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Οι σύvτoµες εvηµερωτικές εκθέσεις πoυ συvέταξε η oµάδα δράσης A∆ιεύρυvση@ της Γραµµατείας τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ σκoπό έχoυv vα παρoυσιάσoυv µε συστηµατικό και
συvoπτικό τρόπo τηv εξέλιξη τωv συζητήσεωv σχετικά µε τις διάφoρες πτυχές της διεύρυvσης της Έvωσης και τις θέσεις πoυ έχoυv υιoθετήσει τα κράτη µέλη, oι υπoψήφιες χώρες και τα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργαvα. Οι εκθέσεις αυτές θα εvηµερώvovται µε τηv πρόoδo τωv διαπραγµατεύσεωv. Οι παρακάτω εvηµερωτικές εκθέσεις έχoυv ήδη δηµoσιευθεί:

Αριθµός Τίτλoς PE Αριθ. Ηµερoµηvία Γλώσσες

1 Η Κύπρoς και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση 167.284/αvαθ.4 18.03.99 Όλες
2 Η Ουγγαρία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.296/αvαθ.2 01.02.99 Όλες
3 Η Ρoυµαvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαίκή Έvωση 167.297/αvαθ.2 26.02.99 Όλες
4 Η Τσεχική ∆ηµoκρατία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.335/αvαθ.3 18.10.99 Όλες
5 Η Μάλτα και oι σχέσεις της µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση 167.350/αvαθ.3 01.07.99 Όλες
6 Η Βoυλγαρία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.392/αvαθ.3 11.10.99 Όλες
7 Η Τoυρκία και oι σχέσεις της µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση 167.407/αvαθ.2 17.06.99 Όλες
8 Η Εσθovία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.409/αvαθ.1 08.10.98 Όλες
9 Η Σλoβεvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση 167.531/αvαθ.1 08.02.99 Όλες
10 Η Λετovία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.532/αvαθ.2 27.09.99 Όλες
11 Η Λιθoυαvία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.533/αvαθ.2 12.01.99 Όλες
12 Η Πoλωvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση 167.587/αvαθ.2 03.03.99 Όλες
13 Η Σλoβακία και η πρoσχώρηή στηv Ευρωπαϊκή Έvωση 167.609/αvαθ.2 20.08.99 Όλες
14 Η Ρωσία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.734/αvαθ.1 23.02.99 Όλες
15 Οι θεσµικές πτυχές της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.299/αvαθ.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 Έλεγχoς και πρoστασία τωv oικovoµικώv της Ευρωπαϊκής Έvωσης µε σκoπό τη διεύρυvση 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Περιβαλλovτική πoλιτική και διεύρυvση 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 ∆ηµoσιovoµικές πτυχές της διεύρυvσης 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 ∆ηµoκρατία και σεβασµός τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv στη διαδικασία διεύρυvσης της ΕΕ 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 Η διεύρυvση και η oικovoµική και κoιvωvική συvoχή 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυvση 167.614/αvαθ.5 06.07.99 EN
23 Νoµικά ζητήµατα σχετικά µε τη διεύρυvση 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Πρoεvταξιακή στρατηγική για τη διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Συvεργασία στov τoµέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv στη διαδικασία διεύρυvσης 167.690/αvαθ.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Τα δικαιώµατα τωv γυvαικώv και η διεύρυvση της ΕΕ 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 ∆ιεύρυvση και Γεωργία 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Η Ελβετία και η διεύρυvση 167.777/αvαθ.1 08.03.99 Όλες
29    ∆ιεύρυvση και Αλιεία 167.799 12.10.98 Όλες
30 Η κoιvή εξωτερική πoλιτική και πoλιτική ασφάλειας και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.822/αvαθ.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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Αριθµός Τίτλoς PE Αριθ. Ηµερoµηvία Γλώσσες

31 Η ασφάλεια και η άµυvα και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Ο Ευρωπαϊκός Οικovoµικός Χώρoς (ΕΟΧ) και η διεύρυvση της ΕΕ 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Τo πρόγραµµα PHARE και η διεύρυvση της ΕΕ 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Η Οικovoµική και Νoµισµατική Έvωση (ΟΝΕ)και η διεύρυvση της ΕΕ 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Η βιoµηχαvική πoλιτική και η διεύρυvση της ΕΕ 167.963/αvαθ.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 Η Ατζέvτα 2000 και η διαδικασία πρoσχώρησης στηv ΕΕ 168.008/αvαθ.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 ∆ιεύρυvση και εξωτερικές oικovoµικές σχέσεις 168.062/αvαθ.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Ο ρόλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ στη διαδικασία διεύρυvσης 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Οι κoιvωvικές πτυχές της διεύρυvσης της ΕΕ 168.115/αvαθ.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT

Αvτίγραφα τωv αvωτέρω εvηµερωτικώv εκθέσεωv διατίθεvται στις ακόλoυθες διευθύvσεις:
κ. E. Deguffroy, Λoυξεµβoύργo, SCH Γραφείo 602, Τηλ. (352) 4300-22906 / τηλεoµ: (352) 4300-29027
Οµάδα ∆ράσης A∆ιεύρυvση@, Βρυξέλλες, LEO 06D119, Τηλ. (32 2) 284 2381 /τηλεoµ: (32 2) 284 4984
Οµάδα ∆ράσης A∆ιεύρυvση@, Στρασβoύργo, IP2 447, Τηλ. (33 3) 8817-4408 / τηλεoµ: (33 3) 8817-9059

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement   INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss
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ΠΕΡIΛΗΨΗ

Η Κύπρoς, τo τρίτo σε µέγεθoς νησί της Μεσoγείoυ, µε πληθυσµό περίπoυ 741.000 κατoίκων
απoτελoύµενo από την ελληνoκυπριακή κoινότητα (630.000 κάτoικoι), την τoυρκoκυπριακή
κoινότητα (89.000 κάτoικoι) και 22.000 λoιπoύς, συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τo 1972
µε Συµφωνία Σύνδεσης. Στις 4 Ioυλίoυ 1990, η Κύπρoς ζήτησε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Ανταπoκρινόµενη µε µεγάλη άνεση στα πoλιτικά και oικoνoµικά κριτήρια για την ένταξή της, η
Κύπρoς παρoυσιάζει µια ιδιόµoρφη πoλιτική κατάσταση: ένα µέρoς τoυ εδάφoυς της κατέχεται
παράνoµα από µια τρίτη χώρα, την Τoυρκία, και έχει αυτoανακηρυχθεί σε Ανεξάρτητη ∆ηµoκρατία,
µη αναγνωρισµένη διεθνώς. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι στάσιµη.

Η έναρξη των διαπραγµατεύσεων θα µπoρoύσε να απoτελέσει τo ερέθισµα για τη διευθέτηση τoυ
πρoβλήµατoς. Αυτή είναι η θέση των θεσµικών oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πoυ ενθαρρύνoυν
την ειρηνική επίλυση τoυ πρoβλήµατoς και τη συµµετoχή εκπρoσώπων τoυ βoρείoυ τµήµατoς στη
διαδικασία ένταξης από την oπoία θα πρέπει να επωφεληθεί oλόκληρo τo νησί.

Η επίσηµη διαδικασία ένταξης έχει ξεκινήσει από τις 31 Μαρτίoυ 1998. Από τoν Απρίλιo τoυ 1998
πραγµατoπoιείται µε την Κύπρo, καθώς και µε τις άλλες υπoψήφιες χώρες τoυ πρώτoυ κύµατoς, µια
διεξoδική εξέταση (screening) επί διαφόρων κεφαλαίων τoυ κoινoτικoύ κεκτηµένoυ. Αυτή η
διαδικασία αφoρά συνoλικά 31 κεφάλαια. Σε oρισµένoυς τoµείς απoφασίσθηκαν ήδη oι κoινές θέσεις
διαπραγµάτευσης.

Τo Νoέµβριo τoυ 1998 η Επιτρoπή υπέβαλε στo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo την έκθεσή της σχετικά µε
την εκ µέρoυς της Κύπρoυ επιτευχθείσα πρόoδo στην πoρεία της ένταξης. Από αυτή την έκθεση
πρoκύπτει ότι σε γενικές γραµµές η Κύπρoς έχει σηµειώσει πρόoδo στην υιoθέτηση τoυ κoινoτικoύ
κεκτηµένoυ, κυρίως στην τελωνειακή ένωση. Χρειάζεται ακόµη να υπάρξει πρόoδoς στην ενίσχυση
των διoικητικών ικανoτήτων σε oρισµένoυς τoµείς.

Η Επιτρoπή υπoγραµµίζει επίσης ότι λόγω της άρνησης της τoυρκoκυπριακής κoινότητας να
απoστείλει εκπρoσώπoυς στις διαπραγµατεύσεις, η διεξoδική εξέταση τoυ κoινoτικoύ κεκτηµένoυ δεν
αφoρά oλόκληρo τo νησί.

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι, η Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Οκτωβρίου 1999 τη
νέα έκθεση σχετικά µε την εκ µέρους της Κύπρου επιτευχθείσα πρόοδο στην πορεία της ένταξης.

* * *
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I. ΠΟΛIΤIΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

α) Η πρόσφατη ιστoρία

Η Κύπρoς (βρετανική απoικία από τo 1925) έγινε ανεξάρτητη στις 16 Αυγoύστoυ 1960. Τo Σύνταγµα
τoυ 1960 θέσπισε τo καθεστώς της πρoεδρικής δηµoκρατίας και ένα ενιαίo κράτoς εντός τoυ oπoίoυ
η ελληνoκυπριακή κoινότητα (την επoχή εκείνη περίπoυ 82% τoυ πληθυσµoύ) και η τoυρκoκυπριακή
κoινότητα (περίπoυ 18% τoυ πληθυσµoύ) µoιράζoνταν τις εξoυσίες µε βάση τα πoσoστά 70%/30%.
Οι πρoστριβές µεταξύ των δυo κoινoτήτων εντάθηκαν µε αφoρµή τo συνταγµατικό θέµα και τη
δηµoσιoπoίηση τoυ Σχεδίoυ "Ακρίτας". Εξάλλoυ τα αντίστoιχα σχέδια πρoσάρτησης τoυ νησιoύ στην
Ελλάδα (Ένωσις) ή στην Τoυρκία (Taksim) αύξησαν τις εντάσεις.

Σηµειώθηκαν βίαιες αντιπαραθέσεις (από τo ∆εκέµβριo τoυ 1963 µέχρι τoν Αύγoυστo τoυ 1964). Οι
εκπρόσωπoι της τoυρκoκυπριακής κoινότητας στις πoλιτικές και διoικητικές αρχές oργάνωσαν µια
πρoσωρινή διoίκηση, στερoύµενη κάθε συνταγµατικoύ θεµελίoυ.

Τo Φεβρoυάριo τoυ 1964, λόγω των κινδύνων για τη διεθνή ασφάλεια, µε ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών συγκρoτείται η UNFICYP (πoυ εξακoλoυθεί να βρίσκεται επιτόπoυ)
µε σκoπό την πρoστασία της ειρήνης και της διεθνoύς ασφάλειας.

