
1 
 

Κύπρος: Αναπτυξιακή Φιλοσοφία και Προοπτικές 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας1 
(6 Αυγούστου 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομάδα Εργασίας 
 
Μ. Ζαχαριάδης 
 
Σ. Κληρίδης 
 
Χ. Πισσαρίδης 
 
Λ. Χριστοφίδης (Συντονιστής)   

                                                       
1 Μέλη: Α. Αποστολίδης, Μ. Ζαχαριάδης, Π. Θεοδοσίου, Μ. Κληρίδης, Σ. Κληρίδης, Θ. Παναγιώτου, Μ. 
Παντελίδου, Χ. Πισσαρίδης (Πρόεδρος), Λ. Χριστοφίδης (Αντιπρόεδρος). Μ. Χαϊλής (Γραμματέας). 



2 
 

Εισαγωγή 

 

Η  έλευση  της  κρίσης  έδωσε  το  έναυσμα  για  συζήτηση  και  προβληματισμό  σχετικά  με  τις 

μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές της Κύπρου. Ποια θα είναι η μορφή και το μέλλον του 

τραπεζικού  τομέα  και  του  συναφούς  τομέα  επιχειρηματικών  υπηρεσιών;  Τι  προμηνύει  η 

πορεία  των  τιμών  συμβατικών  και  εξοχικών  καταλυμάτων  για  τον  κατασκευαστικό  τομέα; 

Ποιος ο ρόλος και η μορφή του τουριστικού τομέα και ποιες οι προοπτικές για τον χειμερινό 

τουρισμό  τον  οποίο  τόσο  συχνά  συζητούμε;  Πώς  πρόκειται  να  εξελιχθούν  οι  τομείς  υψηλής 

προστιθέμενης  αξίας  τους  οποίους  προωθούμε  σε  εθνικά  έγραφα  στρατηγικής  και  ποιος  ο 

ρόλος τους στο μέλλον της οικονομίας; Τέλος, πώς θα επιδράσουν στη δομή της οικονομίας οι 

φυσικοί μας πόροι;  

 

Πολλές  επαγγελματικές  ομάδες  προβάλλουν  τις  δικές  τους  εισηγήσεις,  οι  οποίες  πρέπει  να 

εξετάζονται προσεκτικά μια και προέρχονται από τους κατ’ εξοχήν ειδικούς. Παράλληλα όμως 

είναι  σημαντικό  τα  πάντα  να  αξιολογούνται  με  γνώμονα  το  συμφέρον  ολόκληρης  της 

οικονομίας  και  του  κοινωνικού  συνόλου,  όχι  μεμονωμένων  τομέων  ή  ομάδων.  Μια  άλλη 

προσέγγιση πηγάζει από τις πρακτικές των δεκαετιών του 1950 και 1960, οι οποίες είχαν μια 

διάσταση κεντρικού σχεδιασμού. Τα πενταετή προγράμματα αυτής της περιόδου είναι ακόμα 

νωπά  στις  μνήμες  αρκετών  συμπολιτών  μας  και  το  Συμβούλιο  Εθνικής  Οικονομίας  (ΣΕΟ) 

κλήθηκε  αρκετές  φορές  να  προσδιορίσει  το  ‘νέο  αναπτυξιακό  μοντέλο’  της  Κύπρου.  Αν 

‘ποντάρουμε’  σε  αυτόν  τον  τομέα  ή  αν  φέρουμε  ‘στρατηγικό  επενδυτή’  για  ένα  άλλο 

μεγαλεπήβολο έργο, όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην ευμάρεια 

που όλοι απολαμβάναμε πριν την κρίση, είναι ο ισχυρισμός.  

 

Η ανάλυση του ΣΕΟ και οι απαντήσεις σε ερωτήματα όπως αυτά της πρώτης παραγράφου και 

άλλα  βασίζονται  σε  σύγχρονες  απόψεις  της  οικονομικής  επιστήμης  που  μπορεί  να 

απογοητεύσουν αυτούς που προσβλέπουν σε γρήγορες λύσεις. Η οικονομική θεωρία αναλύει 

τους παράγοντες που υποβοηθούν την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Το κράτος είναι η δομή 

μέσα  από  την  οποία  η  δημοκρατική  διακυβέρνηση,  οι  νόμοι  και  οι  θεσμοί  της  κοινωνίας 

πρέπει  να  εξασφαλίζονται.  Είναι  επίσης  ο  μηχανισμός  που  πρέπει  να  εξασφαλίζει  την 

αμερόληπτη  και  αποτελεσματική  λειτουργία  της  δημόσιας  υπηρεσίας  η  οποία  επιτελεί  ένα 

καίριο  μέρος  της  διακυβέρνησης  μιας  χώρας.  Επιπλέον,  το  κράτος  έχει  σημαντικό  ρόλο  να 

επιτελέσει  στην  παροχή  υπηρεσιών  με  σημαντικές  ‘εξωτερικές  επιδράσεις’  (δηλαδή  οφέλη 

προς άλλους) όπως στην περίπτωση της δημόσιας παιδείας και υπηρεσιών υγείας. Τέλος,  το 

κράτος  προσφέρει  κοινωνική  στήριξη  σε  άτομα  με  ανάγκες  και  εξασφαλίζει  το  κοινωνικά 

αποδεκτό επίπεδο εισοδηματικής ανισότητας της κάθε χώρας.  
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Σε όλες αυτές τις διαστάσεις, το κράτος επιτελεί έργο σημαντικό για την ανάπτυξη που πρέπει 

όμως να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, μελέτες δείχνουν ότι χώρες 

με  δημοκρατικά  καθεστώτα  και  καλή  διακυβέρνηση  αναπτύσσονται  πιο  γρήγορα  και  ότι  η 

επίτευξη των κοινωνικών μας στόχων δεν πρέπει να δημιουργεί αντικίνητρα στην προσφορά 

εργασίας.  Κυβερνητικές  δραστηριότητες  προς  αποφυγήν  είναι  η  αχρείαστη  γραφειοκρατία 

που ενθαρρύνει και την διαφθορά, και η εμπλοκή σε καθαρά εμπορικές δραστηριότητες που 

συνήθως  προσφέρονται  πολύ  πιο  αποτελεσματικά  και  χωρίς  έξωθεν  παρεμβάσεις  από  τον 

ιδιωτικό  τομέα.  Για  παράδειγμα,  το  κράτος  πρέπει  αν  καθορίζει  τις  συνθήκες  υγιεινής  και 

φυσικής  κατάστασης  των  ζώων  που  πρέπει  να  επικρατούν  σε  ένα  σφαγείο  αλλά  όχι  να  το 

διαχειρίζεται εμπορικά. 

 

Με  τη  σειρά  τους,  οι  δραστηριότητες  του  ιδιωτικού  τομέα  πρέπει  επίσης  να  διέπονται  από 

άριστη  εταιρική  διακυβέρνηση,  αποτελεσματικότητα  και  έλλειψη  διαφθοράς,  ιδίως  όταν 

πρόκειται  για  μεγάλες  ή  και  δημόσιες  επιχειρήσεις.  Το  κράτος  πρέπει  να  προστατεύει  τον 

πολίτη  από  αυθαίρετες  ιδιωτικές  πρωτοβουλίες  (π.χ.  το  άνοιγμα  ενός  θορυβώδους 

υποστατικού σε οικιστική περιοχή) χωρίς να εμποδίζει, να καθυστερεί και στο τέλος να πνίγει 

την  νόμιμη  ιδιωτική  πρωτοβουλία.  Επιπλέον,  το  εργασιακό  σύστημα  πρέπει  να  είναι  τέτοιο 

που  να  επιτρέπει  την  ευελιξία,  την  ελευθερία δράσης  και  την αξιοποίηση ευκαιριών από  τη 

μια, ενώ ταυτόχρονα να προστατεύει τον εργαζόμενο από παραβιάσεις βασικών δικαιωμάτων. 

 

Το ΣΕΟ εργάστηκε, χωρίς καμία υποχρέωση προς οποιονδήποτε και με μοναδικό γνώμονα το 

συμφέρον  του  τόπου,  για  να  εξετάσει  αυτά  και  άλλα  συναφή  θέματα  και  για  να  δώσει  τις 

καλύτερες δυνατές απαντήσεις και κατευθυντήριες γραμμές. Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί σε 

μία ολική ανασκόπηση και αξιολόγηση των προοπτικών της Κυπριακής οικονομίας, τη σύνθεση 

μίας  συνεπούς  στρατηγικής  και  την  καταγραφή  σειράς  εισηγήσεων  προς  αυτή  την 

κατεύθυνση. 

 

Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι ορθές συστάσεις συνδέονται και με τα αίτια της κρίσης 

που έχει  επέλθει  και, ως  εκ  τούτου,  αρχίζουμε  την παρούσα μελέτη με μία αξιολόγηση  των 

αιτίων  της  κρίσης.  Η  δική  μας  αποτίμηση  καταδεικνύει  ότι,  σε  μεγάλο  βαθμό,  η  κρίση 

οφείλεται σε θεσμικές ανεπάρκειες. Άμεσα συνδεόμενες ανεπάρκειες συμπεριλαμβάνουν την 

κακή συνεννόηση μεταξύ κυβερνητικών δομών και αξιωματούχων σχετικά με τη διαμόρφωση 

και  εφαρμογή  της  ορθής  οικονομικής  πολιτικής,  την  έλλειψη  στρατηγικής  σχετικά  με  το 

χρηματοοικονομικό  τομέα,  την  ανεπαρκή  εσωτερική  και  εξωτερική  εποπτεία  των  ίδιων  των 

χρηματοοικονομικών  οργανισμών,  την  κακή  εταιρική  τους  διακυβέρνηση,  και  την  έλλειψη 

διαφάνειας. Έμμεσα συνδεόμενες ανεπάρκειες αφορούν άλλες πτυχές των θεσμών της χώρας 

που  εξετάζονται  στη  συνέχεια,  καθώς  και  την  υποβόσκουσα  και  διαχρονικά  αυξανόμενη 
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έλλειψη  ανταγωνιστικότητας.  Δεν  παραβλέπουμε  βεβαίως  τη  συνδρομή  των  πρωτοφανών 

πολιτικών που εφαρμόστηκαν από την ευρωζώνη.2  

 

Η πρώτη ενότητα της παρούσας μελέτης καταπιάνεται με τα αλληλοσυνδεόμενα θέματα των 

θεσμών,  της  επιχειρηματικότητας  και  της  ανταγωνιστικότητας,  θέματα  που  η  διεθνής 

βιβλιογραφία έχει αναδείξει ως καίριας σημασίας για την ευρωστία και διαχρονική ανάπτυξη 

των  οικονομιών.  Προτείνονται  αλλαγές  που  βελτιώνουν  το  θεσμικό  πλαίσιο  και  την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας και, επομένως, τις αναπτυξιακές της προοπτικές. 

 

Δεδομένων  των  θεσμών  που  στηρίζουν  και  ενθαρρύνουν  την  ανάπτυξη,  στις  περαιτέρω 

ενότητες προβάλλουμε τοποθετήσεις και σκέψεις για συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές. 

Εξετάζουμε το θέμα της ανάπτυξης από τρεις οπτικές γωνίες: την προσέγγιση της συνάρτησης 

παραγωγής  και  των  συντελεστών  παραγωγής  που  είναι  και  η  πλέον  καθιερωμένη  (ενότητα 

2.1)·  τους τομείς της οικονομίας  (ενότητα 2.2)· και τη χρήση του εθνικού προϊόντος  (ενότητα 

2.3).  Στην  ενότητα  3  συλλέγουμε  τις  εισηγήσεις  που  έγιναν  στο  παρόν  έγγραφο  και  στην 

ενότητα 4 τελειώνουμε με καταληκτικά σχόλια και μία νότα αισιοδοξίας που στηρίζεται όμως 

στην αξιοποίηση της κρίσης ως μηχανισμό βελτίωσης της ίδιας της κοινωνίας/οικονομίας.  

 

1. Προϋποθέσεις και βασικές συνθήκες ανάπτυξης  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία και ανάπτυξη ενός λαού είναι η ύπαρξη ενός καλού 

θεσμικού  πλαισίου  που  να  περιλαμβάνει  (α)  καλά  ριζωμένες  δημοκρατικές  αξίες,  (β)  ένα 

ανιδιοτελές  και  αποτελεσματικό  σύστημα  διακυβέρνησης  σε  επίπεδο  εκτελεστικής  και 

νομοθετικής  εξουσίας,  (γ)  μία  αποτελεσματική  και  αδιάφθορη  δημόσια  υπηρεσία,  (δ)  ένα 

εκπαιδευτικό  σύστημα  που  βασίζεται  στην  επιστημονικότητα  και  προάγει  την  αριστεία,  (ε) 

άψογη  εταιρική  διακυβέρνηση,  (ζ)  καλές  εργασιακές  σχέσεις  που  αποφεύγουν  τριβές  και 

ενθαρρύνουν  την  ανταγωνιστικότητα,  και  (η)  ένα  αποτελεσματικό  νομικό  πλαίσιο  που 

κατοχυρώνει τα δικαιώματα των πολιτών και ξένων επενδυτών. Τέτοιοι θεσμοί εξασφαλίζουν 

ένα  αξιόπιστο  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  χρηματοδοτικές  και  επενδυτικές  αποφάσεις  για  τη 

συσσώρευση  φυσικού,  ανθρώπινου  και  ερευνητικού  κεφαλαίου  μπορούν  να  παρθούν 

ορθολογικά. 

 

Στην  περίπτωση  επενδυτικών  αποφάσεων  σε  φυσικό  κεφάλαιο  (είδε  νέα  μηχανήματα, 

οικοδομές,  και  υποδομές),    η  απουσία  ισχυρών  θεσμών  βλάπτει  ανεπανόρθωτα  την 

επιχειρηματικότητα και τις προοπτικές σταθερής μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της οικονομίας. 

Οποιοσδήποτε  επιχειρηματίας,  ξένος  ή  ντόπιος,  θα  διστάσει  να  προβεί  σε  επενδύσεις  αν, 

                                                       
2 Π.χ. το PSI, το bail‐in δύο συστημικών τραπεζών, ο επιζήμιος διαχωρισμός τραπεζικών δραστηριοτήτων στην 
Ελλάδα, και οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές και στην εσωτερική και εξωτερική διακίνηση κεφαλαίων. 
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πέραν  των  συνήθων  επιχειρηματικών  κινδύνων,  προβλέπει  αθέμιτο  ανταγωνισμό.  Τέτοιος 

ανταγωνισμός  μπορεί  να  προέρχεται  από  προνομιακή  πρόσβαση  αντιπάλου  στην  κρατική 

μηχανή και τον τραπεζικό τομέα, σε εμπιστευτική πληροφόρηση, ή ακόμα και στην επιλεκτική 

εφαρμογή νόμων στους οποίους οι δικοί του επιχειρηματικοί υπολογισμοί βασίζονται. 

 

Επενδυτικές  αποφάσεις  σε  ανθρώπινο  κεφάλαιο  (είδε  βασική,  ανώτερη,  και  ανώτατη 

εκπαίδευση) επίσης επηρεάζονται αρνητικά όταν το θεσμικό πλαίσιο πάσχει. Η εντύπωση των 

νέων ότι η μελλοντική τους επιτυχία δεν θα καθοριστεί από τη δική τους απόδοση αλλά από 

τις διασυνδέσεις των γονέων τους οδηγεί σε χαμηλή ή λανθασμένη επένδυση σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο.  Η  ύπαρξη  πολλών  θέσεων  στο  Δημόσιο,  στους  ημικρατικούς  και  τραπεζικούς 

οργανισμούς,  όπου  οι  προσλήψεις  επηρεάζονται  από  κομματικές  παρεμβάσεις,  οδήγησε 

πολλούς  νέους  να  μην  επενδύσουν  σε  βάθος  ή  στους  κατάλληλους  κλάδους  γνώσης  και 

απέτρεψε την εκδήλωση επιχειρηματικότητας. 

 

Τέλος, επενδύσεις σε ερευνητικό κεφάλαιο και την καινοτομία αποφέρουν καρπούς σε βάθος 

χρονικού ορίζοντα και επηρεάζονται ακόμα περισσότερο από την απουσία σταθερότητας και 

ασφάλειας που παρέχουν οι ισχυροί θεσμοί. Ακριβώς το αντίθετο προσφέρουν και οι συχνές 

αλλαγές  νομοθεσιών  που  είναι  χαρακτηριστικό  ανώριμων  ή  διεφθαρμένων  πολιτικών 

συστημάτων  ανά  το  παγκόσμιο.  Ερευνητές  διεθνούς  εμβέλειας  θα  πεισθούν  να 

εγκαταστήσουν ή να μεταφέρουν τις ερευνητικές τους ομάδες και εργαστήρια στην Κύπρο αν 

οι μελλοντικές συνθήκες εργασίας είναι προβλέψιμες και ευνοϊκές. 

 

Μαζί με το ρόλο των θεσμών, είναι επίσης σαφές ότι η διαχρονική ανάπτυξη της οικονομίας 

και της ευμάρειας του τόπου θα εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίο η Κύπρος ενθαρρύνει την 

επιχειρηματικότητα  και  προσφέρει  τα  αγαθά  και  τις  υπηρεσίες  που  παράγει  σε  διεθνώς 

ανταγωνιστικές  τιμές.  Επιχειρηματικές  αποφάσεις  πρέπει  να  λαμβάνονται  με  βάση  την 

ικανότητα και  τις δυνατότητες  της  κάθε επιχείρησης ή ατόμου και με συνθήκες διαφάνειας, 

χωρίς αχρείαστη γραφειοκρατία, αβεβαιότητα, και κόστος χρόνου.  

 

Είναι  για  αυτούς  τους  λόγους  που  διεθνείς  οργανισμοί  παρακολουθούν  διάφορους  δείκτες 

των θεσμών,  της επιχειρηματικότητας, και της  ικανότητας των χωρών να παραγάγουν αγαθά 

και υπηρεσίες ανταγωνιστικά. Τρεις έγκριτοι διεθνείς οργανισμοί (το World Economic Forum, η 

World Bank  και  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση)  έχουν πρόσφατα δημοσιεύσει αξιολογήσεις  των  τριών 

αυτών  διαστάσεων  για  μεγάλο  αριθμό  χωρών,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  Κύπρου.  Τα 

ευρήματά τους παρατίθενται περιληπτικά στον παρακάτω πίνακα, ενώ τα παραρτήματα Α και 

Β παραθέτουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα ευρήματα τους ως προς την ανταγωνιστικότητα 

και επιχειρηματικότητα (Παράρτημα Α) και τους θεσμούς (Παράρτημα Β) της Κύπρου. 

 



6 
 

Ο  πίνακας  παρουσιάζει  περιληπτικά  την  κατάταξη  της  Κύπρου  στη  δεξιά  στήλη  και  τις 

ιδιαίτερα προβληματικές διαστάσεις στην αριστερή στήλη. Στην ανταγωνιστικότητα  (με βάση 

τη μελέτη του World Economic Forum για 148 χώρες), η κατάταξη της Κύπρου είναι 58η από 

τις 148 χώρες, αμέσως πριν από τις Φιλιππίνες. Στην επιχειρηματικότητα (με βάση τη μελέτη 

της World Bank για 189 χώρες), η κατάταξη της Κύπρου είναι 39η από τις 189 χώρες (αμέσως 

πριν από το Πουέρτο Ρίκο). Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαφθορά αναφέρει ότι οι 

Κύπριοι πολίτες, περισσότερο από κάθε άλλους ευρωπαίους πολίτες, αισθάνονται την ανάγκη 

πολιτικών διασυνδέσεων για την επιτυχία των επιχειρήσεων τους.  

 

Οι  κατατάξεις αυτές δεν πρέπει  να μας  ικανοποιούν.  Γι’  αυτό,  και παρόλο ότι υπάρχουν και 

αρκετές  διαστάσεις  όπου  η  Κύπρος  αξιολογείται  ικανοποιητικά,  ο  πίνακας  παρουσιάζει 

(αριστερή  στήλη)  τα  ιδιαίτερα  προβληματικά  σημεία  όπου  πραγματική  πρόοδος  είναι 

αναγκαία.  Η  εμπιστοσύνη  στους  πολιτικούς  (κατάταξη  54/148)  θα  μπορούσε  να  είναι 

καλύτερη,  ενώ  η  δημόσια  υπηρεσία  (με  την  ευρεία  της  έννοια)  παρουσιάζεται  ιδιαίτερα 

προβληματική στην ικανότητα να εξασφαλίσει τίτλους ιδιοκτησίας (103/189) και να προσφέρει 

ηλεκτρισμό  (108/189).  Η  νομική  υπηρεσία  αδυνατεί  να  εφαρμόσει  συμβόλαια  έγκαιρα 

(110/189),  κυρίως  λόγω  του μεγάλου αριθμού αναγκαίων σταδίων  και  του αριθμού ημερών 

που χρειάζονται. Σημειωτέον ότι η κατάταξή μας σε αυτή τη διάσταση δεν μπορεί να αποδοθεί 

στο  αγγλοσαξονικό  σύστημα  δικαίου  που  ισχύει  στην  Κύπρο,  αφού  το  Ηνωμένο  Βασίλειο 

εξασφαλίζει πολύ υψηλή κατάταξη γενικά (10/189).  

 

Στο  θέμα  του  οργανωμένου  εγκλήματος,  θέμα  που  ξένοι  επενδυτές  θεωρούν  ιδιαίτερα 

σημαντικό  αλλά  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στον  πίνακα  γιατί  υπάρχουν  και  χειρότερες 

αδυναμίες,  η  Κύπρος  κατατάσσεται  45η  από  τις  148  χώρες  που  εξετάζει  το  Global 

Competitiveness Index. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματική (110/148) 

και υπάρχει έλλειψη επαγγελματισμού (117/148). Στο θέμα της τεχνολογικής ετοιμότητας και 

κατάρτισης,  οι  μελέτες  αναδεικνύουν  το  πολύ  χαμηλό  ποσοστό  δαπανών  στο  ΑΕΠ  για  την 

έρευνα  και  την  τεχνολογία  και,  επομένως  την  περιορισμένη  μας  ικανότητα  για  καινοτομία 

(93/148). Στην αγορά εργασίας τα προβλήματα εστιάζονται στο σύστημα καθορισμού μισθών 

(120/148,  75/148)  και  στην  έλλειψη  αξιοκρατίας  (76/148,  65/148).  Οι  χρηματαγορές  και  η 

μακροοικονομία  παρουσιάζουν  βεβαίως  τεράστια  προβλήματα:  ιδιαίτερη  μνεία  πρέπει  να 

γίνει  σε  μακροχρόνιες  διαστάσεις  που  δεν  συνδέονται  με  την  παρούσα  κρίση,  όπως  την 

ικανότητα  άντλησης  πόρων  από  την  κεφαλαιαγορά  (107/148)  και  το  χαμηλό  ποσοστό 

αποταμίευσης (134/148) το οποίο και είναι σοβαρό μέρος του παρόντος προβλήματος. 

