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Νέο οικονομικό μοντέλο και κοινωνικός μετασχηματισμός 

στην Κύπρο: ευκαιρίες, εμπόδια και ο ρόλος 

της Αριστεράς 

Παναγιώτης Παντελίδης 

Εισαγωγή 

Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή η αναφορά στη γνωστή πλέον φράση ‘ η Κύπρος 

βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι’ όσον αφορά τις οικονομικές και πολιτικές 

εξελίξεις που προδιαγράφονται και το μέλλον του Κυπριακού κοινωνικού σχηματισμού. 

Η λύση του Κυπριακού και η επανένωση της Κύπρου σε πολιτικό επίπεδο θα δώσει νέα 

πνοή στους κοινούς αγώνες Ε/Κ και Τ/Κ ενάντια στον εθνικισμό και στη πάλη για ένα νέο 

εναλλακτικό μοντέλο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Στη παρούσα συγκυρία ο νεο-

φλελευθερισμός,  τείνει να καταστεί το κυρίαρχο δόγμα τόσο στο ιδεολογικό επίπεδο όσο 

και στην άσκηση οικονομικής πολιτικής και στις δύο μεριές της διαχωριστικής γραμμής. 

Πέρα όμως από την πάλη ενάντια στο νεο-φιλελευθερισμό, και αυτό θα είναι το βασικό 

επιχείρημα σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση, η αριστερά στη Κύπρο, τα συνδικάτα, οι 

πολιτικές δυνάμεις και οργανώσεις και στις δύο μεριές της διαχωριστικής γραμμής θα 

πρέπει να διαμορφώσουν και να κερδίσουν ή τουλάχιστον συστηματικά να δίνουν την 

ιδεολογική μάχη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Ένα τέτοιο εναλλακτικό μοντέλο 

ανάπτυξης δεν θα πρέπει να έχει ως βασικό σκοπό ή τουλάχιστον ως μοναδικό σκοπό την 

‘διόρθωση’ των στρεβλώσεων της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Κύπρο (αν και τέτοιες 

στρεβλώσεις υπάρχουν εν αφθονία στη μετα-1974 οικονομική ιστορία της Κύπρου). Ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό και όπως θα διαφανεί πιο κάτω απαραίτητη 

προϋπόθεση  ενός εναλλακτικού οικονομικού προγράμματος  είναι η αλλαγή στο 

συσχετισμό κοινωνικών (ταξικών) δυνάμεων, ο περιορισμός στους βαθμούς ελευθερίας 

του κεφαλαίου να καθορίζει την πορεία οικονομικής ανάπτυξης και να εμπεριέχει 

στοιχεία κοινωνικού μετασχηματισμού και εμβάθυνση της δημοκρατίας στη Κύπρο. Αυτό 

θα είναι το δεύτερο κύριο επιχείρημα αυτής της παρέμβασης. Και το τρίτο και 

καταληκτικό σχόλιο αφορά τη σχέση εθνικής και διεθνιστικής στρατηγικής και πιο 

συγκεκριμένα στη περίπτωση της Κύπρου πανευρωπαϊκής στρατηγικής. Το ερώτημα που 

τίθεται με την αντινομία μεταξύ της εθνικής και της διεθνούς διάστασης μιας 

εναλλακτικής στρατηγικής της αριστεράς για οικονομική και κοινωνική αλλαγή είναι κατά 

πόσο μια τέτοια στρατηγική είναι εφικτή σε εθνικό επίπεδο λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι 

πιο σημαντικές συγκεντρώσεις εξουσίας έχουν μετατοπισθεί με εντεινόμενους ρυθμούς 

σε ένα διεθνές επίπεδο. Στη περίπτωση της Κύπρου το πιο σημαντικό περιοριστικό 

πλαίσιο καθορίζεται από την ιδιότητα ως κράτος-μέλος της Ε.Ε και της ΟΝΕ αλλά επίσης 



η εξάρτηση της Κύπρου από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές στα πλαίσια της 

έντονα διεθνοποιημένης παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. 

Το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και η κρίση της Κυπριακής οικονομίας 

Η κρίση της Κυπριακής οικονομίας το 2011 μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης και 

της κρίσης της Ευρωζώνης δεν πρέπει να αντικρίζεται σαν μια κρίση με βασικές αιτίες 

συγκυριακούς παράγοντες αλλά θα πρέπει να τοποθετείται στα πλαίσια ενός πιο 

μακροχρόνιου ιστορικού πεδίου ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια, αυτού που 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο όρος, ως το “Κυπριακό μοντέλο οικονομικής 

ανάπτυξης”. 

