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RESUMO

Chipre, a terceira maior ilha do Mediterrâneo, com cerca de 741 000 habitantes, divididos entre a
comunidade cipriota-grega (630 000), a comunidade cipriota-turca (89 000) e outros (22 000), está
ligada à União Europeia desde 1972 por um Acordo de Associação. A 4 de Julho de 1990, solicitou
a sua adesão à União Europeia.

Embora cumprindo plenamente os critérios políticos e económicos para a adesão, Chipre apresenta
uma situação política muito especial: uma parte do seu território encontra-se ilegalmente ocupada
por um país terceiro, a Turquia, e autoproclamou-se república independente - não reconhecida
internacionalmente - pelo que o processo de paz se encontra num impasse.

O início das negociações poderia constituir um estímulo para a resolução do problema; é, pelo menos,
essa a posição das instituições da União Europeia, que procuram uma solução pacífica, bem como
a participação de representantes da parte setentrional no processo de adesão, o que beneficiaria toda
a ilha.

O processo oficial de adesão está em curso desde 31 de Março de 1998. Desde  Abril de 1998,
tem-se vindo a desenrolar com Chipre, e com outros países da primeira vaga  de candidatos à adesão,
um exame analítico (screening) que incide sobre diferentes capítulos do acervo comunitário. Este
processo abrange, no total, trinta e um capítulos. Num certo número de sectores, foi possível chegar
a posições comuns de negociação.

Em Novembro de 1998, a Comissão apresentou ao Conselho Europeu o seu relatório sobre os
progressos alcançados por Chipre na perspectiva da adesão. Deste relatório resulta claro que, de um
modo geral, Chipre progrediu consideravelmente no que se refere à adopção do acervo comunitário,
em particular no que diz respeito à União Aduaneira. Resta ainda progredir noutros aspectos,
nomeadamente no atinente ao reforço das capacidades administrativas em alguns sectores.

A Comissão salienta que, devido à recusa manifestada pela comunidade cipriota-turca em enviar
representantes para as negociações, o exame analítico não incidiu sobre toda a ilha.

Tendo em vista o Conselho Europeu de Helsínquia, a Comissão apresentou em 13 de Outubro de
1999 o novo relatório sobre os progressos alcançados por Chipre na perspectiva da adesão.

* * *
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I.  SITUAÇÃO POLÍTICA

a) Historial recente

Antiga colónia britânica desde 1925, Chipre tornou-se independente em 16 de Agosto de 1960. A
Constituição de 1960 institui uma República presidencial e um Estado único, no seio do qual as
comunidades cipriota-grega (à época cerca de 82% da população) e cipriota-turca (cerca de 18% da
população) repartiam o poder numa base de 70%-30%. As divergências entre as duas comunidades
aumentaram a propósito da Constituição e da divulgação do Plano Akritas. Para além disso, os
respectivos planos de unir a ilha à Grécia (Enosis) ou à Turquia (Taksim) agudizaram as tensões.

De Dezembro de 1963 a Agosto de 1964, desenrolaram-se violentos confrontos. Os representantes
da comunidade cipriota-turca nas instâncias políticas e administrativas estabeleceram uma
administração provisória, destituída de qualquer fundamento constitucional.

Em Fevereiro de 1964, devido à ameaça para a segurança internacional, uma resolução do Conselho
de Segurança das Nações Unidas cria o UNFICYP (ainda em funções), com a finalidade de preservar
a paz e a segurança internacionais.

O presidente Makários tenta seguir uma política conciliadora e independente. Todavia, a acção
pro-Enosis, apoiada pela junta militar grega, leva ao golpe de Estado contra Makários em 15 de Julho
de 1974. Na sequência do referido golpe, a Turquia desencadeia, em 20 de Julho de 1974, uma
intervenção militar no Norte de Chipre, justificando-a nos termos do Tratado de Garantia. Após uma
segunda intervenção, em Agosto, impossível de justificar nos termos do referido acordo, o exército
turco ocupa 37% do território da ilha. Em 18 de Agosto de 1974, é acordado o cessar-fogo. O
período que se segue é marcado pela ocupação do território, baixas humanas, deslocação de
populações e pela destruição do património cultural. Em Novembro de 1983, a parte ilegalmente
ocupada auto-proclama-se  República Turca do Norte de Chipre, sendo a declaração considerada
ilegal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A partilha da ilha tornou-se, a partir daqui,
uma realidade.

Desde 1964 que a ONU tem vindo a apresentar propostas e a desenvolver esforços para obter um
acordo de paz. As negociações deveriam articular-se em torno de um Estado unificado, isto é, uma
república federal bi-comunitária, independente, bi-zonal e não-alinhada, abrangendo duas
comunidades com direitos políticos iguais. Até hoje, não foi obtido qualquer resultado concreto.
(cf. Resoluções 1179/98 e 939/94 do Conselho de Segurança das Nações Unidas)

b) As Instituições

Segundo a constituição de 1960, a República de Chipre é uma república independente e soberana,
dotada de um sistema presidencial. O presidente da República, eleito por cinco anos por sufrágio
directo e universal, exerce o poder executivo através de um Conselho de Ministros por si nomeado.
As últimas eleições presidenciais tiveram lugar em 8 de Fevereiro de 1998 (1ª volta) e 16 de Fevereiro
(2ª volta).

O presidente cessante, Glafcos Clerides, foi reeleito com 50,8% dos votos. A taxa de participação
atingiu 93,37%
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O poder legislativo é exercido pela Câmara dos Representantes, formada originalmente por 56
cipriotas-gregos e 24 cipriotas-turcos. Após a retirada dos cipriotas-turcos das instituições da
República, esta funciona apenas com os 56 deputados cipriotas-gregos. As últimas eleições tiveram
lugar em 26 de Maio de 1996 (taxa de participação 91,75%). Os resultados foram os seguintes:

Partidos políticos % Lugares % Lugares

DISY (Aliança Democrática)
AKEL (Partido Comunista)
DIKO (Partido Democrático Centrista)
EDEK (Partido Socialista)
ADISOK (Partido Comunista Reformador)

35,8
30,6
19,5
10,9
2,4

20
18
11
11
7
0

34,47
33

16,43
8,13
1,44

20
19
10
5
0

Novos partidos

Democratas livres
Novo Horizonte
Ecologistas
Independentes

3,69
1,71
1,00
0,93

2
0
0
0

Total 56

Chipre é membro da ONU e das suas agências. Também é membro do Movimento dos
Não-Alinhados, do Conselho da Europa e da Commonwealth.

