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ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Η
επαναπροσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας οδήγησε τις διμερείς εμπορικές σχέσεις

σε ραγδαία ανάπτυξη που μετέτρεψαν την Ελλάδα σε έναν από τους δέκα

κορυφαίους επενδυτές στην Τουρκία και κατέστησαν την Τουρκία μια από τις

πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές για την Ελλάδα, ειδικά στον τουρισμό. Το διμερές

εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αυξανόταν κατά 36% ετησίως την περίοδο 2000-2006,

ενώ η τουριστική αγορά αυξανόταν με εκπληκτικό ρυθμό της τάξης του 235% ετησίως. 

Αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μετά από αιώνες

αμοιβαία εχθρότητα, καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις, μόλις βελτιωθούν οι πολιτικές

συνθήκες, ξεπερνούν γρήγορα την καχυποψία. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με

το μικρό μέγεθος της Κύπρου, υποδεικνύουν ότι οι πιο επικερδείς ευκαιρίες για τις

κυπριακές επιχειρήσεις και για το ευρύ κοινό μετά από μια λύση βρίσκονται στο εξω-

τερικό, και κυρίως στις συναλλαγές με την Τουρκία.

Με σκοπό να δώσουμε στους Κύπριους μια ιδέα για την αξία αυτών των ευκαιριών

εκφρασμένη σε χρήμα, θα προβούμε σε προβλέψεις για βασικούς τομείς βάσει ενός

σεναρίου λύσης και ενός σεναρίου συνεχιζόμενης διαίρεσης. Αφαιρώντας από τα

ευρήματα του σεναρίου λύσης, αυτά του σεναρίου συνεχιζόμενης διαίρεσης, μπορούμε

να υπολογίσουμε το ετήσιο μέρισμα ειρήνης κάθε τομέα της οικονομίας.

Για σκοπούς μεθοδολογίας, καθοδηγούμαστε αρχικά από τους ρυθμούς αύξησης

των διμερών εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες Τουρκίας και Ελλάδας, όπως και πρό-

σφατες μακροοικονομικές εξελίξεις και τάσεις σε τομείς και στα δύο μέρη της Κύπρου.

Προσδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους τους τομείς που θα έχουν το μεγαλύτερο

όφελος από συναλλαγές με την Τουρκία και από πιθανές εξελίξεις στο νησί μετά από

μια λύση. Αυτοί οι τομείς είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, κατασκευές και κτηματαγορά,

η τριτογενής εκπαίδευση και υπηρεσίες ελεγκτών και νομικών.

Σκόπιμα αποφεύγοντας να υπεισέλθουμε στα οικονομικά μιας συγκεκριμένης λύσης,

προβαίνουμε σε μια απλή υπόθεση: ότι η λύση θα εξασφαλίσει τη στήριξη της πλειοψη-

φίας και στις δύο κοινότητες και θα είναι πολιτικά και οικονομικά βιώσιμη. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, εάν επανενωνόταν η Κύπρος, τα επαναλαμ-

βανόμενα ετήσια οφέλη για τις κυπριακές επιχειρήσεις τα πρώτα επτά χρόνια θα ανέρ-

χονταν κατά μέσο όρο σε: 
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� €510 εκ. ετησίως πρόσθετες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην Τουρκία, εκ

των οποίων:

� €385 εκ. από τον τουρισμό και €22 εκ. από τις μεταφορές

� €618 εκ. ετησίως σε συνολικά πρόσθετο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών με την

Τουρκία

� €393 εκ. ετησίως σε νέο κύκλο εργασιών για κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες

� €155 εκ. ετησίως σε νέο κύκλο εργασιών για κυπριακές κτηματομεσιτικές επι-

χειρήσεις

� €316 εκ. ετησίως (εξαιρουμένων νέων εργασιών από την Τουρκία πιο πάνω) σε

νέες εργασίες για κυπριακές τουριστικές επιχειρήσεις

� €162 εκ. ετησίως σε πρόσθετα έσοδα για τον κυπριακό πανεπιστημιακό εκπαι-

δευτικό τομέα

� €103 εκ. ετησίως σε πρόσθετα έσοδα για κυπριακά ελεγκτικά και δικηγορικά

γραφεία

� €184 εκ. ετησίως σε νέες άμεσες ξένες επενδύσεις (εξαιρουμένων κατασκευών

και κτηματαγοράς πιο πάνω) στην Κύπρο

� Η ετήσια ώθηση σε επιχειρήσεις –δηλαδή, το ετήσιο μέρισμα ειρήνης– αυξάνεται

από €283 εκ. το Έτος 1 σε €3,9 δις, ή 10% επί του ΑΕΠ, το Έτος 7. 

� Το μέρισμα ειρήνης ισοδυναμεί με περίπου €1,8 δις ετησίως (πάνω από Λ.Κ. 1 δις

ή 3 δις νέες τουρκικές λίρες).

� Εάν αυτό μετατραπεί σε ένα ετήσιο μέρισμα ειρήνης ανά οικογένεια (νοικοκυριό)

στην Κύπρο, τότε αντιστοιχεί σε €5.500 ανά νοικοκυριό ετησίως, ή περίπου 20%

του μέσου ετήσιου μισθού στο νότιο και 40% του υπολογιζόμενου μέσου μισθού

στο βόρειο μέρος της Κύπρου. 

Αυτός ο υπολογισμός αντανακλά τις ελάχιστες προσδοκίες μια και βασίζεται σε

τομείς που αναμένεται πως θα εξασφαλίσουν το μέγιστο όφελος. Επιπλέον, το μέρισμα

ειρήνης υπολογίζεται πως θα διπλασιαστεί σχεδόν εάν γίνουν σημαντικά περιφερειακά

αναπτυξιακά έργα, και ληφθούν υπ  ̓όψιν νέες εργασίες από τον πετρελαιαγωγό Μπακού-

Τζεϊχάν (€1,3 δις) και η υλοποίηση του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας (€187 εκ. ετησίως).  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2008* 2009* 2015* Ετήσιο Όφελος ανά
ΕΠΑΝΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ: Έτος 0 Έτος 1 Έτος 7 Όφελος Νοικοκυριό
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εκ. € εκ. € εκ. € εκ. €** € **

Νέες εργασίες με την Τουρκία

1. Νέες εξαγωγές αγαθών προς την Τουρκία 0,0 6,4 106,1 46,3 139,2

2. Νέες εξαγωγές υπηρεσιών προς την Τουρκία 0,0 53,4 1.116,9 463,7 1.392,5

3. Όφελος από νέες εργασίες με την Τουρκία (1+2) 0,0 59,8 1.223,0 510,1 1.531,7

Πρόσθετες κατασκευαστικές και κτηματομεσιτικές εργασίες 

4. Νέες κατασκευαστικές εργασίες 0,0 62,3 746,2 392,6 1.179,1

5. Νέες κτηματομεσιτικές εργασίες 0,0 29,5 290,3 155,3 466,4

6. Όφελος από πρόσθετες κατασκευαστικές 
& κτηματομεσιτικές εργασίες (4+5) 0,0 91,7 1.036,5 548,0 1.645,5

Άλλες πρόσθετες εργασίες 

7. Νέα έσοδα από τουρισμό (εξαιρουμένης
της Τουρκίας που περιλαμβάνεται πιο πάνω) 0,0 67,3 597,7 315,6 947,8

8. Νέα έσοδα από εκπαίδευση 
(εξαιρουμένης της Τουρκίας από έσοδα πιο πάνω) 0,0 12,5 440,1 161,7 485,5

9. Νέες εργασίες για ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία 0,0 19,3 206,9 103,3 310,3

11. Πρόσθετα οφέλη από άλλες εργασίες (7+8+9) 0,0 99,2 1.244,7 580,6 1.743,6

Πρόσθετες ξένες άμεσες επενδύσεις (εξαιρούνται κατασκευές/κτηματαγορά)

12. Νέες ξένες άμεσες επενδύσεις 0,0 32,0 379,5 183,9 552,2

13. Νέα οφέλη από ξένες άμεσες επενδύσεις (12) 0,0 32,0 379,5 183,9 552,2

14. Συνολικό μέρισμα ειρήνης (3+6+11+13) 0,0 283,0 3.884,0 1.823,0 5.474,0

% του επανενωμένου ΑΕΠ 0,0 1,4 10,3 - -

Σημειώσεις: Άλλο εν δυνάμει εισόδημα

Ναυτιλία: εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας 0,0 161,1 215,8 187,3 562,6

Έσοδα για μεταφορά και αποθήκευση από 
τον πετρελαιαγωγό στο Τζεϊχάν 0,0 250,0 2.000,0 1.321,4 3.968,3

Πρόσθετα οφέλη για ναυτιλία και μεταφορά πετρελαίου 0,0 411,1 2.215,8 1.831,5 5.500,0

* Αναμενόμενες/α εξαγωγές/εργασίες/έσοδα   ** Νέες ετήσιες εργασίες μετά τη λύση (μέσος όρος). 
Πηγή κύριας πρόβλεψης: προβλέψεις των συγγραφέων βάσει της ανάπτυξης στην περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας
και πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο
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1 Τα στοιχεία για τους μεγάλους αποδέκτες εξαγωγών ήταν ευγενής συμβολή του Economist Intelligence Unit. 

1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η
μελέτη αυτή δεν αποσκοπεί να προωθήσει μια συγκεκριμένη λύση στο Κυπριακό,

ούτε κάποιο πολιτικό κόμμα ή κίνημα στο νησί. Και οι τρεις συγγραφείς του έργου

συμμετέχουν υπό την προσωπική τους ιδιότητα. Όπως υποδεικνύει ο τίτλος

της μελέτης, αυτή καταπιάνεται με τη μέρα μετά μια λύση. Ενώ η βραχυπρόθεσμη επί-

δραση μιας συγκεκριμένης λύσης ή μιας άλλης είναι σημαντικό θέμα, αυτό αποτελεί

μέρος ευρύτερης συζήτησης και δεν καλύπτεται από αυτό το σύντομο έργο. Η μελέτη

μας επικεντρώνεται αντίθετα, στις μακροπρόθεσμα επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες

που θα προέκυπταν κατόπιν λύσης του Κυπριακού. Για να μην ξεφύγουμε από τα συγκε-

κριμένα οικονομικά της μιας λύσης ή της άλλης –ώστε να εξετάσουμε τις ευκαιρίες

που θα προκύψουν την επόμενη μέρα μετά τη λύση– προβαίνουμε σε μια απλή υπόθεση:

Ότι η λύση θα στηριχθεί από την πλειοψηφία και στις δύο κοινότητες, και ενώ ενδεχο-

μένως να μην είναι τέλεια, θα είναι βιώσιμη οικονομικά και πολιτικά. 

Η αρχική μας υπόθεση είναι ότι οι μεγάλες, μακροπρόθεσμες ευκαιρίες από μια

λύση βρίσκονται στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στο εμπόριο (αγαθών και υπηρε-

σιών) με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος γείτονάς μας, τόσο πληθυσμιακά

όσο και οικονομικά. Επιπλέον, λόγω του μεγάλου της πληθυσμού, είναι μία από τις πιο

υποσχόμενες αναδυόμενες αγορές στον κόσμο. Εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί από άλλες

ευρωπαϊκές χώρες με μικρούς πληθυσμούς, πως υπό κανονικές περιστάσεις, η χώρα

με το μεγαλύτερο πληθυσμό είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης εξαγωγών της χώρας με

μικρό πληθυσμό.1 Αλλά μόνο το ένα τρίτο της Κύπρου (ή ένα έβδομο, μετρημένο ως

ποσοστό της συνολικής οικονομίας) συναλλάσσεται με την Τουρκία. Το παράδοξο της

κατάστασης στην Κύπρο υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αποδέκτης εξα-

γωγών για το νότιο τμήμα της δεν είναι καν η Ελλάδα, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο,

3.200 χιλιόμετρα μακριά. 

Το να θεωρούμε ότι οι ισχνές εμπορικές σχέσεις μεταξύ του νοτίου τμήματος της

Κύπρου και της Τουρκίας δεν θα βελτιωθούν ποτέ, θα ήταν η δελεαστικά πιο απλοϊκή

προσέγγιση: πως δηλαδή η καχυποψία είναι ριζωμένη τόσο βαθιά ώστε κανείς Ελληνο-

κύπριος να μη συναλλαχθεί με έναν Τούρκο. Συνεπώς, για να ελέγξουμε αυτή την
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απαισιόδοξη θεωρία, θα εξετάσουμε στο Μέρος 2 την εξέλιξη των εμπορικών και μακρο-

οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας από το 1996 –χρονιά όξυνσης των σχέσεών

τους– και την περίοδο επαναπροσέγγισης που άρχισε μεταξύ των δύο κρατών από το

1999. Αυτό επίσης μας δίνει μια καλή βάση για προβλέψεις για το δυναμικό των εμπο-

ρικών σχέσεων μιας επανενωμένης Κύπρου και της Τουρκίας. 

Στο Μέρος 3, θα εξετάσουμε πρόσφατες εμπορικές σχέσεις του νοτίου μέρους της

Κύπρου με την Ελλάδα και του βορείου τμήματος με την Τουρκία. Αυτές οι εξελίξεις

μπορούν να μας δώσουν ακόμα μια ένδειξη του επιχειρηματικού δυναμικού μεταξύ

μιας επανενωμένης Κύπρου και της Τουρκίας.

Για να κατανοήσουμε την τουρκική οικονομία και να εκτιμήσουμε το δυναμικό για

κυπριακές επιχειρήσεις, θα εξετάσουμε στο Μέρος 4 τις πρόσφατες μακροοικονομικές

επιδόσεις της Τουρκίας. Θα αναλύσουμε επίσης μελλοντικές προσδοκίες, με έμφαση

σε πεδία που θα ενδιέφεραν ίσως τους Κύπριους επενδυτές, όπως επενδύσεις στην

κτηματαγορά αλλά και άλλοι τομείς με προοπτικές. 

Στο Μέρος 5, και πάλι για να υπολογίσουμε το δυναμικό μετά τη λύση του Κυπριακού,

αναλύουμε την οικονομία και στα δύο μέρη της Κύπρου με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους

τους τομείς που η πρόσφατη μακροοικονομική τους επίδοση υποδεικνύει ότι είναι οι

πέντε πιο υποσχόμενοι τομείς υπηρεσιών του νησιού: τουρισμός, κτηματαγορά, τριτο-

βάθμια εκπαίδευση, ναυτιλία και ελεγκτικές και δικηγορικές υπηρεσίες. Επίσης, ανα-

λύουμε τις εξελίξεις στο εμπόριο αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου μέσω

της Πράσινης Γραμμής. 

Έχοντας εξετάσει πώς εξελίχθηκαν οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και

Κύπρου- Ελλάδας/Τουρκίας, έχοντας μελετήσει το αναπτυξιακό δυναμικό της Τουρκίας

και εξακριβώσει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες των κυριοτέρων τομέων

της Κύπρου, προσδιορίζουμε σε ευρώ στο Μέρος 6 το ετησίως επαναλαμβανόμενο

«μέρισμα ειρήνης» μιας επανενωμένης Κύπρου. 

Τέλος, στο Μέρος 7, σκιαγραφούμε μερικές δικές μας «ουτοπικές» σκέψεις: ιδέες

για αναπτύξεις που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ

των δύο χωρών και στο Μέρος 8 καταγράφουμε τα συμπεράσματά μας για ολόκληρη

τη μελέτη.
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2 Ker-Lindsay, Crisis and Conciliation: A Year of Rapprochement between Greece and Turkey, 2007, σελ. xi.

2. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1999 

Η επαναπροσέγγιση οδηγεί σε άνθηση εμπορικών σχέσεων
Τόσο από ιστορική όσο και από οικονομική σκοπιά, το έτος 1999 αποτέλεσε ξεκάθαρο

σταθμό στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις. Ενώ οι δύο χώρες λίγο έλειψε να εμπλακούν

σε πόλεμο για τα νησιά του Αιγαίου το 1996, κατά το τέλος του 1999, αριθμός γεγονό-

των, περιλαμβανομένης και της αμοιβαίας βοήθειας μετά τους σεισμούς στην Ιζμίτ

(Νικομήδεια) και την Αθήνα τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 1999, οδήγησαν σε

μια «άνευ προηγουμένου μείωση της έντασης».2

Αυτή η συνεχιζόμενη επαναπροσέγγιση οδήγησε τις εμπορικές σχέσεις σε ακμή.

Στοιχεία από το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδας δείχνουν ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών

από την Ελλάδα στην Τουρκία τετραπλασιάστηκαν μεταξύ 1999 και 2002 και ότι σχεδόν

διπλασιάστηκαν μεταξύ 2002 και 2006 (βλ. Παράρτημα Πίνακας 1). 

Ωστόσο, η αύξηση του εμπορικού όγκου δεν ευνόησε μόνο την Ελλάδα. Ανάλογη

ήταν η εξέλιξη στις εξαγωγές υπηρεσιών από την Τουρκία προς στην Ελλάδα, με τις

εξαγωγές υπηρεσιών προς την Ελλάδα να υπερτετραπλασιάζονται μεταξύ 1999 και

2002 και να αυξάνονται περισσότερο από μιάμιση φορά από το 2002 και 2006. Αποτέλεσμα

ήταν το σύνολο του όγκου συναλλαγών στις υπηρεσίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

να παρουσιάσει ραγδαία άνοδο, από μόλις €20,4 εκ. το 1996 σε €46,1 εκ. το 1999, και

σε €332,9 εκ. το 2006. Μεταξύ 1999 και 2006, η μέση ετήσια αύξηση στο εμπόριο υπη-

ρεσιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ήταν 36,1%. Για σκοπούς σύγκρισης, η συνολική

αύξηση εξαγωγών υπηρεσιών από τις χώρες αυτές προς τις υπόλοιπες χώρες ανήλθε

σε 10% ετησίως για την ίδια περίοδο (βλ. Παράρτημα Πίνακας 2).
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Το εμπόριο υπηρεσιών υπερεπταπλασιάστηκε

Σημείωση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 1997-98.
Πηγές: Ευρωστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος.

Το εμπόριο αγαθών ακολούθησε ανάλογη πορεία. Οι εξαγωγές αγαθών από την

Ελλάδα προς την Τουρκία και οι εξαγωγές αγαθών από την Τουρκία προς την Ελλάδα

υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ 1999 και 2006. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός όγκος

εμπορίου αγαθών μεταξύ των δύο αυξήθηκε από μόλις €133,8 εκ. το 1996 και €357 εκ.

το 1999, σε €1.446,7 εκ. (€1,4 δις) το 2006, και πάλιν τέσσερις φορές. Η μέση αύξηση

του όγκου εμπορίου αγαθών Ελλάδας και Τουρκίας από το 1999 μέχρι το 2006 ήταν 23,2%

ετησίως. Συγκριτικά, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών από τις χώρες αυτές αυξανόταν

κατά 15% ετησίως κατά την περίοδο αναφοράς. Με άλλα λόγια, η επαναπροσέγγιση

φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό μέρισμα ειρήνης και για τις δύο χώρες

(βλ. Παράρτημα Πίνακας 3).

Το εμπόριο αγαθών υπερτετραπλασιάστηκε 

Σημείωση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 1997-98.
Πηγές: Ευρωστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος.



92. Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας από το 1999 

Ακμάζει ο διμερής τουρισμός 
Ο τουριστικός κλάδος του τομέα υπηρεσιών, ήταν ένας από τους κυριότερους αποδέκτες

των ευεργετικών επιδράσεων της επαναπροσέγγισης Ελλάδας και Τουρκίας. Τα έσοδα

της Ελλάδας από Τούρκους τουρίστες υπερδεκατριπλασιάστηκαν, από €5,1 εκ. το 1999

σε €69 εκ. το 2006. Ανάλογα, τα έσοδα για την Τουρκία σε τουριστικό συνάλλαγμα από

την Ελλάδα (σύμφωνα με ελληνικά στοιχεία), υπερεικοσαπλασιάστηκε, από €3,6 εκ. το

1999 σε €70,2 εκ. το 2006. Ο συνολικός όγκος στη (στμ: διμερή) τουριστική αγορά

αυξανόταν με τον εντυπωσιακό ρυθμό 275,1% ετησίως, από €8,7 εκ. το 1999 σε €139,2

εκ. το 2006 (βλ. Παράρτημα Πίνακας 4). 

Επιπλέον, τα στοιχεία για την Ελλάδα υποδεικνύουν ότι ο επιχειρηματικός τουρισμός

επωφελείται εξίσου όπως και ο τουρισμός αναψυχής από την αναθέρμανση των σχέσεων.

Από τα €69 εκ. που δαπάνησαν Τούρκοι επισκεπτόμενοι την Ελλάδα το 2006, €32,3 εκ.

αφορούσαν επαγγελματικά ταξίδια και άλλα €35,5 εκ. προήλθαν από παραθεριστές. 

Σημείωση: Τα έσοδα για την Τουρκία από την Ελλάδα προέρχονται από ελληνικά και αφορούν χρεώ-
σεις για την Τουρκία
Πηγές: Ευρωστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος .

Ο ελληνικός κλάδος εμπορικής ναυτιλίας φαίνεται να ευεργετείται 
Ένας άλλος κλάδος υπηρεσιών που ξεκάθαρα έχει επωφεληθεί είναι οι μεταφορές. Τα

έσοδα του κλάδου από μεταφορές από την Τουρκία αυξάνονταν κατά την περίοδο

1999-2006 κατά μέσο όρο 32,2% ετησίως, ενώ ο τουρκικός κλάδος μεταφορών αύξησε

τα έσοδά του από την Ελλάδα κατά μέσο όρο 35,7% την ίδια περίοδο. Τα έσοδα του

ελληνικού κλάδου μεταφορών αυξήθηκαν από €8,2 εκ. το 1999 σε €50,2 εκ. το 2006.

Διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από

την εμπορική ναυτιλία – €41,4 εκ. το 2006. Η Ελλάδα έχει τον πέμπτο μεγαλύτερο

εμπορικό στόλο παγκοσμίως. 
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Πηγές: Ευρωστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1999:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ραγδαία ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

μετά την επαναπροσέγγιση του 1999 τεκμηριώνει ότι μετά τη βελτίωση των σχέσεων

των δύο κρατών σε πολιτικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τη

βελτίωση αυτή. Επιπλέον, η ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου σε αγαθά και υπηρεσίες

ξεπερνά το εμπόριο με το σύνολο των υπολοίπων χωρών. 

Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές της με την Τουρκία, η Ελλάδα παρουσιάζει έλλειμμα

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που προκύπτει από σημαντικά μεγαλύτερες

εισαγωγές αγαθών από εξαγωγές αγαθών, ενώ το εμπόριο υπηρεσιών είναι περισσότερο

ισοζυγισμένο. Ωστόσο, τα οφέλη για την Ελλάδα και την Τουρκία είναι πιο αισθητά απʼ

ό,τι δείχνουν τα μακροοικονομικά στοιχεία. Κατ  ̓αρχήν, διότι οι εισαγωγές δημιουργούν

έσοδα για τους αποστολείς φορτίου, εισαγωγείς, ασφαλιστές, τράπεζες και διανομείς.

