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Περίληψη

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση αποτελεί για πολλές χώρες 

στόχο καθότι η ένταξη τους σε αυτήν τους αποφέρει σημαντικά 

οφέλη και πολλά πλεονεκτήματα. Η Κύπρος είναι μια από αυτές τις 

χώρες η οποία αναμένεται να ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την 

ένταξη της ΕΕ και την ΟΝΕ.

Η Κύπρος είναι μια οικονομία η οποία δεν αντιμετωπίζει μεγάλα 

οικονομικά προβλήματα όπως άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, ωστόσο 

η ένταξη της ΕΕ θα ενισχύσει την δύναμη της νήσου και θα 

δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για περαιτέρω επενδύσεις και 

οικονομική άνθηση.

Ωστόσο η Κύπρος καλείται να αντιμετωπίσει και ορισμένες 

προκλήσεις όπως είναι για παράδειγμα η προσαρμογή της στις νέες 

οικονομικές εξελίξεις, η πληροφόρηση, η διατήρηση της οικονομικής 

σταθερότητας καθώς επίσης και η άμεση προσαρμογή των πολιτών.

Η επιτυχής αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών θα ανοίξει τον 

δρόμο στην Κύπρο για νέες διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες -  

μέλη της ΕΕ, νέες συμφωνίες και ισχυρή πολιτική. Ωστόσο το 

Κυπριακό πρόβλημα πάντα θα αποτελεί ένα αγκάθι για την Κύπρο 

μέχρι να βρεθεί εκείνη η λύση η οποία θα γίνει αποδεκτή και από τις 

δύο πλευρές.
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Εισαγωγή

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς 

την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Με τον όρο οικονομική 

ολοκλήρωση εννοούμε την από κοινού νομισματική, 

χρηματοπιστωτική και παραγωγική σύγκλιση των χωρών της Ε.Ε..

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της 

παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών, οδηγεί στη 

σύγκλιση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών μεταξύ των 

χωρών μελών.

Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε την περίπτωση της Κύπρου και την 

ένταξη της στην Ε.Ε. και συνεπώς και στην ΟΝΕ. Μελετάμε κατά 

πόσο η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ θα επηρεάσει την υπάρχουσα 

οικονομική της κατάσταση και τι αλλαγές θα επιφέρει σε ότι αφορά 

το Κυπριακό πρόβλημα που συνεχίζει να υπάρχει.

Η μελέτη διακρίνεται σε 4 κεφάλαια. Ειδικότερα:

• Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή της σχέσης 

Κύπρου και Ε.Ε. Περιγράφεται η διαδικασία προσχώρησης 

στην Ε.Ε., η ενταξιακή διαπραγμάτευση και τι αποφασίστηκε 

σχετικά με το Κυπριακό Πρόβλημα μεταξύ της Τουρκίας, 

Ελλάδας και Ε.Ε.

• Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία διεύρυνσης και 

πιο συγκεκριμένα οι διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει, το 

κοινοτικό κεκτημένο, οι νομισματικές εξελίξεις, η γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο και το στρατηγικό 

σχέδιο ανάπτυξης που διήρκησε από το 1999 μέχρι το 2003

• Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την ευρωζώνη και για 

την είσοδο της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα προ- 

ενταξιακά προγράμματα της Κύπρου, η οικονομική της
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κατάσταση προ ένταξης, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, τα 

πλεονεκτήματα, τα οφέλη και οι προκλήσεις του ευρώ για την 

Κύπρο και οι επιδιώξεις της χώρας από την ένταξη της 

• Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται η σημερινή κατάσταση της 

χώρας, τι ισχύει με το νόμισμα της, με τα επιτόκια, τον 

πληθωρισμό, το δημοσιονομικό της έλλειμμα και με το δημόσιο 

χρέος της.
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Κεφάλαιο 1

Ιστορική αναδρομή σχέσεων Κύπρου - ΕΕ

1.1. Από τη συμφωνία της σύνδεσης στις διαδικασίες 

προσχώρησης

Η σχέση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και 

στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά τον Δεκέμβριο του 

1972 με την υπογραφή της Συμφωνία Σύνδεσης που εξελίχτηκε 

σταδιακά στην Τελωνειακή Ένωση. Η συμφωνία αυτή περιείχε 

διευθετήσεις για εμπορική, οικονομική και τεχνική συνεργασία. Το 

Πρωτόκολλο της Τελωνειακής Ένωσης Κύπρου- ΕΟΚ, προνοούσε τη 

σταδιακή κατάργηση, σε δύο φάσεις, μεταξύ των εισαγωγικών 

δασμών μεταξύ της Κύπρου και των χωρών -  μελών της ΕΟΚ στα 

βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα, με προοπτική την Τελωνειακή 

Ένωση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, η Κύπρος και η Κοινότητα θα 

έπρεπε να καταργήσουν τους εισαγωγικούς δασμούς με ρυθμό 9% το 

χρόνο, για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονταν στην Τελωνειακή 

Ένωση. Η Κύπρος θα υιοθετούσε, με τον ίδιο ρυθμό, το Κοινό 

Εξωτερικό Δασμολόγιο της Κοινότητας, δηλαδή το δασμολόγιο που 

εφαρμόζεται από κοινού από τις χώρες -μέλη της ΕΟΚ προς τρίτες 

χώρες και θα απέσυρε τους ποσοτικούς περιορισμούς της πάνω στα 

περισσότερα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα κοινοτικής 

προέλευσης.
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Η Κοινότητα, σε αντάλλαγμα θα απέσυρε τους ποσοτικούς 

περιορισμούς που αφορούσε είδη ένδυσης και θα δεχόταν αυξημένες 

ποσότητες κυπριακών, γεωργικών προϊόντων. Το πρώτο στάδιο 

έπρεπε να λήξει τον Ιούνιο του 1977 αλλά παρατάθηκε λόγω της 

τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974 μέχρι τα τέλη του 1987, 

οπότε και είχαν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι που έθεσε. Το Πρωτόκολλο

που αφορούσε τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο της Συμφωνίας,
η ,

τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουάριου 1988 .

Η πρώτη <ράση από το 1988-1997 προνοούσε:

• Τη μείωση από πλευράς Κύπρου των τελωνειακών δασμών 

και των ποσοτικών περιορισμών στα βιομηχανικά προϊόντα ( 

εκτός από τα προϊόντα πετρελαίου και 15 κατηγορίες 

ευαίσθητων προϊόντων) και σε 43 γεωργικά προϊόντα που 

καλύπτονται από τη Συμφωνία.

• Την υιοθέτηση από την Κύπρο, Κοινού Δασμολογίου της 

Ένωσης

• Τον εναρμονισμό των πολιτικών για τον ανταγωνισμό, τις 

κρατικές βοήθειες και την προσέγγιση της νομοθεσίας

Η δεύτερη ιράσιι από το 1997-2002 προνοούσε:

• την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς διακίνηση 

βιομηχανικών προϊόντων και την υιοθέτηση των πολιτικών 

που απαιτούνται για την συμπλήρωση της Τελωνειακής 

Έ νω σης1 2.

1 Κρανιδιώτης, Γ., Ν., & Γ. Λ Συρίχας, & Θ. Γ. Χαραλαμπίδης, 1994, «Κύπρος -  ΕΕ - Εξέλιξη και 
Προοπτική των Σχέσεων της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα» Έκδοση υπηρεσίας 
Ευρωπαϊκών θεμάτων και Λαϊκής Τράπεζας, Κύπρος

2 Κρανιδιώτης Γ., και Ν Κοκκώνη, 1990, «Οι προοπτικές από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΚ», 
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
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Εν όψει, της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το Μάρτιο 

του 1988, οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της Τελωνειακής 

Ένωσης αναβλήθηκαν. Το Πρωτόκολλο του 1987 και το πέρασμα στο 

δεύτερο στάδιο της Συμφωνίας Σύνδεσης- προκάλεσαν πολλές 

αντιδράσεις τόσο στην Τουρκοκυπριακή πλευρά όσο και στο επίσημο 

κυπριακό κράτος.

Από την μια το καθεστώς Ντεκτάς ισχυριζόταν ότι 

επαναλαμβάνονταν τα γεγονότα 1963-64 και καλούσε την Κοινότητα 

να μην προχωρήσει στην Τελωνειακή Ένωση πριν να διευθετηθεί το 

πολιτικό ζήτημα και υποστήριζε την ομοσπονδιακή λύση.

Από πλευράς Ελληνοκυπριακής Κοινότητας η Τελωνειακή Ένωση της 

Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία 

και συγκεκριμένα δύο κυπριακά κόμματα της αριστεράς, το ΑΚΕΛ 

και το ΕΔΕΚ που υποστήριζαν ότι η αναγνώριση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας θα μπορούσε να γίνει και με απλή εμπορική συμφωνία 

και ότι η Τελωνειακή Ένωση θα προκαλούσε δυσκολίες στο εμπόριο 

της Κύπρου με τις τρίτες χώρες (κυρίως αραβικές).

Οι αντιδράσεις των Τούρκων κορυφώθηκαν τον Νοέμβριο του 1983 

με την μονομερή ανακήρυξη του «Τουρκοκυπριακού κράτους» που 

όμως ουδέποτε αναγνωρίστηκε από την Κοινότητα ή άλλο κράτος.

Παρατηρούμε ότι η Τελωνειακή Ένωση έδωσε την δυνατότητα στην 

Κύπρο να επωφεληθεί από το καθεστώς της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των βιομηχανικών αλλά και των γεωργικών προϊόντων με την 

κατάργηση των κανόνων καταγωγής αλλά και των τιμών αναφοράς. 

Επίσης έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην οικονομία της χώρας για 

ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό. Η Κύπρος θα είχε το δικαίωμα να 

ζητήσει την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων σε Υπουργικό η άλλο
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επίπεδο για οποιοσδήποτε Συμφωνίες ή τροποποιήσεις Συμφωνιών 

της ΕΚ με τις άλλες χώρες.

Αξιολογώντας τη σημασία της Τελωνειακής Ένωσης στη σχέση ΕΟΚ 

και Κύπρου, διαπιστώνουμε ότι πέρα από τις οικονομικές τις 

διαστάσεις είχε ύψιστη πολιτική σημασία ιδιαίτερα στις μελλοντικές 

τις σχέσεις με την ΕΕ. Αυτό μπορούμε να το συνοψίσουμε στα εξής:

□ Με την υπογραφή της Συμφωνίας ενισχύθηκε η υπόσταση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας

□ Η Συμφωνία αναγνώρισε τη νομιμότητα και το δικαίωμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας να εκπροσωπεί ολόκληρη τη Κύπρο

□ Η Συμφωνία έγινε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

της ΕΚ με άμεση ισχύ στην ελεύθερη Κύπρο και με νομική 

ισχύ σε όλη τη Κυπριακή επικράτεια.

□ Ουσιαστικά συνδέθηκε η Κύπρος με την ΕΚ, μπαίνοντας 

δυναμικά στον ευρωπαϊκό χώρο κάνοντας τα πρώτα βήματα 

και δημιουργώντας μελλοντικές συνθήκες συνεργασίας

□ Αναβαθμίστηκε ο ιδιωτικός και κρατικός μηχανισμός της με 

την ΕΚ .

□ Η συμμετοχή της στην ΕΚ θα μπορούσε μελλοντικά να
Λ

βοηθήσει στην επίλυση του πολιτικού της προβλήματος .

1.2 Η αίτηση προσχώρησης της κυπριακής δημοκρατίας

Η σχέση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 

χαρακτηριστεί ιδιαίτερα στενή ειδικά μετά την Τελωνειακή Ένωση. Η 

ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κύπρο πήρε τεράστιες 3

3 Κρανιδιώτης Γ., και Ν Κοκκώνη, 1990, «Οι προοπτικές από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΚ», 
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελ£τών

10



διαστάσεις γιατί πέρα από τις οικονομικές πλευρές της αποτελούσε 

μείζων θέμα μελλοντικής ασφάλειας.

Η προσχώρηση στην Κοινότητα θα σήμαινε για την νήσο αύξηση της 

ασφάλειας και ευημερίας και θα συνέβαλε στην διευθέτηση του 

Κυπριακού προβλήματος. Η Κοινότητα θα μπορούσε να επιλύσει το 

Κυπριακό πρόβλημα με βάση τις κοινοτικές ελευθερίες (ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών, προσώπων, κεφαλαίων, υπηρεσιών).

Τελικά η κυπριακή κυβέρνηση, τρία χρόνια μετά το 1990, στη 

διάρκεια της ιταλικής προεδρίας, υπέβαλε αίτηση προσχωρήσεως 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξ ονόματος ολόκληρης της νήσου. Η 

αίτηση έγινε την ίδια περίοδο με εκείνη της Μάλτας, ενώ προηγήθηκε 

η αίτηση της Τουρκίας (1987) και η απόρριψη της (1989) από το 

Συμβούλιο Υπουργών μετά την αρνητική γνωμοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης ήταν προτρεπτική ως προς την 

υποβολή της αίτησης νωρίτερα. Η Κυπριακή Κυβέρνηση, υπό την 

προεδρία του κ. Γιώργου Βασιλείου, ήταν μάλλον επιφυλακτική γιατί 

υποστήριζε ότι

• Το διάστημα που είχε μεσολαβήσει μεταξύ υπογραφής του 

Πρωτοκόλλου για την Τελωνειακή Ένωση και της αίτησης 

προσχώρησης ήταν πολύ μικρό.

• Υπήρχε κίνδυνος να αντιμετωπιστεί η κυπριακή αίτηση το 

ίδιο αρνητικά με την τουρκική αίτηση.

• η ελληνική πλευρά δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για 

να καλύψει όλες τις πτυχές του προβλήματος.
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Το 1988 οι προσπάθειες της Αθήνας για πλήρη ένταξη απέτυχαν. 

Όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Ρόδο τον ίδιο χρόνο 

επαναβεβαίωσε τις δηλώσεις των 12 οι οποίες υποστήριξαν τις 

βασικές επιδιώξεις των Κυπρίων για ανεξαρτησία, κυριαρχία, 

εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κύπρου4.

1.3 Γνώμη της επιτροπής για την αίτηση προσχώρησης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ

Η κυπριακή αίτηση, μετά τη συζήτηση της από το Συμβούλιο 

Υπουργών, το Σεπτέμβριο του 1990, παραπέμφθηκε στην Επιτροπή, η 

ποια εξέδωσε την Γνωμοδότηση το 1993. Η Γνώμη της Επιτροπής 

είναι αναμφίβολα μια κορυφαία στιγμή της προενταξιακής περιόδου 

γιατί προσδιορίζοντας τον Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και ταυτότητα της 

Κύπρου επιβεβαίωσε τον προορισμό της να αποτελέσει μέλος της 

Κοινότητας.

Συγκεκριμένα στο συμπέρασμα της Επιτροπής αναφέρονταν 

χαρακτηριστικά τα εξής: «Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, οι βαθιοί 

δεσμοί οι οποίοι, για δύο χιλιάδες χρόνια, τοποθετούν το νησί στην 

ίδια πηγή της Ευρωπαϊκής κουλτούρας και πολιτισμού, η έντονη 

ευρωπαϊκή επίδραση που είναι εμφανής στις αξίες που έχει ο λαός 

της Κύπρου και στην πολιτιστική, πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική ζωή των πολιτών της, ο πλούτος των ποικίλων επαφών της 

με την Κοινότητα, όλα αυτά προσδίδουν στην Κύπρο, πέραν πάσης 

αμφιβολίας, την ευρωπαϊκή της ταυτότητα και χαρακτήρα και 

επιβεβαιώνουν τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό».

Η γνώμη χαρακτηρίσθηκε «θετική» γατί διαπίστωσε ότι η υποψήφια 

χώρα πληρούσε τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα από πολιτική και οικονομική άποψη. Σύμφωνα με την

4 Κρανιδιώτης, Γ., 1993, «Η εξέλιξη της ελληνικής πολιτικής στη 2η ελληνική προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», εκδόσεις Σάκκουλας
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γνώμη της Επιτροπής δεν διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα σε 

οικονομικό επίπεδο, εντούτοις σημειώθηκε ότι η επίλυση του 

πολιτικού προβλήματος θα ενίσχυε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό 

της Κύπρου.

Το πρόβλημα βρισκόταν στην πολιτική βάση, αφού το νησί παραμένει 

πολιτικά και οικονομικά χωρισμένο με το πρόβλημα της Κύπρου να 

παραμένει άλυτο και εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα. Η 

Επιτροπή υποστήριζε ότι η Κύπρος δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα στην 

υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου στον οικονομικό τομέα και 

έδειχνε έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Η Κύπρος ανταποκρίθηκε αντιμετωπίζοντας τις 

«προκλήσεις» των χωρών της Κοινότητας ανανεώνοντας συστηματικά 

και τεχνολογικά τις μεθόδους παραγωγής της, ούτως ώστε τα 

προϊόντα της να γίνουν ανταγωνιστικά.