 

Οι  προβληματικές  αυτές  διαστάσεις  εξηγούν  και  την  απογοητευτική  γενική  αξιολόγηση  στη 

δεξιά στήλη του πίνακα. Περαιτέρω λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Α και Β.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, 54/148α 
 

↘ 
 
 

Ανταγωνιστικότητα 
 
α  World Economic Forum 2013‐2014 
Global Competitiveness Report 
 
Κατάταξη Κύπρου: 58η από 148 χώρες
(αμέσως πριν από τις Φιλιππίνες) 
 
Συγκρίσεις: 
Ηνωμένο Βασίλειο: 10ο από 148 χώρες
Κατεχόμενα: 118α από 144 χώρες 
 
 
 

Εύκολη Επιχειρηματικότητα 
 
β  World Bank  
Doing Business 2014 
 
Κατάταξη Κύπρου: 39η από 189 χώρες
(αμέσως πριν από το Πουέρτο Ρίκο) 
 
Σύγκριση: 
Ηνωμένο Βασίλειο: 10ο από 189 χώρες
 
 
 

Διαφθορά 
 
Special Eurobarometer 397 Report on 
Corruption, February 2014 
 
Κατάταξη Κύπρου 1η στην ΕΕ  
στην πεποίθηση ότι ο μόνος τρόπος να 
επιτύχεις επιχειρηματικά είναι να έχεις 
πολιτικές διασυνδέσεις (ερώτηση 
15.13). Μέτριες προς άσχημες 
επιδόσεις στις πλείστες άλλες 
ερωτήσεις. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Μεροληψία στη δημόσια υπηρεσία, 58/148α 
Κυβερνητική σπατάλη, 71/148α 
Άδειες κατασκευών, 86/189β 
Εξασφάλιση ηλεκτρισμού, 108/189β 
Τίτλοι ιδιοκτησίας, 103/189β 
 

↘ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Εφαρμογή συμβολαίων, 110/189β 
      Ο αριθμός των αναγκαίων σταδίων είναι 43β 
      Ο αριθμός ημερών που χρειάζονται είναι 735β 
 

↘ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Αποτελεσματ. Διοικητικών Συμβουλίων, 110/148α 
Επαγγελματισμός στη διοίκηση, 117/148α 
 

↘ 

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
Άμεσες επενδύσεις, υιοθέτηση νέων τεχνολ., 68/148α 
Δαπάνες έρευνας από επιχειρήσεις, 74/148α 
Ικανότητα για καινοτομία, 93/148α 

Κυβερνητ. αγορές προηγμένης τεχνολογίας, 72/148α 

 

↗ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ευελιξία στον καθορισμό μισθών, 120/148α 
Ικανότητα προσέλκυσης των ικανοτέρων, 76/148α 
Μισθοί και παραγωγικότητα, 75/148α 
Μηχανισμοί πρόσληψης και απόλυσης, 65/148α 
 

↗ 

ΟΡΙΜΌΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ 
Υγεία τραπεζικού τομέα, 141/148α 
Άντληση πόρων από κεφαλαιαγορά, 107/148α 
Εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό, 80/148α 
Έλεγχος χρηματιστηρίου, 75/148α 

 

↗ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Ποσοστό αποταμίευσης στο ΑΕΠ (8.6%), 134/148α 
Ποσοστό κυβερνητικού χρέους στο ΑΕΠ, 134/148α 
Ποσοστό δημοσ. ελλείμματος  στο ΑΕΠ, 125/148α 
Πιστοληπτική βαθμολογία, 74/148α 
 

↗ 
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Συνοψίζοντας,  η  κατάταξη  της  Κύπρου  σε  πολλές  διαστάσεις  των  θεσμών  είναι  μέτρια  έως 

πολύ κακή. Προς βελτίωση των θεσμών γενικότερα καθώς και των συνθηκών εντός των οποίων 

λαμβάνονται και εκτελούνται οι επενδυτικές αποφάσεις σε φυσικό, ανθρώπινο και ερευνητικό 

κεφάλαιο, τονίζουμε τη σημασία των ακόλουθων μεταρρυθμίσεων: 

• Καλή διακυβέρνηση, μακριά από τη διαφθορά και την εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων. 

Μεταρρυθμίσεις  στο  πολιτικό  σύστημα  που  αυξάνουν  τη  διαφάνεια  ως  προς  τη 

χρηματοδότηση των κομμάτων και αυξάνουν την ποιότητα της πολιτικής ζωής. Διαφάνεια 

στη διαμόρφωση των πολιτικών του κράτους και την οικονομία γενικότερα. 

• Μεταρρύθμιση  της  δημόσιας  υπηρεσίας,  αποφυγή  της  αχρείαστης  γραφειοκρατίας,  και 

επίσπευση  των  διαδικασιών  λήψης  ορθολογικών  αποφάσεων.3  Δημιουργία  κόμβων 

αποφάσεων  (one stop decision  loci) που να είναι υπεύθυνοι για  την  ταχεία, διαφανή και 

αποτελεσματική  εξυπηρέτηση  του  πολίτη,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  ξένων 

επενδυτών.  Η  δημόσια  υπηρεσία  και  οι  ημικρατικοί  οργανισμοί  να  βελτιώσουν  τους 

δείκτες που παρουσιάζουν αδυναμίες σύμφωνα με τις διεθνείς αξιολογήσεις. 

• Δραστική ενοποίηση των προγραμμάτων και ελέγχων του κράτους4 με απώτερο σκοπό την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση της ταλαιπωρίας του πολίτη, και τη δραστική 

μείωση  του  διοικητικού  κόστους.  Προς  επίτευξη  των  στόχων  απαιτείται  μία 

αποτελεσματική και αδιάφθορη δημόσια υπηρεσία, που να προσλαμβάνει και να προάγει 

τους  πλέον  ικανούς  με  διαφανείς  διαδικασίες  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  κυβερνητικής 

ιεραρχίας.  Η  υποχρεωτική  μετακίνηση  διευθυντών  και  διευθυντών  τμημάτων  και  οι 

προαγωγές  σε  άλλα  τμήματα  από  το  οικείο  θα  αποτρέπουν  τη  δημιουργία  βασιλείων, 

διαχρονικές ανταλλαγές διευκολύνσεων και τις αντιστάσεις σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. 

Αν  χρειάζονται,  άμεσες  μεταθέσεις  θα  μπορούσαν  να  βοηθήσουν  στην  επιτάχυνση 

αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Η χρησιμότητα των ημικρατικών οργανισμών5 να αξιολογηθεί 

από μηδενική βάση. 

• Αποτελεσματική  εφαρμογή  των  νόμων  και  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  των 

δικαστηρίων  και  ως  μέσο  προστασίας  του  πολίτη.  Επιτάχυνση  δικαστικών  και  άλλων 

διαδικασιών  που  εμποδίζουν  τους  επιχειρηματίες  από  το  να  αναπτύξουν  επιχειρηματική 

δραστηριότητα και γενικά εμποδίζουν τον πολίτη και την πρόοδο. 

                                                       
3 Οι διεθνείς σύμβουλοι μας (World Bank, British Public Service) να παίρνουν πληροφόρηση και από τα μέσα 
στελέχη της ιεραρχίας των υπουργείων (και όχι μόνο από τους τοπικούς άρχοντες) για να μπορούν να έχουν 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση και να συνθέσουν ολικές λύσεις που να εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον. 
4 Η μελέτη του Μ. Χαϊλή ‘Προτάσεις για αναδιοργάνωση του μηχανισμού για διαχείριση των διεθνών οικονομικών 
σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας’ καταγράφει την υφιστάμενη διάσπαση αρμοδιοτήτων και τη 
συνεπακόλουθη έλλειψη συνολικής ευθύνης για τον καθορισμό και την εφαρμογή μίας εθνικής πολιτικής 
οικονομικών σχέσεων. 
5 Το Παράρτημα Γ παρουσιάζει εισηγήσεις για τη βελτίωση των ημικρατικών οργανισμών. 
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• Δραστικές  βελτιώσεις  στην  εταιρική  διακυβέρνηση  και  ενδυνάμωση  των  θεσμών 

εσωτερικής  εποπτείας.  Βελτίωση  του  τρόπου  με  τον  οποίο  μέλη  των  διοικητικών 

συμβουλίων διορίζονται και των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων. 

• Μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα: προαγωγή της επιστημονικότητας, πρόσληψη 

και προαγωγή των πλέον ικανών εκπαιδευτικών, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 

της μάθησης μέσω εξετάσεων όπως  το PISA.  Επέκταση  του ολοήμερου σχολείου  και  των 

ωρών επαφής προς βελτίωση της μόρφωσης και συμμετοχής στην αγορά εργασίας. 

• Βελτίωση  των  προγραμμάτων  τεχνικής  κατάρτισης,  του  συστήματος  μαθητείας  και 

βελτίωση  της  κοινωνικής  τους  προβολής  και  αποδοχής.  Προβολή  των  προτύπων  των 

επαγγελματικών  προσόντων  που  έχουν  δημιουργηθεί.  Βελτίωση  της  κινητικότητας 

τεχνικών‐προσοντούχων σε επίπεδο της ΕΕ. 

• Εδραίωση  και  εμβάθυνση  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  της  έρευνας,  της  καινοτομίας, 

της τεχνογνωσίας, και της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα. 

 

Για  την  υλοποίηση  των  εισηγήσεων,  χρειάζεται  πολιτική  βούληση,  προσεκτικός  σχεδιασμός 

από ειδικούς που να θέτει συγκεκριμένους στόχους, διοικητικές ή και νομοθετικές αποφάσεις 

και πράξεις, και ένας οργανισμός‐υπεύθυνος για την υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων. 

Το  ΣΕΟ δεν διαθέτει  την αναγκαία  τεχνογνωσία και  χρόνο για  τον  λεπτομερή σχεδιασμό και 

υλοποίηση της κάθε εισήγησης αλλά θα μπορούσε να εμπλακεί, υπό ένα συμβουλευτικό ρόλο, 

στο κάθε στάδιο των μεταρρυθμίσεων. Τονίζουμε, καταληκτικά, την τεράστια σημασία για την 

ανάπτυξη του τόπου των πιο πάνω εισηγήσεων αλλά και αυτών που έπονται. 

 

2. Αναπτυξιακά θέματα 

 

Δεδομένων  των  παραπάνω  προαπαιτούμενων,  και  θεωρώντας  ότι  θα  γίνουν  οι  αναγκαίες 

ενέργειες για βελτίωση των θεσμών και των διαδικασιών μας, στρέφουμε τώρα την προσοχή 

μας σε καθαρά αναπτυξιακά θέματα. 

 

Το  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν  (ΑΕΠ)  της  κάθε  χώρας  παράγεται  από  τους  συντελεστές 

παραγωγής  (ανθρώπινο/ερευνητικό κεφάλαιο, απασχόληση, φυσικό κεφάλαιο,  και φυσικούς 

πόρους)  σε  συνδυασμό  με  την  επικρατούσα  τεχνογνωσία  και  τεχνολογία  της  χώρας.  Η 

προσέγγιση  αυτή  (συνάρτηση  παραγωγής)  υιοθετείται  στη  πρώτη  υποενότητα  (2.1)  και 

αναδεικνύει τη σημασία πολιτικών του κράτους που υποβοηθούν την ανάπτυξη. 

 

Το  τι  αγαθά  και  υπηρεσίες  παράγει  η  χώρα  είναι  επίσης  σημαντικό  για  την  κατανόηση  των 

αναπτυξιακών  προοπτικών  της  χώρας,  θέμα  που  εξετάζεται  σε  μία  γενική  ανασκόπηση  της 

σημασίας του κάθε τομέα στο ΑΕΠ στην ενότητα 2.2. Η προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα 
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να  εξεταστούν  και  οι  πρόσφατες  εξελίξεις  στο  χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Το  θέμα  αυτό 

συνήθως  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στη  προσέγγιση  της  συνάρτησης  παραγωγής,  όπου  ένας 

άρτια οργανωμένος χρηματοπιστωτικός τομέας θεωρείται δεδομένος. 

 

Τέλος, η χρήση των αγαθών και υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στο ΑΕΠ (κατανάλωση ή 

αποταμίευση/επένδυση,  κυβερνητικές  δαπάνες,  εισαγωγές  και  εξαγωγές)  είναι  μία  τρίτη 

οπτική  γωνία  από  την  οποία  θέματα  που  αφορούν  την  κατανάλωση  ή  αποταμίευση  και  τη 

συσσώρευση χρέους, το επίπεδο των επιτοκίων, το μέγεθος και την υφή του κράτους, καθώς 

και  το  διεθνές  εμπόριο  μπορούν  να  διαφανούν  και  να  εξεταστούν  πιο  καθαρά.  Τα  θέματα 

αυτά εξετάζονται στην ενότητα 2.3. 

 

2.1 Συντελεστές παραγωγής 

 

2.1.1 Εισαγωγή 

 

Ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας για την οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποιεί ως 

βασικό  εργαλείο  την  έννοια  της  συνάρτησης  παραγωγής:  Το ΑΕΠ παράγεται  σε  ένα πλαίσιο 

θεσμών,  υποδομών,  χρηματοπιστωτικών  ρυθμίσεων,  και  της  εκάστοτε 

τεχνολογίας/τεχνογνωσίας  από  τους  συντελεστές  παραγωγής  (ανθρώπινο/ερευνητικό 

κεφάλαιο, απασχόληση, φυσικό κεφάλαιο, και φυσικούς πόρους). 

 

Έχουμε  ήδη  αναφερθεί  στην  τεράστια  σημασία  των  θεσμών  που  διέπουν  τις  οικονομικές 

συναλλαγές  καθώς  και  στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει  να  γίνουν. Θεωρούμαι,  σε αυτή  την 

ενότητα, το θεσμικό πλαίσιο ως άρτιο και δεδομένο.  

 

Οι  υποδομές  της  Κύπρου  (οδικό  δίκτυο,  τηλεπικοινωνίες,  συγκοινωνίες,  παροχή  ενέργειας) 

είναι,  γενικά,  υψηλού  επιπέδου.  Επί  μέρους  προβλήματα  (π.χ.  καθυστερήσεις  στην  παροχή 

ηλεκτρισμού) έχουν ήδη αναφερθεί. Ένα συναφές θέμα αφορά το σχετικά υψηλό κόστος του 

ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο όμως άρχισε να ακολουθεί μία καθοδική πορεία που μάλλον 

θα συνεχιστεί  (δεδομένων των εξελίξεων με το φυσικό αέριο). Το υψηλό κόστος πρόσβασης 

στο  διαδίκτυο,  η  συνεπακόλουθη  περιορισμένη  χρήση  του,  και  η  περιορισμένη  παροχή 

ηλεκτρονικών ιδιωτικών και κυβερνητικών υπηρεσιών είναι θέματα που χρήζουν μελέτης και 

βελτιώσεων.  Εισηγούμαστε  σημαντικές  τομές  στην  διάδοση  και  χρήση  του  διαδικτύου  για 

εμπορικές συναλλαγές και τη διεκπεραίωση κυβερνητικών διαδικασιών. 

 

Η  δύσκολη  κατάσταση  στο  χρηματοπιστωτικό  τομέα  έχει  ήδη  επισημανθεί  στις  διεθνείς 

αξιολογήσεις  που  εξετάστηκαν  στην  προηγούμενη  ενότητα  (141η/148  στην  υγεία  του 

τραπεζικού συστήματος). Επείγει πρώτα η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η επιστροφή 
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της  ρευστότητας  που  αυτή  τη  στιγμή  βρίσκεται,  με  τον  ένα  ή  άλλο  τρόπο,  εκτός  του 

συστήματος.  Επίκεινται  αξιολογήσεις  της  ποιότητας  των  χαρτοφυλακίων  των  και  της 

κεφαλαιουχικής  τους  επάρκειας.  Τα  ίδια  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  πρέπει  να  λάβουν 

μέτρα  για  την  άντληση  κεφαλαίων,  τη  μείωση  του  λειτουργικού  τους  κόστους  και  την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού με επέκταση του ωραρίου τους. Όλες αυτές οι προκλήσεις 

πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  έγκαιρα.  Επειδή  η  προσέγγιση  της  συνάρτησης  παραγωγής  δεν 

περιλαμβάνει το χρηματοπιστωτικό σύστημα (θεωρεί ότι λειτουργεί κανονικά), εξετάζουμε το 

πρόβλημα περαιτέρω στην επόμενη ενότητα 2.2. 

 

Οι συντελεστές παραγωγής χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της επικρατούσας τεχνολογίας και 

της  ικανότητας  του  εργατικού  δυναμικού  της  χώρας  να  την  αφομοιώσει  και  να  τη 

χρησιμοποιήσει  για  παραγωγικούς  σκοπούς.  Η  τεχνολογία  εξελίσσεται  συνεχώς  και  αυξάνει 

την  παραγωγικότητα  των  συντελεστών  παραγωγής  και  τις  απολαβές  των  εργαζομένων. 

Προηγμένες χώρες επενδύουν, μέσω των ερευνητικών τους κέντρων και πανεπιστημίων, στην 

εξέλιξη  της  τεχνολογίας  και  είναι  σε  θέση  να  αφομοιώσουν  την  τεχνολογία  και  να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της πριν από τους ανταγωνιστές τους.  

 

Μέχρι  πρόσφατα,  η  Κύπρος  ήταν  παθητικός  δέκτης  της  τελευταίας  τεχνολογίας  και  την 

υιοθετούσε με υστέρηση,  περιορίζοντας  τις  δραστηριότητές  της στην παροχή προϊόντων  και 

υπηρεσιών  χαμηλής  προστιθέμενης  αξίας.  Ο  τουριστικός  τομέας  και  ο  συμβατικός 

κατασκευαστικός  τομέας  είναι  παραδείγματα  της  επικρατούσας  νοοτροπίας.  Η  μεγάλη 

πλειοψηφία  των  εργαζομένων  στους  συγκεκριμένους  τομείς  είναι  χαμηλής  εξειδίκευσης  και 

συχνά  από  άλλες  χώρες,  περιορίζοντας  έτσι  τις  ευεργετικές  επιδράσεις  των  τομέων  αυτών 

στην απασχόληση ντόπιων. 

 

Κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  δύο  δεκαετιών  όμως,  η  προσφορά  υπηρεσιών  υψηλής 

προστιθέμενης  αξίας  (επιχειρηματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες,  ιατρικές  υπηρεσίες, 

τριτοβάθμια  εκπαίδευση  και  έρευνα)  έχει  εξελιχθεί  εντυπωσιακά  (ενότητα 2.2).  Οι  εξελίξεις 

αυτές  συνάδουν  και  με  τα  επαγγελματικά  ενδιαφέροντα  των  νέων  οι  οποίοι  για  αρκετές 

δεκαετίες προσανατολίζονται προς την τριτοβάθμια και  την επαγγελματική παρά την τεχνική 

εκπαίδευση. Η Κύπρος έχει τώρα ένα από το υψηλότερα ποσοστά του εργατικού δυναμικού με 

τριτοβάθμια  εκπαίδευση  στον  κόσμο.6  Ο  τουριστικός  και  ο  κατασκευαστικός  τομέας 

βασίζονται πλέον σε μεγάλο αριθμό ξένων ανειδίκευτων εργατών. Η στρατηγική για το μέλλον 

της  οικονομίας  πρέπει  να  βασιστεί  στις  διαχρονικές  και  αλληλοσυνδεόμενες  μακροχρόνιες 

                                                       
6 Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30‐34 που έχει συμπληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε στο 49.9% το 
2012  (National  Reform  Programme,  σελ.  14).  Το  ποσοστό  του  εργατικού  δυναμικού  που,  το  2012,  κατείχε 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανερχόταν στο 39.7% κατά την World Bank και 42% κατά το ΙLO, ποσοστά μεγαλύτερα 
του μέσου στην ΕΕ και από τα υψηλότερα στον κόσμο. 
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τάσεις  στους  παραγωγικούς  τομείς  της  οικονομίας  από  τη  μια  και  τις  προτιμήσεις  και 

εξελισσόμενες δυνατότητες του ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας από την άλλη. 

 

2.1.2.Ανθρώπινο κεφάλαιο 

 

Οι  προαναφερθείσες  επιδόσεις  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  επιτεύχθηκαν  κυρίως  στο 

εξωτερικό. Οικογένειες έστελναν, και σε αξιοσημείωτο βαθμό εξακολουθούν να στέλνουν, τα 

παιδιά τους στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Το ιδιωτικό οικονομικό κόστος ήταν μεγάλο. 

 

Τις  τελευταίες  δύο  δεκαετίες,  σημαντικές  εξελίξεις  καταγράφηκαν  στην  τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και την έρευνα στην Κύπρο. Δημιουργήθηκαν τρία δημόσια πανεπιστήμια και δύο 

σημαντικά  ερευνητικά  ιδρύματα,  τέσσερα  ιδιωτικά  κολλέγια  μετεξελίχθηκαν  σε  ιδιωτικά 

πανεπιστήμια, και αριθμός ξένων πανεπιστημίων άρχισε τη λειτουργία του στην Κύπρο. Πολλά 

άλλα ιδιωτικά κολλέγια συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους. Περίπου το ήμισυ των αποφοίτων 

από  τα  λύκεια  εγγράφεται  σε  τριτοβάθμια  ιδρύματα  και  περίπου  το  ήμισυ  αυτών  που 

συνεχίζουν παραμένουν στην Κύπρο για τις σπουδές τους.7 

 

Η γενική αλλαγή του σκηνικού είναι σημαντική. Ξένοι φοιτητές και ερευνητές προσελκύονται 

στην Κύπρο αυξάνοντας τις ‘εξαγωγές’ εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η τάση αυτή θα μπορούσε 

να  ενδυναμωθεί  περαιτέρω  με  σωστές  κινήσεις  στα  δημόσια  πανεπιστήμια.  Ντόπια 

εκπαίδευση  έχει  υποκαταστήσει  τη  ξένη,  εξοικονομώντας  πόρους  και  μειώνοντας  τις 

‘εισαγωγές’  εκπαιδευτικών  υπηρεσιών.  Το  κυριότερο  επίτευγμα  είναι  η  απαρχή  μίας 

ερευνητικής κουλτούρας και κοινότητας η οποία συνάδει και με το γεγονός ότι οι Κύπριοι νέοι 

επιλέγουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να ενταχθούν σε τριτοβάθμια προγράμματα. Οι σχέσεις της 

ακαδημίας  με  την  πολιτεία,  την  κοινωνία  και  τον  εμπορικό  και  βιομηχανικό  κόσμο 

συσφίγγονται  και  άρχισαν  ήδη  να  αποφέρουν  οφέλη.  Υπάρχουν  ήδη  απτά  παραδείγματα 

καινοτομιών  με  εμπορική  εφαρμογή  αλλά  το  κυριότερο  όφελος,  σε  αυτή  τη  φάση,  είναι  η 

αυξημένη  ικανότητα απορρόφησης των διεθνών εξελίξεων στην επιστήμη και  την καινοτομία 

και η αναβαθμισμένη προοπτική επιτυχούς εφαρμογής τους στην Κύπρο. Οι δομές του κράτους 

πρέπει  να  αποσκοπούν  στη  γενική  βελτίωση  του  μέσου  όρου  επιδόσεων  στο  διδακτικό  και 

ερευνητικό επίπεδο αλλά και στη μείωση της παρατηρούμενης ανομοιογένειας στις επιδόσεις. 

