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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ OIKONOMIAf1 

ΜΕΤ Α ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Του Δρος Xρlσrou Γ. Αριστεlδοu, B.Sc., M.Sc., Ph. D. 

1. Αδυναμίες του παρελθόντος και στροτη
yι~ή ανάπτυξης 

Η εικόνα που παρουσίαζε η Κυπριακή 

Οικονομία το 1960 ήταν ζοφερή. Τα προ·· 
βλήματα που αντιμετώπιζε 

δυσεπίλυτα, ενώ οι διαθέσιμοι 

αρκετό Η υποδομή πάνω 

__ στην οποία θα μποροίισε να 
πρ6γραμμα ταχίιρριιθμi,ς ""'"'"'·•·ι:.;·,.,,.. 

'f(J)V ΠιΟ πάνω rττnvωυ 

μέσω του της προ-

ανάπτυξης. Ο κυριότερος 

λόγος που επιλέγη ο μηχανισμός του προ-

είναι σης περιπτώσεις 

των αναπτυσσομένων χωρών που αντιμε

τωπίζουν σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα, 

ο μηχανισμός της ελεύθερης οικονομίας 

παρουσιάζεται πολλές φορές ανίκανος να 

δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 

για επιθυμητές διαρθρωτικές αλλαγές και 

να εξασφαλίσει συνθήκες για αυτόνομο και 

σταθερό ρυθμό ανάπτυξης. Στην περί

πτωση της Κύπρου την "'"'At''Ι\/n 

βαλλαν και πρόσθετοι 

κόλυιπε την 

αυτό διαμορφώθηκε σε μω αβε-

και σταστιμότητας, 

γι' αυτό και οι 

ήταν δύο: α) Η 

θεσμικού πλαισίου (ίδρυση Γραφείου Προ

γραμματισμού, Κεντρικής Τράπεζας, Τρά

πεζας Αναπτύξεως κ.ά.) που θα επέτρεπε 

την αποτελεσματική εφαρμογιi μιας υγιούς 

αναmυξιακής πολιτικής με στόχο την κινη-



οποίηση Ίων αδρανούντων παραγωγικών 

:όρων, όπως ήταν μεγάλο μέρος του εργα

ικού δυναμικού. Έτσι θα ετίθετο σε 

ι<ίνηση η διαδικασία της ανάπτυξης και θα 

αντιμετωπιζόταν επειγόντως το θέμα της 

στασιμότητaς και της ανεργlας. 6) Η ανά
ληψη σημαντικών επενδύσεων για τη 

δημιουργία της κατάλληλης υποδομής που 

θα επέτρεπε την ,ανάrπυξη των παραγωγι

κών τομέων όπως το οδικό δίκτυο, οι λιμε

νικές εγκαταστάσεις, ο εξηκλεκτρισμός, τα 
υδατικά έργα κ.ά. 

Γενικά, το Πρώτο Πενταετές Σχέδιο, σαν 

η πριί!τη προσπάθεια προγραμματισμού 

της οικονομίας, είχε περιορισμένη κάλυψη 

αφού συγκεντρώθηκε κυρίως στον οικονο

μικό και πολύ λιγότερο τον κοινωνικό 

τομέα και έθεσε κυρίως στόχους για διε

νέργεια αναπτυξιακών δαπανών σε διάφο

ρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

Μέχρι το 1966, όταν άρχισε η ετοιμασία 
του Δευτέρου Πενταετούς Σχεδίου η 

πρόοδος που επιτεύχθηκε ήταν απόλυτα 

ικανοποιητική. Οι συνθήκες διαφοροποιή.θη

καν σημαντικά παρδλες τις aντίξοες συνθή
κες που δημιούργησε η τοιJρκική ανταρσlα 

στο του 1963. Τα σuμrπώματα οικονο
μικής στασιμότητaς ξεrιεραστεί, η 
ανεργία έπεσε σε χαμηλά επίπεδα, η μετα

νάστευση περιορίστηκε, η εμπιστοσύνη 

του κοινού στο μέλλον εδραιώθηκε και 

άρχισε να εφαρμόζεται εκτενές πρό

γραμμα εκτέλεσης έργων υποδομής. Το 

εθνικό προϊόν αυξήθηκε με μέσον ετήσιον 

ρυθμό 6% σε σχέση με στόχο ·5.5% ενώ η 
συμμετοχή των επενδύσεων στις συνολι

κές εθνικές δαπάνες αυξήθηκε από 23% σε 
18%. Επίσης τόσο το Ισοζύγιο Πληρωμών 
όσο και οι κρατικοί λογαριασμοί rισtιν στα

θερό πλεονασματικοί. 