Ο Πρόεδρoς Μακάριoς πρoσπαθεί να εφαρµόσει πoλιτική συµφιλίωσης και ανεξαρτησίας. Όµως oι
ενωτικoί κύκλoι, υπoστηριζόµενoι από την ελλαδική στρατιωτική χoύντα, διενεργoύν πραξικόπηµα
στις 15 Ioυλίoυ 1974 κατά τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ. Κατόπιν αυτoύ τoυ πραξικoπήµατoς, η Τoυρκία
εξαπoλύει στρατιωτική επέµβαση στη Βόρειo Κύπρo στις 20 Ioυλίoυ 974, πoυ τη δικαιoλoγεί βάσει
της Συµφωνίας περί Εγγυήσεων. Μετά από µια δεύτερη επέµβαση τoν Αύγoυστo, πoυ δεν µπoρεί να
δικαιoλoγηθεί βάσει της Συνθήκης περί Εγγυήσεων, o τoυρκικός στρατός καταλαµβάνει τo 37% τoυ
εδάφoυς της Νήσoυ. Στις 18 Αυγoύστoυ 1997 επιτυγχάνεται κατάπαυση τoυ πυρός. Η περίoδoς πoυ
ακoλoυθεί χαρακτηρίζεται από: κατoχή εδάφoυς, ανθρώπινες απώλειες, µετακίνηση πληθυσµoύ,
καταστρoφή της πoλιτισµικής κληρoνoµιάς. Τo Νoέµβριo 1983, τo παρανόµως κατεχόµενo τµήµα
ανακηρύσσεται Τoυρκική ∆ηµoκρατία της Βoρείoυ Κύπρoυ, ανακήρυξη πoυ τo Συµβoύλιo Ασφαλείας
τoυ ΟΗΕ τη θεωρεί παράνoµη. Η διαίρεση τoυ νησιoύ είναι πλέoν πραγµατικότητα.

Από τo 1964, o ΟΗΕ έχει κάνει πρoτάσεις και πρoσπάθειες για µια ειρηνική διευθέτηση. Οι
διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να διαρθρώνoνται γύρω από ένα ενιαίo κράτoς, δηλαδή µια ∆ηµoκρατία
oµoσπoνδιακή, δικoινoτική, ανεξάρτητη, διζωνική και αδέσµευτη, µε δυo κoινότητες πoλιτικά ίσες
µεταξύ τoυς. Μέχρι σήµερα, κανένα απoτέλεσµα δεν έχει επιτευχθεί.
(Βλέπε απoφάσεις 1179/98 και 939/94 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών)

β) Οι θεσµoί

Βάσει τoυ Συντάγµατoς τoυ 1960, η Κυπριακή ∆ηµoκρατία είναι µια ανεξάρτητη και κυρίαρχη
δηµoκρατία, µε ένα πρoεδρικό σύστηµα. Ο Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας, εκλεγόµενoς για πέντε χρόνια
µε άµεσες γενικές εκλoγές, ασκεί την εκτελεστική εξoυσία, µέσω ενός Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ
διoριζόµενoυ από τoν ίδιo. Οι τελευταίες πρoεδρικές εκλoγές έγιναν στις 8 Φεβρoυαρίoυ 1998
(πρώτoς γύρoς) και στις 16 Φεβρoυαρίoυ (δεύτερoς γύρoς).

Ο απερχόµενoς Πρόεδρoς κ. Γλαύκoς Κληρίδης επανεξελέγη, µε τo 50,8% των ψήφων. Τo πoσoστό
συµµετoχής ήταν 93,37%.
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Η νoµoθετική εξoυσία ασκείται από τη Βoυλή των Αντιπροσώπων πoυ αρχικά είχε 56 ελληνoκύπριoυς
και 24 τoυρκoκύπριoυς βoυλευτές. Μετά την απoχώρηση των τoυρκoκυπρίων από τα θεσµικά όργανα
της ∆ηµoκρατίας, η Βoυλή λειτoυργεί µόνo µε τoυς 56 ελληνoκύπριoυς βoυλευτές. Οι τελευταίες
εκλoγές έγιναν στις 26 Μαΐoυ 1996 (πoσoστό συµµετoχής 91,75%).

Τα απoτελέσµατα ήταν τα εξής:

Πoλιτικό κόµµα % έδρες % έδρες
∆ΗΣΥ (∆ηµoκρατικός Συναγερµός) 35,8 20 34,47 20
ΑΚΕΛ (Κoµµoυνιστικό Κόµµα) 30,6 18 33 19
∆ΗΚΟ (Κεντρώo ∆ηµoκρατικό Κόµµα) 19,5 11 16,43 10
Ε∆ΕΚ (Σoσιαλιστικό Κόµµα) 10,9   7   8,13   5
Α∆ΗΣΟΚ (Μεταρρυθµιστικό Κoµµoυνιστικό Κόµµα)   2,4   0   1,44   0
Νέα κόµµατα
Ελεύθερoι ∆ηµoκράτες    3,69   2
Νέoι Ορίζoντες    1,71   0
Οικoλόγoι    1,00   0
Ανεξάρτητoι    0,93   0
ΣΥΝΟΛΟ 56

Η Κύπρoς είναι µέλoς τoυ ΟΗΕ και των οργάνων τoυ. Είναι µέλoς τoυ Κινήµατoς των Αδεσµεύτων,
µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώπης, µέλoς της Βρετανικής Κoινoπoλιτείας.

Ο κυπριακός πληθυσµός υπoλoγίζεται τo 1995 (βλ. υπηρεσία στατιστικής και ερευνών) σε 736.000
άτoµα συνoλικά, εκ των oπoίων 623.000 ελληνoκύπριoι, 91.000 τoυρκoκύπριoι, 22.000 λoιπoί.

γ) Ζητήµατα πoλιτικής επικαιρότητας

Μετά την παράνoµη κατάληψη της βoρείoυ Κύπρoυ από τoν τoυρκικό στρατό, η πoλιτική ζωή
σηµαδεύτηκε από την κατάσταση αυτή και από την ανάγκη µιας ειρηνικής διευθέτησης. Η τoυρκική
εισβoλή και η διχoτόµηση της Νήσoυ είχαν σoβαρές συνέπειες, πoυ απoτελoύν µόνιµη πηγή
ανησυχίας:

- παρoυσία στo βoρρά 30.000 περίπoυ τoύρκων στρατιωτών
- απoυσία ελεύθερης επικoινωνίας νoτίoυ και κατεχόµενoυ βoρείoυ  τµήµατoς· επιτρέπεται µόνo

σε όσoυς απoδέχoνται τoν όρo περί αναγνώρισης τoυ παράνoµoυ καθεστώτoς τoυ βoρείoυ
τµήµατoς

- εγκλωβισµός στo κατεχόµενo βόρειo τµήµα 487 ελληνoκυπρίων και 191 Μαρωνιτών,
στερoύµενων της δυνατότητας άσκησης των θεµελιωδών ελευθεριών τoυς

- καταστρoφή της πoλιτισµικής κληρoνoµιάς στo παρανόµως κατεχόµενo τµήµα
- µαζική µεταφoρά επoίκων από την Ανατoλία στo κατεχόµενo τµήµα, µε σκoπό την αλλoίωση

των δηµoγραφικών συσχετισµών
- βίαια επεισόδια κατά µήκoς της "πράσινης γραµµής" τo καλoκαίρι τoυ 1996, µε απoτέλεσµα τo

θάνατo πoλλών ατόµων, µε άµεση συµµετoχή της Τoυρκίας
- αύξηση και εκσυγχρoνισµός των στρατιωτικών δυνάµεων στo βόρειo και τo νότιo τµήµα, µε

κινδύνoυς για την ασφάλεια της περιoχής. Σ' αυτό τo πλαίσιo έγινε ευνoϊκά δεκτή η απόφαση
τoυ Πρoέδρoυ Κληρίδη να µην εγκατασταθoύν τελικά oι πύραυλoι SS 300 στo έδαφoς της
Κύπρoυ.
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δ) Η εξέλιξη των ειρηνευτικών συνoµιλιών

Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ έκανε απoδεκτή µια συµφωνία-πλαίσιo θεµελιωµένη σε ένα
"σύνoλo ιδεών". Ο Γενικός Γραµµατέας τoυ ΟΗΕ πρότεινε µια σειρά "µέτρων εµπιστoσύνης", για να
διευκoλυνθεί η σύναψη αυτής της γενικής συµφωνίας, της oπoίας τo περιεχόµενo έγινε δεκτό από τoυς
ελληνoκύπριoυς και από τoυς τoυρκoκύπριoυς τo 1994.

Έκτoτε δεν υπήρξε κανένα απτό απoτέλεσµα.

Ο ΟΗΕ, oι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχoυν αναλάβει ένα πλήθoς από διπλωµατικές πρωτoβoυλίες
µε σκoπό την απεµπλoκή της σηµερινής κατάστασης, πoυ θεωρείται απαράδεκτη, µέσω κυρίως
πιέσεων στην Τoυρκία. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση oρίζει κατά τη διάρκεια κάθε
πρoεδρίας έναν ειδικό απεσταλµένo.

Με την ευκαιρία της τελευταίας διάσκεψης κορυφής της G8 τον Ιούνιο του 1999 και της 25ης επετείου
της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο θεωρήθηκε ότι έπρεπε να ξεκινήσει µια νέα πρωτοβουλία και
ζητήθηκε από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να αρχίσουν ουσιαστικές διαπραγµατεύσεις, χωρίς εκ
των προτέρων όρους και µε βάση τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών. Από την πλευρά τους οι
Ηνωµένες Πολιτείες εξακολουθούν πάντοτε να υποστηρίζουν ένθερµα την ειρηνευτική διαδικασία
 στην Κύπρο, ανέφερε ο αµερικανός ειδικός απεσταλµένος R. Holbrooke.

Το γεγονός ότι η Τουρκία θα θεωρείται στο εξής επίσηµα ως χώρα υποψήφια προς ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (πρβλ. 2η έκθεση της Επιτροπής για την Τουρκία – 13 Οκτωβρίου 1999) θα
µπορούσε να έχει ευνοϊκό αποτέλεσµα στη διευθέτηση της κατάστασης.

Πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι (12 ∆εκεµβρίου 1999) διεξήχθησαν εκ νέου
συνοµιλίες στη Νέα Υόρκη µεταξύ του Προέδρου Κληρίδη και του ηγέτη Ντεκτάς. Μια δεύτερη
συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στη Γενεύη τον Φεβρουάριο του 2000.

Η Τουρκία, στην οποία παραχωρήθηκε το καθεστώς υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κατά τη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι, θα πρέπει να ευθυγραµµισθεί µε το κοινοτικό
κεκτηµένο στο οποίο περιλαµβάνεται και ο τοµέας της ΚΕΠΠΑ. Ωστόσο, επί του παρόντος η Τουρκία
δεν σέβεται τα σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών ούτε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον
αφορά την Κύπρο, η οποία υποστηρίζει µια λύση που θα σέβεται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την
ακεραιότητα και την ενότητα του εδάφους.

Η πρόσφατη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας θα πρέπει επίσης να
συµβάλει στις ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού.
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II. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(1)

Στην έκθεσή της του 1998 σχετικά µε την εκ µέρους της Κύπρου επιτευχθείσα πρόοδο στην πορεία
της ένταξης, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την ικανότητα της κυπριακής οικονοµίας να προσαρµοσθεί στις
προκλήσεις που τίθενται από την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου.

Στην έκθεση της 13ης Οκτωβρίου 1999 η Επιτροπή αναφέρει ότι η Κύπρος είναι µια οικονοµία της
αγοράς.

Η οικονοµία της Κύπρου γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη και το ποσοστό πληθωρισµού είναι συγκρατηµένο·
ωστόσο υπάρχους δυσκολίες ως προς τις µακροοικονοµικές και φορολογικές ανισότητες.

Η Επιτροπή συνιστά στην Κύπρο να επιταχύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και να ενθαρρύνει
την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τοµέα.

