθοδολογία εκτίμησης
της Επιτροπής Ακινήτων Περιουσιών ως «δίκαιη βάση» στην υπόθεση Loizou.86

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες εκτιμήσεις, το κόστος των αποζημιώσεων κυμαίνεται
από €4,6 δις μέχρι €8,1 δις αν η έκταση που θα αποζημιωθεί αντιστοιχεί σε 228.000 σκάλες, ή
από €7,4 δις μέχρι €13,1 δις αν η έκταση αντιστοιχεί σε 369.000 σκάλες. Αυτό το εύρος από
€4,5 δις μέχρι €13 δις για αποζημίωση περιουσιών συνάδει με τις επιβεβαιωμένες εκθέσεις ότι
η Παγκόσμια Τράπεζα έχει υπολογίσει το καθαρό κόστος της ανταλλαγής στα €8 δις.87

Πίνακας 6.5

83 Η αποζημίωση παρουσιάζεται σε λίρες Αγγλίας. Το μέσο επιδικασμένο ποσό μέχρι σήμερα ήταν £13.18 ανά τετρα -
γωνικό μέτρο.

84 Η εκτίμησή μας ότι 80% των απαιτήσεων προς την Επιτροπή Ακινήτων Περιουσιών αφορούν μη δομημένες εκτάσεις
βασίζεται στη λεπτομερή ανάλυση των υποθέσεων μέχρι το 2014.

85 SPO, Statistical Yearbook, 2017, http://www.devplan.org/Frame-eng.html.
86 Loizou and others v. Turkey (Just Satisfaction), App. No. 16682/90 (2011).
87 “Removing Political Roadblocks to Cyprus Property”, Embargoed!, 25 July 2017, https://www.embargoed.org/wp-

content/uploads/2018/02/Embargoed_Cyprus_Property_Report_20Jul17-full.pdf. 

Σενάρια για το κόστος των αποζημιώσεων 

Έκταση που απομένει μετά την ανταλλαγή, την εδαφική προσαρμογή 
και την αποκατάσταση Χαμηλό (α) Υψηλό 

Έκταση που πρόκειται να αποζημιωθεί (σε σκάλες) 228.000 369.000

Κόστος των αποζημιώσεων σε εκατομμύρια Ευρώ Χαμηλό (α) Υψηλό

Χρησιμοποιώντας το μέσο ποσό σε αποζημιώσεις 
της Επιτροπής Ακινήτων Περιουσιών (€15/τετρ. μέτρο): κυρίως γη € 4.569 € 7.395

Χρησιμοποιώντας το μέσο ποσό σε αποζημιώσεις από 20 υποθέσεις 
του ΕΔΑΔ (€21,2/ τετρ. μέτρο):κυρίως δομημένη περιουσία € 6.467 € 10.466

Χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις ΠΚ για 2009-11, 
αναθεωρημένες στις τιμές του 2018 (€26,5/ τετρ. μέτρο) € 8.079 € 13.076

(α) Όπου 1 σκάλα στον Βορρά ανταλλάσσεται προς 0.8 σκάλα στον Νότο συν άλλα κίνητρα.
Πηγή: Sapienta Economics και υπολογισμοί συγγραφέων.
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6.5 Μπορεί να χρηματοδοτηθεί η διευθέτηση του κυπριακού;
Μπορεί η ενωμένη Κύπρος να αντέξει οικονομικά την αποζημίωση των περιουσιών αν χρεια -
στεί να χρηματοδοτηθεί από εγχώριες πηγές; Η σύντομη απάντηση είναι ναι, αν τύχει λογικής
διαχείρισης. Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης υποθέτουμε ότι δεν θα υπάρξει
βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα για αποζημίωση, δεδομένου ότι η Κύπρος θεωρείται χώρα
υψηλών εισοδημάτων και ότι οποιαδήποτε κεφάλαια από την Τουρκία για τη στήριξη μίας
λύσης μπορεί να κατευθυνθούν για την εκ νέου στέγαση οικογενειών που μπορεί να εκτοπι -
στούν εξαιτίας της αποκατάστασης και της εδαφικής προσαρμογής.88 Συνεπώς, υποθέτουμε
στην παρούσα ανάλυση, ότι η αποζημίωση θα προέλθει αρχικά είτε από το συνιστών κράτος,
είτε από τους προϋπολογισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι επιλογές για τη μεσο -
πρό θεσμη συγκέντρωση κεφαλαίων από άλλες πηγές αναφέρονται πιο κάτω.