Η βασική επιδίωξη του Δεύτερου Πεν

ταετούς Σχεδίου, 1.967-1971 ήταν να επι
τευχθεί η διαδικασία ανάπτυξης και μέσω 

αυτής να τεθούν οι βάσεις για ανύψωση 

του βιοτικού επιπέδου του λαού. Το σχέδιο 
αυτό ήταν πλατύτερο σε κάλυψη αφού 

περιελάμβανε και τον ιδιωτικό τομέα και 
έθετε πιο λεπτομερείς στόχους για τα 
βασικό οικονομικά μεγέθη και καθόριζε με 

σαφήνεια τον προγραμματιζόμενο ρόλο 

τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού 

τομέα. Κατά την περίοδο του Δευτέρου 
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Πενταετούς Σχεδίου η οικονομική ανέλιξη 

που σημiιώθηκε την προηγούμενη πενταε
τία συνεχίστηκε. Το Ακαθάριστο Εγχώριο 

npοϊόν αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 

8.5% έναντι στόχου 7.2% και η διαφορο
ποίηση της δομής της οικονομίας ακολού

θησε την επιδιωκόμενη κατεύθυνση. 

Το Τρίτο Πενταετές Σχέδιο 1972-76, 
εφάρμοσε με πιο έντονο ρυθμό την πολι

τική του Δεύτερου Πενταετοίις. Η γρήγορη 

οικονομική ανάπτυξη που επιτεύχθηκε 

κατά .τη διάρκεια των δυο προηγούμενων 

σχεδίων κα-τέστησε δυνατή την αυξημένη 

έμφαση στη χορήγηση και βελτίωση κοινω

νικών υπηρεσιών καί τη δικαιότερη κατα

νομή του εθνικού εισοδήματος. !δια!τερη 

σημασία δόθηκε και στην αύξηση της παρα

γωγικότητας. Παράλληλα, ο οτόχος για 

γρήγορο εκσυχρονισμό και αναδιάρθρωση 

της παραγωγικής βάσης εξακολουθούσ_ε 

να αποtελeί τον η:uρήνα του προγραμματι

σμού της οικονομικής ανάπτυξης. 

2. Οικονομικό επιτεύγματα της περιόδου 
1960-74. 

Τα οικονομικά επιτεύγματα από την ανε
ξαρτησία ως την τουρκική εισβολή (1960-
1974) 1'1ταν αξιοθαύμαστα. Η ανάπτυξη που 
σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 

περιόδου ήταν απρόσκοrπη και ταχύρρυθ

μη. Όλοι οι δείκτες μαρτυρούν τα ψηλά 

επίπεδα προόδου και ευημερίας στα οποία 

είχε φθάσει η Κύπρος .. Το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν αυξήθηκε με ρυθμό ποιι 

ξεπερνούσε το 7% (ρυθμό π.ου διπλασίαζε 

--yo εγχώριον προ ίο κάθε 1 Ο χρόνια), καθόλη 
την περίοδο αυτή επικρότησαν συνθήκες 

πλήρους απασχόλησης, εκτελέστηκε 

σωρε!ι;ι. έργων υποδομής, η γεωργικήηαρα~ 

γωγή διπλασιάστηκε, η μεταποίηση τρι
πλασιάστηκε και η Κύπρος κατέστη διε:. 