 

Το Γραφείο Προγραμματισμού αποτυπώνει την εξελισσόμενη πολιτική του κράτους προς την 

ενδυνάμωση  της  προσφοράς  υπηρεσιών  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας.  «Το  Περίγραμμα 

                                                       
7 Με βάση τις διεθνείς αξιολογήσεις τμημάτων και προγραμμάτων που έχουν γίνει, καθώς και την ικανότητα των 
αποφοίτων  να  εξασφαλίσουν  θέσεις  σε  μεταπτυχιακά  και  διδακτορικά  προγράμματα  σε  πανεπιστήμια  του 
εξωτερικού,  το  διδακτικό  επίπεδο  κυμαίνεται  μεταξύ  του  διεθνώς  άριστου  και  χαμηλού.  Τα  ερευνητικά 
επιτεύγματα του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι σε αξιοσημείωτο αριθμό περιπτώσεων διεθνώς άριστα ενώ σε 
κάποια ιδρύματα και σε ατομικές περιπτώσεις η έμφαση στην έρευνα είναι μηδαμινή. 
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Στρατηγικής είναι ευθυγραμμισμένο με το αναπτυξιακό όραμα της κυβέρνησης, που είναι να 

αναπτυχθεί  η  Κύπρος  σε  περιφερειακό  κέντρο  παροχής  υπηρεσιών  υψηλής  στάθμης,  με 

ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της υγείας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας και 

της καινοτομίας» (σελ. 1).  

 

Βεβαίως, η πολιτική του κράτους στους συγκεκριμένους τομείς δεν έχει ακόμα ωριμάσει και 

οριστικοποιηθεί.  Το  ακαδημαϊκό  προσωπικό  των  δημόσιων  πανεπιστημίων  θεωρείται  μέλος 

της δημόσιας υπηρεσίας και έχει υποστεί μεγαλύτερες μισθολογικές μειώσεις και από την ίδια 

τη δημόσια υπηρεσία. Η ακαδημαϊκή κοινότητα αντιμετωπίζεται ως πόλος ανταγωνισμού από 

το κατεστημένο παρά ως εθνικός πλούτος που πρέπει να αξιοποιηθεί. Η νομοθεσία δεν δίνει 

στα  πανεπιστήμια  την  ευελιξία  που  χρειάζεται  για  να  μπορούν  να  προσελκύουν  και  να 

επιβραβεύουν τους άριστους ερευνητές. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια απαιτούν βαρύ διδακτικό 

φόρτο  ακόμα  και  από  μέλη  που  διατηρούν  ερευνητική  δραστηριότητα,  ενώ  τα  ιδιωτικά 

κολλέγια  είναι  προσανατολισμένα  προς  τη  διδασκαλία,  περιορίζοντας  έτσι  τη  δυνατότητα 

ακαδημαϊκής  ωρίμανσης.  Το  ποσοστό  του  ΑΕΠ  που  αφιερώνεται  στην  έρευνα  και  την 

καινοτομία  αυξανόταν  πριν  από  την  κρίση  αλλά  παραμένει  κάτω  από  το  0.5%  και  είναι  το 

χαμηλότερο στην ΕΕ (Περίγραμμα σελ. 5). Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει ακόμα στρατευθεί με το 

κράτος αφού συνεισφέρει μόνο 18% της χρηματοδότησης των ερευνητικών δαπανών εν σχέση 

με  το  64%  του  κράτους  και  το  18%  από  ευρωπαϊκές  πηγές  (Περίγραμμα,  σελ.  3).  Η  κρίση 

επέφερε τεράστια πλήγματα στα δημόσια πανεπιστήμια. Καταξιωμένοι ερευνητές άρχισαν να 

μεταναστεύουν. Όταν κενές θέσεις μπορούν να πληρωθούν, παρουσιάζονται δυσκολίες στην 

προσέλκυση  άριστων  ερευνητών  γιατί  το  πακέτο  δεν  είναι  πλέον  ιδιαίτερα  ελκυστικό. 

Επιπλέον  περιοριστικός  παράγοντας  στα  δημόσια  πανεπιστήμια  είναι  και  το  ζήτημα  της 

γλώσσας, το οποίο δυσχεραίνει την προσέλκυση ξένων ερευνητών και φοιτητών. 

 

Αν ο δομές του κράτους δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε διαχρονικά συνεπή εθνική στρατηγική 

για  την  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  την  έρευνα  και  την  καινοτομία,  ακόμα  μεγαλύτερες 

αδυναμίες εντοπίζονται και στην τεχνική κατάρτιση και την κοινωνική της αποδοχή. Ελάχιστοι 

νέοι επιλέγουν αυτή την οδό. Μόνο 50% των Τεχνικών Σχολών συμμετέχουν στα προγράμματα 

Leonardo  da Vinci  που  παρέχουν  την  ευκαιρία  τεχνικής  μάθησης  σε  άλλες  χώρες  της  ΕΕ.  Η 

Αρχή  Ανάπτυξης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  έχει  συμβάλει  στη  δημιουργία  αριθμού  προτύπων 

επαγγελματικών προσόντων, τα οποία όμως πρέπει να συνάδουν και με τις προσπάθειες που 

γίνονται  στην  τεχνική  κατάρτιση.  Οι  Τεχνικές  Σχολές  και  το  Σύστημα  Μαθητείας  χρήζουν 

βελτιώσεων.  Οι  προτροπές  της  ΕΕ  αναφέρονται  επανειλημμένα  στα  ετήσια National Reform 

Programmes της Κύπρου (σελ. 15 το 2013) αλλά η πρόοδος είναι αργή. 

 

Τα  δημόσια  σχολεία,  από  το  δημοτικό  μέχρι  το  λύκειο  απορροφούν  μόνο  γύρο  στα 4/5  της 

κάθε  γενιάς  και  τα  ιδιωτικά  σχολεία  κερδίζουν  έδαφος.  Η  δημόσια  εκπαίδευση  δεν  έχει 
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καταφέρει, παρόλη την επένδυση που γίνεται, να επιτύχει υψηλές αποδόσεις και το Δεκέμβριο 

του 2013 οι εξετάσεις PISA του ΟΟΣΑ τοποθέτησαν την Κύπρο στον πάτο της ΕΕ. 

 

Προτείνουμε μακροχρόνιο σχεδιασμό  του  εκπαιδευτικού  τομέα,  της  τεχνικής  κατάρτισης  και 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και καινοτομίας ώστε να μπορεί να συμβάλλει με 

διαχρονική  συνέπεια  στο  εθνικό  όραμα  αναπροσαρμογής  της  οικονομίας  προς  τον  τομέα 

προσφοράς  υπηρεσιών  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας  (βλέπε  έγγραφο  Γραφείου 

Προγραμματισμού).  Τονίζουμε  την  ανάγκη  μεταρρυθμίσεων  σε  όλα  τα  επίπεδα  της 

εκπαιδευτικής αλυσίδας. 

 

Για  την  άμεση  ενθάρρυνση  των  επενδύσεων  σε  ανθρώπινο  κεφάλαιο  προτείνουμε  την 

ακόλουθη σειρά μέτρων: 

 Το σύστημα διορισμού και προαγωγών στη δημόσια εκπαίδευση πρέπει να καταργηθεί 

άμεσα αφού οι διορισμοί και οι προαγωγές που προκύπτουν δεν έχουν σχέση με την 

ικανότητα διδασκαλίας και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης. 

 Ευρύτερη  εφαρμογή  του  ολοήμερου  σχολείου  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  εκπαίδευσης. 

Αύξηση  των ωρών  επαφής προς  βελτίωση  της  παρεχόμενης  μόρφωσης  και  βελτίωση 

της ικανότητας συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας. Οι αλλαγές να μειώνουν 

την ανάγκη ιδιαιτέρων μαθημάτων και να καθιστούν τα δημόσια εκπαιδευτήρια ικανά 

να παρέχουν μόρφωση υψηλού επιπέδου. 

 Συστηματική  αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών  αποτελεσμάτων  με  διεθνή  κριτήρια  και 

διεθνή σύγκριση όπως αυτών της PISA και άλλων. 

 Αριθμός  άλλων  παραγόντων  είναι  σημαντικοί  για  τη  δημιουργία  υψηλού  επιπέδου 

ανθρωπίνου  κεφαλαίου  που  να  μπορεί  να  αποδίδει  τα  μέγιστα  σε  μια  σύγχρονη 

οικονομία και κοινωνία. Κοσμική δημοτική και ανώτερη εκπαίδευση που να βασίζεται 

στον ορθολογισμό και την επιστημονικότητα είναι  ιδιότητες βοηθητικές ως αναγκαίες 

για την σταθερή ανάπτυξη της κάθε χώρας. 

 Προσεκτικός σχεδιασμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Ενθάρρυνση και 

μεγαλύτερη οικονομική  επένδυση στην  υψηλής ποιότητας  έρευνα  τόσο στα  δημόσια 

όσο  και  στα  ιδιωτικά  ακαδημαϊκά  ιδρύματα.  Χρήση  διεθνών  αξιολογήσεων  των 

επιδόσεων των ερευνητών. Παροχή κινήτρων για συμμετοχή στα ανταγωνιστικά διεθνή 

προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας. 

 Ενδυνάμωση  των  σχέσεων  μεταξύ  του  ιδιωτικού  τομέα  και  των  πανεπιστημίων  και 

ερευνητικών  κέντρων  και  ενθάρρυνση  της  χρηματοδότησης  (μέσω  φορολογικών 

κινήτρων) της έρευνας και από τον ιδιωτικό τομέα.  

 Συμπερίληψη των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στον  κατάλογο δικαιούχων 

εργοδοτών  στα  προγράμματα  στήριξης  ανέργων  νέων  επιστημόνων.  Δημιουργία 
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προγραμμάτων  τοποθέτησης  νέων  επιστημόνων  σε  οργανισμούς  που  αξιοποιούν  και 

μεγεθύνουν το ανθρώπινο τους κεφάλαιο. 

Κάποιες  από  τις  πιο  πάνω  εισηγήσεις  συμπεριλαμβάνονται  και  στην  έκθεση  της  Διεθνούς 

Τράπεζας, έγγραφο το οποίο απαξιώνεται από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και δεν έχει τύχει 

της δέουσας πολιτικής στήριξης. 

Ενόψει  της  σημασίας  που  αποδίδεται  στο  ανθρώπινο  κεφάλαιο  στις  παραπάνω  εισηγήσεις, 

αξίζει να αναφερθούμε σε μία από τις κύριες περιοχές που επισημαίνονται για βελτίωση σε 

μία παρόμοια προσπάθεια που έγινε πρόσφατα για το Ηνωμένο Βασίλειο (Aghion et al., σελ. 

16). 

 

«..Although our principal focus is on education between the ages of 5 and 18, it is important to 

promote  excellence  in  higher  education  and  lifelong  learning  as well  as  dealing with  other 

longstanding problems in vocational training, pre‐school education and adult skills…» 

 

2.1.3 Απασχόληση και αγορά εργασίας 

 

Με  βάση  στοιχεία  από  την  Έρευνα  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  το  ποσοστό  απασχόλησης  (για 

άτομα ηλικίας 20‐64  για  τα οποία ο εθνικός στόχος είναι 75‐77%),  είχε φτάσει στο 76.8%  το 

2007  (86.4%  για  τους  άνδρες  και  67.7%  για  τις  γυναίκες).  Το  2007,  ποσοστό  ανεργίας  για 

άτομα  15‐74  ετών  ήταν  3.9%  (3.4%  για  τους  άνδρες  και  4.6%  για  τις  γυναίκες).  Η  κρίση 

επέφερε  σημαντική  μείωση  στο  ποσοστό  απασχόλησης  και  δραματική  αύξηση  στο  ποσοστό 

ανεργίας.  Το  2013,  το  ποσοστό  απασχόλησης  έπεσε  στο  66.9%,  72.7%  και  61.7%  για  τις 

αντίστοιχες  κατηγορίες  και  το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 16.3%, 16.6%  και 16%  για  τους 

ίδιους ορισμούς. Με βάση τη συνάρτηση παραγωγής, η μείωση στην απασχόληση συνδέεται 

με μειώσεις στην παραγωγή του ΑΕΠ οι οποίες δεν μπορούν ποτέ να ανακτηθούν  (είναι μία 

μόνιμη απώλεια), συνδέοντας έτσι το κοινωνικό κόστος με το οικονομικό κόστος της ανεργίας. 

Η μεγάλη πρόκληση είναι τώρα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

Το  πρόβλημα  δεν  είναι  όμως  τόσο  απλό.  Ενώ  η  άνθηση  της  οικονομίας  διαρκούσε  και 

εντεινόταν,  σοβαρές  θεσμικές  αδυναμίες  στην  αγορά  εργασίας  οι  οποίες  έχουν  καταγραφεί 

από  διεθνείς  οργανισμούς  (είδε  ενότητα  1)  αλλά  και  από  ακαδημαϊκούς  στην  Κύπρο  δεν 

απασχόλησαν σοβαρά την πολιτική ηγεσία. Η κρίση έφερε όμως στη επιφάνεια τη διαχρονική 

αύξηση των μισθών πέραν από αυτό που δικαιολογείτο από την αύξηση στην παραγωγικότητα 

(τόσο  σε  ατομικό  όσο  και  σε  μακροοικονομικό  επίπεδο),  την  έλλειψη  ευελιξίας  στους 

μηχανισμούς  καθορισμού  των  μισθών,  την  προβληματικότητα  της  ΑΤΑ,  τις  μισθολογικές 

κλίμακες και μεθόδους καθορισμού των απολαβών στο δημόσιο τομέα και στους ημικρατικούς 

οργανισμούς, καθώς και τις αποκλίσεις των απολαβών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
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τομέα  οι  οποίες  διαφέρουν  ουσιαστικά  ανάλογα  με  το  επίπεδο  μισθών.  Είναι  χαμηλές  ως 

ασήμαντες  για  τους υψηλά αμειβόμενους  και  μεγάλες  και στατιστικά σημαντικές  γενικά  για 

τους χαμηλόμισθους ((Christofides (2011), Karagiannakis et al. (2013), Christofides and Michael 

(2013)).  Επίσης,  είναι  σχετικά  μεγάλες  σε  τομείς  όπως  η  εκπαίδευση  και  χαμηλές  σε  τομείς 

όπως  η  δημόσια  διοίκηση.  Η  παρούσα  αρχιτεκτονική  των  μισθών  στο  δημόσιο  τομέα  είναι 

λανθασμένη τόσο γιατί ο μέσος είναι σημαντικά υψηλότερος από τον ιδιωτικό τομέα, όσο και 

γιατί η διάθρωση των μισθών δεν προσφέρει κίνητρα και ανταμοιβή για τα στελέχη σε καίρια 

πόστα. 

 

Το  μνημόνιο  έχει  επιφέρει  ουσιαστικές  αλλαγές  σε  διάφορες  διαστάσεις  και  η  πορεία 

συνεχίζεται. Παρόλο που σημαντικές μειώσεις μισθών έγιναν στον ιδιωτικό τομέα, παραμένει 

η  μακροχρόνια  ρύθμιση  της  ΑΤΑ.  Μέγιστη  πρόκληση  αποτελεί  ο  τρόπος  καθορισμού  των 

μισθών και αυξήσεων στο δημόσιο και ημικρατικό τομέα.  Στο μακροοικονομικό επίπεδο δεν 

υφίσταται  μηχανισμός  καταγραφής  της  αύξησης  της  παραγωγικότητας  και  των  μισθών  που 

αυτή δικαιολογεί. Ακόμα και στο πρώτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία κατέγραψε 

0.4% αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς εν συγκρίσει με το ίδιο τρίμηνο του 2012 (Cystat). 

Επίσης,  η  πρακτική  απόδοσης  της  μέσης  αύξησης  στην  παραγωγικότητα  στον  κάθε  τομέα 

δημιουργεί στρεβλώσεις που αυξάνουν το κόστος εργασίας σε πληγέντες τομείς και οδηγούν 

στην  υποκατάσταση  ντόπιων  με  ξένους  εργαζόμενους.  Εισηγούμαστε  αλλαγές  που  να 

βελτιώνουν όλα αυτά  τα προβλήματα. Η δημόσια υπηρεσία αξιολογείται  τώρα από διεθνείς 

συμβούλους  και  εισηγούμαστε  να  μελετηθούν  τα  πορίσματα  που  θα  προκύψουν  με  την 

προοπτική υιοθέτησης τους.  

 

Το γενικό σύστημα προστασίας της απασχόλησης και το πλέγμα προγραμμάτων που στηρίζουν 

άτομα με ειδικές ανάγκες και ενθαρρύνουν την κοινωνική συνοχή είναι αρκετά ανεπτυγμένο, 

γενικά ορθολογικό  και  δεν  έχει  αμφισβητηθεί  από  την  Τρόικα  (το Παράρτημα Δ περιγράφει 

λεπτομέρειες  στην  Αγγλική).8  ¨Ένα  πρόβλημα  είναι  ο  μεγάλος  αριθμός  προγραμμάτων 

κοινωνικής  στήριξης,  η  ανεπαρκής  στόχευση  τους,  η  πολυπλοκότητα,  ασάφεια  και  οι 

επικαλύψεις  που  επικρατούν  και  το  διοικητικό  κόστος  που  συνεπάγεται.  Ο  θεσμός  του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που έχει πλέον εγκριθεί απευθύνεται σε πολλά από αυτά 

τα προβλήματα. Στο παράρτημα Δ εκφράζεται η άποψη ότι το ΕΕΕ και οι πρόνοιές του πρέπει 

να συνάδουν με την μισθολογική αρχιτεκτονική της χώρας ώστε να παρέχεται μεν η αναγκαία 

και  στοχευμένη στήριξη αλλά  ταυτόχρονα  να αποφεύγεται  η παγίδευση στους μηχανισμούς 

                                                       
8 Το άρθρο των Cheptea and Velculescu (2014) αναφέρει (σελ. 6‐7) ότι, με βάση τους υπολογισμούς του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου,  το  κόστος απόλυσης στην Κύπρο είναι πολύ υψηλό –  υπονοώντας ότι αυτό αποτρέπει 
τους εργοδότες να προλαμβάνουν προσωπικό ή τους οδηγεί στην άτυπη απασχόληση. Εκ πρώτης όψεως, αυτή η 
άποψη δεν συνάδει με το Παράρτημα Δ, εκτός εάν αναφέρεται στις νομικές διαστάσεις (ενότητα 1). 
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στήριξης και να παρέχονται κίνητρα προς επανένταξη στην αγορά εργασίας. Οι προτροπές του 

παραρτήματος θα είναι χρήσιμες όταν το ΕΕΕ αρχίσει να εφαρμόζεται. 

 

Πολλές από τις αντιδράσεις σε εισηγήσεις που αφορούν εργασιακά θέματα,  καθώς και στην 

προαναφερθείσα έκθεση της Διεθνούς Τράπεζας, προέρχονται από το συνδικαλιστικό κίνημα 

το  οποίο  είχε  και  θα  έχει  ένα  σημαντικό  ρόλο  (την  εκπροσώπηση  των  εργαζομένων)  στα 

οικονομικά δρώμενα  του  τόπου. Η υψηλή ανεργία η οποία έχει  επέλθει με  την  κρίση,  ιδίως 

των  νέων  (38.9%  για  τις  ηλικίες  15‐24)  θέτει  ένα  βασανιστικό  ερώτημα  για  τις  συντεχνίες: 

ποιους εκπροσωπούν, αυτούς που έχουν ακόμα θέσεις εργασίας ή το σύνολο του εργατικού 

δυναμικού;  Τους  κοινοτικούς  και  εργάτες  τρίτων  χωρών,  ή  τους  Κύπριους  άνεργους  τους 

οποίους οι πρώτοι έχουν αντικαταστήσει; Το ΣΕΟ εντοπίζει αυτά τα διλήμματα και υιοθετεί ως 

προτεραιότητα  την  επίλυση  των  προβλημάτων  των  Κυπρίων  πολιτών.  Επειδή  ο  κοινωνικός 

διάλογος  είναι  σημαντικός,  όχι  μόνο  από  πλευράς  της  θεσμικής  συμμετοχής  των 

επηρεαζόμενων  αλλά  και  από  τη  σκοπιά  της  αποτελεσματικότητας,  εισηγούμαστε  μία 

διάσκεψη  υψηλού  επιπέδου  όπου  τα  οφέλη  (π.χ.  μείωση  της  ανεργίας  Κυπρίων)  που 

απορρέουν από μία πιο ευέλικτη αγορά εργασίας θα αναλυθούν και ευρέως αποδεκτοί τρόποι 

επίλυσης προβλημάτων θα εντοπιστούν. 

 

Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει διάφορα προγράμματα στήριξης  των ανέργων τα οποία στο 

σύνολο  τους  βοηθούν  αλλά  διαφέρουν ως  προς  το  βαθμό  επιτυχίας  τους.9  Οι  προσπάθειες 

προς το σκοπό τούτο θα πρέπει να συνάδουν και με τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας 

προς  τις  κατευθύνσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας  (επιχειρησιακές  και  ιατρικές υπηρεσίες, 

εκπαίδευση,  έρευνα,  τεχνολογία,  και  καινοτομία,  διαχείριση φυσικών πόρων).  Η  προσωρινή 

απασχόληση  ανέργων  έχει  καλύτερες  πιθανότητες  να  μετατραπεί  σε  μόνιμη  αν  γίνεται  σε 

τομείς που συνάδουν με τις δεξιότητες τους και έχουν καλές μακροχρόνιες προοπτικές όπως οι 

τομείς που προσθέτουν υψηλή προστιθέμενη αξία (είδε την ενότητα 2.2). Εισηγούμαστε ότι η 

δημιουργία  προγραμμάτων  στήριξης  των  ανέργων  πρέπει  να  αντανακλά  στο  μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό τις μακροχρόνιες στρατηγικές επιλογές της χώρας. 

