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ΠΡΟΛΟΓΟΣ: “Το Γεγονός”
Αν και η κυπριακή οικονοµία το 2011 επηρεάστηκε από την κρίση, αυτό δεν ευθύνεται αποκλειστικά σε εσωγενείς
παράγοντες. Στη µακρόχρονη πορεία και ιστορία της, η Κυπριακή οικονοµία έχει βιώσει πολλούς εξωτερικούς
κλυδωνισµούς. «Το πραξικόπηµα και η επακόλουθη τουρκική εισβολή του 1974, στο βόρειο τµήµα του νησιού οδήγησε σε
απότοµη συρρίκνωση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 16,9% το 1974 και 19% το 1975. Όµως, η σκληρή δουλειά και
συλλογική εστίαση οδήγησε σε ταχεία αναπήδηση πίσω στην ανάπτυξη µε αύξηση του ΑΕΠ 18,2% το 1976 και 15,8% το
1977, ακολουθούµενη από µια συνεχή περίοδο ισχυρής ανάπτυξης για διάρκεια περισσότερο από 30 χρόνια.» (Cyprus
Profile 2015). Έχοντας ως επίκεντρο την προσέγγιση "µπορώ", η Κύπρος ξανά και ξανά, αψήφησε ακόµη και το χειρότερο
από τις προβλέψεις. Η Οικονοµική επίδοση της θα κυµανθεί στη γραµµή των συνόρων το 2015, αλλά η επιστροφή στην
ανάπτυξη το 2016, σε µια πιο σταθερή βάση µε τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, θα θέσει τις βάσεις για πιο εύρωστη
ανάκαµψη τα επόµενα χρόνια.
Η Κύπρος µετά την ανεξαρτησία της το 1960, επέδειξε µια επιτυχή οικονοµική επίδοση, όσον αφορά τις συνθήκες πλήρους
απασχόλησης και της οικονοµικής σταθερότητας, εκτός από κάποια µεµονωµένα γεγονότα. Η υποανάπτυκτη αγροτική
οικονοµία που κληρονόµησε από την αποικιοκρατία, είχε µετατραπεί σε µια σύγχρονη οικονοµία, µε δυναµικές υπηρεσίες,
ελαφριά βιοµηχανία, πολύ καλό αγροτικό τοµέα και µε προηγµένες φυσικές και κοινωνικές υποδοµές. Οι Κύπριοι είναι
µεταξύ των πιο ευηµερούντων ανθρώπων στην περιοχή της Μεσογείου, µε κατά κεφαλή εισόδηµα που ξεπερνά τις 23.000
ετησίως ευρώ το 2014. «Το βιοτικό επίπεδο των Κυπρίων συγκρίνοντας τους µε τον ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης /
Human Development Index (HDI) της κάθε χώρας, είναι πολύ ψηλό και η Κύπρος κατατάσσεται 32η στον κόσµο από την
άποψη του δείκτη ποιότητας της ζωής.» (HDI Reports 2015). Ωστόσο, µετά από περισσότερο από τρεις δεκαετίες
αδιάσπαστης ανάπτυξης, η κυπριακή οικονοµία συρρικνώθηκε το 2009. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά την έκθεση της Κύπρου
στη µεγάλη οικονοµική ύφεση και γενικότερα στην ευρωπαϊκή κρίση.
Η οικονοµική κρίση, που ξεκίνησε κατά την περίοδο 2005 – 2006 στις Ηνωµένες Πολίτες Αµερικής, επέφερε αρνητικές
συνέπειες στην παγκόσµια οικονοµία, ακόµα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή έγινε όταν οι τράπεζες δάνειζαν
ανεξέλεγκτα και χωρίς εξασφάλιση λεφτά, κυρίως για στεγαστικούς λόγους στους οφειλέτες µε αρχικούς ευνοϊκούς όρους
και µε µια µακροπρόθεσµη αύξηση των στεγαστικών τιµών των ήδη υψηλού ρίσκου υποθηκευµένων ακίνητων. Πίστευαν
ότι, σύντοµα, θα µπορούσαν να αναχρηµατοδοτήσουν το ακινητό τους µε ευνοϊκότερους όρους µε την προϋπόθεση ότι το
ακίνητο θα έπαιρνε ψηλότερη χρηµατική αξία. Ωστόσο, τα επιτόκια άρχισαν να ανεβαίνουν και οι τιµές των κατοικιών να
µειώνονται ελαφρά κατά την περίοδο 2006-2007 σε πολλά µέρη των ΗΠΑ, µε τους δανειολήπτες να µην είναι σε θέση ούτε
να αναχρηµατοδοτήσουν, ούτε να πληρώσουν τις δόσεις τους. Ως αποτέλεσµα, οι τιµές των ακινήτων µειώθηκαν ραγδαία
και οι τράπεζες επέβαλαν σκληρότερους όρους στα συµβόλαια των δανειοληπτών µε πρωταρχικό µέληµα την αύξηση των
επιτοκίων. Συνάµα, τόσο τα οµόλογα επιχειρηµατικών επενδύσεων, όσο και οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά από κρατικούς
και άλλους φορείς µειώθηκαν µε αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της µεγάλης ύφεσης στη Βόρεια Αµερική, δηµιουργώντας
την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Κύπρος αρχικά δεν είχε υποστεί σοβαρή ύφεση από την
παγκόσµια κρίση του 2009. Επηρεάστηκε, αλλά σε αρκετά ήπιο ρυθµό.
Η Κύπρος δέχθηκε ένα σοβαρό πλήγµα από την έκρηξη στο Μαρί, στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” τον Ιούλιο του
2011. Η έκρηξη κατέστρεψε παντελώς το σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού. Η οικονοµία της Κύπρου
οδηγήθηκε σε ύφεση µε το κόστος για την οικονοµία να εκτιµάται στα ένα µέχρι και τρία δισεκατοµµύρια ευρώ ή φτάνοντας
µέχρι τα 17% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Ως εκ τούτου, οι τότε κυβερνητικοί αρµόδιοι, αντί να
αναζητήσουν διαρθρωτικές προσαρµογές µέσω των Ευρωπαϊκών Θεσµών, προχώρησαν σε συµφωνία µε τη Ρωσική
κυβέρνηση µε σκοπό να τη δανειοδότηση. Η Ρωσία παραχώρησε στην Κύπρο δάνειο ύψους €2.5 δισεκατοµµυρίων,
δηµιουργώντας έτσι ένα επιπλέον µακροπρόθεσµο δηµόσιο χρέος για µια χώρα που έχει έσοδα €17 δισεκατοµµύρια
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ετησίως. Με τα σηµερινά επίπεδα, αξίζει να σηµειωθεί ότι το Κυπριακό δηµόσιο χρέος ανέρχεται στο ποσό των €19.216
δισεκατοµµυρίων που αντιστοιχεί ίσο µε το 109% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).
Τα επόµενα χρόνια υπήρξαν δραµατικά για την κυπριακή οικονοµία και για τον κυπριακό λαό. Ο υπερβολικός δανεισµός
της Ελλάδας από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν πλέον βιώσιµος, αφού πλέον δεν ήταν σε
θέση να πληρώσει τους πιστωτές της. Η χώρα κατέληξε σε συµφωνία µε την Ευρωζώνη για αποµείωση του χρέους των
ελληνικών κυβερνητικών οµολόγων κατά 75% σε πραγµατικούς όρους. Αυτό οδήγησε τους κατόχους των ελληνικών
οµολόγων και τις Κυπριακές τράπεζες σε τεράστιες ζηµιές λόγω της αγοράς Ελληνικών οµόλογων, µε συνεπακόλουθες
τεράστιες ζηµιές και επιπτώσεις στην Ελλάδα και στην κυπριακή οικονοµία, χάνοντας ένα µεγάλο µέρος της επένδυσής
τους.
Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να δεχθεί κυπριακά οµόλογα ως εγγύηση για νέο δάνειο. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του τραπεζικού συστήµατος βρίσκονταν σε
εγρήγορση και προειδοποιούσαν αναφορικά µε τους κινδύνους του υπερβολικού δανεισµού εντός της Ευρωζώνης και τα
προβλήµατα των κυπριακών τραπεζών. Υποβάθµισαν τα κυπριακά οµόλογα και η Κύπρος αποκόπηκε από τις διεθνείς
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Συνεπώς, δεν µπορούσε πλέον να αναχρηµατοδοτήσει το δηµόσιο της χρέος και το κυπριακό
τραπεζικό σύστηµα κατέρρευσε. Οι κυπριακές τράπεζες έχασαν κατ’εκτίµηση €4.5 δισεκατοµµύρια από την αποµείωση
των ελληνικών κυβερνητικών οµολόγων. Οι απώλειες ήταν µεν ονοµαστικά λιγότερες από ό,τι σε κάποιες άλλες χώρες,
αλλά αποτελούσαν το εκπληκτικό 25% του ΑΕΠ της χώρας, που αποτελούσε το µεγαλύτερο ποσοστό από οποιαδήποτε
άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Η Κυπριακή κυβέρνηση συµφώνησε στα πλαίσια της συµφωνίας δανεισµού διάσωσης
καταθέσεων, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση και χωρίς να προτείνει εναλλακτικές λύσεις.
Στις 25 Μαρτίου 2013 η Κυπριακή κυβέρνηση σύναψε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Eurogroup, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) σχετικά µε τα βασικά στοιχεία που είναι
απαραίτητα για ένα µελλοντικό πρόγραµµα µακροοικονοµικής προσαρµογής που περιλαµβάνει την παροχή οικονοµικής
βοήθειας προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µέχρι €10 δισεκατοµµύρια. Το πρόγραµµα στοχεύει επίσης να αντιµετωπίσει τις
ασυνήθιστες οικονοµικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Κύπρος και να αποκαταστήσει τη βιωσιµότητα του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µε σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των
δηµοσίων οικονοµικών τα επόµενα χρονιά. Από την υπογραφή της συµφωνίας, η Κυπριακή κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί
πλήρως µε την εφαρµογή αυστηρών µέτρων λιτότητας για την αναδιάρθρωση της οικονοµίας. Ωστόσο, παρά τις θετικές
κινήσεις που λαµβάνονται από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, «η κυπριακή οικονοµία συρρικνώθηκε κατά 8% το
2013, ακόµα περισσότερο κατά 3% το 2014 και να επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2015 ή το 2016.
Παρά το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία προκαλούν ανησυχία στην εγχώρια αγορά, η Κύπρος έχει ήδη δει ένα αυξανόµενο
ενδιαφέρον από σοβαρούς ξένους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν τις δυνατότητες εισόδου στην αγορά από τώρα.» (Cyprus:
The Road Ahead 2013 p.7). ∆ιότι η Κυπριακή κυβέρνηση εισήγαγε µια σειρά νέων µέτρων για να δώσει το έναυσµα για
την οικονοµία, τη στήριξη της ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων. Μια ολοκληρωµένη δέσµη εκσυγχρονισµένων
νέων νοµοθετικών µέτρων για τις εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις και έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων
από τις υφιστάµενες εταιρείες. Τα µέτρα περιλαµβάνουν:
• Αυξηµένη έκπτωση 25% επί του φορολογητέου εισοδήµατος των εργοδοτών για κάθε επιπλέον εργαζόµενο που
προσλαµβάνεται.
• Φορολογική έκπτωση 100% µέχρι το 2016 σε κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται µε την καινοτοµία, την
έρευνα, τις επικοινωνίες και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
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• Την παράταση µέχρι το 2016 της αυξηµένης φορολογικής έκπτωσης, µε ένα ελάχιστο 20%, στις κεφαλαιουχικές
δαπάνες για άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Εκτός από τα παραπάνω µέτρα οικονοµικής ενίσχυσης και των υδρογονανθράκων, πολλοί από τους παραδοσιακούς
βασικούς οικονοµικούς τοµείς παράγωγης θα συνεχίσουν να προσφέρουν µια σταθερή πορεία επενδυτικών ευκαιριών.
«Μεταξύ άλλων, το µεγαλύτερο δυναµικό για τις επενδύσεις τα επόµενα χρόνια θα είναι στον τοµέα των υδρογονανθράκων,
στο εµπόριο συναλλάγµατος, στον τοµέα της ναυτιλίας, στις εξελίξεις πολλαπλής χρήσης, όπως τη δηµιουργία καζίνου,
πολυτελείς µαρίνες και γήπεδα γκολφ. Επίσης, στις υπηρεσίες ευεξίας, στον τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών, στον
τοµέα των ακινήτων, στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, στην εκπαίδευση, στην έρευνα
και τεχνολογία, και στον τοµέα της υγείας και ιατρικό τοµέα.» (Cyprus: The Road Ahead 2013 p.24).
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, έχει µια «οικονοµία αγοράς» (CIA The World Factbook, 2015).
Aπό το Μάιο του 2004 η Κύπρος είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και υιοθέτησε το ευρώ ως το εθνικό της
νόµισµα τον Ιανουάριο του 2008. Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών από την ένταξη στην ΕΕ, «η κυπριακή
οικονοµία αναπτύχθηκε µε µέσο ρυθµό περίπου 4%.» (Cyprus Profile 2015). Έχει µια ανοιχτή, ελεύθερη αγορά και
οικονοµία βασιζόµενη στις υπηρεσίες µε µακρύ ιστορικό επιτυχηµένων οικονοµικών επιδόσεων. Σε διεθνές επίπεδο η
Κύπρος προωθεί τη γεωγραφική της θέση ως γέφυρα µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, ένα πολύ µορφωµένο πληθυσµό,
µέτριες τοπικές δαπάνες, καλές αεροπορικές συνδέσεις, εξαιρετικό ναυτιλιακό τοµέα, πολύ καλές τηλεπικοινωνίες και ένα
καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό. ∆ιαθέτει, επίσης, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και ένα πολύ καλό
χρηµατοοικονοµικό κέντρο πάνω από τρεις δεκαετίες. Έχει ένα χαµηλό συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων, και έχει
συνάψει συµβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας µε πολλές χώρες, που σηµαίνει ότι, αν τα κέρδη µια εταιρείας που
κέρδισε από τις δραστηριότητες της και φορολογείται στην Κύπρο, δεν φορολογούνται και σε άλλη χώρα. Αυτό το
πλεονέκτηµα, πραγµατικά, έχει προσελκύσει πολλές υπεράκτιες εταιρείες να εγκατασταθούν και να δηµιουργήσουν τις
δραστηριότητές τους στο νησί.
Σήµερα, η Κύπρος µε τις σκληρές θυσίες του κάθε Κύπριου πολίτη, άρχισε να µπαίνει στο δρόµο για την επανεκκίνηση της
οικονοµίας, µε στόχο την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των ξένων επενδυτών. «Η Κύπρος τέθηκε στο σωστό δρόµο
µετά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το πακέτο αποκλεισµού από την αφερεγγυότητα.» (Cyprus Profile 2015).
Επιδεικνύοντας την ατσάλινη οικονοµική ανάκαµψη, τον Απρίλιο του 2015, η Κύπρος εντάχτηκε στο πρόγραµµα αγοράς
οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τον Απρίλιο του 2015 πώλησε οµόλογα αξίας €1.000.000.000.
Την ίδια στιγµή τέθηκαν οι αρχές µέσα από το σχέδιο διάσωσης που συµφώνησε µε την Τρόικα, για νέα σχέδια για
περαιτέρω διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων και άλλων κρατικών
περιουσιακών στοιχείων. Τον Οκτώβριο του 2013, η κοινοπραξία των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής (ΗΠΑ) και του Ισραήλ
ολοκλήρωσε προκαταρκτικές εκτιµήσεις των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη της
Κύπρου (ΑΟΖ), η οποία αποκάλυψε µια εκτίµηση αποθεµάτων περίπου 140 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα. Αν και η
εξερεύνηση συνεχίζεται στην ΑΟΖ της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της διερευνητικής γεώτρησης το 2014 / 2015 δεν
βρέθηκαν πρόσθετα εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη υπεράκτιων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων
στην ΑΟΖ της Κύπρου, παραµένει ένα κρίσιµο συστατικό στις προσπάθειες που καταβάλλει η οικονοµική ανάκαµψη.
Εµπειρογνώµονες υποστηρίζουν ότι µπορεί να υπάρχουν διερευνητικές γεωτρήσεις και ανάπτυξη κατά τα έτη 2016 και το
2017.