A população cipriota-grega atingia (cf. Departamento de Estatísticas e Investigação), em 1995, um
total de 736.000 habitantes, dos quais 623.000 cipriotas-gregos, 91.000 cipriotas-turcos e 22.000 de
outras origens.

c) Questões de actualidade política

Desde a ocupação ilegal do Norte de Chipre pelo exército turco que o debate político se encontra
dominado por esta situação e pela necessidade de um acordo de paz. A invasão turca e a divisão de
facto, da ilha tiveram graves consequências, que constituem preocupações permanentes:

- a presença no Norte de cerca de 30.000 soldados turcos;
- a ausência de liberdade de circulação entre a parte Sul e a parte Norte ocupada - condicionada

ao reconhecimento do regime ilegal do Norte;
- a existência de enclaves na parte ocupada do Norte, onde 487 cipriotas-gregos e 191

maronitas se encontram privados do exercício das liberdades fundamentais;
- a destruição do património cultural na parte ilegalmente ocupada;
- a transferência maciça de colonos da Anatólia para a parte ocupada, com o objectivo de

alterar a correlação demográfica;
- os violentos incidentes verificados ao longo da "linha verde", no Verão de 1996, que

provocaram numerosas mortes, com responsabilidade directa da Turquia
- aumento dos efectivos e modernização das forças militares, tanto no Norte, como no Sul, o

que agrava os riscos para a segurança da região. Neste contexto, a decisão do presidente
Clerides de não colocar mísseis SS 300 em Chipre foi acolhida favoravelmente.
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d) Evolução das conversações de paz

Um acordo-quadro, baseado num “conjunto de ideias”, foi aceite pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas. Além disso, foi proposta uma série de “medidas de confiança” pelo Secretário-Geral
das Nações Unidas com o fim de facilitar a conclusão do referido acordo geral, cujo conteúdo foi
aceite pelos cipriotas-gregos e turcos em 1994.

Desde então, não foi possível obter mais nenhum resultado concreto.

Numerosas iniciativas diplomáticas da ONU, dos Estados Unidos e da União Europeia têm tentado
desbloquear o statu quo, que se considera inaceitável, nomeadamente através de pressões sobre a
Turquia. A União Europeia, por seu turno, designa, aquando de cada presidência, um enviado
especial.

Por ocasião da última cimeira do G8, em Junho de 1999, e do 25º aniversário da invasão de Chipre
pela Turquia, foi manifestado o desejo de que seja lançada uma nova iniciativa, solicitando-se aos
líderes das duas comunidades que encetem negociações substanciais, sem condições prévias e
baseadas nas resoluções das Nações Unidas. Por seu lado, os Estados Unidos continuam muito
empenhados num processo de paz para Chipre, como declarou o enviado especial americano, Sr. R.
Holbrooke.

O facto de a Turquia ser agora oficialmente considerada como país candidato à adesão à União
Europeia (cf. o 2º relatório da Comissão sobre a Turquia - 13 de Outubro de 1999) poderá contribuir
para uma solução desta situação.

Antes do Conselho Europeu de Helsínquia (12 de Dezembro de 1999), houve um reatamento das
negociações em Nova Iorque, entre o presidente Clerides e o Sr. Denktash. Um segundo encontro
realizou-se em Genebra, em Fevereiro de 2000.

A Turquia, a quem foi concedido o estatuto de país candidato à União Europeia na última cimeira
de Helsínquia, deverá respeitar o acervo comunitário, inclusive no domínio da PESC. Acontece que,
actualmente, a Turquia não respeita as resoluções pertinentes das Nações Unidas, nem a posição da
União Europeia no que respeita a Chipre, a qual apoia uma solução que respeita a soberania, a
independência, a integridade e a unidade do território.

A melhoria das relações entre a Grécia e a Turquia recentemente iniciada deveria igualmente permitir
confiar numa solução para o conflito cipriota.
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II. SITUAÇÃO ECONÓMICA(1)

No seu relatório de 1998 sobre os progressos alcançados por Chipre na perspectiva da adesão, a
Comissão confirma a capacidade da economia cipriota para se adaptar aos desafios colocados pela
adopção do acervo comunitário.

No relatório de 13 de Outubro de 1999, a Comissão refere que Chipre é uma economia de mercado.

Se bem que a economia cipriota registe um rápido crescimento e a taxa de inflação esteja controlada,
persistem dificuldades nos desequilíbrios macroeconómicos e orçamentais.

A Comissão recomenda a Chipre que acelere o processo de privatizações e estimule a
competitividade do sector bancário.

a) A situação actual da economia cipriota

O Banco Mundial classificou Chipre como um país de elevado rendimento. O rendimento per capita
atingiu os 13 000 dólares americanos.

A taxa média de crescimento real do PIB durante o período de 1993/97 foi de 3,4% ao ano (tendo-se
registado um decréscimo em 1996-1997). O principal responsável pelo crescimento foi o sector dos
serviços, cuja quota-parte no PIB demonstrou uma tendência ascendente, atingindo os 73% em 1997,
face aos 67,5%, em 1992. Pelo contrário, a percentagem de participação no PIB dos sectores da
manufactura e da agricultura manifestaram uma tendência descendente, de 6% e 14%,
respectivamente, em 1992, para 4% e 12% em 1997. Para 1998, o crescimento calculado é de 5%.

No mercado de trabalho, o nível de desemprego foi baixo mesmo entre grupos considerados
vulneráveis, tais como os jovens, os licenciados, as mulheres e os idosos (oscilando, desde 1996,
entre 3,1% e 3,4%).

A situação de pleno emprego provocou pressões no mercado de trabalho, em particular no início dos
anos 90, levando a uma subida dos salários. Em consequência, os custos nominais da unidade de
trabalho aumentaram cerca de 5% por ano no período compreendido entre 1993 e 1997, face a uma
média de 1,5% na UE, o que conduziu a uma perda de competitividade em matéria de custos, que
afectou, em especial, os sectores primário e secundário e o turismo.

A inflação aumentou de 2,6% em 1995 para 3% em 1996 e 3,6%, em 1997. Este aumento ficou a
dever-se, em parte, ao aumento dos preços do petróleo no mercado mundial durante este período e
à gravíssima seca em Chipre, que teve como consequência a subida dos preços dos produtos
agrícolas. A taxa de inflação baixou para 2,2% em 1998 e 2%, em média, em 1999 (baixa de preço
dos produtos petrolíferos).

