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Όταν βρίςκεςαι ςτο μεταίχμιο ζχεισ δφο επιλογζσ. Είτε κα τολμιςεισ το άλμα προσ τα εμπρόσ, ι 

κα διολιςκαίνεισ αργά αλλά ςτακερά προσ τα πίςω. Το να αποδίδουμε τθν διολίςκθςι μασ ςτθ 

διεκνι οικονομικι κρίςθ δεν βοθκά. Δεν είναι θ κρίςθ που προκάλεςε τα δομικά προβλιματα 

τθσ οικονομίασ --- θ κρίςθ τα ανζδειξε. Τα φαινόμενα ξενοφοβίασ βρικαν αφορμι ςτθν 

οικονομικι κρίςθ --- δεν είναι θ κρίςθ θ αιτία. 

Τα προβλιματα δεν λφνονται με ευκαιριακοφσ ςυμβιβαςμοφσ ςυγκρουόμενων ςυμφερόντων. 

Αυτά απλϊσ επιβραδφνουν τθν διολίςκθςθ. Απαιτείται εισ βάκοσ κατανόθςθ των προβλθμάτων 

και ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ. Για να δϊςουμε όμωσ λφςεισ πρζπει να κατανοιςουμε το 

πρόβλθμα.  

Τι χαρακτθρίηει, λοιπόν, τθν μεταιχμιακι εποχι τθσ Κφπρου;   

Σε πενιντα χρόνια ανεξαρτθςίασ πετφχαμε πολλά. Σφμφωνα με διεκνείσ δείκτεσ θ Κφπροσ 

ςυγκαταλζγεται ςτουσ πλοφςιουσ του πλανιτθ, θ Διεκνισ Τράπεηα μασ κατατάςςει ςτθν 37θ 

κζςθ από 183 χϊρεσ για να δραςτθριοποιθκεί κάποιοσ επαγγελματικά, θ Διεκνισ Διαφάνεια 

μασ βεβαιϊνει ότι θ διαφκορά είναι χαμθλι, ςτον Δείκτθ Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθσ κατζχουμε τθν 

35θ κζςθ από 180 χϊρεσ, και βριςκόμαςτε ςτθ 17θ καλφτερθ κζςθ παγκοςμίωσ ςτθν ιςότθτα 

κατανομισ του πλοφτου.   

Τότε γιατί αντιμετωπίηουμε προβλιματα; Συγκρίνοντασ τα ίδια μεγζκθ με τουσ ευρωπαίουσ 

εταίρουσ διαπιςτϊνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι κακόλου κετικά.  

Το κατά κεφαλι ειςόδθμα είναι 88% του μζςου όρου τθσ Ευρωπαϊκισ ¨Ζνωςθσ, κατζχουμε τθν 

17θ κζςθ από τισ 25, και ςτθν ίδια κζςθ μασ κατατάςςει θ Διεκνισ Τράπεηα για επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Ο Δείκτθσ Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθ μασ κατατάςςει ςτθν 20θ κζςθ, και 

βριςκόμαςτε ςτθν 12θ  κζςθ ςτθ διαφκορά και ςτθν ανιςότθτα κατανομισ του πλοφτου.   

Αυτό είναι το μεταίχμιο τθσ οικονομίασ μασ: είμαςτε κάτω από τον μζςο όρο. Κάτι λείπει για να 

ςτακοφμε με αξιϊςεισ ςτο νζο περιβάλλον, και αυτό που μασ λείπει γίνεται ιδιαίτερα αιςκθτό 

μζςα ςτθν οικονομικι κρίςθ.  

Τι μασ λείπει; Η ανταγωνιςτικότθτα.  

Με βάςθ το European Competitiveness Index 2006-2007 θ Κφπροσ κατείχε τθν 6θ κζςθ μεταξφ 27 

νζων περιοχϊν (regions) που εντάχκθκαν ςτθν ΕΕ το 2004. Μεταξφ όμωσ 118 ςυνολικά περιοχϊν 

των κρατϊν-μελϊν είμαςτε 92οι! Αυτό λζει πολλά.  

Όμωσ δεν φαίνεται να ζχουμε αντιλθφκεί τθν νζα κατάςταςθ πραγμάτων. Αντί να εντείνουμε τισ 

προςπάκειεσ μασ για να αξιοποιιςουμε τισ νζεσ ευκαιρίεσ ---  ενεργοποιϊντασ το 

επιχειρθματικό πνεφμα που ζκτιςε τθν Δθμοκρατία το ’60 και τθν ξανάκτιςε μετά τθν ειςβολι 

του ’74 --- το ρίξαμε ςε ζνα μεγάλο φαγοπότι. Με τθν ζνταξθ ςτθν ευρωηϊνθ το ιςοηφγιο 

τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν εκτινάχκθκε από το +/- 2% ςτο -12%. Η ιδιωτικι κατανάλωςθ αυξικθκε 

κατά 12 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ.   



 

Στο μεταίχμιο βρίςκεται όχι μόνο θ οικονομία αλλά και θ κοινωνία.  