Αν και υπάρχουν συχνές αναφορές στον όρο ‘Κυπριακό μοντέλο ανάπτυξης’ οι οποίες 

πολλές φορές συνοδεύονται και από παραινέσεις για την ανάγκη αλλαγής, ποια είναι η 

μορφή αυτού του μοντέλου, ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του και ποιές οι μακροχρόνιες 

τάσεις και επιπτώσεις του πολύ πιο σπάνια αναλύονται. Σαν αρχικό μεθοδολογικό 

σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο όρος ‘μοντέλο ανάπτυξης’ αναφέρεται στη μορφή, 

τις διαδικασίες και τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής και κοινωνικής αναπαραγωγής στη 

Κύπρο σε συνδυασμό με το ρόλο του κράτους και του διεθνούς περίγυρου που 

περιβάλλει αυτές τις διαδικασίες. Αν και θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η ιδέα ότι ένα 

μοντέλο ανάπτυξης χαρακτηρίζει τις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής στη 

Κύπρο στη μετά-1974 εποχή εν τούτοις υπάρχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά και 

τάσεις που να δικαιολογούν τη χρήση του όρου. 

• Οικονομική ανάπτυξη η οποία βασίζεται πρωταρχικά στις υπηρεσίες 

•  Παράλληλη απο-βιομηχανοποίηση καθώς και φθίνουσα πορεία του γεωργικού 

τομέα. 

• Σταδιακή επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου η οποία δεν καλύπτεται από το 

πλεόνασμα στις υπηρεσίες (σε χαμηλά επίπεδα ανεργίας) 

• Σχετικά χαμηλοί ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας και της εισαγωγής νέας 

τεχνολογίας (σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε.) 

• Σχετικά χαμηλά φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ και κατ’ επέκταση 

χαμηλές  κυβερνητικές δαπάνες (σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε) η οποία 

αντικατοπτρίζεται στο υποανάπτυκτο επίπεδο του κοινωνικού κράτους ( στους 

τομείς της υγείας, παιδείας, οικήσεως, κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών κλπ. 

• Παντελής παραγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οικονομικής 

ανάπτυξης ιδίως σε περιοχές έντονης τουριστικής ανάπτυξης. 

Τα πιο πάνω είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του Κυπριακού μοντέλου ανάπτυξης: 

μιας ανάπτυξης μη ισοζυγισμένης  και με αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Επίσης το Κυπριακό μοντέλο ανάπτυξης εμπεριείχε χαρακτηριστικά μη βιωσιμότητας. Και 

αυτή η τάση μη βιωσιμότητας διαφαίνεται πιο ξεκάθαρα αν διαχωρίσουμε  την μετα-

1974 περίοδο σε δύο στάδια: 



(Α)   1974-2000 

• επεκτατική τουριστική ανάπτυξη 

• απο-βιομηχανοποίηση 

• μεγάλη εισροή μεταναστών εργατών (μετά το 1990) 

• απαρχή της πολιτικής έλκυσης υπεράκτιων εταιριών και της ανάπτυξης 

χρηματοπιστωτικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών. 

(Β)   2000-2008 

• στασιμότητα στον τουριστικό τομέα 

• φιλελευθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος (επιτόκια, διακίνηση 

κεφαλαίων) 

• μείωση του συντελεστή εταιρικού φόρου από 25% σε 10% (η Κύπρος ακολουθεί 

επίσημα πλέον στρατηγική ‘φορολογικού παραδείσου’) 

• χρηματοπιστωτική αστάθεια  (φούσκα και κρίση χρηματιστηρίου, μαζική εισροή 

ξένων κεφαλαίων, υπερτροφική ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα) 

• θεαματική αύξηση του ιδιωτικού χρέους, αύξηση στη κατανάλωση, μη βιώσιμο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

• φούσκα στις τιμές των ακινήτων και στον κατασκευαστικό τομέα. 

• Ένταξη στην ΟΝΕ και υιοθέτηση του Ευρώ. 