                                                                                                                        
(1) Cf. THE CYPRUS ECONOMY  (A Economia de Chipre)- Governo da República de Chipre - Agosto de

1998).
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A balança de pagamentos encontra-se numa situação relativamente saudável, tal como o provam,
entre outros aspectos, o baixo rácio dívida externa/PIB, de 24,5%, e o reduzido rácio do serviço da
dívida, que é de 8,5%. As reservas internacionais em 1997, incluindo os depósitos dos não-residentes,
permitiram cobrir 14,3 meses de importações de bens e serviços, ou 2,9 meses, se excluirmos os
depósitos dos não-residentes. A moeda cipriota foi unilateralmente alinhada pelo ecu desde Junho de
1992, no contexto do alinhamento das políticas macroeconómicas de Chipre pelas da União Europeia.

Desde 1 de Janeiro de 1999, a libra cipriota está alinhada pelo euro.

As políticas orçamentais foram, de uma maneira geral, orientadas para a manutenção da estabilidade
macroeconómica. Recentemente, no entanto, o défice orçamental demonstrou uma tendência para
aumentar, chegando aos 3,4% em 1996 (1% em 1995) e aos 5,1% em 1997, distanciando-se,
temporariamente, do respectivo critério de convergência de Maastricht. A dívida pública aumentou
também de 51,9% do PIB em 1995, para 55,5%, em 1997. Esta evolução é atribuída, entre outros
aspectos, a um abrandamento do crescimento económico manifestado em 1996/97, que afectou as
receitas públicas, devido à perda de receitas na sequência da supressão dos direitos aduaneiros no
contexto da implementação da União Aduaneira UE-Chipre, e à política orçamental expansionista
adoptada pelo governo, considerada necessária tendo em vista corrigir os problemas decorrentes da
morte de três cipriotas-gregos causada pelas forças de ocupação turcas, em Agosto e Setembro de
1996. Esta situação repercutiu-se negativamente no clima de investimento e nas receitas do turismo.
Não se pode também esquecer a pior seca deste século, que durou três anos e teve consequências
nefastas para a agricultura.

Recentemente, na perspectiva da situação global da economia desde o fim do primeiro semestre de
1997, o governo introduziu um programa orçamental a médio prazo, que pretende reduzir o défice
orçamental a menos de 3% do PIB nos próximos cinco anos.

* * *

b) Política macroeconómica e orçamental

O objectivo fundamental da política macroeconómica de Chipre é o de manter as condições de
estabilidade macroeconómica interna e externa, criando, assim, um ambiente que conduza a um
crescimento sustentável. O Governo de Chipre está empenhado em satisfazer os critérios de
convergência de Maastricht nos próximos cinco anos, por forma a que a Chipre possa participar na
União Monetária e Económica (UEM), logo após a sua adesão à UE.

Paralelamente, o Governo de Chipre está a promover reformas estruturais nos sectores orçamental,
financeiro e comercial e no mercado de trabalho (política retributiva), tendo em vista reduzir as
inflexibilidades do mercado e melhorar a atribuição dos recursos, de acordo com as vantagens
comparativas da economia.
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- Política orçamental

O Governo de Chipre preparou recentemente um programa orçamental - justificado pela situação
geral da economia desde o final do primeiro semestre de 1997 - visando corrigir os desequilíbrios
orçamentais dos últimos dois anos. O objectivo deste programa, em termos quantitativos, é manter
o défice orçamental inferior a 3% durante os próximos cinco anos. De acordo com este cenário,
prevê-se que a dívida pública seja inferior a 60% do PIB.

O programa orçamental contém tanto medidas destinadas a conter as despesas do sector público,
como a promover as receitas públicas. Do lado das despesas, as medidas mais importantes são um
congelamento, durante dois anos, da criação de novos postos de trabalho no funcionalismo público,
a supressão de um terço desses postos de trabalho que irão vagar nos próximos três anos, a
contenção dos aumentos das remunerações dos funcionários públicos, das horas extraordinárias e
uma redução entre 10-15% das outras despesas públicas. Do lado das receitas, o programa visa
aumentar a taxa básica, bem como a taxa reduzida do IVA, que passaria dos actuais 8% e 0%,
respectivamente, para 12% e 15%, bem como aumentar outros impostos sobre os consumos
específicos.

O financiamento do défice orçamental está também a ser, gradualmente, harmonizado com as
disposições do Tratado de Maastricht. Em termos mais concretos, o financiamento não-bancário,
através da emissão de dinheiro, foi significativamente reduzido durante o período 1995/97 e será
completamente abolido antes da adesão.

- Política monetária

No sector financeiro, foram tomadas medidas significativas, nos últimos anos, para a liberalização e
a reforma estrutural. Desde Janeiro de 1996, o Banco Central de Chipre criou um novo quadro de
aplicação da política monetária, que se baseia em métodos indirectos modernos de controlo
monetário, em vez dos métodos directos do controlo (coeficiente mínimo de liquidez, limites
máximos de crédito, etc.).

Paralelamente, o Governo cipriota está a prosseguir a liberalização das entradas e saídas de capital.
As restrições às transações correntes e ao investimento directo externo em Chipre estão a ser, a
pouco e pouco, eliminadas, enquanto que o investimento dos empresários cipriotas no estrangeiro
está a ser, em determinadas circunstâncias, encorajado. Outras medidas para a liberalização dos
afluxos e saídas de capital estão dependentes da liberalização do regime jurídico que rege as taxas
de juros e, mais especificamente, a abolição do limite legal imposto às taxas de juro. Neste contexto,
está a ser preparado um projecto de lei pelo Banco Central que deverá ser apresentado brevemente
ao Parlamento, após a conclusão das discussões com os partidos políticos e os sectores interessados.

As autoridades cipriotas estão conscientes de que as reformas financeiras podem, em certas
condições, conduzir a grandes aumentos bruscos de liquidez total, o que poderá, potencialmente, ter
efeitos desestabilizadores na economia. Consequentemente, a liberalização do sector financeiro está
a ser acompanha por um reforço da supervisão bancária. A recém-aprovada lei bancária constitui um
passo importante neste sentido, em consonância com as directivas da UE.
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- Política cambial

A libra cipriota está, desde Junho de 1992, unilateralmente alinhada pelo ecu e, desde 1 de Janeiro
de 1999, pelo euro, com uma estreita margem de flutuação de +/-2,25%. Esta decisão foi apoiada
por políticas macroeconómicas prudentes, que visavam, em primeiro lugar, conter as pressões da
inflação e os défices das transacções correntes da balança de pagamentos a níveis razoáveis, o que
se provou ser viável. É significativo que as actuais flutuações diárias do valor da libra cipriota face
ao ecu em termos da taxa central desde o dia da associação da libra cipriota ao ecu tenham sido muito
mais baixas do que a variação permitida pelas margens de flutuação. A variação máxima positiva foi
de + 1% e a variação máxima negativa foi de 0,7%. Para além disso, cumpre salientar que, de acordo
com um documento sobre a concorrência externa da economia cipriota preparada pelo FMI, o actual
nível da taxa de câmbio de Chipre está de acordo com os princípios aforro-investimento.