ΑΝΑΛΥΣΗ: “Η Οικονοµική Γεωγραφία της Κύπρου”
Η Κύπρος έχει µια οικονοµία ανθεκτική µε καλές µακροπρόθεσµες προοπτικές. Είναι µια ευέλικτη οικονοµία, που έχει
αποδείξει την ικανότητά της να προσαρµόζεται σε συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες. Πριν από την ανεξαρτησία της από
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τη Βρετανία το 1960, η Κυπριακή οικονοµία στηριζόταν κυρίως στη γεωργία και την εξαγωγή των ορυκτών. Ήταν βασικά
µια αγροτική χώρα και οι γεωργικές δραστηριότητες ασκούνταν κυρίως παραδοσιακά. Σήµερα η κυπριακή γεωργική
παράγωγη χαρακτηρίζεται από εκµηχάνιση, χρήση φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων, επιλογή βελτιωµένων σπόρων,
γεωπονική υποστήριξη, χρήση θερµοκηπίων και σύγχρονων αρδευτικών συστηµάτων. Εννοείται ότι το Μεσογειακό κλίµα
είναι ένας βασικός παράγοντας που καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό το είδος των φυτών που µπορούν να καλλιεργηθούν
εδώ στην Κύπρο.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η Κύπρος έχει καθιερωθεί ως ένα επιχειρηµατικό κέντρο και υπηρεσιών για τη ναυτιλία, τις
τράπεζες, και το εµπόριο και έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσµια Τράπεζα ως χώρα υψηλού εισοδήµατος. Μετά την
πρόσφατη οικονοµική και τραπεζική κρίση, η Κύπρος έθεσε σε εφαρµογή σηµαντικές µεταρρυθµίσεις και µε πολλές
προκλήσεις. Η κυπριακή οικονοµία γνώρισε µια βαθιά ύφεση το 2013 µε το ΑΕΠ της να µειωθεί κατά 8,7%, αλλά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει επιβράδυνση της ύφεσης το 2014 µε το ΑΕΠ να µειωθεί κατά 3,9% και το έτος 2015 θα
σηµατοδοτήσει την έξοδο από την ύφεση και την επιστροφή στην ανάπτυξη, µε το ΑΕΠ να αναµένεται να αυξηθεί κατά
1,1%.
Μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο η Οικονοµική Γεωγραφία είναι ένας κλάδος της Ανθρώπινης Γεωγραφίας που εξηγεί τις
οικονοµικές δραστηριότητες που οι άνθρωποι χρησιµοποιούν για να βγάζουν
τα προς το ζην. «Μελετά και εξηγεί πως τα διαφορετικά οικονοµικά συστήµατα
(εµπορική οικονοµία, προγραµµατισµένη οικονοµία και οικονοµία διαβίωσης)
ποικίλουν και διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Τέλος η οικονοµική γεωγραφία
εξηγεί πως οι οικονοµικές δραστηριότητες συνδέονται και αλληλεπιδρούν
µεταξύ τους.» (J. Fellman, A. Getis and J. Getis, 1990 p.238). Η Οικονοµική
Γεωγραφία είναι η µελέτη της χωρικής µεταβλητότητας που υπάρχει πάνω στην
επιφάνεια της γης που αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την
παραγωγή, την ανταλλαγή και την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών.
Σήµερα, δίνεται µεγάλη έµφαση στην ανάπτυξη µοντέλων και θεωριών που
εξηγούν τη λειτουργία του πραγµατικού κόσµου µε την ενασχόληση, των
οικονοµικών δραστηριοτήτων και των οικονοµικών συστηµάτων και τα κοινά
χαρακτηριστικά τους. Έτσι, µε ένα πολύ προκαταρκτικό τρόπο κατανόησης
ταξινοµήσαµε όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες σε διάφορες κατηγορίες, για
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 2015
να κατανοήσουµε τον παγκόσµιο οικονοµικό προσανατολισµό µε περισσότερη
ακρίβεια. Αυτές οι οικονοµικές δραστηριότητες είναι: Η πρωτογενής, η δευτερογενής, η τριτογενής και η τεταρτογενής.
Με βάση τους δείκτες της οικονοµικής δραστηριότητας και της παράγωγης, η Κύπρος κατατάσσεται στον τριτογενή τοµέα
οικονοµικών δραστηριοτήτων, αφού εργοδοτεί το 77% του εργατικού της δυναµικού στο συγκεκριµένο κλάδο. Σε γενικές
γραµµές οι τριτογενείς δραστηριότητες είναι ο τοµέας που αποτελείται από δραστηριότητες επιχειρήσεων και ειδικότητες
εργασίας που παρέχουν υποστήριξη στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. ∆εν παράγουν υλικά αγαθά και παρέχουν
υποστήριξη προς το νησί και στην κοινότητα σε συγκεκριµένα άτοµα. Σε µια εµπορική οικονοµία, όπως είναι αυτή που
διατηρείται και στην Κύπρο, τα χωρικά πρότυπα του τριτογενούς τοµέα είναι ταυτόσηµα µε τη χωρική κατανοµή της
πραγµατικής ζήτησης, που θέλει να συγκεκριµενοπιείται µέσω της αγοραστικής δύναµης.
Η Κύπρος έχει µια οικονοµική αγορά που στηρίζεται στον τοµέα των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα τέσσερα
πέµπτα του ΑΕΠ. Ο τουρισµός, οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, η διαχείριση των πλοίων και των ακινήτων ήταν
ανέκαθεν οι πιο σηµαντικοί τοµείς. Εν τω µεταξύ, η δηµιουργία επιχειρήσεων, ο φορολογικός προγραµµατισµός, τα
καταπιστεύµατα, οι συναλλαγές ξένων νοµισµάτων και η χορήγηση κεφαλαίων είναι τα ισχυρά τµήµατα του κλάδου
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υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, και ενθαρρύνεται από περίπου πενήντα συµβάσεις διπλής φορολογίας και ένα νοµικό
σύστηµα που βασίζεται στο αγγλικό δίκαιο. Εξαιτίας των προαναφερθέντων, η Κύπρος έχει κατακλυσθεί από χιλιάδες
επιχειρήσεις για τη διοχέτευση των επενδύσεών τους σε περιφερειακές αγορές µέσω του νησιού. Ο αριθµός των αιτήσεων
που υποβάλλονται για εγγραφές νέων εταιρειών αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3% το 2014 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος.