Επιπρόσθετα, και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, λόγω της βελτίωσης των πολιτικών

και οικονομικών σχέσεων με την Τουρκία, προσφέρονται ευκαιρίες για επενδύσεις σε

Ελλάδα και Τουρκία από τον υπόλοιπο κόσμο, μια και οι δύο χώρες έχουν εξελιχθεί σε

κόμβους για διευρωπαϊκά ενεργειακά και μεταφορικά δίκτυα. Όσο αυξάνεται η συνερ-

γασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τόσο αυξάνονται και οι επενδύσεις που προσελ-

κύουν από τις υπόλοιπες χώρες. Όπως θα δούμε στο Μέρος 5, μεταξύ 1999 και 2006,

οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στην Ελλάδα 8 φορές και στην Τουρκία 19

φορές, ενώ στην Κύπρο κατά μόνο 1,6 φορά. Η εκτίμησή μας για το πώς η Κύπρος μπορεί

να επωφεληθεί από επενδύσεις και νέες επιχειρήσεις από την επαναπροσέγγιση με την

Τουρκία θα αποτυπωθεί στο Μέρος 6. 
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3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ/ΤΟΥΡΚΙΑ

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όπως η εξέλιξη των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας μετά την επαναπρο-

σέγγιση το 1999, έτσι και οι εμπορικοί δεσμοί μεταξύ του νοτίου μέρους της Κύπρου

και της Ελλάδας από τη μια, και από την άλλη του βορείου μέρους με την Τουρκία μπο-

ρούν να δώσουν μια εικόνα για την πορεία που θα μπορούσαν να πάρουν οι σχέσεις

της επανενωμένης Κύπρου και της Τουρκίας μετά τη λύση. Το εμπόριο μεταξύ του

νότιου τμήματος και της Ελλάδας επιταχύνθηκε μετά το 2002 (δεν υπάρχουν παλαιό-

τερα στοιχεία). Οι εξαγωγές υπηρεσιών από την (νότια) Κύπρο προς την Ελλάδα σχε-

δόν τετραπλασιάστηκαν μέσα σε τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας επιτάχυνση κυρίως

μετά την ένταξη στην ΕΕ. Την περίοδο 2004-06, οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξάνονταν

με μέσο ετήσιο ρυθμό 47,4%. 

Κύπρος (νότος): Εμπόριο με την Ελλάδα
εκ. Λ.Κ 2002 2003 2004 2005 2006
Αγαθά, εξαγωγές 42.5 43.8 65.0 82.0 86.1

% μεταβολή 3.1 48.4 26.2 5.0
Αγαθά, εισαγωγές 237.3 275.8 405.6 506.8 559.8

% μεταβολή 16.2 47.1 25.0 10.5
Υπηρεσίες, εξαγωγές 73.6 84.8 112.8 159.2 271.8

% μεταβολή 15.2 33.0 41.1 70.7
Υπηρεσίες, εισαγωγές 121.0 187.5 240.8 296.8 321.8

% μεταβολή 55.0 28.4 23.3 8.4
Σύνολο αγαθών και υπηρεσιών

Εξαγωγές 116.1 128.6 177.8 241.2 357.8
Εισαγωγές 358.3 463.3 646.4 803.5 881.6
Ισοζύγιο -242.3 -334.7 -468.6 -562.3 -523.8

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Στατιστική Υπηρεσία.

Η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τη ραγδαία αύξηση στις μεταφορές, τις χρημα-

τοοικονομικές και άλλες υπηρεσίες, ενώ το μερίδιο του τουρισμού είναι σημαντικό. Το

2006, ανήλθαν οι μεταφορές σε 34% των συνολικών εξαγωγών, ο τουρισμός σε 20%

και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε 20% (κυρίως ελεγκτικές, νομικές και εμπορικές

υπηρεσίες) και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 15%. Αυτοί οι κλάδοι υπηρεσιών

αναμένεται ότι θα βγουν κερδισμένοι από μια επαναπροσέγγιση με την Τουρκία.
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Πηγές: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Στατιστική Υπηρεσία.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Όπως θα δούμε στο Μέρος 5, οι εμπορικές σχέσεις του βορείου τμήματος της Κύπρου

και της Τουρκίας συσφίχθηκαν μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το

1994, η οποία έφραξε ουσιαστικά την πρόσβαση σε εναλλακτικές αγορές. Στην Τουρκία

καταλήγει περισσότερο από το μισό των εξαγωγών. Τα επεξεργασμένα αγροτικά προϊ-

όντα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της βορείου Κύπρου

(συνολικά $28 εκ. ετησίως), ακολουθούμενα από εσπεριδοειδή ($20 εκ. ετησίως) και

ρουχισμό ($10 εκ. ετησίως). Περίπου 80% του τουριστικού ρεύματος προέρχεται από

την Τουρκία, όπως και περίπου τα δύο τρίτα φοιτητών του εξωτερικού. Ωστόσο, ενώ

αυτό αντανακλά μια εξάρτηση, θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικό πλεονέκτημα

στην περίπτωση επανένωσης, δεδομένης της κοινής γλώσσας και της επέκτασης των

εξαγωγικών ευκαιριών από όλο το νησί στη ραγδαία αναπτυσσόμενη τουρκική αγορά

σε σχέση με άλλες αγορές. 

Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.



133. Εμπορικές σχέσεις Κύπρου με Ελλάδα/Τουρκία

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ/ΤΟΥΡΚΙΑ:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εάν επιχειρήσουμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα για την περίπτωση της επανενω-

μένης Κύπρου είναι έκδηλο πως ενώ θα πρέπει να αναμένεται ένα έλλειμμα στο εμπόριο

προϊόντων, ο τομέας των υπηρεσιών της Κύπρου έχει τέτοιο αναπτυξιακό και εξαγωγικό

δυναμικό που θα πρέπει να αναμένεται πως θα είναι πλεονασματικός με την Τουρκία

(όπως είναι ήδη στην περίπτωση του νοτίου μέρους της Κύπρου με τον υπόλοιπο κόσμο).

Πράγματι, και στα δύο μέρη της Κύπρου, το εισόδημα από τις υπηρεσίες έχει σημαντική

συμβολή στη σταθεροποίηση του ισοζυγίου πληρωμών. 
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4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Θ
έλοντας να εκτιμήσουμε πώς μια επανενωμένη Κύπρος θα επωφεληθεί από την

αναθέρμανση των σχέσεων με την Τουρκία, όπως δηλαδή η Ελλάδα, θα αναλύ-

σουμε τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της τουρκικής οικονομίας. Προς το

παρόν, η πρόσβαση στην τουρκική αγορά είναι φραγμένη για τη νότια Κύπρο. Ωστόσο,

η οικονομία της Τουρκίας, με περίπου 73 εκατομμύρια κάτοικους, είναι μια πολύ μεγάλη

αγορά, και το ΑΕΠ της ανήλθε σε $403 δις (€315 δις) το 2006, σε σύγκριση με €14,5 δις

ευρώ του νοτίου μέρους της Κύπρου και μόνο €2 δις ευρώ του βορείου μέρους. Σύμφω-

να με την κατάταξη της Διεθνούς Τράπεζας, η τουρκική οικονομία είναι η 8η μεγαλύτερη

στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας και η 17η μεγαλύτερη παγκοσμίως. 

Η τουρκική οικονομία σταθεροποιήθηκε
Κατά τα πρόσφατα έτη, η τουρκική οικονομία αποδείχθηκε πετυχημένη περίπτωση

αναδυόμενης οικονομίας και προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών. Μετά

την κρίση του 2001, κατά την οποία το νόμισμα υποτιμήθηκε κατά 50%, κατέρρευσε ο

τραπεζικός τομέας, συρρικνώθηκε το πραγματικό ΑΕΠ κατά 6,7%, ο πληθωρισμός εκτο-

ξεύθηκε στο 70% και η αναλογία του καθαρού δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕθν.Π

ξεπέρασε το 90%, τα μακροοικονομικά μεγέθη σταθεροποιήθηκαν αισθητά. Ως αποτέ-

λεσμα της κρίσης, η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για την

περίοδο 2002-04 υπό την αιγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Με τις

μεταρρυθμίσεις αυτές, ο ρυθμός πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ  επιταχύνθηκε και

έφτασε σε 7,4% το 2005 και 6,1% το 2006.

Η ισχυρή αυτή ανάπτυξη αποδίδεται κυρίως στην αισθητή δημοσιονομική εξυγίανση

που οδήγησε σε βελτίωση των δημοσιονομικών. Για παράδειγμα, το γενικό δημοσιονο-

μικό έλλειμμα ήταν 13,6% επί του ΑΕΠ το 2002 και μετατράπηκε σε πλεόνασμα 0,2%

επί του ΑΕΠ το 2005 (ή 0,4% επί του ΑΕΠ το 2006, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ).

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, ήταν η απόφαση της ΕΕ να ξεκινήσει ενταξιακές

διαπραγματεύσεις τον Δεκέμβριο του 2004, που άρχισαν τον Οκτώβριο του 2005.

Είχαν πολύ θετικό αντίκτυπο στην τουρκική οικονομία υπό τη μορφή ενισχυμένης επι-

χειρηματικής εμπιστοσύνης που οδήγησε σε αύξηση τόσο των εγχώριων όσο και

ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ), όπως φαίνεται πιο κάτω. Επιπλέον, υπάρχει γενική

παραδοχή ότι η ισχυρή ανάπτυξη θα συνεχιστεί. 
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Τουρκία: Μακροοικονομικές προβλέψεις 2005 2006 2007 2008 2009

Ρυθμός πραγμ. ανάπτυξης (%)
ΔΝΤ Οκτώβριος 2007 7,4 6,1 5,0 5,3 n.a.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νοέμβριος 2007 7,4 6,1 5,1 5,8 6,5
Economist Intelligence Unit Νοέμβριος 2007 7,4 6,1 5,2 5,1 5,4
Τουρκικός Οργανισμός Κρατικού Προγραμματισμού 
Δεκέμβριος 2007 7,4 6,1 5,0 5,5 5,7

Πληθωρισμός (%)
ΔΝΤ Οκτώβριος 2007 8,2 9,6 8,2 4,6 n.a.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νοέμβριος 2007 8,1 9,3 7,6 5,9 5,0
Economist Intelligence Unit Νοέμβριος 2007* 10,1 10,5 8,5 6,1 4,4
Τουρκικός Οργανισμός Κρατικού Προγραμματισμού 
Δεκέμβριος 2007 7,7 9,6 6,6 4,1 4,1

Δημοσιονομικό ισοζύγιο (% του ΑΕΠ)
ΔΝΤ Οκτώβριος 2007 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νοέμβριος 2007 -0,3 0,4 -0,7 0,2 1,3
Economist Intelligence Unit Νοέμβριος 2007 -1,7 -0,7 -2,8 -2,7 -2,6
Τουρκικός Οργανισμός Κρατικού Προγραμματισμού 
Δεκέμβριος 2007 0,2 -2,8 -2,2 -1,6 -2,7

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
ΔΝΤ Οκτώβριος 2007 -6,2 -7,9 -7,5 -7,0 n.a.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νοέμβριος 2007 -6,7 -7,8 -7,9 -6,8 -9,3
Economist Intelligence Unit Νοέμβριος 2007 -6,2 -7,9 -7,3 -7,4 -6,4
Τουρκικός Οργανισμός Κρατικού Προγραμματισμού 
Δεκέμβριος 2007 -6,4 -8,2 -7,4 -7,5 -7,2

*Με βάση το δείκτη του 2000=100. 
Πηγές: Στοιχεία ΔΝΤ· Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
Economist Intelligence Unit Country Forecast Νοέμβριος 2007· 
Οργανισμός Κρατικού Προγραμματισμού Προενταξιακό Πρόγραμμα 2007. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Economist

Intelligence Unit (EIU) και του Οργανισμού Κρατικού Προγραμματισμού της Τουρκικής

Δημοκρατίας (ΟΚΠ), η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει αρκετά

πάνω από το 5% κατά την περίοδο 2008-09. Ο πληθωρισμός αναμένεται ότι θα είναι

χαμηλότερος απ  ̓ό,τι κατά την κρίση του 2001, μεταξύ του 4% και 6%. Αυτό αποτελεί

σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, η συγκράτηση του

πληθωρισμού αποτελεί το κλειδί της μακροοικονομικής σταθερότητας σε οποιαδήποτε

οικονομία. Αν και το ποσοστό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επί του ΑΕΠ ανα-

μένεται να διατηρηθεί σε ψηλό επίπεδο 7% έως 7,5% για την περίοδο 2008-09, η αύξηση

των εισροών ξένου συναλλάγματος υπό τη μορφή ΞΑΕ (βλ. πιο κάτω) σημαίνει πως θα

έχει λιγότερο αποσταθεροποιητική επίδραση απ  ̓ό,τι στο παρελθόν. 



174. Ευκαιρίες από την αναπτυξιακή δυναμική στην Τουρκία

Η Τουρκία είναι μεγάλη αγορά για αγαθά και υπηρεσίες 
Κατά την περίοδο αυτή, βελτιώθηκαν οι επιδόσεις της Τουρκίας στο εξωτερικό εμπόριο,

κυρίως στις εξαγωγές. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου,3 η αύξηση

των τουρκικών εξαγωγών αυξήθηκε από $73,5 δις το 2005 σε $85,5 δις το 2006, ή κατά

16% εκπεφρασμένες σε δολάρια. Το μερίδιο της ΕΕ στις τουρκικές εξαγωγές ανερχόταν

σε 56%. Η Γερμανία είναι η σημαντικότερη αγορά ακολουθούμενη από το Ηνωμένο

Βασίλειο, την Ιταλία και τις ΗΠΑ (βλ. Παράρτημα Πίνακας 6). 

Λόγω του μεγάλου της πληθυσμού, η Τουρκία έγινε μια όλο και σημαντικότερη εξα-

γωγική αγορά άλλων χωρών. Σύμφωνα με στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, οι τουρκικές

εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 28,7% σε αξία εκπεφρασμένη σε δολάρια μεταξύ του 2002

και 2006. Αυξήθηκαν από $116,8 δις το 2005 σε $139,5 δις το 2006. Κυριότερος προμη-

θευτής είναι η ΕΕ, από την οποία προέρχεται το 40% των εισαγωγών. Σύμφωνα με τα

Εμπορικά Προφίλ του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η Τουρκία κατείχε το 2006

την 22η θέση σε μέγεθος αγοράς αγαθών και την 41η θέση για τις υπηρεσίες.  

3 World Trade Organization, Annual Report 2006. 

Πηγή: Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

Οι ΞΑΕ αυξάνονται με ταχύ ρυθμό 
Η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία, η μακροοικονομική σταθε-

ρότητα και η δυναμική ανάπτυξη δημιουργούν πολλές ευκαιρίες για ξένους επενδυτές,

ειδικά μετά την εφαρμογή του νέου Νόμου περί Ξένων Άμεσων Επενδύσεων την 5η

Ιουνίου 2003. Ο νόμος αποσκοπεί κυρίως στην ενθάρρυνση ξένων επενδυτών, βελτιώ-

νοντας το επενδυτικό κλίμα και ελαχιστοποιώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προη-

γουμένως, υπήρχε αριθμός γραφειοκρατικών περιορισμών και διοικητικών εμποδίων

για τις ΞΑΕ. Ως εκ τούτου, όταν εφαρμόστηκε ο νέος νόμος, ξεκίνησε μια νέα εποχή

για τις ξένες επενδύσεις. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του είναι η ίση μετα-
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χείριση ξένων και εγχώριων επενδυτών. Επιπλέον, το σύστημα προσεκτικού ελέγχου

στο πεδίο ΞΑΕ αντικαταστάθηκε από σύστημα παρακολούθησης. Τα βασικά χαρακτη-

ριστικά του νέου νόμου είναι:

� Ελευθερία επένδυσης με κατάργηση όλων των παλαιοτέρων απαιτήσεων για

έλεγχο, έγκριση, μεταβίβαση μετοχών και ελάχιστων κεφαλαιουχικών απαιτήσεων

σχετικά με ΞΑΕ

� Επαναβεβαίωση υφιστάμενων εγγυήσεων δικαιωμάτων ξένων επενδυτών σε δια-

φανές και σταθερό κείμενο

� Αναβάθμιση όρων ξένος επενδυτής και ξένη άμεση επένδυση σε διεθνώς απο-

δεκτά πρότυπα

� Μετατόπιση της πολιτικής από την προσέγγιση του εκ των προτέρων ελέγχου σε

προσέγγιση προώθησης και διευκόλυνσης με ελάχιστη εκ των υστέρων παρακο-

λούθηση με στόχο τη συνεχή δημιουργία και βελτίωση ενός κλίματος φιλικού

προς τον επενδυτή για ανάπτυξη, προστατεύοντας τα κεκτημένα δικαιώματα.4

Ως αποτέλεσμα αυτών και άλλων μεταρρυθμίσεων, και ίσως και λόγω των ενταξιακών

διαπραγματεύσεων με την ΕΕ,5 οι εισερχόμενες ΞΑΕ αυξήθηκαν δραματικά, ειδικά μετά

το 2004. Ενώ οι συνολικές εισρέουσες ΞΑΕ μεταξύ 1996 και 2004 ανήλθαν σε $13,2 δις,

μόνο το 2006 έφτασαν $20,1 δις. Από το ποσό αυτό, $2,6 δις (ελαφρά πιο πάνω από €2

δις) προήλθε από την Ελλάδα, κυρίως ως αποτέλεσμα της εξαγοράς μεριδίου 46%

στην τουρκική Finansbank από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με δημοσι-

εύματα εφημερίδων, η αξία της συναλλαγής ανήλθε σε $2,4 δις. Πράγματι, με βάση το

ύψος των συσσωρευμένων ξένων επενδύσεων ανά χώρα προέλευσης, η Ελλάδα κατα-

τάσσεται ανάμεσα στους 10 μεγαλύτερους επενδυτές στην Τουρκία. 

4 Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Ξένων Επενδύσεων του Θησαυροφυλακίου. 
5 ʻThe impact of EU accession prospects on FDI inflows to central and eastern Europeʼ, Bevan et al, 2001.

Πηγή: Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο.
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Τουρκία: Συσσωρευμένο ύψος άμεσων ξένων επενδύσεων ανά κράτος
εκ. $ 2000 2006
Ολλανδία 7.500 18.538
Ηνωμένο Βασίλειο 1.949 7.349
Γαλλία 1.608 7.332
Γερμανία 2.189 7.239
Βέλγιο 223 5.794
Φιλανδία 34 5.715
ΗΠΑ 2.245 4.541
Ιταλία 998 4.412
Ελλάδα 10 2.832
Λουξεμβούργο 239 2.010
Σύνολο 19.209 86.818
Εκ του οποίου: Ευρώπη 15.850 69.482

Πηγή: Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

Ενώ η Συντονιστική Επιτροπή είναι η εσωτερική πλατφόρμα που αξιοποιεί το συνε-
ταιρισμό δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς επίλυση διαφορών σε σχέση με το επεν-
δυτικό κλίμα, το Συμβούλιο είναι η διεθνής πλατφόρμα. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία
φορά το χρόνο για να ανασκοπήσει την πρόοδο στις προτεραιότητες που είχαν τεθεί.
Ο κυριότερος σκοπός των δύο σωμάτων είναι ο εντοπισμός ζητημάτων που χρήζουν
προτεραιότητας στην αντιμετώπιση ώστε να προσελκυστούν επενδύσεις στη χώρα.
Μια άλλη σημαντική εξέλιξη ήταν η δημιουργία της Τουρκικής Υπηρεσίας Στήριξης και
Προώθησης Επενδύσεων.6

Τέλος, το 2006, ο εταιρικός φόρος μειώθηκε από 30% σε 20% με το που τέθηκε σε
ισχύ στην Τουρκία ο νέος νόμος περί Εταιρικού Φόρου στις 21 Ιουνίου 2006. Σύμφωνα
με τον Δείκτη Εμπιστοσύνης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων A.T. Kearney (Foreign Direct
Investment Confidence Index), το 2005 αναρριχήθηκε η Τουρκία στη 13η θέση από την
25η στην οποία ήταν προηγουμένως σε ό,τι αφορά την προσελκυστικότητα της αγοράς.
Εν ολίγοις, ολόκληρος ο τουρκικός μηχανισμός επικεντρώνεται στην προσέλκυση
ΞΑΕ. Για χώρες όπως η Τουρκία (και η Κύπρος) με μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών, οι ΞΑΕ αποτελούν την πιο σταθερή μορφή χρηματοδότησης. 

Ως μία επί μέρους στρατηγική της τουρκικής κυβέρνησης, εισήχθη και η «Συντονι-
στική Επιτροπή για Βελτίωση του Επενδυτικού Κλίματος». Την Επιτροπή στελέχωσαν
εμπλεκόμενοι υπουργοί, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα και εμπλεκομένων μη-
κυβερνητικών οργανώσεων. Η Επιτροπή επικεντρώθηκε κυρίως στην εξάλειψη των
γραφειοκρατικών διατυπώσεων και εμποδίων που αποθάρρυναν ξένες επενδύσεις.
Ένα άλλο σώμα, γνωστό ως το Επενδυτικό Συμβούλιο, προεδρεύεται από τον πρωθυ-
πουργό. Το Συμβούλιο απαρτίζουν οι επικεφαλής διεθνών εταιρειών, τεσσάρων επιφανών
επιχειρηματικών συνδέσμων, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

6 http://www.invest.gov.tr/



20 Η επόμενη μέρα

Νέο ενδιαφέρον στην κτηματαγορά
Η κτηματαγορά αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς που προ-

σέλκυσε το ενδιαφέρον ξένων μικροεπενδυτών, όπως οι τράπεζες και οι τηλεπικοινω-

νίες το ενδιαφέρον μεγαλοεπενδυτών. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας

της Τουρκίας, το συσσωρευμένο ύψος ΞΑΕ στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμί-

σθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτοξεύθηκε από $93 εκ. (€80 εκ. ευρώ)

το 2003 σε $4,1 δις (€3,2 δις) το 2006. Οι ελληνικές επενδύσεις στην κτηματαγορά επί-

σης αυξήθηκαν με ταχύ ρυθμό, αν και από χαμηλή βάση. Το ύψος των ελληνικών επεν-

δύσεων στην τουρκική κτηματαγορά αυξήθηκε από €0,2 εκ. το 2005 σε €3,4 εκ. τους

πρώτους εννέα μήνες του 2007, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμ-

φωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, εκτιμούμε ότι το συνολικό ύψος των ελληνικών επεν-

δύσεων στην τουρκική κτηματαγορά το 2007 αντιστοιχούσε στο 10% όλων των ξένων

επενδύσεων στην ίδια περίοδο. 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας.

Τα ενοίκια στα παράλια θεωρούνται πολύ ψηλά
Ένας από τους λόγους που εξηγεί το έντονο ενδιαφέρον στην τουρκική κτηματαγορά

μετά τη φιλελευθεροποίηση του επενδυτικού καθεστώτος είναι οι ψηλές αποδόσεις

υπό τη μορφή ενοικίων. Σύμφωνα με στοιχεία του Global Property Guide οι αποδόσεις

που αντιπροσωπεύουν τα ενοίκια στα τουρκικά παράλια κυμαίνονται μεταξύ 12,6% και

16,0%. Αυτό θεωρείται ψηλότερο απ  ̓ό,τι σε συγκρίσιμες περιοχές στην Κύπρο, την

Ελλάδα, τη Βουλγαρία ή ακόμη και τη Ρουμανία. Αποτελεί ευκαιρία που θα περιορίζε-

ται στην πάροδο του χρόνου ενόσω οι τιμές στην Τουρκία συγκλίνουν με αυτές άλλων

ανταγωνιστών. 
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Συγκριτικές ετήσιες αποδόσεις ενοικίων Εύρος σε %

Τουρκία
Παράλια 12,6 - 16,0
Προάστια Άγκυρας 11,5 - 12,0
Κέντρο Άγκυρας 7,0 - 9,5
Προάστια Κωνσταντινούπολης 7,5 - 8,8
Κέντρο Κωνσταντινούπολης 6,0 - 7,6

Ρουμανία
Προάστια Βουκουρεστίου 8,2 - 10,6
Κέντρο Βουκουρεστίου 7,8 - 8,4
Σπίτια με αυλή/κήπο 9,8 - 10,3

Βουλγαρία
Κέντρο Σόφιας 5,9 - 7,0

Ελλάδα
Ακίνητα στα κυριότερα νησιά 5,1 - 6,0
Προάστια Αθήνας 6,0 - 6,6
Αθήνα 5,5 - 6,9

Κύπρος (νότος)
Λεμεσός 4,3 - 5,5
Λάρνακα 3,8 - 4,6
Πάφος 4,5 - 5,5

Πηγή: Global Property Guide.

Όλο και περισσότεροι Τούρκοι ταξιδεύουν
Ένας από τους λόγους για τους οποίους η τουριστική αγορά μεταξύ Ελλάδας και

Τουρκίας αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό είναι η αυξανόμενη μεσαία τάξη στην Τουρκία,

το εισόδημα της οποίας ενίσχυσαν η μακροοικονομική σταθερότητα και η ισχυρή οικο-

νομική ανάπτυξη. Αυτό αντανακλούν οι στατιστικές εξερχόμενου τουρισμού, οι οποίες

δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι Τούρκοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό για διακοπές,

ιδίως μετά το 2001. Ενώ κατά την κρίση του 2001 περιορίστηκαν κατά 8% οι εξερχόμενοι

τουρίστες, αυξήθηκαν κατά 5,6% το 2002, πραγματοποιώντας άλμα 23,7% το 2004.