Η Γνώμη της Επιτροπής αναφέρεται αναλυτικά και στην διευθέτηση 

του πολιτικού προβλήματος. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι, «η 

προσχώρηση της Κύπρου στην Κοινότητα προϋποθέτει ότι θα υπάρξει 

ειρηνική, ισόρροπη και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού 

ζητήματος».

Το Κυπριακό ζήτημα είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο πολιτικό -  

στρατιωτικό-πρόβλημα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδειχνε 

έτοιμη να αναλάβει. Εννόησε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη 

λύση πριν προχωρήσει η Κύπρος στις τελικές διαδικασίες ένταξης. 

Παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό αλλά κυρίως στο εξωτερικό της 

Ένωσης, το Συμβούλιο των Υπουργών αποδέχτηκε τις θέσεις της 

Επιτροπής το 1993 και αποφάσισε να βοηθήσει την μετάβαση της 

νήσου (πολιτικά και οικονομικά) προς την πλήρη ένταξη.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την έναρξη ουσιαστικών 

συνομιλιών με την Κύπρο με την ελπίδα ότι θα διευκόλυναν την
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διεξαγωγή των μελλοντικών ενταξιακών διαπραγματεύσεων και 

σύστησε να επανεξεταστεί η αίτηση σε δυο χρόνια, δηλαδή το 1995.

1.4 Ενταξιακή διαπραγμάτευση

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας, το 1994 το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο επιβεβαίωσε την θέση ότι «Η Κύπρος θα περιληφθεί στην 

επόμενη φάση της διεύρυνσης». Το 1995 επανεξετάζεται η αίτηση 

της Κύπρου από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και

επαναβεβαιώνεται η καταλληλότητα της Κύπρου για ένταξη, μετά 

από έντονες πιέσεις της Ελλάδας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη θέληση της να συμπεριληφθεί η 

Κύπρος στην επόμενη διεύρυνση και αποφάσισε ότι οι ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις θα άρχιζαν έξι μήνες μετά την λήξη των εργασιών 

της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996-97. Αυτή η απόφαση ήταν 

πολύ σημαντική γιατί ήταν η πρώτη ουσιαστική δέσμευση εκ μέρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην συνέχεια ακολούθησαν οι επιβεβαιώσεις, αυτής της απόφασης 

από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια των Καννών Ιούνιος 1995, της 

Μαδρίτης Δεκέμβριος 1995, και της Φλωρεντίας Ιούνιος 1996. Έτσι η 

Κύπρος περιλαμβάνονταν στο «δομημένο διάλογο» που η Ε.Ε 

εγκαινίασε με τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ο 

διάλογος αυτός περιλάμβανε συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών ή 

κυβερνήσεων, συναντήσεις και συνομιλίες σε υπουργικό επίπεδο 

σχετικά με ζητήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και 

αλλά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Agenda 2000, που 

περιείχε πρόταση για έναρξη διαπραγματεύσεων με 6 χώρες, μεταξύ 

των οποίων και η Κύπρος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Λουξεμβούργο, προσκάλεσε επίσης τους Τουρκοκυπρίους να
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συμμετάσχουν στην ενιαία διαπραγματευτική ομάδα της Κύπρου. 

Σταθμός στη ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου ήταν τα συμπεράσματα 

της συνόδου κορυφής του Ελσίνκι όπου και επιβεβαιώθηκε ότι η 

επίλυση του κυπριακού ζητήματος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 

ένταξη5.

Η πορεία ένταξης της Κύπρου οικοδομήθηκε με σταθερά και 

μεθοδευμένα βήματα. Ορισμένοι ιστορικοί σταθμοί στην εξέλιξη 

αυτής της πορείας είναι:

□ Η Συμφωνία Σύνδεσης, το 1973

□ Η Τελωνειακή Ένωση, το 1987

□ Η υποβολή αίτησης ένταξης το 1990

□ Η Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το

1993

□ Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κέρκυρας, το

1994

□ Η απόφαση της 6ης Μαρτίου 1995

□ Η έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης, Μάρτιος 1998

□ Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι, 

Δεκέμβριος 1999

□ Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης, 

Δεκέμβριος 2002

□ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ένταξη της Κύπρου 

στην ΕΕ, με 507 ψήφους υπέρ, 29 εναντίον και 26 αποχές, 9 

Απριλίου 2003

□ Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Παπαδόπουλος 

υπογράφει , στις 16 Απριλίου 2003, στην Αθήνα, τη Συνθήκη 

Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση6.

5 Michaelidis, A., 1999, “Cyprus and EU Enlargement”, Hellenic Foundation For European And 
Foreign Policy
6 Υπουργείο Εξωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας
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Όπως είδαμε το 1997, στη διάσκεψη του Λουξεμβούργου, η Ε.Ε. 

επαναβεβαίωσε την απόφαση των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σύμφωνα 

με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα άρχιζε ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις έξι μήνες μετά τη διακυβερνητική διάσκεψη η 

οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την υπογραφή της συνθήκης του 

Άμστερνταμ το 1997.

Ταυτόχρονα, η Ε.Ε. κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία να 

προσκαλέσει τους Τουρκοκυπρίους να συμμετάσχουν στη 

διαπραγματευτική ομάδα της Κύπρου για τις ενταξιακές συνομιλίες.

Η Τουρκία δε συμπεριλήφθηκε τότε στον κατάλογο υποψήφιων για 

ένταξη χωρών. Παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές ήταν 

αναμενόμενες, η Τουρκία αντέδρασε έντονα. Υπήρξε έντονη 

Τουρκική αντίδραση καθότι η Τουρκική κοινή γνώμη θεώρησε ότι 

απορρίφθηκε από την Ε.Ε. ενώ την ίδια στιγμή άνοιγε διάπλατα τον 

δρόμο σε άλλες χώρες που κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 

ανήκαν σε αντίπαλο στρατόπεδο. Με αυτή την αντίδραση της η 

Άγκυρα προσπαθούσε να εξυπηρετήσει και δυο άλλους βασικούς 

στόχους7:

1. Να αυξήσει την πίεση πάνω στην Ε.Ε. ούτως ώστε σε σύντομο 

χρονικό διάστημα να δοθεί στην Τουρκία καθεστώς υποψήφιας 

χώρας.

2. Να φράξει τον δρόμο της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στην Ε.Ε.

Η Ελλάδα δεν μπορούσε να συναινέσει σε αναβάθμιση των Ευρω- 

τουρκικών σχέσεων προκειμένου να γίνει η Τουρκία υποψήφια προς 

ένταξη χώρα εφόσον η Άγκυρα συστηματικά πρόσβαλλε τα

1.5. Το Κυπριακό πρόβλημα: η Ε.Ε., η Τουρκία και η Ελλάδα

7 Θεοφάνους, Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο νέο διεθνές περιβάλλον»,
Εκδόσεις I. Σιδέρης

16



κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Επίσης η Ελλάδα δεν μπορούσε 

να παραβλέψει το γεγονός της αδιάλλακτης τουρκικής στάσης όσον 

αφορά το Κυπριακό.

Επίσης η Αθήνα θεωρούσε βασικό της στόχο την αποσύνδεση της 

ενταξιακής πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Κυπριακό 

πρόβλημα. Αν αυτό γινόταν πράξη θα σήμαινε ότι η Κύπρος ήταν 

στην επόμενη φάση της διεύρυνσης. Άρα η Ελλάδα διεκδικούσε και 

τελικά πέτυχε ως αντάλλαγμα της άρσης του βέτο της για αναβάθμιση 

της Τουρκίας σε υποψήφια προς ένταξη χώρα στη διάσκεψη κορυφής 

του Ελσίνκι και τη δέσμευση της Ε.Ε. ότι η Κύπρος θα ενταχθεί στην 

Ε.Ε. ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο Κυπριακό πρόβλημα .

Φυσικά, η Ελλάδα ικανοποίησε τον στόχο της αναφορικά με το 

Κυπριακό εξασφαλίζοντας ανταλλάγματα από την Ε.Ε. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η Άγκυρα δεν προέβη σε καμιά παραχώρηση για να 

άρει η Αθήνα το βέτο για την Τουρκική υποψηφιότητα. Επίσης πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι Αμερικάνικες προσπάθειες σε σχέση με το 

Κυπριακό είχαν στόχο την έναρξη των συνομιλιών της 

Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής πλευράς λίγο πριν το 

Ελσίνκι με σκοπό την εμφάνιση της Τουρκίας ως πρόθυμης για 

συνδιαλλαγή.

Μέσα από αυτό το γενικότερο πλαίσιο θα πρέπει να εξεταστεί και το 

Κυπριακό πρόβλημα καθώς και η ενταξιακή πορεία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Έχει ήδη κατ’ επανάληψη υπογραμμιστεί ότι παρά το 

γεγονός ότι όλα αυτά τα θέματα είναι ανεξάρτητα, έχουν 

αλληλοσυνδεθεί.

Μεταξύ άλλων, έχει επέλθει μια ουσιαστική αλληλο-εξάρτηση μεταξύ 

των Ευρω-τουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού. Η απόφαση του

8 Θεοφάνους, Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο νέο διεθνές περιβάλλον»,
Εκδόσεις I. Σιδέρης
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Ελσίνκι η οποία αποσυνδέει την ενταξιακή πορεία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από το Κυπριακό πρόβλημα, δημιουργεί για την Κύπρο 

ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο.

Η Ε.Ε. θα προτιμούσε να μη βρεθεί μπροστά σε επιλογές που θα 

επέβαλαν το δίλημμα συγκεκριμένης τοποθέτησης υπέρ ή κατά μιας 

χώρας. Η Ε.Ε. επιθυμεί να υπάρξει παράλληλη πρόοδος σε όλα τα 

θέματα που αφορούν Αθήνα- Άγκυρα- Λευκωσία.

Πάντως, η στάση της Αθήνας σε όλα αυτά τα θέματα είναι τέτοια 

ώστε να γίνουν και συναινετικές λύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

Ελληνοτουρκικός διάλογος που άρχισε το καλοκαίρι του 1999, 

επικεντρώνεται σε τομείς όπως η συνεργασία σε οικονομικά θέματα 

αλλά δεν περιλαμβάνει τομείς υψηλής πολιτικής.

Η αδιαλλαξία της Τουρκίας αλλά και η τακτική της να επιδιώκει να 

παίρνει χωρίς να δίνει συνεχίζεται εδώ και χρονιά. Η παραδοσιακή 

πολιτική της Ελλάδας μετά το 1974 εστιαζόταν στην άποψη ότι δεν 

ήταν δυνατό να προχωρήσει σε βελτίωση των σχέσεων της με την 

Τουρκία εάν δεν προηγείτο επίλυση του Κυπριακού. Οι Τούρκοι από 

την πλευρά τους ζητούσαν να αρχίσουν συνομιλίες πάνω σε θέματα 

χαμηλής πολιτικής.

Σε κάποιο στάδιο η Ελλάδα εγκατέλειψε τον όρο για επίλυση στο 

Κυπριακό και ζητούσε παράλληλα με τη συνεργασία σε θέματα 

χαμηλής πολιτικής και κινήσεις καλής θέλησης εκ μέρους της 

Άγκυρας σε θέματα υψηλής πολιτικής όπως το Κυπριακό και το 

Αιγαίο.

Τελικά η Ελλάδα αποδέχτηκε να προχωρήσει σε θέματα χαμηλής 

πολιτικής, όπως πρότειναν οι Τούρκοι, χωρίς να υπάρξει καμιά 

παραχώρηση από την Τουρκία. Αναμφίβολα, το Κυπριακό πρόβλημα 

θα αποτελεί καίρια δοκιμή προθέσεων για την περαιτέρω εξέλιξη των
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Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στην περίπτωση που θα συνεχιστεί η 

άκαμπτη Τουρκική στάση στο Κυπριακό, η Ελληνοτουρκική 

προσέγγιση θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα.

Πέρα από τους δεσμούς αίματος μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου, η Ελλάδα 

οφείλει να παραμείνει στις θέσεις της που είναι η συνέχιση της 

ιστορικής της παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο9.

9 Θεοφάνους, Α., 2000, <?Η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο νέο διεθνές περιβάλλον»,
Εκδόσεις I. Σιδέρης



Κεφάλαιο 2

Διαδικασία διεύρυνσης

2.1. Οι διαπραγματεύσεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου το 1997 στη βάση των 

προτάσεων της Επιτροπής που περιλαμβάνονταν στην Ατζέντα 2000, 

εγκαινίασε μια συνολική διαδικασία διεύρυνσης με τις δέκα αιτήτριες 

χώρες στις 30 Μαρτίου 1998.

Τα κριτήρια ένταξης για όλα τα υποψήφια κράτη εγκαθιδρύθηκαν από 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κοπεγχάγη το 1993 το οποίο καθόρισε 

ότι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που επιθυμούν να ενταχθούν στην 

Ένωση θα μπορούσαν να καταστούν μέλη εάν πληρούσαν 

συγκεκριμένους όρους.

Η Κύπρος εποαένακ έπρεπε να πετύγει τα ε£ίκ :

• Σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το 

κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό 

και την προστασία των μειονοτήτων.

• Την ύπαρξη οικονομίας της αγοράς καθώς και την ικανότητα 

να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις ανταγωνιστικές πιέσεις 

και τις δυνάμεις της αγοράς μέσα στην Ένωση.
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• Την ικανότητα να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του μέλους 

περιλαμβανομένης και της προσήλωσης στους σκοπούς της 

πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Οι συνομιλίες όμως μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της 

Επιτροπής, ξεκίνησαν ένα μήνα μετά την Γνωμοδότηση της 

Επιτροπής και εντατικοποιήθηκαν με σκοπό να ενημερώσουν τις 

κυπριακές αρχές για το κοινοτικό κεκτημένο, να προετοιμασθεί η 

διαπραγματευτική θέση της Κύπρου, η παροχή τεχνικής συνεργασίας 

και οικονομικής βοήθειας, δηλαδή η εναρμόνιση της Κύπρου με το 

κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ.

Η διαδικασία προνοούσε μια αυξημένη προενταξιακή στρατηγική και 

ειδική προενταξιακή βοήθεια. Η προενταξιακή στρατηγική για την 

Κύπρο συνίστατο κυρίως από:

• Συμμετοχή σε ορισμένα προγράμματα-στόχους, ιδιαίτερα 

για ενίσχυση των διαδικαστικών και διοικητικών 

δυνατοτήτων.

• Συμμετοχή σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα και φορείς.

• Χρήση τεχνικής βοήθειας που παρέχεται από το Γραφείο 

Ανταλλαγής Πληροφοριών για Τεχνική Βοήθεια10.

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου στην Ε.Ε άρχισαν στις 

31 Μαρτίου 1998. Το πρώτο στάδιο των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων, που άρχισε στις 3 Απριλίου 1998, περιλάμβανε 

την αναλυτική εξέταση του κοινοτικού κεκτημένου, η οποία 

συμπληρώθηκε τον Ιούνιο του 1999. Στο μεταξύ, οι ουσιαστικές 

διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει και μέχρι το Δεκέμβριο του 2002,

10 Γεωργιαδης, Γ., 2002, «Η Κύπρος και το Διεθνές σκηνικό», εκδόσεις Λιβανη, Αθήνα
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στο Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, στις 13 Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκαν 

με επιτυχία και έκλεισαν όλα τα υπό διαπραγμάτευση κεφάλαια.

Ο σκοπός της διαδικασίας ήταν να επιτευχθούν συμφωνίες στις 

θεσμικές πτυχές της ένταξης, στις μεταβατικές διευθετήσεις σχετικά 

με την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου από το μελλοντικό 

κράτος-μέλος και στην επίβλεψη και παρακολούθηση από την Ε.Ε. 

της πλήρους εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου από το 

μελλοντικό κράτος-μέλος, με μοναδικές εξαιρέσεις στα τμήματα όπου 

εφαρμόζονται προσωρινές εξαιρέσεις ή μεταβατικές περίοδοι.

Στις 12 Μαρτίου 1998 ο Πρόεδρος Κληρίδης παρουσίασε στην 

Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μια επίσημη πρόταση η οποία 

προσκαλούσε τους Τουρκοκυπρίους να ορίσουν εκπροσώπους ως 

πλήρη μέλη της ομάδας που θα διαπραγματευόταν την ένταξη της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξε την πρόταση που είχε γίνει για 

συμπερίληψη των Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων στην ομάδα που θα 

διαπραγματευόταν τους όρους της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ. Η 

Τουρκοκυπριακή πλευρά όμως είχε ανταποκριθεί αρνητικά. Το 

γεγονός αυτό δυσκόλεψε την όλη διαδικασία11.