Η οικονοµική δραστηριότητα της Κύπρου διακρίνεται, επίσης, και σε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, τις Πρωτογενείς
και τις ∆ευτερογενείς. Ο Πρωτογενής τοµέας αφορά δραστηριότητες που
έχουν άµεση σχέση µε τη συγκοµιδή προϊόντων από το έδαφος ή τη
θάλασσα, για παράδειγµα, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη
δασοκοµία, εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες. Από τα πολύ παλιά
χρόνια µέχρι σήµερα, οι κύριες καλλιέργειες είναι τα σιτηρά, οι χαρουπιές, οι
ελιές, τα αµπέλια, οι πατάτες, φρούτα, λαχανικά και τα εσπεριδοειδή. Η
γεωργία αποτελεί ένα σηµαντικό τοµέα της κυπριακής οικονοµίας και
αποτελεί τη βάση πολλών τοπικών βιοµηχανιών και εισφέρει στο νησί σε
τρέχουσες τιµές, το 2,3% του ΑΕΠ (Στατιστική Υπηρεσία 2015). Είναι η πιο
σηµαντική των βασικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, επειδή είναι η πιο
διαδεδοµένη δραστηριότητα του κύκλου του προϊόντος σε όλο τον κόσµο. Οι
άνθρωποι που ασχολούνται µε τις πρωτογενείς δραστηριότητες είναι πιο
κοντά στους πόρους, έχουν την αντίληψη και τις δυνατότητες για την
ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο το ανθρώπινο δυναµικό είναι
ο σηµαντικότερος πόρος για τη δραστηριοποίηση των πρωτογενών
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 2016
ασχολιών. Ο πρωτογενής κλάδος, είναι µια ανθρωπινή δραστηριότητα και
λειτουργεί όπως τις άλλες βιοµηχανίες ως ένα σύστηµα όπου παίρνει πόρους, τους επεξεργάζεται µε σχέδια και άλλες
µεθόδους καλλιέργειας για την παράγωγη κάποιου αγαθού και στη συνεχεία θα πουληθεί σε διάφορες αγορές µε
µεγαλύτερη αξία από το κόστος παραγωγής, ,ε στόχο το κέρδος.
Οι πρωτογενείς δραστηριότητες στην Κύπρο όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, η δασοκοµία, εξορρυκτικές και
λατοµικές δραστηριότητες απασχολούν το «8% ή µε περισσότερη ακρίβεια 11.968 από τις 365.078 χιλιάδες άτοµα»
(Στατιστική Υπηρεσία 2015) στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος παρέχει
αρκετά φυσικά και ανθρώπινα πλεονεκτήµατα για τη δραστηριοποίηση ενός βιώσιµου, κερδοφόρου και αποτελεσµατικού
µοντέλου στις περισσότερες από τις πιο πάνω δραστηριότητες, εντούτοις ο ανταγωνισµός µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η
έλλειψη εργατικού ντόπιου και εξειδικευµένου προσωπικού, η αστυφιλία, οι ακριβές δαπάνες όπως τα χηµικά, τα
λιπάσµατα, οι ζωοτροφές, τα µηχανήµατα, τα καύσιµα, η αύξηση της θερµοκρασίας, η οικονοµική κρίση, το ψηλό κόστος
παροχής και η λειψυδρία, έχουν δώσει µια απόκλιση των Κύπριων στη συνέχεια της ασχολίας να ενδιαφέρονται να
ασχολούνται µε τις πρωτογενείς δραστηριότητες. Επίσης, το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας µας έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή. Ο µέσος όρος ηλικίας των κύπριων αγροτών αυξάνεται διαρκώς, καθώς οι νέοι δεν
ασχολούνται µε τη γεωργία και αυτή παραµένει στα χέρια των µεγαλυτέρων.
Πρωτογενείς δραστηριότητες.
Γεωργία:
Γεωργία ονοµάζουµε το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους και την παραγωγή
φυτικών προϊόντων. Η Κύπρος βρίσκεται στη Μεσογειακή ζώνη καλλιεργειών και το µεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργειών
είναι αρδευόµενες. Φυσικά όµως, υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν δυνατότητες άρδευσης, έτσι στις
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συγκεκριµένες περιοχές καλλιεργούνται φυτά που είναι ανθεκτικά στη ζέστη και την ξηρασία, όπως τα δηµητριακά, η ελιά,
το αµπέλι και αµυγδαλιά. Η γεωργία στην Κύπρο διακρίνεται βασικά σε δυο κύριες κατηγορίες:
Α. Στη γεωργία αυτοσυντήρησης ή γεωργία διαβίωσης.
Β. Στη γεωργία αγοράς – που υποδιαιρείται:
i. Στην εκτατική γεωργία.
ii. Στην εντατική γεωργία.
Η πρώτη κατηγορία, η γεωργία της αυτοσυντήρησης, είναι πολύ διαδοµένη στην Κύπρο, αφού πολλοί Κύπριοι πολίτες και
ακόµα στις αυλές των σπιτιών τους, µε αγάπη εργάζονται µε τις προσωπικές αγροτικές ασχολίες, κυρίως µε καλλιέργεια
οπωροφόρων δένδρων, λαχανικών και λουλουδιών. Σκοπός τους είναι η παραγωγή και η
συγκοµιδή καρπών µε παραδοσιακούς τρόπους, για καθαρά δικούς τους προσωπικούς
σκοπούς και ως hobby. Με βάσει τον ορισµό, η γεωργία αυτοσυντήρησης ή διαβίωσης
περιλαµβάνει σχεδόν πλήρη αυτάρκεια από την πλευρά των µελών της. «Η παραγωγή για
την ανταλλαγή ή πώληση είναι ελάχιστη και κάθε οικογένεια ή κλειστή κοινωνική οµάδα
στηρίζεται στον εαυτό της, για τα τρόφιµα και για άλλες βασικές απαιτήσεις.» (J. Fellman,
1990 p.242). Τα τελευταία χρόνια πολλοί Κύπριοι έχουν πλέον εντάξει και τη βιολογική
γεωργία για να δηµιουργήσουν καλύτερες, πιο παραγωγικές και πιο φιλικές προς το
περιβάλλον καλλιέργειες, αφού η βιολογική γεωργία δεν χρησιµοποιεί τεχνητά ή χηµικά
λιπάσµατα ή φυτοφάρµακα. Τα φυσικά λιπάσµατα, δηµιουργούνται από τα κόπρανα των
ζώων, της χλωρής λίπανσης, τα ψάρια και τα οστεάλευρα. Τα φυσικά λιπάσµατα δίνουν οργανικές ουσίες πίσω στο χώµα
που του επιτρέπουν να διατηρήσει την υγρασία κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων. Επίσης, επιτρέπει την καλύτερη
αποστράγγιση και αερισµό κατά τη διάρκεια βροχερών περιόδων και στη µείωση της διάβρωσης του εδάφους. Είναι
λιγότερο πιθανό να βλάψουν την καλλιέργεια και το περιβάλλον, καθώς δεν υπάρχουν νιτρικά άλατα για να τρέξουν στα
ποτάµια και να βλάψουν την άγρια ζωή.
Σήµερα, ο σύγχρονος κόσµος του εµπορίου και των συναλλαγών έχει µειώσει τις παραδοσιακές γεωργικές ασχολίες σε
πολύ χαµηλά επίπεδα δραστηριότητας, όπου τα προϊόντα προορίζονται στην αγορά µε άµεσο στόχο το κέρδος. Η
προσφορά, η ζήτηση και ο µηχανισµός των τιµών της αγοράς είναι οι θεωρητικοί έλεγχοι της
παραγωγής των αγροτικών προϊόντων στις εµπορικές οικονοµίες. ∆ιακρίνεται σε δυο
κατηγορίες την εκτατική γεωργία και την εντατική γεωργία. Στην εκτατική γεωργία υπάρχουν
µεγαλύτερα τεµάχια γης, περισσότερη εµπλοκή µηχανικών µέσων και λιγότερο ανθρώπινο
δυναµικό. Μεγάλες περιοχές εδάφους µε λιγότερες και µε χαµηλότερες αποδόσεις. Για
παράδειγµα, το µάζεµα του σιταριού όπου χρειάζεται αρκετή γη για την εκροή κάποιου
µεγάλου ποσοστού γραµµάριων σε σιτάρι. Στην Κύπρο, «το πεδίο αρµοδιότητας της
Μονάδας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ.) εµπίπτουν οι καλλιέργειες των σιτηρών,
των ψυχανθών, των κτηνοτροφικών φυτών, των βιοµηχανικών φυτών, ελαιούχα, κλωστικά,
ζάχαρη.» (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 2015). Το ορεινό
ανάγλυφο που κυριαρχεί την Κύπρο και η µικρή της έκταση 9,251 τετραγωνικά χιλιόµετρα,
καθιστούν δύσκολο στο να δηµιουργηθούν µεγάλες καλλιεργήσιµες εκτάσεις εκτατικής γεωργίας, διότι δεν µπορεί να γίνει
µε µηχανικά µέσα σε πολλές περιοχές του νησιού, αφού τα αγροτεµάχια είναι εξαιρετικά µικρά στις αναβαθµίδες, τα δίκτυα
µεταφοράς είναι στενά, δύσκολα και πολλές φόρες δεν έχουν πρόσβαση σε µεγάλες αγορές, οι βροχοπτώσεις είναι
περιορισµένες, η κατανοµή και η συγκέντρωση εργατικού πληθυσµού είναι αραιή διότι οι νέοι κύπριοι έχουν εγκαταλείψει
τα χωρία και τη γεωργία.
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Η εντατική γεωργία διαθέτει µικρότερα τεµάχια γης, µικρότερη εµπλοκή των µηχανικών µέσων και περισσότερο ανθρώπινο
δυναµικό. Με απλά λόγια είναι η γεωργία στην οποία παρέχεται µεγάλη εισροή κεφαλαίου ανά µονάδα εδάφους.
Απώτερος σκοπός του παραγωγού είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των υφιστάµενων
καλλιεργήσιµων εκτάσεων και όχι η επέκταση της καλλιεργούµενης έκτασης. Σε άλλες χώρες
έχει χαρακτηριστεί ως «Green Revolution» (J. Fellman, A. Getis, J. Getis, 1990 p.249), που
είναι βασικά η βελτίωση των σπόρων και της γεωργικής διαχείρισης προσαρµοσµένα στις
ανάγκες της εντατικής γεωργίας, για να φέρουν µεγαλύτερη ετήσια συγκοµιδή από µια
συγκεκριµένη περιοχή του καλλιεργήσιµου εδάφους. Η επιστήµη σήµερα µπορεί να αλλάξει
τη γενετική σύσταση των καλλιεργειών, λαµβάνοντας γονίδια από το ένα είδος και την
ενσωµάτωσή τους σε άλλο, για να του δώσει νέες ιδιότητες. Με αυτό τον τρόπο τα φυτά
γίνονται πιο ανθεκτικά σε ασθένειες ή άλλα παράσιτα όπως τα νιτρικά άλατα. Έτσι,
αποφεύγεται η ανάγκη να χρησιµοποιούνται φυτοφάρµακα και άλλες χηµικές ουσίες. Λόγω
των πολλαπλών ασθενειών, πολλές είναι οι καλλιέργειες που έχουν δηµιουργηθεί µέσα από γενετικά τροποποιηµένες
καλλιέργειες.
Οι αγρότες παίρνουν τα απαραίτητα µέτρα για να διαφυλάξουν στο ακέραιο τις φυτείες τους µε στόχο την περισσότερη
συγκοµιδή του προϊόντος και µε απώτερο σκοπό, το κέρδος. Τα κυριότερα προϊόντα εντατικής γεωργίας που παράγονται
στην Κύπρο είναι τα λαχανικά, η πατάτα, η αµυγδαλιά, τα ελαιόδεντρα, η αµπελουργία, τα οπωροφόρα δένδρα και τα
εσπεριδοειδή, καθώς και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες όπως: αρωµατικά φυτά, άνθη, καλλωπιστικά φυτά, µανιτάρια και
γενικά τη ανάπτυξη προϊόντων µέσω της βιολογικής γεωργίας.
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Κτηνοτροφία:
Οι κυριότεροι τοµείς της Κυπριακής κτηνοτροφικής παράγωγης είναι η αγελαδοτροφία, η αιγοπροβατοτροφία, η
χοιροτροφία και η πτηνοτροφία. Σε γενικές γραµµές, η κτηνοτροφία είναι η εκτροφή των ζώων είτε για την προσωπική
επιβίωση του παραγωγού ή για εµπορική χρήση, δηλαδή τη πώληση και
την ανταλλαγή µε άµεσο στόχο το κέρδος. Είναι κλάδος του πρωτογενούς
οικονοµικού τοµέα, και στην Κύπρο η συνεισφορά της κτηνοτροφικής
παραγωγής το 2014 ήταν «1,4% του ΑΕΠ ή 23% γενικότερα του
γεωργικού τοµέα.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015). Η Κύπρος επειδή εισάγει
τις πρώτες ύλες ζωοτροφών για τη διατροφή των χοίρων και βόειου
κρέατος έχει σαν αποτέλεσµα, η αξία του αγελαδινού γάλακτος, βόειου
κρέατος και χοίρινου κρέατος, το κόστος των οποίων τον τελευταίο καιρό
έχει αυξηθεί σηµαντικά. Σε γενικές γραµµές, ο τοµέας της κτηνοτροφίας
εδώ στη Κύπρο, παρουσιάζει µια µείωση τα τελευταία χρονιά στην άξια
της ζωικής παράγωγης και γενικότερα στην παράγωγη κρέατος. Έτσι, ο
τοµέας της κτηνοτροφίας σταδιακά συρρικνώνεται µια και οι θέσεις
εργασίας γίνονται εξαρτηµένες και συνδέονται όλο και περισσότερο µε τις
οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες. Η εκµηχάνιση της παραγωγής
*‘Άλλα: κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, στρουθοκάμηλοι
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 2015
ζωικών προϊόντων περιορίζει τον αριθµό των εργαζοµένων στην
κτηνοτροφία, µε αποτέλεσµα να µην διαγράφονται θετικές προοπτικές για
το συγκεκριµένο επάγγελµα. Παλαιότερα, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι ήταν ανεξάρτητοι βοσκοί που ακολουθούσαν τα
ζώα τους σε ανοικτά βοσκοτόπια. Συνήθως εξειδικεύονταν σε ένα είδος ζώου ως προβατοβοσκοί, χοιροβοσκοί,
αγελαδοτρόφοι. Η βόσκηση σε λιβάδια είναι µια από τις δυο κατηγορίες της κτηνοτροφίας που συναντούµε στην Κύπρο,
µέσα από την οποία τα ζώα είναι λίγα για µια δεδοµένη επιφάνεια γης (εκτατική κτηνοτροφία). Μέσα στα πλαίσια της
κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ο κτηνοτρόφος ασχολείται µε το άρµεγµα ή την αποκοµιδή των αυγών, τον καθαρισµό των
χώρων που ζουν τα ζώα, τη φύλαξη του κοπαδιού στα βοσκοτόπια και στις στάνες, την προστασία των ζώων από φωτιές ή
θεοµηνίες, το πότισµα των ζώων και την τροφή τους µε σκοπό τη δηµιουργία του κατάλληλου συνδυασµού για την
αποδοτικότερη εκτροφή τους. Οι δυνατότητες της περιοχής να καλύψει τις ανάγκες των ζώων σε τροφή και νερό, η
µορφολογία της και το κλίµα καθορίζουν το είδος των ζώων που εκτρέφονται. Παράλληλα, πέρα από τις καθηµερινές
εργασίες υπάρχουν και ορισµένες εποχιακές, όπως το κούρεµα των προβάτων την άνοιξη, η συγκέντρωση και εµπορία του
µαλλιού τους, η παραγωγή τυριού, αλλαντικών, καπνιστών ή άλλων προϊόντων. Μ’αυτή τη µέθοδο εκτρέφονται βοοειδή,
πρόβατα, αίγες, χοίροι σε πεδινά ή ορεινά βοσκοτόπια.
Ο εγκλεισµός των ζώων σε κτίρια ή σε φάρµες ή κτηνοτροφικές µονάδες, είναι η δεύτερη κατηγορία της κτηνοτροφίας που
επικρατεί στην Κύπρο. Όταν οι εκτάσεις γης που υπάρχουν για βοσκή είναι περιορισµένες (εντατική κτηνοτροφία).
Πρόκειται για εκτροφή µε την οποία παράγεται µεγαλύτερη ποσότητα κρέατος και άλλων προϊόντων, σε λιγότερο χρονικό
διάστηµα σε σύγκριση µε την εκτατική κτηνοτροφία. Η αύξηση της παραγωγικότητας των χοιροστασίων µέσω της αύξησης
των αποδόσεων και της µείωσης του κόστους παραγωγής, επιτυγχάνεται µέσω της γενετικής βελτίωσης, της ευρύτερης
εφαρµογής της τεχνητής σπερµατέγχυσης, της αναδιοργάνωσης των χοιροστασίων, ορνιθοτροφείων, αγελαδοτροφείων,
της ορθολογιστικής διατροφής, της σωστής στέγασης και διαχείρισης. Η αγάπη για τα ζώα, η υποµονή και η ευαισθησία
για τη φροντίδα τους, είναι πολύ σηµαντικά προσόντα για την ενασχόληση µε την κτηνοτροφία, παρόλο που τα ζώα
προορίζονται για εκµετάλλευση ή σφαγή. Οι χειρωνακτικές δεξιότητες είναι απαραίτητες, για όλες τις κτηνοτροφικές
εργασίες. Παράλληλα, η ευσυνειδησία είναι αναγκαία, ειδικότερα σήµερα που η εκτροφή των ζώων βασίζεται στις σωστές
ποσότητες κατάλληλων τροφών όπως σόγιας, καλαµποκιού, τριφυλλιού, αλλά και σε πρόσθετα αντιβιοτικά ή ορµόνες και
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βιταµίνες, που σε λανθασµένες ποσότητες είναι επιζήµιες για την υγεία των ζώων και των καταναλωτών ζωικών
προϊόντων. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται µαθηµατική ικανότητα για τη σωστή πρόσµιξη των αναλογιών. Παράλληλα, η
µηχανική ικανότητα είναι επίσης απαραίτητη, δεδοµένου ότι πολλές εργασίες έχουν µηχανοποιηθεί. Ειδικότερα, σε µεγάλες
οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες οι περισσότερες εργασίες έχουν αυτοµατοποιηθεί. Η υπολογιστική ικανότητα είναι
επίσης χρήσιµη, όταν ο ίδιος ο κτηνοτρόφος εκτελεί και χρέη εµπόρου των προϊόντων του, ώστε να µπορεί να υπολογίζει
σωστά το κόστος εκτροφής και να πετυχαίνει κέρδος. Μ’αυτή τη µέθοδο εκτρέφονται χοίροι, πουλερικά και βοοειδή.