Μέχρι το 2006, οι εξερχόμενοι τουρίστες ανήλθαν σε κατά προσέγγιση 8 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, οι χώρες της ΕΕ είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για

Τούρκους ταξιδιώτες. 
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Πηγή: Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το μέγεθος της αγοράς, η βελτίωση του κλίματος για ξένες επενδύσεις και η αύξηση

του προσωπικού διαθέσιμου εισοδήματος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για

δραστηριοποίηση στην Τουρκία μεσοπρόθεσμα. Όμως, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνει-

δητοποίησαν ήδη πως τα πλείστα κέρδη σε μια αναδυόμενη αγορά επιτυγχάνονται

στην αρχική φάση. Για παράδειγμα ενώ τα ενοίκια είναι ιδιαίτερα αποδοτικά τώρα, θα

συγκλίνουν με τα επίπεδα που επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η ωρίμανση της

οικονομίας θα επιβραδύνει γενικότερα την ανάπτυξη και την αύξηση των κερδών επι-

χειρήσεων που συναλλάσσονται με, ή επενδύουν στην Τουρκία, αν και είναι απίθανο να

υποχωρήσουν. Εν ολίγοις, όσο νωρίτερα αρχίσουν συναλλαγές κυπριακές επιχειρήσεις

με την Τουρκία, τόσο περισσότερα θα είναι τα οφέλη. 
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7 Στμ: Νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρονται σε δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,3% του ΑΕΠ το 2007.

5. ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

A. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το επιχειρηματικό δυναμικό της Κύπρου μετά

τη λύση, θα αναλύσουμε προηγουμένως την κυπριακή οικονομία. Αφού συζητήσουμε

τα μακροοικονομικά μεγέθη και στις δύο πλευρές του νησιού, θα επικεντρωθούμε

στους πέντε εκείνους κλάδους των υπηρεσιών που έχουν τέτοιες επιδόσεις που υπο-

δεικνύουν ότι είναι θα είναι αυτοί με τις καλύτερες προοπτικές. Πρόκειται για τον του-

ρισμό, την κτηματαγορά, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη ναυτιλία και τις ελεγκτικές

και νομικές υπηρεσίες. Επίσης θα συζητήσουμε τις εξελίξεις στο εμπόριο αγαθών.

Στον νότο επικρατεί μακροοικονομική σταθερότητα
Στον νότο έχει επικρατήσει μακροοικονομική σταθερότητα, στηριζόμενη στη σύνδεση

της λίρας στο ευρώ και προηγουμένως, από το 1992 στο ECU, μέχρι την υιοθέτηση του

ευρώ τον Ιανουάριο 2008. Ο μέσος ετήσιος πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ήταν 3,2%

την περίοδο 2002-06, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης της εσωτερικής ζήτησης που

τροφοδότησε μια ταχεία πιστωτική επέκταση. Η Στατιστική Υπηρεσία υπολογίζει την

πραγματική αύξηση του ΑΕΠ το 2007 σε 4,4%. Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα μειώ-

θηκε. Μετά την απότομη αύξηση των δημοσίων δαπανών το 2002-03, μειωνόταν το

δημοσιονομικό έλλειμμα χρόνο με το χρόνο και αναμένεται πως θα μετατραπεί σε πλε-

όνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2007.7  Ο πληθωρισμός διατηρήθηκε αρκετά κάτω από το 3%

την περίοδο 2004-6 (αν και βρίσκεται προς το παρόν σε ανοδική πορεία, φτάνοντας το

3,9% στα τέλη του 2007). Αυτές οι εξελίξεις επέτρεψαν στην Κύπρο να εξασφαλίσει

έγκριση τον Ιούλιο του 2007 για την υιοθέτηση του ευρώ ως εθνικό νόμισμα τον Ιανου-

άριο του 2008.

Ωστόσο, η δυνατή ζήτηση για εισαγόμενα αγαθά, σε συνδυασμό με φθίνοντα έσοδα

από τον τουρισμό (ως ποσοστό του ΑΕΠ), διεύρυνε απότομα το έλλειμμα τρεχουσών

συναλλαγών το 2003, Αυξήθηκε από 2,2% του ΑΕΠ το 2003 σε 5,9% του ΑΕΠ το 2006
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και αναμένεται να ξεπεράσει το 7% το 2007.8 Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών

συναλλαγών είναι ανάγκη να χρηματοδοτείται με εισροές ξένου συναλλάγματος, είτε

υπό τη μορφή επενδύσεων χαρτοφυλακίου (όπως η αγορά μετοχών και αξιογράφων),

ξένων άμεσων επενδύσεων (όπως επενδύσεις σε εργοστάσια ή αγορές μεγάλων μερι-

δίων σε εταιρείες), ή από άλλες εισροές όπως οι τραπεζικές καταθέσεις. Μέχρι σήμερα,

το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο νότιο μέρος της νήσου καλυπτόταν με πολύ

μεγάλες καθαρές εισροές τραπεζικών καταθέσεων μη κατοίκων (του παραδοσιακού

υπεράκτιου τομέα). 

8 Στμ: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
διευρύνθηκε σε 9,7% του ΑΕΠ το 2007.

Κύπρος (νότος): Βασικότεροι μακροοικονομικοί δείκτες
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Πραγματική αύξηση ΑΕΠ (%) 5,0 4,0 2,0 1,8 4,2 3,9 3,9
Ετήσιος πληθωρισμός (%) 4,0 2,0 2,8 4,1 2,3 2,6 2,5
Δημοσιονομικό έλλειμμα (% του ΑΕΠ) -2,3 -2,2 -4,4 -6,3 -4,1 -2,3 -1,5
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
(% του ΑΕΠ) -5,3 -3,3 -3,7 -2,2 -5,0 -5,6 -5,9

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία. 

Ωστόσο η οικονομία υστερεί σε επιδόσεις των ξένων άμεσων
επενδύσεων 
Συνεπώς, παρόλο που η οικονομία είναι επί του παρόντος σταθερή, το αυξανόμενο

έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσον

η ανάπτυξη στο νότιο μέρος της νήσου είναι μακροπρόθεσμα διατηρήσιμη, ιδίως όταν

η χρηματοδότηση του ελλείμματος  εξαρτάται από τραπεζικές καταθέσεις που μπορούν

εύκολα να αποσυρθούν παρά από ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) που θεωρούνται πιο

σταθερή μορφή χρηματοδότησης. Μπορεί να διαπιστωθεί από μια σύγκριση των εισροών

ΞΑΕ στην Κύπρο με εκείνων στην Τουρκία και την Ελλάδα ότι η Κύπρος υστερεί στην

προσέλκυση ΞΑΕ. Ενώ οι επενδύσεις στην Ελλάδα υπεροκταπλασιάστηκαν μεταξύ

1999-2006, και οι επενδύσεις στην Τουρκία αυξήθηκαν περισσότερο από 19 φορές, οι

επενδύσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά μόνο 1,6 φορές την ίδια περίοδο. 

Φυσικά, η διαίρεση της νήσου έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αντιλήψεις των επεν-

δυτών. Η υπηρεσία κατάταξης του επιχειρηματικού κλίματος (Business Environment

Rankings) του Economist Intelligence Unit που μετρά την προσελκυστικότητα του επιχει-

ρηματικού κλίματος για ξένους επενδυτές, κατατάσσει την Κύπρο 15η ανάμεσα σε 18

ευρωπαϊκές χώρες. Ένας από τους βασικούς λόγους που αναφέρονται είναι «η απουσία

πρόσβασης στην Τουρκία – την πλησιέστερη, μεγαλύτερη και εν δυνάμει πιο επικερδή
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αγορά της Μέσης Ανατολής».9 Η Κύπρος βαθμολογείται με τον χαμηλότερο βαθμό σε

ό,τι αφορά τον πολιτικό κίνδυνο ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, κάτι που οφείλεται

στη διαίρεσή της. 

9 Economist Intelligence Unit, Cyprus Country Forecast (κύρια έκθεση), Μάιος 2007, σελ. 11.

Εισερχόμενες άμεσες επενδύσεις
Δις € 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Αύξηση 

Επταετίας
Ελλάδα 0,5 1,2 1,8 0,1 1,1 1,7 0,5 4,3 x 8,1
Τουρκία 0,8 1,0 3,9 1,0 1,4 2,1 8,2 15,2 x 19,1
Κύπρος 0,8 0,9 1,0 1,1 0,8 0,9 0,9 1,2 x 1,6

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος· Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου· Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας.

Και υπάρχουν και ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη
διατηρησιμότητα 
Ένα διευρυνόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το ότι οι ΞΑΕ

παραμένουν κάτω από το αναμενόμενο, εγείρουν ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη

διατηρησιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης. Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η ανάπτυξη

τα τελευταία χρόνια εξαρτήθηκε από τις καταναλωτικές δαπάνες και την αγορά ακίνητης

περιουσίας παρά από τον τουρισμό ή τις εξαγωγές. Για παράδειγμα, ο όγκος λιανικού

εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,6% το 2006 σε ετήσια βάση και 7,5% τους πρώτους εννέα

μήνες του 2007. Οι άδειες οικοδομής αυξήθηκαν κατά 8,1% το 2006 και 17,3% τους

πρώτους οκτώ μήνες του 2007 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου

έτους. Ταυτόχρονα όμως, κάποιοι βασικοί τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό κατέ-

γραψαν υποχώρηση. Για παράδειγμα, οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν κατά 2,8% το 2006

και αυξήθηκαν κατά μόλις 0,5% σε ετήσια βάση τους πρώτους 11 μήνες του 2007. Οι

εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,5% (σε αξία) το 2006 και μειώθηκαν κατά 2,1% την

περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2007, παρόλο που οι εγχώριες εξαγωγές αυξήθηκαν,

σε μεγάλο βαθμό λόγω μιας γερής δυναμικής του φαρμακευτικού κλάδου. 

Οι καταναλωτικές δαπάνες δέχθηκαν ώθηση από τους ψηλούς ρυθμούς πιστωτικής

επέκτασης.  Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 13,1% το 2006 και

25,8% σε ετήσια βάση κατά τους 11 πρώτους μήνες του 2007, σε σύγκριση με μόνο

6,2% για όλο το 2005. Για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δαπάνες, οι τράπεζες δανεί-

στηκαν υπερβολικά από το εξωτερικό. Έτσι, σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη στο νότιο

μέρος της Κύπρου τα τελευταία χρόνια μπορεί να εξηγηθεί με την ταχεία αύξηση του

δανεισμού. Η πιστωτική επέκταση θα φτάσει στα όριά της όταν οι δανειζόμενοι δεν θα

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν παίρνοντας
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περισσότερα δάνεια. Επίσης, η προθυμία των τραπεζών να δανείσουν μπορεί να επη-

ρεαστεί αρνητικά στους επόμενους μήνες, αισθανόμενες την παγκόσμια επίδραση της

πιστωτικής κρίσης των υποθηκών subprime στις ΗΠΑ, που αύξησε το κόστος δανεισμού

για εμπορικές τράπεζες. 

Ακόμη μία ανησυχία μακροπρόθεσμα είναι ότι παρά το καθεστώς χαμηλής φορολό-

γησης, οι επιδόσεις του νοτίου μέρους της Κύπρου σε πολλούς δείκτες ανταγωνιστι-

κότητας είναι κακές. Είναι μόλις στην 23η θέση στην ΕΕ27 σύμφωνα με την Παγκόσμια
Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Report) 2007-2008 του Παγκόσμιου

Οικονομικού Φόρουμ, και 55η ανάμεσα σε 131 χώρες. Επιπρόσθετα, διολίσθησε από

την 49η θέση τον προηγούμενο χρόνο. Η ανταγωνιστικότητα θα εξασθενήσει τους επό-

μενους 18 μήνες μιας και οι εξαγωγές και ο τουρισμός είναι δυνατόν να πληγούν από

την ενισχυόμενη ισοτιμία του ευρώ έναντι και του δολαρίου και της στερλίνας. Πολλές

ρωσικές επενδύσεις γίνονται σε ρήτρα δολαρίου και περισσότεροι από τους μισούς

τουρίστες του νοτίου μέρους του νησιού έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, παρόλο που η ανεργία στο νότιο μέρος της Κύπρου είναι σε χαμηλό ποσοστό

συγκρινόμενο με την Ευρώπη, σε 4,8% σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

του 2006, το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους είναι υπερδιπλάσιο, 10,1% το

2006. Επιπλέον, δεν υποχώρησε με ανάλογη ταχύτητα όπως το γενικότερο ποσοστό

ανεργίας το 2007. Το γενικότερο ποσό ανεργίας ήταν 4,1% το πρώτο μισό του 2007

αλλά το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στις ηλικίες 15-24 ετών ήταν 10%.

Στο βορρά, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε ραγδαία
Η οικονομική ανάπτυξη στο βόρειο μέρος της Κύπρου υπήρξε ταχύτερη απ  ̓ό,τι στο νότο

τα πρόσφατα χρόνια. Το πραγματικό ΑΕθν.Π αυξανόταν κατά (στμ: μέσο όρο) 13,0% την

περίοδο 2002-2006, συγκρινόμενο με μόλις 3,2% (πραγματική αύξηση ΑΕΠ) στον νότο.

Αυτό είχε μια δραματική επίδραση στη σύγκλιση των εισοδημάτων μεταξύ των δύο

μερών του νησιού. Το 2002, τα εισοδήματα στο βορρά ήταν κάτω από το 30% εκείνων

στον νότο. Αλλά το 2006, ήταν μόλις κάτω από το 50% (βλ. Παράρτημα Πίνακας 8). 

Η ανάπτυξη υποβοηθήθηκε από τρεις βασικές εξελίξεις. Κατ  ̓αρχήν, ήταν αποτέλε-

σμα της σταθεροποίησης της τουρκικής λίρας μετά από μια σημαντική υποτίμηση στις

αρχές του 2001 που περιόρισε τις πληθωριστικές πιέσεις. Η λίρα είναι εκ των πραγμάτων

το κυκλοφορούν νόμισμα στο βορρά και μετά το 2002 παρουσίαζε τάσεις ενίσχυσης

έναντι του δολαρίου. Η λίρα υπήρξε αρκετά σταθερή έναντι του ευρώ σε σχέση με

παλαιότερα. Όταν η ισοτιμία ενός νομίσματος αυξάνεται, αυτό πιέζει τις τιμές προς τα

κάτω μια και απαιτούνται λιγότερες μονάδες του εθνικού νομίσματος για την εισαγωγή

εμπορευμάτων μιας συγκεκριμένης αξίας σε δολάρια. Ένας δεύτερος λόγος είναι η

ραγδαία ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας που επιταχύνθηκε πριν και

μετά το δημοψήφισμα για το σχέδιο επανένωσης τον Απρίλιο του 2004. Η αξία ακινήτων

που θεωρήθηκαν ότι θα παρέμεναν υπό τουρκοκυπριακό έλεγχο αυξήθηκε ακόμα και
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πριν από το δημοψήφισμα,10 ενώ πολλοί ήταν αυτοί που είδαν την απόρριψη του σχεδίου

από τους Ελληνοκύπριους ως σημάδι για το ότι η διαίρεση του νησιού θα ήταν μόνιμη και

αυτό ενεθάρρυνε την πώληση και ανάπτυξη περιουσιών ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας.

Ένας τρίτος λόγος που εξηγεί τον ψηλό ρυθμό ανάπτυξης ήταν η συνεχιζόμενη αύξηση

των δημοσίων δαπανών, ενώ συμβολή είχε και ο κλάδος εκπαίδευσης (βλ. παρακάτω). 

Περισσότερο από 50% του ΑΕΠ παράγεται από τον τομέα υπηρεσιών. Τα καθαρά

έσοδα από τον τουρισμό και την τριτοβάθμια εκπαίδευση επέδρασαν αντισταθμιστικά

στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

10 The Property Regime in a Cyprus Settlement, Platis, Orphanides and Mullen, PRIO, Oslo, 2006.
11 World Bank, Sustainability and Source of Economic Growth in the Northern Part of Cyprus, Ιούνιος 2006.

Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία, Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.

Αλλά υπάρχουν πολλά διαρθρωτικά προβλήματα
Παρά τους ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, η οικονομία στο βόρειο

τμήμα της νήσου έχει σοβαρές αδυναμίες, λόγω των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο

και εγγενών διαρθρωτικών προβλημάτων που εγείρουν το ερώτημα για πόσο καιρό αυτοί

οι ρυθμοί ανάπτυξης θα διατηρούνται. Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές με το εξωτερικό,

το κόστος του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών είναι σημαντικά αυξημένο (βλ. πιο κάτω),

απόρροια της απουσίας διεθνούς αναγνώρισης του αεροδρομίου της Τύμπου και των

λιμανιών της Κερύνειας και της Αμμοχώστου και συνεπώς το εμπόριο αγαθών και υπη-

ρεσιών διεξάγεται μέσω της Τουρκίας. Αυτό αύξησε την εξάρτηση από την Τουρκία

στην πάροδο του χρόνου και επέδρασε αυξητικά στο επίπεδο τιμών. Ταυτόχρονα, ο

βορράς δεν έχει σημαντικά κίνητρα για διαρθρωτικές αλλαγές, ανάλογα με αυτά που

είχαν η Τουρκία και ο νότος στα πρόσφατα χρόνια (όπως η ένταξη στην ΕΕ ή η στήριξη

του ΔΝΤ). Συνεπώς, δεν έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις στην οικονομία που παραμένει σε

μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από τις δαπάνες ενός μη αποδοτικού δημόσιου τομέα.11
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Μια και η φοροεισπρακτική ικανότητα είναι περιορισμένη, οι δημόσιες δαπάνες επιχο-

ρηγούνται με εμβάσματα από την Τουρκία. Το διευρυνόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο

τρεχουσών συναλλαγών αντανακλά τις διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας. 

12 Benter, Selcuk, Transportation in Cyprus, KOBI Center, Ιούνιος 2006. 

Κύπρος (βορράς): Βασικότεροι μακροοικονομικοί δείκτες
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Πραγματική αύξηση ΑΕΠ (%) -0,6 -5,4 6,9 11,4 15,4 13,5 7,8
Ετήσιος πληθωρισμός (%) 53,2 76,8 24,5 12,6 11,6 2,7 19,2
Δημοσιονομικό έλλειμμα (% του ΑΕΠ) -6,6 -2,5 -2,4 0,4 0,6 1,4 -2,5
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
(% του ΑΕΠ) -3,2 -1,9 1,5 1,5 -0,8 -11,9 -10,7

Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.

Και η απουσία ανταγωνισμού διατηρεί τις τιμές στα ύψη
Υπάρχει μία αντίληψη σύμφωνα με την οποία, οι τιμές στο βορρά θα είναι χαμηλότερες

επειδή τα εισοδήματα είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερα απ  ̓ό,τι στον νότο. Η πραγματι-

κότητα όμως είναι άλλη. Ως αποτέλεσμα των εμποδίων στο διεθνές εμπόριο, οι επιχει-

ρήσεις στο βορρά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες επιχειρώντας πρόσβαση στις

διεθνείς αγορές. Οι εργασίες, συνεπώς, περιορίζονται σε μικρό αριθμό εισαγωγέων και

μικρό αριθμό εξαγωγικών αγορών, που περιορίζει τον ανταγωνισμό. Ως μικρή νησιωτική

οικονομία, ο βορράς πρέπει να εισαγάγει πρώτες ύλες, οι τιμές των οποίων υπόκεινται

σε μεταβλητότητα. Συνεπώς, οι λίγοι προμηθευτές που συναλλάσσονται με τον βορρά

επιχειρούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους ώστε να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο

που αναλαμβάνουν και, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος, είναι σε

θέση να επιβάλλουν μεγάλα περιθώρια κέρδους. Έτσι, η εισαγωγή προϊόντων στη βόρεια

Κύπρο κοστίζει περισσότερο απ  ̓ό,τι σε γειτονικές χώρες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα

του KOBI Center, υπολογίστηκε ότι τα μεταφορικά είναι κατά 30% ψηλότερα απ  ̓ό,τι

στον νότο.12 Οι περιορισμοί στις εξωτερικές συναλλαγές επηρεάζουν και τον τομέα των

μεταφορών. Οι περιορισμένες επιλογές στις μεταφορές οδηγούν σε αύξηση του

κόστους της τοπικής παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές για τον καταναλωτή είναι σε

γενικές γραμμές ψηλότερες απ  ̓ό,τι στον νότο, κυρίως στην περίπτωση των αγαθών. 

Απουσία ανταγωνισμού υπάρχει επίσης και στην εγχώρια αγορά. Στην απουσία πολι-

τικής ανταγωνισμού και νόμων για ρύθμιση της ελεύθερης αγοράς και κρατικών ενι-

σχύσεων, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δεν έχουν πολλά περιθώρια. Αυτό στρε-

βλώνει την αγορά και αποτελεί πρόσθετο λόγο για ψηλές τιμές στην οικονομία. Με την

οικονομία του βορρά να μειονεκτεί στις τιμές και αλλού, η κατανάλωση στράφηκε πρό-

σφατα προς το νότιο μέρος της Κύπρου. Σύμφωνα με μελέτες στη βάση δαπανών με
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πιστωτικές κάρτες που διενήργησε η Merkez Bankasi (κεντρική τράπεζα), εκτιμάται ότι

οι σχετικές δαπάνες των Τουρκοκυπρίων στον νότο ανέρχονται σε $5 εκ. Μηνιαίως –

χωρίς να περιλαμβάνεται και η δαπάνη σε μετρητά. Σε αντίθεση, οι Ελληνοκύπριοι

δαπανούν μόνο $1 εκ. μηνιαίως στον βορρά με τις πιστωτικές τους κάρτες. 

Β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στον νότο, ο τουρισμός περνά δύσκολες μέρες 
Στο νότιο μέρος της Κύπρου, ο τουρισμός δίνει μάχη από το 2002. Οι αφίξεις και τα

έσοδα βρίσκονται γενικά σε πτωτική πορεία, χωρίς να έχουν ανακάμψει από τα επίπεδα

που έφτασαν το 2001. Πράγματι, το 2006, οι αφίξεις (2,4 εκ.) ήταν κατά 10% χαμηλότερες

απ  ̓ό,τι το 2001 (2,7 εκ.), ενώ τα έσοδα ήταν κατά 19% χαμηλότερα. 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία.

Τα έσοδα μειώνονται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
Από το ξεκίνημα της πτώσης του τουρισμού σε ονομαστικούς όρους, καταγράφει ακόμα

πιο δραματική πτώση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Γενικά, η συνεισφορά του τομέα στη

δημιουργία πρόσθετης αξίας βρίσκεται σε πτώση από το 2001-2002. Όπως υποδείχθηκε

πιο πριν, αυτό έχει συμβάλει στη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εξωτερικών

συναλλαγών σε μη διατηρήσιμα ψηλά επίπεδα, ενδεικτικά για την απώλεια ανταγωνι-

στικότητας της οικονομίας (βλ. Παράρτημα Πίνακας 9). 
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στον τουρισμό στον νότο 
Ένας από τους βασικότερους λόγους για τις κακές επιδόσεις είναι η υποβάθμιση του

τουριστικού προϊόντος που σχετίζεται με την απουσία επενδύσεων σε υποδομή την

τελευταία πενταετία. Ειδικότερα, δεν υπήρξε επένδυση στις δημόσιες μεταφορές για

να διευκολυνθεί η διακίνηση τουριστών στο εσωτερικό του νησιού (και από τα αερο-

δρόμια)· η καθυστέρηση στην εισαγωγή ανταγωνισμού στις αερομεταφορές διατήρησε

τα ναύλα κάπως ψηλά· και μέχρι πολύ πρόσφατα, τα ίδια τα αεροδρόμια δεν ικανοποι-

ούσαν τις προσδοκίες των σημερινών τουριστών.13 Σχέδια για προσέλκυση τουριστών

ψηλής εισοδηματικής τάξης (όπως η κατασκευή μαρίνων και γηπέδων γκολφ) καθυ-

στέρησαν επανειλημμένα. Η ανάπτυξη γηπέδων γκολφ προσέκρουσε στο ότι η Κύπρος

πλήττεται από ξηρασία και στο ότι δεν υπήρξε επένδυση για αύξηση της παροχής νερού.