Όπως έχει παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 4, τα σενάριά μας για την πραγματική αύξηση του
ΑΕΠ, μετά τη λύση βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογίες, αποδίδουν συνολικό μέρισμα
ειρήνης που κυμαίνεται από περίπου €11,0 δις μέχρι €17,4 δις σε σταθερές τιμές. Αν υποθέ -
σουμε ότι τα έσοδα του κράτους παραμείνουν σχετικά σταθερά σε ποσοστό περίπου 38%
του ΑΕΠ, το μέρισμα από τα έσοδα του κράτους – δηλ. τα πρόσθετα έσοδα από φόρους και
άλλα έσοδα συνεπεία της λύσης – θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ €4,2 δις και €6,7 δις σε
σταθερές τιμές. Στο βασικό μας σενάριο, 61% των αποζημιώσεων για τις περιουσίες θα μπο -
ρούσε να χρηματοδοτηθεί απλώς από την αύξηση στους φόρους που εισπράττονται και άλλα
έσοδα που συνοδεύουν μία αναπτυσσόμενη οικονομία. Στο χειρότερο σενάριο, αν η ανάπτυξη
είναι χαμηλή και οι διαπραγματευτές επιδιώξουν το σενάριο υψηλότερης αποζημίωσης, τότε
τα έσοδα του κράτους θα καλύπτουν μόλις 32% του λογαριασμού των αποζημιώσεων. Στο
καλύτερο σενάριο (υψηλή ανάπτυξη, χαμηλές αποζημιώσεις), τα πρόσθετα έσοδα θα μπο -
ρούσαν να καλύψουν το σύνολο του λογαριασμού.

Στην περίπτωση του χαμηλότερου σεναρίου αποζημιώσεων ύψους €4,6 δις, αξίζει να
σημειωθεί ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ξόδεψε €3,5 δις σε ένα μόνο χρόνο
κατά τη διάρκεια του 2018 κατά τη ρευστοποίηση της Συνεργατικής Τράπεζας της Κύπρου
σύμφωνα με τα δεδομένα του ΔΝΤ.89 Επιπρόσθετα, αυτό το κόστος καλύφθηκε χωρίς να
υπάρξει καταφυγή σε διεθνή βοήθεια. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το προαναφερθέν
μέρισμα εσόδων υποδεικνύει, ότι το ποσό των €4,6 δις θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτό,
ειδικά αν κατανεμηθεί σε αρκετά χρόνια. 

88 Στην έκθεσή μας που δημοσιεύθηκε το 2014, υπολογίσαμε ότι θα μπορούσε να ανέλθει σε €2 δις, αλλά θα μπορούσε
επίσης να είναι σημαντικά μικρότερο, ανάλογα με τις συμφωνίες ενοικίασης ή μίσθωσης μεταξύ αυτών που θα
επανακτήσουν τις περιουσίες τους και τους υφιστάμενους χρήστες αυτών των περιουσιών.

89 Το ΔΝΤ κάνει αναφορά σε €3,5 δις που είναι το «άμεσο χρηματοοικονομικό κόστος»: IMF, Cyprus Country Report No 18/337,
Νοέμβριος 2018, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/30/Cyprus-2018-Article-IV-Consultation-
Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-46409. 
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Πηγή: Εκτιμήσεις συγγραφέων.

Αν οι διαπραγματευτές πάνε στο άλλο άκρο και επιλέξουν μία μεθοδολογία που οδηγεί στο
ανώτερο κόστος των €13 δις (κατά προσέγγιση το ήμισυ του ΑΕΠ για το σύνολο του νησιού
σήμερα), τότε θα χρειαστεί να υιοθετήσουν αρκετές μεθόδους, προκειμένου να αποφύγουν
να απορροφήσουν χρήματα από αναγκαίες υπηρεσίες, όπως είναι ο τομέας της υγείας και της
εκπαίδευσης. Επίσης, θα χρειαστεί να αποφύγουν τις οικονομικές στρεβλώσεις εισάγοντας
μεγάλα ποσά σε μία μικρή οικονομία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μεταξύ των κινήτρων
που θα βοηθήσουν στη μείωση του λογαριασμού αποζημιώσεων του ομοσπονδιακού κράτους
ή των συνιστώντων κρατών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα. 