Tendo em conta esta experiência, as autoridades de Chipre já afirmaram que o alinhamento pelo ecu
irá passar a fazer-se  pelo euro, à paridade actual.

c) Resultados para 1998 / previsões para 1999 (ver quadro anexo nº 2)

Para 1998, de acordo com os resultados provisórios, o crescimento real da produção deveria atingir
os 4,5% em termos reais, sendo o sector dos serviços, uma vez mais, o responsável por esse
crescimento. A taxa de desemprego deveria baixar para cerca de 3% da população economicamente
activa, em comparação com os 3,4%, em 1997. Espera-se que a inflação desça para 2,5%, contra
3,6% em 1997, beneficiando dos efeitos de amortecimento da baixa de preços dos produtos
importados e dos escassos aumentos nos preços dos produtos agrícolas, em comparação com
1996/97, bem como os reduzidos aumentos das remunerações (estimativas ainda não confirmadas).

Independentemente destes sucessos, a economia cipriota confronta-se ainda com deficiências
estruturais, que são, sobretudo, evidentes nos sectores transformador e da agricultura e,
essencialmente, reflectem o nível relativamente limitado de utilização da tecnologia avançada.

III. RELAÇÕES COM A UNIÃO EUROPEIA

a) Acordo de Associação

As relações comerciais UE-Chipre são regidas pelo Acordo de Associação assinado em 19 de
Dezembro de 1972. A celebração deste acordo foi seguida por quatro protocolos de cooperação
técnica e financeira, com o objectivo de adaptar o primeiro às recentes evoluções da situação. De
particular importância é o primeiro protocolo, assinado em 19 de Outubro de 1978, que estabelece
as condições e processos para a implementação da segunda fase do Acordo, que prevê o
estabelecimento de uma União Aduaneira em duas fases. Desde 1 de Janeiro de 1998, apenas alguns
produtos industriais e agrícolas ficaram excluídos do regime de livre circulação de mercadorias. Esta
data marca a supressão dos últimos obstáculos à livre circulação com vista ao estabelecimento da
União Aduaneira em 2001-2002, o que implica que, durante o período de transição, tenham que ser
harmonizadas políticas de acompanhamento em domínios como a concorrência, auxílios estatais,
tributação indirecta, normalização, etc.
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Desde a ocupação ilegal da parte setentrional de Chipre pela Turquia, a política comunitária em
relação a este país está sujeita a duas regras:

-  ao reconhecimento exclusivo do governo legal (de acordo com as resoluções das Nações Unidas)
e

- à vontade de que os efeitos da associação beneficiem toda a população cipriota (o que permitiu
até há pouco tempo, que a comunidade turca escapasse ao isolamento, pois a Comunidade
aceitava os certificados de origem emitidos na zona ocupada, possibilitando, assim, que os
citrinos oriundos do Norte conservassem os seus mercados britânicos).

Contudo, após o acórdão do Tribunal de Justiça, de 5 de Julho de 1994, (no seguimento do
contencioso que opunha o Ministério da Agricultura britânico e os exportadores cipriotas-gregos),
os Estados-Membros foram convidados a não reconhecer os certificados de circulação e
fitossanitários dos citrinos e batatas provenientes da parte Norte de Chipre. Tal decisão contraria a
posição puramente mercantilista e a política do Reino Unido e da Comissão Europeia. Mas, ao
mesmo tempo que constitui um êxito para o governo da República de Chipre, única autoridade para
toda a ilha reconhecida internacionalmente, a referida decisão foi violentamente criticada na parte
Norte, por se considerar que aumentará o fosso entre as duas comunidades, reforçando a separação.
Por outro lado, poderá reforçar a dependência económica e política do Norte em relação à Turquia.

b) Comércio

A União Europeia (UE) é o principal parceiro comercial de Chipre. Todavia, este país tem um
enorme défice comercial relativamente à UE, o qual, em 1997, era de 1 559 milhões de ecus. As
importações cipriotas da UE atingiram 1 932 milhões de ecus, ao passo que as suas exportações para
a UE foram de 373 milhões de ecus. De notar (cf. relatório da Comissão, de  Novembro de 1998)
que a percentagem das exportações totais absorvida pelos mercados da União diminuiu desde o início
dos  anos 90, em favor dos mercados da Europa Oriental.

Dos Estados-Membros da UE, o Reino Unido tem sido, tradicionalmente, o principal parceiro
comercial de Chipre.

As exportações da UE consistem essencialmente em maquinaria e equipamento de transportes. A UE
importa, principalmente, produtos alimentares, como legumes e frutas e bebidas e tabaco. As trocas
comerciais entre Chipre e a União Europeia não levantam problemas de monta.

c) Protocolos financeiros

Nos termos do Acordo de Associação, a UE presta assistência financeira a Chipre através de três
protocolos financeiros, que correspondem a um total de 136 milhões de ecus em garantias e
empréstimos do BEI. Não obstante, uma parte significativa dos créditos atribuídos a Chipre ao abrigo
do 3� Protocolo Financeiro ainda não foram utilizados devido a dificuldades ligadas à partição virtual
da ilha. O 4º Protocolo Financeiro (1996-1998, prorrogado até 31.12.1999), que disponibiliza 22
milhões de ecus em ajudas não reembolsáveis e 52 milhões de ecus em empréstimos (total: 74 milhões
de ecus), foi assinado em 30 de Outubro de 1995. Destina-se a contribuir para o financiamento de
projectos e acções que facilitem a evolução económica e social de Chipre no sentido da adesão à UE
e  apoiar de esforços concretos para a resolução do diferendo político.
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Chipre beneficia igualmente de medidas regionais e horizontais no quadro do programa MEDA, o
que constitui um aspecto importante da parceria euro-mediterrânica inaugurada na Conferência de
Barcelona, em Novembro de 1995. Com os outros onze países mediterrânicos, não-membros da
União Europeia e com os Estados-Membros, participa no diálogo sobre as questões políticas e de
segurança, sobre o projecto de uma zona de comércio livre euro-mediterrânica e sobre os aspectos
sociais, culturais e humanos da parceria.

d) Os órgãos

- Conselho de Associação - reúne-se, em princípio, duas vezes por ano. Examina detalhadamente
os progressos alcançados por Chipre no processo de adaptação ao acervo comunitário.