Το νησί διαθέτει μόνο δύο μονάδες αφαλάτωσης (συν μια τρίτη στις Βρετανικές Βάσεις)

αλλά παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις, δεν κατασκευάστηκε ούτε μία μονάδα

αφαλάτωσης την περασμένη πενταετία. Η απουσία επένδυσης στις δημόσιες μεταφορές

και οι χαμηλές επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια οξύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα,

συμβάλλουν στην πρόκληση δυστυχημάτων και στη μόλυνση και κρατούν την οικονομία

δέσμια των δαπανηρών εισαγωγών πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό με τη σειρά

του, πλήττει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος που ήδη υποφέρει.

Ωστόσο, έστω κι αν αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα θέματα αυτά, είναι έκδηλο ότι η

παρούσα ντε φάκτο διαίρεση της νήσου πλήττει σφοδρά την απόδοση του τουριστικού

κλάδου. Θέτει γεωγραφικά όρια στην εμπειρία των επισκεπτών, πράγμα που καθιστά το

προϊόν λιγότερο ελκυστικό, ενώ ο κατακερματισμός και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ

13 Το 2004, το αεροδρόμιο Λάρνακας είχε ανακηρυχθεί το «πιο απογοητευτικό αεροδρόμιο» σε ψηφοφορία που διενήργησε η
Daily Telegraph για τα βραβεία Telegraph Travel Awards του 2004.
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των δύο κοινοτήτων για τη βελτίωση της αναγκαίας υποδομής για το τουριστικό προϊόν,

υποβαθμίζουν την ποιότητα και έτσι και την προσελκυστικότητα. 

Αυτό που απαιτείται είναι ο επαναπροσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος για να

διευρυνθεί πέραν των παραδοσιακών στοιχείων, θάλασσας και ήλιου, και να περιλάβει

την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, τα φυσικά τοπία και δραστηριότητες

συμβατές με διάφορες ηλικίες και εισοδηματικές τάξεις. Τις προοπτικές για τον του-

ριστικό τομέα μιας επανενωμένης νήσου, θα εξετάσουμε αναλυτικότερα στο Μέρος 6. 

Στον βορρά, ο τουρισμός αυξάνεται ραγδαία
Ενώ οι αφίξεις τουριστών στο νότιο μέρος της νήσου βρίσκονται σε πτώση από το 2001,

στο βόρειο μέρος συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι αφίξεις αυξήθηκαν από 435.556

το 2002 σε 715.749 το 2006. Κι αυτό παρά το ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς

τον βορρά και οι τουρίστες πρέπει να ταξιδέψουν μέσω Τουρκίας, πράγμα που αυξάνει

το κόστος και τη διάρκεια του ταξιδιού. Η κυριότερη τουριστική αγορά είναι η Τουρκία,

η μόνη χώρα που συνδέεται απευθείας με τον βορρά. Αυτό κάνει τον βορρά ανταγω-

νιστικότερο για τον αυξανόμενο αριθμό Τούρκων τουριστών. 

Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.

Η δυναμικότητα σε κλίνες αυξάνεται
Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο τουρισμός ήταν σε θέση να αναπτυχθεί

είναι ότι αυξήθηκε ο αριθμός των κλινών από μια χαμηλή βάση, που οφείλεται εν μέρει

στο γεγονός ότι οι αρχές του βορρά έλαβαν μέτρα για να προσελκύσουν και να ενθαρ-

ρύνουν επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. Ως αποτέλεσμα αυτών των μέτρων, η

δυναμικότητα σε κλίνες αυξήθηκε, φτάνοντας τις 15.816 τον Αύγουστο του 2007 και

ήταν κατά 46,% αυξημένη σε σύγκριση με τις 10.798 το 2001.
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Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.

Αλλά τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολουθούν επίσης 
πτωτική πορεία 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως ο τουριστικός κλάδος στον βορρά δεν έχει τα προβλή-

ματά του. Ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 61,2% το 2004 για να φτάσουν $288,3

εκ. (€227,5 εκ.), ή 16,3% του ΑΕΠ, τα καθαρά έσοδα από τον τουρισμό ακολούθησαν

μετέπειτα πτωτική πορεία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αν και σε ονομαστικούς όρους, τα

καθαρά έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν το 2005 σε $328,8 εκ. μειώθηκαν ως ποσο-

στό του ΑΕΠ σε 14,1%. Το 2006 αναμένεται ότι θα είναι μόνο 11% του ΑΕΠ. Επιπλέον,

το ποσοστό στο οποίο τα καθαρά έσοδα από τον τουρισμό καλύπτουν το εμπορικό

έλλειμμα εκτιμάται ότι μειώθηκε από 28% το 2005 σε 23% το 2006. 

Ενώ ο τουρισμός παραμένει μία από τις βασικότερες πηγές εσόδων από το εξωτερικό,

τα καθαρά έσοδα από τον τουρισμό φαίνεται ότι παραμένουν στάσιμα ως αποτέλεσμα

των πιο των πιο πάνω περιορισμών στη δυναμικότητα. Ενώ ανεγείρονται πρόσθετα ξενο-

δοχεία, το ποσοστό πληρότητας μειώνεται. Ένας άλλος λόγος που ευθύνεται για τη μεί-

ωση των εσόδων σε σχέση με τις αφίξεις είναι ότι τα στοιχεία για έναν αριθμό αφίξεων

περιλαμβάνουν φοιτητές που έρχονται για σπουδές σε πανεπιστήμια στο βορρά. 

Ένας τρίτος λόγος για τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν πτώση των εσόδων είναι

ότι πολλοί επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη

αγορά μετά την Τουρκία, αγόρασαν σπίτια στο βορρά. Αυτά αξιοποιούνται είτε για σκο-

πούς ιδιοκατοίκησης ή διατίθενται για να καταλύσουν άλλοι τουρίστες. Αυτές οι μη

καταγεγραμμένες μονάδες δεν συμπεριλαμβάνονται στο δυναμικό σε κλίνες και όπως

και στο νότιο μέρος της νήσου, είναι πιθανόν οι δαπάνες αυτού του είδους τουριστών

να μην αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία για τα έσοδα από τον τουρισμό. 
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Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.

Γ. ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

Σε «έκρηξη» στον νότο 
Η δραστηριότητα στην κτηματαγορά αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία έτη, κάτι που

αποδίδεται σε μια σειρά από εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης μείωσης των επισήμων

και αγοραίων επιτοκίων, στην αύξηση της περιόδου αποπληρωμής, στον αυξανόμενο

πληθυσμό και σε μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό για εξοχικά. Η αναμενόμενη εντός

του 2008 επιβολή ΦΠΑ στην οικιστική γη, ήταν επίσης σημαντικός παράγοντας. Τη

μεγάλη αύξηση εργασιών στην κτηματαγορά αντανακλά και η ανάπτυξη του κατασκευ-

αστικού τομέα, κατά μέσο όρο 5% την περίοδο 2002-06 σε πραγματικούς όρους.

14 Στμ: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

Κύπρος (νότος): Στατιστικές Κατασκευών
Ετήσια μεταβολή % 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Αύξηση κατασκ. δραστη- 
ριότητας σε πρ. όρους14 -3,0 -0,1 -1,3 -1,2 4,0 5,5 7,0 5,4 5,3 5,0
Αριθμός κτηρίων που εξα-
σφάλισαν άδεια οικοδομής -7,6 -0,8 -2,0 -5,2 6,6 5,5 10,1 9,3 10,3 7,7
Αξία των αδειοδοτη- 
θεισών κατασκευών -7,1 3,8 -5,2 7,2 26,1 12,9 17,1 13,3 14,8 8,1

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία.
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Οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται
Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε σε μια σταδιακά αυξανόμενη τάση και τις τιμές των οικιστι-

κών ακινήτων. Σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Κατοικίας BuySell της MAP S. Platis, οι

τιμές κατοικίας στον νότο αυξήθηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2007

κατά 21,5%. 

Πηγή: BuySell.

Κατά πόσον όμως θα διατηρηθεί η ανοδική τάση;
Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη συζήτηση για το κατά πόσο οι τιμές μπορούν να συνεχίσουν

να ανεβαίνουν τόσο γρήγορα δεδομένων των δυσμενών διεθνών συνθηκών. Τα δια-

τραπεζικά επιτόκια – τα επιτόκια που ισχύουν όταν μια τράπεζα δανείζει την άλλη –

βρέθηκαν σε ανοδική πορεία.  Αυτό θα καταστήσει το δανεισμό πιο ακριβό για εγχώριες

τράπεζες, που με τη σειρά τους θα επιχειρήσουν να μετακυλίσουν το κόστος στους

πελάτες, αυξάνοντας έτσι το κόστος για υποθήκες (υπό κατά τ  ̓άλλα αμετάβλητες συν-

θήκες). Ταυτόχρονα, διάφοροι δείκτες τιμών κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο –τη

μεγαλύτερη για την Κύπρο ξένη αγορά για ακίνητα – δείχνουν ότι οι τιμές υποχωρούν,

τουλάχιστον σε σχέση με τον (στμ: εκάστοτε) προηγούμενο μήνα. Αυτή η τάση θα

περιορίσει τη δυνατότητα των Βρετανών αγοραστών να αξιοποιήσουν την αξία της

πρώτης κατοικίας τους για να δανειστούν για αγορά δεύτερης κατοικίας στο εξωτερικό.

Αυτοί οι παράγοντες θα μετριάσουν την επίδραση άλλων θετικότερων παραγόντων

στη διαμόρφωση των τιμών των ακινήτων, όπως η πρόσφατη μείωση του επίσημου επι-

τοκίου από 4,50% σε 4,00% και το γεγονός ότι η ρωσική αγορά, υποβοηθούμενη από

τις ψηλές τιμές του αργού πετρελαίου, αναμένεται να παραμείνει εύρωστη. 

2006 Ιαν

2006 Απρ

2006 Ιουλ

2006 Οκτ

2007 Ιαν

2007 Απρ

2007 Απρ

2007 Οκτ
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Επιβράδυνση και στην κτηματαγορά του βορρά
Η ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα στο βόρειο μέρος της Κύπρου επιταχύνθηκε

το 2000-06, με ετήσια πραγματική αύξηση 27%. Ένας από τους βασικότερους λόγους

ήταν η απαισιοδοξία ως προς τη λύση μετά το δημοψήφισμα του Απριλίου του 2004.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η αντίληψη του κινδύνου από την ανάπτυξη ελλη-

νοκυπριακής γης. Ο αριθμός των κατασκευαστικών εταιρειών αυξήθηκε από 65 το

2003 σε 1.000 μέχρι τον Απρίλιο του 2007.15 Η επίδραση στην οικονομία ήταν ευρεία

μια και σύμφωνα τον Κρατικό Οργανισμό Προγραμματισμού (ΚΟΠ), ο κατασκευαστικός

τομέας επηρεάζει 27 υποτομείς. Έτσι, μετά μια πτώση κατά 20,4% στην προστιθέμενη

αξία του τομέα το 2001, οι κατασκευές άρχισαν ξανά να παρουσιάζουν πραγματική

αύξηση κατά 18,9% το 2005 και εκτιμάται ότι θα έχουν αυξηθεί κατά 35,2% το 2006. Το

μερίδιο του κατασκευαστικού τομέα στο ΑΕθνΠ ήταν 9,8% το 2005 και εκτιμάται πως

θα έχει αυξηθεί σε 12,2% το 2006. Η ισχυρή ανάπτυξη του τομέα μέχρι το 2006 αντα-

νακλάται και στον αριθμό τελικής έγκρισης αδειών οικοδομής, που αυξήθηκαν κατά

48% το 2006 και ανήλθαν σε 2.914. 

15 Τμήμα Εργασίας.

Εντούτοις, σύμφωνα με ευρύτατα διαδεδομένες αναφορές, ο κατασκευαστικός

τομέας βίωσε απότομη επιβράδυνση το 2007. Το πάγιο κεφάλαιο στις κατασκευές άρχισε

να μειώνεται το 2006 σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία και αναμένεται ότι ο ρυθμός

ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα θα επιβραδυνθεί στα επόμενα χρόνια. Οι βασι-

κότερες αιτίες για την επιβράδυνση μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: 

� Μείωση της ζήτησης (κυρίως εξωτερικής ζήτησης) ως αποτέλεσμα των παγκο-

σμίων τάσεων αλλά και παραγόντων που αναλύονται πιο κάτω.

� Η διακήρυξη των προθέσεων των αρχών να ανεγείρουν δημόσιες κατοικίες.

Δημιούργησαν προσδοκίες στο κοινό (ιδιαίτερα στους χαμηλά αμειβόμενους)

που επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση. 

� Υπερπροσφορά και προβλήματα ρευστότητας ανάμεσα στις κατασκευαστικές

εταιρείες. 

� Φθίνουσα ποιότητα των έργων λόγω της απουσίας προτύπων και ελέγχου.

Κύπρος (βορράς): Εγκεκριμένες άδειες οικοδομής
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Κατοικίες 528 514 468 471 367 384 593 675 1.019 1.293
Διαμερίσματα 796 853 810 686 1.209 694 761 719 945 1.621
Σύνολο 1.324 1.367 1.278 1.157 1.576 1.078 1.354 1.394 1.964 2.914

Source: State Planning Organization. 
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Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.

Δ. ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αναπτύχθηκε στον νότο 
Ένας τομέας η ανάπτυξη του οποίου καθυστέρησε πολύ στο νότιο μέρος της νήσου

είναι αυτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ξένων, ιδιαίτερα δεδομένου ότι η Αγγλική,

η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας, ομιλείται ευρέως στην Κύπρο. Η τριτοβάθμια εκπαί-

δευση στον νότο προσέλκυσε μόνο 5.630 ξένους φοιτητές το 2005/06, λιγότερους απʼ

ό,τι το 2003/04 με 6.679. Από τους 5.630, μόνο 377 σπούδασαν στο δημόσιο Πανεπιστήμιο

Κύπρου. Ο βασικός λόγος για τον οποίο ο τομέας απέτυχε να προσελκύσει ξένους

είναι η αδράνεια εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία δεν έδωσε σε ιδιωτικά κολέγια

καθεστώς πανεπιστημίου μέχρι το 2007 και επίσης δεν επέτρεπε σε ξένους φοιτητές

τη μερική απασχόληση όπως αλλού στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του ισοζυγίου

πληρωμών, τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από την εκπαίδευση ανήλθαν σε μόνο £8 εκ.

(€13,9 εκ.) το 2006, ή 0,1% του ΑΕΠ (βλ. Παράρτημα Πίνακας 10).

Ο βορράς προσελκύει εξαπλάσιους ξένους φοιτητές 
Σε αντιδιαστολή, η ανώτερη εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην οικονομία του

βορρά. Εκεί λειτουργούν έξι πανεπιστήμια και κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού

έτους 2005/06, ο αριθμός των ξένων φοιτητών ήταν 31.279, εκ των οποίων 90% ήταν

από την Τουρκία. Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική (με μόνο ένα ή δύο τμήματα να

διδάσκουν στην Τουρκική). Ο τομέας έχει ενσωματωθεί μέσα στα ευρωπαϊκά προγράμ-

ματα και τα πανεπιστήμια επιχειρούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της Μπολόνιας. 
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Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.

Και έχει 18 φορές περισσότερα έσοδα απ  ̓ό,τι ο νότος 
από την εκπαίδευση
Τα πανεπιστήμια είναι μία από τις βασικότερες πηγές ξένου συναλλάγματος για το

βόρειο μέρος της Κύπρου. Το 2005, τα καθαρά έσοδα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση

ήταν $202,7 εκ. και το 2006 εκτιμούνται σε $305 εκ. ή σε 11% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει

ότι το 2006, τα έσοδα από την εκπαίδευση ξεπέρασαν αυτά από τον τουρισμό (με βάση

εκτίμηση $303,2 εκ.). Το εισόδημα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο βόρειο τμήμα

της Κύπρου ήταν κατά 18 φορές ψηλότερο από αυτό στον νότο. Επιπλέον, η τάση ανα-

μένεται να συνεχιστεί. Τα πανεπιστήμια εκτιμούν ότι οι συνολικές εγγραφές θα διπλα-

σιαστούν εντός των επομένων δέκα ετών (βλ. Παράρτημα Πίνακας 11). 

Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.
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Ε. ΝΑΥΤΗΛΙΑ

Στον νότο χάνει έδαφος
Θεωρείται πρόσθετο σύμπτωμα του Κυπριακού το γεγονός ότι ο κυπριακός ναυτιλιακός

κλάδος καταγράφει αργά απώλειες εργασιών προς άλλες χώρες. Μέχρι σήμερα, η

Τουρκία δεν εφάρμοσε το Πρωτόκολλο της Άγκυρας το οποίο θα επέκτεινε την τελω-

νειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Πλοία υπό τη σημαία της

Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τουρκικά λιμάνια.

Για πλοιοκτήτριες εταιρείες (πολλές εκ των οποίων είναι ξένων συμφερόντων) που

χρησιμοποιούν τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό αποτελεί ξεκάθαρο μειο-

νέκτημα. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας εκτίμησε το 2004 τις ετήσιες απώλειες για τη

ναυτιλία, ως αποτέλεσμα της μη εφαρμογής του Πρωτοκόλλου, σε £65 εκ. (€111 εκ.)

ετησίως.16 Αυτό αντιστοιχεί σε 13% των εσόδων από τη ναυτιλία για το 2004 ή 0,9%

του ΑΕΠ. 

Οι επιδόσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων υστερούν
Οι υπηρεσίες φορτίου επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Ενώ τα έσοδα από βοηθητικές ναυτι-

λιακές υπηρεσίες, υποβοηθούμενα από χαμηλή φορολογία, αυξήθηκαν με ταχύτερο

ρυθμό τα τελευταία χρόνια, η αύξηση σε μεταφορά εμπορευμάτων φαίνεται να παρα-

μένει στάσιμη από το 2003.

16 Στοιχεία από υπηρεσιακό έγγραφο που δόθηκε από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Ευρωστάτ.
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Οι πελάτες πηγαίνουν αλλού 
Έτσι, η χρήση της σημαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας φθίνει σταθερά, και αφού κορυ-

φώθηκε το 1997 με 2.798 πλοία περιορίστηκε σε 1.826 το 2006. Επιπλέον, ο ναυτιλιακός

τομέας στον νότο δεν αξιοποιεί τις πολύ σημαντικές ευκαιρίες που του προσφέρουν οι

σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, όπως το άνοιγμα του πετρελαιαγωγού Μπακού-

Τιφλίδας-Τζεϊχάν. Οι δυνατότητες για τη ναυτιλία σε αυτού του είδους εργασίες είναι

τεράστιες (βλ. πιο κάτω και Μέρος 7).

17 World Bank, Sustainability and Source of Economic Growth in the Northern Part of Cyprus, June 2006.
18 Selcuk Benter, Transportation in Cyprus, KOBI Center, 2006.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία.

Στο βορρά, η ναυτιλία επιβαρύνεται με μεγάλο πρόσθετο κόστος
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι πολιτικές συνθήκες και οι περιορισμοί στο εμπόριο

έχουν επηρεάσει τις μεταφορές στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το μεταφορικό κόστος

είναι ψηλό σε σχέση με το νότιο μέρος της Κύπρου μια και εισαγωγείς και εξαγωγείς

πρέπει να μεταφορτώνουν στην Τουρκία. Εκτός από τους περιορισμούς στο απευθείας

εμπόριο, η απουσία οικονομιών κλίμακας, το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς και οι

ανεπαρκείς υπηρεσίες και διαχείριση στα λιμάνια ανεβάζουν το κόστος.17

Το μεταφορικό κόστος κυμαίνεται μεταξύ $450-$800 ανάλογα με το φορτίο.18 Για

παράδειγμα, το κόστος εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κίνα στη Μερσίνα και από

την Κίνα στη Λεμεσό ανέρχεται σε $1.800 (για 20 εμπορευματοκιβώτια). Ωστόσο, από

τη Μερσίνα της Τουρκίας στην Αμμόχωστο στη βόρεια Κύπρο απαιτείται πρόσθετο

κόστος $600. Έτσι, η μη διεξαγωγή απευθείας εμπορίου επιβαρύνει τις εισαγωγές με

πρόσθετο κόστος. Τα μεταφορικά για τις εξαγωγές είναι επίσης σημαντικά πιο ψηλά.
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Σύγκριση τουρκοκυπριακών και ελληνοκυπριακών μεταφορικών
Τ/Κ αποστολέας (μ. όρος) Ε/Κ αποστολέας (μ. όρος)

Προς Ηνωμένο Βασίλειο (regular business hours) $3.155 $2.809
Προς Ευρώπη $5.155 $2.809
Προς Τζέντα $5.100 $3.972

Πηγή: Απόσπασμα από Transportation in Cyprus του KOBI Center

Το κόστος επηρεάζεται επίσης και από τη δυσκολία εξεύρεσης μεταφορικών και

ναυτιλιακών πρακτόρων διατεθειμένων να παραδώσουν τα εμπορεύματα σε λιμάνια

του βορρά λόγω της πολιτικής κατάστασης. Για να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους

αρνητικούς παράγοντες, η βόρεια Κύπρος πρέπει να αποζημιώσει με ψηλότερα ναύλα

και μεταφορικά ώστε να προσελκύσει αποστολείς. 

Αλλά υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες 
από τη μεταφορά πετρελαίου από το Τζεϊχάν
Ένα λαμπρό σημείο αναφοράς για τον τομέα μεταφορών στη βόρεια Κύπρο όμως,

είναι οι ευκαιρίες από τον πετρελαιαγωγό Μπακού-Τιφλίδας-Τζεϊχάν. Κατά τα μέσα

2006, άνοιξε το άκρο στο Τζεϊχάν και μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Αζερμπαϊτζάν

και το Καζακστάν στις διεθνείς αγορές μέσω του Τζεϊχάν στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η μεταφορά πετρελαίου από το Τζεϊχάν αναμένεται να προσφέρει εμπορικές ευκαιρίες

για την περιοχή ως σύνολο και η Κύπρος (επί του παρόντος το βόρειο τμήμα) αναμέ-

νεται να επωφεληθεί από την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε περιό-

δους αιχμής, το διαμετακομιστικό εμπόριο με το πετρέλαιο από το Τζεϊχάν αναμένεται

να φτάσει 40 εκ. τόνους ετησίως. Ενώ η ίδια κοινοπραξία μεταφοράς πετρελαίου φόρ-

τωνε σε σκάφη με εκτόπισμα 150.000 μετρικούς τόνους (ΜΤ) για να εξαγάγει αργό

πετρέλαιο από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, θα είναι τώρα σε θέση να εξαγάγει

το ίδιο προϊόν σε σκάφη με εκτόπισμα 300.000 ΜΤ κατά μέσο όρο. Αυτό θα μειώσει το

κόστος και θα καταστήσει το εμπόριο πετρελαίου με το Τζεϊχάν αρκετά πιο ελκυστικό

σε σχέση με τις εξαρτημένες εταιρείες στην Κασπία. Αυτά τα μεγάλα πλοία θα πυροδο-

τήσουν περισσότερες πωλήσεις ναυτιλιακών υπηρεσιών, όπως ασφάλισης μεταφοράς

και πλοίων, υπηρεσιών μεσολάβησης και αποθήκευσης πετρελαίου. Η δυνατότητα

μεταφοράς του αγωγού ανέρχεται σε 900.000 βαρέλια την ημέρα και αναμένεται να

φτάσει 1,6 εκ. βαρέλια την ημέρα. Οι εκτιμήσεις μας για το πόσο εισόδημα θα μπορούσε

να συσσωρεύσει η Κύπρος από τις εξελίξεις αυτές σκιαγραφούνται στο Μέρος 7. 

Μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για το βορρά θα ήταν η αποθήκευση

πετρελαίου. Με τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές του και τη μεγάλη ακτο-

γραμμή, το βόρειο μέρος της Κύπρου μπορεί να ελπίζει πως θα φιλοξενεί αποθηκευτικές

εγκαταστάσεις των πολυεθνικών πετρελαϊκών εταιρειών. Αυτό θα προσφέρει περαιτέρω

ώθηση στην οικονομία πυροδοτώντας την ανάπτυξη υποτομέων όπως των ναυτιλια-

κών πρακτόρων, ναυτιλιακής διαχείρισης καθώς και ναυπηγείων. 
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ΣΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες είναι 
ο νέος αναπτυξιακός τομέας στον νότο
Ένας από δυναμικότερους τομείς στο νότιο μέρος της νήσου κατά τα τελευταία χρόνια

ήταν «οι λοιπές επαγγελματικές υπηρεσίες». Πρόκειται για ένα στοιχείο στο ισοζύγιο

πληρωμών που στην Κύπρο αποτελείται από κυρίως ελεγκτικές, νομικές και εμπορικές

υπηρεσίες. Ενώ ως πηγή ξένου συναλλάγματος δεν έχει αποκτήσει τη σημασία που

έχει ο τουρισμός, σμικρύνει γρήγορα τη διαφορά. Το 1996, τα έσοδα από «λοιπές επαγ-

γελματικές υπηρεσίες» αντιστοιχούσαν σε 6,3% του ΑΕΠ και από τον τουρισμό σε 18%

του ΑΕΠ. Το 2006 ωστόσο, τα έσοδα από άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες είχαν αυξηθεί

σε 9,6% του ΑΕΠ (€1,4 δις), ενώ τα έσοδα από τον υποχώρησε σε 13,2% του ΑΕΠ (€1,9 δις).

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Αλλά υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από ΗΠΑ 
και Ηνωμένο Βασίλειο
Μία εν δυνάμει αδυναμία αυτού του δυναμικού τομέα είναι πως μάλλον εξαρτάται από

την αγορά των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2006, περισσότερο από ένα

τέταρτο των εσόδων από όλες τις «λοιπές επαγγελματικές υπηρεσίες» προήλθε από

τις δύο χώρες αυτές μαζί. Δεδομένης της αδυναμίας του δολαρίου και της στερλίνας

ως προς το ευρώ, η συγκέντρωση των εργασιών ενδέχεται να εμπερικλείει κινδύνους. 
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Κύπρος (νότος): Λοιπές επαγγελματικές υπηρεσίες το 2006(α)
£ Πίστωση Χρέωση Καθαρά
Σύνολο 806.658.456 135.084.704 671.573.752

ΗΠΑ 125.929.260 6.325.675 119.603.585
Ηνωμένο Βασίλειο 115.615.152 32.346.740 83.268.413
Γερμανία 80.872.553 3.351.681 77.520,.72
Ελλάδα 54.080.228 18.406.606 35.673.622
Ρωσία 49.310.706 24.273.483 25.037.223
Ρουμανία 41.405.429 1.306.922 40.098.507

(α) Κυρίως, ελεγκτικές, νομικές και εμπορικές.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ζ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ

Η Κύπρος (νότος) καταφέρνει να πωλεί μερικά αγαθά στην Τουρκία
Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν επι-

τρέπει στα πλοία υπό τη σημαία της τελευταίας να προσεγγίσουν τα λιμάνια της, εντού-

τοις διεξάγεται περιορισμένης κλίμακας εμπόριο μεταξύ του νοτίου τμήματος της

Κύπρου και της Τουρκίας. Όντως, οι μελλοντικές προοπτικές για το εμπόριο υπογραμμί-

ζονται από το γεγονός ότι υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση στο εμπόριο τα πρώτα χρόνια της

ελληνοτουρκικής επαναπροσέγγισης το 1999. Οι εξαγωγές αγαθών από το νότιο μέρος

της Κύπρου προς την Τουρκία αυξήθηκαν από £1,2 εκ. το 1998 σε £6,2 εκ. το 1999 και

£6,4 εκ. το 2000. Ωστόσο, ακολούθησε σημαντική επιδείνωση. Αντίθετα, οι εισαγωγές από

την Τουρκία αυξήθηκαν, ιδιαίτερα μετά το 2004 όταν η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε

στην ΕΕ. Δεν αποκλείεται η τάση αυτή να αντανακλά το διαμετακομιστικό εμπόριο:

δηλαδή, εταιρείες του εξωτερικού να χρησιμοποιούν λιμάνια στον νότο για αποθήκευση

και αποστολή εμπορευμάτων σε άλλους προορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, το διμερές

εμπορικό ισοζύγιο κλίνει υπέρ της Τουρκίας (βλ. Παράρτημα Πίνακες 13 και 14). 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
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Οι εμπορικοί δεσμοί του βορρά με την Τουρκία είναι πολύ ισχυροί
Οι πολύ ισχυροί εμπορικοί δεσμοί μεταξύ του βορείου τμήματος της Κύπρου και της

Τουρκίας δεν αποτελούν έκπληξη δεδομένου ότι είναι η μοναδική χώρα με την οποία

ο βορράς μπορεί να συναλλάσσεται εύκολα. Η Τουρκία είναι συνεπώς ο μεγάλος εμπο-

ρικός εταίρος του βορρά τόσο σε αγαθά όσο και σε υπηρεσίες (βλ. Παράρτημα Πίνακας

15). Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι. Πριν την απόφαση του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1994 που έκρινε ότι αγαθά από το βορρά θα

πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου από διεθνώς αναγνω-

ρισμένες αρχές, και συγκεκριμένα από αυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ΕΕ ήταν

ο κυριότερος εμπορικός εταίρος του βορρά, με μερίδιο 72,8% στις εξαγωγές. Μετά

την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το εμπόριο με

τις χώρες της ΕΕ υποχώρησε γρήγορα ενώ το μερίδιο εξαγωγών προς την Τουρκία

αυξήθηκε, ώστε να ανέλθει σε περίπου 50% επί του συνόλου το 2006. Οι εξαγωγείς,

έτσι, αποκόπτονται όλο και περισσότερο από τις διεθνείς αγορές. 

Στην περίπτωση των εισαγωγών αγαθών, το μερίδιο της Τουρκίας ήταν 65% το 2005

και 69% το 2006. Το μερίδιο της Τουρκίας είναι επίσης μεγάλο και στις εξαγωγές υπη-

ρεσιών (κυρίως τουρισμού και εκπαίδευσης). Η αναλογία των Τούρκων τουριστών επί

του συνόλου ήταν 80% το 2006, ενώ το μερίδιο των Τούρκων φοιτητών στις συνολικές

εγγραφές ήταν 68% το 2005. Ενώ οι στενές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία αντα-

νακλούν επί του παρόντος τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η οικονομία στο

βορρά, θα αυτές θα ήταν στην περίπτωση λύσης του Κυπριακού ένα σημαντικό πλεο-

νέκτημα (βλ. Παράρτημα Πίνακας 16).

Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.
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Το εμπόριο της Πράσινης Γραμμής είναι λιγοστό αλλά 
αυξάνεται γοργά
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, οι τουρκοκυπριακές

επιχειρήσεις μπορούν από τεχνικής άποψης να εξαγάγουν ένα περιορισμένο εύρος

προϊόντων στις αγορές της ΕΕ αποστέλλοντας αγαθά μέσω της Πράσινης Γραμμής και

από τα λιμάνια της Λάρνακας και της Λεμεσού στο νότιο μέρος της νήσου. Ωστόσο,

μέχρι τώρα δεν υπήρξε παρά μόνο μία περίπτωση εξαγωγής σε άλλη χώρα της ΕΕ μέσω

της Πράσινης Γραμμής (παλιό αλουμίνιο) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε τον

Σεπτέμβριο του 2007 ότι «ακόμη υπάρχουν πολλά εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη

του εμπορίου μέσω της Πράσινης Γραμμής».19 Οι πωλήσεις Τουρκοκυπρίων προς Ελλη-

νοκύπριους έφτασαν μόλις €4,8 εκ. ευρώ την περίοδο Μαΐου 2006 με Απρίλιο 2007,

λιγότερο από το ένα δέκατο της αξίας των εξαγωγών της βορείου Κύπρου $64,9 εκ.

(€50,8 εκ.) το 2006. Παρ  ̓όλα ταύτα, ο ρυθμός αύξησης ήταν ταχύς. Οι πωλήσεις Τουρ-

κοκυπρίων προς Ελληνοκύπριους αυξήθηκε κατά 92% το 2006 και 28% το 2007. Αυτό

είναι ακόμη ένα σημάδι για το ότι οι επιχειρήσεις αντιδρούν εύκολα μόλις βελτιωθούν

οι πολιτικές συνθήκες. 

ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τόσο το βόρειο όσο και το νότιο μέρος της Κύπρου έχουν βιώσει ισχυρή οικονομική

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με βάση ιστορικά δεδομένα. Ωστόσο, και οι δύο οικονομίες

έχουν διαρθρωτικά προβλήματα που εκκρεμούν καιρό, τα οποία εγείρουν ερωτήματα

για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα

είναι ένα ζήτημα που και οι δύο οικονομίες αντιμετωπίζουν και, αν δεν ξεπεραστεί,

μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση της

ανεργίας. Το συνταξιοδοτικό σύστημα και στα δύο μέρη επίσης χρειάζεται να τύχει

σοβαρού εκσυγχρονισμού αλλά υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσον θα υπάρξει

θέληση για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Συνοψίζοντας, καμιά οικονομία δεν είναι σε

τόσο υγιή κατάσταση ώστε να αγνοεί την πολύ θετική ώθηση που θα δώσει στην οικο-

νομία η επανένωση της νήσου. 

19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του», 20 Σεπτεμβρίου 2007, COM(2007)553.
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6. ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΜΙΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ε
χοντας αναλύσει την ταχεία ανάπτυξη του εμπορίου σε αγαθά και υπηρεσίες
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά την επαναπροσέγγιση, έχοντας μελετήσει
τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας/Τουρκίας, έχοντας εκτιμήσει

τις μελλοντικές προοπτικές για την Τουρκία και έχοντας εξετάσει πρόσφατες μακρο-
οικονομικές εξελίξεις στη νήσο, μπορούμε τώρα να προβλέψουμε ποιες θα είναι οι
βασικότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο νησί σε περίπτωση επανένωσης. 

Τις προβλέψεις μας τις κατατάσσουμε σε δύο μέρη. Πρώτα, προβλέπουμε την αξία
σε ευρώ των εργασιών με την Τουρκία μιας Κύπρου επανενωμένης μέσω εισαγωγών
και εξαγωγών. Για σκοπούς μεθοδολογίας, βασιζόμαστε στην παραδοχή ότι η ανάπτυξη
του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών μιας επανενωμένης Κύπρου και της Τουρκίας θα
ξεκινήσει τον πρώτο χρόνο όπως στην περίπτωση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά το 1999. Ενώ οι οικονομίες της Ελλάδας και της
Κύπρου δεν είναι πανομοιότυπες, έχουν και οι δύο σαφή προσανατολισμό στις υπηρε-
σίες και εξαρτώνται από τον τουρισμό. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο χρόνος 1 είναι
το 2000, και στην περίπτωση της Κύπρου θεωρείται το 2009. Για το 2007-08, πήραμε το
καθένα μέρος της Κύπρου ξεχωριστά και υποθέσαμε ότι το εμπόριο θα αυξηθεί με τον
ίδιο ρυθμό του 2000-06. Αντιπαραβάλαμε τα αποτελέσματα με αυτά του σεναρίου μη
λύσης και όπου οδηγούμασταν σε παράλογο αποτέλεσμα (για λόγους που εξηγούμε),
κάναμε  προσαρμογές (πάντα προς τα κάτω).

Στο δεύτερο μέρος των προβλέψεών μας, προβάλλουμε τις νέες εργασίες που θα
δημιουργηθούν στους ακόλουθους τομείς: κατασκευές και ακίνητα (με εξαίρεση την
ανοικοδόμηση του Βαρωσιού, το οποίο αποκλείσαμε ως μη επαναλαμβανόμενο)· του-
ρισμό (εξαιρουμένου του τουρισμού με την Τουρκία που περιλαμβάνεται στο πρώτο
μέρος των προβλέψεών μας)· τριτοβάθμια εκπαίδευση (εξαιρουμένων φοιτητών από
την Τουρκία)· ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες· και ξένες άμεσες επενδύσεις (εξαι-
ρουμένων κατασκευών και ακινήτων για τα οποία γίνεται ξεχωριστή πρόβλεψη). Η
μεθοδολογία μας απλοποιείται: υποθέτουμε ότι οι συνέργειες μιας επανενωμένης
Κύπρου θα δημιουργήσουν περισσότερες εργασίες κάθε χρόνο απ  ̓ό,τι των δύο ξεχω-
ριστών τμημάτων, ειδικά στην περίπτωση των κατασκευών και της ακίνητης περιουσίας.

Για κάθε αντικείμενο καταρτίζουμε και ένα σενάριο μη λύσης. Αφαιρώντας αυτό
από το σενάριο επανένωσης, μπορούμε να εκτιμήσουμε το ετήσιο «μέρισμα ειρήνης»
μιας επανενωμένης Κύπρου για κάθε τομέα και για όλο το νησί.
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Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Μια νέα αγορά για φαρμακευτικά προϊόντα
Μετά από μια λύση, θα προκύψουν νέες ευκαιρίες για Κύπριους εξαγωγείς από την

εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας, που θα επιτρέψει σε πλοία της Κυπριακής

Δημοκρατίας να προσεγγίζουν σε τουρκικά λιμάνια. Η Τουρκία θα μπορούσε να γίνει

μια βασική αγορά για γενερικά (άλλως γενόσημα) φάρμακα (το μεγαλύτερο μερίδιο

των εξαγωγών του νότου), συσκευές ηλιακής ενέργειας (οι εξαγωγές των οποίων

αυξάνονται όλο και πιο ραγδαία) και άλλα αγαθά που εξάγονται από τον βορρά, όπως

εσπεριδοειδή και πατάτες. Μπορεί να υπάρξει ζήτηση για χαλούμι που επίσης έχει

μεγάλο μερίδιο στις εξαγωγές του νότου. Οι εξαγωγές από το βόρειο μέρος της Κύπρου

θα ωφεληθούν από το ότι τα λιμάνια του θα απολαμβάνουν διεθνούς αναγνώρισης, που

θα του διευρύνουν την πρόσβαση σε αγορές μέσω και πέραν της Τουρκίας και οι εισα-

γωγές δεν θα επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος που είδαμε στο Μέρος 5.

Όπως αναφέραμε στο Μέρος 2, το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ Ελλάδας

και Τουρκίας αναπτύχθηκε μετά το 1999. Οι εξαγωγές αγαθών από την Ελλάδα στην

Τουρκία το 2000 (Έτος 1) ανήλθαν σε €189,7 εκ. και αυξάνονταν κατά 27,1% ετησίως

την περίοδο 2000-06 για να φτάσουν €544,1 εκ. το 2006 (Έτος 7).

Οι εξαγωγές αγαθών από την Κύπρο (βορρά και νότο) στην Τουρκία ανήλθαν σε

€24,2 εκ. το 2006, κυρίως από τον βορρά. Για την περίοδο 2007-08 και για το σενάριο

μη λύσης 2009-15, κάνουμε ξεχωριστές προβλέψεις για τα δύο μέρη της Κύπρου και

υποθέτουμε ότι οι εξαγωγές από το κάθε μέρος θα αυξηθούν με τον ίδιο ρυθμό όπως

το 2000-06.

Για το σενάριο λύσης, εφαρμόζουμε από το 2009 τον ίδιο ρυθμό αύξησης όπως

στην περίπτωση Ελλάδας και Τουρκίας το 2000-06 (27,1%). Παρόλο που η αφετηρία των

εξαγωγών αγαθών από την Κύπρο θα είναι πολύ χαμηλότερα, και συνεπώς θα μπορούσαν

να αυξάνονται ακόμη ταχύτερα απ  ̓ό,τι από την Τουρκία στην περίοδο που ακολούθησε

την επαναπροσέγγιση, αποφασίσαμε να είμαστε προσεκτικοί δεδομένου ότι η Κύπρος

είναι μικρό νησί και οι εξαγωγές προϊόντων περιορίζονται σε μικρό εύρος αγαθών.

Εξαγωγές αγαθών στην Τουρκία: ετήσιο μέρισμα ειρήνης €46 εκ.
Στο σενάριο μέσης ετήσιας αύξησης 27,1%, οι εξαγωγές αγαθών από μια επανενωμένη

Κύπρο στην Τουρκία θα αυξηθούν από €31,9 εκ. το 2009 (Έτος 1) σε €134,5 εκ. το 2015

(Έτος 7). Με τον καταρτισμό σεναρίου μη λύσης, διαπιστώνομε πως το ετήσιο μέρισμα

ειρήνης από εξαγωγές αγαθών στην Τουρκία αυξάνεται από €6,4 εκ. το 2009 σε €106,1

εκ. το 2015. Ανέρχεται κατά μέσο όρο σε €46,3 εκ. ετησίως. Αν κάποιος προσθέσει τις

εισαγωγές αγαθών από την Τουρκία, που επίσης θα δημιουργούσαν πλούτο και εργα-

σίες στην Κύπρο, το μέρισμα αυτό αυξάνεται σε €160 εκ. ετησίως. 



476. Οι εμπορικές ευκαιρίες μιας λύσης σε αριθμούς

Ευνοϊκές προοπτικές για εξαγωγές υπηρεσιών 
Μια και οι υπηρεσίες κυριαρχούν στην οικονομία και στα δυο μέρη του νησιού, οι

δυνατότητες εξαγωγών υπηρεσιών από μια επανενωμένη Κύπρο στην Τουρκία (και τον

υπόλοιπό κόσμο – βλέπε πιο κάτω) είναι πολύ μεγάλες. Το νότιο μέρος της Κύπρου

προσέλκυσε μόνο 254 τουρίστες από την Τουρκία το 2006, ενώ το βόρειο μέρος 715.749.

Η επανένωση θα άνοιγε δύο τρίτα του νησιού και θα προσέλκυε νέους τουρίστες από

την Τουρκία, ιδίως λόγω του ότι είναι η πιο κοντινή και πιο μεγάλη αγορά. 

Η επανένωση θα άνοιγε ολόκληρο το νησί στους 31.000 φοιτητές που σπουδάζουν

σε πανεπιστήμια στο βορρά. Οι φοιτητές αυτοί χρειάζονται στέγαση, υπηρεσίες από

τράπεζες, υπηρεσίες για ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ. Η πλήρης εισδοχή του

βορείου μέρους της νήσου στην ΕΕ ενδέχεται να προσελκύσει ακόμη περισσότερους

φοιτητές από την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα

δύο μέρη της νήσου θα μπορούσαν να επωφεληθούν ειδικά τώρα που λειτουργούν και

στον νότο ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με το νησί ήδη εντός της ΕΕ, θα υπάρχουν ευκαιρίες

για κυπριακές (ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές) επιχειρήσεις που θα προσφέρουν

συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της ενταξιακής της πορείας. 

Το δυναμικό για την επανενωμένη Κύπρο είναι εμφανές στην περίπτωση της Ελλά-

δας. Οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών στην Τουρκία αυξάνονταν την περίοδο 2000-06

κατά μέσο όρο 49,1% από €22,7 εκ. το 2000 σε €147,5 εκ. το 2006. Συγκρίνοντας τις

ελληνοτουρκικές σχέσεις με τις εν δυνάμει κυπροτουρκικές οικονομικές σχέσεις, δεν

πρέπει να ξεχνάμε τις διαφορετικές αναλογίες. Ενώ η ελληνική οικονομία αντιστοιχεί

στο 65% της τουρκικής, η κυπριακή οικονομία είναι μόνο 4,8% της τουρκικής με βάση

το ΑΕΠ. Τα οφέλη για την Κύπρο θα ήταν ίσως ακόμη μεγαλύτερα. 

Από την άλλη, η αφετηρία των εξαγωγών από μια επανενωμένη Κύπρο στην Τουρκία

θα ήταν μάλλον πιο ψηλά μια και οι εξαγωγές του βορείου τμήματος στην Τουρκία

είναι σημαντικές, ιδίως στους τομείς του τουρισμού και της εκπαίδευσης. Η παραδοχή

ότι η αύξηση της αξίας των εξαγωγών υπηρεσιών θα ανερχόταν σε 49,1% για μια επα-

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ  ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, εκ. €
Εξαγωγές αγαθών Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
σε Τουρκία 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Ελλάδα 132,2 189,7 128,6 154,74 170,3 216,2 402,2 544,1
Ετήσια μεταβολή % 43,5% -32,2% 20,3% 10,1% 27,0% 86,0% 35,3% 27,1%

Εξαγωγές αγαθών Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
σε Τουρκία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 24,6 25,1 31,9 40,5 51,5 65,5 83,2 105,8 134,5
Ετήσια μεταβολή % 1,7% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1%

Διαιρεμένη Κύπρος 24,6 25,1 25,5 25,9 26,4 26,9 27,4 27,9 28,4
Ετήσια μεταβολή % 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 6,4 14,6 25,1 38,6 55,8 77,9 106,1 46,3
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νενωμένη Κύπρο θα ήταν υπερβολική, μια και θα έφτανε σε €8 δις το 2015. Για τις προ-

βλέψεις μας, αναπροσαρμόσαμε το ρυθμό ανάπτυξης προς τα κάτω, και υποθέτουμε

ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών μιας επανενωμένης Κύπρου στην Τουρκία θα αυξάνονται με

ετήσιο ρυθμό 25% ετησίως. Κι αυτή η πρόβλεψη παραμένει συντηρητική, μια και βάσει

της πρόσφατης συμπεριφοράς των εξαγωγών του βορρά, οι εξαγωγές υπηρεσιών μιας

διαιρεμένης Κύπρου θα αναμενόταν πως θα αυξάνονταν με σχεδόν 15% ετησίως

ακόμη και στο σενάριο μη λύσης. Επίσης είναι συντηρητική λαμβανομένης υπ  ̓όψιν της

αύξησης των εξαγωγών υπηρεσιών του νότιου τμήματος της Κύπρου προς την Ελλάδα

που αυξάνονταν κατά μέσο όρο 36% ετησίως την περίοδο 2003-06, κυρίως ως αποτέ-

λεσμα της ένταξης στην ΕΕ.

Εξαγωγές υπηρεσιών στην Τουρκία: 
€464 εκ. ετήσιο μέρισμα ειρήνης 
Χρησιμοποιώντας ρυθμό αύξησης 25%, οι εξαγωγές υπηρεσιών από μια επανενωμένη

Κύπρο στην Τουρκία αυξάνονται από €645,8 εκ. το 2009 σε €2.463,4 εκ. (€2,5 δις) το

2015, σε σύγκριση με €1,3 δις μιας διαιρεμένης Κύπρου. Αυτό μεταφράζεται σε ένα

ετήσιο μέρισμα ειρήνης εξαγωγών υπηρεσιών ύψους €463,7 εκ. Αν συμπεριλάβουμε

και τις εισαγωγές υπηρεσιών που δημιουργούν θέσεις εργασίας σε κυπριακές επιχει-

ρήσεις όπως ταξιδιωτικά γραφεία, αερογραμμές και ασφαλιστικές εταιρείες, το μέρισμα

ειρήνης αυξάνεται σε €790,2 εκ. 