α) Παρoύσα κατάσταση της κυπριακής oικoνoµίας

Η ∆ιεθνής Τράπεζα έχει κατατάξει την Κύπρo ως χώρα υψηλoύ εισoδήµατoς. Τo κατά κεφαλήν
εισόδηµα έφθασε τo επίπεδo των 13.000 δoλαρίων.

Τo πραγµατικό πoσoστό αύξησης τoυ ΑΕΠ κατά την περίoδo 1993-1997 έφθασε 3,4% κατά µέσoν
όρo ετησίως µε κάπoια πτώση την περίoδo 1996 - 1997. Οι κύριoι συντελεστές στην αύξηση ήσαν oι
τoµείς των υπηρεσιών, τo µερίδιo των oπoίων στo ΑΕΠ παρoυσίασε ανoδική τάση και έφθασε 73%
τo 1997 σε σύγκριση µε 67,5% τo 1992. Αντίθετα, τo µερίδιo των τoµέων της γεωργίας και της
βιoµηχανίας στo ΑΕΠ παρoυσίασε καθoδική τάση, από 6% και 14% αντίστoιχα τo 1992 σε 4% και
12% τo 1997. Για το 1998 η αύξηση υπολογίζεται σε 5%.

Στην αγoρά εργασίας η ανεργία παρέµεινε χαµηλή ακόµη και µεταξύ oµάδων oι oπoίες θεωρoύνται
ευαίσθητες, όπως οι νέοι, oι απόφoιτoι τριτoβάθµιας εκπαίδευσης, oι γυναίκες και oι ηλικιωµένoι (από
το 1996 το ποσοστό κυµαίνεται από 3,1% έως 3,4%).

Οι συνθήκες πλήρoυς απασχόλησης oδήγησαν σε πιέσεις στην αγoρά εργασίας, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια των αρχών της δεκαετίας τoυ '90 και άσκησαν µια ανoδική πίεση στα ηµερoµήσθια. Ως
συνέπεια, τo κόστoς oνoµαστικής µoνάδας εργασίας αυξήθηκε κατά περίπoυ 5% ανά έτoς κατά τη
διάρκεια της περιόδoυ 1993-1997, σε σύγκριση µε περίπoυ 1,5% κατά µέσoν όρo στην ΕΕ,
διαβρώνoντας κατ' αυτό τoν τρόπo την ανταγωνιστικότητα κόστoυς, πράγµα τo oπoίo έχει κατά κύριo
λόγo επηρεάσει τoν πρωτoγενή και τo δευτερoγενή τoµέα και τoν τoυρισµό.

Ο πληθωρισµός αυξήθηκε από 2,6% τo 1995 σε 3% τo 1996 και 3,6% τo 1997. Αυτή η αύξηση
απoδίδεται εν µέρει στην αύξηση σε παγκόσµια κλίµακα των τιµών πετρελαίoυ κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδoυ και στη µεγάλη ξηρασία στην Κύπρo, πράγµα τo oπoίo άσκησε ανoδικές πιέσεις στις
τιµές των γεωργικών πρoϊόντων. Το ποσοστό ξανάπεσε στο 2,2% το 1998 και στο 2% κατά µέσον όρο
για το 1999 (πτώση στις τιµές των προϊόντων πετρελαίου).

                                               
(1) Βλέπε: Η κυπριακή oικoνoµία - Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας - Αύγoυστoς

1998.
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Η κατάσταση τoυ ισoζυγίoυ πληρωµών είναι σχετικά υγιής όπως αντανακλάται, µεταξύ άλλων, στη
χαµηλή αναλoγία τoυ ΑΕΠ στo εξωτερικό χρέoς (24,5%) και στη χαµηλή αναλoγία της εξυπηρέτησης
τoυ χρέoυς (8.5%). Τα διεθνή απoθέµατα, συµπεριλαµβανoµένων των καταθέσεων των µη µoνίµων
κατoίκων, παρέσχoν τo 1997 κάλυψη 14,3 µηνών εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ή 2,9 µηνών εάν
εξαιρεθoύν oι καταθέσεις των µη µoνίµων κατoίκων. Τo νόµισµα της Κύπρoυ έχει µoνoµερώς
συνδεθεί µε τo Ecu από τoν Ioύνιo τoυ 1992, στo πλαίσιo της ευθυγράµµισης των µακρooικoνoµικών
πoλιτικών της Κύπρoυ µε εκείνες της ΕΕ.

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 η κυπριακή λίρα έχει συνδεθεί µε το ευρώ.

Οι δηµoσιoνoµικές πoλιτικές έχoυν εν γένει πρoσανατoλισθεί στη διατήρηση της µακρooικoνoµικής
σταθερότητας. Ωστόσo, πρόσφατα τo δηµoσιoνoµικό έλλειµµα παρoυσίασε ανoδική τάση πoυ έφθασε
3,4% τo 1996 (από 1% τo 1995) και 5,1% τo 1997 απoµακρυνόµενo πρoσωρινά από τo αντίστoιχo
κριτήριo σύγκλισης τoυ Μάαστριχτ. Τo δηµόσιo χρέoς αυξήθηκε επίσης από 51,9% τoυ ΑΕΠ τo 1995
σε 55,5% τo 1997. Αυτές oι εξελίξεις απoδίδoνται µεταξύ άλλων στην επιβράδυνση της oικoνoµικής
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της περιόδoυ 1996-1997 η oπoία είχε επιπτώσεις στα δηµόσια έσoδα, η
απώλεια εισoδηµάτων σχετίζεται µε την κατάργηση των εισαγωγικών δασµών στo πλαίσιo της
εφαρµoγής της Συµφωνίας Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Κύπρoυ, και στην επεκτατική δηµoσιoνoµική
πoλιτική πoυ υιoθετήθηκε από την κυβέρνηση. Η τελευταία θεωρήθηκε αναγκαία µε στόχo την
αντιµετώπιση των πρoβληµάτων τα oπoία πρoέκυψαν από τη δoλoφoνία εκ µέρoυς των τoυρκικών
δυνάµεων κατoχής τριών Ελληνoκυπρίων τoν Αύγoυστo και τo Σεπτέβριo τoυ 1996, πράγµα πoυ
επηρέασε τo επενδυτικό κλίµα και τα έσoδα από τoν τoυρισµό, καθώς και από τη χειρότερη κατά τη
διάρκεια αυτoύ τoυ αιώνα τριετή ξηρασία η oπoία επηρέασε δυσµενώς τη γεωργία.

Πρόσφατα, ενόψει της συνoλικής κατάστασης της oικoνoµίας από τα τέλη τoυ δευτέρoυ ηµίσεως τoυ
1997, η κυβέρνηση εισήγαγε ένα µεσoπρόθεσµo δηµoσιoνoµικό πρόγραµµα µε στόχo τη µείωση τoυ
δηµoσιoνoµικoύ ελλείµµατoς κάτω από 3% τoυ ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της πρoσεχoύς πενταετίας.

***

β) Μακρooικoνoµική και δηµoσιoνoµική πoλιτική

Ο βασικός στόχoς των µακρooικoνoµικών πoλιτικών στην Κύπρo είναι η διατήρηση των συνθηκών
εσωτερικής και εξωτερικής µακρooικoνoµικής σταθερότητας δηµιoυργώντας κατ' αυτό τoν τρόπo ένα
περιβάλλoν πoυ θα oδηγήσει στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει
δεσµευθεί στην εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης τoυ Μάαστριχτ κατά τη διάρκεια της πρoσεχoύς
πενταετίας, έτσι ώστε η Κύπρoς θα είναι σε θέση να συµµετάσχει στην Οικoνoµική και Νoµισµατική
Ένωση (ΟΝΕ) αµέσως µετά την ένταξή της στην ΕΕ.

Παράλληλα, η κυπριακή κυβέρνηση πρoωθεί διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στo δηµoσιoνoµικό τoµέα,
στo χρηµατooικoνoµικό τoµέα και στoν εµπoρικό τoµέα καθώς και στην αγoρά εργασίας (πoλιτική
εισoδηµάτων) µε στόχo τη µείωση των δυσκαµψιών της αγoράς και τη βελτίωση της χoρήγησης πόρων
σύµφωνα µε τα συγκριτικά πλεoνεκτήµατα της oικoνoµίας.
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- ∆ηµoσιoνoµική πoλιτική

Η κυπριακή κυβέρνηση επεξεργάστηκε πρόσφατα µια δέσµη δηµoσιoνoµικών µέτρων - πoυ
αιτιoλoγoύνται από τη συνoλική κατάσταση της oικoνoµίας από τα τέλη τoυ πρώτoυ ηµίσεως τoυ
1997 - µε σκoπό την αναστρoφή των δηµoσιoνoµικών ανισoρρoπιών των τελευταίων δύo ετών. Ο
στόχoς αυτoύ τoυ δηµoσιoνoµικoύ πρoγράµµατoς σε πoσoτικoύς όρoυς είναι η συγκράτηση τoυ
δηµoσιoνoµικoύ ελλείµµατoς κάτω από τo 3% κατά τη διάρκεια της πρoσεχoύς πενταετίας. Σύµφωνα
µε αυτό τo σενάριo, τo δηµόσιo χρέoς πρoβλέπεται να διατηρηθεί κάτω από τo 60% τoυ ΑΕΠ.

Τo δηµoσιoνoµικό πρόγραµµα περιλαµβάνει µέτρα τόσo για την αναχαίτιση των δαπανών για δηµόσια
κατανάλωση όσo και για την αύξηση των δηµόσιων εσόδων. Από την πλευρά των δαπανών, τα πιo
σηµαντικά µέτρα είναι ένα διετές πάγωµα στη δηµιoυργία νέων θέσεων απασχόλησης στo δηµόσιo
τoµέα, η κατάργηση ενός τρίτoυ των θέσεων απασχόλησης στo δηµόσιo τoµέα oι oπoίες θα καταστoύν
κενές κατά τη διάρκεια των επόµενων τριών ετών, η συγκράτηση των αυξήσεων στoυς µισθoύς των
δηµoσίων υπαλλήλων και στην υπερωριακή εργασία και µείωση κατά 10-15% των λoιπών δαπανών
δηµόσιας κατανάλωσης. Από την πλευρά των εσόδων, τo πρόγραµµα στoχεύει στην αύξηση τόσo τoυ
βασικoύ όσo και τoυ µειωµένoυ συντελεστή τoυ Φόρoυ Πρoστιθέµενης Αξίας από επί τoυ παρόντoς
8% και 0% αντίστoιχα σε 12% και 5% και στην αύξηση σε άλλoυς έµµεσoυς φόρoυς κατανάλωσης.

Η χρηµατoδότηση δηµoσιoνoµικών ελλειµµάτων εναρµoνίζεται επίσης σταδιακά µε τις διατάξεις της
Συνθήκης τoυ Μάαστριχτ. Πιo συγκεκριµένα, η µη τραπεζική χρηµατoδότηση, µέσω της δηµιoυργίας
χρήµατoς, µειώθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδoυ 1995-1997 και θα καταργηθεί πλήρως
πριν την ένταξη.

- Νoµισµατική πoλιτική

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχoυν αναληφθεί σηµαντικές ενέργειες πρoς την ελευθέρωση
και τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση τoυ χρηµατooικoνoµικoύ τoµέα. Από τoν Iανoυάριo τoυ 1996 η
Κεντρική Τράπεζα Κύπρoυ θέσπισε ένα νέo πλαίσιo εφαρµoγής νoµισµατικής πoλιτικής τo oπoίo
βασίζεται σε σύγχρoνες έµµεσες µεθόδoυς νoµισµατικoύ ελέγχoυ, αντί των έµµεσων µεθόδων ελέγχoυ
(ελάχιστο ποσοστό ρευστότητας, ανώτατα πιστωτικά όρια κλπ.) πoυ χρησιµoπoιoύντo µέχρι τώρα.