∆ασοκοµία:
Τα δάση της Κύπρου αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του φυσικού της περιβάλλοντος. Αποτελούν ανεκτίµητο θησαυρό
που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, γι’αυτό και
οι προσπάθειες για επέκταση και ενίσχυση της
αντιπυρικής τους προστασίας αποτελούν µόνιµο
και σταθερό µέληµα των αρµόδιων αρχών. Με την
πολύπλευρη και διαχρονική προσφορά τους, τα
δάση συµβάλλουν ουσιαστικά στην οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου, στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής, καθώς και στη
σωµατική και πνευµατική υγεία του πληθυσµού
και την οικολογική σταθερότητα. Τα δάση της
Κύπρου είναι ένας φυσικός εθνικός πόρος και
πέρα από τα υλικά αγαθά, προσφέρουν και
πληθώρα άλλων
υπηρεσιών
που τις
περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να
αποτιµηθούν σε χρηµατικές άξιες. Τέτοιες
υπηρεσίες είναι:

•

Η δέσµευση σηµαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και η παράγωγη οξυγόνου.

•

Η ρύθµιση του υδρολογικού κύκλου και τη διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα.

•

Η διατήρηση µιας ανεξάντλητης τεράστιας δεξαµενής γενετικού υλικού και βιοποικιλότητας.

•

Η διατήρηση και προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.

•

Η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση.

•

Η υπαίθρια αναψυχή λόγω της ποικιλίας της χλωρίδας, της πανίδας, της γεωµορφολογίας, του κλίµατος και των
υδατικών συνθηκών, σε συνδυασµό µε την προσβασιµότητα, τη µικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα, όπως
επίσης και την ύπαρξη ιστορικών, αρχαιολογικών και άλλων σηµείων ενδιαφέροντος µέσα ή κοντά στα δάση.

Τα δάση κωνοφόρων που επικρατούν στο νησί µέχρι τα 1400 µέτρα πάνω από τη στάθµη της θάλασσας, παρέχουν
ξυλεία, καθώς και µη ξυλώδη προϊόντα. Επίσης συµβάλλει σηµαντικά στην οµορφιά του τοπίου, στη διατήρηση της εθνικής
κληρονοµιάς, στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην οικονοµική ανάπτυξη των κοινοτήτων του κάθε χωριού. Τα
δάση προσελκύουν επισκέπτες από χώρες του εξωτερικού. «Η άξια της δασικής παράγωγης παρουσίασε µειώσει το 2013
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και έπεσε στα 2 εκατοµµύρια ευρώ από τα €2,8 εκατοµµύρια του προηγούµενου έτους. Η παράγωγη ξυλείας από 5.572
κυβικά µέτρα το 2012 µειώθηκε σε 4.658 κυβικά µέτρα το 2013 και η αναδάσωση µειώθηκε κατά 13% το 2013 σε σύγκριση
µε το 2012.» (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Τµήµα ∆ασών).
Αλιεία / Υδατοκαλλιέργεια:
Τα ψάρια παρέχουν την κύρια πηγή της ζωικής πρωτεΐνης και άλλα απαραίτητα αµινοξέα, σηµαντικά στη διατροφή του
ανθρώπινου πληθυσµού. Είναι µια υγιεινή διατροφή που εµείς οι άνθρωποι έχουµε εντάξει πλήρως στο διαιτολόγιο µας.
Η υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο άρχισε το 1969, µε την καλλιέργεια πέστροφας στα βουνά του Τροόδους. Αρχικά,
δηµιουργήθηκε ο ερευνητικός σταθµός υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων στο χωριό Καλοπαναγιώτης, όπου γίνονταν
µελέτες για την καλλιέργεια πέστροφας και τρία χρόνια αργότερα ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί ο πρώτος ιδιωτικός
σταθµός παραγωγής για εµπορικούς σκοπούς. Η πρώτη προσπάθεια για δηµιουργία θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας έγινε
από το Τµήµα Αλιείας το 1972 στο χωριό Γαστριά, περίπου 15 χιλιόµετρα βορειοανατολικά της πόλης της Αµµοχώστου,
αλλά µετά την Τούρκικη εισβολή του 1974, ο σταθµός εγκαταλείφθηκε. Η ερευνητική εργασία συνεχίστηκε από το 1978 ως
το 1989, στο λιµανάκι της Πάφου. Στη συνέχεια και συγκεκριµένα το 1989, το Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
δηµιούργησε τον Ερευνητικό Σταθµό Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας στο χωριό Μενεού και όλη η ερευνητική
δραστηριότητα µεταφέρθηκε εκεί, συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Το πρώτο ιδιωτικό εκκολαπτήριο εµπορικής κλίµακας
λειτούργησε το 1986, παράγοντας τσιπούρα και λαυράκι, ενώ η πρώτη ιδιωτική µονάδα πάχυνσης τσιπούρας και
λαυρακιού λειτούργησε το 1988 και η εκτροφή γινόταν σε χερσαίες δεξαµενές κοντά στην ακτή.
Οι παράκτιες περιοχές απέκτησαν µεγάλη αξία λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και οι διάφοροι περιβαλλοντικοί
παράγοντες ανάγκασαν την κυβέρνηση να προωθήσει τη δηµιουργία µονάδων µε κλουβιά ανοιχτής θάλασσας. Η µέθοδος
αυτή αποτελεί φιλική προς το περιβάλλον µέθοδο εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας και αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη
της Κυπριακής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Η πρώτη ιδιωτική µονάδα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εµπορικής
κλίµακας σε κλουβιά ανοικτής θαλάσσης, λειτούργησε το 1989. Στην Κύπρο υπάρχουν αδειοδοτηµένα τρία ιδιωτικά
εκκολαπτήρια θαλασσινών ειδών, ένα εκκολαπτήριο-εκτροφείο θαλασσίων γαρίδων στην ξηρά, εννιά µονάδες πάχυνσης
θαλάσσιων µεσογειακών ειδών σε κλουβιά ανοιχτής θάλασσας και εφτά µικρές µονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού
που δραστηριοποιούνται στην οροσειρά του Τροόδους. Πέραν των πιο πάνω ιδιωτικών µονάδων παραγωγής ψαριών
στην Κύπρο δραστηριοποιούνται και δυο ερευνητικοί σταθµοί υδατοκαλλιέργειας, ο ένας για θαλασσινά είδη και ο άλλος
για είδη γλυκού νερού.
Ο τοµέας της αλιείας στην Κύπρο παρουσιάζει µια αύξηση αφού τα «σηµαντικότερα είδη θαλάσσιων ψαριών που
καλλιεργούνται στην Κύπρο είναι η τσιπούρα (Sparusaurata) και το λαυράκι (Dicentrarchuslabrax), σε ποσοστό 66% και
33% της ολικής παραγωγής, αντίστοιχα. Η παραγωγή επιτραπέζιου µεγέθους ψαριών από τις υδατοκαλλιέργειες κατά το
2013, υπολογίζεται ότι ανήλθε περίπου στους 5.340 τόνους αξίας €29.21 εκατοµµύρια. Από αυτή την παραγωγή εξήχθησαν
περίπου 3.895 τόνοι αξίας €21.12 εκατοµµυρίων Κατά το 2013, η παραγωγή γόνου / ιχθυογεννητικότητα έφθασε τα 18
εκατοµµύρια ιχθύδια, αξίας περίπου €3.27 εκατοµµυρίων. Συνολικά, η αξία παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών το 2013
ανήλθε γύρω στα € 32.48 εκατοµµύρια. Σηµειώνεται ότι στις υδατοκαλλιέργειες απασχολούνται αποκλειστικά περίπου 250
άτοµα, ενώ ένας πολύ µεγαλύτερος αριθµός ατόµων απασχολείται σε συναφή / παρεµφερή επαγγέλµατα.» (Τµήµα Αλιείας
και Θαλάσσιων Ερευνών, 2015). Σήµερα η υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο αποτελεί σηµαντικότατο και αναπόσπαστο
µέρος του Κυπριακού Αλιευτικού Τοµέα, και αντιπροσωπεύει περίπου το 80%, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία, της
συνολικής κυπριακής παραγωγής αλιευτικών προϊόντων. «Όσον αφορά τη θαλασσιά αλιεία σηµειώθηκε µείωση στον
όγκο παράγωγης το 2013 κατά 10,2% όπως επίσης και στην άξια κατά 14,4% σε σύγκριση µε το 2012.» (Στατιστική
Υπηρεσία 2015).
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∆ευτερεύουσες δραστηριότητες του δευτερογενούς οικονοµικού τοµέα. Κυπριακή Βιοµηχανία / Μεταποίηση:
Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες ή οι κατασκευαστικές βιοµηχανικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν τη µετατροπή
πρώτων υλών σε προϊόντα για την ικανοποίηση των καθηµερινών αναγκών µας. Είναι βασικά κατασκευές που χρειάζονται
επεξεργασία µέσα από ένα πιο εξειδικευµένο προσωπικό για την παραγωγή τυποποιηµένων προϊόντων από
εργοστασιακές ρυθµίσεις. Η βιοµηχανία είναι ένα σύστηµα που συναρµολογεί και επεξεργάζεται τις ανάλογες εισροές µε
αποτέλεσµα την εκροή, δηλαδή την εκπλήρωση του συγκεκριµένου προϊόντος και την διανοµή του σε τοπικό, είτε σε
περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο κατασκευαστικός τοµέας µεταποίησης σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσµο, όπου επικρατεί η ελεύθερη
οικονοµία εµπορίου, έγκειται στο ότι η σωστή θέση µιας επιχείρησης επικεντρώνεται στο ότι το καθαρό κέρδος είναι
µεγαλύτερο. Το καθαρό κέρδος αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος των πωλήσεων και του κόστους
παραγωγής. Η υποχρέωση του επιχειρηµατία επικεντρώνεται στο να βρει τη θέση της παραγωγής, όπου η διαφορά αυτή
είναι η µεγαλύτερη. Εάν όµως δεν µπορεί να εφαρµοστεί η πιο πάνω βιοµηχανική προσέγγιση, τότε υπάρχει µια άλλη
θεωρεία που ονοµάζεται «substitution principle» (J. Fellman, A. Getis and J. Getis, 1990 p.288). Πολλές βιοµηχανικές
διαδικασίες είναι δυνατό να αντικατασταθούν µε µείωση µιας εισροής, όπως το εργατικό προσωπικό, αυξάνοντας το
κεφάλαιο για τον αυτοµατοποιηµένο εξοπλισµό ή την αύξηση του κόστους µεταφοράς, µειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος
γης.
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Η τοποθεσία είναι το κλειδί για τον επιτυχή σχεδιασµό µιας βιοµηχανίας και πολύ περισσότερο µιας επιχείρησης. Που θα
εγκατασταθεί η βιοµηχανική µονάδα είναι µια σωστή διαχειριστική στρατηγική που πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη.
Αυτοί οι βασικοί παράγοντες είναι πολύπλοκοι και αλληλένδετοι, αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου, αλλά όλοι τους
είναι δεµένοι µε τις αρχές της «βιοµηχανικής τοποθεσίας» (J. Fellman, A. Getis and J. Getis, 1990 p.278). Λειτουργούν
κάτω από τα οικονοµικά συστήµατα, κυρίως στην ελεύθερη αγορά ή την εµπορική οικονοµία και µερικοί από αυτούς είναι
το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, το είδος της ενέργειας της λειτουργίας του εργοστάσιου, οι µισθοί των υπαλλήλων, οι
πρώτες ύλες, η πρόσβαση στην αγορά, η ύπαρξη εργατικού δυναµικού, το εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό,
προσβασιµότητα σε λιµάνια και αεροδρόµια, το µέγεθος της αγοράς και το κόστος µεταφοράς. Ο απώτερος στόχος της
οικονοµικής δραστηριότητας είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους. Σε ένα οικονοµικό περιβάλλον πλήρους ανταγωνισµού ο
στόχος κέρδους είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί, εάν η επιχείρηση κατασκευής βρίσκεται στην τοποθεσία µε το ελάχιστο
κόστος. Σε ένα περιβάλλον µε ατελή ανταγωνισµό, θα είναι πιο σηµαντικό να δοθεί έµφαση στην αγορά και στην πώληση,
παρά στο κόστος παράγωγης του προϊόντος.
Στην Κύπρο, ο θεσµός των βιοµηχανικών περιοχών χρησιµοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται για την
επιτάχυνση του ρυθµού βιοµηχανικής ανάπτυξης. Με την ίδρυση των βιοµηχανικών περιοχών δηµιουργείται η αναγκαία
βιοµηχανική υποδοµή και το κατάλληλο κλίµα που παρέχει στην ιδιωτική πρωτοβουλία τη δυνατότητα για άµεση
εγκαθίδρυση βιοµηχανικών µονάδων µε το χαµηλότερο δυνατό κεφαλαιουχικό κόστος, χωρίς οποιαδήποτε σοβαρά
προβλήµατα ή και ταλαιπωρίες στην ανέγερση και λειτουργία εργοστασίων. «Οι βιοµηχανικές περιοχές µπορεί να
χρησιµοποιηθούν επίσης ως ένα µέτρο για την εφαρµογή προγραµµάτων για περιφερειακή ανάπτυξη. Ο θεσµός των
Βιοµηχανικών Περιοχών εισήχθηκε στην Κύπρο το 1966 µε την ίδρυση της πρώτης βιοµηχανικής περιοχής στη Μια
Μηλιά.» (Υπουργείο Ενεργείας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 2015). Η Κύπρος δεν έχει βαριά βιοµηχανία και η
επέκταση της ελαφράς βιοµηχανίας της περιορίζεται από την έλλειψη πρώτων υλών και το µέγεθος της εγχώριας αγοράς.
Η πλειοψηφία των κυπριακών βιοµηχανιών είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 10 εργαζόµενους. Αυτό καθιστά τον τοµέα πολύ δύσκολο να εφαρµόσει κάποιες βιοµηχανικές στρατηγικές
για καλύτερα αποτελέσµατα. Η κυβέρνηση επιδιώκει να βελτιώσει την πρόσβαση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) στη χρηµατοδότηση και τις αγορές του εξωτερικού, και επιδιώκει να µεγιστοποιήσει το εµπορικό δυναµικό της
τοπικής έρευνας και ανάπτυξης προκειµένου να ανοίξουν αναξιοποίητες περιοχές της παραγωγικότητας. Η υιοθέτηση των
σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής έχει ήδη δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις παραδοσιακών στον
παγκόσµιο ανταγωνισµό και ο τοµέας προσπαθεί να εξασφαλίσει το µέλλον της µε το να επεκταθεί και εδραιωθεί εκ νέου
σε εξειδικευµένες αγορές. Οι φαρµακευτικός τοµέας έχει ήδη καταφέρει να κάνει αυτή τη µετάβαση προς την παροχή των
προϊόντων, αφού από το 1999, η επιχείρηση έχει δείξει συνεπή ανάπτυξη. Η Κύπρος αναδιαρθρώνοντας ριζικά τη
µεταποιητική της βάση επιδιώκει ενεργά την προσέλκυση νέων βιοµηχανιών ψηλής τεχνολογίας και των βιοµηχανιών που
βασίζονται στη γνώση.
Η ανάπτυξη του βιοµηχανικού τοµέα:
Ο δευτερογενής τοµέας της οικονοµίας της Κύπρου που αποτελείται από: ορυχεία και λατοµεία, τη µεταποίηση, την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, την παροχή φυσικού αερίου, την παροχή νερού, την επεξεργασία λυµάτων, την
διαχείριση αποβλήτων, τις δραστηριότητες εξυγίανσης, και τις κατασκευές, κατά το 2014 παρουσίασε αρνητικό ρυθµό
ανάπτυξης σε τρέχουσες τιµές αγοράς. «Σύµφωνα µε προκαταρκτικά αποτελέσµατα, ο ρυθµός αυτός στο σύνολο του τοµέα
παρουσίασε µείωση 1,2% το 2014, σε σύγκριση µε µείωση 6,5% το 2013 και 8,2% το 2012. Συγκεκριµένα, σύµφωνα
πάντα µε προκαταρκτικές εκτιµήσεις, η µεταποίηση παρουσίασε συρρίκνωση 2,0%, τα ορυχεία και λατοµεία 11,7%, η
παροχή ηλεκτρισµού 0,6%, ενώ η παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων και διαχείριση αποβλήτων σηµείωσε οριακή
αύξηση 0,1%.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015).
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«Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του βιοµηχανικού τοµέα σε τρέχουσες τιµές αγοράς µειώθηκε το 2014 κατά 6,6%
φτάνοντας τα €3.568,7 εκατοµµύρια σε σύγκριση µε €3.822,6 εκατοµµύρια το 2013. Η προστιθέµενη αξία σε τρέχουσες
τιµές αγοράς εκτιµάται ότι ανήλθε στα €1.263,2 εκατοµµύρια σε σχέση µε €1.335,9 εκατοµµύρια το 2013, σηµειώνοντας
µείωση 5,4%. Η συνεισφορά του τοµέα στο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές έφτασε το 2014 στο 8,0%, από 8,1% το 2013. Η
απασχόληση στο σύνολο του τοµέα υπολογίζεται ότι µειώθηκε στις 31,4 χιλιάδες από 32,9 χιλιάδες το 2013 και
αποτελούσε το 8,8% του επικερδώς απασχολούµενου πληθυσµού. Ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων µειώθηκε από
4.968 άτοµα το 2013 σε 4.713 άτοµα το 2014.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015).
Οι κυριότερες εξελίξεις της βιοµηχανίας της Κύπρου κατά το 2014 ήταν:
Μεταποίηση:
«Στη µεταποίηση, που αποτελεί και το µεγαλύτερο τµήµα της βιοµηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες
τιµές αγοράς έφτασε το 2014 τα €2.451,4 εκατοµµύρια σε σύγκριση µε €2.541,6 εκατοµµύρια το 2013, σηµειώνοντας
µείωση 3,5%. Η προστιθέµενη αξία µειώθηκε κατά 3,0% στα €807,1 εκατοµµύρια σε σχέση µε €832,0 εκατοµµύρια το
2013. Η απασχόληση µειώθηκε στις 27,2 χιλιάδες από 28,5 χιλιάδες το 2013. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις
έφτασαν το 2014 τα €39,0 εκατοµµύρια σε σχέση µε €35,8 εκατοµµύρια το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%. Οι
επενδύσεις σε µηχανήµατα και εξοπλισµό αποτέλεσαν το 71,0% του συνόλου, σε κατασκευαστικά έργα το 21,9% και σε
µεταφορικά µέσα το υπόλοιπο 7,1%.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015).
Ορυχεία και Λατοµεία και η παροχή Ηλεκτρισµού:
«Στις δραστηριότητες αυτές, η ακαθάριστη αξία παράγωγης σε τρέχουσες τιµές αγοράς ανήλθε το 2014 στα €847,6
εκατοµµύρια, σηµειώνοντας µείωση 14,4% σε σχέση µε το 2013. Σε γενικές γραµµές, οι πιλήσεις ηλεκτρισµού αυξήθηκαν
κατά 0,7%. Η κατανάλωση ηλεκτρισµού για οικιακούς σκοπούς µειώθηκε κατά 1,9%, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρισµού για
βιοµηχανικούς σκοπούς αυξήθηκε κατά 12,8%, και για γεωργικούς σκοπούς κατά 5,1%. Αντίθετα η κατανάλωση για
εµπορικούς σκοπούς µειώθηκε κατά 1,5% και για οδικό φωτισµό κατά 2,9%.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015).
Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυµάτων, ∆ιαχείριση Αποβλήτων και ∆ραστηριότητες Εξυγίανσης:
«Στο τµήµα αυτό της βιοµηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιµές αγοράς ανήλθε το 2014 στα €269,7
εκατοµµύρια, σηµειώνοντας µείωση 7,3%. Η προστιθέµενη αξία µειώθηκε κατά 5,5% και έφτασε τα €137,8 εκατοµµύρια. Οι
πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σηµείωσαν µείωση 51,9% και έφτασαν στα €43,5 εκατοµµύρια σε σχέση µε €90,5
εκατοµµύρια το 2013. Η απασχόληση σηµείωσε µείωση 2,8% στα 1.609 άτοµα.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015).
Εξαγωγές Βιοµηχανικών Προϊόντων:

Πίνακας 1
Κύπρος 2015. Συνολικές εξαγωγές: €1.340,100
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 2015

«Η δοµή των εξαγωγών ανταποκρίνεται στα γενικότερα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της κυπριακής οικονοµίας.» (Ανδρέας Σοφοκλέους 1995
p.85).
Συγκεκριµένα, «οι εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων εγχώριας
παραγωγής έφτασαν το 2014 τα €506,6 εκατοµµύρια σε σύγκριση µε €489,2
εκατοµµύρια το 2013, σηµειώνοντας αύξηση 3,6%. Ενώ οι εξαγωγές
βιοµηχανικών προϊόντων εγχώριας παράγωγης το 2015 έφτασαν τα €578,3
εκατοµµύρια, σηµειώνοντας αύξηση 14,1% σε σύγκριση µε το 2014. Οι
συνολικές εξαγωγές παράγωγης έφτασαν το 2015 στα €1.340,100 (πίνακας 1)
δισεκατοµµύρια σε σχέση µε €1.116,6 δισεκατοµµύρια το 2014. Μια θετική
µεταβολή της τάξης του 20%.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015). Σηµαντική
µεταβολή στο εξαγωγικό µας εµπόριο σηµείωσε επίσης και ο τοµέας τον
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επανεξαγωγών. «Το 2014, οι επανεξαγωγές αγαθών έφτασαν τα €497 εκατοµµύρια, ενώ το 2015 αυξήθηκαν στα €650,9
εκατοµµύρια, σηµειώνοντας αύξηση 31%.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015).
Οι σηµαντικότερες κατηγορίες βιοµηχανικών προϊόντων που εξήχθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρµακευτικά
προϊόντα, τα τρόφιµα, τα µη µεταλλικά ορυκτά προϊόντα, τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα βασικά µέταλλα και τα µηχανήµατα
και εξοπλισµός. Μεγάλες αυξήσεις σε σχέση µε το 2013 σηµειώθηκαν στις εξαγωγές τσιµέντου, και γαλακτοκοµικών
προϊόντων. Χαρακτηριστικό γαστρονοµικό γνώρισµα της Κύπρου, αποτελεί το χαλούµι, το γνωστό Κυπριακό άσπρο τυρί,
µε τις πολλαπλές δυνατότητες κατανάλωσης καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Γνωστά είναι επίσης τα κυπριακά αλλαντικά,
κυρίως τα καπνιστά όπως χοιροµέρι, λούντζα και λουκάνικα, τα οποία παρασκευάζονται µε τον παραδοσιακό τρόπο που
απαιτεί η παράδοση του νησιού µας. Σηµαντική από οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης είναι επίσης η
παραγωγή οινοστάφυλων, η οποία χρονολογείται από το 3000 π.χ. και στην οποία οφείλεται η παραγωγή µιας πλούσιας
γκάµας οίνων και της γνώστης σε όλους Κουµανταρίας.
Κύρια βιοµηχανικά κυπριακά προϊόντα που παράγει η Κύπρος είναι τα φαρµακευτικά προϊόντα, τα τρόφιµα, τα ποτά,
χηµικά, ορυκτά προϊόντα, µηχανήµατα και εξοπλισµό. Από αυτά, µόνο τα φαρµακευτικά προϊόντα και τα ορυκτά,
παρουσίασαν αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια. Σήµερα, ο βιοµηχανικός τοµέας συνεισφέρει σε τρέχουσες τιµές το
«10,7% του ΑΕΠ και αντιπροσωπεύει το 15% των ατόµων στην αγορά εργασίας.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015). Ο κύριος
προορισµός για τους Κύπριους σ΄ο,τι αφορά τις εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία
αποτελεί πάνω από το 50% της αγοράς, ενώ οι εξαγωγές προς τη Μέση Ανατολή αποτελούν περίπου το 15%.
Ο βιοµηχανικός τοµέας εδώ στην Κύπρο έχει πληγεί σκληρά από την οικονοµική ύφεση των τελευταίων ετών και η
οικονοµική ύφεση έχει δει µια πτώση της παραγωγικότητας κατά τα τελευταία χρόνια, σηµειώνοντας αρνητικό ρυθµό
ανάπτυξης για τρίτο συνεχές έτος. Σηµαντικές µειώσεις σηµειώθηκαν στις εξαγωγές βασικών µετάλλων και προϊόντων
ανακύκλωσης. Η κυπριακή βιοµηχανία σήµερα βρίσκεται σε ένα όχι και τόσο καλό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι πολλές
κυπριακές βιοµηχανίες απέχουν από το άριστο επίπεδο. Στην Κύπρο, η βιοµηχανία υφίσταται αποβιοµηχάνιση και αυτό
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως:
•

Η εξάντληση των πόρων.

•

Το αυξανόµενο κόστος των πρώτων υλών.

•

Η έλλειψη αυτοµατισµού και της νέας τεχνολογίας.

•

Η µείωση της ζήτησης Κυπριακών προϊόντων.

•

Ο ανταγωνισµός / Ανταγωνιστικό προϊόν.

•

Η αύξηση του κόστους συσσώρευσης όπως το εργατικό δυναµικό, τα ενοίκια και τη γη.

•

Η αφαίρεση της επιδότησης από τους κυβερνητικούς οργανισµούς.

•

Η έλλειψη κεφαλαίων.