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, εκ. €
Εξαγωγές υπηρ. Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
στην Τουρκία 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Ελλάδα 22,1 22,7 22 83,4 99,4 121,4 113,5 147,5
Ετήσια μεταβολή % 2,6% -3,1% 279,1% 19,2% 22,1% -6,5% 30,0% 49,1%

Εξαγωγές υπηρ. Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
στην Τουρκία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 450,6 516,6 645,8 807,2 1009,0 1261,2 1576,5 1970,7 2463,4
Ετήσια μεταβολή % 14,7% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Διαιρεμένη Κύπρος 450,6 516,6 592,3 679,2 778,8 893,0 1024,0 1174,2 1346,4
Ετήσια μεταβολή % 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 53,4 128,0 230,2 368,3 552,6 796,5 1116,9 463,7

Οι δαπάνες Τούρκων τουριστών: ετήσιο μέρισμα ειρήνης €385 εκ.
Δεδομένης της σημασίας του τουρισμού και των μεταφορών στις υπηρεσίες γενικότερα,

προβαίνουμε σε προβλέψεις για αυτούς τους υποτομείς ξεχωριστά. Τα έσοδα της

Ελλάδας από τις δαπάνες Τούρκων τουριστών αυξήθηκαν από €5,1 εκ. το 2000 σε

€69,0 εκ το 2006, καταγράφοντας εκπληκτική μέση ετήσια αύξηση 237,4%. Δεδομένου

ότι στην περίπτωση της Κύπρου, η αφετηρία βρίσκεται πολύ πιο ψηλά, μια και ήδη

υπάρχει τουριστικό ρεύμα προς τον βορρά, δεν θα αναμέναμε ανάλογο ρυθμό στην
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περίπτωση επανένωσης. Οι δαπάνες Τούρκων τουριστών για όλη την Κύπρο ανήλθαν

το 2006 σε €178 εκ.20 Υποθέσαμε συνεπώς χαμηλότερο ρυθμό, 30% ετησίως: κάπως

ψηλότερο απ  ̓ό,τι ο ρυθμός αύξησης του συνόλου των εξαγωγών υπηρεσιών. Στο σενάριο

της διαιρεμένης Κύπρου, τα έσοδα από τον τουρισμό από την Τουρκία (καταλήγουν

κυρίως στο βορρά) αναμένονται πως θα αυξάνονταν κατά 9,5% ετησίως, όπως σχεδόν

το 2000-06. Στο σενάριο επανένωσης, τα έσοδα από Τούρκους τουρίστες θα αυξάνονταν

από €277,1 εκ. το Έτος 1 σε €1.337,7 εκ. το Έτος 7, αποδίδοντας ένα ετήσιο μέρισμα

ειρήνης €384,8 εκ. Εάν συμπεριλάβουμε και τις εκροές ταξιδιωτικού εισοδήματος

(δηλαδή Κύπριους τουρίστες που ταξιδεύουν στην Τουρκία), το συνολικό μέρισμα

ειρήνης για τον γενικότερο κλάδο ταξιδιών θα ανερχόταν σε €560 εκ. 

20 Για τη βόρεια Κύπρο, τα έσοδα από Τούρκους τουρίστες αντιστοιχούν στο 75% των συνολικών εσόδων, μια και πάνω από 75%
των τουριστών προήλθαν από την Τουρκία το 2000-06.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, εκ. €
Έσοδα από Τούρκους Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
τουρίστες 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Ελλάδα 5,1 5,1 3,4 60,2 68,1 86,0 64,3 69
Ετήσια μεταβολή % -0,7% -33,6% 1674,5% 13,1% 26,3% -25,2% 7,3% 237,4%

Έσοδα από Τούρκους Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
τουρίστες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 194,7 213,2 277,1 360,3 468,4 608,9 791,5 1029,0 1337,7
Ετήσια μεταβολή % 9,5% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Διαιρεμένη Κύπρος 194,7 213,2 233,4 255,5 279,8 306,3 335,4 367,2 402,0
Ετήσια μεταβολή % 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 43,7 104,7 188,6 302,6 456,2 661,8 935,7 384,8

Έσοδα από Τουρκία για κλάδο μεταφορών: 
ετήσιο μέρισμα ειρήνης €22 εκ.
Τα έσοδα του ελληνικού κλάδου μεταφορών από την Τουρκία αυξήθηκαν από €13,3 εκ.

το 2000 σε €50,2 εκ. το 2006, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 32,1%. Ωστόσο, σύμφωνα με τις

εκτιμήσεις μας για τα έσοδα του κλάδου μεταφορών από την Τουρκία στο βόρειο μέρος

της Κύπρου, για την επανενωμένη Κύπρο αυτό θα είχε αφετηρία ένα πολύ ψηλότερο

σημείο απ  ̓ό,τι για στην Ελλάδα. Αναθεωρήσαμε την πρόβλεψη προς τα κάτω σε ένα μέσο

ετήσιο ρυθμό 20%. Με βάση αυτό το σενάριο, τα έσοδα μιας επανενωμένης Κύπρου εκτι-

μούνται σε €62,1 εκ. το Έτος 1 και σε €185,3 εκ. το Έτος 7, προσφέροντας μέσο ετήσιο

μέρισμα ειρήνης €21,8 εκ. Στο σενάριο της διαιρεμένης Κύπρου, τα έσοδα του κλάδου

μεταφορών αυξάνονται σε €134,7 εκ. το 2015, με ετήσια αύξηση 14,7%. Με τη συμπερί-

ληψη της εκροής εισοδήματος από τις μεταφορές (κυπριακά πλοία που ταξιδεύουν στην

Τουρκία), το συνολικό μέρισμα ειρήνης στην αγορά των μεταφορών θα ήταν €68 εκ.
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Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις για τις μεταφορές εξαιρούν τη σημαντική ώθηση

του τομέα από την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας και τη συνεπαγόμενη

άρση της απαγόρευσης σε πλοία υπό κυπριακή σημαία να προσεγγίσουν τουρκικά λιμά-

νια. Για αυτό γίνεται ξεχωριστή πρόβλεψη πιο κάτω, στη βάση επίσημων εκτιμήσεων.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ, εκ. €
Έσοδα για κλάδο μετα- Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
φορών από Τουρκία 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Ελλάδα 8,2 13,3 12,5 15,8 18,8 21,1 28,4 50,2
Ετήσια μεταβολή % 61,8% -6,3% 26,7% 19,0% 12,2% 34,6% 76,8% 32,1%

Έσοδα για κλάδο μετα- Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
φορών από Τουρκία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 45,1 51,7 62,1 74,5 89,4 107,2 128,7 154,4 185,3
Ετήσια μεταβολή % 14,6% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Διαιρεμένη Κύπρος 45,1 51,7 59,3 68,0 77,9 89,4 102,5 117,5 134,7
Ετήσια μεταβολή % 14,6% 14,6% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 2,8 6,5 11,4 17,9 26,2 36,9 50,6 21,8

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 
Επανερχόμαστε στην ίδια την Κύπρο για να εκτιμήσουμε τα οφέλη για τις εγχώριες επι-

χειρήσεις ως αποτέλεσμα της επανένωσης. Ένας από τους κλάδους που προφανώς θα

επωφεληθεί είναι ο κατασκευαστικός και μαζί η κτηματαγορά. Πέραν από την ανοικο-

δόμηση των Βαρωσίων που δεν έχουμε συμπεριλάβει στην πρόβλεψή μας μια και θα

είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, θα πρέπει να αναμένεται πως οι επιδόσεις

της κτηματαγοράς θα απογειωθούν για διάφορους λόγους.

Πολλοί λόγοι δικαιολογούν έκρηξη στις κατασκευές
Κατ  ̓αρχάς, αν υποθέσουμε ότι η λύση περιλαμβάνει και την αποκατάσταση και/ή απο-

ζημίωση ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας, θα υπάρξει σε σημαντικό βαθμό το φαινόμενο

πλούτου για όλους τους Κύπριους από αυτή τη διαδικασία. Οι δεσμοί των Κυπρίων με την

περιουσία τους υποδεικνύουν ότι πολύς από αυτόν τον πλούτο θα επανεπενδυθεί στην

κτηματαγορά. Επιπλέον, δεδομένου πως θα απαιτηθεί χρόνος για να διεκπεραιωθούν

οι αιτήσεις για αποκατάσταση και/ή αποζημίωση, η όλη διαδικασία ενδέχεται να διαρ-

κέσει αρκετά χρόνια. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο μιας υπερπροσφοράς όταν ακίνητα

που δεν μπορούσαν να πωληθούν ελεύθερα προηγουμένως, εισέλθουν στην αγορά.  

Έπειτα, η ανοικοδόμηση των Βαρωσίων θα δημιουργήσει ένα διαρκές, μακροπρό-

θεσμο όφελος για όλη την περιοχή της επανενωμένης Αμμοχώστου που θα μπορεί

πλέον να επωφελείται όπως κάθε θαλάσσιο θέρετρο από τη γειτνίαση με μια μεγάλη

πόλη και ένα διεθνώς αναγνωρισμένο λιμάνι και αεροδρόμιο.
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Τρίτο, μακροπρόθεσμα είναι σημαντικό πως η διευθέτηση του περιουσιακού θα θέσει

όλες τις περιουσίες επί ίσοις όροις, κάτι που αναμφίβολα θα προσελκύσει ξένες και

εγχώριες επενδύσεις, ιδίως στο βορρά, σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει σήμερα. Μια

ένδειξη για το πόσο γρήγορα η κτηματαγορά μπορεί να αναπτυχθεί από τη στιγμή που

μειωθεί ή εξαλειφθεί ο κίνδυνος, προσφέρει η αύξηση της κατασκευαστικής δραστη-

ριότητας κατά 27% ετησίως την περίοδο 2005-06 μετά το δημοψήφισμα. Μια άλλη

ένδειξη προσφέρει η έκρηξη στις κατασκευές που ακολούθησε την ντε φάκτο διαίρεση

της νήσου το 1974. Μετά από δύο χρόνια απότομης πτώσης, η κατασκευαστική δραστη-

ριότητα αυξήθηκε στο νότιο μέρος της νήσου κατά μέσο όρο 32,9% ετησίως σε πραγ-

ματικούς όρους την περίοδο 1976-78.

Τέλος, μιας και όπως είπαμε στην αρχή, η βασική μας παραδοχή είναι ότι η λύση θα

είναι οικονομικά βιώσιμη, υποθέτουμε ότι ο όποιος μηχανισμός αποζημιώσεων προνοείται

σε αυτή είτε θα βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων της κυβέρνησης ή θα τυγχάνει διεθνών

εγγυήσεων. Με άλλα λόγια, οι συνθήκες για μια βιώσιμη κτηματαγορά θα είναι ευνοϊκές.  

Νέα κατασκευαστική δραστηριότητα: μέρισμα ειρήνης €393 εκ.
Δεδομένου ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα στο βόρειο μέρος της Κύπρου αναμέ-

νεται να αυξηθεί με ιδιαίτερη ταχύτητα στα χρόνια μετά την επανένωση, έχουμε καταρ-

τίσει προβλέψεις για τα δύο μέρη ξεχωριστά. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στο

βόρειο μέρος της Κύπρου προβλέπεται πως θα αυξηθεί κατά 27% ετησίως τα πρώτα τρία

χρόνια (ο ίδιος ρυθμός όπως το 2005-06) και μετέπειτα με τον ίδιο ρυθμό όπως και στον

νότο για τα Έτη 4 μέχρι 7. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στο νότιο μέρος της νήσου

αναμένεται να αυξηθεί μακροπρόθεσμα με ετήσιο ρυθμό 7,4%. Ο ρυθμός αυτός ξεπερ-

νά κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες αυτόν της περιόδου 2005-06 για λόγους που αναφέ-

ραμε πιο πάνω. Για κάθε μέρος της πρόβλεψης, για να υπολογίσουμε την ονομαστική

αύξηση της αξίας των κατασκευών σε ευρώ, υποθέτουμε ότι οι τιμές των κατασκευών

θα αυξάνονται με ρυθμό 5,3% όπως δηλαδή στον νότο την περίοδο 2005-6. Οι υπολογισμοί

αυτοί μεταφράζονται σε μια ετήσια ονομαστική αύξηση 10,8% για τη διαιρεμένη Κύπρο

και 14,2% για την επανενωμένη Κύπρο. Σε μια διαιρεμένη Κύπρο, η κατασκευαστική δρα-

στηριότητα αυξάνεται από €1.366,5 εκ. (€1,4 δις) το 2007 σε €3.091 εκ. (€3,1 δις) το 2015.

Στην επανενωμένη Κύπρο, η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξάνεται από €1,4 το 2007

σε €3.837,2 εκ. (€3,8 δις) το 2015, αποφέροντας €392,6 εκ. ετήσιο μέρισμα ειρήνης. 

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, εκ. €
Νέες κατασκευαστικές Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
εργασίες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 1.366,5 1.511,6 1.734,8 2.014,5 2.348,5 2.655,2 3.002,0 3.394,0 3.837,2
Ετήσια μεταβολή % 10,6% 14,8% 16,1% 16,6% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 14,2%

Διαιρεμένη Κύπρος 1.366,5 1.511,6 1.672,6 1.851,2 2.049,7 2.270,2 2.515,2 2.787,8 3.091,0
Ετήσια μεταβολή % 10,6% 10,6% 10,7% 10,7% 10,8% 10,8% 10,8% 10,9% 10,8%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 62,3 163,2 298,8 385,0 486,7 606,2 746,2 392,6
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Ακίνητα: Ετήσιο μέρισμα ειρήνης €155 εκ.
Ιστορικά στοιχεία από το νότιο μέρος της Κύπρου δείχνουν ότι η προστιθέμενη αξία

στην αγορά ακινήτων κυμάνθηκε γύρω στο 37% κατά μέσο όρο την περίοδο 1999-2006

(και βρίσκεται σε ανοδική πορεία). Συνεπώς, για να υπολογίσουμε το μέρισμα ειρήνης

από τα ακίνητα, υποθέσαμε πως και στη διαιρεμένη και στην επανενωμένη Κύπρο η

προστιθέμενη αξία των ακινήτων θα είναι σταθερά 37% της προστιθέμενης αξίας των

κατασκευών. Μια και δεν υπάρχουν στοιχεία για την προστιθέμενη αξία των ακινήτων

στον βορρά, υποθέσαμε ότι θα είναι ίση με αυτή στον νότο επί του ΑΕΠ, δηλαδή 14%.

Με βάση αυτό το σενάριο, η κτηματαγορά σε μια διαιρεμένη Κύπρο αναπτύσσεται

από €505,6 εκ. το 2007 σε €1.143,7 εκ (€1,1 δις) το 2015. Η κτηματαγορά σε μια επανε-

νωμένη Κύπρο αναπτύσσεται από €505,6 εκ. το 2007 σε €1.434 εκ. (€1,4 δις) το 2015,

προσφέροντας ετήσιο μέρισμα ειρήνης €155,3 εκ.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, εκ. €
Νέες εργασίες Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
κτηματαγοράς 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 505,6 559,3 648,3 752,8 877,6 992,3 1.121,8 1.268,3 1.434,0
Ετήσια μεταβολή % 10,6% 15,9% 16,1% 16,6% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 14,4%

Διαιρεμένη Κύπρος 505,6 559,3 618,8 685,0 758,4 840,0 930,6 1.031,5 1.143,7
Ετήσια μεταβολή % 10,6% 10,6% 10,7% 10,7% 10,8% 10,8% 10,8% 10,9% 10,8%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 29,5 67,8 119,3 152,3 191,2 236,9 290,3 155,3

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ 
& ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μια επανενωμένη Κύπρος όχι μόνο θα προσέλκυε τουρίστες από την Τουρκία, αλλά και

από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα επανενωμένο νησί θα ήταν πιο ελκυστικό στους επισκέπτες

λόγω της ευρύτερης ποικιλίας χώρων που μπορούν να επισκεφθούν, της βελτίωσης της

υποδομής και του συντονισμένου ανασχεδιασμού του περιεχομένου του τουριστικού

προϊόντος. Οι τουρίστες θα είχαν περισσότερα λιμάνια εισόδου σε όλο το νησί. Ειδικό-

τερα, η περιοχή Αμμοχώστου θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη γειτνίαση με ένα

αεροδρόμιο, ένα λιμάνι και την ανοικοδόμηση των Βαρωσίων. Αυτές οι εξελίξεις, συνε-

πάγονται μεγαλύτερους αριθμούς επισκεπτών και περισσότερα έσοδα για όλους τους

Κύπριους στον κλάδο, τόσο στον βορρά όσο και στον νότο. 

Επιπρόσθετα, η ειρηνική συμβίωση που θα επικρατήσει ανάμεσα στην Κύπρο, την

Ελλάδα και την Τουρκία μετά από μια λύση του πολιτικού προβλήματος θα επιτρέψει

την επέκταση του τουριστικού προϊόντος ώστε να περιλάβει συνδυασμένες επισκέψεις

στην Κύπρο, μέρη της Τουρκίας και της Ελλάδας, προσελκύοντας έτσι πρόσθετο του-

ρισμό στο νησί. Οι υποθέσεις μας ενισχύονται επίσης και από τις επιχειρήσεις του κλά-

δου. Σύμφωνα με μια εμπειρική μελέτη που διενεργήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2007,
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98,6% των τουρκοκυπριακών και 79,3% των ελληνοκυπριακών επιχειρήσεων θεωρούν

ότι η λύση του Κυπριακού θα προσφέρει αμοιβαίο όφελος για τον τουριστικό κλάδο.21

€316 εκ. μέρισμα ειρήνης από τουρισμό 
(εξαιρουμένης της Τουρκίας)
Ήδη προβλέψαμε την πρόσθετη ώθηση στον εκ Τουρκίας τουρισμό, απ  ̓όπου αναμέ-
νουμε €385 εκ. Συνεπώς, η ακόλουθη πρόβλεψη αφορά τον τουρισμό από τον υπόλοιπο
κόσμο πλην της Τουρκίας. Για το σενάριο μη λύσης, θεωρούμε ότι οι δύο ξεχωριστές
αγορές θα συνεχίσουν να αυξάνονται ονομαστικά με τον ίδιο ρυθμό της περιόδου
2000-06, δηλαδή 1,3% για τον νότο και 9,5% για το βορρά. Για το σενάριο λύσης, θεω-
ρούμε ότι θα υπάρξει πρόσθετη ώθηση 4% σε ονομαστικούς όρους. Στην πρόβλεψη
για τη διαιρεμένη Κύπρο, τα έσοδα από τον τουρισμό αυξάνονται από €2.194,9 εκ.
(€2,2 δις) το 2007 σε €2.679,9 εκ. το 2015. Στην πρόβλεψη για την επανενωμένη Κύπρο,
τα έσοδα από τον τουρισμό αυξάνονται από €2.194,9 εκ. το 2007 σε €3.277,5 εκ. (€3,3 δις)
το 2015, προσφέροντας μέσο ετήσιο μέρισμα ειρήνης €315,6 εκ.

21 The Future of Tourism Industry in Cyprus: Divided or United? (2008), ερευνητικό πρόγραμμα πολυμελούς ομάδας, συντονιζόμενο
από το Management Center με τη χρηματοδότηση της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ), εκ. €
Νέες τουριστικές 
εργασίες εξαιρουμένης Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
της Τουρκίας 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 2.194,9 2.244,4 2.364,0 2.491,5 2.627,8 2.773,7 2.929,9 3.097,5 3.277,5
Ετήσια μεταβολή % 2,3% 5,3% 5,4% 5,5% 5,5% 5,6% 5,7% 5,8% 5,6%

Διαιρεμένη Κύπρος 2.194,9 2.244,4 2.296,6 2.351,7 2.409,9 2.471,5 2.536,9 2.606,2 2.679,9
Ετήσια μεταβολή % 2,3% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8% 2,6%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 67,3 139,8 217,9 302,1 393,1 491,3 597,7 315,6

Παιδεία (Τουρκίας εξαιρουμένης): ετήσιο μέρισμα ειρήνης €162 εκ.
Όπως είδαμε στο Μέρος 5, ήδη λειτουργεί στο βόρειο μέρος της Κύπρου ένας δυναμι-

κός τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επανένωση αναμένεται να προσφέρει πρό-

σθετη ώθηση στον τομέα στον βορρά, μια και το εκπαιδευτικό σύστημα θα ενσωματωθεί

πλήρως σε αυτό της ΕΕ. Ο νότος επίσης θα ωφεληθεί, μια και ολόκληρη η Κύπρος θα

αποκτήσει μεμιάς τουλάχιστον 10 πανεπιστήμια και θα μετατραπεί σε περιφερειακό

εκπαιδευτικό κόμβο.

Όπως και με τον τουρισμό, υποθέτουμε ότι το ετήσιο όφελος στην αύξηση των εσό-

δων από την παιδεία θα είναι 4% ονομαστικά (περίπου 1% σε πραγματικούς όρους). Στο

σενάριο διαιρεμένης Κύπρου, το ξένο συνάλλαγμα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση

αυξάνεται με τον ίδιο (πολύ ταχύ) ρυθμό, όπως και το 2000-06 και αυξάνεται από €324,3

εκ. το 2007 σε €2.534,6 εκ. (€2,5 δις) το 2015. Στο σενάριο επανενωμένης Κύπρου, αυξά-

νεται σε €2.974,7 εκ. (€3 δις), αποφέροντας έτσι €161.7 εκ. ετήσιο μέρισμα ειρήνης.
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ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ.), εκ. €
Νέες εργασίες 
στην εκπαίδευση Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
Τουρκίας εξαιρουμένης 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 324,3 417,5 551,1 728,3 963,6 1.276,1 1.691,1 2.242,3 2.974,7
Ετήσια μεταβολή % 28,8% 32,0% 32,2% 32,3% 32,4% 32,5% 32,6% 32,7% 32,4%

Διαιρεμένη Κύπρος 324,3 417,5 538,6 695,6 899,5 1.164,3 1.508,1 1.954,7 2.534,6
Ετήσια μεταβολή % 28,8% 29,0% 29,2% 29,3% 29,4% 29,5% 29,6% 29,7% 29,4%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 12,5 32,7 64,1 111,8 182,9 287,7 440,1 161,7

Ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες: ετήσιο μέρισμα ειρήνης €103 εκ. 
Όπως είδαμε στο Μέρος 5, οι ελεγκτικές, νομικές και εμπορικές υπηρεσίες στο νότιο

μέρος της Κύπρου ήταν ένας από τους δυναμικότερους τομείς τα τελευταία χρόνια.

Τις επιχειρήσεις ελκύουν τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην ΕΕ, ο συντελεστής

εταιρικού φόρου 10%, και μια σειρά συμφωνιών (στμ: αποφυγής) διπλής φορολογίας.

Όπως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την Κύπρο για να επενδύσουν σε αναδυόμενες

αγορές στην Ανατολική Ευρώπη από την Κύπρο, είναι πιθανό να χρησιμοποιούν την

Κύπρο και για να επενδύουν στην Τουρκία, ειδικά εάν μια επανενωμένη Κύπρος υπο-

γράψει σε σύντομο χρονικό διάστημα μια συμφωνία διπλής φορολογίας με την Τουρκία.

Αυτό θα ωφελήσει κυρίως το επάγγελμα των ελεγκτών και νομικών στην Κύπρο. 

Όπως και στην παιδεία, υποθέτουμε ότι το ετήσιο όφελος στην ανάπτυξη των ελε-

γκτικών και νομικών υπηρεσιών θα είναι 4% σε ονομαστικούς όρους (περίπου 1% σε

πραγματικούς όρους). Στη βάση του σεναρίου της διαιρεμένης Κύπρου, τα έσοδα σε

ξένο συνάλλαγμα από ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό

όπως αυξήθηκαν την περίοδο 2000-06 (5,8%) και αυξάνονται από €607,9 εκ. το 2007 σε

€957,6 εκ. το 2015. Στο σενάριο επανενωμένης Κύπρου, αυξάνονται σε €1.164,6 εκα-

τομμύρια (€1,2 δις), αποφέροντας έτσι €103,3 εκ. ετήσιο μέρισμα ειρήνης. 

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΝΕΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, εκ. €
Νέες ελεγκτικές και  Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
νομικές Εργασίες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 607,9 643,4 700,3 762,3 829,7 903,1 983,0 1.069,9 1.164,6
Ετήσια μεταβολή % 5,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8%

Διαιρεμένη Κύπρος 607,9 643,4 681,0 720,8 763,0 807,6 854,8 904,7 957,6
Ετήσια μεταβολή % 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 19,3 41,4 66,7 95,5 128,2 165,2 206,9 103,3
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Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Όπως είδαμε στο Μέρος 5, οι επιδόσεις των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην

Κύπρο δεν έφταναν το πλήρες δυναμικό τους, κι αυτό σε κάποιο βαθμό λόγω της διαί-

ρεσης της νήσου. Η εξομάλυνση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ

Κύπρου και Τουρκίας θα εξαλείψει τον πολιτικό κίνδυνο που ενέχει η εκ των πραγμάτων

διαίρεση της νήσου και θα ενθαρρύνει ξένες άμεσες επενδύσεις στην Κύπρο, όπως

έγινε και σε άλλα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέραμε προη-

γουμένως, στους επενδυτές θα προσφερθεί μια νέα γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και

Τουρκίας, δηλαδή η Κύπρος. Επιπλέον, ενώ οι ΞΑΕ επικεντρώνονται επί του παρόντος

στα ακίνητα, η επανένωση θα ενθαρρύνει την επέκτασή τους σε πιο παραγωγικούς

τομείς της οικονομίας. 