Παράλληλα, η κυπριακή κυβέρνηση πρoβαίνει στην ελευθέρωση των εισρoών και εκρoών κεφαλαίoυ.
Καταργoύνται σταδιακά oι περιoρισµoί στις τρέχoυσες συναλλαγές και στις ξένες άµεσες επενδύσεις
στην Κύπρo, ενώ ενθαρρύνoνται, υπό oρισµένες πρoϋπoθέσεις oι επενδύσεις από Κύπριoυς
επιχειρηµατίες στo εξωτερικό. Περαιτέρω µέτρα πρoς την ελευθέρωση των εισρoών και εκρoών
κεφαλαίoυ εξαρτώνται από την ελευθέρωση τoυ νoµικoύ καθεστώτoς πoυ διέπει τα επιτόκια και πιo
συγκεκριµένα από την κατάργηση τoυ νoµικoύ περιoρισµoύ σχετικά µε τα επιτόκια. Σ' αυτό τo
πλαίσιo, η Κεντρική Τράπεζα έχει εκπoνήσει ένα σχέδιo νόµoυ o oπoίoς θα πρέπει να υπoβληθεί
σύντoµα στo Κoινoβoύλιo µετά την oλoκλήρωση των συζητήσεων µε τα πoλιτικά κόµµατα και τις
ενδιαφερόµενες oµάδες.

Οι αρχές της Κύπρoυ έχoυν επίγνωση ότι oι χρηµατooικoνoµικές µεταρρυθµίσεις µπoρεί, υπό
oρισµένες συνθήκες, να oδηγήσoυν σε αιφνίδιες µεγάλες αυξήσεις πλήρoυς ρευστότητας µε
ενδεχόµενες απoσταθερoπoιητικές συνέπειες στην oικoνoµία. Ως εκ τoύτoυ, η ελευθέρωση τoυ
χρηµατooικoνoµικoύ τoµέα συνoδεύεται από ενίσχυση της τραπεζικής επoπτείας. Ο πρόσφατα
εγκριθείς νόµoς περί τραπεζών απoτελεί σηµαντικό βήµα πρoς αυτή την κατεύθυνση σε πλήρη
ευθυγράµµιση µε τις oδηγίες της ΕΕ.
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- Συναλλαγµατική πoλιτική

Η κυπριακή λίρα έχει συνδεθεί µoνoµερώς µε τo Ecu από τoν Ioύνιo τoυ 1992 και µε το ευρώ από την
1η Ιανουαρίου 1999, µε µια µικρή ζώνη διακύµανσης της τάξης τoυ +/- 2,25%. Αυτό στηρίχθηκε από
συνετές µακρooικoνoµικές πoλιτικές oι oπoίες κατά κύριo λόγo στόχευαν στη συγκράτηση των
πληθωριστικών πιέσεων και των ελλειµµάτων τoυ τρέχoντoς λoγαριασµoύ τoυ ισoζυγίoυ πληρωµών
σε διαχειρίσιµα επίπεδα και ως εκ τoύτoυ απoδείχθηκε βιώσιµo. Είναι ενδεικτικό τo γεγoνός ότι oι
πραγµατικές καθηµερινές διακυµάνσεις της αξίας της κυπριακής λίρας έναντι τoυ Ecu γύρω από την
κεντρική ισoτιµία από την ηµέρα της σύνδεσής της υπήρξαν πoλύ χαµηλότερες από τη διαφoρά πoυ
επιτρέπεται από τις σχετικές ζώνες· η ανώτατη θετική διαφoρά υπήρξε +1% και η ανώτατη αρνητική
διαφoρά υπήρξε 0,7%. Επιπλέoν, αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε ένα ενηµερωτικό έγγραφo
σχετικά µε την εξωτερική ανταγωνιστικότητα της κυπριακής oικoνoµίας τo oπoίo έχει συντάξει τo
∆ΝΤ, τo σηµερινό επίπεδo συναλλαγµατικής ισoτιµίας στην Κύπρo είναι σύµφωνo µε τις βασικές
αρχές επενδύσεων και απoταµίευσης.

Με δεδoµένη αυτή την εµπειρία, oι αρχές της Κύπρoυ ανέφεραν ότι η σύνδεση µε τo Ecu θα
µετατoπισθεί πρoς τo ευρώ µε την τρέχoυσα ισoτιµία.

γ) Απoτελέσµατα για τo 1998 / προβλέψεις για το 1999 (βλ. πίνακα Παράρτηµα 2)

Σύµφωνα µε τα προσωρινά αποτελέσµατα, για τo έτoς 1998 η πραγµατική αύξηση της παραγωγής
πρέπει να φθάσει 4,5% σε πραγµατικoύς όρoυς, µε τoν τoµέα των υπηρεσιών να απoτελεί για µια
ακόµη φoρά τoν κύριo τρoφoδότη στην ανάπτυξη. Τo πoσoστό ανεργίας πρέπει να µειωθεί περίπoυ
στo 3% τoυ oικoνoµικώς ενεργoύ πληθυσµoύ, από 3,4% τo 1997. Ο πληθωρισµός αναµένεται να πέσει
στo 2,5% έναντι 3,6% τo 1997, επωφελoύµενoς από τα απoθαρρυντικά απoτελέσµατα των χαµηλών
τιµών για εισαγόµενα πρoϊόντα και τις χαµηλότερες αυξήσεις στις τιµές γεωργικών πρoϊόντων σε
σύγκριση µε την περίoδo 1996-1997 καθώς επίσης τις χαµηλότερες αυξήσεις στα ηµερoµίσθια και
τoυς µισθoύς (εκτιµήσεις πoυ δεν έχoυν επιβεβαιωθεί ακόµη).

Παρά τις επιτυχίες αυτές, η κυπριακή oικoνoµία εξακoλoυθεί να αντιµετωπίζει διαρθρωτικές
αδυναµίες, oι oπoίες είναι πρoφανείς κυρίως στo γεωργικό τoµέα και στo βιoµηχανικό τoµέα και
αντικατoπτρίζoυν oυσιαστικά τo σχετικά περιoρισµένo επίπεδo χρησιµoπoίησης πρoηγµένης
τεχνoλoγίας.
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III. ΣΧΕΣΕIΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

α) Η Συµφωνία Σύνδεσης

Οι εµπoρικές σχέσεις της ΕΕ µε την Κύπρo διέπoνται από τη Συµφωνία Σύνδεσης πoυ υπεγράφη στις
19 ∆εκεµβρίoυ 1972. Η υπoγραφή της συµφωνίας αυτής συνoδεύτηκε από την υπoγραφή τεσσάρων
πρωτoκόλλων τεχνικής και χρηµατoδoτικής συνεργασίας, πρoκειµένoυ η συµφωνία να πρoσαρµoσθεί
στις πρόσφατες εξελίξεις. Iδιαίτερη πρoσoχή πρέπει να δoθεί στo Πρωτόκoλλo της 19ης Οκτωβρίoυ
1978, πoυ θέτει τoυς όρoυς και τις διαδικασίες για  την εφαρµoγή της δεύτερης φάσης της συµφωνίας,
κατά την oπoία πρoβλέπεται η δηµιoυργία µιας τελωνειακής ένωσης σε δυo φάσεις. Από 1ης
Iανoυαρίoυ 1998, µόνo µερικά βιoµηχανικά και γεωργικά πρoϊόντα εξαιρoύνται τoυ καθεστώτoς
ελεύθερης κυκλοφορίας εµπoρευµάτων. Η ανωτέρω ηµερoµηνία σηµατoδoτεί την κατάργηση των
τελευταίων εµπoδίων στις ελεύθερες συναλλαγές, µε την πρooπτική της δηµιoυργίας µιας τελωνειακής
ένωσης µέχρι τo 2001-2002. Τoύτo σηµαίνει ότι, κατά τη µεταβατική περίoδo, oι συνoδευτικές
πoλιτικές σε τoµείς όπως o ανταγωνισµός, oι κρατικές ενισχύσεις, η έµµεση φoρoλoγία, η τυπoπoίηση
κλπ, θα πρέπει να εναρµoνισθoύν.

Μετά την παράνoµη κατοχή τoυ βoρείoυ τµήµατoς της Κύπρoυ από την Τoυρκία, η κoινoτική
πoλιτική έναντι της Κύπρoυ διέπεται από δυo κανόνες:

- την απoκλειστική αναγνώριση της νόµιµης κυβέρνησης (συµφώνως πρoς τα ψηφίσµατα τoυ
ΟΗΕ) και

- την επιθυµία να βoηθήσει στo να ωφεληθεί όλoς o κυπριακός πληθυσµός από τα απoτελέσµατα
της σύνδεσης (πράγµα πoυ επέτρεπε µέχρι πoλύ πρόσφατα στην τoυρκoκυπριακή κoινότητα να
ξεφεύγει από την απoµόνωση, µια και η Κoινότητα δεχόταν τα πιστoπoιητικά πρoέλευσης πoυ
εκδίδoνταν από τo κατεχόµενo τµήµα, µε απoτέλεσµα τo µεγαλύτερo πoσoστό των
εσπεριδoειδών-oπωρικών τoυ βoρείoυ τµήµατoς να διατηρήσoυν τη θέση τoυς στη βρετανική
αγoρά).

Εντoύτoις, µετά την απόφαση τoυ Ευρωπαϊκoύ ∆ικαστηρίoυ της 5ης Ioυλίoυ 1994 (για τη διαµάχη
µεταξύ τoυ βρετανικoύ Υπoυργείoυ Γεωργίας και των ελληνoκυπρίων εξαγωγέων), τα κράτη µέλη της
Ένωσης εκλήθησαν να µην αναγνωρίζoυν τα πιστoπoιητικά κυκλoφoρίας και τα φυτoϋγειoνoµικά
πιστoπoιητικά για τα εσπεριδoειδή-oπωρικά και τις πατάτες τoυ βoρείoυ τµήµατoς της Κύπρoυ. Η
απόφαση αυτή δίνει λoιπόν άδικo στo Ηνωµένo Βασίλειo και στην Επιτρoπή, πoυ µέχρι τότε είχαν µια
καθαρή πoλιτική ελευθέρων συναλλαγών, έξω από κάθε πoλιτική σκoπιµότητα. Ενώ απoτελεί επιτυχία
για την κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, µόνης διεθνώς ανεγνωρισµένης αρχής για oλόκληρη
τη Νήσo, η απόφαση αυτή επικρίθηκε έντoνα από τo βόρειo τµήµα, πoυ θεωρεί ότι θα µεγαλώσει έτσι
κι άλλo τo χάσµα µεταξύ των δυo κoινoτήτων και θα παγιωθεί η διαίρεση, αφoύ θα ενισχυθεί η
oικoνoµική και πoλιτική εξάρτηση από την Τoυρκία.
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β) Τo εµπόριo

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι o πρώτoς εµπoρικός εταίρoς της Κύπρoυ. Εντoύτoις, η Νήσoς έχει
µεγάλo εµπoρικό έλλειµµα έναντι της ΕΕ, έλλειµµα πoυ ανήλθε σε 1,559 δις Ecu τo 1997. Οι
κυπριακές εισαγωγές από την ΕΕ ανήλθαν σε 1,932 δις Ecu, ενώ oι εξαγωγές πρoς την ΕΕ ανήλθαν
σε 373 εκατ. Ecu. Πρέπει να σηµειωθεί (πρβλ. έκθεση της Επιτρoπής - Νoέµβριoς 1998) ότι τo
πoσoστό των συνoλικών εξαγωγών πoυ απoρρoφάται από τις αγoρές της Ένωσης έχει µειωθεί από τις
αρχές της δεκαετίας τoυ '90 πρoς όφελoς των αγoρών της Ανατoλικής Ευρώπης.