■ Ένα σύστημα ταχείας πληρωμής συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Σε αντάλλαγμα για πιο
γρήγορη πληρωμή, οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν να υποστούν μείωση στην αξία
της εκτιμώμενης αποζημίωσης.

■ Μεγαλύτερη περίοδος πληρωμής. Επιμήκυνση των πληρωμών κατά τη διάρκεια μίας
περιόδου 30 ετών με τη χρήση μακροπρόθεσμων ομολόγων που εκδίδονται στους ιδιο -
κτήτες. Αυτά τα ομόλογα στους ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν σε διεθνείς
αγορές. Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε το πρώτο διεθνές ομόλογο διάρκειας 30 ετών
τον Μάιο του 2019, καταβάλλοντας επιτόκιο ύψους 2,75%.

■ Μερίδιο ιδιοκτησίας. Προσφορές μεριδίων ιδιοκτησίας σε ειδικές περιοχές που είναι
προορισμένες για ανάπτυξη αντί για χρηματική αποζημίωση. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα
ελκυστικό για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να ανταλλάξουν μεγάλα τεμάχια γης. 

Πίνακας 6.6
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■ Συνεισφορές από τρέχοντες χρήστες. Έσοδα από τους τρέχοντες χρήστες που αποκτούν
πλήρεις τίτλους στις ιδιοκτησίες τους χωρίς επιβάρυνση στους τίτλους αυτούς και οι οποίοι
με τον τρόπο αυτό βλέπουν την αξία αυτών των ιδιοκτησιών να ανεβαίνουν, θα μπορούσαν
να αυξηθούν μέσω της φορολογίας ή μέσω ενός είδους υποθήκης που καθίσταται πλη -
ρωτέο στην κυβέρνηση όταν πωληθεί η ιδιοκτησία. 

Τελικά το ποσό που θα δοθεί ως αποζημίωση και ποιος θα πληρώσει για αυτό, θα είναι
πολιτική απόφαση που θα ισορροπεί εκτιμήσεις αποδοχής, δικαιοσύνης (περιλαμβανομένου
του αντικτύπου σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τη λήψη αποφάσεων) και την οικονομική
βιωσιμότητα. Όσο οι διαπραγματευτές δεν λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουν τις
χρηματοοικονομικές συνέπειες, οι αποζημιώσεις για το περιουσιακό θα είναι οικονομικά
προσιτές.
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Ενας από τους βασικούς στόχους της παρούσας μελέτης ήταν να ενημερώσει τις οικο -
ο μικές προβλέψεις και εκτιμήσεις της έκθεσης του 2014 με τίτλο The Cyprus Peace
Dividend Revisited. Η οικονομία αποτελεί ζωντανό οργανισμό που διαρκώς αλλάζει,

προσαρμόζεται και μεταμορφώνεται. Ειδικότερα όσον αφορά στην οικονομία της ΕΚΚ, η
εμπειρία της κρίσης των ετών 2012-2013 και το επακόλουθο Μνημόνιο Συναντίληψης (πρό -
γραμ μα διάσωσης) ήταν σημαντικό γεγονός.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αλλαγές των στατιστικών υπηρεσιών στα ιστορικά δεδομένα
στην ΕΚΚ, που πρόσθεσαν €2 δις στο μέγεθος της οικονομίας, αύξησαν το επίπεδο της βάσης
εκκίνησης και συνεπώς μείωσαν το μέγεθος του μερίσματος ειρήνης για το βασικό σενάριο
σε σχέση με τις προβλέψεις μας το 2014. Εντούτοις, τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι,
ακόμη και με σχετικά συντηρητικές υποθέσεις, μπορεί πάντα να υποστηριχθεί ότι το μέρισμα
της ειρήνης θα είναι αξιόλογο. 