- Comissão Parlamentar Mista - Foi criada em 1991. É composta por parlamentares do PE (12)
e membros da Câmara dos Representantes da República de Chipre (13). Reúne-se duas vezes por ano
e tem permitido o reforço do diálogo interparlamentar, substituindo-se às delegações que se
encontravam de forma bem mais esporádica. A sua ordem de trabalhos trata normalmente da situação
política da ilha, dos direitos do Homem (caso dos habitantes dos enclaves do Norte), das relações
entre a UE e Chipre e dos progressos da adaptação das diferentes políticas ao acervo comunitário.
A próxima reunião realizar-se-á nos dias 18 e 19 de Novembro de 1999, em Bruxelas.

- Diálogo político

Na sequência da decisão do Conselho Europeu de Rodes, foi estabelecido um diálogo político entre
a UE e Chipre, a partir de 1989.

Desde 12 de Junho de 1995, o âmbito do referido diálogo foi alargado, incluindo encontros a nível
de directores políticos e reuniões de peritos sobre direitos do Homem, desarmamento, segurança,
OSCE, terrorismo e Nações Unidas.

Também têm lugar contactos regulares entre as missões diplomáticas da União e de Chipre em países
terceiros.

Segundo fontes cipriotas, Chipre alinhou as suas posições pelas da União na maior parte das questões
de política externa (p.ex.: 88,5% dos votos na Assembleia das Nações Unidas em 1995 e 98% em
1996).

- Diálogo estruturado

Teve início em Junho de 1995 e permitiu identificar os sectores em que Chipre deverá envidar
esforços para se adaptar ao sistema jurídico e às políticas da União.

Em 17/07/95, o Conselho dos Assuntos Gerais definiu as modalidades do referido diálogo, que
deverá incidir sobre várias questões e realizar-se a níveis de representação diferenciados:

- encontros entre os Chefes de Estado ou de Governo, aquando da realização dos Conselhos
Europeus;

- encontros a nível ministerial ou outro, relacionados com os sectores abrangidos pela PESC,
Justiça e Assuntos Internos, assim como questões de interesse comum.
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IV. O PEDIDO DE ADESÃO

O pedido de adesão, apresentado em 4 de Julho de 1990 pela República de Chipre, é válido para toda
a ilha. Segundo o disposto na Agenda 2000, a adesão beneficiará toda a ilha, devendo os
representantes da população do Norte participar nas negociações de adesão. A zona ilegalmente
ocupada não concorda que o pedido de adesão seja apresentado em nome de toda a ilha. O respectivo
líder declarou que o início das negociações de adesão à União Europeia terá como resultado a divisão
definitiva da ilha e a integração da parte Norte na Turquia. Este país e a parte Norte de Chipre
assinaram, em Agosto de 1997, um acordo de associação, que todavia não tem valor jurídico
internacional. Segundo o líder da parte Norte, os cipriotas-turcos só participarão nas negociações se
a TRNC for “reconhecida”.

a) Posição da Comissão

Em 30 de Junho de 1993, a Comissão emitiu um parecer favorável sobre a elegibilidade de Chipre,
prevendo para 1/01/1995 a reavaliação do pedido de adesão e o reexame da situação.

Em 26 de Janeiro de 1995, a Comissão apresentou a sua reavaliação do pedido de adesão e
confirmou a capacidade de Chipre para fazer parte da União Europeia.

Na Agenda 2000, apresentada em 15/07/1997, a Comissão confirma a abertura das negociações com
Chipre, seis meses após a conclusão da CIG. "A adopção de um acordo político permitiria uma
conclusão mais rápida das negociações. Na ausência de uma evolução positiva nesse sentido antes
da data prevista para o início das negociações, estas seriam realizadas com o Governo da República
de Chipre, única autoridade reconhecida pelo Direito internacional".

Em 17 de Novembro de 1998, a Comissão apresentou um novo relatório sobre a situação geral ao
Conselho Europeu, tal como lhe havia sido solicitado no Conselho Europeu de Cardiff.

b) Posição do PE - Recapitulação

Em 12 de Julho de 1995, o PE aprovou uma resolução de apoio à decisão do Conselho de Assuntos
Gerais, de 6 de Março de 1995, em que se definia o início das negociações de adesão de Chipre para
seis meses depois da Conferência Intergovernamental, tendo em consideração os resultados da mesma
(A4-0156/95).
Esta posição foi reiterada na resolução de 19 de Setembro de 1996.

Em 4 de Dezembro de 1997, na sua resolução sobre a Comunicação da Comissão "Agenda 2000"
- por uma Europa mais forte e alargada, o PE convida o Conselho e a Comissão a envidar todos os
esforços para apoiar uma solução pacífica do conflito cipriota, de acordo com as resoluções das
Nações Unidas; considera que as negociações com o governo cipriota referentes à adesão não devem
estar dependentes da prévia solução do conflito e convida a Comissão a tentar persuadir as duas
comunidades da ilha das vantagens da adesão à União Europeia, assim como a associá-las ao
processo de alargamento.

O PE convida igualmente a Comissão e o Conselho a reconhecer a excelente situação económica e
financeira da República de Chipre, que possibilita à ilha respeitar, desde já, os critérios estabelecidos
para a UEM, facilitando, assim, as negociações de adesão, as quais não ficariam em caso algum
dependentes do estado das relações com a Turquia e deveriam ser concluídas no mais breve prazo.
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Na sua sessão de Abril de 1999, o PE aprovou o relatório J. W. Bertens sobre o relatório periódico
da Comissão, de Novembro de 1998, relativo aos progressos efectuados por Chipre na preparação
da adesão (PE 229.878/def.), no qual se congratula com os progressos substanciais alcançados no
que se refere à adaptação do acervo comunitário e reitera as suas posições anteriores, segundo as
quais a adesão não deve estar condicionada ao processo de paz.

Em 17 de Fevereiro de 2000, o Parlamento Europeu aprovou uma Resolução (Brok) sobre a proposta
de regulamento do Conselho relativo à execução de acções no âmbito da estratégia de pré-adesão
de Chipre e de Malta (vide infra).

Com efeito, o Parlamento Europeu e, em particular, a sua delegação à CPM Chipre/PE  tinham
criticado, frequentemente, o facto de Chipre não beneficiar de ajuda financeira de pré-adesão, à
semelhança dos outros países candidatos.

c) Posição do Conselho

6 de Março de 1995: O Conselho “Assuntos Gerais” determina, num pacote de decisões, que inclui
um acordo aduaneiro com a Turquia, que as negociações de adesão com Chipre terão início seis
meses após o termo dos trabalhos da CIG e terão em conta os resultados da mesma.

Esta posição foi várias vezes reafirmada pelo Conselho.