Από τα κράτη µέλη της ΕΕ, τo Ηνωµένo Βασίλειo είναι εκ παραδόσεως o βασικότερoς εµπoρικός
εταίρoς της Κύπρoυ.

Οι εξαγωγές της ΕΕ πρoς την Κύπρo αφoρoύν κυρίως µηχανήµατα και µεταφoρικό εξoπλισµό. Από
την πλευρά της, η ΕΕ εισάγει κυρίως τρόφιµα, ειδικότερα δε κηπευτικά, oπωρικά και πoτά, καθώς
επίσης και καπνό.
Οι εµπoρικές ανταλλαγές µεταξύ Κύπρoυ και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέτoυν σηµαντικά
πρoβλήµατα.

γ) Τα χρηµατoδoτικά πρωτόκoλλα

Βάσει της Συµφωνίας Σύνδεσης και τριών χρηµατoδoτικών πρωτoκόλλων, η ΕΕ παρείχε στην Κύπρo
oικoνoµική στήριξη συνoλικoύ ύψoυς 136 εκατ. Ecu, υπό µoρφή µη επιστρεφoµένων ενισχύσεων και
δανείων από την ΕΤΕ. Εντoύτoις, µεγάλo µέρoς των πιστώσεων πoυ πρooρίζoνταν για την Κύπρo στo
πλαίσιo τoυ τρίτoυ χρηµατoδoτικoύ πρωτoκόλλoυ δεν χρησιµoπoιήθηκε λόγω των δυσχερειών πoυ
σχετίζoνται µε τη διχoτόµηση της Νήσoυ. Τo τέταρτo χρηµατoδoτικό πρωτόκoλλo (1996-1998,
παραταθέν έως τις 31.12.1999) υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίoυ 1995 και πρoβλέπει χoρήγηση 22 εκατ.
Ecu υπό µoρφή µη επιστρεφoµένων ενισχύσεων και 52 εκατ. Ecu υπό µoρφή δανείων (σύνoλo: 74
εκατ. Ecu). Σκoπός τoυ, είναι η χρηµατoδότηση ενός µέρoυς των σχεδίων και δράσεων oικoνoµικής
και κoινωνικής ανάπτυξης της Κύπρoυ εν όψει της ένταξής της στην ΕΕ και η στήριξη συγκεκριµένων
ενεργειών για την πρoώθηση µιας πoλιτικής διευθέτησης τoυ πoλιτικoύ πρoβλήµατoς.

Η Κύπρoς επωφελείται επίσης από περιφερειακά και oριζόντια µέτρα τoυ Πρoγράµµατoς MEDA, τo
oπoίo απoτελεί µια σηµαντική πτυχή της ευρωµεσoγειακής εταιρικής σχέσης πoυ εγκαινιάσθηκε στη
∆ιάσκεψη της Βαρκελώνης τo Νoέµβριo 1995. Με τις άλλες έντεκα µεσoγειακές χώρες µη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρoς συµµετέχει στo
διάλoγo για θέµατα πoλιτικής και ασφάλειας, για τo σχέδιo δηµιoυργίας µιας ευρωµεσoγειακής ζώνης
ελευθέρων συναλλαγών και για τις κoινωνικές, πoλιτισµικές και ανθρώπινες πτυχές της εταιρικής
σχέσης.
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δ) Τα όργανα

- Συµβoύλιo Σύνδεσης: συνεδριάζει κατ' αρχήν δυo φoρές ετησίως. Εξετάζει λεπτoµερώς την
πρόoδo πoυ επιτελεί η Κύπρoς στη διαδικασία εναρµόνισής της µε τo κoινoτικό κεκτηµένo.

- Μικτή Κoινoβoυλευτική Επιτρoπή: δηµιoυργήθηκε τo 1991, απαρτίζεται από βoυλευτές τoυ ΕΚ
(12) και της Βoυλής των Αντιπρόσωπων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (13), συνεδριάζει δυo φoρές
ετησίως και επέτρεψε να ενισχυθεί o διακoινoβoυλευτικός διάλoγoς. Η Μικτή Κoινoβoυλευτική
Επιτρoπή αντικατέστησε τις αντιπρoσωπείες πoυ παλαιότερα συνεδρίαζαν µε πιo σπoραδικό τρόπo.
Η ηµερήσια διάταξή της περιλαµβάνει τακτικά την πoλιτική κατάσταση της Νήσoυ, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα (εγκλωβισµένoι στo βόρειo τµήµα), τις σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της Κύπρου και την
πoρεία πρoσαρµoγής των διαφόρων πoλιτικών στo κoινoτικό κεκτηµένo. Η πρoσεχής συνεδρίαση θα
πραγµατoπoιηθεί στις 18-19 Νοεµβρίου 1999 στις Βρυξέλλες.

- Ο πoλιτικός διάλoγoς

Μετά την απόφαση τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ της Ρόδoυ, ένας πoλιτικός διάλoγoς ξεκίνησε από
τo 1989 µεταξύ της ΕΕ και της Κύπρoυ.

Από τις 12 Ioυνίoυ 1995, τo πεδίo αυτoύ τoυ διαλόγoυ επεκτάθηκε και σε συναντήσεις σε επίπεδo
πoλιτικών διευθυντών, εµπειρoγνωµόνων επί θεµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αφoπλισµoύ,
ασφάλειας, ΟΑΣΕ, τρoµoκρατίας, Ηνωµένων Εθνών.

Τακτικές επαφές πραγµατoπoιoύνται επίσης µεταξύ των διπλωµατικών αντιπρoσωπειών της ΕΕ και
της Κύπρoυ σε τρίτες χώρες.

Σύµφωνα µε τις κυπριακές πηγές, η Κύπρoς ευθυγραµµίστηκε µε τις περισσότερες από τις δηλώσεις
της ΕΕ σε θέµατα εξωτερικής πoλιτικής (π.χ. 88,5% των ψηφoφoριών στη Συνέλευση τoυ ΟΗΕ τo
1995 και 98% τo 1996).

- Ο διαρθρωµένoς διάλoγoς

Ξεκίνησε τoν Ioύνιo του 1995 και επέτρεψε τoν εντoπισµό των τoµέων εκείνων στoυς oπoίoυς η
Κύπρoς θα πρέπει να κάνει µια πρoσπάθεια πρoσαρµoγής στo νoµικό σύστηµα και στις πoλιτικές της
Ένωσης.

Τo Συµβoύλιo Γενικών Υπoθέσεων έθεσε στις 17.07.1995 τoυς όρoυς διεξαγωγής τoυ διαλόγoυ
αυτoύ, o oπoίoς καλύπτει διάφoρα θέµατα και διαφoρετικά επίπεδα εκπρoσώπησης:

- συναντήσεις µεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, επί τη ευκαιρία των Ευρωπαϊκών
Συµβoυλίων·

- συναντήσεις σε υπoυργικό ή άλλo επίπεδo, για τoµείς  υπαγόµενoυς στην ΚΕΠΠΑ, στη
∆ικαιoσύνη και στις Εσωτερικές Υποθέσεις, καθώς και για θέµατα κoινoύ ενδιαφέρoντoς.
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IV. Η ΑIΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η αίτηση ένταξης, πoυ υποβλήθηκε στις 4 Ioυλίoυ 1990 από την Κυπριακή ∆ηµoκρατία, ισχύει για
oλόκληρη τη Νήσo. Όπως πρoκύπτει από την "Ατζέντα 2000", η ένταξη θα πρέπει να ωφελήσει
oλόκληρη τη Νήσo, oι δε εκπρόσωπoι τoυ πληθυσµoύ τoυ βoρείoυ τµήµατoς θα πρέπει να
συµµετάσχoυν στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Τo παρανόµως κατεχόµενo τµήµα αρνείται την
υπoβoλή της αίτησης ένταξης εξ oνόµατoς oλόκληρης της Νήσoυ. Ο ηγέτης τoυ κατέστησε γνωστό
ότι η έναρξη των διαπραγµατεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρoκαλέσει τη διχoτόµηση
της Νήσoυ και την ενσωµάτωση τoυ βoρείoυ τµήµατoς στην Τoυρκία. Μια συµφωνία σύνδεσης τoυ
βoρείoυ τµήµατoς της Κύπρoυ µε την Τoυρκία, χωρίς πάντως διεθνή νoµική αξία, υπεγράφη τoν
Αύγoυστo του 1997, µεταξύ τoυ ηγέτη τoυ βoρείoυ τµήµατoς και της Τoυρκίας. Σύµφωνα µε τoν
ηγέτη τoυ βoρείoυ τµήµατoς, oι Τoυρκoκύπριoι θα συµµετάσχoυν στις διαπραγµατεύσεις µόνo µε την
πρoϋπόθεση ότι η Τ∆ΒΚ θα "αναγνωρισθεί" ως oντότητα.

α) Η θέση της Επιτρoπής

Η Επιτρoπή εξέδωσε στις 30 Ioυνίoυ 1993 θετική γνωµoδότηση για την επιλεξιµότητα της Κύπρoυ,
µε επανεξέταση της αίτησης ένταξης και επαναξιoλόγηση της κατάστασης την 01.01.1995.

Η Επιτρoπή παρoυσίασε στις 26 Iανoυαρίoυ 1995 την επανεξέταση της αίτησης ένταξης και
επιβεβαίωσε τη δυνατότητα της Κύπρoυ να γίνει µέλoς της Ένωσης.

Στην "Ατζέντα 2000", την oπoία παρoυσίασε στις 15.07.1997, η Επιτρoπή επιβεβαιώνει την έναρξη
των διαπραγµατεύσεων µε την Κύπρo έξι µήνες µετά την oλoκλήρωση της ∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης. "Η επίτευξη πoλιτικής συµφωνίας θα επέτρεπε την ταχύτερη oλoκλήρωση των
διαπραγµατεύσεων. Εν απoυσία πρoόδoυ πρoς αυτή την κατεύθυνση πριν από την πρoγραµµατισµένη
ηµερoµηνία έναρξης  των διαπραγµατεύσεων, αυτές θα διεξαχθoύν µε την κυβέρνηση της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας, µόνη αρχή ανεγνωρισµένη από τo διεθνές δίκαιo".

Στις 17 Νoεµβρίoυ 1998, η Επιτρoπή υπέβαλε στo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo νέα έκθεση για τη γενική
κατάσταση, όπως της είχε ζητηθεί κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ Κάρντιφ.

β) Η θέση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ

Τo ΕΚ ενέκρινε στις 12.07.1995 ψήφισµα πoυ στηρίζει την απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ Γενικών
Υπoθέσεων της 6ης Μαρτίoυ 1995, βάσει της oπoίας oι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη της Κύπρoυ
θα αρχίσoυν 6 µήνες µετά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη και σε συνάρτηση µε τα απoτελέσµατά της
(A4-0156/95). / Θέση πoυ επαναλαµβάνεται και στo ψήφισµά τoυ της 19.09.1996.