Αυτό το επιχείρημα έχει νόημα και διαισθητικά. Αναμένονται μεγάλα οφέλη για την παρα -
γωγικότητα σε μία ενοποιημένη οικονομία, ειδικότερα σε μία οικονομία στην οποία γίνονται
προσπάθειες, όχι μόνο πριν από τη λύση αλλά και στα πρώιμα στάδια μιας λύσης προκει μένου
να διασφαλιστεί ότι οι θεσμοί λειτουργούν καλά. Μπορεί επίσης να αναμένεται ότι η ενο -
ποίηση θα αυξήσει τις επενδύσεις κεφαλαίων στην Κύπρο. Αυτό συνάδει με τις προηγού μενες
ιστορικές περιόδους κατά τις οποίες το νησί είχε υψηλή αύξηση κεφαλαιουχικών δαπανών. 

Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζουμε ότι οι διαιρεμένες οικονομίες της Κύπρου έχουν
αγγίξει τα όριά τους όσον αφορά το δυναμικό τους. Χωρίς λύση στο κυπριακό πρόβλημα που
να ενώνει δύο μικρές οικονομίες, οι οικονομίες της ΕΚΚ και της ΤΚΚ θα συνεχίσουν να μην
παρουσιάζουν οικονομίες κλίμακας, ενώ οι πολύ μεγάλες και γεμάτες προοπτικές νέες αγορές
της Τουρκίας για την ΕΚΚ και της ΕΕ για την ΤΚΚ θα συνεχίσουν να μένουν εκτός πρόσβασης.
Αυτοί οι παράγοντες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανταγωνιστικότητα,
την παραγωγικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικότερα όσον αφορά στις
γυναίκες και τους νέους, και θα καταστήσουν και τις δύο κοινότητες ευάλωτες σε οικονομικές
κρίσεις. Επιπρόσθετα, χωρίς την καταλυτική δράση μίας λύσης του κυπριακού προβλήματος,
η ΕΚΚ και η ΤΚΚ κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν να υποφέρουν από όλα τα δεδομένα
που υπάρχουν λόγω του κυπριακού προβλήματος, δηλ. την κακή διακυβέρνηση, η οποία θα

KEΦΑΛΑΙΟ 7:

ΣΥμΠεραΣματα και 
ΠρΟτεινΟμενα εΠΟμενα ΒΗματα



84 Επιτυγχάνοντας το Μέρισμα της Ειρήνης στην Κύπρο

επιτείνεται από τα συμφέροντα των μικρών ομάδων καλά δικτυωμένων ανθρώπων και την
απουσία ελέγχων και ισορροπιών. 

Η ενωμένη Κύπρος θα λειτουργούσε ως θετικό σοκ για την αντιμετώπιση αυτών των
μειονεκτημάτων. Ακόμη και σύμφωνα με πολύ συντηρητικές υποθέσεις και δύο διαφορετικές
μεθοδολογίες προβλέψεων, βρίσκουμε ότι η λύση μιας ενωμένης Κύπρου θα παρείχε αρκετή
ώθηση στους τομείς του τουρισμού, των κατασκευών, της ναυτιλίας και των επαγγελματικών
υπηρεσιών με το μεγαλύτερο μέρος των οφελών να κατευθύνεται στο χονδρικό και στο λιανικό
εμπόριο. Σύμφωνα με τα τρία μας σενάρια με χαμηλή – βασική – υψηλή πρόβλεψη, τα κατά
κεφαλή εισοδήματα θα ήταν κατά μέσο όρο €6.858-€10.893 υψηλότερα σε περίπτωση λύσης
από όσο σε περίπτωση μη λύσης, και τα εισοδήματα της ΤΚΚ θα αντιστοιχούσαν σε ποσοστό
80-90% των εισοδημάτων της ΕΚΚ, σε σύγκριση με το ποσοστό 63,4% μη λύσης. Η πραγ μα -
τική αύξηση του ΑΕΠ θα ήταν 1,2 με 1,8 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη, ενώ το συνολικό
μέγεθος της οικονομίας θα ήταν €10,9-€17,4 δις μεγαλύτερο. 