Η κρίση στη Κυπριακή οικονομία ήταν ένα αναπόφευκτο φαινόμενο. Η Κυπριακή 

οικονομία θα έμπαινε σε κρίση ακόμα και χωρίς τη διασύνδεση με την Ελληνική 

οικονομία και τη κρίση στην Ευρωζώνη. Αυτή η διασύνδεση έκανε τη Κυπριακή κρίση 

ακόμα πιο δραματική με πρωταγωνιστικό ρόλο  στην (‘ανεξαρτητη’) Κεντρική Τράπεζα. 

Δύο ‘κινήσεις’ της Κεντρικής Τράπεζας: (ι) ο ανεπαρκής έλεγχος στην αγορά ομολόγων 

του Ελληνικού δημοσίου από τις Κυπριακές τράπεζες (ιι) η πώληση των 

υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, στοίχησαν στη Κυπριακή 

οικονομία περισσότερο από 8 δις ευρώ (όσο περίπου και το κούρεμα των καταθέσεων 

στις δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες). Εν τούτοις, οι ρίζες και η ουσιαστική αιτία της 

Κυπριακής κρίσης έγκειται  στο μοντέλο ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας και τη 

συγκεκριμένη μορφή που πήρε μετά το 2000 ( στρατηγική φορολογικού παραδείσου και 

η επακόλουθη χρηματιστικοποίηση – financialization-  της Κυπριακής οικονομίας. 

Εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης, κοινωνικός μετασχηματισμός και ο ρόλος της 

Αριστεράς 

Οι νεο-φιλελελεύθερες πολιτικές οι οποίες επιβλήθηκαν στη Κύπρο (όπως και σε άλλες 

χώρες του  Ευρωπαϊκού Νότου και Ανατολικής Ευρώπης ) μέσω των μνημονίων ούτε νέες 

είναι – πολύ λίγο διαφέρουν από τα ‘διαρθρωτικά προγράμματα’ που εφαρμόζει το ΔΝΤ 

και η ΔΤ σε χώρες του Τρίτου Κόσμου από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 – ούτε και 

σκοπό έχουν την ανάπτυξη στις χώρες όπου επιβάλλονται. Αντιθέτως σκοπό έχουν να 

κρατήσουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής περιφέρειας σε κατάσταση υπανάπτυξης και μέσω 

της εσωτερικής υποτίμησης και των πολιτικών λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων να 

επιτύχουν μείωση των μισθών και κοινωνικών παροχών και τη διείσδυση  του κεφαλαίου 



σε κερδοφόρους και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. (παρόμοιες επισημάνσεις 

ισχύουν και για την Τ/Κ οικονομία με τον ρόλο του ΔΝΤ να τον έχει αναλάβει η Τουρκία). 

Κατά ένα ουσιαστικό τρόπο η Κυπριακή οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίση αλλά 

οι εκφάνσεις της έχουν μετατοπισθεί σε άλλα επίπεδα : στη ψηλή ανεργία, στους 

χαμηλούς μισθούς, στις διευρυνόμενες ανισότητες, στην έλλειψη προοπτικής ανάπτυξης, 

στις χαμηλές επενδύσεις, στο τεράστιο ιδιωτικό χρέος, στα ΜΕΔ, στις εκποιήσεις και ούτω 

καθεξής. Ο κίνδυνος η κρίση στη Κύπρο να επανεμφανισθεί παραμένει ορατός και με 

ακόμα πιο έντονο και δραματικό τρόπο. Όσο το μοντέλο ανάπτυξης που οδήγησε στη 

κρίση δεν μεταβάλλεται και όσο οι αντιφάσεις του δεν λύνονται με ριζικό τρόπο η 

Κυπριακή οικονομία και κοινωνία θα βρίσκονται εν κινδύνω. Και η Κυπριακή άρχουσα 

τάξη και οι οικονομικές ελίτ που επωφελούνται από το υπάρχον μοντέλο και τις πολιτικές 

που έχουν επιβληθεί προσπαθούν να το διατηρήσουν με νύχια και με δόντια. 