θνές τουριστικό κέντρο με 264.066 τουρί
στες το 1973. Ο πληθυσμός δεν ξεπέρασε 
κατά μέσο όρο το 2,2% χρόνο, το ισοζύγιο 
π.ληρωμώv . διατηρήθηκε πλεονασματικό 

και τα συναλλαγματικά αττοθέματα βρί

σκονταν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, 

αφού κάλυπταν τις εισαγωγές δέκα μηνών. 

Η αξία του Κυπριακού νομίσματος παρέ

μεινε σταθερή και το δημόσιο χρέος το 

1973 δεν ξεπερνούσε τα f:34 εκατομμύρια. 

Η γενική βελτfωση της οικονομία(; και των 
εισοδημάίων επέτρεψε και τη σημαντική 
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βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, την 

εισαγωγή της υποχρεωτικής δημοτικής· 

εκπαίδευσης, τη σταδιακή εφαρμογή της 

δωρεάν παιδείας στη μέση εκπαίδευση και J 
τη σημαντική εφαρμογή της δωρεάν παι-._ι 
δείας στη μέση εκπαίδευση καί τη σημαvrικfl., 

επέκταση της τεχνικής και επαγγελματικής r 
εκπαίδευσης. · . 
Η πρωταpχική θέση που κατέλαβε η 

γεωργία στην αναπτυξιακή προσπάθεια 

του νεοσύστατου κρότους δεν άργησε να 

φέρει θετικό αποτελέσματα επιφέροντας 

αύξηση στο γεωργικόν εισόδημα και βελ

τίωση στο βιοτικόν επίπεδο του αγρότη 

π~,s.ιολογουμένως υστερούσε του εθνι
κοt-μέσου όρου. Κατά την περίοδο 1960-72 
η ετήσια συμβολή του γεωργικού τομέα 

στο Ακαθόριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) 

ήταν.γύρω στο 20% κατά μέσο όρο, ενώ οι 
γεωργικές εξαγωγές, που περιλόμβαναν 

και τα μεταποιημένα γεωργικό προϊόντα, 

κυμαίνονταν μεταξύ 42-72% του συνόλου 
των εγχωρlων εξαγωγών. Παράλληλα η 

γεωργία πρόσφερε Όπάοχόληση σε 97.000 
άτομα περίπου, που αντιστοιχούσε στο 35-
40% του συνόλου του οικονομικό ενεργού 
πληθυσμού. Τα επιτεύγματα του γεωργι

κού .τομέα οφείλονταν βασικό σε τρεις 

παράγοντες: α) την αφοσίωση και εργατι

κότητα του Κύπριου αγρότη, β) την επιστη

μονική αντιμετώπιση από μέρους του Κρό

τους, των προβλημάτων και αναγκών της 

γεωργίας και γ) την πολύμορφη τεχνική και 

οικοδομική βοήθεια και ενθάρρυνση που 

πρόσφερε το Κρότος προς τους αγρότες. 

Ο βιομηχανικός τομέας το 1960 συνεισέ
φερε μόνο το 12% του Α.Ε.Π. ενώ εργοδο
τούσε το ίδιο ποσοστό του εργατικού 

δυναμικού. Ο λόγος για τη μικρή βιομηχα

νΙκή ανάπτυξη ήταν η περιορισμένη αγορά, 

η ανεπάρκεια έργων υποδομής, η έλλειψη 

οικονομικών κινήτρων, η έλλειψη χρηματο

δότησης κ.λ.π. Όμως μετά την ανεξαρτη

σία, χάρις στη λήψη κατάλληλων μέτρων, cί 
τομέας της μεταποίησης μέσα στην 

περίοδο 1960-73 σημείωσε μέσο ετήσιο 
ρυθμό αύξησης 9% σε σύγκριση με το 

, . ρυθμό αύξησης της οικονομίας κατά την 
r ίδια περίοδο ποιι flταν 7% σε σταθερές 