 

2.1.4 Φυσικό κεφάλαιο 

 

Το  φυσικό  κεφάλαιο  μίας  χώρας  δημιουργείται  χρησιμοποιώντας  το  μέρος  του  ΑΕΠ  που 

αποταμιεύεται, ή και μετά από δανεισμό ο οποίος όμως πρέπει να εξοφληθεί από μελλοντικές 

αποταμιεύσεις.  Η  διαδικασία  αυτή  εμπλέκει  τόσο  το  δημόσιο  όσο  και  τον  ιδιωτικό  τομέα.10 

                                                       
9 Για παράδειγμα, το πρόγραμμα που επιδοτεί την απασχόληση για να ενθαρρύνει την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου στους χειμερινούς μήνες δεν φαίνεται να έχει προσελκύσει ενδιαφέρον. 
10 Κατά πόσο μία υποδομή πρέπει να ανήκει και να προσφέρεται από το κράτος ή από τον ιδιωτικό τομέα είναι 
φλέγον θέμα που συζητείται  έντονα στην παρούσα περίοδο. Η γενικά αποδεκτή οικονομική άποψη είναι ότι ο 
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Μέρος του κεφαλαίου παίρνει τη μορφή υποδομών, πέραν των συνήθων μορφών του φυσικού 

κεφαλαίου όπως εργοστάσια, μηχανήματα, κλπ.  

 

Οι  υποδομές  της  Κύπρου11  (οδικό  δίκτυο,  αεροδρόμια,  λιμένες,  συγκοινωνίες,  επικοινωνίες, 

διαδίκτυο,  παροχή  ηλεκτρισμού  και  ενέργειας,  κα  )  είναι  υψηλού  επιπέδου  και  παρέχονται 

από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Χρήζουν βεβαίως βελτίωσης, όπως έχει αναλυθεί στην 

ενότητα 1. Τέτοιες βελτιώσεις θα υποβοηθούσαν την ανάπτυξη. 

 

Ιδιωτικές  επενδύσεις12  γίνονται  κατά  την  κρίση  και  δυνατότητα  της  κάθε  επιχείρησης.  Το 

κράτος δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να επέμβει σ’ αυτή τη διαδικασία, εκτός εάν τέτοια επέμβαση 

μπορεί  να  ενδυναμώσει  ευεργετικές  δυναμικές  με  σημαντικές  εξωτερικότητες,  σε 

συγκεκριμένες  στιγμές  ή  και  κατευθύνσεις.  Εν  μέσω  της  παρούσας  κρίσης,  επίσπευση  της 

δυνατότητας  απόσβεσης  θα  μπορούσε  να  βοηθήσει.  Αν  αυτή  η  πολιτική  εφαρμοστεί  για 

περιορισμένο  χρονικό  διάστημα  θα  ενεθάρρυνε  και  την  πιο  άμεση  εκμετάλλευση  των 

φορολογικών κινήτρων. 

 

Μία  άλλη  πολιτική  με  σημαντικές  εξωτερικότητες  θα  ήταν  η  φορολογική  ενθάρρυνση  της 

έρευνας και της υιοθέτησης νέων πρακτικών και τεχνολογιών από τις κυπριακές επιχειρήσεις. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να ενδυναμωθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικές με 

την  συμμετοχή  ερευνητικών  κέντρων  και  πανεπιστημίων,  ενδυναμώνοντας  έτσι,  τις 

προσπάθειες  απασχόλησης  νέων  επιστημόνων,  την  αναδιάρθρωση  της  οικονομίας  προς  τις 

κατευθύνσεις  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας  που  έχει  αναφερθεί  από  το  Γραφείο 

Προγραμματισμού,  και  την  ενίσχυση  της  παραγωγικότητας  μέσω  νέων  τεχνολογιών  και 

πρακτικών. 

 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών 

και Βιομηχάνων, προωθούν ένα ενδιαφέρον σχέδιο αναβάθμισης της ενεργειακής επάρκειας 

υφιστάμενων οικοδομών. Εφόσον υπάρχει ήδη υπερπροσφορά συμβατικών καταλυμάτων, δεν 

                                                                                                                                                                               
δημόσιος τομέας πρέπει να εμπλέκεται όταν ο ιδιωτικός τομέας αδυνατεί να ανταποκριθεί, όπως στην περίπτωση 
δημόσιων αγαθών, φυσικών μονοπωλίων και σημαντικών ‘εξωτερικότητων’.  
11 Επίσης σημαντικοί είναι και οι θεσμοί μιας χώρας, π.χ.  το σύστημα διακυβέρνησης καθώς και η δημόσια και 
νομική υπηρεσία. Παρόλη την πιο άυλη μορφή τους, οι θεσμοί αυτοί και οι υπηρεσίες που παρέχουν άμεσα ή 
έμμεσα είναι υψίστης σημασίας για την οικονομική απόδοση μιας χώρας (ενότητα 1). 
12  Στην  περίπτωση  επενδύσεων  από  ξένους,  το  κράτος  μας  έχει  ιδιαίτερους  λόγους  να  επέμβει.  Χρειάζεται  η 
προβολή των δυνατοτήτων της οικονομίας, των θεσμών και υποδομών που υποβοηθούν την επιχειρηματικότητα, 
την  ανταγωνιστικότητα  και  μειώνουν  την  διαφθορά  (ενότητα  1).  Όταν  αυτό  το  υπόβαθρο  είναι  άμεμπτο,  η 
διαφήμιση  γίνεται από  τους  ίδιους  τους  διεθνείς  οργανισμούς που  εποπτεύουν αξιολογήσεις  όπως αυτές  που 
εξετάστηκαν  στην  ενότητα  1.  Όταν  όμως  η  κατάταξη  του  τόπου  είναι  προβληματική,  το  κράτος  πρέπει  να 
προβάλει  τις  διορθωτικές  κινήσεις  που  γίνονται,  μαζί  με  την  παροχή  άμεσης  βοήθειας  και  πληροφοριών.  Το 
τελευταίο από μόνο του δεν είναι αρκετό. 
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θεωρούμε  την  περαιτέρω    κατασκευή  συμβατικών  οικοδομών,  ιδίως  εξοχικών,  αναγκαία. 

Όμως  η  ενεργειακή  αναβάθμιση  κτιρίων  θα  βελτίωνε  την  ποιότητα  του  φυσικού  μας 

κεφαλαίου, θα μείωνε τα μελλοντικά λειτουργικά έξοδα, και θα προωθούσε την απασχόληση 

στον κατασκευαστικό τομέα ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά από την κρίση. Σημειώνουμε ότι η 

παροχή  δανείων  από  την  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Αναπτύξεως  και  πιθανόν  από  την  Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα  Ανασυγκρότησης  και  Ανάπτυξης  έχει  ήδη  αρχίσει  και  ενθαρρύνουμε  το  κράτος  να 

υποβοηθήσει τη διαδικασία καθιστώντας τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις πιο ορθολογικές και 

γρήγορες. 

 

2.1.5 Φυσικοί πόροι 

 

Η  αντίληψη  που  έχουμε  ως  κράτος  για  τους  υπάρχοντες  και  εκμεταλλεύσιμους  φυσικούς 

πόρους  αλλάζει  άρδην  και  απαιτεί  εξειδικευμένη  και  εις  βάθος  ανάλυση  των  προοπτικών, 

τόσον  από  πλευράς  των πολιτικών  για  την  τοπική  τους  χρήση13  όσο  και  από  τη  σκοπιά  της 

δυνατότητας  εξαγωγών.  Η  μεγάλη  πρόκληση  αφορά  βεβαίως  το  φυσικό  αέριο  και  το 

πετρέλαιο. Φαίνεται όμως ότι γίνονται εξερευνήσεις και για ορυκτά όπως ο χρυσός.  

 

 Όλες αυτές οι προσπάθειες  έχουν  τη δυνατότητα να δημιουργήσουν  ευεργετικές δυναμικές 

και προοπτικές και λαμβάνουν τη δέουσα προσοχή από το κράτος. Σε όλες τις περιπτώσεις, η 

αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων απαιτεί ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές 

και αποταμίευση (είδε την ενότητα 2.3) ή και δανεισμό ώστε να δημιουργηθεί το επιπρόσθετο 

φυσικό κεφάλαιο. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες και, εν όψει της επικρατούσας αβεβαιότητας 

σχετικά  με  το  μέγεθος  των  εκμεταλλεύσιμων  κοιτασμάτων  και  της  μελλοντικής  πορείας  της 

τιμής του φυσικού αερίου, θεωρούμε αναγκαία την μετάθεση της διερεύνησης των θεμάτων 

αυτών στο μέλλον. 

 

 

2.2 Τομείς της Οικονομίας 

 

Ο Πίνακας 2  δείχνει  την απόλυτη και   σχετική σημασία στο ΑΕΠ των  τομέων  της οικονομίας 

καθώς και τη διαχρονική τους εξέλιξη. ΟΙ πρώτοι τομείς στις στήλες 3 (Α Agriculture, forestry 

and  fishing),  4(Β=Mining  and  quarrying,  C=Manufacturing,  D=Electricity  etc.,  και  E=Water 

supply  etc.),και    6  (G=Wholesale  and  retail  trade, H=Transport,  storage  and  communication, 

I=Accommodation  and  food  service  activities)  συμπεριλαμβανομένου  και  του  τομέα 

                                                       
13 Για παράδειγμα, θα ήταν λάθος να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο για να πουλούμε ηλεκτρισμό σε πολύ 
χαμηλότερες  τιμές  από  αυτές  που  επικρατούν  διεθνώς.  Αυτό  θα  ενεθάρρυνε  σπατάλη  και  επένδυση  σε 
ενεργοβόρες  δραστηριότητες  που  δεν  είναι  πραγματικά  βιώσιμες.  Θα  ισοδυναμούσε  με  επιδότηση  των 
καταναλωτών (ντόπιων αλλά και ξένων) προϊόντων που βασίζονται έντονα στη χρήση ενέργειας. 
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C=Manufacturing  που  παρουσιάζεται  ξεχωριστά  στην  τελευταία  στήλη  του  Πίνακα  2  γενικά 

φθίνουν διαχρονικά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο κατασκευαστικός τομέας (F=Construction) άνθιζε 

μέχρι  τουλάχιστον  το  2006  αλλά  ακολουθεί  φθίνουσα  πορεία  από  τότε.  Οι  τελευταίες  6 

στήλες,  δηλαδή  στήλη  7  (J=Information  and  communication),  στήλη  8  (K=Financial  and 

insurance activities), στήλη 9 (L=Real estate activities), στήλη 10 (M=Professional scientific and 

technical  activities  και  N=Administrative  and  support  activities),  στήλη    11  (O=Public 

administration  etc.,  P=Education,  Q=Human  health  and  social work),  και  στήλη  12  (R=Arts, 

entertainment  and  recreation,  S=Other  services,  T=Activities  of  households  etc.)  δείχνουν 

γενικά αυξημένη δραστηριότητα διαχρονικά.  

 

Οι διαχρονικές αυτές τάσεις, αλλά και το σχετικό μέγεθος του κάθε τομέα είναι στοιχεία που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στις υποενότητες που ακολουθούν παραθέτουμε σκέψεις και 

σχόλια για τις αναπτυξιακές προοπτικές των συγκεκριμένων τομέων. 

 

Α. Agriculture, Forestry and Fishing (2000=3.6%, 2012=2.3%) 

 

Ο τομέας είναι μικρός και φθίνει. Εντούτοις θα μπορούσε να ενδυναμωθεί με την εστίαση σε 

καλλιέργειες  στις  οποίες  έχουμε  συγκριτικό  πλεονέκτημα  λόγω  γεωγραφίας  και  κλίματος, 

καθώς  και  τις  βιολογικές  καλλιέργειες  (συμπεριλαμβανομένης  και  της  ιχθυοτροφίας).  Οι 

εξαγωγές προϊόντων στις βόρειες χώρες της ΕΕ κατά τους χειμερινούς μήνες και δη βιολογικών 

προϊόντων  θα  μπορούσαν  να  αυξηθούν.  Τεράστια  άλματα  έχουν  γίνει  στην  παραγωγή 

ποιοτικών οίνων, προϊόντα τα οποία όμως δεν εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες. Παραδοσιακά 

προϊόντα, όπως το χαλούμι και τα κρασιά, θα μπορούσαν να αποφέρουν ακόμα μεγαλύτερα 

έσοδα και να αποτελέσουν σημαντική γέφυρα και διαφήμιση για τον τόπο. Οι διαδρομές στα 

οινοποιεία  που  έχουν  δημιουργηθεί  θα  ήταν  πιο  δημοφιλείς  αν  τα  κρασιά  μας  ήταν  πιο 

γνωστά  διεθνώς.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  ποιότητα  των  προϊόντων  μας  πρέπει  να  είναι  πολύ 

υψηλή,  κάτι  που  εξασφαλίζεται  με  την  υιοθέτηση  σύγχρονων  μεθόδων  και  προτύπων 

καλλιέργειας. 

 

Οι  προσπάθειες  αναζωογόνησης  της  βιοτεχνίας  και  των  παραδοσιακών  προϊόντων  θα 

μπορούσαν να ενταχθούν ως κατεύθυνση στις Τεχνικές Σχολές με σκοπό τόσο την επαναφορά 

και  βελτίωση  των  ίδιων  των προϊόντων αλλά  και  την  προσφορά  τοπικού  χρώματος προς  τις 

χιλιάδες επισκεπτών που μάταια αναζητούν ενθύμια και τοπικά προϊόντα. 

 

Οι  δασικές  βιομηχανίες  θα  μπορούσαν  να  ενδυναμώσουν  τις  προσπάθειες  ανακαίνισης 

παραδοσιακών  οικοδομών.  Ο  κυπριακός  πεύκος  προσφέρει  ξυλεία  άριστης  ποιότητας  σε 

μικρές όμως ποσότητες. 
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Ένα σημαντικό εμπόδιο στην εμπορική αξιοποίηση της γεωργικής μας γης είναι η μικρή έκταση 

της  καλλιεργήσιμης  γης  που μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  τον  κάθε παραγωγό  ξεχωριστά. 

Εισηγούμαστε  λύσεις  όπως  τον  αναδασμό  και  τη  συλλογική  εκμετάλλευση  παραπλήσιων 

τεμαχίων, ίσως με κάποια κυβερνητικά κίνητρα.  

 

Κατηγορίες B‐E. (2000=12.2%, 2012=8.9%) 

 

Β. Λατομεία και παραγωγή πέτρας.  

Παρόλο  ότι  αυτοί  είναι  μικροί  τομείς,  οι  δραστηριότητες  τους  συνάδουν  με  την  ανάγκη 

αναπαλαίωσης  των  ιστορικών  μας  κέντρων  και  χώρων  (π.χ.  κατασκευή  πλίνθων,  εξόρυξη 

πέτρας και γυψομαρμάρων) και μπορούν να ενδυναμωθούν. Έρευνες για εξεύρεση χρυσού και 

άλλων μετάλλων φαίνεται ότι γίνονται στο Τρόοδος και πρέπει να ενθαρρυνθούν τουλάχιστον 

με την ταχεία ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών. 

 

C. Manufacturing (2000=9.9%, 2012=6.2%).   

Υπάρχει έλλειψη οικονομιών κλίμακας και, μέχρι πρόσφατα, τεχνικής κατάρτισης. Σημαντικές 

πρόσφατες  εξελίξεις  είναι  η  δημιουργία  Πολυτεχνικών  Σχολών  και  η  συνεπακόλουθη 

ενδυνάμωση  των  συνεργειών  μεταξύ  της  ακαδημίας  και  του  εμπορικού  κόσμου. 

Αξιοσημείωτες  επιτυχίες  στις  εξαγωγές  φαρμακευτικών  προϊόντων  δίνουν  ελπίδες  για 

ενδυνάμωση του τομέα και περαιτέρω   απασχόληση επιστημόνων.  Στο βαθμό που προϊόντα 

όπως τα φαρμακευτικά και υπηρεσίες μπορούν να παραχθούν ποιοτικά και με χαμηλό κόστος, 

η έλλειψη οικονομιών κλίμακας μπορεί να υπερπηδηθεί μέσω της εξαγωγικής οδού. 

 

D. Electricity, etc., E=Water supply, etc. 

Οι  επικείμενες  αλλαγές  λόγω  του  φυσικού  αερίου  και  πιθανώς  πετρελαίου  δημιουργούν 

αυξημένες  ανάγκες  αποταμίευσης  αλλά  και  ενδυνάμωσης  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  που 

σχετίζεται με  τον  τομέα. Προς  τούτο,  χρειάζεται εμβάθυνση και περαιτέρω   εξειδίκευση  του 

τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας, και καινοτομίας. 

 

F. Construction (2000=9.7%, 2012=6.5%) 

 

H κρίση επέφερε ένα μεγάλο πλήγμα στον τομέα των κατασκευών. Το μέγεθος του πλήγματος 

δεν διαφαίνεται από τα πιο πάνω στοιχεία αφού το ζενίθ ήταν κατά τη διάρκεια του 2007/8. Ο 

χαρακτηρισμός  ‘φούσκα’  περιγράφει  την  περίοδο  αυτή  και  η  ελπίδα  είναι  ότι  τα  λάθη  του 

παρελθόντος  δεν  θα  επαναληφθούν.  Υπάρχει  πλέον  υπερπροσφορά  συμβατικών  οικοδομών 

και  πτωτική  τάση  των  τιμών.  Η  κατασκευή,  κυρίως  από  ξένους  εργάτες,  οικοδομών  προς 

πώληση  είναι  καθόλα  θεμιτή  αλλά  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  μοντέλο  βιώσιμης  και 

μακροχρόνιας  ανάπτυξης.  Σε  μεγάλο  βαθμό  αποτελεί  πώληση  ενός  περιουσιακού  στοιχείου 
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(της  γης)  σε  ξένους αγοραστές με  τα  έσοδα  να  χρησιμοποιούνται  για  καταναλωτικούς παρά 

επενδυτικούς σκοπούς.  Κατά πόσον μία  τέτοια κατασκευή επιφέρει μακροχρόνια οφέλη δεν 

μπορεί να κριθεί εκ προοιμίου. Στην κάθε περίπτωση, πρέπει να εξετάζουμε τι απομένει και τι 

περαιτέρω  οικονομική δραστηριότητα δημιουργείται όταν τελειώσει η κατασκευαστική φάση 

ενός  έργου.  Περαιτέρω    κατασκευές  θα  έχουν  πιο  ξεκάθαρα  αναπτυξιακά  οφέλη  αν  είναι 

στοχευμένες προς τη συμπλήρωση έργων όπως τις υποδομές για την εκμετάλλευση φυσικών 

πόρων,  την  αναπαλαίωση  των  ιστορικών  κέντρων  και  χώρων  προς  βελτίωση  της  ποιότητας 

ζωής  των  κατοίκων  αλλά  και  των  επισκεπτών  στην  Κύπρο,  και  την  ενεργειακή  αναβάθμιση 

κτηρίων. Κάποιες από αυτές τις κατασκευές θα μπορούσαν να εμπλέκουν το δημόσιο τομέα, 

εκεί που οι συνθήκες που αναφέρονται στη υποσημείωση 10 ικανοποιούνται. 

 

Κατηγορίες G‐I (2000=25.6%, 2012=23.8%) 

 

Οι  τομείς  G=Wholesale  and  retail  trade,  repair  of  motor  vehicles  and  motorcycles  και 

H=Transport,  Storage  and  Communication  μάλλον  θα  ακολουθήσουν  την  πορεία  της 

γενικότερης οικονομίας παρά να την καθορίσουν.  

 

Ο τομέας του Τουρισμού συμπεριλαμβάνεται στο I=Accommodation and food service activities 

αλλά επεκτείνεται πέραν αυτού του τομέα. Είναι και θα παραμείνει ένας από τους βασικούς 

πυλώνες  της οικονομίας. Όμως ο ανταγωνισμός από γειτονικές ή και παρόμοιες  χώρες είναι 

μεγάλος. Παρόλα τα προβλήματα σε άλλες γειτονικές χώρες αλλά και τις άμεσες και έμμεσες 

επιδοτήσεις  του  τομέα,  οι  αφίξεις  και  τα  έσοδα  από  τον  Τουρισμό  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ 

παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών του παρελθόντος (έσοδα 17.9% του ΑΕΠ το 2002 

και  10.9%  το  2012,  παρά  την  ανάκαμψη  εν  σχέση  με  το  2011,  αφίξεις  γύρω  στα  2.4 

εκατομμύρια το 2012, όπως και το 2002, 2005, 2007, 2008).  