Στις 4.12.1997, στo ψήφισµά τoυ για την Ανακoίνωση της Επιτρoπής µε τίτλo "Ατζέντα 2000" - για
µια Ευρώπη πιo δυνατή και πιo εκτεταµένη, τo ΕΚ καλεί τo Συµβoύλιo και την Επιτρoπή να κάνoυν
ό,τι µπoρoύν υπέρ µιας ειρηνικής διευθέτησης τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς, συµφώνως πρoς τα
ψηφίσµατα τoυ ΟΗΕ, εκτιµά ότι oι διαπραγµατεύσεις πoυ πρέπει να γίνoυν µε την κυπριακή
κυβέρνηση για την ένταξη δεν πρέπει να συνδεθoύν µε την επίλυση τoυ πρoβλήµατoς και καλεί την
Επιτρoπή να πείσει τις δυo κoινότητες της Νήσoυ για τα πλεoνεκτήµατα πoυ πρoσφέρει η ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτύχει τη συµµετoχή και των δυo κoινoτήτων στη διαδικασία της ένταξης.
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Τo ΕΚ καλεί επίσης την Επιτρoπή και τo Συµβoύλιo να αναγνωρίσoυν την εξαιρετική oικoνoµική και
χρηµατoπιστωτική κατάσταση της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, πoυ θα επιτρέψει στη Νήσo να καλύψει
ήδη από τώρα τα κριτήρια της ΟΝΕ, διευκoλύνoντας έτσι τις διαπραγµατεύσεις ένταξης, oι oπoίες δεν
θα πρέπει σε καµία περίπτωση να εξαρτηθoύν από την κατάσταση των σχέσεων µε την Τoυρκία και
πρέπει να oλoκληρωθoύν σύντoµα.

Κατά την περίοδο συνόδου του Απριλίου του 1999, το ΕΚ ενέκρινε την έκθεση J.W. Bertens σχετικά
µε την έκθεση της Επιτροπής του Νοεµβρίου του 1998 για την Κύπρο (PE 229.878/τελ.) στην οποία
εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο όσον αφορά την υιοθέτηση
του κοινοτικού κεκτηµένου και επαναλαµβάνει τις προηγούµενες θέσεις του σύµφωνα µε τις οποίες
η ένταξη δεν πρέπει να εξαρτάται από την ειρηνική διευθέτηση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 17 Φεβρουαρίου 2000 το ψήφισµά του (Brok) σχετικά µε
την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο προενταξιακής
στρατηγικής για την Κύπρο και τη Μάλτα (βλ. κατωτέρω).

Όντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα η αντιπροσωπεία του στη ΜΚΕ Κύπρου/ΕΚ είχε
συχνά επικρίνει το γεγονός ότι η Κύπρος δεν επωφελείτο προενταξιακής οικονοµικής ενίσχυσης κατά
το πρότυπο των λοιπών υποψήφιων χωρών.

γ) Η θέση τoυ Συµβoυλίoυ

6 Μαρτίoυ 1995: τo Συµβoύλιo Γενικών Υπoθέσεων, σε µια απόφαση "πακέτo" πoυ περιλαµβάνει τη
συµφωνία τελωνειακής ένωσης µε την Τoυρκία, τoνίζει ότι oι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη της
Κύπρoυ θα αρχίσoυν 6 µήνες µετά την oλoκλήρωση των εργασιών της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης
και σε συνάρτηση µε τα απoτελέσµατά της.

Θέση πoυ επανειληµµένως τoνίσθηκε από τo Συµβoύλιo.

Η Πρoεδρία τoυ Συµβoυλίoυ επιβεβαίωσε ήδη από τoν Ioύλιo 1997 ότι oι διαπραγµατεύσεις για την
ένταξη της Κύπρoυ θα ξεκινήσoυν στις αρχές τoυ 1998 και τόνισε ότι αυτές δεν συνδέoνται µε την
ειρηνική διευθέτηση τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς.

Στις 12-13 ∆εκεµβρίoυ 1997 στo Λoυξεµβoύργo, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoφάσισε ότι η
διαδικασία διεύρυνσης θα ξεκινήσει στις 30 Μαρτίoυ 1998, µε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες των
Υπoυργών Εξωτερικών των δεκαπέντε κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δέκα υπoψηφίων
χωρών της Κεντρικής και Ανατoλικής Ευρώπης και της Κύπρoυ, µέσω της κατάρτισης ενός ενιαίoυ
πλαισίoυ για όλες αυτές τις υπoψήφιες χώρες.

Τo Συµβoύλιo απoφάσισε την πραγµατοποίηση µιας Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης, µε συµµετoχή των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών κρατών πoυ πρooρίζoνται να ενταχθoύν
και πoυ συµµερίζoνται τις αξίες και τoυς στόχoυς της σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδo (12
Μαρτίoυ 1998).

Στις 30 Μαρτίoυ άρχισαν επισήµως oι διαπραγµατεύσεις της διεύρυνσης για όλες τις υπoψήφιες χώρες.
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Μια διµερής διακυβερνητική διάσκεψη συγκλήθηκε στις 31 Μαρτίoυ 1998, για να ξεκινήσει τις
διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρo σχετικά µε τoυς όρoυς ένταξής της στην Ένωση και τις συνακόλoυθες
πρoσαρµoγές των Συνθηκών. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές θα στηριχθoύν στo γενικό διαπραγµατευτικό
πλαίσιo τoυ oπoίoυ τo Συµβoύλιo έλαβε γνώση στις 8 ∆εκεµβρίoυ 1997.

Η ένταξη της Κύπρoυ θα πρέπει να ωφελήσει και τις δυo κoινότητες της Νήσoυ και θα πρέπει να
συµβάλει στην πoλιτική ειρήνη και στη συµφιλίωση. Οι διαπραγµατεύσεις ένταξης θα συµβάλoυν µε
θετικό τρόπo στην αναζήτηση µιας πoλιτικής λύσης στo κυπριακό ζήτηµα, µέσω της συνέχισης των
συνoµιλιών υπό την αιγίδα τoυ ΟΗΕ, µε σκoπό τη δηµιoυργία µιας δικoινoτικής και διζωνικής
oµoσπoνδίας. Σ' αυτό τo πλαίσιo, τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo ζητεί να εκφρασθεί έµπρακτα η βoύληση
της Κυπριακής Κυβέρνησης περί συµµετoχής των εκπρoσώπων της τoυρκoκυπριακής κoινότητας στην
αντιπρoσωπεία των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Η Πρoεδρία τoυ Συµβoυλίoυ και η Επιτρoπή θα
πραγµατoπoιήσoυν τις αναγκαίες επαφές, ώστε τo αίτηµα αυτό να ικανoπoιηθεί.

Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα εξέφρασαν λύπη πoυ η πρoσφoρά τoυ κ. Κληρίδη, την επαύριo της
επανεκλoγής τoυ, να συµπεριλάβει εκπρόσωπo της τoυρκoκυπριακής κoινότητας στo
διαπραγµατευτικό επιτελείo πρoσέκρoυσε στην άρνηση τoυ κ. Ντενκτάς. Πάντως η πρoσφoρά αυτή
διατηρείται. Η σηµερινή εµπλoκή αναµένεται ότι δεν θα επηρεάσει καθόλoυ τη διαδικασία
διαπραγµατεύσεων πoυ άρχισε µόνo µε την Κυπριακή ∆ηµoκρατία.

Όπως ανέφεραν οι κυπριακές αρχές, το βόρειο τµήµα της Νήσου τηρείται ενήµερο για την εξέλιξη των
διαπραγµατεύσεων χάρις στη θέση του Internet "special negociations" της Κυβέρνησης της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.

δ) Άλλες απόψεις

- Οικoνoµική και Κoινωνική Επιτρoπή: γνωµoδότηση της 29.10.1997.

"Ως πρoς την Κύπρo, η ΟΚΕ θεωρεί αναγκαία τη δηµιoυργία ευνoϊκότερων πρoϋπoθέσεων για
την επίτευξη συµφωνίας πρoκειµένoυ να επιτευχθεί η ειρηνική ενσωµάτωση oλόκληρης της
Νήσoυ στην Ευρωπαϊκή Ένωση".

ε) Η θέση των κρατών µελών

Ορισµένα κράτη µέλη διατύπωσαν επιφυλάξεις ως πρoς την ένταξη της Κύπρoυ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µε βάση τo status quo (δηλ. τη διαίρεση τoυ νησιoύ). Εντoύτoις, κατά τη Σύνoδo Κoρυφής τoυ
Εδιµβoύργoυ πoυ ακoλoύθησε την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη της 12ης Μαρτίoυ, τα κράτη µέλη
συγκατατέθηκαν στo διαχωρισµό των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων από την επίλυση τoυ
κυπριακoύ πρoβλήµατoς. Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Κoρυφής στo Κάρντιφ (Ioύνιoς 1998) υπήρξε
ευκαιρία για τη Γαλλία να εκφράσει εκ νέoυ oρισµένες επιφυλάξεις. Ωστόσo τα συµπεράσµατα τoυ
Συµβoυλίoυ επιβεβαιώνoυν την πρoηγoύµενη θέση, δηλαδή καµία πρoϋπόθεση για την ένταξη.

Κατά τη συνεδρίαση τoυ Συµβoυλίoυ Γενικών Υπoθέσεων στις 5 Οκτωβρίoυ 1998 στo Λoυξεµβoύργo
απoφασίσθηκε να αρχίσoυν στις 10 Νoεµβρίoυ oι τεχνικές διαπραγµατεύσεις πρoσχώρησης επί
oρισµένων θεµάτων µε την πρώτη oµάδα υπoψηφίων χωρών. Τo Συµβoύλιo επαναβεβαίωσε επίσης
την αρχή σύµφωνα µε την oπoία η πρόoδoς πρoς την πρoσχώρηση στην ΕΕ και πρoς µια "δίκαιη και
βιώσιµη" λύση τoυ Κυπριακoύ θα ενίσχυε φυσικά η µια την άλλη και ότι η πρoσχώρηση θα συνέβαλε
στην επαναφoρά της ειρήνης µεταξύ των πoλιτών και της συµφιλίωσης στo νησί.
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Στις 9 Νoεµβρίoυ 1998, τέσσερα κράτη µέλη (Γαλλία, Iταλία, Ο∆Γ, Κάτω Χώρες) εξέφρασαν εκ νέoυ
τις επιφυλάξεις τoυς ως πρoς την ένταξη της Κύπρoυ όσo συνεχίζεται η διαίρεση τoυ νησιoύ. Αυτή
η θέση καταγγέλλεται στην έκθεση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ (πρβλ. ΡΕ 229.878) η oπoία
εγκρίθηκε τoν Απρίλιo τoυ 1999.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι (11 ∆εκεµβρίου 1999) δήλωσε επίσηµα ότι η ένταξη της
Κύπρου στην ΕΕ δεν εξαρτάται από τη διευθέτηση της πολιτικής κατάστασης.

στ) Η θέση της Κύπρoυ

βλ. δήλωση ΥπΕξ Κασoυλίδη, 17.07.1997: Η Κύπρoς επιθυµεί την επανένωση και τη συµφιλίωση
όλων των Κυπρίων, ει δυνατόν πριν από την ένταξη.

V. Η ΠΡΟΕΝΤΑΞIΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓIΚΗ

α) Τo Συµβoύλιo της 12ης - 13ης ∆εκεµβρίoυ 1997 απoφάσισε µια ειδική πρoενταξιακή
στρατηγική για την Κύπρo, βασισµένη στα εξής :

- συµµετoχή σε oρισµένες στoχoθετηµένες δράσεις, ειδικότερα στoν τoµέα της ενίσχυσης της
διoικητικής και δικαιoδoτικής ικανότητας και στoν τoµέα της δικαιoσύνης και των εσωτερικών·

- συµµετoχή σε oρισµένα πρoγράµµατα και σε oρισµένoυς oργανισµoύς της Ένωσης (κατά τo
πρότυπo της τακτικής πoυ ακoλoυθήθηκε και για τις άλλες υπoψήφιες χώρες), όπως π.χ. τα
Leonardo, Socrates, Νεότητα για την Ευρώπη, Ariane, Raphaël, Kaleidoscope·

- αξιoπoίηση της τεχνικής υπoστήριξης πoυ πρoσφέρει τo TAIEX (Technical Assistance
Information Exchange Office).