Οι γεννιςεισ φκίνουν, με 10 περίπου γεννιςεισ ανά 1000 κατοίκουσ ετθςίωσ, ενϊ θ αφξθςθ του 

πλθκυςμοφ από μετανάςτευςθ πλθςιάηει τουσ 20 ανά 1000. Μια ςτισ 4 ςυηφγουσ και ζνασ ςτουσ 

8 ςυηφγουσ είναι αλλοδαποί. Οι Ελλθνοκφπριοι και οι κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ  αποτελοφν το 

77% του πλθκυςμοφ, οι Τουρκοκφπριοι το 10%, και οι ξζνοι υπικοοι, το 13%.  

Αυτι είναι θ κοινωνικι πτυχι τθσ μεταιχμιακισ εποχισ. Η Κυπριακι κοινωνία μεταςχθματίηεται 

από μια κατά βάςθ ομοιογενι κοινωνία ςε πολυπολιτιςμικι.  

Ο ςυνδυαςμόσ του οικονομικοφ με τον κοινωνικό μεταςχθματιςμό τθσ κοινωνίασ, μασ 

δυςκολεφει ςτο να δϊςουμε λφςεισ ςτα ςφγχρονα προβλιματα. Οι αποςπαςματικζσ λφςεισ 

κακίςτανται αναποτελεςματικζσ διότι απευκφνονται ςτο λάκοσ πρόβλθμα. Γι’ αυτό 

διολιςκαίνουμε, αςκϊντασ απελπιςμζνα κριτικι ςτουσ κυβερνϊντεσ χωρίσ να προτείνουμε 

λφςεισ.  

Όςο περιςςότερο νοιϊκουμε απαξιωμζνοι τόςο πιο ζντονθ γίνεται θ ανάγκθ να ανακτιςουμε 

τθν αυτοπεποίκθςι μασ. Επιηθτοφμε περιςςότερα υλικά αγακά που να μασ δίνουν υπόςταςθ, 

και αναδεικνφουμε ανωτερότθτα προσ κάκε ομάδα που είναι πιο ευάλωτθ από εμάσ. Ζτςι 

εξθγοφνται θ ζξαρςθ τθσ κατανάλωςθσ και τθσ ξενοφοβίασ. Όμωσ αυτόσ δεν είναι ο μόνοσ 

τρόποσ αντίδραςθσ, θ αντίδραςθ μασ δεν είναι μονόδρομοσ.  

Ζχουμε επιλογι. Ωσ μζλθ τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ χρειάηεται να καλλιεργιςουμε ζνα βακφ 

αίςκθμα αυτοπεποίκθςθσ, να μάκουμε να κζτουμε φιλόδοξουσ ςτόχουσ, να πιςτζψουμε ότι 

μποροφμε να λφνουμε προβλιματα και να επιτυγχάνουμε ςτισ ςυλλογικζσ προςπάκειεσ. Να 

δϊςουμε μια νζα δυναμικι ςτθν κυπριακι κοινωνία που να τολμιςει ζνα φιλόδοξο άλμα 

μπροςτά αντί να διολιςκαίνει αγωνιωδϊσ προσ τα πίςω.  

Ποιοι κα μποροφςαν να είναι τζτοιοι φιλόδοξοι ςτόχοι; Να νοικοκυρζψουμε το κράτοσ, και να 

επενδφςουμε τισ εξοικονομιςεισ ςτθν παιδεία και ςτθν υγεία, να καταςτοφμε το περιφερειακό 

κζντρο που επικυμοφμε, περιςςότεροι νζοι να ςπουδάηουν ςτθν χϊρα μασ και λιγότεροι 

αςκενείσ να επιηθτοφν κεραπεία ςτο εξωτερικό. Να παφςουμε να καταςκευάηουμε δρόμουσ 

που ςταματοφν ςτα νθςιϊτικα μασ όρια, και να αναβακμίςουμε το ευρυφαςικό δίκτυο 

επικοινωνίασ με τον υπόλοιπο κόςμο. Να επενδφςουμε ςε εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ και 

δθμόςια ςυγκοινωνία, αντί να χρθματοδοτοφμε τισ πετρελαιοπαραγωγικζσ χϊρεσ και τθν 

αυτοκινθτοβιομθχανία τθσ Γερμανίασ. Να αναμετρθκοφμε με τον ςυντθρθτιςμό και να 

εκςυγχρονίςουμε τουσ δθμόςιοσ οργανιςμοφσ.  

Για να τα επιτφχουμε όμωσ αυτά απαιτείται μια νζα πυξίδα που να κακοδθγεί τθν πολιτικι ηωι, 

που κα ανοίξει νζουσ δρόμουσ ςτθν κοινωνικι οργάνωςθ και ςτθν δομι τθσ οικονομίασ. Μόνο 

ζτςι κα πετφχουμε το άλμα προσ τα εμπρόσ αναςτρζφοντασ τθν διολίςκθςθ προσ τα πίςω. 

*Καθηγητήσ χρηματοοικονομικών και διοικητικήσ επιςτήμησ, Πανεπιςτήμιο Κφπρου και 

πρόεδροσ τησ υνόδου των Πανεπιςτημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουςών UNICA. 

 
Τζλοσ ανακοίνωςθσ 