 

Οι  προσπάθειες  προς  την  ανάπτυξη  ‘ποιοτικού’  τουρισμού  (πχ.  η  προσφορά  ιατρικών 

υπηρεσιών ή/και  ο αναρρωτικός  τουρισμός,  συνεδριακός  και αθλητικός  τουρισμός,  μαρίνες, 

καζίνο, γκολφ, κ.α.) είναι καλοδεχούμενες εφόσον δεν επιβαρύνουν το κράτος, αν μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν  ορθολογικά,  και  αν  είναι  επικερδείς.  Η  προβολή  του  τόπου  σε  ‘νέους’ 

χώρους  (όπως  χώρες  της  πρώην  Σοβιετικής  Ένωσης,  Αραβικά  κράτη,  Κίνα,  Ινδία,  και  αλλού) 

είναι αναγκαία. Όλες αυτές οι προσπάθειες θα αποδώσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αν οι 

τοπικές υποδομές αναβαθμιστούν  (δημόσιες συγκοινωνίες, αναπαλαίωση ιστορικών κέντρων 

και  χώρων,  πεζόδρομοι,  αστικοί  χώροι  πρασίνου,  ώρες  λειτουργίας  μουσείων,  κα.)  και  αν  η 

τοπική  κουλτούρα  και  παραγωγή  προϊόντων  βελτιωθεί.  Ο  ‘ποιοτικός’  τουρισμός  τον  οποίο 

συχνά  επικαλούμαστε  απαιτεί  ποιότητα  ζωής  για  τους  ντόπιους  κατοίκους  και  τουλάχιστον 

κάποια  επαφή  με  τους  γηγενείς,  αντί  το  προσωρινό  εργατικό  δυναμικό  από  το  οποίο 

εξυπηρετείται σήμερα. 
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Οι  προσπάθειες  προσέλκυσης  χειμερινού  τουρισμού  δεν  έχουν  καρποφορήσει  ίσως  γιατί 

αποσκοπούσαν  στην  αύξηση  της  πληρότητας  παραθαλάσσιων  ξενοδοχείων  τοποθετημένων 

μακριά από τα κέντρα των πόλεων και  των υποδομών μας. Το μοντέλο αυτό εξυπηρετεί μεν 

επισκέπτες σύντομης διάρκειας (μία ή δύο εβδομάδων) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά 

δεν προσφέρεται προς αποφυγήν του χειμώνα  (‘παραχειμερισμό’ εν αντιθέσει με την έννοια 

του  παραθερισμού  την  οποία  γνωρίζουμε).  .Ο  πληθυσμός  της  ΕΕ  και  άλλων  χωρών  με 

δυσμενείς χειμερινές συνθήκες γερνά και το ενδιαφέρον για επισκέψεις αρκετών μηνών προς 

αποφυγήν του χειμώνα εντείνεται. Το μοντέλο του ‘ήλιου και θάλασσας’ προσφέρεται μόνο σε 

περιορισμένο  βαθμό  για  ‘παραχειμερισμό’  αφού  οι  μακροχρόνιες  χειμερινές  παραμονές 

απαιτούν πρόσβαση σε ποιοτικές υποδομές, σύνθετες καθημερινές ενασχολήσεις, και σίγουρη 

ιατρική φροντίδα. 

 

Προς  ενδυνάμωση  του  χειμερινού  τουρισμού  χρειάζεται  να  προσαρμόσουμε  τα  ιστορικά 

κέντρα  των  πόλεων. Μεγάλος  αριθμός  άδειων  καταστημάτων  και  άλλων  χώρων  στα  κέντρα 

των πόλεων θα μπορούσαν να ενοποιηθούν και να διαμορφωθούν σε ελκυστικά καταλύματα 

για ξένους οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν το χειμώνα σε ένα πιο ήπιο και ευχάριστο κλίμα. 

Οι  επισκέπτες  αυτοί  μάλλον  δεν  θα  έχουν  αυτοκίνητα  και  δεν  θα  συμβάλλουν  στην 

κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι πεζόδρομοι, η εύκολη πρόσβαση σε εστιατόρια, καφέ, μουσεία, 

γκαλερί,  χώρους  πρασίνου,  σε  άλλους  χώρους  αναψυχής,  αλλά  και  στο  διαδίκτυο  και  στις 

δημόσιες συγκοινωνίες εξυπηρετούν αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση.  

 

Η προσέλκυση  ‘παραχειμεριστών’  απαιτεί  πρόσβαση σε παραπλήσιες  νοσηλευτικές μονάδες 

οι  οποίες  θα  μπορούν  να  επιλύουν  προβλήματα  ρουτίνας  και  σε  νοσοκομεία/κλινικές  για 

πλέον σοβαρά προβλήματα.  Το μοντέλο αυτό συνάδει και με  τις προσπάθειες ενδυνάμωσης 

του  ιατρικού  τομέα  οι  οποίες  αναφέρονται  στο  έγγραφο  του  Γραφείου  Προγραμματισμού 

(σελ. 13). Με καλύτερες προσβάσεις σε ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες θα μπορούσαμε επίσης 

να προσελκύσουμε ξένους για σκοπούς ανάρρωσης οι οποίοι το χειμώνα θα προτιμούσαν τα 

κέντρα  των πόλεων.  Το μοντέλο συνάδει  και με  την ενδυνάμωση  του  τοπικού χρώματος  και 

κουλτούρας  που  έχει  προαναφερθεί,  εξέλιξη  που  θα  προσελκύσει  και  περισσότερους 

τουρίστες γενικότερα. 

 

Τα καταλύματα που θα δημιουργηθούν θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάποιων 

ατόμων  της  τρίτης ηλικίας –ντόπιων  και  ξένων –  ολόχρονα.  Σε περίπτωση που η  ζήτηση  για 

τέτοιους χώρους δεν είναι ικανοποιητική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάποιοι χώροι θα 

μπορούσαν να ενοικιαστούν σε τιμές που θα προσελκύσουν ενδιαφέρον από βραχυχρόνιους 

τουρίστες.  Το  επιχείρημα  ότι  τα  κέντρα  των  πόλεων  δεν  είναι  ελκυστικά  τον  Ιούλιο  και 
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Αύγουστο είναι χωρίς περιεχόμενο αφού τώρα οι υπό συζήτηση χώροι είναι κενοί καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

 

Τα  καταλύματα  θα  πρέπει  να  ικανοποιούν  πολεοδομικούς  περιορισμούς,  όχι  όμως  να 

απαιτούν  απαραίτητα  την  έγκριση  του  Κυπριακού  Οργανισμού  Τουρισμού,  διαδικασία  που 

αυξάνει  το  κόστος  και  μπορεί  να  λειτουργήσει  ως  προστατευτικός  μηχανισμός  για  τις 

υφιστάμενες  ξενοδοχειακές μονάδες. Η αγορά  έχει  ήδη  ξεπεράσει  τον ΚΟΤ αφού υπηρεσίες 

όπως το airbnb.com ήδη προσφέρουν πάρα πολλές επιλογές διαμονής στην Κύπρο οι οποίες 

μάλλον δεν έχουν τύχει της έγκρισής του. Μια τέτοια αναπτυξιακή πρωτοβουλία θα μπορούσε 

ίσως να αντλήσει πόρους από την ΕΕ. Εισηγούμαστε μία εις βάθος μελέτη των θεμάτων που 

αφορούν τον τομέα. 

 

J. Information and Communication (2000=3.1%, 2012=4.5%) 

 

Ο τομέας της πληροφορικής είναι ένας από τους τομείς που έχουν μεγαλώσει σε σχέση με την 

υπόλοιπη  οικονομία  (Πίνακας  2).  Οι  προοπτικές  περαιτέρω  ανάπτυξης  παραμένουν  καλές 

αφού  πολλά  νοικοκυριά  στην  Κύπρο  δεν  έχουν  ακόμα  ενωθεί  με  το  διαδίκτυο,  πολλές 

κυβερνητικές  και  άλλες  υπηρεσίες  δεν  προσφέρονται  ηλεκτρονικά  και  η  Εθνική  Ψηφιακή 

Πολιτική  (2013  National  Reform  Programme,  section  2.7)  θέτει  φιλόδοξους  στόχους. 

Ταυτόχρονα, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε θέση να προσφέρουν ψηφιακή 

μόρφωση υψηλού επιπέδου. 

 

Η  κυβέρνηση  πρέπει  να  ενθαρρύνει  τις  εξελισσόμενες  τάσεις  ακόμα  περισσότερο, 

προσφέροντας μεγαλύτερο φάσμα των υπηρεσιών της ηλεκτρονικά και παρέχοντας πρόσβαση 

σε ακόμα περισσότερη πληροφόρηση. 

 

K. Financial and Insurance Activities (2000=6.9%, 2012=9%) 

 

Ο χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός τομέας κατέγραψαν σημαντικά άλματα την περίοδο 

2000‐2012.  Όμως  η  υπερβολική  ανάπτυξη  και  η  απότομη  συρρίκνωση  με  τα  γεγονότα  του 

Μαρτίου  2013  επέφεραν  σημαντικό  πλήγμα  στον  τραπεζικό  τομέα  και  το  ερώτημα  που 

αιωρείται τώρα είναι κατά πόσον οι δραστηριότητές του θα μπορούσαν να ανακάμψουν. 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η επέκταση του τραπεζικού τομέα στο 900% του ΑΕΠ το 2009 συνέβη 

χωρίς  να  υπάρχει  εθνική  πολιτική  για  τον  τραπεζικό  τομέα  (π.χ.  ως  προς  το  ποιο  πρέπει  να 

είναι το μέγεθος του), ενώ ο τουρισμός με έσοδα στο 8.8% του ΑΕΠ το 2009 στηριζόταν από 

τον  ΚΟΤ  και  πληθώρα άλλων  κυβερνητικών δραστηριοτήτων  και  επιδοτήσεων. Ο  τραπεζικός 

τομέας είναι βεβαίως ένας από τους βασικότερους τομείς της οικονομίας και δεν νοείται υγιής 
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ανάπτυξη  χωρίς  ένα  υγιές  χρηματοπιστωτικό  σύστημα.  Πολλές  από  τις  ιστορικές 

δραστηριότητες  του  τομέα  θα  μπορούσαν  να  ενεργοποιηθούν  ξανά  εντός  ενός  καλύτερου 

εποπτικού  πλαισίου  και  στα  πλαίσια  μίας  υποβοηθητικής  εθνικής  στρατηγικής.  Η  έκθεση 

Lascelles  (σελ.  56)  αναφέρει  επί  λέξη:  “Although  the  shock  to  Cyprus’  ambitions  as  an 

international financial centre has been severe, it is possible to identify the steps that would be 

needed to bring about  its recovery”. Η έκθεση είναι υψηλής ποιότητας και περιέχει πληθώρα 

παρατηρήσεων  και  εισηγήσεων  οι  οποίες  πρέπει  να  μελετηθούν  και  ει  δυνατόν  να 

υιοθετηθούν. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε τις εισηγήσεις στο παρόν έγγραφο. 

 

Επισημαίνουμε  και  ανησυχούμε  για  το  γεγονός  ότι  ο  τραπεζικός  τομέας  επιβλέπεται  από 

λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας που, θεσμικά, ανήκουν στην ίδια συντεχνία (ΕΤΥΚ) όπως 

και αυτοί  τους οποίους επιτηρούν. Πιστεύουμε ότι οι αυτό πρέπει να διορθωθεί άμεσα, στα 

πλαίσια  της  συντονισμένης  προσπάθειας  που  γίνεται  τώρα  για  να  ανακτήσει  ο  τραπεζικός 

τομέας την απαραίτητη εμπιστοσύνη. 

 

Ο ασφαλιστικός τομέας παραδοσιακά συνδεόταν με τον τραπεζικό τομέα, αυτό όμως δεν είναι 

απαραίτητο. Ο τομέας, όπως πολλοί άλλοι, έχει πληγεί από την κρίση, όμως σε βάθος χρόνου 

θα μπορούσε να ανακάμψει. 

 

L. Real Estate Activities (2000=9.7%, 2012=11.9%) 

 

Υποθέτοντας  ότι  οι  δραστηριότητες  του  τομέα  αυτού  αφορούν  μόνο  υπηρεσίες 

συνταιριάσματος  αγοραστών  και  πωλητών,  η  παραπάνω  αύξηση  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ  έχει 

αντιστραφεί, τουλάχιστον μερικώς, με την κρίση. Οι συναλλαγές έχουν μειωθεί δραστικά (40% 

το 2013 εν σχέση με το 2012) και η τύχη του τομέα μάλλον θα ακολουθήσει αυτήν του τομέα 

κατασκευών (F) και της οικονομίας γενικότερα. Οι υπηρεσίες συνταιριάσματος είναι βεβαίως 

εξαιρετικά χρήσιμες αλλά μάλλον θα αντικατοπτρίζουν την πορεία της οικονομίας. 

 

Κατηγορίες M‐N (2000=5.5%, 2012=7.1%) 

Οι κατηγορίες M‐N είναι ευρείες. Δεν είναι σαφές αν συμπεριλαμβάνουν τις υπηρεσίες προς 

ντόπιες και ξένες επιχειρήσεις από διευθυντές, λογιστές, επιστήμονες, αναλογιστές, ελεγκτές, 

νομικούς, κ.α., ή αν αυτές οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία Κ. Επειδή 

οι  προσφερόμενες  υπηρεσίες  δεν  είναι  απαραίτητα  χρηματοοικονομικής  φύσης  (Κ), 

υποθέτουμε ότι εμπίπτουν εδώ.  

 

Η  κρίση  έχει  επηρεάσει  και  αυτόν  τον  τομέα  αλλά  φαίνεται  ότι  το  πλήγμα  είναι  λιγότερο 

καίριο  από  αυτό  που  υπέστη  ο  τραπεζικός  τομέας.  Ο  τομέας  έχει  γίνει  ακόμα  πιο 
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ανταγωνιστικός  και  παραμένει  υψηλής  ποιότητας.  Οι  προοπτικές  φαίνονται  καλές  αλλά  η 

μελλοντική του πορεία θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα.  

 

Στο βαθμό που οι συστάσεις της έκθεσης Lascelles θα υλοποιηθούν και ο τραπεζικός τομέας 

θα ανακτήσει μέρος της παλιάς του αίγλης (κάτω βεβαίως από ένα αυστηρό εποπτικό πλαίσιο 

και  με  βάση  μια  εθνική  στρατηγική),  τα  παραπάνω  επαγγέλματα  θα  επωφεληθούν  ακόμα 

περισσότερο. 

 

Σημαντικό  βήμα  προς  ενίσχυση  των  δραστηριοτήτων  αυτών  είναι  και  η  ολική  και  μόνιμη 

εφαρμογή  όλων  των  κανόνων  και  παραινέσεων  που  μας  έχουν  γίνει  για  το  θέμα  του 

ξεπλύματος χρήματος.  

 

Επίσης,  κάποιες  άλλες  υπηρεσίες  (π.χ.  η  ναυτιλία)  παρουσιάζουν  ειδικές  ανάγκες  και 

προοπτικές που πρέπει να εξεταστούν από το κράτος. 

 

Κατηγορίες O‐Q (2000=20.2%, 2012=21.8%) 

 

Ο. Public Administration and Defense; compulsory social security  

Τα  προβλήματα  της  Δημόσιας  Υπηρεσίας  έχουν  αποτυπωθεί  στα  έγραφα  της  δανειακής 

σύμβασης  και  το  πρόβλημα  μελετάται  τώρα  από  ειδικούς  της  Διεθνούς  Τράπεζας  και  της 

Βρετανικής  Δημόσιας  Υπηρεσίας.  Εκτός  από  τη  δομή  και  τρόπο  εργασίας  του  σώματος, 

σημαντικά  προβλήματα  κινήτρων,  ανάληψης  ευθύνης,  αξιολογήσεων  και  μισθοδοσίας  εν 

σχέση  με  τον  ιδιωτικό  τομέα14  πρέπει  να  επιλυθούν  άμεσα.  Αντιλαμβανόμαστε  ότι  το  θέμα 

αυτό έχει τροχοδρομηθεί από την κυβέρνηση. 

 

P. Education 

Οι εξελίξεις και προοπτικές του σημαντικού αυτού τομέα έχουν αναλυθεί στην ενότητα 2.1.2.  

 

Q. Human health and social work activities. 

Σημαντικές αλλαγές είναι υπό εξέλιξη. Το ΓΕΣΥ έχει τροχοδρομηθεί αλλά η ακριβής του φύση 

είναι  υπό  εξέλιξη.  Το  ζητούμενο  είναι  η  παροχή  γενικής  ιατρικής  φροντίδας  σε  ποιοτικό 

επίπεδο και με τρόπο που να διασφαλίζει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του συστήματος. Το 

ΣΕΟ δεν βλέπει τον λόγο περιορισμού της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (όπως γίνεται στον Καναδά) 

εφόσον πολίτες το επιθυμούν και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον.  

 

                                                       
14 Μελέτες δείχνουν ότι το χάσμα μισθών και συνθηκών εργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι 
θετικό και μεγάλο στα χαμηλά μισθολογικά στρώματα και ασήμαντο στα πιο υψηλά. 
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Το  σύστημα  κοινωνικών  παροχών  βρίσκεται  και  αυτό  υπό  εξέλιξη  μέσω  του  Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος. Βλέπετε επίσης την ενότητα 2.1.3. 

 

Κατηγορίες R‐T (2000=3.8%, 2012=4.4%) 

 

Δραστηριότητες  σε  αυτές  τις  κατηγορίες  μάλλον  θα  αντανακλούν  τη  γενικότερη  πορεία  της 

οικονομίας. 
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Πίνακας 2 

GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITY AT CONSTANT 2005 PRICES, CHAIN LINKING METHOD (€mn) 

 
Year Gross Value Added by Industry  

Total 

Import 
duties plus 

Value 
added tax 

Gross 
Domestic 
Product 

  
Code 
of 
Industr
ies 

  A B _ E F G_I J K L M_N O_Q R_T Sum 3-12 C 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14   15 16=14+15 13  

2000 366.3 1250.9 993.9 2632.8 320.5 705.9 995.0 567.9 2073.9 375.1 10282.2  1157.2 11439.0 1018.0  

  % 3.6 12.2 9.7 25.6 3.1 6.9 9.7 5.5 20.2 3.6  100   9.9  

2003 342.7 1348.6 1206.3 2686.4 396.1 684.0 1098.2 645.4 2307.4 412.6 11127.7  1252.1 12380.0 1036.6  

  % 3.1 12.1 10.8 24.1 3.6 6.1 9.9 5.8 20.7 3.7  100   9.3  

2006 307.1 1319.9 1444.7 3093.2 510.0 922.2 1251.4 718.1 2510.9 466.7 12544.2  1411.3 13955.0 977.500  

  % 2.4 10.5 11.5 24.7 4.1 7.4 10.0 5.7 20.0 3.7  100   7.8  

2009 275.5 1336.7 1297.3 3210.8 558.9 1131.0 1435.7 818.3 2806.4 532.5 13403.1  1507.2 14910.0 965.2  

  % 2.1 10.0 9.7 24.0 4.2 8.4 10.7 6.1 21.0 4.0  100   7.2  

2012 302.8 1179.7 863.9 3161.8 600.1 1200.6 1581.7 938.6 2896.1 583.8 13309.1  1496.9 14806.0 827.7  

  % 2.3 8.9 6.5 23.8 4.5 9.0 11.9 7.1 21.8 4.4  100     6.2
 

A Agriculture, forestry and fishing K Financial and insurance activities 
B Mining and quarrying L Real estate activities 
C Manufacturing M Professional, scientific and technical activities 
D Electricity, gas, steam and air conditioning supply N Administrative and support service activities 
E Water supply; sewerage, waste management and 

remediation activities 
O Public administration and defence; compulsory social security 

F Construction P Education 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 

and motorcycles 
Q Human health and social work activities 

H  Transport, storage and communication R Arts, entertainment and recreation 
I  Accommodation and food service activities S Other service activities 

J  Information and communication T 
Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of 
households for own use 
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2.3 Χρήση του ΑΕΠ 

 

Το εθνικό εισόδημα (αυτό που προκύπτει από την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών από τους 

κατοίκους ενός κράτους) κατευθύνεται σε τρεις κύριες χρήσεις: την ιδιωτική κατανάλωση, τις 

κρατικές  δαπάνες  και  τις  επενδύσεις.  Επίσης,  χώρες  εισάγουν  αγαθά  και  υπηρεσίες, 

πληρώνοντας  με  τα  έσοδα  από  τις  εξαγωγές  ή  και  με  δανεισμό  (όταν  τα  έσοδα  από  τις 

εξαγωγές δεν αρκούν για να καλύψουν τις δαπάνες για εισαγωγές). Η διαφορά που προκύπτει 

είναι το εμπορικό ισοζύγιο. Όταν σε αυτό προστεθούν και οι ετήσιες καθαρές πληρωμές τόκων 

για  υφιστάμενα  εξωτερικά  χρέη,  τότε  προκύπτει  το  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών.  Το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δείχνει τις ετήσιες πληρωμές που πρέπει να γίνουν προς τα 

έξω για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς αυτές συναλλαγές. 

Είναι  ένας  από  τους  πολλούς  δείκτες  που  χρησιμοποιούνται  για  την  αξιολόγηση  της 

οικονομικής  πορείας  οποιασδήποτε  χώρας.  Το  2008,  το  ισοζύγιο  της  Κύπρου  παρουσίασε 

έλλειμμα €2.7 δις, ή 15.6% του ΑΕΠ. Το μεγάλο αυτό έλλειμμα μειώθηκε με το ξέσπασμα της 

κρίσης στο ‐6.9% το 2012 και στο –1.9% το 2013. 

 

Τα εξωτερικά ελλείμματα αντανακλούν την ιδιωτική και κρατική οικονομική δραστηριότητα. Η 

ιδιωτική  αποταμίευση  είναι  η  διαφορά  μεταξύ  του  καθαρού  (μετά  την  πληρωμή 

φόρων/εξόδων  στην  κυβέρνηση)  ιδιωτικού  εισοδήματος  και  της  ιδιωτικής  κατανάλωσης.  Η 

κυβερνητική  αποταμίευση  είναι  η  διαφορά  μεταξύ  των  εισπραχθέντων  φόρων/εσόδων    και 

της  κυβερνητικής  κατανάλωσης.  Το  σύνολο  των  δύο  καταγράφεται  διεθνώς:  ενδεικτικά,  το 

2010  (παρεμπιπτόντως,  τα  ποσοστά  αυτά  αλλάζουν  διαχρονικά  αργά  και  στοιχεία  για  την 

Κύπρο  δεν  παρέχονται  μετά  το  2010  από  τη  συγκεκριμένη  πηγή  –  βλέπε  αναφορές)  το 

ποσοστό  αποταμίευσης  της  Κύπρου  ήταν  9%  ενώ  την  ίδια  χρονιά,  το  ποσοστό  της  Κίνας 

(ακραία  περίπτωση  με  τη  δική  της  πολιτική  σημασία)  ήταν  52%,  της  Γερμανίας  24%,  της 

Ολλανδίας  22%,  της  Φινλανδίας  20%,  της  Ισπανίας  19%,  της  Γαλλίας  και  Ιταλίας  17%,  της 

Ιρλανδίας 14%, και της Ελλάδας 5%. Προφανώς, η Κύπρος (και η Ελλάδα) δεν αποταμιεύει όσο 

άλλες μεγάλες χώρες της ευρωζώνης της οποίες πρέπει να παρακολουθούμε.  

 

Μια ένδειξη της διαχρονικά φθίνουσας πορείας της ιδιωτικής αποταμίευσης της Κύπρου είναι 

η συσσώρευση ιδιωτικού χρέους. Το 2012 (είδε την πηγή στις αναφορές), το ιδιωτικό χρέος της 

Κύπρου ήταν 299.2%  του ΑΕΠ ενώ αυτό  της  Γερμανίας ήταν 107.1%. Η Κύπρος ήταν η  τρίτη 

χώρα  με  το  πιο  ψηλό  ποσοστό  ιδιωτικού  χρέους  στη  ΕΕ  (μετά  το  Λουξεμβούργο  και  την 

Ιρλανδία). Η Λιθουανία κατείχε το χαμηλότερο ποσοστό (62.5%). 