Ξένες άμεσες επενδύσεις: ετήσιο μέρισμα ειρήνης €184 εκ.
Η πρόβλεψή μας πιο κάτω εξαιρεί ΞΑΕ στις κατασκευές και τα ακίνητα, μια και αυτό

περιλαμβάνεται στις προβλέψεις μας για κατασκευές και ακίνητα προηγουμένως. Για

τούτο προβαίνουμε σε μια ήπια πρόβλεψη, υποθέτοντας ότι οι ΞΑΕ θα αυξηθούν ονο-

μαστικά κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες περισσότερο στην περίοδο 2009-15 απ  ̓ό,τι

την περίοδο 2000-06. Στο σενάριο διαιρεμένης Κύπρου, οι εισρέουσες ΞΑΕ  αυξάνονται

από €1.476,6 εκ. (€1,5 δις) το 2007 σε €2.774,6 εκ. (€2,8 δις) το 2015. Προβλέπουμε οι

ΞΑΕ μιας επανενωμένης Κύπρου να αυξάνονται σε €3.154,1 εκ. (€3,2 δις) το 2015 προ-

σφέροντας μέσο ετήσιο μέρισμα ειρήνης €183,9 εκ.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΝΕΕΣ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, εκ. €
Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος

Νέες ΞΑΕ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Επανενωμένη Κύπρος 1.476,8 1.597,9 1.760,9 1.940,6 2.138,5 2.356,7 2.597,1 2.862,1 3.154,1
Ετήσια μεταβολή % 8,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%

Διαιρεμένη Κύπρος 1.476,8 1.597,9 1.729,0 1.870,8 2.024,2 2.190,2 2.369,9 2.564,2 2.774,6
Ετήσια μεταβολή % 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 32,0 69,8 114,3 166,5 227,3 297,9 379,5 183,9

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
Αν προσθέσουμε τις νέες εξαγωγές αγαθών στην Τουρκία κάθε χρόνο· νέες εξαγωγές

υπηρεσιών· πρόσθετες κατασκευές στο εσωτερικό και εργασίες στην κτηματαγορά·

νέα έσοδα από τουρισμό και παιδεία (Τουρκίας εξαιρουμένης)· πρόσθετα έσοδα από

ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες· και νέες ΞΑΕ πλην των κατασκευών, βλέπουμε ότι

το μέρισμα ειρήνης αυξάνεται από €283 εκ., ή 1,4% του ΑΕΠ το 2009, σε €3.844 εκ.

(€3,9 δις), ή 10% του ΑΕΠ το 2015 (βλέπε συνοπτικό πίνακα στην επόμενη σελίδα). Η

μέση ετήσια ώθηση στις επιχειρήσεις είναι περίπου €1,8 δις (πάνω από Λ.Κ.1 δις ή 3

δισεκατομμύρια νέες τουρκικές λίρες). Μεταφράζοντας το ετήσιο μέρισμα σε εισόδημα
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ανά οικογένεια (νοικοκυριό) της Κύπρου, αναλογούν περίπου €5.500 ανά νοικοκυριό

ετησίως, ή €1.800 ανά άτομο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του μερίσματος ειρήνης, συμπερι-

λάβαμε μόνο τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην Τουρκία, και όχι όλη την αγορά

αγαθών και υπηρεσιών, η οποία επίσης περιλαμβάνει και τις εισαγωγές. Είναι ολοφά-

νερο πως και οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην εισαγωγή και διανομή αγαθών και

υπηρεσιών θα επωφεληθούν ουσιαστικά από την αμφίδρομη ανάπτυξη του εμπορίου. 

Η ναυτιλία και το Τζεϊχάν το μεγεθύνουν
Για μερικούς ακόμα λόγους, θα πρέπει να αναμένουμε ότι το πραγματικό μέρισμα ειρή-

νης θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Κατ  ̓αρχάς δεν έχουμε ακόμα λάβει υπ  ̓όψιν στη βασική

μας πρόβλεψη τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν οι διαμετακομιστικές και

άλλες υπηρεσίες σε σχέση με τον πετρελαιαγωγό Μπακού-Τζεϊχάν. Ακόμα κι αν η

Κύπρος εξασφαλίζει μόνο 5% από την αξία των 1,2 εκ. βαρελιών που αναμένεται ότι θα

μεταφέρονται καθημερινά από το Τζεϊχάν σε εταιρείες πετρελαιοειδών, αναμένεται

ότι θα της απέφερε μεσοπρόθεσμα €2 δις ετησίως.

Δεύτερον, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, η μη εφαρ-

μογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας κοστίζει στον ναυτιλιακό κλάδο στο νότο Λ.Κ. 65 εκ.

(€111 εκ.) ετησίως από το 2004, που είναι πολύ πιθανόν να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.

Αυτούς τους παράγοντες δεν τους συμπεριλάβαμε στη βασική μας πρόβλεψη διότι οι

πηγές των εκτιμήσεων ήταν εξωτερικές, και όχι βασισμένες σε ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο,

θα μπορούσαν ενδεχομένως να διπλασιάσουν το ετήσιο μέρισμα ειρήνης της οικονο-

μίας και κάθε νοικοκυριού.

Τρίτον, ο μεγάλος εμπορικός κλάδος θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί αν η

Κύπρος καταστεί μεσάζουσα στη διάθεση προϊόντων προς και από την Τουρκία. Τέλος,

δεν έχουμε συμπεριλάβει στους πίνακές μας την επίδραση στις επιχειρήσει ς από μια

αύξηση των εισαγωγών στο εμπόριο Κύπρου και Τουρκίας. 

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΖΕΪΧΑΝ, εκ. €
Νέες ναυτιλιακές  
εργασίες /μεταφορά Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Μ. όρος
Τουρκίας πετρελαίου 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Πρωτόκολλο 
της Άγκυρας 0,0 0,0 161,1 169,1 177,6 186,4 195,8 205,6 215,8
Εργασίες από 
πετρελαιαγ. Τζεϊχάν 0,0 0,0 250,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Ετήσια μεταβολή % 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,3%

Ετήσιο μέρισμα ειρήνης 0,0 0,0 411,1 669,1 1.177,6 1.686,4 2.195,8 2.205,6 2.215,8 1.508,8
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ΕΠΑΝΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ: 2008* 2009* 2015* Μέση Ετήσιο Όφελος ανά
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έτος 0 Έτος 1 Έτος 7 Αύξηση** Όφελος Νοικοκυριό

Εκ. € Εκ. € Εκ. € 2009-15 % Εκ. € *** € ***

Α. Νέες εξαγωγές στην Τουρκία
1. Εξαγωγές αγαθών στην Τουρκία: με λύση 25,1 31,9 134,5 27,1 - -

2. Εξαγωγές αγαθών στην Τουρκία: χωρίς λύση 25,1 25,5 28,4 1,8 - -

3. Υποσύνολο εξαγωγών αγαθών στην Τουρκία (1-2) 0,0 6,4 106,1 - 46,3 139

4. Εξαγωγές υπηρεσιών στην Τουρκία: με λύση 516,6 645,8 2.463,4 25,0 - -

εκ των οποίων:

Έσοδα από τουρισμό εκ Τουρκίας: με λύση 213,2 277,1 1.337,7 30,0 384,8 1.155

Έσοδα από μεταφορές εκ Τουρκίας: με λύση 51,7 62,1 185,3 20,0 21,8 65

5. Εξαγωγές υπηρεσιών στην Τουρκία: χωρίς λύση 516,6 592,3 1.346,4 14,7 - -

εκ των οποίων:

Έσοδα από τουρισμό εκ Τουρκίας: χωρίς λύση 213,2 233,4 402,0 9,5 - -

Έσοδα από μεταφορές εκ Τουρκίας: χωρίς λύση 51,7 59,3 134,7 14,7 - -

6. Υποσύνολο νέων εξαγωγών υπηρεσιών 
στην Τουρκία (4-5) 0,0 53,4 1.116,9 - 463,7 1.393

7. Όφελος από νέες εξαγωγές στην Τουρκία (3+6) 0,0 59,8 1.223,0 - 510,1 1.532

Β. Πρόσθετες εργασίες σε κατασκευές και κτηματαγορά
7. Κατασκευές εσωτερικού: με λύση 1.511,6 1.734,8 3.837,2 14,2 - -

8. Κατασκευές εσωτερικού: χωρίς λύση 1.511,6 1.672,6 3.091,0 10,8 - -

9. Υποσύνολο νέων κατασκευαστικών εργασιών (7-8) 0,0 62,3 746,2 - 392,6 1.179

10. Εργασίες κτηματαγοράς: με λύση 559,3 648,3 1.434,0 14,4 - -

11. Εργασίες κτηματαγοράς: χωρίς λύση 559,3 618,8 1.143,7 10,8 - -

12. Υποσύνολο νέων εργασιών κτηματαγοράς (10-11) 0,0 29,5 290,3 - 155,3 466

13. Πρόσθετο όφελος από κατασκευές 
και κτη/γορά (9+12) 0,0 91,7 1.036,5 - 548,0 1.646

Γ. Άλλες πρόσθετες εργασίες
14. Τουρισμός (Τουρκίας εξαιρουμένης): με λύση 2.244,4 2.364,0 3.277,5 5,6 - -

15. Τουρισμός (Τουρκίας εξαιρουμένης): χωρίς λύση 2.244,4 2.296,6 2.679,9 2,6 - -

16. Υποσύν. νέων εσόδων από τουρισμό 
(Τουρκίας εξ.) (14-15) 0,0 67,3 597,7 - 315,6 948

17. Έσοδα από τριτ/μια εκπαίδευση 
(Τουρκίας εξ.): με λύση 417,5 551,1 2.974,7 32,4 - -

18. Έσοδα από τριτ/μια. εκπαίδευση 
(Τουρκίας εξ.): χωρίς λύση 417,5 538,6 2.534,6 29,4 - -

19. Υποσύνολο νέων εσόδων από εκπαίδευση (17-18) 0,0 12,5 440,1 - 161,7 486

20. Ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες: με λύση 643,4 700,3 1.164,6 8,8 - -

21. Ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες: χωρίς λύση 643,4 681,0 957,6 5,8 - -

22. Υποσύν. νέων ελεγκτικών και νομικών υπηρεσιών
(20-21) 0,0 19,3 206,9 - 103,3 310

23. Πρόσθετο όφελος από άλλα επαγγέλματα 
(16+19+22) 0,0 99,2 1.244,7 - 580,6 1.744
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ΕΠΑΝΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ: 2008* 2009* 2015* Μέση Ετήσιο Όφελος ανά
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έτος 0 Έτος 1 Έτος 7 Αύξηση** Όφελος Νοικοκυριό

Εκ. € Εκ. € Εκ. € 2009-15 % Εκ. € *** € ***

Δ. Πρόσθετες ξένες άμεσες επενδύσεις (κατασκευών εξαιρ.)
24. Ξένες άμεσες επενδύσεις κατασκευών εξαιρ.: 

με λύση 1.597,9 1.760,9 3.154,1 10,2 - -
25. Ξένες άμεσες επενδύσεις κατασκευών εξαιρ.: 

χωρίς λύση 1.597,9 1.729,0 2.774,6 8,2 - -
26. Υποσύνολο ξένων άμεσων επενδύσεων (24-25) 0,0 32,0 379,5 - 183,9 552
27. Όφελος από πρόσθ. Ξέν. άμ. επενδύσεις 

(16+19+22+25) 0,0 32,0 379,5 - 183,9 552

28. Συνολικό μέρισμα ειρήνης (7+13+23+26) 0,0 283,0 3.884,0 - 1.823,0 5.474

% του επανενωμένου ΑΕΠ 0,0 1,4 10,3 - - -

Υπόμνημα: Άλλο πιθανό εισόδημα
Ναυτιλία: εφαρμογή Πρωτοκόλλου της Άγκυρας 0,0 161,1 215,8 5,0 187,3 563
Έσοδα από μεταφ. και αποθήκ. από πετρ/γωγό 
Τζεϊχάν 0,0 250,0 2.000,0 47,2 1.321,4 3.968
Πιθανό όφελος για ναυτιλία και μεταφορά 
πετρελαίου 0,0 411,1 2.215,8 35,5 1.831,5 5.500

* Αναμενόμενες/ος/α εξαγωγές/κυκ. εργασιών/έσοδα. ** Ονομ. αύξηση σε €. *** Νέες ετήσιες εργασίες μετά τη
λύση (μ. όρος). 
Πηγές κύριας πρόβλεψης: εκτιμήσεις συγγραφέων βάσει ελληνοτουρκικής ανάπτυξης & πρόσφατες μακροοικ. 
επιδόσεις της Κύπρου.
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22 Κεντρική Τράπεζα του Μπαχρέιν, Οικονομικοί Δείκτες, Σεπτέμβριος 2007. 

7. ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ «ΟΥΤΟΠΙΚΕΣ»
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Θ
α θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας με μερικές φαινομενικά «ουτοπι-

κές» σκέψεις και εισηγήσεις. Πρόκειται δηλαδή για μερικές ιδέες του τύπου

«τι θα γινόταν, εάν», οι οποίες πιστεύουμε ότι θα στήριζαν σε μεγάλο βαθμό

την επαναπροσέγγιση και την ίδια στιγμή θα απέφεραν ουσιώδη οφέλη για όλα τα

εμπλεκόμενα μέρη.

Περιφερειακός κόμβος αποθήκευσης πετρελαίου
Η Κύπρος θα μπορούσε να επωφεληθεί από την αυξανόμενη μεταφορά πετρελαίου

κατά μήκος της βόρειάς της ακτής που θα προέλθει από τον πετρελαιαγωγό Μπακού-

Τιφλίδας-Τζεϊχάν, οργανώνοντας ένα περιφερειακό αποθηκευτικό κέντρο. Προς το

παρόν, για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σχετικά με τις (στμ: αποθηκευτικές)

δυνατότητές του, το νότιο μέρος της νήσου ενοικιάζει ακριβά αποθηκευτικό χώρο

στην Ελλάδα. Ωστόσο, με εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, η Κύπρος θα μπο-

ρούσε να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο, εξασφαλίζοντας έσοδα με την ενοικίαση

χώρου σε τρίτους. Δεδομένου ότι τα δεξαμενόπλοια θα περνούν έτσι κι αλλιώς, είναι

καλύτερα για την Κύπρο να εξασφαλίζει κάποιο όφελος, παρά να υφίσταται μόνο το

περιβαλλοντικό κόστος ως αποτέλεσμα της διέλευσης αυτής. Τα κέρδη από αυτές τις

εργασίες θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε περιβαλλοντικά προγράμματα. 

Μια σήραγγα φιλίας μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας
Η δεύτερη εισήγηση είναι η κατασκευή σήραγγας μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Ως

μικρή νησιωτική οικονομία, το Μπαχρέιν ανακάλυψε από την κατασκευή της Γέφυρας

Βασιλέας Φαντ που το ενώνει με τη μεγαλύτερη αγορά της Σαουδικής Αραβίας, πως

μια φυσική σύνδεση με τον μεγαλύτερό του γείτονα οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση του

τουριστικού ρεύματος. Ενώ αφικνούνται 1,5 εκ. τουρίστες διά θαλάσσης και αέρος,

μέσω της Γέφυρας αφικνούνται 5,7 εκ.,22 συχνά για σύντομες επισκέψεις για το Σαβ-

βατοκύριακο. Πραγματικά, η σύνδεση αυτή υπήρξε τόσο επιτυχής, που τώρα η κυβέρ-

νηση σχεδιάζει επίσης και μια γέφυρα 45 χιλιομέτρων προς το Κατάρ. Σήμερα, και τα



60 Η επόμενη μέρα

δύο μέρη στην Κύπρο προσελκύουν πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο διά

αέρος και θαλάσσης. Μια σήραγγα ή μια γέφυρα (που είναι επίσης δυνατή με τις νέες

τεχνολογίες στην εφαρμοσμένη μηχανική) μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, όχι μόνο θα

προσέλκυε σημαντικά περισσότερους τουρίστες από την Τουρκία αλλά θα συνέδεε την

Κύπρο με την Ηπειρωτική Ευρώπη με τεράστια οφέλη για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Αιγυπτο-κυπριακό-τουρκικός αγωγός φυσικού αερίου
Η Αίγυπτος είναι ήδη ένας σημαντικός παραγωγός φυσικού αερίου και η Τουρκία

καθιερώνεται στην Ευρώπη ως ενεργειακός κόμβος με τον αγωγό Μπακού-Τζεϊχάν, τον

αγωγό φυσικού αερίου Blue Stream από τη Ρωσία και, πιο πρόσφατα, με τον ελληνοτουρ-

κικό αγωγό φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν που λειτούργησε το 2007. Η Κύπρος θα

μπορούσε να καταστεί μέρος αυτού του δικτύου συμμετέχοντας σε έναν αγωγό φυσικού

αερίου που θα ξεκινούσε από την Αίγυπτο και θα κατέληγε στην Τουρκία μέσω Κύπρου και

θα συνδεόταν με τον ελληνοτουρκικό αγωγό. Αυτό, όχι μόνο θα απέφερε στην Κύπρο

ουσιαστικό διαμετακομιστικό εισόδημα, αλλά θα αύξανε το επενδυτικό ενδιαφέρον για

έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κύπρο. Προς το παρόν, το μόνο πιθανόν

είναι οι επενδυτές να αποφεύγουν εμπλοκή λόγω των τουρκικών παραστάσεων σε

σχέση με τυχόν έρευνες. Μια επανενωμένη Κύπρος την οποία διασχίζει αγωγός φυσικού

αερίου είναι πολύ πιο ελκυστική επιλογή για επενδυτές στον τομέα των υδρογονανθράκων



Η
επαναπροσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εκτόξευσε τις εμπορικές σχέ-
σεις μεταξύ των δύο χωρών και μετέτρεψε την Ελλάδα σε έναν από τους δέκα
βασικότερους επενδυτές στην Τουρκία και την Τουρκία σε μια από τις πιο

ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές για την Ελλάδα, ειδικά στον τουρισμό. Αυτή η αξιοση-
μείωτη αύξηση των εργασιών, παρά την εχθρότητα αιώνων, υποδεικνύει ότι οι επιχει-
ρήσεις ξεπερνούν γρήγορα τα αισθήματα καχυποψίας, μόλις βελτιωθούν οι πολιτικές
συνθήκες. Αυτές οι εξελίξεις σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος της Κύπρου, καταδει-
κνύουν ότι οι πιο επικερδείς ευκαιρίες για κυπριακές επιχειρήσεις μετά από μια λύση
βρίσκονται στο εξωτερικό, και, για να είμαστε πιο ακριβείς, στη συνεργασία με την
Τουρκία. Ωστόσο, η επανένωση αναμένεται να οδηγήσει σε ουσιαστικά επαναλαμβα-
νόμενα οφέλη για εργασίες επίσης και στο ίδιο το νησί.

Οι βασικότεροι τομείς που αναμένεται να επωφεληθούν είναι οι κατασκευές και η
αγορά ακινήτων, ο τουρισμός, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι ελεγκτικές και νομικές
υπηρεσίες, ενώ οι εξαγωγές αγαθών, όπως των φαρμακευτικών, επίσης αναμένεται πως
θα ωφεληθούν. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, η επανένωση της Κύπρου θα μπορούσε να
προσφέρει κάθε χρόνο: 

� €510 εκ. ετησίως πρόσθετες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην Τουρκία, εκ
των οποίων:

� €385 εκ. από τον τουρισμό και €22 εκ. από τις μεταφορές
� €618 εκ. ετησίως σε συνολικά πρόσθετο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών με την

Τουρκία
� €393 εκ. ετησίως σε νέες κατασκευαστικές εργασίες για κυπριακές κατασκευα-

στικές εταιρείες
� €155 εκ. ετησίως σε νέο κύκλο εργασιών για κυπριακές κτηματομεσιτικές επι-

χειρήσεις
� €316 εκ. ετησίως (εξαιρουμένων νέων εργασιών από την Τουρκία πιο πάνω) σε

νέες εργασίες για κυπριακές τουριστικές επιχειρήσεις
� €162 εκ. ετησίως σε πρόσθετα έσοδα για τον κυπριακό πανεπιστημιακό εκπαι-

δευτικό τομέα
� €103 εκ. ετησίως σε πρόσθετα έσοδα για κυπριακά ελεγκτικά και δικηγορικά

γραφεία
� €184 εκ. ετησίως σε νέες άμεσες ξένες επενδύσεις (εξαιρουμένων κατασκευών

και κτηματαγοράς, βλ. πιο πάνω) στην Κύπρο
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Η μέση ετήσια ώθηση για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε €1,8 δις (πάνω από Λ.Κ. 1 δις

και πάνω από 3 δις νέες τουρκικές λίρες), ή κατά μέσο όρο λίγο πιο πάνω από το 10% του

ΑΕΠ μέχρι το 2015. Αν μετατρέψουμε αυτό το ποσό σε ετήσιο μέρισμα ανά οικογένεια

(νοικοκυριό) στην Κύπρο, αναλογεί σε ένα μέρισμα-όφελος από την ειρήνη περίπου

€5.500 ανά νοικοκυριό κάθε χρόνο, ή 20% του σημερινού μέσου μισθού στο νότιο

μέρος της νήσου και 40% του μέσου μισθού στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Αυτός ο

υπολογισμός είναι το ελάχιστο αναμενόμενο μια και επικεντρώνεται μόνο στους

τομείς που εκτιμάται ότι θα αποκομίσουν το μεγαλύτερο όφελος. Επιπλέον, προσθέτο-

ντας τα πιθανά οφέλη της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας (€187 εκ. ετη-

σίως) και τις νέες εργασίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον πετρελαιαγωγό

Μπακού-Τζεϊχάν (€1,3 δις) θα μπορούσαν να διπλασιάσουν το υπολογισμένο μέρισμα

ειρήνης σε €3,6 δις, ή €11.000 για κάθε νοικοκυριό ετησίως. 

Με τόσο μεγάλα μεγέθη είναι βέβαιο ότι δεν έχει σημασία αν τα οικονομικά οφέλη

θα είναι μεγαλύτερα για τους Ελληνοκύπριους ή τους Τουρκοκύπριους. Η επανένωση

έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τεράστιο οικονομικό όφελος για τον καθένα και την

καθεμιά στο νησί.

Φυσικά, με μια τέτοια ραγδαία ανάπτυξη του εμπορίου, η Τουρκία επίσης θα ωφε-

ληθεί. Εκτιμάμε ότι η Τουρκία θα κερδίσει €440 εκ. ετησίως από το νέο εμπόριο με την

Κύπρο. Ακόμα σημαντικότερη είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με την Κύπρο που θα

αφαιρέσει τα βασικά εμπόδια στην πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, από την οποία πάλι, θα μπορούσαμε να αναμένουμε να δημιουργήσει μια ακόμα

μεγαλύτερη αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων απ  ̓ό,τι έχουμε δει. 