τιμές.,:, 

Η συμβολή του βιομηχανικού τομέα στο 
Α.Ε.Π. ανήλθε στο 14.5ο/ιi το 1973 σε σύγ-
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κριση με 12% το 1960. Οι εξαγωγές βιομη
χανy<ών προϊόντων από 12% των συνολι
κών εγχωρίων εξαγωγών το 1973. Κατά την 
περίΟδο 1960-73 σημαντική υπήρξε και η 
ανάπτυξη του"tουρισμού. Ο αριθμός τουρι
στών πολυήμερης διαμονής κατά την 
περίοδο· αυτή αυξήθηκε από 24.254 σε 
264.066. Κατά την ίδια περίΟδο η μέση ετήσια 
αύξηση των εισοδημάτων της Κύπρου σε 

ξένο συνάλλαγμα από τον τουρισμό ήταν 

20% σε σύγκριση με 11.8% που ήταν η 
αντ[στοιχη αύξηση των εισοδημάτων από 
τον τουρισμό διεθνώς. 

3. Τουρκική εισβολή και οι επιmώσεις της 

Η ανοδική πορεία που η κυπριακή οικο-j 

νομία σημείωσε κατά την περίοδο 1960-74
1 

τερματίστηκε απότομα ως αποτέλεσμα τηςi 

τουρκικής εισβολής του Ιουλίου-Αυγού

στου ·197 4 και αντί αυτής δημιουργήθηκανι 
σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Οι δυσμε

νείς επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής 

πάνω στην οικονομία ήταν τεράστιες. Η 

οικονομία απειλήθηκε με κατάρρευση. Η 

έκταση που κατελήφθη από τα τουρκικά 
σiρατεύματα κατοχής αποτελεί περίπου το 
37% του συνολικού εδάφους του νησιού. 
Το ένα τρίτο περίπου του πληθυσμού εκτο

πίσθηκε και τα δυο τρίτα των πλουτοπαρα

γωγικών πόρων της οικονομίας περιήλθαν 

κάτω από τον έλεγχο των κατοχικών δυνά

μεων. Κατά το 1974, τα δυο τρίτα του ξενο
δοχειακού δυναμικού βρισκόταν στις κατε

χόμενες περιοχές της Αμμοχώστου και της 
Κερύνειας. Ο βίαιος εκτοπισμός 200.000 

-U.Α.ηνοκυπρίων δημιούργησε τεράστιο 

προσφυγικό πρόβλημα, μαζική ανεργία και 

συνθήκες ένδειάς. Το πρόβλημα έγινε 
μεγαλύτερο γιατί ακολούθησε κατακό

ρυφη κάμψη των εισοδημάτων και γενικά 

της οικονομικής δραστηριότητας και απε

κόπηκαν από την κυπριακή οικονομία οι πιο 

παραγωγικοί πόροι της. 

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμε

τώπισε η Κύπρος προβλήματα που είχαν 

άμεσο αντίκτυπο και στην οικονομία του 

νησιού, στην περ(οδο αμέσως μετά την 

εισβολή ήταν: 

α) Ο βίαιος εκτοπισμός μεγάλου μέρους 

του πληθυσμού από τις περιουσίες, τα σπί

τια και τηv παραγωγική απασχόληση του, 
που δημιούργησε 'τεράστια αύξηση στον 
αριθμό των ατόμων που εξαρτούνταν οικο-



νομικό από το κρότος. Η προσφυγοπο!ηση 

του ενός τρlτου περίπου του πληθυσμού 

δημιούργησε μεγάλες ελλε!ψεις ιδιαιτερα 

στη στέγαση, εκπαίδευση, υγεία κ.λ.π. Η 

αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων απαι

τούσε μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

6) Η μαζική ανεργία, που πήρε aνησυχητι
κές διαστάσεις (το 1974 ανερχόταν στο 
25% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού), 
η αύξηση της υποαπασχόλησης και η μετα

νάστευση. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν 

η κατακόρυφη πτώση στην οικονομική δρα

στηριότητα και τα εισοδήματα. 

γ) Η συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμι

κού που είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική 

μείωση της παραγωγής και των εξαγωγών. 

Η εισβολή επέφερε ένα ιδιαίτερα κατα

στροφικό πλήγμα στην τουριστική βιομη

χανία. 