Η πρώτη έκθεση προόδου της Επιτροπής του 1998 ήταν θετική, 

επισημαίνοντας παράλληλα τους τομείς που χρειαζόταν προσπάθεια 

όπως εσωτερική αγορά, παράκτιος τομέας offshore και 

χρηματοπιστωτικός τομέας. Το κλίμα που επικρατούσε στην Κύπρο 

αλλά και στην ΕΕ ήταν αρκετά αισιόδοξο. Αυτό φαίνεται από 

επίσημες ομιλίες την περίοδο εκείνη.

11 Γεωργιαδης, Γ., 2002, «Η Κύπρος και το Διεθνές σκηνικό», εκδόσεις Λιβανη, Αθήνα
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών τόνισε ότι: «Η Ένωση 

πιστεύει ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε πρέπει να ωφελήσει όλες 

τις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκοκυπριακής 

κοινότητας, και να βοηθήσει στην επίτευξη ειρήνης και συμφιλίωσης 

στο νησί».

Στη Γνώμη της Επιτροπής αναφέρεται ότι «στην περίπτωση της 

Κύπρου η υιοθέτηση του Κοινοτικού Κεκτημένου δεν φαίνεται να

δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια».........«...η πρόοδος σε αυτή τη

διαδικασία ένταξης επιτυγχάνεται αργά αλλά σταθερά στα πλαίσια 

των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και με την εφαρμογή του 

Κοινοτικού Κεκτημένου... αναμένουμε ότι θα συμβάλει και αυτή με 

τη δική της ταυτότητα και ιδιαιτερότητα στην ποικιλία της δικής μας 

δομής και να προσθέσει ακόμα ένα δεσμό στη διευρυμένη μεσογειακή 

διάσταση της Ένωσης». Συμπεραίνουμε ότι όχι μόνο δεν απουσιάζει 

η πολιτική διάσταση για μια πολιτική διευθέτηση αλλά τονίζεται 

ιδ ια ίτερα12.

2.2. Το κοινοτικό κεκτημένο

Σήμερα το κοινοτικό κεκτημένο αποτελείται από 80.000 περίπου 

σελίδες, αλλά συνεχώς μεταβάλλεται, βελτιώνεται και αυξάνεται 

καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να διατηρεί τη συνοχή της και 

να προχωρεί με το στόχο την εμβάθυνση, παρά τον αυξανόμενο 

αριθμό των μελών της.

Όλα όσα έχουν επιτευχθεί αναφορικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

μέχρι την ημέρα που ένα νέο κράτος εντάσσεται στην Ένωση 

αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο, το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο

12 Γεωργιαδης, Γ., 2002, «Η Κύπρος και το Διεθνές σκηνικό», εκδόσεις Λιβανη, Αθήνα
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κάθε νέο κράτος - μέλος είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί και να 

εφαρμόσει αποτελεσματικά.

Όπως είναι σήμερα, το κεκτημένο αποτελείται από το περιεχόμενο, 

τις αρχές και τους πολιτικούς στόχους των Συνθηκών, τη νομοθεσία 

που υιοθετήθηκε σύμφωνα με τις Συνθήκες και τη νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις δηλώσεις και τα 

ψηφίσματα που υιοθετούνται στα πλαίσια της Ένωσης, τις κοινές 

δράσεις, κοινές θέσεις, διακηρύξεις, συμπεράσματα και άλλες 

πράξεις εντός του πλαισίου της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της 

πολιτικής ασφαλείας, τις κοινές δράσεις, κοινές θέσεις, συμβάσεις 

που υπογράφονται, τα ψηφίσματα, δηλώσεις και άλλες πράξεις που 

συμφωνούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης 

και εσωτερικών υποθέσεων, τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η 

Κοινότητα και αυτές που συνάπτουν τα κράτη μεταξύ τους αναφορικά 

με τις δραστηριότητες της Ένωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη 

απόκλιση από το κοινοτικό κεκτημένο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

μπορεί να συμφωνηθούν προσωρινές αποκλίσεις και μεταβατικές 

περίοδοι με σκοπό να επιτραπεί στο νέο κράτος- μέλος να 

εναρμονιστεί σταδιακά. Η αρχή της αποδοχής του κεκτημένου πρέπει 

να διατηρείται. Το Κοινοτικό Κεκτημένο δεν είναι διαπραγματεύσιμο 

σε καμιά περίπτωση13

2.2.1. Η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου

Η πρώτη φάση της διαδικασίας ένταξης της Κύπρου αφορούσε την 

λεπτομερή εξέταση του βαθμού στον οποίο η νομοθεσία, οι

13 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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κανονισμοί και οι θεσμοί της Κύπρου συμβάδιζαν με το κοινοτικό 

κεκτημένο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «αναλυτική εξέταση» 

(acquis screening). Επιπρόσθετα, κάθε χώρα υπέβαλλε το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για πλήρη εναρμόνιση με το 

κεκτημένο.

Η Κύπρος, μαζί με τις περισσότερες υποψήφιες χώρες, 

περιλαμβανομένης της, επέλεξε για σκοπούς προγραμματισμού την 

1η Ιανουάριου 2003 ως την υποθετική ημέρα ένταξης στην Ένωση. Η 

ημερομηνία αυτή ήταν ενδεικτική.

Η διαδικασία, ως εκ τούτου, περιλάμβανε την αναλυτική εξέταση της 

προσαρμογής των νόμων, θεσμών και πολιτικών κάθε χώρας σε 

πολυμερείς και διμερείς συναντήσεις. Για να μπορέσει το κοινοτικό 

κεκτημένο να συζητηθεί είχε διαιρεθεί για τους σκοπούς των 

διαπραγματεύσεων σε 31 κεφάλαια, 29 από τα οποία εξετάζονται στο 

πλαίσιο της αναλυτικής εξέτασης.

Δεν πρόκειται να επιχειρηθεί η αναλυτική εξέταση των κεφαλαίων, 

ούτε και μπορεί να γίνει λεπτομερής αναφορά. Σκοπός είναι να φανεί 

το μέγεθος του έργου που πρέπει να επιτελεστεί γύρω από τις 

ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

2.3. Τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων

Τα κεφάλαια του κοινοτικού κεκτηαένου είναι τα εξής:

Κεφάλαιο 1: Ελεύθερη Διακίνηση Προϊόντων, Κεφ.2: Ελεύθερη 

Διακίνηση Προσώπων, Κεφ3: Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών, Κεφ.4: 

Ελεύθερη Διακίνηση Κεφαλαίων, Κεφ.5: Εταιρικό Δίκαιο, Κεφ. 6: 

Πολιτική Ανταγωνισμού, Κεφ.7: Γεωργία, Κεφ.8: Αλιεία, Κεφ. 9:
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Πολιτική Μεταφορών, Κεφ.10: Φορολογία, Κεφ.11:Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση, Κεφ.12: Στατιστική, Κεφ.13 : Κοινωνική 

Πολιτική και Απασχόληση, Κεφ.14: Ενέργεια, Κεφ,15: Βιομηχανική 

Πολιτική, Κεφ.16: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Κεφ17: Έρευνα και 

Τεχνολογία, Κεφ.18: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Κεφ.19:

Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Πληροφορίας, Κεφ.20:Πολιτισμός 

και Οπτικοακουστική Πολιτική, Κεφ.21: Περιφερειακή Πολιτική και 

Διαρθρωτικά Ταμεία., Κεφ22: Περιβάλλον, Κεφ.23: Προστασία του 

Καταναλωτή και της Υγείας, Κεφ24: Δικαιοσύνη και Εσωτερικές 

Υποθέσεις, Κεφ25: Τελωνειακή Ένωση, Κεφ 26: Εξωτερικές Σχέσεις, 

Κεφ 27: Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας,

Κ εφ .28: Οικονομικός Έλεγχος, Κεφ29: Προϋπολογισμός και άλλες 

Οικονομικές Π ρόνοιες14

Τα κεφάλαια έγουν συαΦωνηθεί ωζ ε£ήα:

2ο Εξάμηνο 1998: (Αυστριακή Προεδρία) Έρευνα και Τεχνολογία 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Πολιτισμός και Οπτικοακουστική 

Πολιτική Βιομηχανική Πολιτική Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ιο Εξάμηνο 1999: (Γερμανική Προεδρία) Τηλεπικοινωνίες και

Πληροφόρηση -Τεχνολογία Προστασία του Καταναλωτή και της 

Υγείας Στατιστική Εξωτερικές Σχέσεις Τελωνειακή Ένωση

2ο Εξάμηνο 1999: (Φινλανδική Προεδρία) Οικονομική και

Νομισματική Ένωση

Ιο Εξάμηνο 2000: (Πορτογαλική Προεδρία) Αλιεία Εταιρικό Δίκαιο 

Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλεια Οικονομικός Έλεγχος

2ο Εξάμηνο 2000: (Γαλλική Προεδρία) Ελεύθερη Διακίνηση

Προϊόντων

14 European Commission , 2003, «Comprehensive monitoring report on Cyprus preparations for
membership- The Chapters o f the acquis», European Commission

26



Ιο Εξάμηνο 2001: (Σουηδική Προεδρία) Ελεύθερη Διακίνηση

Κεφαλαίων Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Πολιτική Μεταφορών 

Ενέργεια Ελεύθερη Διακίνηση Προσώπων

2ο Εξάμηνο 2001: (Βελγική Προεδρία) Περιβάλλον Εσωτερική 

Δικαιοσύνη και Ασφάλεια

Ιο Εξάμηνο 2002: (Ισπανική Προεδρία) Γεωργία Περιφερειακή 

Πολιτική Φορολογία Ανταγωνισμός Προϋπολογισμός

2ο Εξάμηνο 2002: (Δανική Προεδρία) Άλλοι Θεσμοί

Η Κύπρος σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση 2003 πριν την ένταξη 

(11/03) είχε πετύχει υψηλό βαθμό εναρμόνισης με το κοινοτικό 

κεκτημένο στους περισσότερους τομείς πολιτικής. Η έκθεση ανάφερε 

χαρακτηριστικά ότι η Κύπρος αναμενόταν να είναι σε θέση να το 

εφαρμόσει έως την ημερομηνία προσχώρησης, δηλαδή την 1η Μαΐου 

2004. Παράλληλα όμως έπρεπε να λάβει δραστικά και άμεσα μέτρα 

για την αντιμετώπιση τριών θεμάτων καθοριστικής σημασίας σε δυο 

κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου.

Αυτά αφορούσαν το τομέα της γεωργίας και ιδίως την προετοιμασία 

της Κύπρου στη σύσταση του οργανισμού πληρωμών και για στην 

εφαρμογή μηχανισμών εμπορίου γεωργικών προϊόντων, καθώς και 

στο τομέα πολιτικής μεταφορών κυρίως όσο αφορά την ασφάλεια των 

θαλάσσιων μεταφορών.

Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος βρισκόταν σε υψηλή θέση και 

συγκεκριμένα στην πρώτη θέση, μεταξύ των έξι υποψηφίων ως προς 

ένταξη χωρών, στο κλείσιμο κεφαλαίων του κοινοτικού κεκτημένου 

όσο αφορά την εφαρμογή του παρουσίαζε αρκετά προβλήματα.

Η ταχύτητα της Κύπρου ως προπορευόμενης στην υποψήφια ομάδα 

χώρας, αναφορικά με την τεχνική διαδικασία του acquis screening, 

ήταν αξιοθαύμαστη αφού από το 1993 είχαν δημιουργηθεί
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περισσότερες από 24 ομάδες εργασίας, οι οποίες επιδόθηκαν στο 

έργο της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας σύμφωνα με το 

κοινοτικό κεκτημένο

Τον Ιανουάριο του 1999 ο Ανώτερος Διαπραγματευτής της Ε.Ε., 

Leopold Maurer, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, συνεχάρη τη 

Λευκωσία, για την υποβολή και αποδοχή περισσοτέρων κεφαλαίων 

από τις υποψήφιες χώρες. Λίγο αργότερα, στη Βιέννη, ο επίτροπος 

Βαν ντε Μπρουκ, χαρακτήρισε την Κυπριακή προσπάθεια 

εναρμόνισης «streets ahead of the other accession candidates» 

δηλαδή ότι βρίσκεται πολύ μπροστά σε σχέση με άλλες υποψήφιες 

χώρες.

Όσο αφορά την τροποποίηση του κυπριακού συντάγματος, ώστε να 

μπορέσει να καταστεί συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

αναμένεται να τροποποιηθούν μη θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού 

κεκτημένου στην Κύπρο.

Η ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου στην εσωτερική έννομη 

τάξη, όπως συμβαίνει με τις κοινοτικές οδηγίες, ενδέχεται να 

δημιουργεί θέμα συνταγματικότητας της ουσιαστικής διάταξης του 

κεκτημένου, το οποίο απαραίτητα πρέπει να ενσωματωθεί στο 

ημεδαπό δίκαιο. Υπέρτερη ισχύ αποκτά το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε 

σχέση με τις συνταγματικές διατάξεις της Κύπρου15.

2.4. Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Κύπρο

Έκθεσηζ Παοακολούθησηζ rnc Ευοωπαϊκήα Επιτοοπήα via την Κύπρο

15 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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Η Επιτροπή έκρινε γενικά θετικά το επίπεδο της ετοιμότητας της 

Κύπρου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της συμμόρφωσης με 

τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι του κοινοτικού κεκτημένου.

Στην Έκθεση έγινε μια ανασκόπηση της προόδου που σημειώθηκε 

γύρω από την εφαρμογή του κεκτημένου στην Κύπρο και 

καταγράφονται οι τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί η 

απαιτούμενη πρόοδος. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έχει επιτύχει υψηλό 

βαθμό ευθυγράμμισης με το κεκτημένο στους περισσότερους τομείς 

πολιτικής.

Επισημάνθηκαν ορισμένοι τομείς όπου υπήρχαν ακόμη μερικές 

ελλείψεις και υποδεικνύονται, με καλή θέληση, τα μέτρα που 

αναμένεται να ληφθούν από Κυπριακής πλευράς για πλήρη 

συμμόρφωση με το κεκτημένο, σε ζητήματα όπως αυτό της 

δημιουργίας Οργανισμού Πληρωμών και της ναυτιλιακής ασφάλειας .

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, δήλωσε ότι αναγνώριζε πλήρως τις 

υποχρεώσεις της έναντι της Ένωσης και ότι προβαίνει σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη και έγκαιρη συμμόρφωσή της 

με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η κυπριακή κυβέρνηση εξέφρασε, παράλληλα, την ικανοποίησή της 

για το περιεχόμενο του Εγγράφου Στρατηγικής που συνοδεύει τις 

Εκθέσεις Παρακολούθησης και τις Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου των 

υποψηφίων για ένταξη χωρών. Στο Έγγραφο αυτό σημείωνε, μεταξύ 

άλλων, ότι, όσον αφορά την Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε 

επανειλημμένα υπογραμμίσει την έντονη επιθυμία του για ένταξη 

μιας ενωμένης Κύπρου αλλά δυστυχώς, οι προσπάθειες του Γενικού 

Γραμματέα για εξεύρεση λύσης δεν είχαν επιτύχει.

Επισήμανε ταυτόχρονα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να 

πιστεύει ότι υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για τις δυο κοινότητες να

29



επιτύχουν μια συνολική λύση και τόνιζε ότι η ένταξη μίας ενωμένης 

Κύπρου θα είναι προς όφελος όλων της Κυπρίων και θα προωθήσει 

την ειρήνη και την συμφιλίωση και τη σταθερότητα στην περιοχή

Όσον αφορά τις αναφορές της Επιτροπής σχετικά με την Τουρκία, 

όπως περιλαμβάνονται στην Τακτική Έκθεση Προόδου της Τουρκίας 

και στο Έγγραφο Στρατηγικής, το Υπουργείο Εξωτερικών επισήμαινε 

ιδιαίτερα τις αναφορές στην μη-συμμόρφωση της Τουρκίας με τις 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», 

την αναφορά στο παράνομο της καλούμενης «συμφωνίας τελωνειακής 

ένωσης Τουρκίας-ψευδοκράτους» και την προτροπή προς την 

Τουρκία να παράσχει αποφασιστική υποστήριξη στις προσπάθειες για 

συνολική λύσης του κυπριακού προβλήματος. Σημείωσε επίσης την 

υποχρέωση όπως η Τουρκία συνάψει Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου 

με την Κυπριακή Δημοκρατία και άρει τους περιορισμούς στα υπό 

Κυπριακή σημαία πλοία.

Η Επιτροπή υπόδειξε τέλος, ξεκάθαρα στο Έγγραφο Στρατηγικής ότι 

η απουσία λύσης του Κυπριακού θα μπορούσε να καταστεί σοβαρό 

εμπόδιο στις Ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας.