Τριτογενείς δραστηριότητες του τριτογενούς οικονοµικού τοµέα. Υπηρεσίες:
Ναυτιλία / Εµπόριο:
Η ναυτιλία είναι µία από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες στην Κύπρο, είναι ένα ανεκτίµητο πλεονέκτηµα, αφού πρόκειται
για έναν κερδοφόρο τοµέα και αξιόπιστη βιοµηχανία, που συνεχίζει να λειτουργεί µε επιτυχία. Υπάρχουν τεράστιες
προοπτικές για ανάπτυξη και πρόσφατα ενισχύθηκε µε την ανάπτυξη του τοµέα της ενέργειας στην Κύπρο λόγω της
άµεσης συσχέτισης της ναυτιλίας µε τους υδρογονάνθρακες. Ο Κυπριακός ναυτιλιακός τοµέας φιλοξενεί το µεγαλύτερο
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κέντρο διαχείρισης πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει χαρακτηριστεί ως η χώρα µε το δέκατο µεγαλύτερο εµπορικό
στόλο στον κόσµο και τον τρίτο µεγαλύτερο στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η
κυπριακή ναυτιλία γνώρισε µια σηµαντική εξέλιξη και αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονοµίας
µας, συµβάλλοντας µε ποσοστό περίπου 7% στο ΑΕΠ που αποτελεί σήµερα €1 δισεκατοµµύριο σε ετήσια έσοδα.
Απασχολούν περίπου 4.500 άτοµα στην ξηρά, 55.000 ναύτες και µετράει περισσότερα από 1800 πλοία. Σε αντίθεση µε
άλλα ανοικτά νηολόγια, η Κύπρος είναι επίσης µια σηµαντική βάση για τις διεθνείς δραστηριότητες της ναυτιλίας και των
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, εκτιµάται ότι οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων που δραστηριοποιούνται στην
Κύπρο, διαχειρίζονται περίπου το 20% του παγκόσµιου στόλου. Άλλες εταιρείες µε ναυτιλιακές δραστηριότητες, είναι αυτές
που ασχολούνται µε τη θαλάσσια ασφάλιση, την ναύλωση πλοίων, τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι προµηθευτές
εξοπλισµού και τηλεπικοινωνιών, λιµενικές υπηρεσίες, οι µεταφορτώσεις, οι εφοδιασµοί πλοίων, τα ναυτιλιακά γραφεία και
οι χειριστές των πλοίων. Παρά την ήδη µεγάλη συµβολή της στο ΑΕΠ, η ναυτιλία µπορεί να συµβάλει περισσότερο και να
διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµψη της οικονοµίας µας. Η εφαρµογή µιας νέας στρατηγικής σύµφωνα µε
την ειδική µελέτη µε θέµα: «Το µέλλον της Κυπριακής Ναυτιλίας» (Nicoletta Livera, Cyprus Shipping Advanced Dynamics.
Eurokedros. September 2015 pg.4), οι µεταρρυθµίσεις που δροµολογούνται για τον εκσυγχρονισµό του τοµέα των
θαλάσσιων µεταφορών θα καταστήσει την κυπριακή ναυτιλία, ακόµα πιο ανταγωνιστική.
Η ιατρική έχει την κορυφαία κατηγορία των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, ακολουθούµενη από τυρί και πηγµένο γάλα για
τυρί, συµπεριλαµβανοµένων το χαλούµι, του τσιµέντου, των πατατών, των ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρµατη
τηλεφωνία και τα σιδηρούχα απορρίµµατα και θραύσµατα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα. Η συνολική συνεισφορά του
κλάδου στο ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του 2014 ήταν περίπου 8,2%, σε σύγκριση µε 8,9% το 2013. «Το 2014 οι εγχώριες
εξαγωγές του φαρµάκων αυξήθηκαν κατά 2% που αντιστοιχεί σε € 205 εκατοµµύρια. Η Κίνα ήταν ο κύριος προορισµός των
εξαγωγών της ιατρικής, µε µερίδιο 15%. Οι εγχώριες εξαγωγές τυριού και πηγµένου γάλακτος για τυρί αυξήθηκαν κατά 18%
που αντιστοιχεί σε € 90 εκατοµµύρια και κατευθύνονταν κυρίως προς το Ηνωµένο Βασίλειο (38%), τη Σουηδία (13%), τη
Γερµανία (9%) και την Αυστραλία (8%). Οι εξαγωγές του χρυσού αυξήθηκε κατά 40% σε € 48.000.000 µε κατεύθυνση
κυρίως προς το Ηνωµένο Βασίλειο. Οι εξαγωγές πατατών µειώθηκαν κατά 23% που αντιστοιχεί σε € 41.000.000 και
εξήχθησαν, κυρίως στην Ελλάδα (25%), το Ηνωµένο Βασίλειο (22%) και τη Γερµανία (15%). Οι εξαγωγές ηλεκτρικών
συσκευών για την ενσύρµατη τηλεφωνία αυξήθηκαν κατά 54% που αντιστοιχούν σε € 26.000.000 και εξήχθησαν κυρίως
προς το Ισραήλ (63%). Για τα σιδηρούχα απορρίµµατα και θραύσµατα οι εξαγωγές µειώθηκαν κατά 24% που αντιστοιχούν
σε € 21.000.000 και απευθύνονται κυρίως στην Ελλάδα (80%). Κίνα (16%) και το Χονγκ Κονγκ (10%). Αυτές οι χώρες ήταν
και οι κορυφαίοι προορισµοί των εξαγωγών των λαχανικών και χυµών φρούτων τα οποία αυξήθηκαν κατά 15% που
αντιστοιχούν σε € 21.000.000 το 2014.» (Στατιστική Υπηρεσία 2015).
Με θαλάσσιες µεταφορές η Κύπρος, που εξυπηρετείται από ένα πολύ ολοκληρωµένο σύστηµα λιµένων, αποτελείται από τα
λιµάνια πολλαπλής χρήσης της Λεµεσού και της Λάρνακας, το βιοµηχανικό λιµάνι του Βασιλικού, καθώς και των
εξειδικευµένων τερµατικών σταθµών πετρελαίου στη Λάρνακα, ∆εκέλεια, Βασιλικό και Μονή. Τα κυπριακά λιµάνια
κατέχουν ένα σηµαντικό στρατηγικό ρόλο για τη γύρω περιοχή και γενικά για την ΕΕ λόγω της γεωγραφικής τους θέσης,
καθώς και για την εξυπηρέτηση του διεθνούς εµπορίου. Για το σκοπό αυτό, όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται,
σχεδιάστηκαν µε σκοπό την ενίσχυση του ρόλου που κατέχουν τα κυπριακά λιµάνια στην αλυσίδα των µεταφορών,
ενισχύοντας έτσι σηµαντικά τις επιπτώσεις τους στην κοινωνική και οικονοµική ευηµερία.
Τουρισµός:
Πάνω σε γενικές γραµµές, «ο τουρισµός είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο φαινόµενο στο οποίο εµπλέκονται φυσικοί,
ιστορικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί και πολιτισµικοί παράγοντες.» (Ανδρέας Σοφοκλέους 1995 p.96). Η Κύπρος, έχοντας
σαν πλεονέκτηµα πολλά στοιχεία από τους πιο πάνω παράγοντες και ιδιαίτερα στους φυσικούς παράγοντες, είναι γνωστή
για τον ήλιο και τη θάλασσα της, µε 350 ηµέρες το χρόνο ηλιοφάνεια και µε 57 παραλίες βραβευµένες µε τη γαλάζια
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σηµαία. Ωστόσο, η Κύπρος είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Το νησί διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά,
αυθεντικές εµπειρίες και πολλές δραστηριότητες σε πολλά γραφικά χωριά, τα οποία συνδυάζουν µια µοναδική απόδραση.
Πρόκειται για µια εναλλακτική µορφή τουρισµού γνωστή και ως «Αγροτουρισµός.» (Ευροκέδρος 2015 p. 28). Είναι βασικά
µια αειφόρα εναλλακτική µορφή τουρισµού στην ύπαιθρο και αποτελεί µια βιωµατική µορφή τουρισµού µε επίκεντρο τον
άνθρωπο της υπαίθρου η οποία αξιοποιεί την γεωργία διαβίωσης ή γεωργία αυτοσυντήρησης, τα πολιτιστικά στοιχεία, τη
φύση, την τοπική γαστρονοµία και φιλοξενία ως πόλο έλξης για τον τουρίστα. Είναι µια αυθεντική εµπειρία που δίνεται
στους ταξιδιώτες που σήµερα µπορούν να διανυκτερεύσουν σε παραδοσιακά σπίτια που βρίσκονται σε πάνω από 60
χωριά στο νησί και να συµµετέχουν σε καθηµερινές δραστηριότητες, όπως, στην κατασκευή χαλουµιών, στην συγκοµιδή
φρούτων και στη οινοποιία. Οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν ένα ποικίλο πολιτιστικό τοπίο µε αρχαιολογικούς χώρους,
µοναστήρια, µουσεία, ενώ παραδοσιακές τεχνικές όπως η κατασκευή ψάθινων, η κεραµική, η υφαντική, η ξυλογλυπτική και
η κατασκευή δαντέλας εξακολουθούν να διατηρούνται.
Σήµερα στην Κύπρο υπάρχουν 154 αδειούχες παραδοσιακές µονάδες που λειτουργούν σαν αγροτικά καταλύµατα σε
περίπου 60 χώρια. Τα βουνά του Τροόδους είναι ένας θησαυρός για τον αγροτικό τουρισµό µε δέκα βυζαντινές εκκλησίες
που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, αγριολούλουδα, αµπελώνες και πολλά
φυσικά µονοπάτια, ιδανικά για πεζοπορία και ποδηλασία. Η Κακοπετριά, ο Αγρός και ο Πεδουλάς παραµένουν πολύ
δηµοφιλή θέρετρα. Παράλληλα ο Καλαπαναγιώτης, η Σκαρίνου, η Τόχνη, η Λόφου, το Άρσος, η Βάσα Κοιλανίου, το
Κοιλάνι, ο Κάθικας, το Γουδί, η Επισκοπή και πολλά άλλα χωρία ελκύουν επισκέπτες καθ’ολη τη διάρκεια του χρόνου.
∆ιότι η πελατεία του αγροτουρισµού αποτελείται από άτοµα µε ποικίλα ενδιαφέροντα που δεν εστιάζονται µόνο στον ήλιο
και τη θάλασσα και έτσι ταξιδεύουν κυρίως εκτός περιόδων αιχµής. Σε όλο το νησί υπάρχουν επίσης πάνω από 130
µοναδικά είδη φυτών, δεξαµενές για την αλιεία γλυκού νερού και µια σπάνια άγρια ζωή, όπως η πράσινη και η χελώνα
καρέττα καρέττα, τα άγρια πρόβατα, το αγρινό. Το νησί έχει τη φήµη ως ένας δηµοφιλής τόπος ιδιαίτερα το χειµώνα, για
λόγους πρακτικής από πολλές διεθνείς αθλητικές οµάδες και αθλητές. Ο καταδυτικός τουρισµός είναι ένας άλλος τοµέας
όπου υπάρχει η ανάπτυξη. Πολλοί δύτες από άλλες χώρες επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο, πολλοί έλκονται µάλιστα
από το να εξερευνήσουν το σουηδικό πλοίο Ζηνοβία, το οποίο βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Λάρνακας το 1980 και
είναι σήµερα ένα από τα πέντε πιο δηµοφιλή σηµείο εξερευνήσεις για τους δύτες. Τέσσερα πλοία έχουν ενσωµατωθεί για
τη δηµιουργία τεχνητών υφάλων, έτσι που να ελκύσουν ακόµα περισσότερο τους τουρίστες καταδύσεων. Ο τουρισµός για
γκολφ επεκτείνεται επίσης ταχύτατα. Η Κύπρος µπορεί να
υπερηφανεύεται για τα τέσσερα επαγγελµατικά γήπεδα γκολφ
µε διεθνή πρότυπα σε εξαιρετικές τοποθεσίες. Η πρόσφατη
συµφωνία µε το Hospitality Group Μπουένα Βίστα, που είναι
ένας κορυφαίος παίκτης στον κόσµο της φιλοξενίας και της
διαχείρισης του γκολφ, Μπουένα Βίστα, πρόκειται να
κατασκευάσει εγκαταστάσεις εξολοκλήρου για τον αθλητισµό
και την υγεία, στα περίχωρα του χωριού Καλαβασός, όχι
µακριά από τη Λεµεσό. Ο ιατρικός τουρισµός βιώνει
πρωτοφανή ανάπτυξη, λόγω της ψηλής ποιότητας υγειονοµικής
των spa σε ένα τεχνολογικά προηγµένο περιβάλλον. Ο
τουρισµός εξακολουθεί να αποτελεί το σηµαντικότερο πυλώνα
της κυπριακής οικονοµίας. Η θεµελιώδης σηµασία του
τουρισµού για την οικονοµία είναι αδιαµφισβήτητη. Ο
τουριστικός τοµέας είναι η κύρια κινητήρια δύναµη της
οικονοµίας και η κύρια πηγή του εισοδήµατος της χώρας. «Η
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 2015
συνεισφορά του τουριστικού κλάδου στο ΑΕΠ κατά τη διάρκεια
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του 2013 ήταν περίπου 20%. Το 2014 αυξήθηκε στα 24,0% του ΑΕΠ και το 2015 υπήρξε µια υγιής αύξηση του αριθµού των
επισκεπτών στο νησί, αφού για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2015 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.581.057 σε
σύγκριση µε 2.384.375 την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σηµειώνοντας αύξηση 8,2%. Το Νοέµβριο του 2015 σηµειώθηκε
αύξηση 45,0% στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωµένο Βασίλειο (από 28.859 το Νοέµβριο του 2014 σε 41.856 το Νοέµβριο
του 2015), 103,3% αύξηση από τη Ρωσία (από 8.728 σε 17.740) και 26,5% αύξηση από την Ελλάδα (από 7.534 σε 9.534
φέτος). Αντίθετα σηµειώθηκε µείωση 8,6% στις αφίξεις τουριστών από τη Γερµανία (8.499 το Νοέµβριο του 2015 σε
σύγκριση µε 9.303 το Νοέµβριο του 2014).» (Στατιστική Υπηρεσία 2016).
Παρά το γεγονός του κλεισίµατος του εθνικού αεροµεταφορέα της Κύπρου, που ήταν αναπόφευκτα ένα πλήγµα για τη
βιοµηχανία, περίπου 76 αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν στην Κύπρο και πολλοί έχουν επεκτείνει τις
υπάρχουσες διαδροµές, για να συµπεριλάβουν τους προηγούµενους προορισµούς των Κυπριακών Αερογραµµών. Ο
αεροµεταφορέας Germania σχεδιάζει να λειτουργήσει επτά νέες πτήσεις την εβδοµάδα από το 2015 και να συνδέει την
Πάφο µε το Ντίσελντορφ, το Βερολίνο, το Αµβούργο, τη Βρέµη και τη Φρανκφούρτη. Νέες πτήσεις θα αρχίσουν από την
Πάφο στη Βιέννη. Άλλοι εθνικοί αεροµεταφορείς, όπως οι British Airways, Emirates και Etihad έχουν επίσης αυξηµένη
παρουσία στο νησί.
«Με απλά λόγια η Κύπρος συνδέει τον κόσµο µέσω αέρα. Η συνδεσιµότητα µέσω αέρα διευκολύνει και δηµιουργεί
ευρύτερες οικονοµικές επιδόσεις. Αυξάνει το εµπόριο µεταξύ των χωρών, προωθεί την αύξηση των επενδύσεων τόσο στο
εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, βελτιώνει τον τουρισµό, συντηρεί ένα ισχυρότερο και πιο ευέλικτο εργατικό
δυναµικό και αυτό οδηγεί σε καλύτερη επίδοση της συνολικής παραγωγικότητας» (Wes Porter, Eurokedros. 2015 pg.16). Η
καλή αεροπορική συνδεσιµότητα είναι µια βασική κινητήρια δύναµη για την οικονοµία. Φέτος στην Κύπρο, το 66% της εν
λόγω κίνησης προερχόταν από τρεις αγορές, το Ηνωµένο Βασίλειο στο 31%. Η Ρωσία εξακολουθεί να έχει ισχυρή
παράδοση µε αφίξεις που έφτασαν το 19%, και η Ελλάδα 16%, η Γερµάνια µε 4,1%, η Νορβηγία µε 2,7%, το Ισραήλ µε
1,8% και η Ελβετία 1,7%. Συγκεκριµένα η Κύπρος πραγµατοποιεί όφελος περίπου € 500 εκατοµµύρια, ή ακριβώς το 3%
του ΑΕΠ. Η αεροπορική βιοµηχανία προσφέρει επίσης 12.700 θέσεις εργασίας και συµβάλλει σηµαντικά, στον τοµέα
ενίσχυσης των κρατικών εσόδων.
Η Κύπρος έχει πέντε κύριες τουριστικές περιοχές, δηλαδή, την Αµµόχωστο, την Πάφο, τη Λεµεσό, τη Λάρνακα και τη
Λευκωσία. Κάθε περιοχή προσφέρει ένα ευρύ φάσµα τουριστικών προϊόντων, προσελκύοντας διάφορα είδη τουριστών. Η
περιοχή Αµµοχώστου αποτελείται από την Αγία Νάπα, στη νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου και του Πρωταρά, στην
παραθαλάσσια περιοχή του Παραλιµνίου, όπου οι µεγαλοπρεπείς παραλίες τους αποτελούν το κυριότερο αξιοθέατο τους
και προσελκύουν αρκετό ντόπιο και ξένο τουρισµό.
Λευκωσία, είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου και παρέχει ένα εµπορικό και επιχειρηµατικό κέντρο, µε ένα παγκοσµίου
φήµης αρχαιολογικό µουσείο, τα ενετικά τείχη, και τη λαϊκή γειτονιά των παραδοσιακών οδών. Έχει µια πλούσια κεντρική
επιχειρηµατική περιοχή και χαρακτηρίζεται ως η οικονοµική και η επιχειρηµατική καρδιά της Κύπρου, αφού φιλοξενεί το
αρχηγείο του συνόλου των κυπριακών τραπεζών και συγκεκριµένα την Τράπεζα Κύπρου, την Ελληνική Τράπεζα και την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Λευκωσία έχει µια µεγάλη φοιτητική κοινότητα, καθώς είναι η έδρα των οκτώ κυριότερων
πανεπιστήµιων. Μια σειρά από διεθνείς επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στη Λευκωσία, όπως τα τέσσερα µεγάλα
ελεγκτικά γραφεία PWC, Deloitte, KPMG και Ernst & Young. ∆ιεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, όπως η NCR, Microsoft και η
TSYS έχουν την περιφερειακή έδρα τους στη Λευκωσία.
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Η Πάφος είναι µια δηµοφιλής παραθαλάσσια πόλη στα νοτιοδυτικά της Κύπρου. Προσφέρει εντυπωσιακό τοπίο και
µερικές από τις καλύτερες παραλίες. Η Πάφος προσφέρει, επίσης, αρχαία
Εικόνα 1
ιστορικά µνηµεία, κάποια από τα οποία χαρακτηρίζονται ως µνηµεία
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς από την UNESCO και ένα όµορφο
λιµάνι. Στην περιοχή της Πάφου υπάρχουν τέσσερα γήπεδα γκολφ
υψηλών προδιαγραφών. Τα κυριότερα είναι: Aphrodite Hills, Elea, Minthis
Hills και Secret Valley. Αυτά, βρίσκονται σε ήρεµες τοποθεσίες της
επαρχίας Πάφου ανάµεσα σε γραφικούς λόφους µε εξαιρετική θέα,