 

Η  αρνητική  κυβερνητική  αποταμίευση  μπορεί  να  μετρηθεί  ενδεικτικά  από  το  ποσοστό  του 

δημοσιονομικού  ελλείμματος  στο  ΑΕΠ  καθώς  επίσης  και  από  το  συσσωρευμένο  χρέος.  Το 
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ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος στο ΑΕΠ ξέφυγε από +3.5%  το 2007 στο  ‐6.4%  το 

2012 και –5.4% το 2013. Το ποσοστό του χρέους στο ΑΕΠ είναι τώρα της τάξης του 110%. 

 

Είναι  φανερό  από  την  πιο  πάνω  στοιχειώδη  ανάλυση  ότι  η  Κύπρος  ακολούθησε  για  πολλά 

χρόνια  μια  πορεία  υπερκατανάλωσης  και  συσσώρευσης  χρέους  σε  όλα  τα  επίπεδα.  Η 

κατάταξη της Κύπρου από το World Economic Forum στην 134η θέση από τις 148 χώρες που 

εξετάστηκαν αντανακλά τα πιο πάνω σημεία. Η σύγκλιση των επιτοκίων μετά την ένταξη μας 

στην  ευρωζώνη  και  πριν  τη  συνειδητοποίηση  ότι  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  κίνδυνοι  στην 

επένδυση σε κάθε κράτος (country risks) συνέβαλε, μαζί με τη συσσώρευση καταθέσεων και 

ρευστότητας  στην  Κύπρο,  στην  υπερθέρμανση  της  οικονομίας  και  τον  έντονο  καταναλωτικό 

της προσανατολισμό.  

 

Η  πορεία  αυτή  πρέπει  να  αντιστραφεί.  Αυτός  είναι  ένας  λόγος  για  τον  οποίο  θεωρούμε  τις 

προοπτικές  για  το  σύνηθες  μοντέλο  του  κατασκευαστικού  τομέα  (κατασκευή  εξοχικών 

κατοικιών)  δυσοίωνες.  Πρέπει  τώρα  να  ενθαρρύνουμε  την αποταμίευση  και  την απομείωση 

των συσσωρευμένων χρεών, τις επενδύσεις σε υποδομές και άλλες επικερδείς δραστηριότητες 

και τις δραστηριότητες που αυξάνουν τις εξαγωγές και μειώνουν τις εισαγωγές.  

 

Η  τελευταία  εισήγηση  αποσκοπεί  στο  να  έχουμε  περισσότερα  έσοδα  για  να  καλύπτουμε 

αναγκαίες και αναντικατάστατες εισαγωγές, μειώνοντας τον εξωτερικό δανεισμό. Έχουμε ήδη 

αναφερθεί στην αντικατάσταση των εισαγωγών εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχει επιτευχθεί 

με  την  άνθηση  του  τομέα  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και  έρευνας.  Η  άλλη  όψη  του 

νομίσματος είναι η προσέλκυση ξένων φοιτητών που θέλουν να σπουδάσουν στην Κύπρο (και 

όχι να μπουν με πλάγιο τρόπο στην Κυπριακή αγορά εργασίας) και η συνεπακόλουθη αύξηση 

των  εξαγωγών  εκπαιδευτικών  υπηρεσιών.  Αυτή  δεν  έχει  πάρει  τις  διαστάσεις  που  θα 

δικαιολογούνταν από  την ποιότητα  των προγραμμάτων που προσφέρονται  στα δημόσια  και 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ένας λόγος είναι η επιμονή στη χρήση μόνο της Ελληνικής γλώσσας 

στα  δημόσια  εκπαιδευτήρια.  Παράλληλη  χρήση  και  άλλων  γλωσσών  θα  προσέλκυε 

περισσότερους  ξένους  φοιτητές  με  πολλαπλά  οφέλη  για  τα  δημόσια  αλλά  και  τα  ιδιωτικά 

πανεπιστήμια, καθώς και την οικονομία γενικότερα. 

 

Απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η διαμόρφωση μίας εξαιρετικά 

γρήγορης  (εντός  ενός  μηνός)  και  αξιόπιστης  διαδικασίας  αξιολόγησης  της  οικονομικής 

ικανότητας υποψήφιων φοιτητών να εκπληρώσουν τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που τους δέχονται. Εδώ δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. 

Πολλές  χώρες  έχουν  λύσει  το  πρόβλημα  απαιτώντας  τραπεζικές  εγγυήσεις  ή  και  μερική 

προπληρωμή  διδάκτρων.  Εισηγούμαστε  τη  δημιουργία  κόμβου  αποφάσεων  στο  κατάλληλο 
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υπουργείο  που  θα  χειρίζεται  το  θέμα  προς  όφελος  των  ιδιωτικών  και  δημόσιων 

εκπαιδευτηρίων. 

 

Άλλοι  τομείς που  έχουν  καλές  εξαγωγικές προοπτικές  είναι  η  γεωργία,  ορισμένοι  τομείς  της 

βιομηχανίας,  ο  τουρισμός  σε  όλες  του  τις  διαστάσεις  συμπεριλαμβανομένου  και  του 

‘παραχειμερισμού’,  ο  τομέας  των υπηρεσιών προς  τις  επιχειρήσεις,  και ο  τραπεζικός  τομέας 

στα  πλαίσια  μίας  νέας  εθνικής  στρατηγικής,  καθώς  και  οι  τομείς  που  συνδέονται  με  την 

αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων (είδε ενότητα 2.2). 

 

Καλούμε  την  κυβέρνηση  να  σχεδιάσει  ένα πλέγμα μέτρων  (συμβατό  και  με  τις  μνημονιακές 

μας υποχρεώσεις) που να επιτυχαίνει τους πιο πάνω στόχους. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να 

εφαρμόσουμε τις εξής πολιτικές: 

 

 Δραστική μείωση ή και κατάργηση του φόρου (‘άμυνας’) που επιβάλλεται στους τόκους 

από  καταθέσεις,  τουλάχιστον  για  δύο  χρόνια.  Αυτό  θα  ενθαρρύνει  την  αποταμίευση 

και την επιστροφή της ρευστότητας που έχει συσσωρευθεί εκτός του τραπεζικού τομέα 

‐ εφόσον βεβαίως ο τραπεζικός τομέας ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. 

 Αύξηση  του ΦΠΑ  εφόσον  ο  φόρος  τόκων  αναστέλλεται  ώστε  το  πιο  πάνω  μέτρο  να 

είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Εκτός από τη μείωση στην κατανάλωση, η αύξηση θα 

έχει  παραπλήσιες  ευεργετικές  δημοσιονομικές  επιδράσεις  για  αυτούς  που 

φοροδιαφεύγουν  στο  φόρο  εισοδήματος.  Οι  επιπτώσεις  στα  οικονομικά  αδύνατα 

στρώματα πρέπει να αμβλυνθούν μέσω του ΕΕΕ και άλλων μέτρων. 

 Περισσότερα  φορολογικά  κίνητρα  για  την  αποταμίευση  για  σκοπούς  συσσώρευσης 

μελλοντικών  συνταξιοδοτικών  εισοδημάτων.  Τα  παρόντα  σχέδια  μέσω  ασφαλιστικών 

εταιριών  να  ενδυναμωθούν  και  να  επεκταθούν  σε  άλλους  οργανισμούς  και 

περιουσιακά στοιχεία. Το μοντέλο των Registered Retirement Savings Plans του Καναδά 

(και  παρόμοια  συστήματα  σε  άλλες  χώρες)  να  μελετηθούν  με  σκοπό  την  σταδιακή 

εισαγωγή τους στην Κύπρο.  

 Την  ενθάρρυνση  αναγκαίων  ιδιωτικών  επενδύσεων  μέσω φορολογικών  κινήτρων  (πχ 

του ρυθμού απόσβεσης). 

 Την  φορολογική  ενθάρρυνση  δωρεών  προς  ιδρύματα  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και 

έρευνας. 

 Τη  φορολογική  ενθάρρυνση  συνεργασιών  μεταξύ  ερευνητικών  ιδρυμάτων  και  των 

επιχειρήσεων. Τα τελευταία δύο μέτρα θα βοηθήσουν στην εμβάθυνση και εδραίωση 

της  έρευνας  και  καινοτομίας  και  στη  στροφή  της  οικονομίας  προς  τις  κατευθύνσεις 

υψηλής  προστιθέμενης  αξίας  που  επιδιώκουμε  –  βλέπε  Περίγραμμα  του  Γραφείου 

Προγραμματισμού και το National Reform Programme της Κύπρου για το 2013. 
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 Τη δημιουργία μιας εξαιρετικά γρήγορης (εντός ενός μηνός) και αξιόπιστης διαδικασίας 

αξιολόγησης  της  οικονομικής  ικανότητας  αιτούμενων  φοιτητών  να  εκπληρώσουν  τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που τους δέχονται. Οι 

αποφάσεις  να  παίρνονται  από  ένα  κόμβο  αποφάσεων  όπου  διαχρονικά  θα 

συσσωρεύεται  γνώση  ως  προς  την  αξιοπιστία  ιδρυμάτων  του  εξωτερικού  που 

εμπλέκονται στην ακαδημαϊκή σύσταση και οικονομική εγγύηση των αιτουμένων. 

 Την  περαιτέρω  ενθάρρυνση  των  εξαγωγών  μέσω  φορολογικών  κινήτρων  που  δεν 

παραβιάζουν το κοινοτικό κεκτημένο και τους διεθνείς κανόνες εμπορίου. 

 

2.3 Περίληψη εισηγήσεων 

 

2.3.1 Θεσμοί 

 

• Καλή διακυβέρνηση, μακριά από τη διαφθορά και την εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων. 

Μεταρρυθμίσεις  στο  πολιτικό  σύστημα  που  αυξάνουν  τη  διαφάνεια  ως  προς  τη 

χρηματοδότηση των κομμάτων και αυξάνουν την ποιότητα της πολιτικής ζωής. Διαφάνεια 

στη διαμόρφωση των πολιτικών του κράτους και την οικονομία γενικότερα. 

• Μεταρρύθμιση  της  δημόσιας  υπηρεσίας,  αποφυγή  της  αχρείαστης  γραφειοκρατίας,  και 

επίσπευση  των  διαδικασιών  λήψης  ορθολογικών  αποφάσεων.  Δημιουργία  κόμβων 

αποφάσεων  (one stop decision  loci) που να είναι υπεύθυνοι για  την  ταχεία, διαφανή και 

αποτελεσματική  εξυπηρέτηση  του  πολίτη,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  ξένων 

επενδυτών.  Η  δημόσια  υπηρεσία  και  οι  ημικρατικοί  οργανισμοί  να  βελτιώσουν  τους 

δείκτες που παρουσιάζουν αδυναμίες σύμφωνα με τις διεθνείς αξιολογήσεις. 

• Δραστική ενοποίηση των προγραμμάτων και ελέγχων του κράτους με απώτερο σκοπό την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση της ταλαιπωρίας του πολίτη, και τη δραστική 

μείωση  του  διοικητικού  κόστους.  Προς  επίτευξη  των  στόχων  απαιτείται  αποτελεσματική 

και  αδιάφθορη  δημόσια  υπηρεσία,  που  να  προσλαμβάνει  και  να  προάγει  τους  πλέον 

ικανούς  με  διαφανείς  διαδικασίες  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  κυβερνητικής  ιεραρχίας.  Η 

υποχρεωτική μετακίνηση διευθυντών και διευθυντών τμημάτων και οι προαγωγές σε άλλα 

τμήματα από το οικείο θα αποτρέπουν τη δημιουργία βασιλείων, διαχρονικές ανταλλαγές 

διευκολύνσεων και  τις αντιστάσεις σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Αν χρειάζονται, άμεσες 

μεταθέσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Η 

χρησιμότητα των ημικρατικών οργανισμών να αξιολογηθεί από μηδενική βάση. 

• Αποτελεσματική  εφαρμογή  των  νόμων  και  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  των 

δικαστηρίων  και  ως  μέσο  προστασίας  του  πολίτη.  Επιτάχυνση  δικαστικών  και  άλλων 

διαδικασιών  που  εμποδίζουν  τους  επιχειρηματίες  από  το  να  αναπτύξουν  επιχειρηματική 

δραστηριότητα και γενικά εμποδίζουν τον πολίτη και την πρόοδο. 
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• Δραστικές  βελτιώσεις  στην  εταιρική  διακυβέρνηση  και  ενδυνάμωση  των  θεσμών 

εσωτερικής εποπτείας. Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο μέλη διοικητικών συμβουλίων 

διορίζονται και των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων. 

• Μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα: προαγωγή της επιστημονικότητας, πρόσληψη 

και προαγωγή των πλέον ικανών εκπαιδευτικών, αξιολογήσεις των διδασκόντων καθώς και 

της μάθησης μέσω εξετάσεων όπως  το PISA.  Επέκταση  του ολοήμερου σχολείου  και  των 

ωρών επαφής προς βελτίωση της μόρφωσης και συμμετοχής στην αγορά εργασίας. 

• Βελτίωση  των  προγραμμάτων  τεχνικής  κατάρτισης,  του  συστήματος  μαθητείας  και 

βελτίωση  της  κοινωνικής  τους  προβολής  και  αποδοχής.  Προβολή  των  προτύπων  των 

επαγγελματικών  προσόντων  που  έχουν  δημιουργηθεί.  Βελτίωση  της  κινητικότητας 

τεχνικών‐προσοντούχων σε επίπεδο της ΕΕ. 

• Εδραίωση  και  εμβάθυνση  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  της  έρευνας,  της  καινοτομίας, 

της τεχνογνωσίας, και της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα. 

 

2.3.2 Συντελεστές παραγωγής. 

 

Υποδομές 

 Το  κόστος  ηλεκτρισμού  είναι  τόσο  υψηλό  ώστε  να  αποτρέπει  εμπορικές 

δραστηριότητες. Εισηγούμαστε να δοθεί περαιτέρω  βαρύτητα στη μείωση αυτού του 

κόστους. 

 

 Το  υψηλό  κόστος  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο,  η  συνεπακόλουθη  περιορισμένη  χρήση 

του, και η περιορισμένη παροχή ηλεκτρονικών ιδιωτικών και κυβερνητικών υπηρεσιών 

είναι θέματα που χρήζουν βελτιώσεων. Εισηγούμαστε σημαντικές τομές στην διάδοση 

και  χρήση  του  διαδικτύου  για  εμπορικές  συναλλαγές  και  τη  διεκπεραίωση  πολλών 

κυβερνητικών διαδικασιών. 

 

 Η οικονομία λειτουργεί με βάση την υφιστάμενη τεχνογνωσία και το βαθμό στον οποίο 

μπορεί να αξιοποιηθεί από το ανθρώπινο της δυναμικό. Εισηγούμαστε (είδε και άλλες 

ενότητες)  αυξημένη  έμφαση  στην  απόκτηση  και  χρήση  της  γνώσης  μέσω  της 

εκπαίδευσης και έρευνας. 

 

 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα πρέπει να θεωρείται και ως μέρος των υποδομών της 

χώρας και επείγει η σύντομη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και υγείας του τομέα.  

 

Ανθρώπινο κεφάλαιο 
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Προτείνουμε μακροχρόνιο σχεδιασμό  του  εκπαιδευτικού  τομέα,  της  τεχνικής  κατάρτισης  και 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και καινοτομίας ώστε να μπορεί να συμβάλλει με 

διαχρονική  συνέπεια  στο  εθνικό  όραμα  αναπροσαρμογής  της  οικονομίας  προς  τον  τομέα 

προσφοράς  υπηρεσιών  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας  (βλέπε  Γραφείου  Προγραμματισμού 

(2006), το Περίγραμμα, και το National Reform Programme (2013)).  

 

Για  την  άμεση  ενθάρρυνση  των  επενδύσεων  σε  ανθρώπινο  κεφάλαιο  προτείνουμε  την 

ακόλουθη σειρά μέτρων: 

 Το  σύστημα  διορισμού  και  προβιβασμών  στη  δημόσια  εκπαίδευση  πρέπει  να 

αναθεωρηθεί άμεσα αφού οι διορισμοί και οι προαγωγές που προκύπτουν δεν έχουν 

σχέση με την ικανότητα διδασκαλίας και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης. 

 Ευρύτερη  εφαρμογή  του  ολοήμερου  σχολείου  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  εκπαίδευσης. 

Αύξηση  των ωρών  επαφής προς  βελτίωση  της  παρεχόμενης  μόρφωσης  και  βελτίωση 

της ικανότητας συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας. Οι αλλαγές να μειώνουν 

την ανάγκη ιδιαιτέρων μαθημάτων και να καθιστούν τα δημόσια εκπαιδευτήρια ικανά 

παρέχουν μόρφωση υψηλού επιπέδου. 

 Συστηματική  αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών  αποτελεσμάτων  με  διεθνή  κριτήρια  και 

διεθνή σύγκριση όπως αυτών της PISA και άλλων. 

 Αριθμός  άλλων  παραγόντων  είναι  σημαντικοί  για  τη  δημιουργία  ψηλού  επιπέδου 

ανθρωπίνου  κεφαλαίου  που  να  μπορεί  να  αποδίδει  τα  μέγιστα  σε  μια  μοντέρνα 

οικονομία  και  κοινωνία.  Κοσμική  δημοτική  και  ανώτερη  εκπαίδευση  που  βασίζεται 

στον ορθολογισμό και την επιστημονικότητα είναι  ιδιότητες βοηθητικές ως αναγκαίες 

για την σταθερή ανάπτυξη της κάθε χώρας. 

  Προσεκτικό  σχεδιασμό  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και  έρευνας.  Ενθάρρυνση  και 

μεγαλύτερη οικονομική  επένδυση στην  υψηλής ποιότητας  έρευνα  τόσο στα  δημόσια 

αλλά  και  στα  ιδιωτικά  ακαδημαϊκά  ιδρύματα.  Χρήση  διεθνών  αξιολογήσεων  των 

επιδόσεων των ερευνητών. Παροχή κινήτρων για συμμετοχή στα ανταγωνιστικά διεθνή 

προγράμματα. 

 Ενδυνάμωση  των  σχέσεων  μεταξύ  του  ιδιωτικού  τομέα  και  των  πανεπιστημίων  και 

ερευνητικών  κέντρων  και  ενθάρρυνση  της  χρηματοδότησης  (μέσω  φορολογικών 

κινήτρων) της έρευνας και από τον ιδιωτικό τομέα.  

 Συμπερίληψη των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στον  κατάλογο δικαιούχων 

εργοδοτών  στα  προγράμματα  στήριξης  ανέργων  νέων  επιστημόνων.  Δημιουργία 

προγραμμάτων  τοποθέτησης  νέων  επιστημόνων  σε  οργανισμούς  που  αξιοποιούν  και 

μεγεθύνουν το ανθρώπινο τους κεφάλαιο. 

Απασχόληση 
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 Η  δημιουργία  προγραμμάτων  στήριξης  των  ανέργων  πρέπει  να  αντανακλά  στο 

μεγαλύτερο  δυνατό  βαθμό  τις  μακροχρόνιες  στρατηγικές  επιλογές  της  χώρας  και  τις 

υψηλές δεξιότητες και προσόντα του ανθρώπινου μας δυναμικού. 

 

 Μέγιστη  πρόκληση  αποτελεί  ο  τρόπος  καθορισμού  των  μισθών,  αξιολογήσεων    και 

αυξήσεων  στο  δημόσιο  και  ημικρατικό  τομέα.  Οι  διαφορές  στις  απολαβές  μεταξύ 

δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομές  εξαρτώνται  από  το  ύψος  του  μισθού  και  άλλους 

παράγοντες  (π.χ.  είναι  υψηλές  στο  τομέα  της  εκπαίδευσης  και  χαμηλές  στη  δημόσια 

διοίκηση,  και  υψηλές  στα  χαμηλά  στρώματα  εξειδίκευσης).  Στο  μακροοικονομικό 

επίπεδο δεν υφίσταται μηχανισμός καταγραφής της αύξησης της παραγωγικότητας και 

των  μισθών  που  αυτή  δικαιολογεί.  Η  πρακτική  απόδοσης  της  μέσης  αύξησης  στην 

παραγωγικότητα  στον  κάθε  τομέα  και  στη  κάθε  επιχείρηση  δημιουργεί  στρεβλώσεις 

που  αυξάνουν  το  κόστος  εργασίας  σε  πληγέντες  τομείς  και  οδηγούν  στην 

υποκατάσταση  ντόπιων  με  ξένους  εργαζόμενους.  Εκκρεμεί  η  μακροχρόνια 

μεταρρύθμιση  της  ΑΤΑ.  Εισηγούμαστε  αλλαγές  που  να  βελτιώνουν  το  μηχανισμό 

καθορισμού των μισθών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

 

 Εισηγούμαστε  μία  διάσκεψη  υψηλού  επιπέδου  όπου  τα  οφέλη  (π.χ.  μείωση  της 

ανεργίας  Κυπρίων)  που  απορρέουν  από  μία  πιο  ευέλικτη  αγορά  εργασίας  θα 

αναλυθούν και οι μέθοδοι επίτευξης του στόχου θα συγκεκριμενοποιηθούν. 

 

 Στο μηχανισμό  του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,  οι πρόνοιες και η εφαρμογή 

του  πρέπει  να  συνάδουν  με  την  μισθολογική  αρχιτεκτονική  της  χώρας  (κατανομή 

μισθών,  ελάχιστος  μισθός,  επίδομα  ανεργίας,  ΕΕΕ)  ώστε  να  παρέχεται  στοχευμένα  η 

αναγκαία στήριξη αλλά ταυτόχρονα να αποφεύγεται η παγίδευση στους μηχανισμούς 

στήριξης  και  να παρέχονται  κίνητρα προς  επανένταξη στην αγορά  εργασίας  εκεί  που 

αυτό είναι δυνατό. 

 

Φυσικό κεφάλαιο 

 Εν μέσω της παρούσας κρίσης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επίσπευση της 

δυνατότητας  απόσβεσης  σε  παραγωγικές  και  βιώσιμες  επενδύσεις  θα  μπορούσε  να 

υποβοηθήσει στην ανάκαμψη. 