Συμπεραίνουμε ότι με τη διαδικασία αυτή η Κύπρος διαπίστωσε τις 

ελλείψεις και σε συνεργασία με την Επιτροπή άρχισε να σχεδιάζει τις 

απαραίτητες αλλαγές που απαιτούσε η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο. Η Κύπρος αν και κατάφερε και έκλεισε τα κεφαλαία του 

κοινοτικού κεκτημένου, έχει να επιτελέσει ακόμα αρκετό και σοβαρό 

έργο16.

2.5. Νομισματική πολιτική και εξελίξεις

16 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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Πρωταρχικοί στόχοι της νομισματικής πολιτικής στην Κύπρο είναι η 

επίτευξη συνθηκών εσωτερικής και εξωτερικής νομισματικής 

σταθερότητας, όπως εκφράζονται με ένα χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού 

και υγιές ισοζύγιο πληρωμών.

Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των παραπάνω στόχων και 

μετά από λεπτομερειακή μελέτη του πλαισίου άσκησης της 

νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζεται στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, η Κεντρική Τράπεζα εισήγαγε με επιτυχία από τις αρχές του 

1996 νέα νομισματικά όργανα και διαδικασίες που είναι σύγχρονα 

και πλήρως εναρμονισμένα με τις πρακτικές που ακολουθεί η Ε.Ε.

Έτσι, οι άμεσες μέθοδοι νομισματικού ελέγχου που ίσχυαν μέχρι το 

τέλος του 1995 αντικαταστάθηκαν από όργανα και πρακτικές ελέγχου 

της ρευστότητας που βασίζονται στους μηχανισμούς της αγοράς. Το 

κύριο όργανο ελέγχου της ρευστότητας είναι οι συμφωνίες πώλησης 

και επαναγοράς τίτλων του δημοσίου που συνάπτονται μεταξύ των 

εμπορικών τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες 

διεξάγονται με την μέθοδο της δημοπρασίας.

Η διάρκειά τους είναι βραχυχρόνια και δεν υπερβαίνει τις 15 μέρες. 

Επίσης, εισήχθη η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προς τις τράπεζες 

έναντι εξασφάλισης. Ακόμα, έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός 

καταθέσεων διάρκειας μιας νύχτας για την απορρόφηση τυχόν 

πλεονασμάτων ρευστότητας των τραπεζών κατά το κλείσιμο της 

μέρας. Στις αρχές του 1996 ξεκίνησαν οι πωλήσεις τίτλων του 

δημοσίου με τη μέθοδο της δημοπρασίας, ώστε το επιτόκιο να 

αντανακλά τις συνθήκες της αγοράς.

Σημαντικό βήμα για τη φιλελευθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού 

τομέα και εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο αποτελεί η ψήφιση 

του νομοσχεδίου στο τέλος του 1999 για τη φιλελευθεροποίηση των 

επιτοκίων.
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Ένας νέος νόμος καταργεί τον περί τόκου νόμο του 1977 που θέτεν το 

ανώτατο όριο επιτοκίου το 9% ετησίως. Επιπλέον, ο νόμος προνοεί 

τη διαφάνεια εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά το 

ύψος και τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου, καθώς και το χρόνο 

είσπραξης ή χρέωσης του τόκου17.

Επίσης, στα πλαίσια της διαδικασίας εναρμόνισης με το κοινοτικό 

κεκτημένο, έχει αρχίσει η επεξεργασία των αναγκαίων 

τροποποιήσεων της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της 

Κεντρικής Τράπεζας ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αυτονομία της 

από πολιτικές επιδράσεις, γεγονός π ου θα ενισχύσει την αξιοπιστία 

της και την αποτελεσματικότητάς της για επίτευξη των στόχων της 

νομισματικής πολιτικής.

Όσον αφορά τις νομισματικές εξελίξεις του 1999, η πιστωτική 

επέκταση ξεπέρασε το στόχο που έθεσε η Κεντρική Τράπεζα, ενώ η 

συνολική προσφορά χρήματος συνέχισε να αυξάνεται με ρυθμό 

ψηλότερο αυτού της εγχώριας παραγωγής σε ονομαστικούς όρους. Η 

ρευστότητα των τραπεζών κατά τον ίδιο χρόνο υπήρξε ελλειμματική.

Η Κύπρος διαθέτει ένα ανεπτυγμένο τραπεζικό σύστημα το οποίο 

αποτελείται από την Κεντρική Τράπεζα, τις εμπορικές τράπεζες και 

τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά ιδρύματα , καθώς και έναν αριθμό 

διεθνών τραπεζικών μονάδων.

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, τρεις από τις εμπορικές 

τράπεζες, η Turkish Bank Ltd, η Turkiye Is Bankasi A.S., και η 

Cyprus Turkish Cooperative Central Bank Ltd σταμάτησαν να 

βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας επειδή 

δεν λειτουργούν στην περιοχή που ελέγχεται από το κράτος. Στην

17 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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περιοχή που ελέγχεται από το κράτος λειτουργούν σήμερα εννέα 

εμπορικές τράπεζες που διεξάγουν όλες τις τραπεζικές εργασίες, 

περιλαμβανομένων και πράξεων σε ξένα νομίσματα.

Επτά από τις εμπορικές τράπεζες είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο 

ενώ δυο λειτουργούν σαν υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. Οι 

τράπεζες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο είναι η Τράπεζα 

Κύπρου, η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα, η 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Universal Bank, η Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος (Κύπρου) και η Alpha Τράπεζα. Οι τελευταίες δυο είναι 

θυγατρικές ξένων τραπεζών .

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως τραπεζίτης του μεγάλου 

αριθμού των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν 

στην Κύπρο και τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο γεωργικό 

τομέα. Οι τράπεζες που λειτουργούν σαν υποκαταστήματα ξένων 

τραπεζών είναι η Arab Bank pic και η Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε.

Τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά ιδρύματα είναι η Κεντρική Τράπεζα 

Αναπτύξεως, ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης και η Κτηματική 

Τράπεζα Κύπρου. Οι δυο πρώτοι οργανισμοί ελέγχονται από την 

Κυπριακή Κυβέρνηση. Η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως ειδικεύεται 

στην παροχή κυρίως μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

χρηματοδοτήσεων για αναπτυξιακούς σκοπούς, καθώς και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες.

Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης ειδικεύεται στην παροχή 

μακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων. Πέρα από τις επιτόπιες 

δραστηριότητες, η Κύπρος αποτελεί ένα σημαντικό και συνεχώς 

διευρυνόμενο κέντρο υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Τριάντα τέσσερις

18 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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ξένες τράπεζες έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας στην Κύπρο σε 

υπεράκτια βάση, ενώ άλλες τέσσερις τράπεζες διατηρούν γραφεία 

αντιπροσωπείας.

Οι τρέχουσες διεθνείς συναλλαγές είναι ελεύθερες και κατά συνέπεια 

επιτρέπεται η χορήγηση συναλλάγματος για όλες τις πληρωμές των 

συναλλαγών αυτών. Για τις επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο και 

Κύπριων στο εξωτερικό εφαρμόζεται περιληπτικά η ακόλουθη 

πολιτική. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός είτε στις άμεσες 

επενδύσεις είτε στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου από τους πολίτες της 

Ένωσης. Για πολίτες άλλων χωρών ισχύουν ακόμη κάποιοι 

περιορισμοί για το μέγιστο ποσοστό ή και το ελάχιστο ποσό 

συμμετοχής ανάλογα με τον τομέα επένδυσης19.

Συγκεκριμένα, πολίτες χωρών που δεν είναι μέλη της Ένωσης 

επιτρέπεται να κατέχουν μέχρι το 49% του κεφαλαίου των εταιριών 

που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Κύπρου. Οι κάτοικοι 

της Κύπρου έχουν πλέον την ευχέρεια να πραγματοποιούν άμεσες 

επενδύσεις στο εξωτερικό χωρίς περιορισμό στο ποσό ή στον τομέα 

της επένδυσης. Η μεταφορά των κεφαλαίων στο εξωτερικό 

διενεργείται όταν, από τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Κεντρική 

Τράπεζα, διασφαλίζεται ότι το αίτημα αφορά άμεση επένδυση και όχι 

επένδυση χαρτοφυλακίου ή καταθέσεις σε ξένες τράπεζες.

Η Κύπρος έχει προσχωρήσει στη σύμβαση για το διακανονισμό 

επενδυτικών διαφορών μεταξύ κρατών και πολιτών άλλων κρατών, η 

οποία εισήχθη από τη Διεθνή Τράπεζα για Ανασυγκρότηση και 

Ανάπτυξη, και η οποία προβλέπει τη διευθέτηση διαφορών που 

αφορούν ξένες επενδύσεις.

19 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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Η Κύπρος συμμετέχει επίσης ως ιδρυτικό μέλος στη σύμβαση για την 

εγκαθίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Επενδύσεων ο οποίος παρέχει 

ασφάλιση σε ξένους επενδυτές έναντι μη εμπορικών κινδύνων, όταν 

αυτοί προβαίνουν σε επενδύσεις σε άλλες χώρες20.

2.6. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 1999-2003 για την Κύπρο

Ο δυναμισμός της κυπριακής οικονομίας και η ικανότητά της να 

ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στις προκλήσεις της ένταξης, 

καταδεικνύεται από τη σύγκλιση των πραγματικών μεγεθών της.

Οι σχετικοί δείκτες επιβεβαιώνουν ότι οι επιδόσεις της Κύπρου που 

αφορούν βασικές οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, 

συγκρίνονται ευνοϊκά με αυτές των μελλοντικών εταίρων της και ότι 

η ένταξη στον κοινοτικό χώρο σε θα προκαλέσει ιδιαίτερα 

προβλήματα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας συνέχισε επί σειρά 

ετών να διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο 

μέσο όρο της Ε.Ε. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. συνέχισε την ανοδική του 

πορεία και ανήλθε το 1997 σε 11.500 ECU και, παρόλο που ο μέσος 

όρος για την Ε.Ε. ήταν 18.900 ECU, επιτρέπει στην Κύπρο να 

βρίσκεται σε καλύτερη συγκριτικά θέση από την Πορτογαλία (9000) 

και την Ελλάδα (9800) και πολύ κοντά στα δεδομένα της Ισπανίας 

(12300).

Τα προβλήματα προσαρμογής που έχει διαπιστώσει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή βρίσκονται κυρίως στη σφαίρα των διοικητικών δομών, οι 

οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ομαλή προσαρμογή της

20 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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νομοθεσίας και τον έλεγχο της τήρησής της στην καθημερινή 

πρακτική.

Οι κυπριακές αρχές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα, 

στο άμεσο μέλλον, στην ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου και στη 

μεταφορά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Πάντως, η επιτυχής 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σε τόσα πολλά κεφάλαια 

καθιστά την Κύπρο πρώτη σε επιδόσεις εναρμόνισης ανάμεσα στα έξι 

κράτη του πρώτου ενταξιακού κύματος.

Αναβάθυ,ιση του ρόλου τηα Κύποου a>c διεθνούς και περιφερειακού 

κέντρου napoypc υπηρεσιών.

Ο ρόλος του τομέα των υπηρεσιών στη σύγχρονη κοινωνία γίνεται 

ολοένα σημαντικότερος, λόγω της υψηλής εισοδηματικής 

ελαστικότητας που χαρακτηρίζει τη ζήτηση ορισμένων υπηρεσιών και 

τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στους κλάδους των 

τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Ως αποτέλεσμα, την τελευταία δεκαετία, το διεθνές εμπόριο 

υπηρεσιών αναπτύχθηκε με ταχύτερους ρυθμούς, σε σύγκριση με το 

εμπόριο αγαθών. Η εξέλιξη αυτή ήδη αξιοποιήθηκε από την Κύπρο σε 

αξιόλογο βαθμό.

Οι προοπτικές για περαιτέρω εξέλιξη του ευρύ τομέα των υπηρεσιών 

στη Κύπρο είναι ευνοϊκές, δεδομένης και της διαδικασίας σταδιακής 

ελευθεροποίησης της εμπορίας των υπηρεσιών στα πλαίσια της 

Γενικής Συμφωνίας για την Εμπορία των υπηρεσιών ( GATS) και των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου στους τομείς των 

υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικό, λοιπόν, στοιχείο των παραπάνω είναι η έμφαση που 

δίνεται στην αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου ως διεθνούς
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επιχειρηματικού κέντρου και κέντρου παροχής υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας.

Ενθάρρυνση τηα έρευνας.

Η Κύπρος συνεχίζει να έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο 

νευραλγικό τομέα της έρευνας, παρά το αξιόλογο κοινωνικό -  

οικονομικό επίπεδο ανάπτυξής της. Η εξέλιξη στον τομέα της 

έρευνας στα πλαίσια του νέου σχεδίου θα επιδιωχτεί μέσω της 

αξιοποίησης της συμμέτοχης της Κύπρου στα κοινοτικά ερευνητικά 

προγράμματα με σημαντική οικονομική συνεισφορά από μέρους του 

κράτους, της ουσιαστικής αύξησης των κονδυλίων που διοχετεύονται 

μέσω του Ιδρύματος Προώθησης έρευνας για χρηματοδότηση 

αξιόλογων ερευνητικών σχεδίων, την Ανάπτυξη της ερευνητικής 

υποδομής, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας κυπριακών 

ερευνητικών ιδρυμάτων με αξιόλογα αντίστοιχα του εξωτερικού. 

Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία θα έχει άμεσο 

όφελος για την κυπριακή οικονομία21.

21 Γεωργιαδης, Γ., 2002, «Η Κύπρος και το Διεθνές σκηνικό», εκδόσεις Λιβανη, Αθήνα
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Κεφάλαιο 3

Ένταξη στην ευρωζώνη

3.1. Η συμμετοχή της Κύπρου σε προγράμματα της Ε.Ε. και 

προενταξιακή στρατηγική.

Στις 6 Μαρτίου 1995 το Συμβούλιο Γενικών υποθέσεων της Ε.Ε. , 

ενέκρινε τη συμμετοχή της Κύπρου σε αριθμό προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε μέχρι σήμερα τα προγράμματα με τη 

συμμετοχή Κυπρίων έχουν επεκταθεί. Αντικειμενικός στόχος είναι να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των προγραμμάτων και 

χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε., τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον 

δημόσιο τομέα.

Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν:

• Σε στενότερες σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ε.Ε., σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας.

• Στην απόκτηση πολύτιμων εμπειριών σε ευρωπαϊκά θέματα.

• Στην εναρμόνιση των νόμων και θεσμικών διευθετήσεων με 

την Ε.Ε.

Είναι, όμως, λυπηρό που η Κύπρος έχει αποκλειστεί από τη 

συμμετοχή στο σημαντικότερο πρόγραμμα προενταξιακής 

στρατηγικής, το πρόγραμμα ΦΑΡΟΣ, το οποίο έχει προσφερθεί σε 

όλες τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Με βάση τις 

νέες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ήδη υιοθετηθεί από την
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Ευρώπη, πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος ΦΑΡΟΣ είναι η 

προετοιμασία για ένταξη των χωρών, με την επικέντρωση της 

παρεχόμενης βοήθειας σε δυο προτεραιότητες -  κλειδιά, που 

σχετίζονται με την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου: τη

δημιουργία θεσμών και τη χρηματοδότηση επενδυτικών

προγραμμάτων, που αντιπροσωπεύουν το 30% και 70% αντίστοιχα 

του κονδυλίου της Ένωσης για τις χώρες αυτές.

Το Μάρτιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου 

αποφάσισε να αυξήσει αισθητά την προενταξιακή βοήθεια, ως 

συμπλήρωμα του προγράμματος ΦΑΡΟΣ, να κατανείμει τη βοήθεια 

στο γεωργικό τομέα από το 2000 και να εγκαθιδρύσει νέα 

διαρθρωτικά όργανα, το Όργανο για Διαρθρωτικές Τακτικές για 

Προένταξη (ISPA) και το Προενταξιακό Όργανο για Γεωργική και 

Αγροτική Ανάπτυξη (SAPARD), που σχεδιάστηκαν για να προωθούν 

μέτρα παρόμοια με εκείνα του Ταμείου Συνοχής. Και πάλι η Κύπρος 

αποκλείστηκε από τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά και από την 

πιθανότητα να γίνει δέκτης της προ-ενταξιακής βοήθειας.