δ) Η μείωση των εισοδημάτων που είχε 

αρνητικές προεκτάσεις πάνω στις αποτα

μιεύσεις, με αποτέλεσμα τον-περιορισμό 

της δυνατότητας χρηματοδότησης των 

αναγκαίων επενδύσεων από εγχώριες 

πηγές και την αύξηση της εξάρτησης της 

οικονομίας από πηγές του εξωτερικού. 

ε) Η κατακόρυφη μείωση των δημοσίων 

εσόδων σε περίοδο που δημιουργήθηκε 

ανάγκη για του όγκου των δημο· 

σίων δαπανών για των προσ-

φύγων και την κοινωνικών βοηθη-

μάτων και υπηρεσιών, προκάλεσε μεγάλα 

δημοσιονομικό ελλείμματα. 

στ) Η σοβαρή πάνω στα συναλλαγμα-

τικά αποθέματα ποu δημιούργησε η 

, με!ωση των εξαγωγών. 
ζ} Η δημιοuργiα κλίματος πολιτικής 

6αιόΆrητας ποu επηρέασε αρνητικά τα 

' •εuενδυτικά σχέδια και τη διάθεση των τρα
πεζών για δανειοδότηση του ιδιωτικού 

τομέα" Μια άλλη δυσμενής συνέπεια του 
κλίματος πολιτικής αβεβαιότητας ήταν η 

φυγάδευση κεφαλα1ων στο εξωτερικό. 

η) Οι δuσμενε(ς κοινωνικές και ψuχολονι
κές συνέπειες του πολέμου και του εκτοπι

σμού και το αγωνιώδες πρόβλημα των 

αγνοουμένων. 

Γ ενικό: κατά το τέλος του 197 4 η Κύπρος 
παρουσίαζε εικόνα μιας οχεδόν κατα

στραμμtνης χώρας με το λαό της να αντι

μετωπίζει σοβαρά οικονομικά, ηολιτικά, 

κοινωνικά, και ψυχολογικά προβλήματα. 
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Ξαφνικά τα οικονομικά επιτεύγματα δεκα

τριών χρόνων ανεξάρτητης ύπαρξης και 

επιτυχούς δημιουργ!ας απειλήθηκαν 

σοβαρά. Αυτή καθ' εαυτή η επιβίωση της 

βρισκόταν σε πραγματικό κίνδυνο και πολ

λοl εξέφραζαν φόβους για επικείμενη οικο

νομική κατάρρευση. 

4. Εξελiξεις και ποpεiα της αικονομicις κατά 
την περiοδο 1975-81. 

Οι καταστροφικές επιπτώσεις της εισβο

λής άλλαξαν ριζικά το οικονομικό uπ66a·· 

θ ρο στο οποίο στηριζόταν η κυπριακή οικο

νομία. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα 

των προβλημάτων δημιούργησαν άμεm1 

και επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης και 

εφαρμογής προσωρινών λύσεων για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των προ

βλημάτων των προσφύγων και την επανα

δραστηριοποίηση της οικονομίας. 

Τ α δεδομένα πάνω στα οπο[α στηρίχθηκε 

η εκπόνηση του Τρίτου Πενταετούς Σχε

δίου Αναmύξεως (1972-76) ανετράπησαν 
και οι σκοποί και οι στόχοι του έπαυσαν να 
ισχύουν. Έτσι, αντί να συνεχιστεί η εφαρ

μογή τοu σχεδίου αυτού, εκπονήθηκε ένα 

νέο σχέδιο που αντικατέστησε το προη

γούμενο και ονομάστηκε Έκτακτο 

Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 1975-76. Το 
σχέδιο αυτό ακολούθησε στη συνέχεια το 

Δεύτερο Έκτακτο Σχέδιο που κάλυψε την 

περίοδο 1977-78. Τα δυο αυτό έκτακτα 
σχέδια, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, 

ήταν βραχυπρόθεσμα και υιοθετούσαν μια 

νέα αναπτυξιακή προσέγγιση. Οι βασικές 

επιδιώξεις των σχεδίων αu-rών ήταν να 

απαμ6λύνοuν τα πολλαπλά rφοβλήματα 

επιβίωσης και διαβίωσης, να αναχαιτίσουν 

την προς τα κάτω πορεία της οικονομίας με 

το να θέσουν σε λειτουργία την παραγω

γική διαδικασία και να τοποθετήσουν τις 

βάσεις για μελλοντικη ανασυγκρότηση και 

ανιtλιξη της οικονομίας. 