Πίνακας 7.1

Η ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη θα συνοδευόταν από ταχύτερη δημιουργία θέσεων
εργασίας. Δεδομένου του εύρους των μεταβλητών που θα επηρέαζαν την ανάπτυξη της
απασχόλησης, οι προβλέψεις μας για την απασχόληση είναι προκαταρκτικές, και έχουμε
αποπειραθεί να προβούμε σε πρόβλεψη μόνο για τα πρώτα 10 έτη (από το 2021 μέχρι το

Σύνοψη μερίσματος ειρήνης: πρόβλεψη για το σύνολο της Κύπρου Μέρισμα 
(μέσος όρος τομεακών προβλέψεων και προβλέψεων συνολικής Με Χωρίς ειρήνης
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής) λύση λύση (α)

Βασικό σενάριο

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 54.223 40.259 13.964

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 33.874 25.151 8.723

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%) 3,80% 2,30% 1,50%

Χαμηλό σενάριο 

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 51.237 40.259 10.978

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 32.009 25.151 6.858

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%) 3,50% 2,30% 1,20%

Υψηλό σενάριο 

Μέγεθος οικονομίας: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 57.697 40.259 17.438

Εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές μέχρι το 2040 (εκατ. EUR) 36.044 25.151 10.893

Ανάπτυξη: μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 2021-2040 (%) 4,10% 2,30% 1,80%

Σχετικά εισοδήματα: κατά κεφαλή ΑΕΠ ΤΚΚ ως % της ΕΚΚ μέχρι το 2040

Κατά κεφαλή ΑΕΠ ΤKΚ ως % της ΕΚΚ 85,0% 63,4% -

(α) Διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος με λύση και του αποτελέσματος χωρίς λύση.
Πηγή: Πρόβλεψη συγγραφέων.
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2030). Προκαταρκτικά αναμένουμε ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος θα δημιουργήσει
περίπου 100.000 περισσότερες θέσεις εργασίας κατά τα πρώτα 10 χρόνια σε σύγκριση με την
υφιστάμενη κατάσταση. Περίπου 30.000 από αυτές τις νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργη -
θούν στον τομέα του τουρισμού, 18.000 στον τομέα του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου,
10.000 στις κατασκευές και περίπου 6.000 στους τομείς της αεροπορίας και της ναυτιλίας.

Αυτού του είδους η ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετα έσοδα από φόρους
και άλλα κρατικά έσοδα. Ακόμη και σύμφωνα με ένα σενάριο στο οποίο η ενωμένη Κύπρος
χρειάζεται, τουλάχιστον αρχικά, να χρηματοδοτήσει την αποζημίωση για τις περιουσίες από
εγχώριες πηγές, καταλήγουμε ότι η ενωμένη Κύπρος μπορεί οικονομικά να καταβάλει τις
αποζη μιώσεις για το περιουσιακό, αν τύχουν λογικής διαχείρισης. Σύμφωνα με το βασικό μας
σενάριο πρόβλεψης, 61% των αποζημιώσεων για το περιουσιακό θα μπορούσαν να χρημα -
τοδοτηθούν απλώς με την αύξηση στη συγκέντρωση φόρων και άλλων κρατικών εσόδων
που θα συνόδευαν μία αναπτυσσόμενη οικονομία. Οι επιλογές που θα διασφαλίσουν ότι το
υπόλοιπο μπορεί να χρηματοδοτηθεί, περιλαμβάνουν ένα σύστημα ταχείας πληρωμής που
καταβάλλει πιο γρήγορα τις αποζημιώσεις σε όσους επιλέγουν να λάβουν μείωση στην αξία
της εκτιμώμενης αποζημίωσης· επιμήκυνση των πληρωμών κατά τη διάρκεια μίας περιόδου
30 ετών με τη χρήση μακροπρόθεσμων ομολόγων που εκδίδονται στους ιδιοκτήτες· προ -
σφορές μεριδίων ιδιοκτησίας σε ειδικές περιοχές που είναι προορισμένες για ανάπτυξη· και
συνεισφορές από τρέχοντες χρήστες που αποκτούν πλήρεις τίτλους στις ιδιοκτησίες τους και
οι οποίοι με τον τρόπο αυτό βλέπουν την αξία αυτών των ιδιοκτησιών να ανεβαίνει. 

Το αν θα φθάσουμε το ανώτερο όριο της πρόβλεψής μας θα εξαρτηθεί από το κατάλληλο
μίγμα πολιτικών. Έχουμε αναγνωρίσει τους ακόλουθους τέσσερις τομείς πολιτικής. 