A Presidência do Conselho confirmou, em Julho de 1997, que as negociações com Chipre com vista
à adesão começariam no início de 1998 e sublinhou não existir ligação entre as mesmas e a resolução
pacífica da questão cipriota.

Em 12 e 13 de Dezembro de 1997, no Luxemburgo, o Conselho decidiu que o processo de
alargamento seria lançado a 30 de Março de 1998, com uma reunião em Bruxelas dos Ministros dos
Negócios Estrangeiros dos Quinze Estados-Membros da União Europeia, dos dez Estados candidatos
da Europa Central e Oriental e de Chipre, através do estabelecimento de um dispositivo de
enquadramento único para todos estes Estados candidatos.

O Conselho decidiu a realização de uma conferência europeia na qual participarão todos os
Estados-Membros da União e os outros Estados europeus que manifestem vontade de aderir e
partilhem os seus valores e objectivos internos e externos (12 de Março de 1998)

A abertura oficial das negociações de alargamento teve lugar em 30 de Março para todos os países
candidatos.

Em 31 de Março de 1998, foi convocada uma conferência intergovernamental bilateral, para dar
início às negociações com Chipre sobre as condições da sua admissão à União Europeia e proceder
às alterações aos Tratados que ela implica. As referidas negociações têm por base o quadro geral de
negociações definido pelo Conselho em 8 de Dezembro de 1997.
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A adesão de Chipre deverá beneficiar todas as comunidades da ilha e promover a paz e a
reconciliação. As negociações para a adesão deverão contribuir positivamente para encontrar uma
solução política da questão cipriota, através de conversações sob a égide das Nações Unidas que
terão em vista a criação de uma federação bi-comunitária e bi-zonal. Neste contexto, o Conselho
Europeu exige que a vontade manifestada pelo Governo de Chipre de incluir representantes da
comunidade cipriota-turca na sua delegação às negociações seja aplicada na prática. A Presidência
e a Comissão farão os contactos necessários para que esta exigência seja cumprida.

As Instituições europeias lamentaram que a oferta feita pelo Presidente Clerides, após a sua reeleição,
no sentido de incluir um representante da Comunidade cipriota-turca na equipa das negociações se
tenha confrontado com a recusa do Sr. Denktash. Esta oferta, todavia, mantém-se. O actual bloqueio
não deveria ter qualquer influência no processo de negociação iniciado com a República de Chipre.

As autoridades cipriotas referiram que a parte Norte da ilha é informada da evolução das
negociações, graças ao site da Internet "Especial Negociações", do governo da República de Chipre.

d) Outros pareceres

- Comité Económico e Social: parecer de 29/10/1997

"No que respeita a Chipre, esta Comissão considera necessário criar condições mais favoráveis
para chegar a um acordo que tenha em vista uma reintegração pacífica da ilha no seu conjunto
na União Europeia.”

e) Posição dos Estados-Membros

Foram expressas reservas por determinados Estados-Membros quanto à inclusão, na União Europeia,
de Chipre numa situação de statu quo, i.e., de divisão. Todavia, aquando da Cimeira de Edimburgo,
na sequência da Conferência Europeia de 13 de Março, os Estados-Membros expressaram o seu
acordo em dissociar as negociações de adesão da solução do problema cipriota. A Cimeira
Europeia de Cardiff (Junho de 1998) constituiu a oportunidade de a França manifestar de novo certas
reservas. Todavia, as conclusões do Conselho reiteram a posição precedente, isto é, não há uma
pré-condição para a adesão.

Por ocasião do Conselho “Assuntos Gerais”, de 5 de Outubro de 1998, no Luxemburgo, decidiu-se
que as negociações técnicas da adesão sobre certos dossiers começariam a 10 de Novembro com o
primeiro grupo de países candidatos. O Conselho reafirmou igualmente o princípio de acordo com
o qual os progressos para uma adesão à UE e para uma solução "justa e viável" do problema cipriota
se reforçaria naturalmente uns aos outros, e que a adesão contribuiria para um regresso da paz civil
e para a reconciliação na ilha.

Em 9 de Novembro de 1998, quatro Estados-Membros (França, Itália, RFA e Países Baixos)
manifestaram de novo as suas reservas quanto à adesão de Chipre, enquanto persistir a divisão. Esta
posição denunciada pelo relatório do Parlamento Europeu (cf. PE 229.878/A), aprovado em Abril
de 1999.

O Conselho Europeu de Helsínquia (11 de Dezembro de 1999) declarou formalmente que a adesão
de Chipre à União Europeia não estava condicionada por uma solução da situação política.
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f) Posição de Chipre:

Cf. Declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Kasoulides, de 17/07/1997: Chipre deseja
a reunificação e a reconciliação de todos os cipriotas, se possível antes da adesão.

V. A ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO

a) O Conselho de 12 e 13 de Dezembro de 1997 decidiu aplicar a Chipre uma estratégia
específica de pré-adesão, baseada no seguinte:

- participação em determinadas acções programadas, especialmente no domínio do reforço da
capacidade administrativa e jurisdicional, assim como no domínio da justiça e dos assuntos
internos;

- participação em certos programas e agências comunitárias (à semelhança de outros Estados
candidatos), como os programas Leonardo, Sócrates, Juventude pela Europa, Ariane, Rafael
e Caleidoscópio;

- utilização da assistência técnica proporcionada pelo TAIEX (Technical Assistance Information
Exchange Office).

Contrariamente aos países da Europa Central e Oriental, Chipre não necessita de uma parceria de
adesão financiada no quadro do programa PHARE. Todavia, Chipre deve participar com os outros
PECO nos seguintes aspectos da estratégia de pré-adesão:

* familiarização com o funcionamento e instituições da União Europeia;
* os programas comunitários;
* a assistência técnica para adopção do acervo comunitário.

Estas actividades poderiam ser financiadas no quadro do 4º Protocolo Financeiro, o qual foi
prorrogado até ao final de 1999. Este protocolo financeiro inclui: 74 milhões de ecus,
designadamente, 50 milhões em empréstimos do BEI,  22 milhões de ecus de ajudas não
reembolsáveis e 2 milhões em capitais de risco. Dos 22 milhões de ecus de ajudas não reembolsáveis
concedidos a Chipre,  5 milhões de ecus são consagrados à preparação de Chipre para a adesão
(necessidade de assistência técnica, adaptação à legislação comunitária, participação nos programas
comunitários...)

Dos 17 milhões restantes, 5 milhões destinam-se à realização de projectos bi-comunitários e 12
milhões a contribuições para uma solução política. Devido aos obstáculos impostos pelo Norte, estes
fundos não puderam ser autorizados. Uma parte deste montante poderia ser reafectado, por forma
a reforçar a estratégia de pré-adesão.