~ιδικότερα οι στόχοι των έκτακτων σχε

δiων ήταν οΊ ακόλουθοι: Το Πρώτο Έκτα

κτο Σχέδιο αποτελούσε μια έντονη και 

συστηματική προσπάθεια αvτψεtώπισης 

των άμεσων συνεπειών της τουρκικής 

εισβολής. Το Δεύτερο Έκτακτο Σχέδιο 

αποσκόπούσε στη γρήγορη επαναδραστη
ριοποίηση της οικονομίας. Το Τρίτο Έκτα· 
κτο Σχέδιο. ποu κάλυπτε την περίοδο 1979-



ΕΛΕΥθΕΡΗ κγΘΡΕΑ 

81 έθετε σαν κύριους οικονομικούς σκο
πούς του την επίτευξη του ψηλότερου 
δυνατού ρυθμού ανόmυξης, την προώ
θηση της αμειβόμενης απασχόλησης, τη 

διατήρηση . εσωτερικής και εξώτερικής 
νομισματικής σταθερότητας και την επε

ξεργασία σειράς διαρθρωτικΦν μεταβολώνj. 
στην οικονομια για να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικό οι κίνδυνοι αποσταθερο
ποίησης της οικονομίας και να υπερπηδη-
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υστέρησαν των στόχων που τέθηκαν. Για 
παράδειγμα ο μέσος ρυθμός αύξησης που 
επιτεύχθηκε στο τρ(το Έκτακτο Σχέδιο 
(1979-81) ήταν της τάξης του 2.1% σε σύγ
κριση μέ 2.5% που προβλέφθηκε στο Σχέ
διο. Ο γεωργικός τομέας κινήθηκε ελα
φρως χαμηλότερα από τα -nρογραμματι~ 
σ~έντα _πλα(σια, λόγω της στασιμότηταςι 
στον όγκο της παραγωγής που σημειώθηκξt 
το 1981 ενώ ο τομέα~ των μεταλλεlων '-

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Τομέα Οικονομικής 
Δραστηριότητας, 1973-86 

(σε σί-αθερό κόστος συντελεστών παραγωγής του 1973) 
Αξ(α(2εκ.) Mtσoc; Ετfισιος 

Ρυθμός μεταβολ(Jς% 

1973 1978 1981 1986 1978-81 1981-

Πραyμ. Προγρ. 1986 

1. Πρωτογενεlς Τομεlς 52.7 47.2 50.3 57,1 2.1 2.5 2.6 
1.1. Γεωργlα κλπ: 41.1 39.8 42.8 49.4 2.5 3.2 2.9 
1.2 Μεταλλεlα κλπ. 11.6 7.4 7.5 7.7 0.4 -ο.9 0.5 

2. Δευτερογενεlς Τομεlς 85.6 89.9 105.4 124.8 5.4 8.3 3.4 
2.1. Μεταποlηοη 43.3 48.0 59.1 80.2 7.2 8.8 6.3 
2.2. Κατασκευtς 36.7 36.5 40.2 37.3 3.3 8.5 -1.5 
2.3. Ηλεκ:rρισμός κλπ. 5.6 5.4 6.1 7.3 4.1 5.6 3.7 

3. Τριτογενtις Τομεlς 172.0 168.9 204.0 255.9 6.5 4.5 4.6 
3.1 Μεταφορές κλπ. 20.8 23.5 29.5 37.3 7.9 4.2 4.8 
3.2Εμπόριο 52.0 51.3 80.1 73.9 5.4 5.0 4.2 
3.3Τρdπεζες κλπ. 17.8 17.4 19.8 23.8 4.0 3.7 4.0 
3.4 Κατοικlες 23.7 20.6 25.0 30.3 6.7 2.6 3.9 
3.5ΔημόσιαΔιοlκηοη κλΠ. 18.9 21.9 27.6 32:0 8.0 3.3 3.0 
3.6 Υτιηρεσlες 36.8 34.2 42.2 58.6 7.3 6.2 6.8 