 Εισηγούμαστε  πολιτικές  που  υποβοηθούν  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  κτιρίων.  Αυτό 

θα  βελτίωνε  την  ποιότητα  του  φυσικού  μας  κεφαλαίου,  θα  μείωνε  μελλοντικά 

λειτουργικά έξοδα, και θα προωθούσε την απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα. 

 Εισηγούμαστε  τη  φορολογική  ενθάρρυνση  της  έρευνας  και  της  υιοθέτησης  νέων 

πρακτικών  και  τεχνολογιών  από  τις  κυπριακές  επιχειρήσεις  με  την  συμμετοχή 

ερευνητικών  κέντρων  και  πανεπιστημίων,  ενδυναμώνοντας  τις  προσπάθειες 
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εργοδότησης  νέων  επιστημόνων,  την  αναδιάρθρωση  της  οικονομίας  προς  τις 

κατευθύνσεις  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας  (Γραφείο  Προγραμματισμού  (2006), 

Περίγραμμα)  και  την  ενίσχυση  της  παραγωγικότητας  μέσω  νέων  τεχνολογιών  και 

πρακτικών. 

Φυσικοί πόροι 

 Οι προοπτικές ανακάλυψης  και  εκμετάλλευσης φυσικού αερίου  και πετρελαίου  είναι 

τόσο  καλές  ώστε  να  απαιτούν  προσεκτικό  σχεδιασμό  και  συμβουλές  στο  ανώτατο 

τεχνικό  και  διπλωματικό  επίπεδο.  Εισηγούμαστε  ενεργό  εμπλοκή  της  ΕΕ  στις 

διαβουλεύσεις και την μελέτη των προοπτικών αξιοποίησης των κοιτασμάτων.  

 

2.3.3 Τομείς της οικονομίας 

 

Γενικά,  θα  ενθαρρύναμε  όλες  τις  προσπάθειες  παροχής  υπηρεσιών  μέσω  του  διαδικτύου 

συμπεριλαμβανομένων  τόσον  ιδιωτικών  υπηρεσιών  όσον  και  υπηρεσιών  του  κράτους  προς 

τους πολίτες. 

 

Γεωργία 

 Εισηγούμαστε  ενθάρρυνση  της  παραγωγής  παραδοσιακών  προϊόντων,  οίνων,  και 

βιολογικών προϊόντων.  

 Για  την  ποιο αποτελεσματική  εκμετάλλευση  της  γεωργικής  γης,  εισηγούμαστε  λύσεις 

όπως  τον αναδασμό  και  τη  συνεργατική  εκμετάλλευση παραπλήσιων  τεμαχίων,  ίσως 

με κάποια κυβερνητικά κίνητρα. 

 

Κατασκευές 

 Πιστεύουμε  ότι  οι  προοπτικές  στον  πληγέντα  αυτό  τομέα  είναι  καλύτερες  σε 

δραστηριότητες  που  συνδέονται  με  την  εκμετάλλευση  των  φυσικών  πόρων,  την 

αναπαλαίωση ιστορικών κέντρων και χώρων, και την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. 

 

Τραπεζικός τομέας 

 Η έκθεση Lascelles περιέχει πληθώρα παρατηρήσεων και εισηγήσεων οι οποίες πρέπει 

να μελετηθούν και ή δυνατόν να υιοθετηθούν στα πλαίσια μίας  εθνικής στρατηγικής 

για τον τραπεζικό τομέα. 

 Οι εποπτεύοντες δεν πρέπει να ανήκουν στην ίδια συντεχνία με τους εποπτευόμενους. 

Εισηγούμαστε άμεση αλλαγή του καθεστώτος. 

 

Τουρισμός 
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 Επικροτούμε  τις  προσπάθειες  επέκτασης  των  αγορών  μας  σε  νέες  χώρες,  την 

διαφοροποίηση  και  εξειδίκευση  του  παραδοσιακού  προϊόντος  ‘ήλιου  και  θάλασσας’, 

και την ποιοτική του αναβάθμιση, ιδίως μέσω της αναβάθμισης των υποδομών μας.  

 Εισηγούμαστε  αναθεώρηση  της  εφαρμογής  του  μοντέλου  ‘ήλιου  και  θάλασσας’  για 

σκοπούς  ‘παραχειμερισμού’.  Οι  προοπτικές  είναι  καλύτερες στα  ιστορικά  κέντρα  των 

πόλεων  και  υπόσχονται  σημαντική  αναβάθμιση  του  χειμερινού  τουρισμού  με  πολλά 

παραπλήσια οφέλη (είδε ενότητα 2.2). Οι απαραίτητες κατασκευές και επιδιορθώσεις 

θα μπορούσαν να αντλήσουν επιδοτήσεις από εξωτερικούς φορείς. 

 

2.3.4 Χρήση του ΑΕΠ 

Εισηγούμαστε: 

 Δραστική μείωση ή και κατάργηση του φόρου (‘άμυνας’) που επιβάλλεται στους τόκους 

από  καταθέσεις,  τουλάχιστον  για  τρία  χρόνια.  Αυτό  θα  ενθαρρύνει  την αποταμίευση 

και την επιστροφή της ρευστότητας που έχει συσσωρευτεί εκτός του τραπεζικού τομέα 

‐ εφόσον βεβαίως ο τραπεζικός τομέας ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. 

 Αύξηση  του ΦΠΑ εφόσον ο φόρος άμυνας αναστέλλεται ώστε  το πιο πάνω μέτρο να 

είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Εκτός από την άμεση μείωση στην κατανάλωση (ιδίως 

ξέροντας ότι το ΦΠΑ θα μειωθεί στο μέλλον), η αύξηση στο ΦΠΑ θα έχει παραπλήσιες 

ευεργετικές  δημοσιονομικές  επιδράσεις  για  αυτούς  που  διαφεύγουν  το  φόρο 

εισοδήματος. Οι επιπτώσεις στα οικονομικά αδύνατα στρώματα πρέπει να αμβλυνθούν 

μέσω του ΕΕΕ και άλλων μέτρων. 

 Περισσότερα  φορολογικά  κίνητρα  για  την  αποταμίευση  για  σκοπούς  συσσώρευσης 

μελλοντικών  συνταξιοδοτικών  εισοδημάτων.  Τα  παρόντα  σχέδια  μέσω  ασφαλιστικών 

εταιριών  να  ενδυναμωθούν  και  να  επεκταθούν  σε  άλλους  οργανισμούς  και 

περιουσιακά στοιχεία. Το μοντέλο των Registered Retirement Savings Plans του Καναδά 

(και  παρόμοια  συστήματα  σε  άλλες  χώρες)  να  μελετηθούν  με  σκοπό  την  σταδιακή 

εισαγωγή τους στην Κύπρο.  

 Την  ενθάρρυνση  αναγκαίων  και  τεκμηριωμένων  ιδιωτικών  επενδύσεων  μέσω 

φορολογικών κινήτρων (π.χ. του ρυθμού απόσβεσης). 

 Την  φορολογική  ενθάρρυνση  δωρεών  προς  ιδρύματα  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και 

έρευνας. 

 Τη  φορολογική  ενθάρρυνση  συνεργασιών  μεταξύ  ερευνητικών  ιδρυμάτων  και  των 

επιχειρήσεων. Τα τελευταία δύο μέτρα θα βοηθήσουν στην εμβάθυνση και εδραίωση 

της  έρευνας  και  καινοτομίας  και  στη  στροφή  της  οικονομίας  προς  τις  κατευθύνσεις 

υψηλής  προστιθέμενης  αξίας  που  επιδιώκουμε  –  βλέπε  Περίγραμμα  του  Γραφείου 

Προγραμματισμού και το National Reform Programme της Κύπρου για το 2013. 

 Τη δημιουργία μίας εξαιρετικά γρήγορης (εντός ενός μηνός) και αξιόπιστης διαδικασίας 

αξιολόγησης  της  οικονομικής  ικανότητας  αιτούμενων  φοιτητών  να  εκπληρώσουν  τις 
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οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που τους δέχονται. Οι 

αποφάσεις  να  παίρνονται  από  ένα  κόμβο  αποφάσεων  όπου  διαχρονικά  θα 

συσσωρεύεται  γνώση  ως  προς  την  αξιοπιστία  ιδρυμάτων  του  εξωτερικού  που 

εμπλέκονται στην ακαδημαϊκή σύσταση και οικονομική εγγύηση των αιτητών. 

 Την  περαιτέρω  ενθάρρυνση  των  εξαγωγών  μέσω  φορολογικών  κινήτρων  που  δεν 

παραβιάζουν το κοινοτικό κεκτημένο και τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου. 

 

4. Σύνοψη 

Η  κρίση  επέφερε  σημαντικές  οικονομικές  απώλειες  στον  τόπο.  Ανέδειξε  όμως  και  θεσμικά 

προβλήματα  που  υπέβοσκαν  και  σε  μεγάλο  βαθμό  προκάλεσαν  την  κρίση.  Είναι  σαφές  ότι 

είναι προς το μακροχρόνιο συμφέρον του συνόλου να διορθωθούν αυτές οι ανεπάρκειες. Δεν 

είναι  όμως  προς  το  βραχυχρόνιο  συμφέρον  όλων  και  η  μεταρρύθμιση  σκοντάφτει  στις 

αντιρρήσεις  ατόμων  και  οργανωμένων  οντοτήτων,  έστω  και  αν  μακροχρόνια  οι  αλλαγές  θα 

αποφέρουν οφέλη στο σύνολο. 

 

Εδώ είναι και ακόμα ένας σημαντικός ρόλος του κράτους, να συνθέσει δηλαδή αλλαγές που, 

έστω και με το δικαιολογητικό ότι η Τρόικα τις επιβάλλει, θα αποφέρουν μακροχρόνια οφέλη. 

Προτροπή  μας  προς  την  πολιτική  ηγεσία  γενικά  είναι  να  στηρίξει  τις  μεταρρυθμιστικές 

πρωτοβουλίες και να προχωρήσει με γνώμονα μόνο το μακροχρόνιο καλό του τόπου. 
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Παράρτημα Α 
 
Διεθνής Ανταγωνιστικότητα 
 
Το World Economic Forum εξέδωσε πρόσφατα το The Global Competitiveness Report 2013‐
2014 (Klaus Schwab Editor, Xavier Sala‐i‐Martin Chief Advisor) για 148 χώρες. Η Κύπρος 
κατατάσσεται (είδε τις επισυναπτόμενες σελίδες) ως προς την ανταγωνιστικότητα της στην 58η 
θέση, αμέσως πριν από τις Φιλιππίνες. Δεν είναι μία περίοπτη θέση για μία χώρα που 
φιλοδοξεί να παραμείνει κέντρο αριστείας στην προσφορά συμβουλευτικών και 
επιχειρηματικών υπηρεσιών αν όχι και τραπεζικών υπηρεσιών και να αναπτύξει την προσφορά 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας (είδε έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού). 
Σημειώνεται ότι πολλές χώρες της ΕΕ βρίσκονται κοντά στην κορυφή της κατάταξης. 
 
 Η έκθεση παραθέτει (είδε το διάγραμμα ‘αράχνης’) τόσο τα ισχυρά μας σημεία (Labor and 
goods market efficiency, Higher education and training, Health and primary education) όσο και 
τις αδυναμίες μας (Macroeconomic environment, Market size; Business sophistication, 
Financial market development, Institutions; Infrastructure, Innovation, and Τechnological 
readiness). 
 
Ισχυρά σημεία  
Δεν θα σταθούμε σε αυτά. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι στον έβδομο πυλώνα (Labor Market 
Efficiency) εντοπίζονται σημαντικές αδυναμίες όπου η κατάταξη της χώρας (58η) δεν 
δικαιολογείται από την επί μέρους αξιολόγηση της στις διαστάσεις Flexibility of wage 
determination (120/148), Pay and productivity (75/148), και Country capacity to attract talent 
(76/148). Με απλά λόγια, ο γενικός μηχανισμός καθορισμού απολαβών (επικαλυπτόμενες 
κλίμακες και αυτόματες προσαυξήσεις, αδυναμία πραγματικής αξιολόγησης σε πολλούς 
τομείς, αδυναμία πρόσληψης των πλέον ικανών, ΑΤΑ, αυξήσεις σε επί μέρους τομείς που δεν 
αντανακλούν την ίδια αύξηση στην παραγωγικότητα, και το γενικό κόστος εργασίας) χωρίς 
καλές αποδόσεις σε άλλες διαστάσεις θα μας κατέτασσε ακόμα πιο κάτω από τη 58η  θέση. 
 
Αδυναμίες 
Η κατάταξη μας στους πυλώνες Macroeconomic environment, και Market size εξηγείται 
εύκολα και δεν θα σχολιαστεί. Στον πυλώνα Business sophistication χάνουμε στα σημεία και 
δεν θα σχολιάσουμε. Στον πυλώνα Financial market development τα τρωτά σημεία είναι 
Financing through local equity market (107/148), Regulation of securities exchanges (75/148), 
Soundness of banks (141/148). Ζούμε, με άλλα λόγια, στον απόηχο της κρίσης του 
χρηματιστηρίου και εν μέσω των προβλημάτων των τραπεζών. Στον πυλώνα Institutions 
ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Efficacy of corporate boards (110/148) όπου διορισμοί δεν γίνονται 
με διαφανείς και ανοικτές διαδικασίες και με κριτήρια την καταλληλότητα και την αριστεία. Η 
παγίδευση μελών των συμβουλίων των τραπεζών από δάνεια που έπαιρναν από τα ίδια τα 
ιδρύματα που επέβλεπαν είναι ένα ακραίο παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί κάτω από 
αυτές τις συνθήκες. Σχολιάζουμε περαιτέρω κάποιες διαστάσεις της αξιολόγησης σε αυτή την 
ενότητα στο Παράρτημα Β. Στον πυλώνα Infrastructure θεωρούμε ότι η κατάταξη μας είναι 
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μάλλον αδικαιολόγητη. Σε αντίθεση, η αδυναμίες που εντοπίζονται στους δύο πυλώνες 
Innovation, και Τechnological readiness είναι ορθές γιατί υστερούμε στους δείκτες  Capacity for 
innovation (93/148), Company spending on R&D (74/148), Government procurement of 
advanced tech products (72/148), και FDI and technology transfer (68/148). Το ποσοστό του 
ΑΕΠ που ξοδεύουμε στο R&D είναι γύρω στο 0.45% και είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ. Η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι γύρω στο 0.16% του ΑΕΠ, περίπου το 1/3 των συνολικών 
δαπανών, λόγω της φύσης της οικονομίας. Η ανάπτυξη των δημόσιων πανεπιστημίων είναι 
μεν εντυπωσιακή αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η δε δυνατότητα τους να εξάγουν 
υπηρεσίες περιορίζεται από τη γλώσσα στη οποία αναγκάζονται να διδάσκουν τα 
προγράμματα τους. 
 
Το World Bank Doing Business 2014 καταγράφει παρόμοια προβλήματα (είδε τον παρακάτω 
πίνακα καθώς και αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου για σκοπούς σύγκρισης). Η Κύπρος 
κατατάσσεται 39η,ενώ το ΗΒ 10ο,από τις 189 οικονομίες που εξετάζονται. 
 
Ισχυρά σημεία  
Ισχυρά σημεία, όπου η Κύπρος κατατάσσεται πιο ψηλά από τη 39η θέση, είναι Protecting 
investors (34/189), Paying taxes (33/189), Trading across borders (27/189), και Resolving 
insolvency (24/189). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το ΗΒ είναι πολύ πιο μπροστά στην 
κατάταξη. 
 
Αδυναμίες 
Η Κύπρος κατατάσσεται πιο χαμηλά από την 39η θέση στους πυλώνες Starting a business 
(44/189), και Getting credit (55/189), και ανησυχητικά πιο χαμηλά στις κατηγορίες Dealing 
with construction permits (86/189), Registering a company (103/189), Getting electricity 
(108/189), και Enforcing contracts (110/189). Παρεμπιπτόντως, στην 100η θέση είναι η Palau. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις πλείστες περιπτώσεις, οι αδυναμίες αφορούν τη λειτουργία της 
δημόσιας υπηρεσίας (Starting a business, Dealing with construction permits, Registering a 
company), ημικρατικών οργανισμών (Getting electricity), και της δικαστικής εξουσίας 
(Enforcing contracts). Η εξασφάλιση δανείων (Getting credit) είναι σημαντικό θέμα αυτή τη 
στιγμή αλλά και πιο μακροχρόνια, μια και οι χρηματαγορές μας είναι ακόμα ανώριμες: Οι 
επιχειρήσεις μας δεν μπορούν να εκδώσουν ομόλογα, ούτε να βασιστούν στο χρηματιστήριο 
για την εξασφάλιση επενδυτικών πόρων. 
 
Στο κύριο μέρος της μελέτης, εισηγούμαστε συγκεκριμένες πολιτικές προς βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τόπου. 
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Παράρτημα Β 
 
Θεσμοί  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία και ανάπτυξη ενός λαού είναι η ύπαρξη ενός καλού 
θεσμικού πλαισίου. Πολλές από τις συνιστώσες του θεσμικού πλαισίου καταγράφονται και 
αξιολογούνται διεθνώς. Στο Παράρτημα Α, του World Economic Forum, η έκθεση The Global 
Competitiveness Report 2013‐2014 (Klaus Schwab Editor, Xavier Sala‐i‐Martin Chief Advisor) για 
148 χώρες εξετάζεται από τη σκοπιά της ανταγωνιστικότητας της κάθε χώρας. Στον πρώτο 
πυλώνα (Institutions), στη ενότητα Efficacy of corporate boards, η Κύπρος κατατάσσεται πολύ 
χαμηλά μαζί την Bangladesh (110/148). Η κατάταξη αυτή είναι ανησυχητική ως προς το τι 
υπονοεί για την ανταγωνιστικότητα μας, είναι όμως επίσης ανησυχητική και γιατί υποδεικνύει 
αδυναμίες ως προς την εταιρική διακυβέρνηση και τους θεσμούς της χώρας. Ανησυχητική 
είναι και η κατάταξη της Κύπρου στις ενότητες Public trust in politicians (54/148) και Favoritism 
in decisions of government officials (58/148). 
 
Το World Bank Doing Business 2014, το οποίο επίσης εξετάζεται στο Παράρτημα Α, κατατάσσει 
την Κύπρο στην 110η θέση (από 189 χώρες) μαζί με το Pakistan ως προς την ενότητα Enforcing 
contracts. Η απόδοση δικαιοσύνης περνά από ένα μεγάλο αριθμό διαδικασιών (μέσος όρος 
43) και καθυστερεί απαράδεκτα (μέσος όρος 735 ημέρες). 
 
Μία πολύ πρόσφατη αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των πολιτών της ΕΕ προς τους θεσμούς των 
χωρών τους περιλαμβάνεται στο Report from the Commission to the Council and the European 
Parliament: EU Anti‐Corruption Report (Brussels 3.2.2014) – είδε 
http://ec.europa.eu/dgs/home‐affairs/e‐library/documents/policies/organized‐crime‐and‐
human‐trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf. Το Report συνοψίζει τα ευρήματα του 
Special Eurobarometer 397 Corruption Report, February 2014, European Commission, 
Directorate‐General for Home Affairs, co‐ordinated by the Directorate‐General for 
Communication http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm και αναφέρει επί λέξη: 
 

“Cyprus: 

Cyprus  has  demonstrated  commitment  to  prevent  corruption  by  amending  legislation  and 
establishing  a  coordinating  body.  At  the  same  time,  the  small  number  of  prosecuted  cases 
indicates  a  need  to  strengthen  the  enforcement  system.  In  this  report,  the  European 
Commission suggests that Cyprus streamlines procedures to ensure effective investigations of 
corruption within the police. Codes of conduct for elected and appointed officials should also 
be  introduced,  in  order  to  declare  assets  periodically.  Furthermore,  the  Commission  is 
suggesting that Cyprus restrains the possibility of state‐owned companies to sponsor political 
events,  regulates  donations  to  election  candidates,  and  obliges  parties  to  publish  financial 
information online. 

Alongside an analysis of the situation  in each EU Member State, the European Commission  is 
also  presenting  two  extensive  opinion  polls.  57  percent  of  Cypriots,  and  26  percent  of 
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Europeans overall, state that they are personally affected by corruption in their daily lives. Four 
percent of Europeans, and 3 percent of Cypriots, say that they have been asked or expected to 
pay a bribe in the past year. 83% of Cypriots ‐ the highest percentage in the EU ‐ say that the 
only way to succeed in business is through political connections. Furthermore, 85% of Cypriot 
entrepreneurs think that favouritism and corruption hamper business competition.” 

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει ενδεικτικές ερωτήσεις προς και απαντήσεις από τους πολίτες 
και επιχειρήσεις των 28 μελών της ΕΕ. Η ερώτηση Q3 συμπεριλαμβάνεται στο Report from the 
Commission, ενώ οι υπόλοιπες ερωτήσεις προέρχονται από την ίδια τη μελέτη Special 
Eurobarometer 397 Corruption Report. Ο πίνακας δείχνει ότι οι 55% των επιχειρηματιών 
πιστεύουν ότι δεν κέρδισαν τις προσφορές τους λόγω της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα 
τους (Q3) και ότι οι πολίτες πιστεύουν πως η διαφθορά είναι βαθιά ριζωμένη στη δημόσια 
υπηρεσία και το πολιτικό τους σύστημα. Ο Κύπριος πολίτης, περισσότερο από κάθε άλλο 
Ευρωπαίο πολίτη, πιστεύει ότι οι διασυνδέσεις μεταξύ του επιχειρηματικού και του πολιτικού 
κόσμου οδηγεί στη διαφθορά (QB15.10) και ότι ο μόνος τρόπος να επιτύχει κάποιος 
επιχειρηματικά είναι να έχει πολιτικές διασυνδέσεις (QB15.13). 
 
Είναι άξιον απορίας πως στην Κύπρο το χαμηλό ποσοστό που αποδέχεται τη χρηματική 
δωροδοκία (QB4.1 στον παρακάτω πίνακα, και η αναφορά στο παραπάνω συμπέρασμα του 
European Commission) συμβιβάζεται με τις πεποιθήσεις που καταγράφονται στην 
προηγούμενη παράγραφο και τον πίνακα που ακολουθεί. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι 
‘χάρες’ γίνονται σε είδος και διαχρονικά, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας στις 
προσωπικές και πολιτικές μας σχέσεις. Η ‘αγορά χαρών’ δεν έχει υιοθετήσει το χρήμα γιατί 
αυτό είναι άκομψο και επικίνδυνο. 
 