Σκιαγραφώντας ένα εναλλακτικό πλαίσιο ανάπτυξης και τον ρόλο της αριστεράς θα ήταν 

χρήσιμη μια σύντομη αναφορά στη περίπτωση της Ισλανδίας η οποία ακολούθησε μια 

παράλληλη πορεία με αυτή της Κύπρου: χρηματιστικοποίηση, άνοδος και πτώση του 

τραπεζικού συστήματος, κρίση ανεργία κ.ο.κ. Σε διάστημα μηνών και όχι χρόνων η νέα 

κυβέρνηση μετέβαλε το οικονομικό της σύστημα λαμβάνοντας αποφάσεις για 4 

συγκεκριμένα μέτρα: 

1. εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος 

2. οι τραπεζίτες που είχαν καταδικασθεί σε ζητήματα διαφθοράς βρίσκονταν στη 

φυλακή. 

3. Σημαντική αύξηση της φορολογίας του πλούτου 

4. Επιστροφή στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας (τουρισμό, αλιεία, 

ενέργεια) 

Η Ισλανδία δεν ανήκε στη ζώνη του ευρώ και το νόμισμα της υποτιμήθηκε αλλά το 

σημαντικό ρόλο για τη σύντομη της ανάκαμψη τον είχαν τα πιο πάνω μέτρα. 

Η αριστερά στη Κύπρο θα πρέπει να επεξεργαστεί και να προτείνει στη κοινωνία ένα 

ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα ενάντια στο νεο-φιλευθερισμό και με προοπτική 

τη σταδιακή αλλά ριζική μεταβολή του οικονομικού μοντέλου που οδήγησε τη Κύπρο στη 

πιο βαθειά οικονομική κρίση στη μετα-1974 εποχή. 

Οι βασικοί άξονες μιας εναλλακτικής οικονομικής στρατηγικής απορρέουν από τη κριτική 

του μοντέλου ανάπτυξης που έχει διαμορφωθεί στη Κύπρο και σε αντιπαράθεση με τις 

αποτυχημένες πολιτικές του νεο-φιλελευθερισμού και των μνημονίων. 

• Βιομηχανική πολιτική 

• Πολιτικές ανάπτυξης της γεωργίας και διασύνδεση με τη βιομηχανία 

• Φορολογική μεταρρύθμιση: αύξηση (ή επιβολή) φορολογίας στον πλούτο, στα 

ψηλά εισοδήματα (και στον εταιρικό φόρο. 

• Ποιοτική αναβάθμιση και περιβαλλοντική βελτίωση του τουριστικού τομέα 

• Σταδιακή απομάκρυνση από τη στρατηγική του ‘φορολογικού παράδεισου΄ 



• Συνεχής βελτίωση του κοινωνικού κράτους: υγεία, παιδία, κοινωνικές παροχες 

και υπηρεσίες 

• Δημόσιος έλεγχος και ιδιοκτησία του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού 

συστήματος 

• Συνέχιση της αντίστασης ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και πολιτικές και μέτρα 

για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος 

Η διαμόρφωση ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης στη βάση μιας νέας στρατηγικής 

για την οικονομία από την αριστερά προϋποθέτει πρώτα απ’όλα προβληματισμό και 

συζήτηση μέσα στο ίδιο το λαϊκό κίνημα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα κινήματα 

και πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς. 

Η ιδεολογική πάλη για τη διείσδυση  μιας εναλλακτικής οικονομικής στρατηγικής στη 

κοινωνία είναι απαραίτητο με επιχειρήματα ή και με τεκμηριωμένη ανάλυση η οποία: 

• να απομυθοποιεί τις πραγματικές αιτίες της κρίσης στη Κύπρο 

• να αντικρούει το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στις νεο-

φιλελεύθερες  και μνημονιακές πολιτικές 

• να ενισχύει το λαϊκό αίσθημα ενάντια στο τραπεζικό κεφάλαιο και τις πολιτικές 

και συμφέροντα που οδήγησαν στη κρίση καθώς και στις μεγάλες ανισότητες 

πλούτου και εισοδημάτων στη Κύπρο. 

• να δίνει ένα νέο όραμα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη Κύπρο 

βασισμένη στους παραγωγικούς τομείς, στις νέες τεχνολογίες και ποιοτικές θέσεις 

εργασίας – με σεβασμό στο περιβάλλον – με συνεχή ενίσχυση του κοινωνικού 

κράτους – και με έλεγχο και αποδυνάμωση ισχυρών κέντρων εξουσίας όπως οι 

τράπεζες. 