Α'καθάρκπο Εvχώριο Προiόν 310.3 306.0 359.7 437.8 5.5 5.2 4.0 

(1) Προκαταρκτικfι εκτlμηση 
Πηγές: (α) Γραφεlο Προγραμματισμού, Επιτροπfι Προγραμματισμού 

(6) Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών. • 

θούν οι ανασταλτικοί παράγοντες ανόmυ

ξης. Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του Τέταρ
του Έκτακτου Σχεδίου, που κόλυmε την 
πενταετή περlοδο 1982-86, δεν διέφεραν 
από εκείνους του προηγούμενου σχεδίου 
και απέβλεπαν στο συγκερασμό ενός απο
δεκτού ρυθμού ανόmυξης με συνθήκες 
σταθερότητας τόσο στις τιμές όσο και στο 

ισοζύγιο πληρωμών. 

Αν εξετάσουμε τους ρυθμούς που επι

τεύχθηκαν κατά τομέα σε κάθε σχέδιο θα 

δούμε ότι σε ορισμένες περιmώσεις αυτοί 

λατομείων παρά τα χρόνια προβλ~ματα 
που αντιμετωmζει (εξάντληάη γνωστών 
κοιτασμάτων, δυσμενείς ·διεθνεις σύνθl'ι
κες ζήτησης κ.ό.) σταθεροποίησε τον όγκο 

της παραγωγής του κατά τρ(tτο ικανοποιη-, . 
τικό. 

Οι δευτερογενείς τομεις της οικονομίας 

υστέρησαν σημαντικό των στόχων του Σχε

δίου και σημείωσαν μέση α(ίξηση μόνο 
5.4% ετησίως σε σύγκριση με 8.3% που 
προγραμματίστηκε. Τούτο οφείλεται στη 

σημαντική υστέρηση του τομέα των κατα-1 

'· 



σκευών και στη σχετική επιβράδυνση που 

παρατηρήθηκε τόσο στον τομέα iou ηλε
κτρισμού όσο και στον τομέα βιομηχαν!ας. 

Η βιομηχανική παραγωγή όμως, αυξήθηκε 

ταχύρρυθμα και σημείωσε ετήσια αύξηση 

7%. 

Γενικά τα επιτεύγματα της περιόδου 

1975·-84 υπήρξαν πραγματικά εντυπωσια
κά. Σ' αυτή την επιτυχή εξέλιξη συνέβαλε 

αριθμός εσωγενών και εξωγενών παραγόν

"Ιι'ων. Από τους εσωγενείς παράγοντες θα 

Ι1tρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η καρτερία και 

ro αγωνιστικό πνεύμα των προσφύγων, η' 
~πιτuχής πολυδιάστατη οικονομική · και 
κοινωνική Πολιηκή του κράτους και το. 
αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν το συνδι

καλιστικό κίνημα και οι εργοδο;ηκές οργα

νώσεις. Από τbυι;;; εξωγενείς παράγοντες · 
θα πρέπει να τοv'ιστεί η' .εξωτερική οικονο
μική βοήθεια που δόθηκε στην Κύπρο από 

τα Ηνωμένα Έθνη, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, την Ελλάδα καιόλλες χώρες και 

η κατόλληλη αξιοποίησή της, η καλi\ 
ζήτηση των κυπριακών προϊόντων από τις 

πετρελαιοπαραγωγικές χώρες της Μέσης 

η κρlση του Λιβάνου που ευνόησε 
την καί οι ψηλές 

κατά τα 

για 

Όλοι οι πιο πάνω 

""''""''ι-r<'" "''""'''"'"'''"'"''" ευνοϊκή επίδραση 
πάνω στην επαναδραστηριοποίηση της 

οικονομίας και επέτρεψαν την ουσιαστική 

ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας που 

το 1978 rιέτuχε για πρώτη φορά την 

συνθήκες πλήρους απασχολή

σεως. 