O Governo cipriota informou a Comissão Europeia da sua iniciativa de mandar traduzir para turco
o essencial do acervo comunitário, em benefício dos cipriotas-turcos, recorrendo para tal a fundos
do 4º protocolo financeiro.
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Porém, o problema do auxílio financeiro a Chipre coloca-se com acuidade, tendo já sido levantado
por diversas vezes, em especial no quadro do comité parlamentar misto. A Comissão
comprometeu-se a estudar a questão. Com efeito, a situação  particularmente florescente de Chipre
de há alguns anos atrás está agora a enfrentar certas dificuldades económicas.

Neste contexto, a parte cipriota pretende que seja analisada a possibilidade de inscrever Chipre na
lista dos países beneficiários dos Fundos Estruturais e dos auxílios em matéria de agricultura.

No início de Setembro de 1998, o Parlamento Europeu pronunciou-se a favor da participação de
Chipre no programa Media II, programa comunitário de política audiovisual comum. O alinhamento
legislativo de Chipre pelo acervo comunitário no sector audiovisual está em vias de harmonização
completa. Chipre transpôs, em particular, integralmente para a sua ordem jurídica a directiva
"Televisão sem fronteiras".

Chipre beneficiará, em breve, dos seguintes programas:

- "Third Multiyear Programme", (para as PME)
- Karolus, programa de intercâmbio de funcionários nacionais, para permitir uma melhor aplicação

do acervo
- Fiscalis: programa de cooperação entre as administrações fiscais
- Está a ser considerada a participação em programas no sector da saúde pública e relativos à

poupança de energia, à cultura e à justiça.

No passado mês de Maio, Chipre assinou a sua participação no 5º programa-quadro para a
investigação e o desenvolvimento tecnológico. Desde Maio, é também membro de pleno direito da
COST (cooperação no domínio da investigação científica e técnica).

b) "Screening" e negociações

O screening começou pelo grupo dos países 5+1 (i.e. Polónia, Hungria, República Checa, Eslovénia,
Estónia e Chipre) a partir do mês de Abril de 1998. Trata-se de um exame analítico da situação num
certo número de sectores dos países candidatos relativamente ao acervo comunitário. Os dossiers
menos problemáticos foram os primeiros a ser examinados. Até ao final de 1999, deverá ser analisado
um total de trinta e um sectores.

Tal como referido anteriormente, o Conselho dos Assuntos Gerais (5 de Outubro de 1998,
Luxemburgo) decidiu a abertura de negociações técnicas sobre os dossiers que já foram objecto de
screening.

Dos 15 capítulos que foram objecto de screening, estão concluídos 10, que não requerem
negociações suplementares, entre os quais os referentes a investigação e ciência, ensino e educação,
cultura, PME, direito das sociedades, defesa dos consumidores e saúde, união aduaneira, relações
comerciais externas e telecomunicações (capítulo em relação ao qual Chipre já não pede período de
transição).
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Em fins de Junho, deslocou-se a Chipre uma delegação da Comissão Europeia, dirigida pelo
negociador Sr. Leopold Maurer. No encontro com o negociador cipriota, Sr. George Vassiliou,
foram realçados os esforços desenvolvidos por Chipre, bem como os sectores em que são necessárias
melhorias. Neste contexto, foi dado destaque especial às questões de tributação e liberalização do
sistema financeiro, pertinentes para a livre circulação de capitais e para a União Económica e
Monetária. A delegação da Comissão sublinhou que Chipre deve abolir o seu sistema de limite
máximo das taxas de juro. A delegação cipriota informou que deverá ser tomada, até ao fim do ano,
uma decisão a este respeito. O sistema vai ser abolido, a questão está em saber quando.

Durante a Conferência Intergovernamental que teve lugar em Bruxelas de 30 de Setembro a 4 de
Novembro, terão sido negociados oito novos capítulos: União Económica e Monetária, livre
circulação de capitais, política social e do emprego, energia, livre circulação dos serviços, transportes,
meio ambiente e política tributária.

Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, bem como os dos 5+1, vão reunir-se
em Bruxelas para uma ronda negocial, em 7 de Dezembro, sob a Presidência finlandesa.

O objectivo da Presidência finlandesa é encerrar o máximo de capítulos durante esse encontro.

Até lá, o screening dos 31 capítulos entre a Task Force "Alargamento" e os 5+1 estará praticamente
concluído.

O screening sobre a PAC (regulamento financeiro, organização dos mercados, desenvolvimento
rural) deve estar concluído em Novembro. As negociações sobre este capítulo só deverão começar
verdadeiramente em meados de 2000 (o sector agrícola representa apenas 4% do PNB de Chipre).

* * *
c) Relatórios da Comissão sobre os progressos alcançados por Chipre na perspectiva da

adesão

Em conformidade com o que foi decidido no Conselho Europeu do Luxemburgo, a Comissão
apresentará ao Conselho relatórios regulares sobre os progressos alcançados por cada um dos países
candidatos na perspectiva da adesão, à luz dos critérios políticos e económicos requeridos para a
adesão, e do nível de transposição do acervo comunitário.

No seu primeiro relatório, em Novembro de 1998, a Comissão refere que este relatório que, de uma
maneira geral, não pôde incidir sobre toda a ilha, devido  à recusa da parte Norte em participar nas
negociações, afigura-se bastante positivo no que se refere à adopção do acervo comunitário por parte
de Chipre, em particular no que se refere à União Aduaneira. A Comissão cita os sectores onde
deverão ser envidados mais esforços, em especial, as actividades off-shore, o sector financeiro, os
transportes marítimos, as telecomunicações, a justiça e os assuntos internos. As capacidades de
Chipre deverão ser reforçadas nestes mesmos sectores.
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No seu segundo relatório, de 13 de Outubro de 1999, a Comissão, embora não deixe de constatar
que Chipre preenche os critérios de Copenhaga e que possui uma economia de mercado, critica os
poucos progressos feitos, desde o relatório de 1998, em matéria de alinhamento com o mercado
interno, em especial no sector da normalização. Falta realizar progressos a nível dos movimentos de
capitais, bem como em matéria de ambiente, de controlos veterinários, e em matéria de política de
imigração e de asilo. A capacidade administrativa tem ainda de ser reforçada no sector dos
transportes marítimos.

d) Ajuda de pré-adesão

Em 17 de Fevereiro de 2000, o Parlamento Europeu aprovou uma Resolução sobre a proposta de
regulamento do Conselho relativo à execução de acções no âmbito da estratégia de pré-adesão de
Chipre (e de Malta). Por seu lado, o PE considera que o montante de 95 milhões de euros afectado
à aplicação deste regulamento é insuficiente.