(εικόνα 1), και προσφέρουν πολυτελείς επαύλεις ή διαµερίσµατα για
ενοικίαση ή αγορά, λέσχες γκολφ, καταστήµατα, ξενοδοχεία και όλες τις
απαραίτητες εγκαταστάσεις, προσελκύοντας µ' αυτόν τον τρόπο
ποιοτικότερο κόσµο, είτε ως τουρίστες είτε ως µόνιµους κατοίκους.
Αναµένεται ότι στην Πάφο να ενταθούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες, αφού έχει οριστεί από τη ΕΕ να είναι Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017.
Η Λεµεσός είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στη νότια ακτή του νησιού. Έχει αναπτυχτεί
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, και αναδύεται ως ένα επιχειρηµατικό
Εικόνα 2
κέντρο. Η Λεµεσός έχει το µεγαλύτερο λιµάνι της Κύπρου, καθώς επίσης
και την κουκέτα Μαρίνα Λεµεσού η οποία εγκαινιάστηκε επίσηµα τον
Ιούνιο του 2014. Η Μαρίνα αποτελεί ένα θαλάσσιο οικισµό µε ζωή και
ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το έργο υποδοµής επίσης, αντιµετωπίζει µε
αξιώσεις τον ανταγωνισµό µε άλλες χώρες, εµπλουτίζοντας την ποικιλία
εµπειριών και αναβαθµίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που
προσφέρουµε ως Κύπρος. Έτσι σφραγίζουµε την προσέλκυση ποιοτικού
τουρισµού µε αυξηµένη κατά κεφαλή δαπάνη. Η Μαρίνα της Λεµεσού,
(εικόνα 2), παρέχει τη δυνατότητα ελλιµενισµού χιλίων σκαφών,
περιλαµβάνει επιχωµατώσεις εντός του λιµενικού χώρου, χώρο
συντήρησης σκαφών, εµπορική ανάπτυξη και πολιτιστικό κέντρο. Παρέχει, επίσης, ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό και ένα
υπέροχο παραλιακό πεζόδροµο σε ολόκληρο το µήκος της, που θα συνδέεται µε τη γύρω περιοχή. Η µαρίνα επίσης, θα
προσφέρει κάθε σύγχρονη ευκολία και άνεση για ιδιοκτήτες γιοτ. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για τη µακρά πολιτιστική της
παράδοση. Οι επισκέπτες µπορούν να απολαύσουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και ένα µεγάλο αριθµό µουσείων
και αρχαιολογικών χώρων που βρίσκεται εκεί. Επίσης, η Λεµεσός είναι το σπίτι του Τεχνολογικού Πανεπιστήµιου Κύπρου
“ΤΕΠΑΚ.”
Εικόνα 3
Η Λάρνακα είναι η τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και είναι
γνωστή για τους φοίνικες δίπλα στη θάλασσα. Είναι η πόλη που έχει
το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο της Κύπρου. Συγκεκριµένα, το πρωτογενές
αεροδρόµιο της χώρας, ένα λιµάνι και µια µαρίνα. Έχει, επίσης, µια
πολύ πλούσια τουριστική δραστηριότητα, κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, όπου πολλοί ξένοι και ντόπιοι τουρίστες
επιλεγούν τη Λάρνακα, για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους
διακοπές στις πολύ όµορφες παραλίες της, τα κέντρα αναψυχής και τις
εξαιρετικές της ξενοδοχειακές µονάδες. Σήµερα, το έργο της ενιαίας
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ανάπτυξης Λιµανιού και Μαρίνας και της ανάπλασης του παραλιακού µετώπου, (εικόνα 3), έχει συνδεθεί άρρηκτα µε την
προοπτική οικονοµικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης της Λάρνακας.
Πέρα από τα πιο πάνω, η κυπριακή κυβέρνηση µαζί µε την Μονάδα Ανάπτυξης Ναυτικού Τουρισµού, προωθούν νέα
σχεδία για τον συντονισµό των έργων ανάπτυξης των µαρίνων και σε άλλες πόλεις της Κύπρου. Σχετικά έργα όπως:
1. Μαρίνα Αγίας Νάπας:
Προωθείται η ανάπτυξη της Μαρίνας Αγίας Νάπας µε τη µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης. Το κόστος ανάπτυξης του όλου
έργου αναµένεται να ανέλθει στα €200 εκατοµµύρια περίπου.
2. Μαρίνα Πάφου:
Η µαρίνα που αναµένεται να κατασκευαστεί στην περιοχή Ποτίµων στην Πάφο, θα έχει χωρητικότητα 1000 σκαφών, θα
είναι ένα έργο που θα βοηθήσει την επαρχία να ελκύσει περισσότερο τουρισµό, καθώς επίσης και περισσότερους
επενδυτές. Η ανάπτυξη της Μαρίνας Πάφου προωθείται µε τη µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης. Το κόστος ανάπτυξης του
όλου έργου αναµένεται να ανέλθει στα €300 εκατοµµύρια περίπου. Θα δηµιουργηθεί σε µια έκταση 155 χιλιάδων
τετραγωνικών µέτρων, εκ των οποίων θα χρησιµοποιηθούν για οικιστική τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Τεταρτογενείς δραστηριότητες του τεταρτογενούς οικονοµικού τοµέα.
Σε αυτή την τέταρτη κατηγορία της οικονοµικής δραστηριότητας, αποτελείται εξ ολοκλήρου από τις υπηρεσίες που
παρέχονται από επαγγελµατίες που εργάζονται στον τοµέα της εκπαίδευσης, της κυβέρνησης σε ένα ρόλο υψηλού
επιπέδου δραστηριοτήτων, της διαχείρισης, της επεξεργασίας πληροφοριών και έρευνας. Ο τεταρτοταγής τοµέας των
οικονοµικών δραστηριοτήτων, µπορεί ρεαλιστικά να θεωρηθεί ως µια µορφή της υπηρεσίας που περιλαµβάνει
εξειδικευµένες γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες, την ικανότητα επικοινωνίας ή διοικητικές αρµοδιότητες. Αυτές είναι οι
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δραστηριότητες που ασκούνται στα κτίρια γραφείων, για παράδειγµα σε αίθουσες της στοιχειώδους, µέσης και
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, τα νοσοκοµεία και τα γραφεία των γιατρών, τα θέατρα, τηλεοπτικούς σταθµούς. Επίσης, σε
άτοµα και οµάδες που ασχολούνται µε επιχειρήσεις και οργανισµούς υπηρεσιών για τη διαχείριση των επαγγελµατικών
υπηρεσιών τους.
Αναγνωρίζοντας την καθοριστική σηµασία του τοµέα των Τεχνολογίας, Πληροφορίας, Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η Κύπρος έχει
διαµορφώσει µια εθνική ψηφιακή στρατηγική, καθιστώντας την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των πληροφοριών,
προτεραιότητα στην οικονοµική ανάπτυξη του σχεδίου που δηµιουργήθηκε πρόσφατα από την Κυπριακή κυβέρνηση που
στόχο έχει την τόνωση της κυπριακής οικονοµίας και την προσέλκυση επενδύσεων µέσω του εκσυγχρονισµού της
νοµοθεσίας, την προώθηση της ανάπτυξης, την αναβάθµιση του τουριστικού µας προϊόντος, την εισαγωγή νέων
φορολογικών κινήτρων στην έρευνα και την καινοτοµία.
«Η Κύπρος χαιρετίζει περισσότερες ξένες επενδύσεις για την επέκταση των υπηρεσιών σε θέµατα που αφορούν τα (ΤΠΕ)
και να αναπτύξουν σχέδια στους ακόλουθους τοµείς: e-Governemt, e-Business, e-Learning, e-Inclusion και e-Health.»
(Cyprus. The Road Ahead p. 26). Η Κυπριακή κυβέρνηση προσφέρει, επίσης, οικονοµικά κίνητρα για τη δηµιουργία
καινοτόµων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Με την υποστήριξη της αυξανόµενης ερευνητικής κοινότητας, η Κύπρος
στοχεύει να γίνει ένα κέντρο αριστείας για την εκπαίδευση της τεχνολογίας. Το Κυπριακό Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο
(ΤΕΠΑΚ) και το Πανεπιστήµιο της Κύπρου παρέχουν υψηλού επιπέδου πτυχιούχους στο κλάδο της πληροφορικής για την
κάλυψη του τοµέα εργασιών µε αυξανόµενη ζήτηση στην αγορά, ενώ το Κυπριακό Ινστιτούτο ασχολείται µε πολλά
τεχνολογικά καινοτόµα έργα και ερευνητικές µελέτες.
Ο τοµέας της εκπαίδευσης συνεχίζει να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες µέσω της κατασκευής των πανεπιστηµιουπόλεων
από ξένα και ντόπια πανεπιστήµια στην Κύπρο. «Υπάρχει µια ετήσια αύξηση της τάξης του 10,5% » (Cyprus. The Road
Ahead p. 26) του συνολικού αριθµού φοιτητών τα τελευταία πέντε χρόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εδώ στην Κύπρο.
Το ένα τρίτο του συνόλου των σπουδαστών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που σπουδάζουν στην Κύπρο προέρχεται από
το εξωτερικό, έτσι στον τοµέα της εκπαίδευσης υπάρχει µια µεγάλη ευκαιρία δηµιουργίας νέων πανεπιστήµιων, κολλεγίων
και ερευνητικών ιδρυµάτων. Ο τοµέας τον υδρογονανθράκων δηλαδή σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, την Ιατρική και στην
εκπαίδευση που αφορά το ηλεκτρονικό διαδίκτυο, είναι οι τρεις τοµείς της εκπαίδευσης που σήµερα βιώνουν µια µεγάλη
αύξηση. Στην Κύπρο δεν έχει ακόµα δηµιουργηθεί ένα Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο που να παρέχει θέµατα σπουδών πάνω
σε θαλασσιές και ωκεανογραφικές έρευνες και µελέτες, να προσφέρουν υπηρεσίες, γνώσεις καθώς επίσης και θέµατα
σπουδών σε άλλες χώρες του κόσµου που αφορούν θέµατα, ναυτιλίας, και της διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η έρευνα και η τεχνολογία έχει επεκταθεί στην κυπριακή εκπαίδευση σήµερα, αφού, το Κυπριακό Ινστιτούτο και το
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο της Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συνεργάζονται µε πολλά ερευνητικά ινστιτούτα άλλων χώρων
παγκόσµιου κλάσης και έχουν ιδρύσει ερευνητικά κέντρα µέσα από τα θέµατα των σπουδών που προσφέρουν. Θέµατα
όπως: στον τοµέα της ενέργειας, στο περιβάλλον και των υδάτων, στην τεχνολογία, στις γεωτεχνικές επιστήµες, στην
µηχανική, στην επιστήµη της υγείας, στη διαχείριση και διοίκηση επιχειρήσεων, στην οικονοµία, στις τέχνες και στην
επικοινωνία.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: «Άνιση Κατανοµή»
Ξεκινώντας από τον πρωτογενή τοµέα, οι µεταβαλλόµενες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος σε διάφορα µέρη του
κόσµου σήµερα διαφέρουν. Έτσι οι βασικές καλλιέργειες δεν αποτελούν µια ίση ποικιλία, κατανοµή και παράγωγη. Παρά
πολλές περιοχές δεν είναι προσαρµοσµένες µε το ίδιο κλίµα, για αυτό το λόγο επηρεάζει το είδος των καλλιεργειών που οι
άνθρωποι αναπτύσσουν. Ένα από τα κύρια θέµατα που βρέθηκε στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής που έγινε στο
Παρίσι τον ∆εκέµβριο του 2015, ήταν οι επιπτώσεις της υπερθέρµανσης του πλανήτη στις γεωργικές καλλιέργειες. Η
γεωργία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς της οικονοµίας, όχι µόνο στην Κύπρο άλλα και σε πολλές χώρες
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του κόσµου. Μέσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταφέραµε µέχρι σήµερα να αυξήσουµε τα µόρια του διοξειδίου
του άνθρακα CO2 στην ατµόσφαιρα, που είναι η εγγύηση για την καταστροφή του πλανήτη. Το όριο κίνδυνου είναι 450
µόρια ανά εκατοµµύριο, και είµαστε στα 383 µόρια µέχρι σήµερα. Το αποτέλεσµα αυτής της αύξησης, που ήδη άρχισε να
παρατηρείται ανά το παγκόσµιο, είναι η αλλαγή στο κλίµα µας και γενικά τον τρόπο που λειτούργει το οικοσύστηµα. Αυτό
το γεγονός αποτελεί πολύ µεγάλο κίνδυνο στις πρωτογενείς δραστηριότητες και ιδιαίτερα στο τοµέα της γεωργίας, που
είναι ένας από τους πιο ευάλωτους τοµείς στις κλιµατικές αλλαγές λόγω της εξάρτισης της από τις καιρικές συνθήκες τόσο
άµεσα όσο και έµµεσα µέσω των παρασίτων, των επιδηµιών και της ανόδου της στάθµης της θάλασσας.
Η άνιση κατανοµή των χρήσιµων ορυκτών δίνει σε κάποιες περιοχές και έθνη περισσότερο οικονοµικές προοπτικές και
ευκαιρίες απασχόλησης που άλλοι λαοί στερούνται. Ως εκ τούτου, ο πρωτογενής τοµέας συνδέεται µε τους φυσικούς
πόρους της κάθε τοποθεσίας, διότι η κατανοµή φυσικών συνθηκών επηρεάζουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία άµεσα. Τα
επόµενα στάδια πέρα από τις πρωτογενείς δραστηριότητες των οικονοµικών δραστηριοτήτων, είναι ολοένα και κάπως πιο
διαζευγµένα από τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι πιο προσαρµοσµένα µε τη µεταποίηση, τη διανοµή, την
επικοινωνία και τη διαχείριση. Είναι πιο συνδεδεµένα στην πολιτιστική και οικονοµική πτυχή του κλάδου της γεωγραφίας
και όχι από τις φυσικές επιδράσεις. Είναι βασικά κινητές δραστηριότητες.
Η δευτεροβάθµια δραστηριότητα εµπλέκεται στην επεξεργασία υλικών και την παραγωγή αγαθών που έχουν
διαφορετικούς χωρικούς περιορισµούς από ότι οι δραστηριότητες της λιανικής πώλησης που συναντούµε στον τριτογενή
τοµέα ή τα ερευνητικά πάρκα, η πανεπιστήµια ή συγκροτήµατα γραφείων που συναντούµε στις τεταρτογενείς
δραστηριότητες. Τέλος, υποθέτουµε ότι στις εµπορικές ή ελεύθερες οικονοµίες το καλύτερο µέτρο της ορθότητας των
οικονοµικών αποφάσεων που διατίθενται από τον τελικό µηχανισµό της αγοράς είναι το χρηµατιστήριο που δίνει την
αποτίµηση που αξίζει η κάθε εταιρεία.
Στην τριτοβάθµια δραστηριότητα, ο µηχανισµός της αγοράς µετριέται µε βάση την τιµή, δηλαδή την τιµή του ενοικίου της
γης, τους µισθούς των υπάλληλων και τα εµπορεύµατα στο κατάστηµα. Με τη σειρά της, η τιµή θεωρείται ως η συνάρτηση
της προσφοράς και της ζήτησης. Σε µια µεγάλη οικονοµία, όπου υπάρχουν πολλοί παραγωγοί, πωλητές και αγοραστές και
πολλά εναλλακτικά προϊόντα που ανταγωνίζονται στην αγορά, η τιµή είναι το ουδέτερο µέτρο της συγκριτικής αξίας και της
κερδοφορίας. Η θεωρητική σχέση µεταξύ της προσφοράς (supply) και της ζήτησης (need) γνωστή σε εµάς ως: ο νόµος της
προσφοράς και της ζήτησης (law of supply and demand) λέει: Αν η ζήτηση για ένα αγαθό ή υπηρεσία υπερβαίνει τη
διαθέσιµη της προσφοράς, η σπανιότητα (scarcity) θα ανεβάσει την τιµή στην αγορά. Αυτή η αύξηση στην τιµή θα
ενισχύσει την κερδοφορία της πώλησης, η οποία θα ενθαρρύνει τους υπάρχοντες παραγωγούς να αυξήσουν την
παραγωγή τους ή να προκαλέσουν νέους παραγωγούς ή πωλητές για να εισέλθουν στην αγορά. Άρα, όσο υψηλότερη είναι
η τιµή, τόσο περισσότερο ένα αγαθό θα προσφέρεται στην αγορά. Όταν η τιµή είναι πολύ υψηλή, ωστόσο, σχετικά λίγοι
άνθρωποι είναι διατεθειµένοι να το αγοράσουν. Για να µειώσουν την αύξηση της παραγωγής τους, παλιοί και νέοι
παραγωγοί του εµπορεύµατος θα αναγκαστούν να µειώσουν τις τιµές για να διευρύνουν την αγορά κάνοντας την τιµή του
προϊόντος πιο προσιτή σε µεγαλύτερο αριθµό των πιθανών πελατών και το προϊόν ή αγαθό θα αγοραστεί περισσότερο.
Εάν η τιµή πέσει πολύ χαµηλά, η παραγωγή ή πώληση γίνεται ασύµφορη και αναποτελεσµατική. Οι προµηθευτές είναι
αναγκασµένοι να µειώσουν την προσφορά. Η ισορροπία της αγοράς (market equilibrium) χαρακτηρίζεται από την τιµή
(price) η οποία ισούται µε τη ζήτηση της προσφοράς (need) που να ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών και το
κίνητρο κέρδους για τους προµηθευτές. Αυτές και άλλες έννοιες
σε συνάφεια µε την τροποποίηση των ελέγχων του οικονοµολόγου διαχειριζονται την προσφορά, τη ζήτηση και την τιµή ως
σύνολο της παραγωγής, αγοράς και πώλησης.
Οι γεωγράφοι, γνωρίζουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ειδικές ρυθµίσεις γεωγραφικής τοποθεσίας και ότι, ούτε
οι άνθρωποι, ούτε οι πόροι, ούτε οι ευκαιρίες κατανέµονται οµοιόµορφα πάνω στη γη. Εκτιµούµε ότι ο τόπος ή οι τόποι
παραγωγής διαφέρουν από τις τοποθεσίες της ζήτησης. Καταλαβαίνουµε επίσης ότι υπάρχουν χωρικές αλληλεπιδράσεις
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και σχέσεις που βασίζονται στην προσφορά, ζήτηση και την τιµή ισορροπίας. Αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχει µια
γεωγραφία της προσφοράς, µια γεωγραφία της ζήτησης και µια γεωγραφία του κόστους.
Άλλα οικονοµικά στοιχεία για το 2015:
•