Θεσμοί. Η οικονομία της ενωμένης Κύπρου θα έχει ισχυρό σημείο αφετηρίας, αν οι πολίτες
είναι βέβαιοι ότι η νέα ομοσπονδιακή δομή θα είναι διαρκείας και ισχυρή. Αυτό μπορεί να γίνει
μέσα από την προσεκτική προετοιμασία από δικοινοτικές ομάδες εκ των προτέρων σε λιγότερο
ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι η οικονομία – κάτι που θα αυξήσει την εμπιστοσύνη ότι οι δύο
κοινότητες μπορούν να συνεργαστούν με επιτυχία. Τέτοιου είδους συνεργασία θα μπορούσε
να συμπληρωθεί με περισσότερο συντονισμό σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέ ροντος, όπως
είναι το περιβάλλον, οι αρχαιότητες, ο έλεγχος ασθενειών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η
εγκληματικότητα, τα αγροτικά πρότυπα, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και άλλοι τομείς.

Μεταβατικές περίοδοι. Μία τεχνική προσέγγιση στις μεταβατικές περιόδους προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι θα έχουν καθορισμένη διάρκεια, περιορισμό σε χρόνο και εύρος και
βασί ζονται με τις συμβουλές της ΕΕ σε τεχνικούς όρους. Επίσης, θα διασφαλίσει ότι η προ -
σαρ μογή και η υλοποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου (συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ)
επιτυγχάνεται στον συντομότερο δυνατό χρόνο χωρίς να προκαλεί οποιεσδήποτε στρεβλώσεις
στην οικονομία ή σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Η καλή προετοιμασία αρκετό διάστημα
πριν θα βοηθήσει στην προετοιμασία για το περιβάλλον μετά τη λύση και θα βοηθήσει στην
ταχεία ελαχιστοποίηση των οικονομικών διαφορών και θα μειώσει την ανισότητα μεταξύ των
εισοδημάτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 
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Συζητώντας για «νικητές και χαμένους». Είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί θα κερδίσουν από τη
λύση, είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ορισμένες εταιρίες και μεμονωμένοι τομείς
θα δυσκολευτούν περισσότερο να προσαρμοστούν. Συστήνουμε οι αρχές να παράσχουν
κίνητρα για κοινοπραξίες μεταξύ μικρο-επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να
ωφεληθούν από τα σχετικά πλεονεκτήματα ανταγωνισμού που έχουν συνεργαζόμενοι· να
παράσχει στήριξη σε εταιρίες και επαγγελματίες σε έντονα ρυθμισμένους τομείς, όπως είναι
ο τομέας της παρασκευής τροφίμων και ο χρηματοπιστωτικός τομέας· να προσφέρει βοήθεια
στο πλαίσιο της κοινωνικές πρόνοιας για τα άτομα με λιγότερες δεξιότητες και επανεκπαίδευση
για το στρατιωτικό προσωπικό· και να παρέχει πληροφορίες κατάλληλες για κάθε τομέα, έτσι
ώστε οι εταιρίες να μπορέσουν να προετοιμαστούν. Οι επενδύσεις στη γλωσσική εκπαίδευση
επίσης θα μειώσουν τα εμπόδια στην απασχόληση, ενώ η στοχευμένη κοινωνική βοήθεια θα
πρέπει να παρέχεται στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων. Υπάρχει τώρα ουσιαστική έρευνα σε πολλές
χώρες που καταδεικνύει ότι η έμφυλη ποικιλομορφία και η ισότητα των φύλων ευνοούν τα
κέρδη και την οικονομική μεγέθυνση. Πράγματι, οι πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τη διά -
σταση του φύλου θα μπορούσαν να είναι ένας από τους γρηγορότερους τρόπους για
μεγιστοποίηση του μερίσματος της ειρήνης. Μία από τις κύριες παρεμβάσεις πολιτικής θα
μπορούσε να είναι μία πλήρης εκτίμηση που να αναγνωρίζει τα εμπόδια για την είσοδο ή την
παραμονή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, ακολουθούμενη από πολιτικές αντιμετώπισης
αυτού του χάσματος. Αυτές οι πολιτικές θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στην εξίσωση των
όρων για γυναίκες και άνδρες· στην εισαγωγή πολιτικών φιλικών προς τις οικογένειες· στις
επενδύσεις στις μεταφορές· στη στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και στην εισαγωγή
έμφυλων αξιολογήσεων κατά τον σχεδιασμό πολιτικών. 
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