Μπαίνουμε στον πειρασμό να σκεφτούμε πως η λύση του Κυπριακού θα μπορούσε

να αποτελματωθεί στις λεπτομέρειες για το κατά πόσον αυτή ή η άλλη λύση θα λει-

τουργούσε. Αν και κι αυτό το ζήτημα είναι σημαντικό, τείνει να αποπροσανατολίζει από

τα μακροπρόθεσμα οφέλη. Ένας από τους λόγους που διενεργήσαμε αυτή τη μελέτη

ήταν για να αφήσουμε τη φαντασία μας να διαπεράσει τα όρια της λύσης, να εκτιμήσει

με ξεκάθαρο και ορθολογιστικό τρόπο τις πραγματικές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για

επιχειρήσεις. Εάν προχωρήσουμε πέρα από τη λύση, και φτάσουμε στη μέρα μετά από

μια λύση, τότε η μελέτη τονίζει ότι τα οφέλη για όλους τους Κύπριους θα είναι τεράστια

και διαρκή: τόσο καλά ώστε να ελπίζουμε πως θα αρκούν για να θάψουμε τις διαφορές

μας για πάντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Α
ποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ονομαστικούς ρυθμούς αύξησης (σε ευρώ)

παρά πραγματικούς ρυθμούς για όλες τις προβλέψεις πλην αυτών για τις κατα-

σκευές και την αγορά ακινήτων για διάφορους λόγους. Κατ  ̓αρχήν, ο κύριος

όγκος του αναμενόμενου εμπορίου μεταξύ της Κύπρου και του υπόλοιπου κόσμου

αφορά τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι κατά πολύ λιγότερο ευαίσθητες στις αλλαγές των

τιμών προϊόντων ανά το παγκόσμιο όπως το πετρέλαιο. Δεύτερον, για να μπορέσουμε

να κάνουμε προβλέψεις για τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε πραγματικούς

όρους με κάποια βεβαιότητα, θα χρειάζονταν ακριβή ιστορικά στοιχεία για τις τιμές

των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (ξεχωριστά) και τιμές εισαγωγών αγαθών και

υπηρεσιών (ξεχωριστά) για κάθε οικονομία που εξετάζουμε. Τέτοιες στατιστικές δεν

υπάρχουν. Τρίτον, η εμπειρία παλαιότερων προβλέψεων για την οικονομία του νότιου

μέρους της Κύπρου μάς δίδαξε πως αν είχαμε εκτιμήσει τις ιστορικές τιμές εξαγωγών

και εισαγωγών από παγκόσμιες τάσεις στις τιμές εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρε-

σιών, και είχαμε χρησιμοποιήσει την ίδια μεθοδολογία για να προβλέψουμε μελλοντικές

τιμές εξαγωγών και εισαγωγών, η αναδρομική επαλήθευση θα ήγειρε ερωτήματα για

την εγκυρότητα της πρόβλεψης. Τέλος, ο βασικότερός μας στόχος σε αυτή τη μελέτη

είναι οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να ξέρουν τι αξίζει η λύση σε πραγματικές χρη-

ματικές τιμές. Παρ  ̓όλα ταύτα, παραδεχόμαστε ότι η απόφασή μας να προβούμε σε

πρόβλεψη για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές σε ονομαστικές τιμές ενέχει τον κίνδυνο

να μην έχουμε λάβει πλήρως υπ  ̓όψιν τις αλλαγές στις τιμές εισαγωγών και εξαγωγών. 
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Στατιστικές πηγές
Cyprus (north): State Planning Organization; Department of Trade; Department of Tourism

Planning

Cyprus (south): Statistical Service (Cystat); Central Bank of Cyprus; Eurostat

Greece: Bank of Greece; Statistical Service of Greece; Eurostat

Turkey: Turkish Statistical Institute; Central Bank of Turkey; Eurostat

Other sources: Central Bank of Bahrain, Economic Indicators; IMF economic forecast database;

Global Property Guide, www.globalpropertyguide.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παράρτημα Πίνακας 1: Ελλάδα: Ροές του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών με Τουρκία

Ελλάδα: Ροές του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών με Τουρκία

Εκ. € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Εξαγωγές αγαθών 54,3 132,2 189,7 128,6 154,7 170,3 216,2 402,2 544,1

Εισαγωγές αγαθών 79,5 224,8 347,3 417,9 476,3 499,6 599,2 627,7 902,6

Εξαγωγές υπηρεσιών 11,6 22,1 22,7 22,0 83,4 99,4 121,4 113,5 147,5

Μεταφορές 11,6 8,2 13,3 12,5 15,8 18,8 21,1 28,4 50,2

Θαλάσσιες μεταφορές, 
εμπορεύματα 11,7 15,6 22,6

Τουρισμός 0,0 5,1 5,1 3,4 60,2 68,1 86,0 64,3 69,0

Επαγγελματικά ταξίδια 32,4

Άλλα προσωπικά ταξίδια 32,0

Ασφαλιστικές υπηρεσίες 0,0 0,1 0,1 0,2 0,7 1,5 1,4 2,1

Άλλες επαγγελματικές 
υπηρεσίες 0,0 7,0 2,1 4,2 4,2 6,8 8,3 8,9

Διάφορες επαγγελμ. 
και τεχν. υπηρεσίες 6,2 7,7 7,6

Εισαγωγές υπηρεσιών 8,8 24,0 44,3 70,9 113,1 104,6 115,8 178,8 185,4

Μεταφορές 3,2 15,9 35,7 55,9 37,4 47,6 47,7 57,6 88,4

Τουρισμός 0,8 3,6 2,7 2,7 64,3 45,0 52,9 100,8 70,2

Εισοδήματα (συμπ. τόκοι, 
κέρδη και μερίσμ.) 0,0 3,5 24,5 14,5 5,4

Αποζημιώσεις εργαζομένων 0,0 2,8 3,7 3,7 2,7

Εισόδημα από επενδύσεις 0,0 0,8 20,8 10,8 2,7

Τρέχουσες συναλλαγές, 
πίστωση 66,0 159,5 237,7 166,4 247,9 304,2 355,4 547,8 728,9

Τρέχουσες συναλλαγές, 
χρέωση 92,0 252,6 397,8 492,2 595,4 614,0 726,1 819,0 1.103,1

Τρέχουσες συναλλαγές, 
υπόλοιπο -26,0 -93,1 -160,1 -325,8 -347,5 -309,8 -370,7 -271,2 -374,2

Σημειώσεις: Κενό = μη διαθέσιμο στοιχείο. 
Πηγές: Ευρωστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος.



68 Η επόμενη μέρα

Παράρτημα Πίνακας 2: Ελληνοτουρκικό εμπόριο υπηρεσιών

Ελλάδα και Τουρκία: εμπόριο υπηρεσιών, εκ. €

Ελλάδα: Τουρκία: Συνολικό 
Εξαγωγή Ετήσια Εξαγωγή Ετήσια διμερές Ετήσια 

υπηρεσιών μεταβολή υπηρεσιών μεταβολή  εμπόριο μεταβολή  
Έτος στην Τουρκία % στην Ελλάδα % υπηρεσιών %

1999 22,1 24,0 46,1

2000 22,7 2,7 44,3 84,6 67,0 45,3

2001 22,0 -3,1 70,9 60,0 92,9 38,7

2002 83,4 279,1 113,1 59,5 196,5 111,5

2003 99,4 19,2 104,6 -7,5 204,0 3,8

2004 121,4 22,1 115,8 10,7 237,2 16,3

2005 113,5 -6,5 178,8 54,4 292,3 23,2

2006 147,5 30,0 185,4 3,7 332,9 13,9

Ετήσιος μέσος όρος 
1999-2006 49,1 37,9 36,1

Σημείωση: Στοιχεία για την Τουρκία προέρχονται από ελληνικές εισαγωγές.
Πηγές: Ευρωστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος. 

Παράρτημα Πίνακας 3: Ελληνοτουρκικό εμπόριο αγαθών

Ελλάδα και Τουρκία: εμπόριο αγαθών, εκ. €

Ελλάδα: Τουρκία: Συνολικό 
Εμπόριο Ετήσια Εμπόριο Ετήσια διμερές Ετήσια 
αγαθών μεταβολή αγαθών μεταβολή εμπόριο μεταβολή 

Έτος με Τουρκία % με Ελλάδα % αγαθών %

1999 132,2 224,8 357,0

2000 189,7 43,5 347,3 54,5 537,0 50,4

2001 128,6 -32,2 417,9 20,3 546,5 1,8

2002 154,7 20,3 476,3 14,0 631,0 15,5

2003 170,3 10,1 499,6 4,9 669,9 6,2

2004 216,2 27,0 599,2 19,9 815,4 21,7

2005 402,2 86,0 627,7 4,8 1.029,9 26,3

2006 544,1 35,3 902,6 43,8 1.446,7 40,5

Ετήσιος μέσος όρος 
1999-2006 27,1 23,2 23,2

Σημείωση: Στοιχεία για την Τουρκία προέρχονται από ελληνικές εισαγωγές.
Πηγές: Ευρωστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Παράρτημα Πίνακας 4: Ελληνοτουρκική τουριστική αγορά

Ελλάδα και Τουρκία: τουριστική αγορά, εκ. €

Ελλάδα: Τουρκία: Συνολική 
Έσοδα Ετήσια Έσοδα Ετήσια διμερής Ετήσια 

από τουρισμό μεταβολή από τουρισμό μεταβολή τουριστική μεταβολή 
Έτος από Τουρκία % από Ελλάδα % αγορά % 

1999 5,1 3,6 8,7

2000 5,1 0,0 2,7 -25,0 7,8 -10,3

2001 3,4 -33,3 2,7 0,0 6,1 -21,8

2002 60,2 1.670,6 64,3 2.281,5 124,5 1.941,0

2003 68,1 13,1 45,0 -30,0 113,1 -9,2

2004 86,0 26,3 52,9 17,6 138,9 22,8

2005 64,3 -25,2 100,8 90,5 165,1 18,9

2006 69,0 7,3 70,2 -30,4 139,2 -15,7

Ετήσιος μέσος όρος 
1999-2006 237,0 329,2 275,1

Σημείωση: Στοιχεία για την Τουρκία προέρχονται από ελληνικές εισαγωγές.
Πηγές: Ευρωστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος. 

Παράρτημα Πίνακας 5: Ελληνοτουρκική αγορά μεταφορών

Ελλάδα και Τουρκία: αγορά μεταφορών, εκ. €

Ελλάδα: Τουρκία: Συνολική 
Έσοδα για Ετήσια Έσοδα από Ετήσια διμερής Ετήσια 

μεταφορές μεταβολή μεταφορές μεταβολή αγορά μεταβολή 
Έτος από Τουρκία % από Ελλάδα % μεταφορών %

1999 8,2 15,9 24,1

2000 13,3 62,2 35,7 124,5 49,0 103,3

2001 12,5 -6,0 55,9 56,6 68,4 39,6

2002 15,8 26,4 37,4 -33,1 53,2 -22,2

2003 18,8 19,0 47,6 27,3 66,4 24,8

2004 21,1 12,2 47,7 0,2 68,8 3,6

2005 28,4 34,6 57,6 20,8 86,0 25,0

2006 50,2 76,8 88,4 53,5 138,6 61,2

Ετήσιος μέσος όρος 
1999-2006 32,2 35,7 33,6

Σημείωση: Στοιχεία για την Τουρκία προέρχονται από ελληνικές εισαγωγές.
Πηγές: Ευρωστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος.
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Παράρτημα Πίνακας 6: Βασικότερες εξαγωγικές αγορές για αγαθά της Τουρκίας 

Τουρκία: Βασικότερες εξαγωγικές αγορές για αγαθά
Εκ. δολάρια ΗΠΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Γερμανία 20,6 18,6 17,1 16,3 15,8 13,8 12,9 11,3

Ηνωμένο Βασίλειο 6,9 7,3 6.9 8,4 7,8 8,8 8,1 8,0

Ιταλία 6,3 6,4 7,5 6,6 6,8 7,4 7,6 7,9

ΗΠΑ 9,2 11,3 10,0 9,3 7,9 7,7 6,7 5,9

Ισπανία 2,9 2,6 3.0 3,1 3,8 4,1 4,1 4,3

Γαλλία 5,9 6,0 6,0 5,9 6,0 5,8 5,2 5,4

Ρωσία 2,2 2,3 2,9 3,3 2,9 2,9 3,2 3,8

Ολλανδία 3,5 3,1 2,8 2,9 3,2 3,4 3,4 3,0

Βέλγιο-Λουξεμβούργο 2,3 2,3 2,2 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6

Ελλάδα 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,1 1,6

ΕΕ 15.424,2 15.664,4 17.545,6 20,415,0 27.393,8 36.580,9 41.364,9 47.929,2

Συνολικές εξαγωγές 26.587,2 27.774,9 31.334,2 36,059,9 47.252,8 63.167,2 73.476,4 85.528,4

Μεταβολή % 4,5 12,8 15,1 31,0 33,7 16,3 16,4

Πηγή: Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

Παράρτημα Πίνακας 7: Βασικότεροι προμηθευτές αγαθών της Τουρκίας

Τουρκία: Εισαγωγές από περιοχή
Εκ. δολάρια ΗΠΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ΕΕ 22.530 28.527 19.824 25.689 35.140 48.103 52.696 59.338

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 4.172 6.149 5.738 7.487 10.341,5 15.757 20.385,9 25.692

Λοιπές ασιατικές χώρες 5.073 6.933 4.884 6,530 9.644 15.500 20.581 25.634

Εγγύς και Μέση Ανατολή 2.124 3.373 3.017 3.186 4.455 5.585 7.967 10.568

Βόρειος Αμερική 3.257 4.168 3.390 3.421 3.741 5.114 5.823 6.932

Βόρειος Αφρική 1.404 2.257 2.115 2.138 2.519 3.231 4.212 4.878

Λοιπές αφρικανικές χώρες 284 457 704 558 820 1.589 1.835 2.526

Νότιος Αμερική 452 551 410 541 1.012 1.272 1.747 2.130

Αυστραλία και 
Νέα Ζηλανδία 157 305 232 313 247 302 321 399

Κεντρική Αμερική 
και Καραϊβική 91 80 41 103 169 209 287 335

Άλλες 621 1.208 741 1.013 662 67 158 105

Σύνολο 40.671 54.503 41.399 51.554 69.340 97.540 116.774 139.480

Πηγή: Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο.
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Παράρτημα Πίνακας 8: Συγκριτικοί δείκτες ΑΕΠ της Κύπρου

Κύπρος: Συγκριτικοί δείκτες ΑΕΠ, 2006

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, εκ. €

Κύπρος (βορράς) 2.035

Κύπρος (νότος) 14.278

Βορράς ως % επί του Νότου 14,3

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, €

Κύπρος (βορράς) 9.147

Κύπρος (νότος) 18.480

Βορράς ως % επί του Νότου 49,5

Πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ (%)

Κύπρος (βορράς) 7,8

Κύπρος (νότος) 3,9

Πηγές: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού, Στατιστική Υπηρεσία.

Παράρτημα Πίνακας 9: Κύπρος (νότος): Αφίξεις τουριστών και έσοδα 

Κύπρος (νότος): Αφίξεις τουριστών και έσοδα
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Αφίξεις (σε χιλιάδες)

Σύνολο 2.088 2.223 2.434 2.686 2.697 2.418 2.303 2.349 2.470 2.401

Ετήσια μεταβολή % 7,1 6.5 9.5 10.3 0.4 -10,3 -4,8 2,0 5,2 -2,8

Από Ηνωμένο Βασίλειο 846 1.015 1.156 1.363 1.487 1.338 1.347 1.333 1.392 1.360

Από Γερμανία 250 208 239 234 214 174 129 162 183 153

Από Ελλάδα 68 71 83 100 90 93 110 133 130 127

Από Τουρκία (σύνολο) 0,000 0,000 0,148 0,173 0,250 0,099 0,065 0,213 0,228 0,254

Έσοδα

Συνολικά έσοδα (εκ. Λ.Κ.) 843,0 878,0 1.022,0 1.194,0 1.271,6 1.132,3 1.015,0 982,3 1.005,7 1.027,3

Ετήσια μεταβολή % 8,1 4,2 16,4 16,8 6,5 -11,0 -10,4 -3,2 2,4 2,1

Ανά άτομο (Λ.Κ.) 403,7 395,0 419,8 444,5 471,5 468,2 440,7 418,2 407,2 427,9

% του ΑΕΠ 18,4 17,8 19,3 20,6 20,4 17,6 14,8 13,3 12,8 12,3

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
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Παράρτημα Πίνακας 10: Κύπρος (νότος): Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κύπρος (νότος): Τριτοβάθμια εκπαίδευση
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Φοιτητές πανεπιστημίου 3.658 4.110 4.532 4.861

Κύπριοι 3.384 3.815 4.216 4.484

Μη Κύπριοι 274 295 316 377

Φοιτητές τριτοβάθμιας, μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 14.613 16.739 15.546 15.726

Κύπριοι 9.605 10.355 10.961 10.473

Μη Κύπριοι (όλα σχεδόν τα ιδιωτικά κολλέγια) 5.008 6.384 4.585 5.253

εκ των οποίων σε ιδιωτικά ιδρύματα 4.963 6.344 4.552 5.211

Σύνολο φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 18.271 20.849 20.078 20.587

Κύπριοι 12.989 14.170 15.177 14.957

Μη Κύπριοι 5.282 6.679 4.901 5.630

Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία, Στατιστικές Εκπαίδευσης, διάφορα έτη.

Παράρτημα Πίνακας 11: Κύπρος (βορράς): Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κύπρος (βορράς): Τριτοβάθμια εκπαίδευση
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ξένοι φοιτητές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1.524 16.533 16.782 17.611 20.683 25.102 31.279 Μ/Δ.

Έσοδα από τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (εκ. δολ. ΗΠΑ) 46,4 57,4 67,3 72,3 85,0 155,4 202,7 305,0

Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.

Παράρτημα Πίνακας 12: Κύπρος (νότος): Εξαγωγές μεταφορικών υπηρεσιών

Κύπρος (νότος): Εξαγωγές υπηρεσιών μεταφορών

Εκ. € 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Σύνολο υπηρεσιών 2.287 2.263 2.494 2.650 2.992 3.477 3.744 4.753 4.729 5.027 5.219

Μεταφορές 294 310 325 331 352 437 482 947 1.090 1.157 1.236

Θαλάσσιες μεταφορές 53 65 68 78 79 90 101 497 689 852 893

Επιβάτες θαλάσσης 8 11 10 17 21 24 28 3 2 60 61

Θαλάσσια φορτία 0 0 0 14 9 11 13 118 215 231 237

Επικουρικές υπ. θαλάσσης 45 54 58 47 50 54 60 376 472 561 596

Αερομεταφορές 242 245 256 253 272 347 381 451 396 290 304

Μεταφορά επιβατών 161 166 158 162 171 188 206 226 200 190 200

Μεταφορά φορτίου 13 13 15 15 16 19 21 30 15 18 17

Επικουρικές υπ. αέρος 68 67 83 76 85 141 154 195 180 81 87

Πηγή: Ευρωστάτ.



73Παράρτημα Γ: Στατιστικά στοιχεία

Παράρτημα Πίνακας 13: Κύπρος (νότος): Εξαγωγές αγαθών

Κύπρος νότος: Εξαγωγές αγαθών (συμπεριλαμβανομένων επανεξαγωγών)

Εκ. Λ.Κ. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ηνωμένο Βασίλειο 60,3 80,3 87,2 98,8 117,6 141,4 152,4 149,4 121,0 95,0

Ελλάδα 46,1 54,1 48,9 48,2 52,6 42,5 43,8 65,0 82,0 86,1

Γαλλία 6,8 1,0 5,7 5,1 6,2 7,0 5,6 13,6 121,9 48,0

ΗΑΕ 34,6 27,0 22,0 13,5 10,7 11,5 10,8 25,9 18,4 29,7

Γερμανία 20,5 24,1 22,8 18,2 18,4 15,8 18,7 27,3 38,1 29,7

Ιταλία 8,3 5,2 9,2 6,1 4,1 12,3 7,6 9,4 6,9 21,5

Λίβανος 35,1 30,3 26,4 30,3 23,3 18,7 16,2 14,7 14,8 14,9

Ρωσία 125,3 56,8 35,3 47,3 54,1 12,8 8,0 10,8 9,3 9,7

Ολλανδία 7,7 10,3 13,3 11,0 10,7 13,6 12,3 13,5 14,2 9,3

Ιαπωνία 0,8 1,6 0,9 0,7 2,3 0,8 1,3 10,8 10,8 7,3

Υπόμνημα

Τουρκία 1,7 1,2 6,2 6,4 3,3 1,9 0,2 0,1 0,3 0,03

Σύνολο εξαγωγών 640,0 551,1 542,9 591,9 628,0 511,3 476,8 548,0 719,2 650,7

Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία, Στατιστική Έκδοση (μέχρι το 2002), ιστοσελίδα (2003-06) και προσωπική ενημέρωση 
για επιλεγμένες χώρες.

Παράρτημα Πίνακας 14: Κύπρος (νότος): Εισαγωγές αγαθών

Κύπρος νότος: Εισαγωγές αγαθών

Εκ. Λ.Κ. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ελλάδα 136,0 155,5 163,6 206,1 225,2 237,3 275,8 405,6 506,8 559,8

Ιταλία 156,9 178,4 176,6 212,1 223,2 229,7 226,6 281,7 300,4 368,5

Ηνωμένο Βασίλειο 217,0 214,9 225,2 254,5 222,3 207,8 191,6 229,3 260,8 288,0

Γερμανία 113,4 161,2 135,2 168,1 172,7 218,8 173,1 239,7 245,4 285,9

Ισραήλ 52,6 53,2 58,5 96,5 99,7 92,6 87,6 118,3 208,1 200,0

Γαλλία 79,9 94,4 103,9 107,2 127,3 126,9 118,0 168,1 107,8 136,5

Ολλανδία 33,6 39,2 42,2 50,3 52,8 52,9 56,3 88,1 115,8 136,5

Κίνα 30,8 41,6 54,5 82,8 91,0 99,6 112,8 108,7 113,4 134,4

Ισπανία 49,5 69,3 60,5 79,5 96,6 87,2 91,8 97,4 96,4 93,5

Ιαπωνία 100,1 141,2 132,7 139,1 153,7 167,9 129,9 127,4 91,0 78,1

Υπόμνημα

Τουρκία 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 4,4 8,6 5,1

Σύνολο εισαγωγών 1.899,3 1.904,7 1.970,9 2.402,0 2.528,7 2.486,6 2.314,2 2.679,3 2.966,8 3.226,9

Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία, Στατιστική Έκδοση (μέχρι το 2002), ιστοσελίδα (2003-06) και προσωπική ενημέρωση 
για επιλεγμένες χώρες.
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Παράρτημα Πίνακας 15: Κύπρος (βορράς): Εξαγωγές αγαθών

Κύπρος (βορράς): Εξαγωγές ανά χώρα

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Σύνολο 57,7 53,4 52,4 50,4 34,6 45,4 50,8 62,0 66,6 64,9

Τουρκία 27,1 27,0 27,9 18,7 12,8 18,3 22,9 28,7 34,2 30,9

Ηνωμένο Βασίλειο 15,0 16,5 15,9 18,8 11,5 11,9 11,9 13,5 13,8 8,4

Άλλες χώρες της ΕΕ 8,9 5,8 4,5 1,5 0,7 0,8 0,7 1,7 3,3 1,3

Μέση Ανατολή 1,9 1,5 2,2 3,9 2,9 3,7 3,8 4,3 6,8 11,5

ΗΠΑ 0,3 0,2 - 0,2 0,5 0,1 - - 0,1 -

Άλλες χώρες 4,5 2,4 1,9 7,3 6,2 10,6 11,5 13,8 8,4 12,8

Πηγή: Τμήμα Εμπορίου. 

Παράρτημα Πίνακας 16: Κύπρος (βορράς): Εμπορικές σχέσεις με Τουρκία

Κύπρος (βορράς): εμπορικές σχέσεις με Τουρκία

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Αφίξεις τουριστών (σε χιλιάδες) 414,0 433,0 365,1 425,6 469,9 599,0 652,8 715,7

Από Τουρκία 334,4 347,7 277,7 316,2 340,1 434,7 488,0 572,6

Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(σε χιλιάδες) 23,9 25,8 26,3 27,7 30,6 35,5 41,9

Από Τουρκία 13,6 14,6 14,8 15,3 18,4 22,6 28,6

Εξαγωγές αγαθών (δολ. ΗΠΑ) 52,4 50,4 34,6 45,4 50,8 62,0 66,6 64,9

Προς Τουρκία 27,9 18,7 12,8 18,3 22,9 28,7 34,2 30,9

Εισαγωγές αγαθών (δολ. ΗΠΑ) 412,7 424,9 272,0 309,6 477,8 853,1 1.255,5 1.376,2

Από Τουρκία 256,4 275,1 173,5 195,0 299,3 512,4 817,4 946,9

Πηγή: Κρατικός Οργανισμός Προγραμματισμού.
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