Από την εισβολή τοu 1974 μέχρι σήμερα 
τα αποτελέσματα μπορεί γενικό να χαρα

κτηριστούν ως πολύ ικανοποιητικά. Το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε με 

μέσο ριιθμό 7,8% το χρόνο. Η ταχεία ανά
καμψη της οικονομικής δραστηριότητας 
κατά την περίοδο 1975-84 αντικαθρεφτίζε- · 
ται και στη ραγδαία αύξηση του Ακαθάρι

στου Εθνικού εισοδ!'jματος κατά κεφαλή, 

που στην περi.οδο αυτή σημείωσε 

κατά 17.4% το χρόνο. Ο ετήσιος ρυθμός 

~~~1i~~~~~~~~~=υ~~~~:~ι~~~~~ 
στους τομείς της μεταποίησης, των κατα

σκευών, των υπηρεσιών και του εμπορίου. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Οι εγχώριες εξαγωγές unερτετραπλασιά

στηκciΥ καθώς ο μέσος ριiθμός αύξησης 
τους ήταν της τάξης του 19% το χρόνο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνθεση των εξα

γωγών άλλαξε ριζικό ενώ το 1973 οι κυπρια
κές εξαγωγές ήταν κυρίως γεωργικές, το 

1984 το 73% των εγχωρίων εξαγωγών απο
τελείτο από βιομηχανικά προϊόντα. Ουσια

στική αλλαγή επήλθε επ!σης στη γεωγρα

φική κατανομτ) των εξαγωγών. Το 1984οι 

aραβικές αγορές απορρόφησαν προϊόντα 

που αντιστοιχούν στο 53% των εγχώριων 
εξαγωγών σε σύγκριση με 7% το 1973. · 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα, έστω και 

με εξωτερικό δανεισ~, διατηρήθηκαν σε 

ψηλά επίπεδα και η αξία του ιωπριοκού 

νομίσματος διαφυλάχθηκε. Ιδιαίτερα εντυ

πωσιακά ήταν τα επιτεύγματα στον κοινω
νικό τομέα. Οι παροχές προς πρόσφυ

γες πέτυχαν να aποτρέψουν τη δημιουργία 

συνθηκών πενίας, ενώ η παροχή καταλλή

λων κινήτρων και διευκολύνσεων διεδρ\:1-

μάτισε αποφασιστικό ρόλο στην επαναδρα-

στηριοποίηση τοuς. Ιδιαίτερα σημαντική 

ήταν η πρόοδος που εΠιτεύχθηκε στον 
τομέα της στέγασης. Οι υπηρεσίες υγείας 

και παιδε!ας 6ελτιώθhκαν σημαντικά για να 
προς τις απαιτήσεις του 

προσφυγικού κόσμου. 

να ιδια!τεpα το 

γεγονός ότι οι ψηλοί ρυθμοί αναπτύξεως 

που πραγματοποιήθηκαν μετό την Τουρ

κική εισβολή επέτρεψαν τη σταδιαιοi εξά

λειψη της ανεργίας και την εηίτεuξη πλη

ροuς απασχόλησης. Όμως οι συνθήκες 
πλήρους απασχολήσεως συνοδεύθηκαν 

από διάφορο προβλf}ματα, ·όπως τις γενι
κές και ειδικές ελλείψεις εργατικοu δυνα
μικού, πληθωριστικές πιέσεις nάνω στα· 

εργατικά εισοδtιματα και στο κόστος παρα
γωγής και ένταση σης βιομηχανικές σχέ

σεις. 

Δυο από τους βασικούς στόχους του 

Τρίtοu Έ~crακτ().'::' __ Σ)(εδίοu αναφέρονταν 

άμεσα σrο Ισοωγφ Πλnι;ιωι&ών. Η διατή
ρηση της εξωτερικής σταθερότητας και 

των συναλλαγματικών αrιοθεμάτων της 
χώρας σε ικανοΠόιητικά επίπεδα συνδέον
ται άμεσα με την εξέλιξη του Ισοζυγίου 

Πληρωμών. 

Διαχρονικά το Ισοζύγιο Πληρωμών 