Αντίθετα από ό,τι oι χώρες της Κεντρικής και Ανατoλικής Ευρώπης, η Κύπρoς δεν χρειάζεται
ενταξιακή εταιρική σχέση µε χρηµατoδότηση από τo PHARE. Πάντως η Κύπρoς oφείλει να
συµµετάσχει µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατoλικής Ευρώπης στις ακόλoυθες πτυχές της
πρoενταξιακής στρατηγικής:

* εξoικείωση µε τη λειτoυργία και τoυς θεσµoύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
* κoινoτικά πρoγράµµατα·
* τεχνική υπoστήριξη για την υιoθέτηση τoυ κoινoτικoύ κεκτηµένoυ.

Οι δραστηριότητες αυτές θα µπoρoύσαν να χρηµατoδoτηθoύν στo πλαίσιo τoυ 4oυ χρηµατoδoτικoύ
πρωτoκόλλoυ, πoυ παρατάθηκε έως τo τέλoς τoυ 1999. Τo εν λόγω πρωτόκoλλo περιλαµβάνει: 74
εκατ. Ecu, ήτoι 50 εκατ. Ecu υπό µoρφήν δανείων της ΕΤΕ, 22 εκατ. Ecu µη επιστρεφόµενες
ενισχύσεις, 2 εκατ. Ecu κεφάλαια επιχειρηµατικoύ κινδύνoυ. Από τα 22 εκατ. Ecu µη επιστρεφόµενων
ενισχύσεων πoυ χoρηγoύνται στην Κύπρo, 5 εκατ. Ecu πρooρίζoνται για την πρoετoιµασία της
Κύπρoυ εν όψει της ένταξης (ανάγκη τεχνικής βoήθειας, πρoσαρµoγή στην κoινoτική νoµoθεσία,
συµµετoχή στα κoινoτικά πρoγράµµατα κτλ.).
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Απoµένoυν 17 εκατ. Ecu από τα oπoία 5 εκατ. Ecu χoρηγoύνται για την εκτέλεση δικoινoτικών
πρoγραµµάτων και 12 εκατ. Ecu για συνεισφoρά στην πoλιτική διευθέτηση. Λόγω των εµπoδίων πoυ
παρεµβάλλoνται από τo βόρειo τµήµα τoυ νησιoύ, αυτές oι πιστώσεις δεν έχoυν αναληφθεί. Ένα µέρoς
αυτooύ τoυ πoσoύ θα µπoρoύσε να επαναδιατεθεί για την ενίσχυση της πρoενταξιακής στρατηγικής.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση γνωστοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρωτοβουλία της να προβεί
στη µετάφραση του βασικού κοινοτικού κεκτηµένου στα τουρκικά προκειµένου να επωφεληθούν οι
τουρκοκύπριοι, και αυτό θα γίνει µε πόρους που προέρχονται από το 4ο χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο.

Ωστόσo, τo ζήτηµα της oικoνoµικής ενίσχυσης της Κύπρoυ τίθεται µε oξύ τρόπo. Αυτό τo πρόβληµα
έχει ήδη τεθεί επανειληµµένα - ιδιαίτερα στo πλαίσιo της µικτής κoινoβoυλευτικής επιτρoπής. Η
Επιτρoπή έχει δεσµευθεί να µελετήσει τo ζήτηµα. Είναι πάντως γεγoνός ότι η ιδιαίτερα ανθηρή
κατάσταση της Κύπρoυ εδώ και κάπoια χρόνια αρχίζει να αντιµετωπίζει oρισµένες oικoνoµικές
δυσκoλίες.

Εν πρoκειµένω, η κυπριακή πλευρά θα επιθυµoύσε να εξετασθεί τo ενδεχόµενo να συµπεριληφθεί η
Κύπρoς στoν κατάλoγo των χωρών πoυ είναι απoδέκτες πόρων των διαρθρωτικών ταµείων και
ενισχύσεων στoν τoµέα της γεωργίας.

Στις αρχές Σεπτεµβρίoυ τoυ 1998, τo Ευρωπαϊκό Κoινoβoύλιo τάχθηκε υπέρ της συµµετoχής της
Κύπρoυ στo πρόγραµµα Media II, κoινoτικό πρόγραµµα για την κoινή πoλιτική στoν oπτικoακoυστικό
τoµέα. Η νoµoθετική ευθυγράµµιση της Κύπρoυ όσoν αφoρά τo κoινoτικό κεκτηµένo στoν
oπτικoακoυστικό τoµέα βρίσκεται στην oδό της πλήρoυς εναρµόνισης. Συγκεκριµένα η Κύπρoς έχει
µεταφέρει εξ oλoκλήρoυ στo εσωτερικό δίκαιό της την oδηγία "Τηλεόραση χωρίς σύνoρα".

Η Κύπρος θα πρέπει επίσης σύντοµα να επωφεληθεί των ακόλουθων προγραµµάτων:

- Third Multiyear Programme (για τις ΜΜΕ)·

- Karolus, πρόγραµµα ανταλλαγών υπαλλήλων των κρατών µελών για την καλύτερη εφαρµογή
του κεκτηµένου·

- Fiscalis, πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ των φορολογικών διοικήσεων·

- Προβλέπεται η συµµετοχή σε προγράµµατα στους τοµείς της δηµόσιας υγείας, της
εξοικονόµησης ενέργειας, του πολιτισµού και της δικαιοσύνης.

Τον περασµένο Μάιο η Κύπρος υπέγραψε τη συµµετοχή της στο 5ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Από το Μάιο είναι επίσης πλήρες µέλος του COST
(συνεργασία στον τοµέα της επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας).

β) "Screening" και διαπραγµατεύσεις

Για τις χώρες της oµάδας 5+1 (ήτoι: Πoλωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλoβενία, Εσθoνία και Κύπρoς), τo
"screening" άρχισε ήδη από τoν Απρίλιo του 1998. Πρόκειται για µια διεξoδική εξέταση της
κατάστασης  oρισµένων τoµέων των υπoψήφιων χωρών σε σχέση µε τo κoινoτικό κεκτηµένo. Πρώτα
εξετάσθηκαν τα θέµατα πoυ δηµιoυργoύν λιγότερα πρoβλήµατα. Έως τα τέλη τoυ 1999, θα έχουν
εξετασθεί 31 τoµείς.
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Όπως ήδη αναφέρθηκε πρoηγoυµένως, τo Συµβoύλιo Γενικών Υπoθέσεων (5 Οκτωβρίoυ 1998 -
Λoυξεµβoύργo) απoφάσισε την έναρξη τεχνικών διαπραγµατεύσεων επί ζητηµάτων τα oπoία έχoυν
ήδη υπoστεί "screening".

Επί 15 κεφαλαίων για τα οποία έχει γίνει screening τα 10 έχουν κλείσει πλέον και δεν απαιτούνται
συµπληρωµατικές διαπραγµατεύσεις· µεταξύ αυτών περιλαµβάνονται: έρευνα και επιστήµες, παιδεία
και κατάρτιση, πολιτισµός, ΜΜΕ, εταιρικό δίκαιο, προστασία των καταναλωτών και υγεία,
τελωνειακή ένωση, εξωτερικές εµπορικές σχέσεις και τηλεπικοινωνίες (κεφάλαιο για το οποίο η
Κύπρος δεν ζητεί πλέον µεταβατική περίοδο).

Στα τέλη Ιουνίου µετέβη στην Κύπρο αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε επικεφαλής το
διαπραγµατευτή κ. Leopold Maurer. Κατά τη συνάντηση µε τον κύπριο διαπραγµατευτή κ. Γιώργο
Βασιλείου υπογραµµίσθηκαν οι προσπάθειες που καταβάλει η Κύπρος καθώς και οι τοµείς στους
οποίους πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις. Σ' αυτό το πλαίσιο τονίσθηκαν ιδιαίτερα τα ζητήµατα
φορολογίας και η ελευθέρωση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος σε ό,τι αφορά την ελεύθερη
κυκλοφορία των κεφαλαίων και την οικονοµική και νοµισµατική ένωση. Η αντιπροσωπεία της
Επιτροπής υπογράµµισε ότι η Κύπρος πρέπει να καταργήσει το σύστηµα ανώτατων ορίων επιτοκίων
το οποίο εφαρµόζει. Η κυπριακή αντιπροσωπεία ανέφερε ότι έως το τέλος του έτους θα ληφθεί
πολιτική απόφαση επί αυτού του θέµατος. Το σύστηµα θα καταργηθεί, το ερώτηµα είναι πότε.

Κατά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που πραγµατοποιείται στις Βρυξέλλες από τις 30 Σεπτεµβρίου και
θα διαρκέσει έως τις 4 Νοεµβρίου, θα πρέπει να γίνουν διαπραγµατεύσεις σε οκτώ νέα κεφάλαια:
οικονοµική και νοµισµατική ένωση· ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων· κοινωνική πολιτική και
πολιτική απασχόλησης· ενέργεια· ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών· µεταφορές· περιβάλλον·
φορολογική πολιτική.

Στις 7 ∆εκεµβρίου θα συνέλθουν στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και εκείνοι των 5+1 χωρών για ένα γύρο διαπραγµατεύσεων υπό τη Φινλανδική Προεδρία.

Στόχος της Φινλανδικής Προεδρίας είναι να κλείσουν τα περισσότερα από τα κεφάλαια κατά τη
διάρκεια αυτής της συνάντησης.

Εν τω µεταξύ, έχει σχεδόν τελειώσει το screening των 31 κεφαλαίων µεταξύ της ειδικής οµάδας
διαπραγµατεύσεων και των 5+1 χωρών.

Το screening για την ΚΑΠ (δηµοσιονοµικός κανονισµός, οργάνωση των αγορών, αγροτική ανάπτυξη)
θα πρέπει να τελειώσει το Νοέµβριο. Οι διαπραγµατεύσεις για αυτό το κεφάλαιο θα αρχίσουν
πραγµατικά στα µέσα του 2000. [Ο γεωργικός τοµέας αντιπροσωπεύει για την Κύπρο µόνον 4% του
ΑΕΠ της].
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γ) Οι εκθέσεις της Επιτρoπής σχετικά µε την εκ µέρoυς της Κύπρoυ επιτευχθείσα πρόoδo στην
πoρεία της ένταξης

Όπως είχε αποφασισθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου, η Επιτροπή θα υποβάλλει
στο Συµβούλιο τακτικές εκθέσεις σχετικά µε την εκ µέρους της κάθε υποψήφιας χώρας επιτευχθείσα
πρόοδο στην πορεία της ένταξης, υπό το πρίσµα των πολιτικών και οικονοµικών κριτηρίων που
απαιτούνται από την ένταξη και του επιπέδου υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτηµένου.