Στο κύριο μέρος της μελέτης, εισηγούμαστε συγκεκριμένες πολιτικές προς βελτίωση των 
θεσμών του τόπου. 
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Selection of questions from Special Eurobarometer 397 Report on Corruption, February 2014 
Except for Q3 which is from the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT EU ANTI‐
CORRUPTION REPORT 
 

Question #  Question 
 

Yes(%) 
Totally 

widespread (%) 
Totally 

acceptable (%) 
Totally 

agree (%) 
 

Rank 

Q3 In the last 3 years has corruption presented your company 
from winning a public tender?  55        3 
             
If you wanted to get something from the public service to 
what extent is it acceptable…           
QB4.1  to give money?      8    25 
QB4.2  to give a gift?      27    12 
QB4.3  to do a favour?      25    15 
           
In our country…           
QB5  how widespread is corruption?    78      16 

QB15.1 
there is corruption in local or regional public 
institutions.        84  7 

QB15.5 
are you personally affected by corruption in 
daily life?        57  3 

QB15.11 
bribery and the use of connections is often the 
easiest way to obtain certain public services.        92  2 

QB15.10 
too close links between business and politics 
lead to corruption.        90  1 

QB15.13 
the only way to succeed in business Is to have 
political connections.        83  1 

QB15.14 
favouritism and corruption hamper business 
competition.        79  8 
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Παράρτημα Γ 
 

Μορφές των κυβερνητικών δομών/θεσμών και εισηγήσεις για βελτίωση 
 
Οι θεσμοί του κράτους μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 
 
1. Θεσμοί εντός της δημόσιας υπηρεσίας 
 
Τέτοιοι θεσμοί συμπεριλαμβάνουν το κτηματολόγιο, τον έφορο εταιρειών κ.α. και εμπίπτουν 
στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Κάθε ένα από αυτά είναι και μία μεγάλη 
πρόκληση. Οι εξωτερικοί μας σύμβουλοι (World Bank, British public service) πρέπει να πάρουν 
όρους εντολής συμβατούς με τις ριζικές αλλαγές που χρειάζονται: Οι σύμβουλοι πρέπει να 
λογοδοτούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή σε σώμα που ο ίδιος ορίζει, αντί στην ίδια τη 
δημόσια υπηρεσία η οποία είναι υπό αξιολόγηση. Πρέπει να αξιολογήσουν τη δημόσια 
υπηρεσία σφαιρικά, παίρνοντας πληροφόρηση από πολλές πηγές, και να εισηγηθούν 
μεταρρυθμίσεις που (α) να μειώνουν τη γραφειοκρατία, (β) να ενοποιούν και να μειώνουν τον 
αριθμό των διακριτών προγραμμάτων, (γ) να ενοποιούν και να μειώνουν τα απαιτούμενα 
βήματα προς εξασφάλιση δικαιωμάτων και αδειών, (δ) να μειώνουν δραστικά το διοικητικό 
κόστος, και (ε) να αυξάνουν τη διαφάνεια και αξιοκρατία. 
 
2.Ημικρατικοί οργανισμοί 
 
Οι υφιστάμενοι οργανισμοί πρέπει να αξιολογηθούν από μηδενική βάση με πιθανή έκβαση το 
κλείσιμο όσων δεν χρειάζονται, την ιδιωτικοποίηση όσων ασκούν καθαρά εμπορική 
δραστηριότητα, και την ενσωμάτωση στη δημόσια υπηρεσία όπου κρίνεται σκόπιμο. 
Χρειάζεται προσοχή όπου υπάρχει (σχεδόν) μονοπώλιο, π.χ. ΑΗΚ, Επιτροπή Σιτηρών, κ.α.  
 
Κάποιοι οργανισμοί πρέπει να παραμείνουν (π.χ. Πανεπιστήμια, ΡΙΚ): Εδώ πρέπει να 
υιοθετηθεί η εξής αρχή: (α) δίνουμε στους οργανισμούς ξεκάθαρους στόχους· (β) τους δίνουμε 
αυτονομία και ελευθερία κινήσεων· και (γ) τους ελέγχουμε με βάση το βαθμό υλοποίησης των 
επιθυμητών στόχων. Η απεξάρτηση από το δημόσιο πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ότι είναι 
τώρα. Οι υπάλληλοι αυτών των οργανισμών δεν θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά υπάλληλοι 
του κάθε οργανισμού. Μισθολογικές κλίμακες κα ωράρια θα μπορούν να διαφέρουν. Η νέα 
πρακτική του να γίνονται από την ΕΔΥ οι προσλήψεις και προαγωγές στους ημικρατικούς 
αποτελεί οπισθοδρόμηση. Αντί να γίνεται αποκέντρωση και αξιολόγηση από ειδικούς, 
δημιουργείται μια ΕΔΥ με τεράστιες εξουσίες. 
 
Τα Πανεπιστήμια, ο ΘΟΚ, το ΡΙΚ και το ΚΥΠΕ δεν ασκούν κυβερνητική πολιτική. Ασκούν 
κρατική πολιτική η οποία καθορίζεται από το νόμο με τον οποίο συστήνονται. Η νέα πολιτική 
που δίνει στην εκάστοτε κυβέρνηση το δικαίωμα αντικατάστασης των ΔΣ των οργανισμών 
αυτών ενισχύει την εικόνα της κομματικοποίησης. Η στελέχωση των ΔΣ πρέπει να γίνεται με 
ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες. Για κάθε οργανισμό θα αποφασιστεί η επιθυμητή 
σύνθεση του ΔΣ (π.χ. τρεις ειδικοί επί του αντικειμένου, ένας λογιστής, ένας οικονομολόγος, 
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ένας νομικός, κ.λπ.). Για κάθε ειδικότητα θα καταγραφούν τα προσόντα που χρειάζονται 
(πτυχία, πείρα). Θα ζητηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από οποιονδήποτε το επιθυμεί. Η 
εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται μέσω τυποποιημένου εντύπου (κάτι όπως έγινε με το ΔΣ 
της Τράπεζας Κύπρου). Η επιλογή θα γίνεται από ειδική επιτροπή που θα διορίζεται 
αποκλειστικά για αυτό το σκοπό από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα απαρτίζεται από άτομα 
υψηλού κύρους. Η διαδικασία επιλογής θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει και συνέντευξη.  
 
Ο ορισμός της ειδικής επιτροπής επιλογής είναι το πιο δύσκολο σκέλος. Επειδή όμως θα είναι 
προσωρινή, μπορούν να βρεθούν άτομα από διάφορους χώρους που θα μπορούσαν να 
υπηρετήσουν. 
 
3.Ανεξάρτητες αρχές 
 
Τέτοιοι θεσμοί συμπεριλαμβάνουν την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την 
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, τις κλαδικές ρυθμιστικές αρχές (ΓΕΡΗΕΤ, ΡΑΕΚ), το 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο κ.λπ. 
 
Η σωστή λειτουργία των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών του κράτους δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για υγιή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και παράλληλα προάγει την 
κοινωνική δικαιοσύνη. Οι αρχές πρέπει να είναι ανεξάρτητες για να διασφαλίζουν ένα 
σταθερό οικονομικό περιβάλλον, κάτι που προσελκύει επενδυτές και επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις με μακρύ ορίζοντα. Πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας 
ανεξαρτησίας και σεβασμού όπως ο Γενικός Εισαγγελέας, η Γενική Ελέγκτρια, κ.λπ. 
 
Η στελέχωση μπορεί να γίνει με παρόμοιες διαδικασίες όπως και για τους ημικρατικούς. Το 
Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας μπορεί να διαδραματίσει ρόλο γιατί οι εν λόγω αρχές είναι 
πρωτίστως οικονομικής φύσης.  
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Παράρτημα Δ 

NOTES ON INSTITUTIONAL FEATURES OF THE LABOUR MARKET IN CYPRUS.  

By Louis N. Christofides, in preparation for the meeting with the Minister of Labour, 
October 10, 2013. 

Employment Protection Legislation (EPL), individual and collective dismissals, regulation 
of non-permanent contracts, internal flexibility arrangements 

Collective bargaining agreements may specify contract-specific EP arrangements. These and the 
laws documented in the Ministry of Labour and Social Insurance (MLSI) web page constitute the 
general EP system that prevails in Cyprus. Most of the provisions go back a number of years and 
cover individual and collective dismissals as well as flexible forms of employment. The most 
recent modification to legislation concerns Temporary Agency Work (TAW).  

The general assessment is that EPL in Cyprus is generally sound, at least in the sense of not 
discouraging employers from hiring (for fear that future employment adjustments might be 
difficult), while at the same time providing some security. The Troika has not expressed any 
concerns about the EP framework in Cyprus. 

Individual dismissals 

The initial legislation was implemented in 1968 and revised on a number of occasions since then 
(the last revision was the Law Concerning Termination of Employment #212 (1) 2002). It covers 
public and private sector employees and trainees and requires that written notice be given before 
dismissal after 26 weeks of continuous employment. For employees unable to work due to 
disablement, notice may not be given until 6 months after the first day of disablement. The 
minimum notice required is as follows: 26-51 weeks, 1 week; 52-103 weeks, 2 weeks; 104-155 
weeks, 4 weeks; 156-207 weeks, 5 weeks; 208-259 weeks, 6 weeks; 260-311 weeks, 7 weeks; 
and 312 or more weeks, 8 weeks. 

No compensation is paid unless it is under a collective agreement or the Redundancy Fund. An 
employee is considered redundant if the employer has or intends to stop operating and if the 
employer changes location, products, mode of operations, or encounters adverse business 
conditions. In the case of redundancy with up to 4 years of tenure, compensation equals 2 weeks 
of wages for each year of continuous employment. The number of weeks increases as follows: 
Over 4 to 10 years, 2.5 weeks; over 10 to 15 years, 3 weeks; over 15 to 20 years, 3.5 weeks; over 
20 to 25 years, 4 weeks. Compensation is paid by the Redundancy Fund first and, if further 
entitlements are warranted under a collective agreement, by the employer for remaining amounts.  

Compensation by the employer is not required under collective dismissals, ‘acts of god’, contract 
expiration, the reaching of pensionable age, non-performance, or incompetence. Moreover, 
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dismissal is considered justified if the employee displays indecent behaviour, flouts working 
rules, has committed a serious offence during his duties, or has committed a criminal offence. In 
such cases, the employer can dismiss within a ‘reasonable’ time. By contrast, dismissal would be 
considered unfair if, following 26 weeks of employment, the worker is laid off without reason, or 
is forced to quit by the employer’s behaviour. No notice is needed if employment is under 26 
weeks, or if the employee is on an agreed trial period of up to 104 weeks. 

Collective dismissals 

Defined under the Law Regarding Collective Dismissals of 2001 these are layoffs which do not 
involve the employee’s behaviour. The establishment size matters: for 20 employees or less, the 
law does not apply; for 21-99 employees, 10 or more dismissals constitute a collective dismissal; 
for 100-299 employees, dismissal of 10% of the employees or more is a collective dismissal; for 
300 employees or more, at least 30 dismissals must be involved. The law does not apply in cases 
of fixed term contracts, to sea crews, or to employees of the public and broader public sector and 
local government. The employer must notify the MLSI at least 30 days in advance and notice of 
dismissal provisions for those affected must be satisfied. Payment from the Redundancy Fund 
covers, after continuous employment of 4 years, 2 weeks of wages for each year of continuous 
employment. This number of weeks increases as follows: Over 4 to 10 years, 2.5 weeks; over 10 
to 15 years, 3 weeks; over 15 to 20 years, 3.5 weeks; over 20 to 25 years, 4 weeks. 

Non-standard forms of employment 

The Law Concerning Work on Fixed Terms (Prohibition of Discrimination) of 2003 covers 
contracts with length based on objective and verifiable factors (e.g. calendar time and completion 
of task). There is no limit on the number of successive contracts but, after thirty months of 
continuous employment, the contract is converted to one of indefinite duration.  

A new law (N. 174/2012 and regulations 517/2012) covers TAW, where employment is secured 
through an intermediating agency. There is a maximum initial term of employment of 4 months 
with renewals not to exceed a further 8 months. The penalties for interfering with the inspection 
process are more severe than in other EPL. They could involve prison terms or fines; by 
comparison, not adhering to the notice provisions for mass dismissals involves a fine of €3,417! 

Part-time work is regulated through the Law Concerning Part-Time Work (Prohibition of 
Discrimination) of 2002, amended in 2007. These amendments clarify the supervision of 
occasional part-time work which is not the subject of this legislation. The law aims to encourage 
alternative forms of employment and discourage discrimination against these.  

Internal flexibility is taken for granted in the private sector but in the public sector this has, until 
now, not been the case. Indeed, this is one of the reforms currently being considered. 
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Summary: EPL is thought to provide some protection to workers, without discouraging 
employers from hiring. There have been no concerns expressed by the Troika about EPL and 
there appear to be no plans for changes. 

Social security systems 

The social security system consists of social insurance, financed through contributions, and a 
social assistance system which relies on taxation. The insurance system is broad and includes the 
general social insurance pension (GSIP), unemployment insurance and some other programmes. 
A separate Government Employees Pension System (GEPS) covers employees in the broader 
public sector under special provisions. The social assistance system provides a further safety net. 
Health care is publicly provided to eligible individuals. 

The General Social Insurance Scheme 

Run by the MLSI, it provides (in order of expenditure - at least until the crisis raised payments to 
the unemployed) for pensions, unemployment benefits, sickness, industrial accidents and 
occupational disease benefits, and a variety of other grants and benefits. Paid employees are 
entitled to all these benefits. The self-employed are not entitled to unemployment benefits or 
benefits for employment injuries. Voluntary contributors working abroad for Cypriot employers 
are not entitled to benefits for employment injuries. Other voluntary contributors are entitled 
only to some grants and to old age and survivor’s benefits. This pattern of entitlements is well-
thought out and minimises moral hazard. 

The system is financed by contributions from employers, the insured persons and the state. Until 
January 2009, the rate of social insurance contributions for employed persons was 16.6% and, 
for self-employed persons, 15.6% of insurable earnings. For persons employed in the private 
sector, the contribution was shared between the employer (6.3%), the employee (6.3%) and the 
state (4%). The contribution payable by the self-employed was 11.6% and the corresponding 
state contribution was 4%. The rate for voluntary contributors was 13.5% of which the 10% was 
payable by the contributor and the 3.5% by the state. 

This system was actuarially unsound and contributions were increased to correct for this 
deficiency. From January 2009 and every 5 years for 35 years, contributions are scheduled to 
increase in seven steps of 1.3 percentage points (shared 0.5 percentage points each by employers 
and employees and 0.3 points for the state) from 6.3% to 9.8% for employers and employees and 
from 4% to 6.1% for the state - for a total of 25.7%. For paid employees and employers in the 
private sector, these currently stand at 6.8% each and at 4.3% for the state - total of 17.9%. In the 
public sector, employer, employee and state contributions are borne disproportionately by the 
employer: They are, respectively, 10.15%, 3.45% and 4.3% - total of also 17.9%. 

The MLSI has just released the results of an ILO review for the actuarial soundness of the 
overall SIS. The conclusion appears to be that there are no concerns until 2060. It is not clear 
whether this satisfaction covers the SIS in its totality despite the fact that concerns may exist for 
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individual programmes. For example, the UI system has incurred substantial overruns. It would 
be useful to know how its actuarial soundness was assessed. 

The GSIP and the GEPS have received a lot of attention from the Troika. Many measures 
concerning these (reduction of benefits, increased contributions, longer qualification periods and 
increased penalties for early retirement) have been introduced.15 They will not receive more 
attention here. 

Unemployment insurance is earnings-related and consists of the ‘basic’ and ‘supplementary’ 
parts. The ‘basic benefit’ corresponds to 60% of the ‘basic earnings’ of the previous year on 
which contributions have been paid. The level of basic earnings is determined by law each year 
and it is currently €172.98 per week. The basic benefit is increased by 1/3 for the first dependent 
and by 1/6 for each additional dependent (up to a total of three dependents). The ‘supplementary 
benefit’ corresponds to 50% of earnings above the basic earnings in the previous year on which 
contributions have been paid. The supplementary benefit cannot exceed the basic earnings in the 
previous year. Thus, the maximum unemployment insurance benefit (for a single person earning 
three times the amount of basic earnings or more) is 1.6 times the basic earnings or 
approximately €276.77 per week (€1107.07 per month). The replacement rate for these 
individuals is 53% (1.6/3), lower still for even higher earners. The replacement rate is more 
generous for individuals with several dependents. The maximum duration (which may be 
interrupted by employment spells) of the unemployment benefit is 156 days. Once these days are 
exhausted, it is necessary to re-qualify through a further period of employment.  

The crisis and the rising number of the long-term unemployed have occasioned discussions on 
the parameters of the system. Substantial overruns are reported due to the high level of 

                                                       
15 In the case of pensions, the MoU objectives (p. 13) are to reduce subsidies to the GSIP, contain fiscal costs and 

increase  the  viability  of  the  pension  programmes  in  the  long  term.  Major  changes  in  the  GSIP  have  been 

introduced (MoU pp. 32‐33). To begin with, pensions have been frozen for the period 2013‐2016. Ad hoc payments 

to  pensioners,  such  as  the  Easter  allowance will  be  limited  to  those with  household  incomes  below  €500  per 

month. The minimum contributory period will be increased from 10 to 15 years in one year adjustments per year, 

over the period 2013‐2017. Pension entitlements accruing after January 2013 will be taxable, including lump sum 

payments,  though  conversion  into  annuities  will  be  permitted.  Finally,  the  statutory  retirement  age  will  be 

increased from 63 to 65 in 6 month per year steps between 2013 and 2016, and penalties of 0.5% per month for 

early retirement introduced. 

Even more major changes are involved for the GEPS. Reductions in pensions (and salaries) for 2012, 2013 and 2014 

are  in  progress.  For  2012,  according  to monthly  income:  €0‐1000,  0%;  €1001‐1500,  6.5%;  €1501‐2000,  8.5%; 

€2001‐3000,  9.5%;  €3001‐4000,  11.5%;  above  €4001,  12.5%.  From  2013,  pensions will  be  frozen with  further 

reductions according  to monthly  income: €0‐2000, 0.8%; €2001‐3000, 1%; €3001‐4000, 1.5%; and above €4001, 

2%. For 2014, a further flat reduction of 3% will occur. The adjustments to the statutory retirement age and the 

early retirement penalties noted for the GSIP will also occur  in the broader public sector and the retirement age 

will be automatically adjusted to reflect life expectancy. Pensions will be indexed to prices rather than wages and a 

number of other adjustments will be made. 
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unemployment. The consensus appears to be that the parameters of entitlement are appropriately 
set and that further help should be provided through the welfare system. 

The social assistance or welfare system 

This is the responsibility of the MLSI. Support may be provided in the form of money and/or 
services to persons whose resources do not meet their basic and special needs as determined by 
law. Special provision is made for those who are more vulnerable to social exclusion and rent 
allowance or home care may be included. The rates for public assistance are reviewed annually. 
At present, the monthly rate for a head of household is €452, for each dependent over 14 it is 
€226, and for each dependent under 14 it is €135.6. Social protection schemes are financed 
through general taxation and are indexed. 

An issue that needs to be investigated is whether welfare officers have discretion with respect to 
the needs that they are permitted to fund. It would be useful to know what these limits are. 

Substantial changes to the system were envisaged in the MoU by May 2014 (p. 22), so the 
process is behind schedule. The broad outlines of the reforms announced by the President of the 
Republic  are: A guaranteed minimum income introduced by November 2013 and a host of 
allowances streamlined and/or abolished. Benefits will be targeted using common definitions of 
income, financial assets, movable and immovable property. Welfare dependence will be avoided. 

Concerns with this approach are that (i) it may produce results which are out of line with existing 
parameters of the system and (ii) that the state may not be able to finance the system that may be 
proposed. Expanding on the first point, the welfare system fits into the pattern of prevailing wage 
minima, wages for work rendered, the unemployment insurance system, and other features of the 
social support network; these need to co-exist in such a manner that the social safety system is 
financially viable, incentives for work are present, the labour market functions smoothly, welfare 
traps are avoided, while at the same time reasonable support is supplied to those in need. 

Minimum wages 

The MoU also focuses on the minimum wage rate which now stands at €870 per month on 
appointment and €924 per month after six months of employment. This is certainly in the top 
half of the distribution in EU countries: It is well-below the maximum (Luxembourg, at €1874 
per month), one rank lower than the that in the UK (€1264), one rank above that in Slovenia 
(€784) and much higher than the minimum (Romania, at €157 per month). It should also be kept 
in mind that the minimum wage in Cyprus applies to some nine occupations which are generally 
unskilled and are not covered by collective bargaining agreements.  

The Troika has suggested that no further increases should occur without consultation with it. The 
minimum wage rate must be part of the new architecture that is planned for the welfare system 
and the institutions of the labour market generally. It may transpire that its level (which shadows 
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median earnings) may have to be adjusted, either because median earnings have fallen or 
because the formula may need to be reconsidered. 

COLA 

Cost of Living Allowance payments in the broader public sector have been frozen to 2016 and, 
when they return, the elasticity of indexation will be 0.5 (instead of 1). Increases will be 
calculated on the basis of the previous year’s price inflation experience and awarded on January 
1 of the current year. A derogation clause would deactivate COLA for the current year if, in the 
2nd and 3rd quarter of the previous year negative growth in seasonally adjusted GDP were 
registered. 
 
In the private sector, tripartite discussions were expected to produce a reformed system by the 
end of 2013. No COLA adjustments are expected to be warranted until 2014. The Troika 
attaches a great deal of importance on the nature of the COLA system. 

Productivity awards 

Productivity awards have, in the past, tended to be made to all sectors on the basis of the 
economy-wide rate of productivity growth. This is clearly inappropriate for sectors which 
experience declines in productivity. A consequence of this has been that employers in these 
sectors have substituted foreign for domestic labour, increasing unemployment among locals. 
Reform must ensure that sectoral wage growth reflects productivity increases in the sector – 
some firms may choose to award more.  

While the Troika endorses the notion that productivity growth should drive real wage growth, it 
has not refined its view to take on board possible sectoral heterogeneity. 

Concluding suggestions 

No changes in EPL, the UI system, and the minimum wage are planned (they are not expected by 
the Troika). In preparation for redesigning the welfare system it would be useful for officers in 
the MLSI to (i) check the above descriptions for accuracy, (ii) to produce some scenarios 
involving several groups (singles, married couple, married couple with 2 or 4 children) 
involving: the minimum wage, average monthly earnings, UI entitlements per month, welfare 
entitlements per month and (iii) provide some information on the cost of the current system by 
programme. A new welfare system should be ‘measured’ against the existing one in all respects 
(incentives, traps, costs, etc.). 

 