«Με βάση τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού για το 3ο τρίµηνο του 2015, ο αριθµός των
εργαζοµένων ανήλθε στις 358.178 άτοµα και ο αριθµός των ανέργων στις 62.139 άτοµα.» (Στατιστική Υπηρεσία
2015).

•

«Το ποσοστό απασχόλησης των ατόµων ηλικίας 20-64 ετών ήταν 67,6% (άνδρες 72,8% και γυναίκες 62,8%) σε
σύγκριση µε 68,7% το προηγούµενο τρίµηνο και 67,9% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2014.» (Στατιστική Υπηρεσία
2016).

•

«Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 14,8% του εργατικού δυναµικού (άνδρες 14,1% και γυναίκες 15,5%)
παραµένοντας στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο τρίµηνο (14,7%) και σηµειώνοντας µείωση από το αντίστοιχο
τρίµηνο του 2014 (16,0%). Επίσης το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-24 ετών ήταν 32,3% του εργατικού
δυναµικού των ηλικιών αυτών σε σύγκριση µε 31,7% το προηγούµενο τρίµηνο και 33,4% το αντίστοιχο τρίµηνο του
2014.» (Στατιστική Υπηρεσία 2016).

•

«Ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας κατά το τρίτο τρίµηνο του 2015 είναι θετικός και υπολογίζεται σε +2.3% σε
σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2014. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυµάνσεις και
τις εργάσιµες µέρες, ο ρυθµός ανάπτυξης υπολογίζεται στο +2.2%.» (Στατιστική Υπηρεσία 2016).

•

«Θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης παρουσίασαν οι τοµείς "Μεταποίηση", "Κατασκευές", "Λιανικό και Χονδρικό
Εµπόριο", "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές" , "Επαγγελµατικές, Επιστηµονικές και Τεχνικές
δραστηριότητες", "∆ιοικητικές και Υποστηρικτικές δραστηριότητες" καθώς επίσης και οι "Ενδιάµεσοι
Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί. Αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης παρουσίασαν οι τοµείς " Τέχνες, ∆ιασκέδαση και
Ψυχαγωγία", " ∆ραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών" καθώς και ο τοµέας "Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής
Υπηρεσιών".» (Στατιστική Υπηρεσία 2016).
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές αγοράς.
Κατανοµή κατά Οικονοµική ∆ραστηριότητα (Ευρώ εκατοµµύρια).
ΚΥΠΡΟΣ 2014.

Γιώργος Σεκκές
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
Ιανουάριος 2016
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