ης
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της 14 Συνόδου της Μεικτής 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης -  Κύπρου , που 

πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο το Δεκέμβριο του 1998, τα μέλη 

της Επιτροπής εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για τη μη συμμετοχή 

της Κύπρου στο πρόγραμμα ΦΑΡΟΣ ή σε άλλα προενταξιακά 

χρηματοδοτικά προγράμματα. Ο αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής τόνισε στην απάντηση του ότι η Επιτροπή θα εξέταζε στο 

προσεχές μέλλον την εφαρμογή ενός παρόμοιου προγράμματος 

προενταξιακής στρατηγικής, το οποίο θα περιελάμβανε και την 

Κύπρο.

Τα συμπεράσματα του συμβουλίου της Ε.Ε. στο Ελσίνκι. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι (10-11 Δεκεμβρίου 1999), 

διαπίστωσε με ικανοποίηση το ουσιαστικό έργο που ανακαλύφθηκε
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και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με 

την Κύπρο, την Ουγγαρία την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχία και 

τη Σλοβενία. Αναφορικά με την Κύπρο, το Συμβούλιο χαιρέτισε την 

έναρξη, στις 3 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, των συνομιλιών που 

στοχεύουν στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και εξέφρασε 

την ισχυρή υποστήριξη του στις προσπάθειες του Γ.Γ. του ΟΗΕ να 

οδηγήσει τη διαδικασία σε επιτυχή κατάληξη.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αναφορά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

που υπογραμμίζει ότι στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί πολιτική 

διευθέτηση του Κυπριακού μέχρι την ολοκλήρωση των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων, τότε το Συμβούλιο θα προχωρήσει στη λήψη 

απόφασης για την ένταξη, χωρίς η εξεύρεση λύσης να αποτελεί 

προϋπόθεση. Αποσυνδέεται, έτσι, η πορεία ένταξης της Κύπρου στην 

Ε.Ε. από την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος .

3.2. Οικονομική κατάσταση Κύπρου προ ένταξης

Πρώτη παρατήρηση είναι ότι στη πορεία ένταξης της Κύπρου με την 

Ε.Ε η Κύπρος έχει εναρμονιστεί, ιδιαίτερα μετά την Γνωμοδότηση τη 

Επιτροπής. Η οικονομία της Κύπρου μπορεί να θεωρηθεί 

ανταγωνίσιμη σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερη 

παρατήρηση είναι ότι η Κύπρος βρίσκεται ψηλά στο παγκόσμιο 

πίνακα των δεικτών της οικονομικής ανάπτυξης. Η προσχώρηση της 

Κύπρου δεν προσέκρουε στις οικονομικές προδιαγραφές, αλλά στο 

πολιτικό πρόβλημα, που έχει δημιουργήσει η τούρκικη εισβολή.

Η διαμόρφωση της οικονομίας της Κύπρου ιδιαίτερα μετά τα 

γεγονότα του 1974, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ραγδαία 22

22 Λαζαρίδης, Κ., Ν., 2000, «Η Κυπριακή Οικονομία Στον 21 Αιώνα, Προς Ένα Νέο Μοντέλο 
Ανάπτυξης», Λευκωσία, Εκδόσεις Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας
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οικονομική εξέλιξη. Τα πλήγματα της οικονομίας με την τουρκική 

εισβολή ήταν παρά πολύ σημαντικά.

Τα συνοψίζουμε ως εξής23 24:

• 70% Των πλουτοπαραγωγικών πόρων

• 65% Των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

• 87% Των υπό ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων

• 83% Της διακίνησης εμπορευμάτων λόγω κατάληψης του 

λιμανιού της Αμμοχώστου

• 40% Των σχολικών κτιρίων

• 56% Της εξόρυξης μεταλλευμάτων

• 41% Των κτηνοτροφικών μονάδων

• 48% Των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων

Σύμφωνα με διαπιστώσεις και εισηγήσεις του Κυπριακού Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) σε σχέση με τον 

επιχειρηματικό τομέα της Κύπρου οι επιπτώσεις από την ένταξη στην 

Ε.Ε προβλέπονταν θετικές. Οι κυριότερες ήταν οι εξής: μεγαλύτερη 

αγορά, άρση των συναλλαγματικών περιορισμών, εισροή κεφαλαίων, 

ώθηση για εκσυγχρονισμό και τεχνολογική αναβάθμιση, ευκαιρίες για 

συνεργασία με τις επιχειρήσεις της Ε.Ε και αύξηση κοινοτικών 

επενδύσεων κ.λ.π.

Το ΚΕΒΕ υποστήριζε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση έπρεπε να 

εξασφαλίσει πριν την ένταξη προενταξιακή χρηματοδοτική και 

τεχνική βοήθεια όπως θα δινόταν στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης. Το ΚΕΒΕ κατέγραψε διαπιστώσεις το 1998, 

όσο αφορούσε την διαπραγματευτική πλευρά επικεντρωμένη σε 16
, 24πτυχές .

23 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και 
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης

24 Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 2007
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Η Κύπρος είχε γίνει οικονομικά ανταγωνίσιμη για την Ε.Ε, αφού έχει 

πετύχει εκπληκτικά αποτελέσματα, κάτι σαν οικονομικό θαύμα.Η 

Κύπρος χαρακτηριζόταν από υψηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, 

οικονομική σταθερότητα και ικανοποιητικό επίπεδο απασχόλησης. Τα 

τελευταία πέντε χρόνια, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν 

περίπου 3,8%, ενώ ο πληθωρισμός και η ανεργία ανέρχονταν μόλις 

στο 2,8% και 3,3% την ίδια χρονική περίοδο. Αξιοσημείωτο δε είναι 

το γεγονός ότι το βιοτικό της επίπεδο είναι υψηλότερο ακόμη και από 

ορισμένες χώρες της Ε.Ε..

Η Κύπρος αποτελεί σήμερα σημαντικό τουριστικό προορισμό, κέντρο 

παροχής υπηρεσιών κυρίως τραπεζικών και ναυτιλιακών, και 

τηλεπικοινωνιακό κόμβο. Ο τομέας των υπηρεσιών (τουρισμός, 

μεταφορές, επικοινωνίες, εμπόριο, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες, 

κτηματομεσιτικές εργασίες, νομικές υπηρεσίες, δημόσια διοίκηση) 

αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα της οικονομίας της χώρας, 

αντιπροσωπεύοντας το 77% του ΑΕΠ και απασχολώντας το 71% του 

οικονομικά ενεργά πληθυσμού.

Ο τουριστικός τομέας, ο οποίος συνεισφέρει το 9,4% του ΑΕΠ της 

χώρας απασχολεί το 11% του εργατικού δυναμικού. Η Κύπρος έχει, 

επίσης, καταστεί σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο και, με βάση τον 

αριθμό των πλοίων που φέρουν τη σημαία της, κατέχει την έκτη θέση 

παγκοσμίως ως ναυτιλιακή δύναμη25.

Με την ένταξη στην Ε.Ε αναμένεται να αυξηθεί η προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων. Ο βιομηχανικός τομέας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 

12,4% του ΑΕΠ και απασχολεί το 14% του εργατικού δυναμικού, 

είναι αρκετά αναπτυγμένος. Σημαντικότεροι βιομηχανικοί κλάδοι

25 Έκθεσης Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το βαθμό προετοιμασίας για 
ένταξη στην Ε.Ε, 2003, Βρυξέλλες
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είναι τα τρόφιμα, τα ποτά, ο καπνός, η υφαντουργία, τα είδη ένδυσης 

και υπόδησης, τα μεταλλικά, χημικά και πλαστικά προϊόντα.

Στη περασμένη δεκαετία η Κύπρος κατόρθωσε πλήρη απασχόληση 

και ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε στο ετήσιο μέσο όρο 6% ψηλότερης 

αξίας από την Ε.Κ. Το 1994 η οικονομική ανάπτυξη ήταν 4,5% (σε 

σύγκριση με 3% της Ε.Κ.) Την ίδια χρονιά αναφέρθηκε στην Κύπρο 

ποσοστό ανεργίας 2,7% σε σχέση με 11% της Ε.Κ.

Η δημοκρατία της Κύπρου βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική θέση 

από τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Κ. Τα οικονομικά κριτήρια 

των οποίων, η εκπλήρωση ήταν απαραίτητη για την είσοδο στην Ε.Ε, 

και αποτέλεσαν πρόβλημα για τα περισσότερα κράτη, για την Κύπρο 

ξεπεράστηκαν πιο εύκολα.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για την κυπριακή οικονομία κατά το 

2004 αναμένονται θετικά με βάση τις τελευταίες μετρήσεις αλλά και 

την Eurostat. Συγκεκριμένα ακριβώς το μισό ποσοστό πληθωρισμού 

είχε η Κύπρος από τον μέσο όρο του συνόλου των χωρών μελών της 

Ε.Ε. Τα στοιχεία όμως για το σύνολο της Ε.Ε. δεν ήταν τόσο θετικά 

εφόσον καταγράφηκε μία σημαντική αύξηση στον πληθωρισμό ο 

οποίος από 2% που ήταν τον Απρίλιο του 2004 ανέβηκε στο 2,4% το 

Μάιο. Η Κύπρος με 1,2% είχε τον τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό 

πληθωρισμού.

Σύμφωνα με το Economic Freedom Report του Κέντρου Ερευνών 

Heritage Foundation η Κύπρος κατατάσσεται 14η αγκοσμίως όσον 

αφορά το βαθμό οικονομικής ελευθερίας, Για την προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης, η Ε.Ε στην διάρκεια του 2003, χορήγησε 

σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο 

αφορά το βόρειο τμήμα της Κύπρου, η Ένωση για να το προσεγγίσει
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μέσω της Επιτροπής εντατικοποίησε κατά το 2003 τις δράσεις 

πληροφόρησης και διέθεσε 3 εκατομμύρια ευρώ26.

3.3. Προβλήματα οικονομίας Κύπρου

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της Κύπρου παρουσίασαν επιβράδυνση το 2002, 

και παρέμεναν ικανοποιητικοί ενώ ο πληθωρισμός, το έλλειμμα 

τρεχουσών συναλλαγών και το γενικό έλλειμμα σημείωσαν αύξηση. 

Όσον αφορά τους τομείς το 2001 είχε σημειωθεί κάποια πρόοδος 

αλλά απομείναν να αντιμετωπιστούν ορισμένες προκλήσεις.

Η απελευθέρωση των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, 

αεροπορικών μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών έως το 

2003 είχε εφαρμοστεί σε ορισμένους τομείς, αλλά θα πρέπει να 

αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη και σε άλλους. Η διαδικασία 

δημοσιονομικής εξυγίανσης απέκλινε σημαντικά από τους στόχους 

της και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε. 

Πρόοδος σημειώθηκε σε σχέση με την οικονομική εποπτεία, αλλά 

απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις.

Φαίνεται ότι «ο κύκλος του οικονομικού θαύματος» για την Κύπρο 

έχει κλείσει. Οι επιτυχίες του παρελθόντος έχουν καλλιεργήσει την 

επ-ανάπαυση και τα κατά καιρούς οικονομικά μέτρα των εκάστοτε 

κυβερνήσεων, εάν δεν υιοθετηθούν σε μια ολοκληρωμένη οικονομική 

πολιτική, η Κύπρος είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε περιπέτειες.

Η κυπριακή οικονομία μπορεί να βρεθεί μπροστά σε αξεπέραστα 

προβλήματα ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται οι μεγάλες προκλήσεις 

της λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας σε ένα πολύ απαιτητικό 

ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και 
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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διαπίστωσε το 2004 την ύπαρξη υπερβολικού δημόσιου ελλείμματος 

στην Κύπρο και πρότεινε στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας της 

Ε.Ε να απευθύνει σύσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο θα τεθεί τέρμα στην κατάσταση αυτή.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα 

σύγκλισης της Κύπρου είναι τα ακόλουθα: το μακροοικονομικό 

σενάριο στο οποίο βασίζεται το πρόγραμμα προβλέπει την 

επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ σε 3,5% το 2004 και σε 4,3% το 

2005.

Για το 2006 και το 2007, το πρόγραμμα προβλέπει ρυθμό αύξησης 

του ΑΕΠ 4,5%, ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί μη ρεαλιστικός εάν 

ληφθούν υπόψη οι πρόσφατοι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας και η 

αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού27.

3.4. Πλεονεκτήματα του ευρώ

Μακροχρόνια, η υιοθέτηση του ευρώ θα έχει αναμφίβολα θετική 

επίδραση πάνω στο ρυθμό μεγέθυνσης της Ε.Ε.. Ωστόσο, το ενιαίο 

νόμισμα από μόνο του δεν θα ανατρέψει τις βασικές τάσεις της 

ευρωπαϊκής οικονομίας της οποίας η μεγέθυνση εξαρτάται κυρίως 

από άλλους ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες.

Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι το 1999, μετά δηλαδή τη νομισματική 

ένωση, ο ρυθμός μεγέθυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας (2,1%) 

γνώρισε μια σημαντική επιβράδυνση, την οποία η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αποδίδει στην παγκόσμια νομισματική κρίση του 1997- 

1998. Ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2000 προβλέπεται γύρω στο 2,7%, 

έναντι 2,9 το 1998.

27 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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Τα άαεσα πλεονεκτήαατα του ευοώ

Το ευρώ θα επιδράσει μέσω πολλών παραγόντων πάνω στο ρυθμό 

μεγέθυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας :

1. Θα μειώσει το κόστος των εμπορικών συναλλαγών, διότι δεν θα 

είναι πια αναγκαίες οι αγοραπωλησίες ξένου συναλλάγματος για την 

διεκπεραίωση των συναλλαγών αυτών. Παρά το γεγονός ότι το ευρώ 

στην παρούσα του φάση δεν υπάρχει υπό μορφή χαρτονομίσματος ή 

μεταλλικού νομίσματος, το κόστος των εμπορικών συναλλαγών θα 

μειωθεί διότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών θα 

πραγματοποιείται απευθείας σε ευρώ (επιταγές, πιστωτικές κάρτες 

κλπ.).

Η όλη φιλοσοφία της μείωσης του κόστους των εμπορικών 

συναλλαγών και της επίδρασης της στο ρυθμό ανάπτυξης στηρίζεται 

πάνω στο γεγονός ότι ένα μέρος του εθνικού εισοδήματος 

μεταφέρεται από τους μη παραγωγικούς τομείς (τράπεζες) στο 

παραγωγικό τομέα. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, όσο 

παρουσιάζονται εκ πρώτης όψεως.

Το ευρώ δημιουργεί μια χρηματιστική αγορά με μεγαλύτερη 

ρευστότητα και προσφέρει μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο 

στα διεθνή, όσο και στα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Θα πρέπει επομένως 

να αναμένεται μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κινητικότητα κεφαλαίων 

και επομένως ένας μεγαλύτερος όγκος χρηματιστηριακών 

συναλλαγών. Οι τελευταίες όμως θα τείνουν να αυξήσουν τη 

μεταφορά πόρων από τον παραγωγικό τομέα στο χρηματιστικό με 

αποτέλεσμα να μειωθεί η θετική επίδραση του ευρώ στο ρυθμό 

μεγέθυνσης.

Αυτός ο μεγαλύτερος όγκος χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν θα 

πρέπει πλέον να ταυτίζεται με μια καλύτερη κατανομή των
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παραγωγικών κεφαλαίων και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

ευνοϊκός για το ρυθμό μεγέθυνσης. Πολλές εργασίες στο διεθνή χώρο 

έδειξαν τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα της τεράστιας πλειοψηφίας των 

διεθνών χρηματιστηριακών επενδύσεων, καθώς και της διεθνούς 

αγοράς συναλλάγματος.

Άλλωστε, το συναλλαγματικό κόστος των συναλλαγών δεν 

υπερέβαινε το 0,5% του ΑΕΠ της Ένωσης πριν την νομισματική 

ενοποίηση. Αν πράγματι το ευρώ θα επιτρέψει κάποιου είδους 

οικονομία για τις παραγωγικές επιχειρήσεις, μέσω μείωσης της 

μεταφοράς πόρων προς το μη παραγωγικό τομέα, σίγουρα αυτή η 

μείωση θα είναι δευτερευούσης σημασίας.

2. Κατάργηση της ενδο-ευρωπαϊκής κερδοσκοπίας πάνω στα 

συναλλάγματα. Βέβαια, το ερώτημα παραμένει ανοικτό σε ποιο 

βαθμό η ενδο-ευρωπαϊκή συναλλαγματική κερδοσκοπία θα 

αντικατασταθεί από τη διηπειρωτική κερδοσκοπία.

3. Κατάργηση της ανάγκης ασφάλισης έναντι του συναλλαγματικού 

ενδο-ευρωπαϊκού κινδύνου και μείωση των επιτοκίων που 

συμπεριλαμβάνουν και την «τιμή» του κινδύνου συναλλαγματικής 

αστάθειας.