• Ο ισχυρός ρόλος του κράτους σε μια νέα στρατηγική δεν πρέπει να συνδέεται με 

κρατισμό, πελατειακό κράτος κ.ο.κ. Γι’ αυτό και η μεταρρύθμιση του κράτους 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας νέας στρατηγικής, όχι με τον τρόπο που 

επιχειρείται σήμερα αλλά με νέους θεσμούς, τρόπο σκέψης και πολιτικές όπου να 

συν-διαμορφώνους αυτό που αποκαλείται ως αναπτυξιακό κράτος. 

Μέσα σε λίγες γραμμές κάποια σχόλια για τα τρία θέματα που είχαν αναφερθεί στην 

εισαγωγή: 

Νέο οικονομικό πρόγραμμα και κοινωνικός μετασχηματισμός 

• Ενισχύει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή της κοινωνίας στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της 

κοινωνίας δεν αφήνονται σε θεσμούς της Ε.Ε. ή του ΔΝΤ και σε μη διαφανείς 

διαδικασίες του κράτους. 

• Περνά κάτω από δημόσιο έλεγχο σημαντικά κέντρα οικονομικής εξουσίας. 

• Βελτίωση του κοινωνικού κράτους και περιβαλλοντικής προστασίας 

• Γίνονται κάποια σημαντικά βήματα για δημοκρατικό σχεδιασμό της οικονομίας 

• Έρχεται σε αντιπαράθεση με την Ευρώπη και τις νεο-φιλελεύθερες πολιτικές. 



Νέο οικονομικό πρόγραμμα και Ευρωπαϊκή Ένωση: εθνική πολιτική και διεθνισμός 

Ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα για την Κύπρο σίγουρα θα αντιμετωπίσει την σθεναρή 

αντίδραση της Ε.Ε. των οίκων αξιολόγησης, των διεθνών αγορών, του ΔΝΤ, της Δ.Τ. κ.ο.κ. 

. Το σημαντικό είναι αυτές οι αντιδράσεις να μην αφεθούν να οδηγήσουν την οικονομία 

σε ασφυξία. Το πιο πάνω πρόγραμμα βασίζεται βασικά σε δημοσιονομικές δαπάνες 

(Κευνσιανή πολιτική) αλλά σε θεσμικές αλλαγές και αλλαγές στο ισοζύγιο κοινωνικών και 

πολιτικών δυνάμεων. Η αντίδραση της Ε.Ε θα πρέπει να θεωρείται πλεονέκτημα από την 

αριστερά στην Κύπρο γιατί ανοίγει νέες ευκαιρίες για τη ενεργό εμπλοκή της και 

συνεργασία με το Πανευρωπαϊκό κίνημα για μια νέα στρατηγική για την Ευρώπη. (η 

έξοδος από το ευρώ ή την ίδια την Ε.Ε. απλά οδηγεί στην απόδραση και πολιτικά και 

οικονομικά.) Το δίλημμα εθνική  ή πανευρωπαϊκή πάλη είναι παραπλανητικό. Η αριστερά 

στη Κύπρο και σε κάθε χώρα της Ευρώπης θα πρέπει να δρά και να κινείται παράλληλα 

και στα δύο πεδία. 

Νέο οικονομικό πρόγραμμα και λύση του Κυπριακού. 

Η λύση του Κυπριακού θα επιφέρει σημαντική οικονομική ανάπτυξη ακόμα και με τις 

υπάρχουσες θεσμικές συνθήκες και πλαίσιο οικονομικής πολιτικής. Ήδη διενεργούνται 

μελέτες από την Ε.Ε., το ΔΝΤ, τη Δ.Τ, τη ΕΤΑΑ κλπ, όπου θα προτείνουν ενίσχυση, των 

νόμων της αγοράς, ελεύθερος ανταγωνισμός, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, 

δημοσιονομική πειθαρχία, ιδιωτικοποιήσεις κλπ. Θα γίνει ακόμα προσπάθεια να 

θεσμοθετηθεί και συνταγματικά   αυτό το πλαίσιο πολιτικής. Οι οικονομικές και πολιτικές 

επιπτώσεις αυτού του μοντέλου ανάπτυξης μπορουν να προβλεφθούν σχεδόν με 

μαθηματική ακρίβεια. Εναπόκειται στις αριστερές πολιτικές δυνάμεις Ε/Κ και Τ/Κ πάντα 

σε συνεργασία και συντονισμό με τα κινήματα και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη να 

διαμορφώσουν και να παλέψουν για μια διαφορετική πορεία. 

 