No entanto, este regulamento permite restabelecer uma certa igualdade de tratamento entre
Chipre/Malta e os outros países candidatos (nomeadamente devido ao facto de os protocolos
financeiros para estes dois países terem expirado no final de Dezembro de 1999).

É evidente que tal não priva Chipre e Malta de participar no programa MEDA segundo as
modalidades já previstas.

VI. CHIPRE E A CIG

Os doze países candidatos que já estão a negociar a sua adesão à União Europeia informaram a
Presidência portuguesa de que, no que respeita à Conferência Intergovernamental (CIG) sobre a
reforma institucional da UE,:

. são todos a favor de uma conclusão rápida da CIG, ou seja, até ao final do corrente ano, a fim
de evitar um atraso do processo de alargamento propriamente dito. Por este motivo, quase
todos consideram que a agenda da CIG deveria limitar-se aos três assuntos remanescentes de
Amesterdão (dimensão e composição da Comissão, repartição dos votos no seio do Conselho,
alargamento da votação por maioria qualificada);

. solicitam que cada Estado-Membro tenha, futuramente, o direito de designar um Comissário;

. reconhecem a necessidade de uma remodelação da repartição dos votos dos Estados-Membros
no seio do Conselho, mas insistem na importância de manter um equilíbrio entre os "grandes"
e os "pequenos" países e de proteger os interesses dos "pequenos" (grupo de que farão parte
todos os candidatos, à excepção da Polónia e da Roménia);

. são favoráveis ao alargamento do recurso à votação por maioria qualificada, salvo para questões
constitucionais e algumas outras excepções a especificar;

. desejam ser informados e consultados de muito perto no decurso das negociações;
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Chipre considera que o conceito de flexibilidade, de geometria variável ou ainda de "Europa à la
carte" deveria ser abordado com "muita prudência" devido ao risco de diluição das políticas da
UE. As reformas institucionais devem procurar manter a capacidade de tomada de decisões da
UE, mas não ao preço do carácter único da União, segundo o Governo cipriota. O Governo
cipriota insiste também na necessidade de delimitar claramente as decisões que deverão ser
tomadas a nível europeu e as que, de acordo com o princípio da subsidiariedade, deveriam ser
tomadas a nível nacional ou local (fonte: Agência Europa: 28.02.2000).

* * *

Para mais informações, é favor contactar:
Parlamento Europeu, DG IV, Luxemburgo
Divisão de Assuntos Internacionais e Institucionais

________________________
Fontes: Agência Europa

Governo de Chipre A economia cipriota - Agosto de 1998
Le Monde / Docs. oficiais citados (Comissão-Conselho-Parlamento)
Oxford Analytica
http://www.cyprus.eu.org.cy/eng
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Anexo I

Lista do Governo cipriota

Ministro dos Negócios Estrangeiros Sr. Ioannis Kasoulides

Ministro das Finanças Sr. Christodoulos Christodoulou

Ministro do Interior Sr. Dinos Michaelides

Ministro da Defesa Sr. Yiannakis Omirou

Ministro da Educação e da Cultura Sr. Lykourgos Kappas

Ministro das Comunicações
e das Obras Públicas Sr. Leontios Ierodiaconou

Ministro do Comércio,
da Indústria e do Turismo  Sr. Nicos Rolandis

Ministro da Agricultura,
dos Recursos Humanos e do Ambiente Sr. Costas Tnemistocleous

Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais Sr. Andreas Moushouttas

Ministro da Justiça e da Ordem Pública Sr. Nicos Koshis

Ministro da Saúde Sr. Christos Solomis
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Anexo II

Quadro 8.1: Principais Indicadores Macroeconómicos – Direcção do Orçamento. Chipre

1996 1997 1998
prov

1999 proj 2000
proj

PIB a preços correntes em milhões de CYP 4.135 4.337 4.638 4.925 5.204
PIB per capita em CYP 6.380 6.627 7.023 7.392 7.748
PIB per capita em US $ 13.657 12.874 13.563 13.453 13.946
Crescimento do PIB a preços constantes 1,9 2,5 5,0 4,5 3,9
Taxa de desemprego 3,1 3,4 3,4 3,5 3,4
% de crescimento das taxas de juro nominais 6,1 6,8 5,2 3,8 3,9
% de crescimento das taxas de juro reais 3,1 3,1 2,9 2,3 2,2
Aumento em % da produtividade real 0,9 2,8 3,7 3,3 2,9
Poupança interna em % do PIB 20,9 19,3 17,2 19,0 18,8
Inflação 3,0 3,6 2,2 1,5 1,7
Balança de transacções correntes em m.CYP (220,6) (170,0) 314,3) (195,6) (200,9)
Trans. corr. excl. despesas militares, m.CYP (117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)
Trans. corr. excl. despesas militares e o sector da
aviação, em m. CYP

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

Trans. correntes em % do PIB (5,3) (3,9) (6,8) (4,0) (3,9)
Transacções correntes excl. despesas militares em
% do PIB

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

Reservas em divisas estrangeiras em m.CYP 2.249,7 2.607,6 2.315,7 2.758,0 3.148,0
Dívida externa (agregada) em m.CYP 889,0 1.080,1 1.292,0 1.431,5 1.615,6
Dívida externa (agregada) em % do PIB 21,5 24,9 27,9 29,1 31,0
Rácio do serviço da dívida externa 9,4 7,8 7,7 6,0 7,7
Défice orçamental em m.CYP (142,1) (231,2) (257,6) (275,8) (357,4)
Défice orçamental em % do PIB (3,4) (5,3) (5,6) (5,6) (6,9)
Receita fiscal em % do PIB 25,6 24,7 25,4 25,2 25,5
Poupança pública em m.CYP 5 (68) (81) (86) (160)
Dívida pública total (agregada) em m.CYP 3.510 3.982 4.430 4.893 5.545
Dívida interna, em m.CYP 3.102 3.462 3.760 4.040 4.498
Dívida externa, em m.CYP 408 520 670 653 1.046
Dívida pública excl. intra-sectorial pública em
m.CYP

2.199 2.498 2.791 3.052 3.487

Dívida pública total (agregada)/PIB 84,9 91,8 95,5 99,4 106,5
Dívida interna/PIB 75,0 79,8 81,1 82,0 86,4
Dívida externa/PIB 9,9 12,0 14,4 17,3 20,1
Dívida pública excluindo a dívida intra-sectorial
pública/PIB

53,2 57,6 60,2 62,0 67,0

CYP: Libras cipriotas
SE/