4. Αύξηση του ειδικού βάρους του ευρώ στη διεθνή οικονομία σε 

σχέση με αυτό των εθνικών νομισμάτων που αντικατέστησε με 

αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος των εμπορικών συναλλαγών με 

τρίτες χώρες.

Αν και φαίνεται λογική αυτή η αύξηση της διεθνούς επιρροής του 

ευρώ, η ταχύτητα αυτής της αύξησης είναι αβέβαιη. Μερικοί 

αναλυτές υποστηρίζουν ότι το ευρώ θα αποκτήσει σύντομα μια διεθνή 

επιρροή ανάλογη του δολαρίου, ενώ οι θεωρίες του λεγάμενου 

«κανόνα της αδράνειας» υποστηρίζουν ότι ο ρυθμός αυτής της 

αύξησης θα είναι αργός.
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Αυτά τα «άμεσα» πλεονεκτήματα του ευρώ δεν φαίνεται να είναι σε 

θέση να παίξουν βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα ένα ρόλο 

καθοριστικής σημασίας πάνω στους ρυθμούς μεγέθυνσης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας. Η υιοθέτηση του ευρώ δεν αρκεί για να 

εξασφαλίσει μια περίοδο οικονομικής άνθισης που να μπορεί να 

συγκριθεί με τα «χρυσά χρόνια» της μεταπολεμικής περιόδου.

Άλλωστε, θα πρέπει να θυμηθεί κανείς τις ελπίδες που δημιούργησε 

και διέψευσε η ΟΝΕ στα αρχικά της στάδια, όταν η οικονομική 

τουλάχιστον ένωση (ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, ενιαία αγορά), 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

ολοκληρωμένη. Η περιοριστική οικονομική πολιτική με κύρια 

προτεραιότητα τον έλεγχο του πληθωρισμού και των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων ακύρωσε τα «μηχανικά» πλεονεκτήματα της 

οικονομικής ένωσης.

Την περίοδο 1991-1996 ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της Ε.Ε 

περιορίστηκε στο 1,5%, έναντι 3,3% την περίοδο 1986-1999. Οι 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συρρικνώθηκαν την περίοδο 1991-1996 

(-0,1% ετησίως κατά μέσο όρο), ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο 

αυξήθηκαν κατά 5,7%.

Επαναποοσδιοοισαόα των προτεραιοτήτων της οικονομικήα πολιτικής

Η χρηματιστηριακή κρίση του 1992-1993 στην Ευρώπη έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στις κακές επιδόσεις του πρώτου μισού της 

δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, η αύξηση της αποδοτικότητας του 

κεφαλαίου ως αποτέλεσμα των περιοριστικών νομισματικών, 

δημοσιονομικών και μισθολογικών πολιτικών, η οποία έφθασε τα 

επίπεδα της δεκαετίας του 1960, άρχισε να γίνεται αισθητή από το 

1997 πάνω στο ρυθμό μεγέθυνσης. Το 1997 το ΑΕΠ της Ευρώπης 

έφθασε το 2,7%.
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Την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ακολούθησε η χρηματιστική 

κρίση στην Ευρώπη, την υιοθέτησε του ευρώ ακολούθησαν οι 

συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 1997-1998. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κρύβει τις ανησυχίες της: «Για την

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικής σημασίας να εμποδίσει την 

παγκόσμια χρηματιστική κρίση να καταλήξει σε μια τρίτη περίοδο 

ύφεσης μετά την συρρίκνωση του 1992-1993 και την έντονη 

επιβράδυνση του 1996».

Η Ε.Ε. φαίνεται να έχει καταφέρει να εμποδίσει την κρίση, όχι όμως 

και την επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης, για το 1999 κατά 0,8% 

και για το 2000 κατά 0,2% σε σχέση με το 1988.

Το γεγονός ότι μια βαθιά επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας 

παρουσιάζεται σήμερα ως ένα απίθανο ενδεχόμενο, οφείλεται στη 

βελτίωση των βασικών δεικτών της ευρωπαϊκής οικονομίας κατά τα 

χρόνια του 1990 αφενός και στη σχετική αλλαγή στις προτεραιότητες 

της οικονομικής πολιτικής αφετέρου.

Κατά τη δεκαετία του 1990, πολλοί βασικοί δείκτες της οικονομίας 

της Ε.Ε. παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Ο πληθωρισμός μειώθηκε 

από πέραν του 6% το 1991 στο 1,9% το 1998. Το δημοσιονομικό 

έλλειμμα από πέραν του 6% το 1991 έπεσε στο 1,8% το 1998.

Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα για να 

φθάσει τα επίπεδα της δεκαετίας του 1960. Το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών της Ε.Ε. από -1 ,4%  του ΑΕΠ έφθασε το 1997 και 1998 

στο 1,2% και 1,1% αντίστοιχα. Μόνο το δημόσιο χρέος παρουσιάζει 

αρνητική εξέλιξη. Από 58% αυξήθηκε στο 70% του ΑΕΠ.

Από το 1995 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γίνεται θετικό. Η 

θετική αλλαγή στην οικονομική συγκυρία στις αρχές της δεύτερης
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πενταετίας του 1990 στηρίχθηκε κυρίως στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. 

Αντίθετα με μια πλατεία διαδομένη αντίληψη, η «υγεία» των βασικών 

οικονομικών δεικτών δεν αρκεί για να εξασφαλίσει ψηλά επίπεδα 

μεγέθυνσης και απασχόλησης. Πρέπει και η διεθνής ζήτηση να 

αντιστοιχεί στις παραγωγικές δυνατότητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει «Ο ρυθμός ανάπτυξης το 1999 και 

μετά θα καθοριστεί ουσιαστικά από τη σχετική δύναμη δύο 

αντίπαλων δυνάμεων: ισχυροί, τοπικοί βασικοί δείκτες ενάντια σε 

χειρότερες διεθνείς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες».

Αυτή η παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι βέβαια σωστή. 

Ωστόσο, αυτές οι «αντίπαλες δυνάμεις» δεν είναι ασύνδετες μεταξύ 

τους, δεν αποτελούν διαφορετικά «κεφάλαια». Η βελτίωση του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ε.Ε. δεν σχετίζεται με τα 

αυξημένα ελλείμματα στις τρέχουσες συναλλαγές των χωρών που 

πρωτοστάτησαν στη διεθνή κρίση και με την υπερτίμηση των 

νομισμάτων τους σε μια προσπάθεια να χρηματοδοτήσουν την 

ανάπτυξη τους μέσω ξένων κεφαλαίων. Αυτές οι χώρες στήριξαν την 

εντυπωσιακή τους ανάπτυξη πάνω στις εξαγωγές, ενώ οι διεθνείς 

εξελίξεις οδηγούσαν στην επιδείνωση των όρων ανταλλαγής εις 

βάρος τους.

Η χρηματιστηριακή κρίση, η πτώση των επιτοκίων των ΗΠΑ και η 

μείωση της συναλλαγματικής αξίας του δολαρίου που επακολούθησε 

υποχρέωναν την Ευρώπη σ ’ αυτή τη σχετική αλλαγή προτεραιοτήτων, 

ενώ η κατάσταση των βασικών δεικτών την καθιστούσε ανώδυνη. Η 

βασική αλλαγή συνίσταται σε μια αισθητή πτώση των επιτοκίων, την 

οποία διευκόλυνε το ευρώ χωρίς να την επιβάλλει. Τα μακροχρόνια, 

ονομαστικά επιτόκια της ευρωζώνης μειώθηκαν αισθητά. Αρχές του 

1999 έπεσαν κάτω από το 4 %,  ενώ μέσα στο 1997 ξεπέρασαν το 6 %.
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Αυτή η εξέλιξη τόνωσε τη δραστηριότητα και περιόρισε τις 

επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης. Η οικονομική μεγέθυνση του 1998 

και 1999 στηρίχθηκε κυρίως πάνω σε ενδογενείς παραμέτρους: 

καλύτεροι όροι δανεισμού, αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και των 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία ετήσια της 

αναφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει, ως ένα βαθμό, τις 

καλύτερες επιδόσεις της οικονομίας των ΗΠΑ κατά την τρέχουσα 

δεκαετία στη πιο δραστήρια και επεμβατική οικονομική πολιτική των 

ΗΠΑ σε σχέση μ ’ αυτή της Ευρώπης.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιμένει στα επόμενα χρόνια 

θεαματικές εξελίξεις όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης, η 

προτεραιότητα στις ενδογενείς παραμέτρους της ανάπτυξης θα γίνει 

μεσοπρόθεσμα αισθητή πάνω στους ρυθμούς μεγέθυνσης της 

οικονομίας.

Μια από τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η 

ευρωζώνη στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής είναι ο 

συντονισμός της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Θεσμικά και οικονομικά προβλήματα καθιστούν αυτό το συντονισμό 

ιδιαίτερα δύσκολο.

Στο θεσμικό επίπεδο, πέρα από την περιοριστική αρχή του 3% για το 

δημοσιονομικό έλλειμμα του Συμφώνου Σταθερότητας, η 

νομισματική πολιτική είναι ευθύνη της Κεντρικής, Τράπεζας της 

Ευρώπης, ενώ η ευθύνη για την δημοσιονομική πολιτική παραμένει 

στη δικαιοδοσία των κρατών εθνών.

Στο οικονομικό επίπεδο, βασική δυσκολία στη διαμόρφωση 

οικονομικής πολιτικής αποτελεί η υφιστάμενη ανομοιογένεια των 

εθνικών συγκυριών. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης επιχειρεί
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σήμερα να διαμορφώσει μια νομισματική πολιτική που να λαμβάνει 

υπόψη τόσο την υπερθέρμανση στην Ιρλανδία, όσο και την ύφεση στη 

Γερμανία. Η πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης είναι η 

πολιτική του «μέσου όρου», και ως εκ τούτου λιγότερο 

αποτελεσματική συγκρινόμενη με την οικονομική πολιτική χωρών 

όπως οι ΗΠΑ.

Βέβαια, το ίδιο το ευρώ θα συμβάλει σ ’ ένα μεγαλύτερο συντονισμό 

των ευρωπαϊκών συγκυριών, όμως αυτός ο συντονισμός αποτελεί μια 

μακροπρόθεσμη διαδικασία. Ένα άλλο ερώτημα που παραμένει 

ανοικτό και που θα επιδράσει αρνητικά πάνω στη δραστηριότητα 

στην Ευρώπη είναι το βάθος και η έκταση της ύφεσης που αναμένεται 

στις ΗΠΑ μετά από ένα ανοδικό κύκλο ιδιαίτερα μακροχρόνιο.

Πέρα όμως από τις αβεβαιότητες σχετικά με την διεθνή συγκυρία και 

τα ιδιαίτερα προβλήματα της Κεντρική Τράπεζας της Ευρώπης, θα 

πρέπει να αναμένει κανείς, μεσοπρόθεσμα, αύξηση των ρυθμών 

μεγέθυνσης στην Ε.Ε ως σύνολο.

Οι αρχές της δεκαετίας του 2000 θα χαρακτηρίζονται από αύξηση των 

ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, λόγω των άμεσων πλεονεκτημάτων του 

ευρώ και κυρίως λόγω του επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων 

της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη μετά την κρίση των 

περιοριστικών πολιτικών που σχετίζονται άμεσα με την διεθνή κρίση 

του 1997-1998.

Η Κύπρος δυστυχώς δεν θα επωφεληθεί ικανοποιητικά από αυτούς 

τους αυξημένους ρυθμούς μεγέθυνσης. Η Κύπρος διαθέτει τις 

χαμηλότερες επιδόσεις της Μεσογείου, όσον αφορά την ελαστικότητα 

των εξαγωγικών της προϊόντων ως προς το εισόδημα (ΑΕΠ) των 

εξαγωγικών της προορισμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου, μεγέθυνση της τάξης του 1% στην Ε.Ε.

ι
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προκαλεί αύξηση της τάξης του 0,4 μέχρι 0,8 των κυπριακών 
εξαγωγών.

Με άλλα λόγια, η Κύπρος είναι εγκλωβισμένη σε οπισθοδρομικές 

μεταποιητικές εξειδικεύσεις, γεγονός που αποτελεί μείζων πρόβλημα 

της κυπριακής οικονομίας. Η Κύπρος εξάγει τυποποιημένα προϊόντα 

πρώτης ανάγκης τα οποία χαρακτηρίζονται από έλλειψη ευαισθησίας 

ως προς το εισόδημα .

3.5. Οφέλη ένταξης Κύπρου στην Ε.Ε.

Τα οφέλη για την Κύπρο στο σύνολό της από την ένταξη της στην 

ΕΕ, θα είναι αρκετά ουσιαστικά και ολόκληρος ο πληθυσμός του 

νησιού πολιτικά, οικονομικά , κοινωνικά , περιβαλλοντικά και άλλα 

πλεονεκτήματα.

Παρά το ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η ένταξη στην Ε.Ε. 

απαιτεί επίσης υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, καθώς και μια περίοδο 

προσαρμογής που θα προκαλέσει με βεβαιότητα, μερικά προβλήματα, 

γενικά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πλεονεκτήματα της ένταξης 

ξεπερνούν κατά πολύ τα μειονεκτήματα.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, η οποία 

οπωσδήποτε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ε.Ε. και 

επηρεάζεται κατά πολύ από τις αποφάσεις της. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το 50% των εξαγωγών του ελεγχόμενου από την κυβέρνηση της 

Κύπρου και το 64% των τουρκοκυπριακών εξαγωγών γίνονται σε 

χώρες της Ε.Ε. ,για να κ ατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι η Ε.Ε. 

για το νησί. 28

28 Τομπάζος, Σ., 1999, “ Ευρώ και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου», Λευκωσία
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Πολιτικά

Τα πολιτικά οφέλη από την ένταξη στην Ε.Ε. είναι εξαιρετικά 

σημαντικά τόσο για τις δυο κύριες κοινότητες του νησιού, καθώς και 

για το ίδιο το κράτος. Τα κύρια οφέλη είναι :

α) Βελτίωση των μεταξύ της ελληνοκυπριακής και 

τουρκοκυπριακής κοινότητας, αφού θα ακολουθούν το πρότυπο 

της Ε.Ε. και θα συμμετέχουν στους μηχανισμούς της. Θα πρέπει 

να θυμόμαστε ότι η ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, από την 

οποία προήλθε η Ε.Ε., γεννήθηκε από την πικρή εμπειρία του Β ’ 

παγκοσμίου πολέμου και τη διαπίστωση ότι η επανάληψη των 

αποτρόπαιων πολέμων , μπορούσε να σταματήσει μόνο με τη 

στενότερη συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών συμφερόντων 

από τις εθνότητες και από τη συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς 

μηχανισμούς ολοκλήρωσης.

β) Αυξημένη ασφάλεια για ολόκληρο τον πληθυσμό της Κύπρου 

που θα προέλθει από τη συμμετοχή σε μια κοινότητα εθνών και 

κυρίαρχων κρατών, που τονίζει την προσήλωση της στις αρχές 

της ελευθερίας, της δημοκρατίας, το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους 

δικαίου. Οι αρχές αυτές επιβεβαιώνονται από την Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή όλα τα παραπάνω είναι θεμελιώδη 

για την Ε.Ε. , παραβίαση τους από ένα κράτος μέλος , ή σε ένα 

κράτος μέλος, θα είναι απαράδεκτη. Η Ένωση των 15 κρατών 

έχει την οικονομική, πολιτική, και τέλος τη στρατιωτική ισχύ , 

τόσο για να ενεργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας ,για τέτοιες 

παραβιάσεις, όσο και για να επιβάλλει διορθωτικές ενέργειες 

όπου σημειώνονται παραβιάσεις.

γ) Δέσμευση για προσφυγή στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και στο 

ευρωπαϊκό νομικό σύστημα, για επίλυση προβλημάτων, και κατά 

συνέπεια, ύπαρξη σημείου αναφοράς για επίλυση διαφορών και 

προβλημάτων που ξεπερνούν τα στενά συμφέροντα πολιτικών 

ομάδων, κοινοτήτων και ομάδων πίεσης. Αυτό δε σημαίνει ότι η
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ευρωπαϊκή νομοθεσία θα κρίνει τα πάντα, αλλά μάλλον ότι οι 

βασικές αρχές που αποτελούν το θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας 

της Ε.Ε. , όπως είναι η αρχή της μη διάκρισης , θα πρέπει να 

τηρούνται.

δ) Η ικανότητα συμμετοχής ως μέλος με δικαίωμα ψήφου στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. , ώστε να είναι σε θέση 

να επηρεάζει αποφάσεις που αφορούν την Κύπρο και ολόκληρη 

την Ευρώπη.

ε) Απόκτηση της Ευρωπαϊκής υπηκοότητας στους πολίτες της 

Κύπρου.