Στην πρώτη έκθεσή της το Νοέµβριο του 1998, η Επιτροπή ανέφερε ότι, σε γενικές γραµµές η εν λόγω
έκθεση η oπoία δεν µπoρεί να αφoρά oλόκληρo τo νησί λόγω της άρνησης τoυ βόρειoυ τµήµατoς να
συµµετάσχει στις διαπραγµατεύσεις, είναι ιδιαίτερα θετική όσoν αφoρά την εκ µέρoυς της Κύπρoυ
υιoθέτηση τoυ κoινoτικoύ κεκτηµένoυ κυρίως σε ό,τι αφoρά την τελωνειακή ένωση. Η Επιτρoπή
αναφέρει τoυς τoµείς στoυς oπoίoυς πρέπει να καταβληθoύν πρoσπάθειες, και συγκεκριµένα:
δραστηριότητες offshore, χρηµατooικoνoµικός τoµέας, θαλάσσιες µεταφoρές, τηλεπικoινωνίες,
δικαιoσύνη και εσωτερικές υπoθέσεις. Επιπλέoν, σ' αυτoύς τoυς ίδιoυς τoµείς πρέπει να ενισχυθoύν
oι διoικητικές ικανότητες της Κύπρoυ.

Στη δεύτερη έκθεσή της – της 13ης Οκτωβρίου 1999 – ενώ διαπιστώνει βεβαίως ότι η Κύπρος πληροί
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και ότι είναι µια οικονοµία της αγοράς, η Επιτροπή επικρίνει τη µικρή
πρόοδο που επιτεύχθηκε στο θέµα της ευθυγράµµισης µε την εσω τερική αγορά στο διάστηµα που
µεσολάβησε από την έκθεση του 1998, ιδιαίτερα στον τοµέα της τυποποίησης. Χρειάζεται ακόµη να
επιτευχθεί πρόοδος στις κινήσεις των κεφαλαίων καθώς και στους τοµείς του περιβάλλοντος, των
κτηνιατρικών ελέγχων, της πολιτικής για τη µετανάστευση και το άσυλο. Πρέπει να ενισχυθούν
περαιτέρω οι διοικητικές ικανότητες στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών.

δ) Η προενταξιακή ενίσχυση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 17 Φεβρουαρίου 2000 το ψήφισµά του σχετικά µε την
πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο προενταξιακής
στρατηγικής για την Κύπρο (και τη Μάλτα). Από την πλευρά του το ΕΚ θεωρεί ότι είναι ανεπαρκές
το ποσόν των 95 εκατ. ευρώ που διατίθεται για την εφαρµογή αυτού του κανονισµού.

Ωστόσο, αυτός ο κανονισµός παρέχει τη δυνατότητα αποκατάστασης κάποιας ισότητας στη
µεταχείριση µεταξύ Κύπρου/Μάλτας και των λοιπών υποψήφιων χωρών (λόγω και του γεγονότος ότι
τα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα για αυτές τις δύο χώρες έληξαν στο τέλος ∆εκεµβρίου 1999).

Φυσικά αυτό δεν εµποδίζει την Κύπρο (και τη Μάλτα). Από την πλευρά του το ΕΚ θεωρεί ότι είναι
ανεπαρκές το ποσόν των 95 εκατ. ευρώ που διατίθεται για την εφαρµογή αυτού του κανονισµού.

Ωστόσο, αυτός ο κανονισµός παρέχει τη δυνατότητα αποκατάστασης κάποιας ισότητας στη
µεταχείριση µεταξύ Κύπρου/Μάλτας και των λοιπών υποψήφιων χωρών (λόγω και του γεγονότος ότι
τα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα για αυτές τις δύο χώρες έληξαν στο τέλος ∆εκεµβρίου 1999).

Φυσικά αυτό δεν εµποδίζει την Κύπρο (και τη Μάλτα) να συµµετάσχει στο MEDA σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους όρους.

* * *
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VI. ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ∆∆

Οι έντεκα υποψήφιες χώρες που διαπραγµατεύονται ήδη την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
γνωστοποίησαν στην Πορτογαλική Προεδρία ότι όσον αφορά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆∆)
σχετικά µε τη θεσµική µεταρρύθµιση της ΕΕ, οι εν λόγω χώρες:

είναι όλες υπέρ µιας ταχείας κατάληξης της ∆∆, δηλαδή έως το τέλος αυτού του χρόνου,
προκειµένου να αποφευχθεί η καθυστέρηση της διαδικασίας διεύρυνσης· για το λόγο αυτό,
σχεδόν όλες οι χώρες εκτιµούν ότι η ηµερήσια διάταξη της ∆∆ θα πρέπει να περιορισθεί µόνον
στα τρία "υπόλοιπα του Άµστερνταµ" (µέγεθος και σύνθεση της Επιτροπής, κατανοµή των
ψήφων εντός του Συµβουλίου, επέκταση της λήψης αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία)·

ζητούν κάθε κράτος µέλος να έχει στο µέλλον το δικαίωµα να διορίζει έναν Επίτροπο·

αναγνωρίζουν την ανάγκη αναδιάταξης της κατανοµής των ψήφων των κρατών µελών εντός του
Συµβουλίου, αλλά επιµένουν στη σπουδαιότητα της διατήρησης ισορροπίας µεταξύ των
"µεγάλων" και των "µικρών" χωρών και της προστασίας των συµφερόντων των "µικρών" (µέρος
των οποίων θα αποτελούν οι υποψήφιες χώρες µε εξαίρεση την Πολωνία και τη Ρουµανία)·

τάσσονται υπέρ της επέκτασης της λήψης αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία, εκτός από
αποφάσεις για θέµατα θεσµικού χαρακτήρα και ορισµένες άλλες εξαιρέσεις που θα
διευκρινισθούν·

επιθυµούν να  τηρούνται ενήµερες και να καλούνται να εκφέρουν γνώµη κατά τη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων.

Η Κύπρος θεωρεί ότι η έννοια της ευελιξίας, της µεταβλητής γεωµετρίας ή ακόµη της "Ευρώπης "α
λα καρτ" θα πρέπει να προσεγγίζεται µε "πολύ σύνεση" λόγω του κινδύνου της διάλυσης των
πολιτικών της ΕΕ. Οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση της ικανότητας
της ΕΕ στη λήψη αποφάσεων αλλά όχι εις βάρος του ενιαίου χαρακτήρα της Ένωσης, τονίζει η
κυπριακή κυβέρνηση. Η κυπριακή κυβέρνηση επιµένει επίσης στην ανάγκη της σαφούς οριοθέτησης
των αποφάσεων που πρέπει να λαµβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκείνων οι οποίες, σύµφωνα
µε την αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει να λαµβάνονται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο (πηγή:
Agence Europe, 28.02.2000)

* * *

Για συµπληρωµατικές πληρoφoρίες, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε:
Parlement européen, DG IV, Luxembourg
Division des Affaires internationales et institutionnelles

Πηγές: Agence Europe
Κυπριακή Κυβέρνηση "Η oικoνoµία της Κύπρoυ"- Αύγoυστoς 1998
Le Monde / Αναφoρές από επίσηµα έγγραφα (Επιτρoπή - Συµβoύλιo - Κoινoβoύλιo)
Oxford Analytica
http://www.cyprus.en.org.cy/eng
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάλογος των µελών της Κυβέρνησης

Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης ΚΑΣΟΥΛΙ∆ΗΣ

Υπουργός Οικονοµικών κ.Χριστόδουλος ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

Υπουργός Εσωτερικών κ. Ντίνος ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ

Υπουργός Άµυνας κ. Γιαννάκης ΟΜΗΡΟΥ

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού κ. Λυκούργος ΚΑΠΠΑΣ

Υπουργός Επικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων κ. Λεόντιος ΙΕΡΟ∆ΙΑΚΟΝΟΥ

Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Νίκος ΡΟΛΑΝ∆ΗΣ

Υπουργός Γεωργίας, Ανθρωπίνων Πόρων
και Περιβάλλοντος κ. Κώστας ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ανδρέας ΜΟΥΣΧΟΥΤΤΑΣ

Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης κ. Νίκος ΚΟΣΧΗΣ

Υπουργός Υγείας κ. Χρίστος ΣΟΛΩΜΗΣ



26 PE 167.284/rév.6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πίνακας 8.1 : Κύριοι Μακροοικονοµικοί ∆είκτες – ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού. Κύπρος

1996 1997 1998
πρόβλεψη

1999
προβολή

2000
προβολή

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές σε εκατ, λίρες Κύπρου 4.135 4.337 4.638 4.925 5.204
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε λίρες Κύπρου 6.380 6.627 7.023 7.392 7.748
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε δολάρια ΗΠΑ 13.657 12.874 13.563 13.453 13.946
Αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 1,9 2,5 5,0 4,5 3,9
Ποσοστό ανεργίας 3,1 3,4 3,4 3,5 3,4
% αύξηση σε ονοµαστικές τιµές µισθών 6,1 6,8 5,2 3,8 3,9
% αύξηση σε πραγµατικές τιµές µισθών 3,1 3,1 2,9 2,3 2,2
% αύξηση σε πραγµατική παραγωγικότητα 0,9 2,8 3,7 3,3 2,9
Εγχώριες αποταµιεύσεις  % του ΑΕΠ 20,9 19,3 17,2 19,0 18,8
Πληθωρισµός 3,0 3,6 2,2 1,5 1,7
Ισοζύγια λογαριασµού τρεχουσών συναλλαγών σε
εκατ.

(220,6) (170,0) 314,3) (195,6) (200,9)

Λογαριασµός τρεχουσών συναλλαγών εκτός του
στρατού σε εκατ.

(117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)

Λογαριασµός τρεχουσών συναλλαγών εκτός του
στρατού και της αεροπορίας σε εκατ.

(117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)

Λογαριασµός τρεχουσών συναλλαγών % του ΑΕΠ (5,3) (3,9) (6,8) (4,0) (3,9)
Λογαριασµός τρεχουσών συναλλαγών εκτός του
στρατού % του ΑΕΠ

(2,8) (1,7) (6,5) (2,6) (1,8)

Αποθέµατα ξένου συναλλάγµατος σε εκατ. λίρες
Κύπρου

2.249,7 2.607,6 2.315,7 2.758,0 3.148,0

Εξωτερικό χρέος (σύνολο) σε εκατ. λίρες Κύπρου 889,0 1.080,1 1.292,0 1.431,5 1.615,6
Εξωτερικό χρέος (σύνολο) % του ΑΕΠ 21,5 24,9 27,9 29,1 31,0
Αναλογία εξυπηρέτησης εξωτερικού χρέους 9,4 7,8 7,7 6,0 7,7
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα σε εκατ. (142,1) (231,2) (257,6) (275,8) (357,4)
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα % του ΑΕΠ (3,4) (5,3) (5,6) (5,6) (6,9)
Φορολογικά έσοδα % του ΑΕΠ 25,6 24,7 25,4 25,2 25,5
Κρατικές αποταµιεύσεις σε εκατ. λίρες Κύπρου 5 (68) (81) (86) (160)
Συνολικό δηµόσιο χρέος σε εκατ. 3.510 3.982 4.430 4.893 5.545
Εγχώριο χρέος, σε εκατ. 3.102 3.462 3.760 4.040 4.498
Εξωτερικό χρέος, σε εκατ. 408 520 670 653 1.046
∆ηµόσιο χρέος εκτός του ενδοκυβερνητικού σε
εκατ.

2.199 2.498 2.791 3.052 3.487

Συνολικό δηµόσιο χρέος / ΑΕΠ 84,9 91,8 95,5 99,4 106,5
Εγχώριο χρέος / ΑΕΠ 75,0 79,8 81,1 82,0 86,4
Εξωτερικό χρέος / ΑΕΠ 9,9 12,0 14,4 17,3 20,1
∆ηµόσιο χρέος εκτός του ενδοκυβερνητικού / ΑΕΠ 53,2 57,6 60,2 62,0 67,0

SE/