Οικονομικά

α) Πρόσβαση των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε μια 

τεράστια ενιαία αγορά που αποτελείται σήμερα από τις 15 πλέον 

οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης με πληθυσμό 

πέραν των 370 εκατομμυρίων , ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

7.269.116 εκ. δολάρια και εισαγωγές 1.644.806 εκ δολάρια , που 

αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των κυπριακών εξαγωγών 

στα κράτη μέλη.

β) Συμμετοχή της Κύπρου στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, 

μια περιοχή όπου διασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση 

προϊόντων, υπηρεσιών, ανθρώπων και αγαθών, θα οδηγήσει 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε πιο αποτελεσματική 

κατανομή των μέσων παραγωγής σε δραστηριότητες στις οποίες 

η Κύπρος διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτό θα έχει 

θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση, 

γ) Συμμετοχή στην ανάπτυξη και βελτίωση της οικονομίας της 

Ε.Ε.

δ) Προσέλκυση επενδύσεων από την Ε.Ε. σε δραστηριότητες , 

όπου η Κύπρος διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

επιτυγχάνοντας έτσι τη μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό 

επιχειρηματικό κέντρο.
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ε) Υιοθέτηση του ευρώ, και συμμετοχή της Κύπρου στην 

οικονομική και νομισματική ένωση, μια περιοχή που επικρατούν 

συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας, αναμένεται να 

οδηγήσει σε χαμηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερα επιτόκια. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης 

εμπιστοσύνης μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, αυξημένων 

επενδύσεων και υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η 

συμμετοχή στην Ο.Ν.Ε. θα πρέπει να δώσει ώθηση στις 

κυπριακές εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα υπάρξει μείωση 

των εξόδων συναλλαγών , που θα προκόψει από την κατάργηση 

των κινδύνων από το συνάλλαγμα και των εξόδων μετατροπής 

του ντόπιου νομίσματος σε ευρώ, κατά τις εμπορικές συναλλαγές 

με άλλα μέλη της Ο.Ν.Ε.

στ) Ύ παρξη μεγαλύτερης επιλογής για τους καταναλωτές όσον 

αφορά προϊόντα και υπηρεσίες.

η) Αυξημένη οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε. προς την Κύπρο. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. θα 

δοθεί στη γεωργία μέσω διαρθρωτικών ταμείων.

Άλλα οφέλη

Αναμένεται ένα ολόκληρο φάσμα πλεονεκτημάτων που καλύπτει τους 

περισσότερους τομείς των επιχειρήσεων και της ζωής γενικά. Οι 

νόμοι και τα πρότυπα θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να 

εκσυγχρονιστούν στις περισσότερες περιπτώσεις.

Τα κοινωνικά προγράμματα θα ευθυγραμμιστούν με τα υψηλά 

επίπεδα του κοινωνικού χάρτη, ενώ θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη 

βελτίωση του περιβάλλοντος , των επιπέδων ασφάλειας και της 

αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής , ιδιαίτερα στις λιγότερες 

ανεπτυγμένες π εριοχές του νησιού που θα πληρούν τα κριτήρια για 

μεγάλη βοήθεια από την Ε.Ε.
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Η σημασία της Κύπρου παγκόσμια θα ενισχυθεί και η χώρα θα είναι 

σε θέση να επηρεάσει την πολιτική της Ε.Ε. και να συνεργαστεί με 

τους εταίρους της στην Ε.Ε. στην εφαρμογή πολιτικών29.

3.6. Προκλήσεις ένταξης στην Ε.Ε

Η Κύπρος αναμένει σημαντικότατα οφέλη αλλά και μεγάλες αλλαγές 

από την ένταξη της στην Ε.Ε τόσο στην κοινωνία όσο και στην 

οικονομία της.

Βασικές οικονομικές αλλαγές :

Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα σε δώδεκα χώρες, δημιούργησε μια νέα, 

ισχυρότατη οικονομική ζώνη παγκόσμιας εμβέλειας και την ενίσχυση 

της κοινής εξωτερικής εμπορικής πολιτικής. Η Κύπρος επιθυμεί να 

συμβαδίσει σε αυτό το εγχείρημα. Πέρα όμως από το έργο που έχει 

ήδη συντελεστεί, υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα, τα οποία 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Η μελλοντική ένταξη της Κύπρου στην ΟΝΕ και στο Ευρώ 

αναμένεται να αποφέρει τεράστια οφέλη. Το βασικότερο όφελος 

εκτιμάται ότι θα προκύψει από την εμπέδωση συνθηκών 

μακροοικονομικής σταθερότητας.

Η λειτουργία της αγοράς, η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού, η 

διαφάνεια των τιμών, η εξάλειψη του κόστους μετατροπής και του 

συναλλαγματικού κινδύνου, η ενδυνάμωση του χρηματοδοτικού 

τομέα και της κεφαλαιαγοράς καθώς και η ενδεχόμενη αύξηση των 

επενδύσεων είναι οφέλη που αναμένονται στην οικονομία της 

Κύπρου.

29 Θεοφάνους , Α., 2000, «Η Κύπρος στην Ε.Ε και το νέο διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και 
Προοπτικές», Εκδ. Σιδέρης
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Στη Κύπρο , υπάρχει το νομικό πλαίσιο και η διοικητική δομή για την 

υιοθέτηση και τη πλήρη ενσωμάτωση του ευρώ στη κυπριακή αγορά. 

Η αναβάθμιση του μπορεί να συμβάλλει στη μετεξέλιξη της Κύπρου 

σε ένα διεθνές οικονομικό κέντρο.

Η διεύρυνση θα φέρει σημαντικά οφέλη στους εμπορικούς εταίρους. 

Μια μεγαλύτερη εσωτερική αγορά: περισσότεροι από 450

εκατομμύρια πολίτες, που αποτελούν περίπου το 18% του 

παγκόσμιου εμπορίου και συνεισφέρουν περισσότερο από το 25% του 

παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η επέκταση 

εφαρμογής των "τεσσάρων ελευθεριών" στα νέα Κράτη Μέλη θα 

απλουστεύσει και θα αυξήσει την πρόσβαση των τρίτων χωρών στην 

αγορά της ΕΕ.

Βασικές αλλαγές στη διακυβέρνηση και την κοινωνία:

• Τα μονοπώλια καταργούνται και καθιερώνονται ρυθμίσεις για 

να διευκολυνθεί η σταθερή πορεία προς τον ανταγωνισμό και η 

λειτουργία της ελεύθερης αγοράς προς όφελος του 

καταναλωτή.

• Ο πολίτης και η μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί αποκτούν 

προσβάσεις στα όργανα της ΕΕ και έτσι ενισχύεται ο ρόλος 

τους για κριτική και έλεγχο των πράξεων ή των παραλείψεων 

της Κυβέρνησης.

• Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης για πρόοδο και ευημερία 

στο χώρο της έρευνας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης, της 

τεχνολογίας και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

• Το Ευρωπαϊκό μέλλον και συνάμα το μέλλον της Κύπρου 

ταυτίζεται πλέον με την ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία αλλά 

και την κοινωνία της γνώσης.

• Ο πολίτης αποκτά την ιθαγένεια της ΕΕ, (δεν αντικαθιστά την 

εθνική ιθαγένεια αλλά την εμπλουτίζει και τη συμπληρώνει). 

Αποκτά, επίσης, δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας,
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διαμονής και άσκησης εργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς 

και της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών.

• Ο πολίτης αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του κράτους της ΕΕ, στο 

οποίο κατοικεί. Αποκτά, επίσης, το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

• Με τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ενιαία Αγορά, που θα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζώνης του ευρώ, 

επιχειρηματίες και εργαζόμενοι μπορούν να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους χωρίς τους περιορισμούς που ίσχυαν 

μέχρι σήμερα.

• Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση σε μια 

τεράστια ενιαία αγορά, που αριθμεί 450 εκ. ανθρώπους.

• Προωθούνται δράσεις τόνωσης του επιχειρηματικού πνεύματος, 

με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μικρών 

επιχειρήσεων.

• Παρέχεται στήριξη στον εργαζόμενο, με τη διασφάλιση των 

κοινωνικών του δικαιωμάτων και την προστασία του από 

επαγγελματικές ασθένειες και ατυχήματα.

• Διασφαλίζονται η πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές, η 

επαγγελματική κατάρτιση, τα φορολογικά και κοινωνικά 

πλεονεκτήματα του διακινούμενου εργαζόμενου και της 

οικογένειάς του.

• Κατοχυρώνονται οι ίσες ευκαιρίες και η ίση μεταχείριση 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης και 

της επαγγελματικής κατάρτισης.

• Ο καταναλωτής τυγχάνει καλύτερης προστασίας και αποκτά 

πρόσβαση σε ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, με 

χαμηλότερες τιμές, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, με 

ειδικές ρυθμίσεις που επιδιώκουν να συμβιβάσουν την αρχή 

της ελευθερίας των συναλλαγών με την υγεία και την ασφάλειά 

του
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• Επιδιώκεται η προστασία της υγείας του πολίτη με την παροχή 

ποιοτικής και ασφαλούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην 

επικράτεια της ΕΕ

• Στον τομέα της εκπαίδευσης διευκολύνεται η κυκλοφορία 

ανθρώπων και ιδεών, η διακίνηση φοιτητών και εκπαιδευτικών. 

Παρέχονται ευκαιρίες για συμμετοχή σε κοινοτικά 

προγράμματα, ενώ αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για 

εκμάθηση γλωσσών, δια βίου μάθηση κ.ά.. Επίσης, 

εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα δίδακτρα των 

Πανεπιστημίων.

• Εφαρμόζονται συγκεκριμένες πολιτικές και λαμβάνονται μέτρα 

για την προστασία του περιβάλλοντος: ποιότητα νερών, έλεγχο 

βιομηχανικής ρύπανσης, προστασία της ατμόσφαιρας, 

διαχείριση των αποβλήτων, προστασία της φύσης κ.ά.

3.7. Οι πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις της Κύπρου από την 

ένταξή της στην Ε.Ε.

Η Κύπρος προσδοκούσε και εξακολουθεί να προσδοκά ότι και οι δυο 

κοινότητες του νησιού, θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την 

εμπειρία που η Ευρώπη απέκτησε στη δημιουργία γεφυρών μεταξύ 

των λαών και κοινοτήτων καθώς και από τη συμμετοχή στους 

ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ολοκλήρωσης.

Επίσης, θα ανάγκαζε την Ε.Ε. να αναλάβει μια περισσότερο ενεργό 

δράση για την επίλυση του Κυπριακού. Η Ε.Ε. δεν είχε ασχοληθεί 

σοβαρά με το Κυπριακό πρόβλημα καλυπτόμενη πίσω από τα 

Ηνωμένα Έθνη. Έτσι στην ουσία ακολουθούσε μια πολιτική διπλών 

κριτηρίων, που δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές που η ίδια 

πρεσβεύει.
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Επιπρόσθετα θα έδινε τη δυνατότητα στην Ελληνική διπλωματία να 

αποκτήσει μεγαλύτερη ευλυγισία στην προσπάθειά της να συνδέσει 

το Κυπριακό όχι μόνο με την ομαλοποίηση των σχέσεων Ε.Ε. - 

Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον θεωρητικά και με άλλες αιτήσεις 

ένταξης. Από στρατηγικής πλευράς η ένταξη της Κύπρου θα ενίσχυε 

την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ θα απέτρεπε σε 

μεγάλη έκταση οποιαδήποτε απειλή εναντίον της ασφάλειας του 

κυπριακού κράτους.

Σημαντικότερο, όμως, η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην 

Κύπρο και ειδικότερα των κοινοτικών ελευθεριών θα είχε ευεργετικές 

συνέπειες στο πολιτικό πρόβλημα. Η ελευθερία εγκατάστασης, 

διακίνησης και περιουσίας είναι αρχές που διασφαλίζει η Ε.Ε. για 

όλους τους υπηκόους της.

Η αναγκαιότητα εφαρμογής των ελευθεριών που επικαλείται η Ε.Ε. 

θα έδινε την δυνατότητα στην Κυπριακή Κυβέρνηση να πιέσει ώστε 

οποιαδήποτε λύση του κυπριακού να αντανακλούσε ακριβώς τις 

βασικές συνισταμένες ύπαρξης της Ε.Ε. και όχι τις τουρκικές 

επιδιώξεις οι οποίες αποσκοπούσαν στο διαχωρισμό του βορείου 

κατεχόμενου τμήματος της νήσου.

Επίσης, η ένταξη της Κύπρου θα εξυπηρετούσε και το ίδιο το 

συμφέρον της Ε.Ε. να αναλάβει μια πολιτική πρωτοβουλία, γιατί θα 

αναδεικνυόταν σε παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην 

περιοχή. Θα δινόταν, ακόμα, η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής της 

Κύπρου ως πλήρους μέλους με δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες 

λήξης αποφάσεων της Ε.Ε. ώστε να είναι σε θέση να επηρεάζει 

αποφάσεις που αφορούν την Κύπρο και την Ευρώπη.

Επίσης, λόγω του ότι η Κύπρος διατηρεί άριστες σχέσεις με τις χώρες 

της Μ. Ανατολής, θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας, οικονομικός και πολιτικός, ανάμεσα στην Ευρώπη και
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την Μ. Ανατολή. Στο οικονομικό πεδίο, η πρόσβαση των κυπριακών 

προϊόντων στην δυναμική αγορά της Ένωσης είναι ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα.

Εντάσσεται σε μια αγορά άνω των 370 εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Επίσης η Κύπρος θα έχει συμμετοχή στους χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς της Ε.Ε. Ακόμα, η πλήρης συμμετοχή της Κύπρου στην 

Κοινή Αγροτική Πολιτική, είναι ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα.

Η συμμετοχή αυτή θεωρείται ότι θα εξασφαλίσει την ελεύθερη 

πρόσβαση των γεωργικών εξαγωγών στην ευρωπαϊκή αγορά και θα 

απαλλάξει από τις ποσοστώσεις που οι μηχανισμοί της ΚΑΠ 

επιβάλουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των εξαγωγών του 

ελεγχόμενου από την κυβέρνηση της Κύπρου και το 64% των 

τουρκοκυπριακών εξαγωγών γίνονται σε χώρες της Ε.Ε.

Ακόμα, η προσέλκυση επενδύσεων από την Ε.Ε. σε δραστηριότητες 

όπου η Κύπρος διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, μετατρέποντας 

την Κύπρο σε περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο. Τέλος η 

υιοθέτηση του Ευρώ και η συμμετοχή της Κύπρου στην Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση30.

30 Λαζαρίδης, Κ., Ν., 2000, «Η Κυπριακή Οικονομία Στον 21 Αιώνα, Προς Ένα Νέο Μοντέλο 
Ανάπτυξης», Λευκωσία, Εκδόσεις Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας
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Κεφάλαιο 4

Η Κυπριακή Οικονομία την σημερινή εποχή

4.1. Γενικά στοιχεία

Το 2006, η οικονομία της Κύπρου συνέχισε να αναπτύσσεται με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς, παρά τη διατήρηση της τιμής του 

πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Η θετική πορεία της οικονομίας 

οφείλεται κυρίως, στην σημαντική αύξηση που παρουσίασαν η 

ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις.

Τα χαμηλά επιτόκια-τόσο για δανεισμό σε κυπριακές λίρες όσο και 

σε ευρώ- καθώς και η αύξηση της απασχόλησης επέδρασαν θετικά 

στην ιδιωτική κατανάλωση, αλλά και στον τομέα των κατασκευών.

Η χαμηλότερη προσέλευση τουριστών αντισταθμίστηκε, σε μεγάλο 

βαθμό, από αύξηση της κατά κεφαλής δαπάνης των περιηγητών και 

από τις ψηλές επιδόσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, 

χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

Η θετική επίδοση της οικονομίας τροφοδοτήθηκε από τις θετικές 

προσδοκίες που δημιούργησε η ένταξη της Κύπρου στο Μηχανισμό 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ II) το Μάιο του 2005, την πορεία 

της θετικής εξυγίανσης των τελευταίων τριών χρόνων καθώς και την 

προδιαγραφόμενη ένταξη στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουάριου 2008.

Η θετική εικόνα της Κυπριακής οικονομίας οφείλεται επίσης και στο 

δυναμισμό που παρουσίασε η διεθνής οικονομία. Στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στην Ευρωζώνη η οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε
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σημαντική ανάκαμψη, με σημαντικές επιδόσεις στη Γερμανία, Γαλλία 

και Ην. Βασίλειο, καθώς επίσης και σε άλλες μικρότερες 

οικονομίες31.

Η Κύπρος θεωρείται μία σύγχρονη οικονομία, βασισμένη κυρίως στον 

τομέα των υπηρεσιών, με πολλά κοινά με τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη 

μέλη της ΕΕ που γειτονεύουν στη Μεσόγειο. Έχει μια σημαντική 

τουριστική βιομηχανία και ένα δυναμικό επιχειρηματικό τομέα.

Οι πιθανότητες της Κύπρου, για μια επιτυχή πορεία προς την 

ευρωζώνη ενισχύονται το 2007 από την πρόσφατη επίδοση της στο 

μέτωπο του πληθωρισμού. Ο σχετικός εναρμονισμένος δείκτης τιμών 

μειώθηκε σημαντικά τους τελευταίους μήνες του 2006 με αποτέλεσμα 

να ικανοποιείται το κριτήριο του Μάαστριχτ διατηρώντας ταυτόχρονα 

ένα λογικό περιθώριο ασφαλείας.

Στόχο της κυβερνητικής πολιτικής το 2006 , αποτέλεσε η επιτυχής 

συμμετοχή της κυπριακής λίρας στο ΜΣΙ II καθώς και η κατάλληλη 

προετοιμασία για την ομαλότερη υιοθέτηση του ευρώ και την ένταξη 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) την 1η 

Ιανουάριου 2008.

Ωστόσο , παρά τις θετικές επιδόσεις και τη σταθερή διαδρομή προς 

τη ζώνη του ευρώ, η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί σύμφωνα με 

τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βρίσκεται σε ευαίσθητη 

ισορροπία λόγω του δημογραφικού προβλήματος και των

επιβαρύνσεων που επιφέρει στα ασφαλιστικά ταμεία η συνεχιζόμενη 

γήρανση του πληθυσμού, δια των συντάξεων και της

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Κατά την υιοθέτηση του προγράμματος σύγκλισης 2007-2010, η ΕΕ 

επεσήμανε ότι η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των 6 κρατών-μελών της
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κοινότητας οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» καθώς 

θα βρίσκεται μέχρι το 2050 στην θέση κατά την οποία θα 

υποχρεούται να καταβάλει το 11,5% του ΑΕΠ για πληρωμή 

συντάξεων.

Σε γενικές όμως γραμμές, οι επιδόσεις της Κύπρου εμφανίζονται 

πολύ καλές, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας 

εκτιμάται ότι ανήλθε στο 3,8% σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση 

με το 3,9% το 2005 ενώ το έλλειμμα διέγραψε καθοδική πορεία .

4.2. Νόμισμα -  Συναλλαγματική ισοτιμία -  επιτόκια

Η ισοτιμία της κυπριακής λίρας το 2006, μετά την ένταξή της στο 

Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ II) στις 29 Απριλίου 

του 2005, συνέχισε να κυμαίνεται εντός του επίσημου εύρους +/- 

15% και του ανεπίσημου +/-2,25%, με την κεντρική της ισοτιμία να 

έχει καθορισθεί στις 0,585274 κυπριακές λίρες ανά ευρώ.

Το 2006 η κυπριακή λίρα παρουσίασε μικρή αποδυνάμωση έναντι του 

ευρώ, φτάνοντας τα 1,7298 ευρώ το Δεκέμβριο 2006, σε σύγκριση με 

1,7438 την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Το 2006 η Κύπρος ακολούθησε συναλλαγματική πολιτική 

σταθερότητας του νομίσματος της έναντι του ευρώ. Από την ένταξή 

της στον μηχανισμό, η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας 

εξακολουθεί να είναι πλησίον και ελαφρώς ανατιμημένη σε σχέση με 

την κεντρική της ισοτιμία με πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Παράλληλα, οι διαφορές των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έναντι του 

επιτοκίου ΕΕΓΙΙΙΒΟΙΙ τριών μηνών μειώθηκαν σταδιακά προς το τέλος 

της εξεταζόμενης περιόδου. Τόσο τα μακροπρόθεσμα όσο και τα
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βραχυπρόθεσμα επιτόκια μετά από παρέμβαση της Κεντρικής 

Τράπεζας Κύπρου παρουσίασαν καθοδική τάση σημειώνοντας μείωση 

δύο μονάδων κατά το 2006.

Τα βασικό επιτόκιο της κυπριακής λίρας διαμορφώθηκε στο 4,50% 

ενώ το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,50%. 

Σημειώνουμε ότι, έναντι του ευρώ και σε όρους σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 

της λίρας Κύπρου προσεγγίζει τους ιστορικούς μέσους όρους, όπως 

αυτοί υπολογίζονται από τον Ιανουάριο του 1996 και από τη 

δημιουργία του ευρώ το 1999.

Επιπλέον, ανατιμήθηκε κατά 10,2% έναντι του δολαρίου, φθάνοντας 

τα 2,2861 δολάριο ανά λίρα το Δεκέμβριο του 2006, σε σύγκριση με 

τα 2,0700 δολάριο ανά λίρα που ίσχυε την αντίστοιχη περίοδο του 

2005.

Τέλος, η Κυπριακή λίρα παρουσίασε μικρές διακυμάνσεις με τάση 

αποδυνάμωσης έναντι της στερλίνας, φτάνοντας στις 1,1639 

στερλίνες ανά λίρα στο τέλος Δεκεμβρίου 2006, σε σύγκριση με 

1,1855 στερλίνες ανά λίρα την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Η εξέλιξη της μέσης ισοτιμίας της Κυπριακής λίρας (έναντι του ευρώ 

και του δολαρίου) τα τελευταία χρόνια, έχει ως εξής :

Μέση Ετήσια Ισοτιμία 

ΟΥΡ

Έτος ΕυΚ.Ο Ι ^ ϋ

2000 1,7390 1,6055

2001 1,7313 1,5516
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2002 1,7331 1,6396

2003 1,7069 2,1025

2004 1,7269 2,3480

2005 1,7437 2,0653

2006 1,7298 2,2774

Πηγή: Πρεσβεία ιλλάδος στην Κύπρο, 2007

4.3. Πληθωρισμός

Κατά το 2006 ο πληθωρισμός στην Κύπρο, όπως υπολογίζεται από 

την ποσοστιαία μεταβολή του Εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, 

επιβραδύνθηκε οριακά σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με 

2,6% το 2005, παρά τις περαιτέρω σημαντικές αυξήσεις στις τιμές 

του πετρελαίου.

Μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση του πληθωρισμού, στο υπό 

επισκόπηση έτος, είχε ο εντονότερος ανταγωνισμός στο λιανικό 

εμπόριο, που φαίνεται να ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά την ένταξη της 

Κύπρου στην ΕΕ και την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση των 

εισαγωγών, σε συνάρτηση με τον εντονότερο ανταγωνισμό στο 

διεθνές εμπόριο.

Σημειώνεται ακόμα ότι η συγκριτικά μεγαλύτερη επίδραση της 

αύξησης των τιμών των γεωργικών προϊόντων στον πληθωρισμό, 

αντισταθμίστηκε από την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των 

τιμών των υπηρεσιών.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι, παρά τη διατήρηση της 

τιμής του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα το 2006, ο εναρμονισμένος 

δείκτης πληθωρισμού περιορίσθηκε στο 2,2%, χαμηλότερα δηλαδή 

από το σχετικό κριτήριο του Μάαστριχτ που υπολογίζεται στο 2,9% 

για το Δεκέμβριο του 2006.
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Αναλυτικότερα, οι τιμές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην 

κατηγορία των εγχώριων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 4,4% το 2006 σε 

σύγκριση με άνοδο 1,8% το 2005. Η εν λόγω επιτάχυνση οφείλεται 

στην άνοδο του ρυθμού αύξησης των τιμών των εγχώριων 

βιομηχανικών προϊόντων, των γεωργικών προϊόντων και του 

ηλεκτρισμού.

Αντίθετα, οι τιμές των εισαγομένων προϊόντων μειώθηκαν κατά 1,1% 

το 2006 σε σύγκριση με μείωση 2,5% το 2005. Οι καταγραφόμενες 

μειώσεις αντανακλούν τόσο την ενδυνάμωση της κυπριακής λίρας 

όσο και τον εντονότερο ανταγωνισμό στο λιανικό εμπόριο λόγω 

αφενός της μεγαλύτερης φιλελευθεροποίησης των εισαγωγών και 

αφετέρου του εντονότερου ανταγωνισμού διεθνώς.

Οι τιμές των πετρελαιοειδών επιβραδύνθηκαν, σημειώνοντας αύξηση 

8,1% το 2006 έναντι 14,8% το 2005. Οι τιμές των υπηρεσιών 

αυξήθηκαν κατά 2,6% το 2006 σε σχέση με το 3,3% το 2005. Η 

επιβράδυνση των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών παρατηρήθηκε 

στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των ασφαλειών, της 

συντήρησης και επισκευής κατοικιών, των ενοικίων, των υπηρεσιών 

από κρατικούς φορείς, των προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών και 

εστιατορίων και ξενοδοχείων, ενώ μικρή πτώση σημειώθηκε στους 

τομείς των επικοινωνιών. Αντίθετα οι τιμές στις μεταφορές 

κατέγραψαν επιτάχυνση.

Η εξέλιξη του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια έχει ως εξής34 :

Έ το ς 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ποσοστό 4,1 2,0 2,8 4,1 2,3 2,5 2,2

Πηγή: Πρεσβεία Ελλάδος στην Κύπρο, 2007
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4.4. Δημοσιονομικό Έλλειμμα

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών 

λογαριασμών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, το έλλειμμα του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα για το έτος 2006 μειώθηκε στο 1,4% του 

ΑΕΠ σε σύγκριση με 2,3% το 2005.

Η περαιτέρω αυτή βελτίωση σηματοδότησε για δεύτερη συνεχή 

χρονιά την ικανοποίηση του σχετικού κριτηρίου του Μάαστριχτ που 

καθορίζει το ποσοστό του ελλείμματος σε τιμή κάτω του 3% του 

ΑΕΠ.

Επισημαίνεται ότι η βελτίωση είναι επακόλουθο διαρθρωτικών 

κυρίως δημοσιονομικών μέτρων από την πλευρά των εσόδων, σε 

αντίθεση με το προηγούμενο έτος, όπου διορθωτικά μέτρα 

προσωρινού χαρακτήρα είχαν εφαρμοσθεί.

Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης ακολουθώντας τις 

δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του εξαγγελθέντος 

προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης του Προγράμματος 

Σύγκλισης 2005-2009, πέτυχε την μείωση του δημοσιονομικό 

ελλείμματος κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο του 

προβλεπόμενου στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Η εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος τα τελευταία χρόνια έχει 

ως εξής35 :

Έτος 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Σε - - - -374 - - - -

35 Πρεσβεία Ελλάδος στην Κύπρο, 2007, «Ετήσια Έκθεση Κύπρου», Λευκωσία
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εκ. € 342,21 255,85 283,5 727,09 520,7 331,5 195,6

%

ΑΕΠ
4,0 2,7 2,8 4,6 6,3 4,2 2,4 1,4

Πηγή: Πρεσβεία Ελλάδος στην Κύπρο, 2007

4.5. Δημόσιο Χρέος

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το καθαρό δημόσιο χρέος, 

εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού χρέους, δείχνουν πως αυτό 

μειώθηκε στο 65,3% του ΑΕΠ το 2006, σε σύγκριση με 69,2% το 

2005.

Σημειώνεται ότι, αν και το χρέος παρέμεινε πάνω από το επίπεδο του 

60% του ΑΕΠ, το αντίστοιχο κριτήριο του Μάαστριχτ ικανοποιείται 

καθώς το χρέος μειώνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Το εσωτερικό χρέος, συμπεριλαμβανομένου του ενδοκυβερνητικού 

ανήλθε στα £7.483,3 εκατ. ή 89,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 

£7.146,5 εκατ. ή 90,9% του ΑΕΠ το 2005, σημειώνοντας μείωση 

κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες κατά το υπό εξέταση έτος, σε 

σύγκριση με αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων το 2005.

Ως εκ τούτου, η καθοδική πορεία που διαγράφει το δημόσιο χρέος της 

Κύπρου τη διατηρεί εντός των στόχων που έχει θέσει, καθώς 

αναμένεται περαιτέρω μείωση του το 2007.

Το έτος 2006 υπήρξε καθοριστικό για την ένταξη της Κύπρου στην 

ευρωζώνη ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα δημοσιονομικά αποτελέσματα. 

Αποφασιστικό σημείο αποτέλεσε η επιτυχής κατάργηση της 

Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος για την Κύπρο.
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Η ε ξ έ λ ιξ η  το υ  δ η μ ο σ ίο υ  χ ρ έ ο υ ς  τα  τ ε λ ε υ τ α ία  χ ρ ό ν ια  έ χ ε ι  ω ς ε ξ ή ς
36 .

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Σε

εκατ.

£

3.007,7 3.268,9 3.696,7 4.751,5 5.203,6 5442,9 5461,6

%

ΑΕΠ
54,4 55,6 59,7 70,9 71,3

■ ■■
69,2 65,3

Πηγή: Πρεσβεία Ελλάδος στην Κύπρο, 2007

36 Πρεσβεία Ελλάδος στην Κύπρο, 2007, «Ετήσια Έκθεση Κύπρου», Λευκωσία
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Συμπεράσματα

Έ χοντας αναλύσει στην μελέτη αυτή τις προοπτικές και τα οφέλη της 

Κύπρου από την ένταξη της στην Ε.Ε. και στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση διαπιστώνουμε:

1. Από το 2004 η Κύπρος αναγνωρίζεται ως επίσημο κράτος 

μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεγονός το οποίο είναι 

αποτέλεσμα της στρατηγικής και των προσπαθειών των 

ελληνικών Κυβερνήσεων και της ενότητας και συνεργασίας της 

ελληνικής και της Κυπριακής πλευράς. Παρότι η Κύπρος είναι 

μικρή σε μέγεθος και σε πληθυσμό κατάφερε να συμμετάσχει 

στη διαμόρφωση αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της 

Ενωμένης Ευρώπης.

2. Τα οφέλη της Κύπρου από την Ε.Ε. και την ΟΝΕ είναι πολλά 

τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Πολλοί 

αναμένονται να επωφεληθούν από την ένταξη της Κύπρου στην 

Ε.Ε επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό της Κύπρου.

3. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και με την υιοθέτηση του 

ευρώ ανοίγονται ευρύτατοι ορίζοντες συμμετοχής και δράσης 

αρκεί η χώρα να εκμεταλλευτεί σωστά την ικανότητα, τα 

προσόντα και την επάρκεια. Η Κύπρος στην ΕΕ έχει να 

αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις καθότι το πέρασμα στην νέα 

οικονομία απαιτείται να βασίζεται στην γνώση. Αυτό όμως δεν 

εξασφαλίζεται μόνο, με επενδύσεις σε έργα υποδομής και 

εξοπλισμό αλλά στην επένδυση του ανθρώπου.

4. Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην Κύπρο 

δημιουργούν με την σειρά τους αυξημένες απαιτήσεις 

προσαρμογής. Ο ρόλος που αρμόζει στο σύγχρονο κράτος, 

είναι αυτός που θα κάνει πιο εύκολη την αναπτυξιακή
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διαδικασία, και θα ανοίξει τον δρόμο για σταθερότητα και 

κοινωνική συνοχή. Για να μπορέσει το κράτος να παίξει αυτόν 

τον ρόλο και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά διάφορα 

ζητήματα χρειάζεται μια σύγχρονη και αποτελεσματική 

δημόσια διοίκηση.

5. Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι παρά την ένταξη της Κύπρου στην 

Ε.Ε. το κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο. Ωστόσο πλέον το 

κυπριακό πρόβλημα απασχολεί και την Ε.Ε. η οποία επιδιώκει 

να βρει λύση η οποία θα λειτουργεί ως σύστημα επίλυσης 

συγκρούσεων. Την σημερινή εποχή εντός της Ε.Ε παρέχεται η 

δυνατότητα συνεργασίας με τους Τουρκοκύπριους οι οποίοι 

επιδιώκουν επανένωση της Κύπρου σε ένα ευρωπαϊκό 

δημοκρατικό ομοσπονδιακό κράτος.

Η πορεία της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξη της 

είναι το πιο σημαντικό γεγονός της σύγχρονης ιστορίας της. Μέσω 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος μπορεί να βασιστεί καλύτερα στις 

δυνατότητες της, να αναπτυχθεί και να ορθοποδήσει, 

επανακαθορίζοντας την πορεία του λαού και του τόπου.

Η Ε.Ε. και η ΟΝΕ υπόσχονται για την Κύπρο ένα καλύτερο μέλλον 

δημοκρατικό κι ειρηνικό μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη και μεγαλύτερη 

ανάπτυξη σε όλους τους τομείς όπως είναι η οικονομία, κοινωνία, 

παιδεία, πολιτισμός κ.α..
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