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Η κατάρα των φυσικών πόρων και οικονομική ανάπτυξη σε 

μια επανενωμένη Κύπρο 

Παναγιώτης Παντελίδης 

Η έννοια της κατάρας ή ευλογίας των φυσικών πόρων αναφέρεται συχνά στα Κυπριακά ΜΜΕ 

από πολιτικούς και αναλυτές, σε σχέση με τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Κύπρο. 

Συνήθως αυτή η φράση χρησιμοποιείται στη πολιτική της διάσταση δηλαδή ως μοχλός 

πίεσης ή κίνητρο για τη λύση του Κυπριακού ή αντίθετα στη δημιουργία περεταίρω 

εντάσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων στη Κύπρο και μεταξύ της ΚΔ και 

της Τουρκίας. Η οικονομική πτυχή των αποθεμάτων φυσικού αερίου δεν συζητείται σχεδόν 

καθόλου, αφού τα οφέλη και οι θετικές επιπτώσεις θεωρείται ως δεδομένο ανεξαρτήτως του 

θεσμικού πλαισίου και των πολιτικών που θα ακολουθηθούν όσον αφορά τη διαχείριση 

αυτών των αποθεμάτων. 

Σε αυτή τη παρέμβαση θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις οικονομικές πτυχές της 

διαχείρισης των φυσικών πόρων στη Κύπρο ως αρχικός προβληματισμός, αφού αυτό το θέμα 

χρίζει περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση με διαφάνεια και συμμετοχή πολιτικών και ΜΚ 

οργανισμών. Είναι ένα θέμα που δυνητικά θα επηρεάσει το μέλλον της Κύπρου καθοριστικά 

και η διαφάνεια και η δημοκρατική συμμετοχή θα έπρεπε να θεωρείται απαραίτητο στοιχείο 

στη διαμόρφωση πολιτικών και θεσμικού πλαισίου σε αντιπαράθεση με τις αποφάσεις πίσω 

από κλειστές πόρτες που αποτελεί την τρέχουσα πρακτική. 

Όσον αφορά τη πολιτική διάσταση της διαδικασίας εκμετάλλευσης και διαχείρισης  των 

φυσικών πόρων στη Κύπρο, τα προβλήματα και οι δυσκολίες είναι υπαρκτά και η 

διασύνδεση τους με τη λύση του Κυπριακού θα έπρεπε να ήταν αδιαμφισβήτητη. Χωρίς τη 

λύση του Κυπριακού όχι μόνο η εκμετάλλευση των πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

στη Κύπρο θα έχει πολύ μικρές πιθανότητες επιτυχίας αλλά θα παραμένουν εκκρεμή σοβαρά 

ζητήματα όπως ο καθορισμός της ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, (ένα θέμα το οποίο 

αναλύεται εξαιρετικά από τον Τουμάζο Τσιελεπή και Σταύρη Καλοψυδιώτου). Δείγματα 

γραφής των εντάσεων που μπορούν να δημιουργηθούν στις προσπάθειες εκμετάλλευσης 

των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Κύπρο είναι ήδη ορατά με την παρέμβαση της 

Τουρκίας στις διαδικασίες γεώτρησης της εταιρίας ΕΝΙ στο οικόπεδο 3 και στις συνεχείς 

δηλώσεις Τ/Κ και Τούρκων πολιτικών. Φυσικά, αυτή την άποψη, ότι δηλαδή η εκμετάλλευση 

των φυσικών πόρων στη Κύπρο χωρίς τη λύση του Κυπριακού είναι μια προοπτική με πολύ 

μικρές πιθανότητες επιτυχίας, τη συμμερίζονται πολιτικές δυνάμεις και αναλυτές ανάμεσα 

στους Ε/Κ, κυρίως εκ μέρους της Αριστεράς. 

Αναφορικά με τις οικονομικές πτυχές της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των φυσικών 

πόρων (και είναι σε αυτά τα θέματα που αναφέρεται κυρίως η διεθνής βιβλιογραφία όταν 



χρησιμοποιείται ο όρος ” η κατάρα των φυσικών πόρων”) η δημόσια συζήτηση είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη και θεωρείται ως δεδομένο ότι τα οφέλη και οι θετικές επιπτώσεις θα είναι 

τεράστια και αδιαμφισβήτητα ανεξαρτήτως των πολιτικών και του θεσμικού πλαισίου το 

οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί. Θέματα όπως η δομή της οικονομίας, οι προοπτικές 

ανάπτυξης, η διανομή πλούτου και εισοδημάτων, η επέκταση και εξέλιξη του κοινωνικού 

κράτους, το ποσοστό των εσόδων μεταξύ Κύπρου και ξένων εταιριών, οι οικονομικές 

επιπτώσεις σε γειτονικές χώρες και το γενικότερο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ της τρέχουσας 

και μελλοντικών γενεών, όλα αυτά τα θέματα διακατέχονται είτε από αδιαφάνεια ή από 

ανύπαρκτη συζήτηση και προβληματισμό. 

Η έννοια της κατάρας των φυσικών πόρων έχει μια σχετικά μακρά προϊστορία και αρχικά 

συνδέθηκε με την περίπτωση της Ολλανδίας, όπου η ανακάλυψη και εκμετάλλευση 

κοιτασμάτων πετρελαίου οδήγησε σε προβλήματα και δυσκολίες στη δομή και εξέλιξη της 

οικονομίας τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν προβλεφθεί ( εξ ου και ο όρος ” η Ολλανδική 

ασθένεια). Συγκεκριμένα, στη περίπτωση της Ολλανδίας, τα έσοδα από το πετρέλαιο είχαν 

σαν αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής του Ολλανδικού σε σχέση με άλλα διεθνή νομίσματα, 

την μείωση των εξαγωγών και αρνητικές συνέπειες στο βιομηχανικό τομέα και στη δομή και 

προοπτικές της οικονομίας γενικότερα. Το γενικότερο συμπέρασμα όσον αφορά τις 

αρνητικές επιπτώσεις των φυσικών πόρων αφορά την υπέρμετρη επικέντρωση της δομής 

της οικονομίας στον τομέα της ενέργειας και η σχετική μείωση του μεγέθους και συμβολής 

νευραλγικών τομέων της οικονομίας, όπως η βιομηχανία – μια διαδικασία η οποία θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην αποβιομηχανοποίηση της οικονομίας. 

Αργότερα, η μελέτη άλλων περιπτώσεων όπου αναλύεται η σχέση μεταξύ φυσικών πόρων 

και οικονομικής ανάπτυξης έφερε στη επιφάνεια άλλα προβλήματα όπως αυτό της 

διαφθοράς, της εκμετάλλευσης από ξένες εταιρίες, στη κατανομή πλούτου και εισοδημάτων, 

στη διαχείριση των εσόδων όσον αφορά φορολογία και δημόσιο χρέος κ.ο.κ. Δεν υπάρχει 

ούτε ο χρόνος ούτε η δυνατότητα να αναλυθούν αυτά τα θέματα στη περίπτωση της Κύπρου, 

με την επιπρόσθετη “περιπλοκή” που συνεπάγεται ο διαχωρισμός της Κυπριακής κοινωνίας 

και πολιτείας. Γι’αυτό συμπερασματικά θα αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη περίπτωση της Κύπρου, σε σχέση με τη λύση του Κυπριακού και την 

επανένωση της Κύπρου. 

1. Η έννοια της ‘κατάρας των φυσικών πόρων’ είναι σχετική και έχει μια προϊστορία στη 

περίπτωση της Κύπρου αρκετά πριν την ανακάλυψη υδρογονανθράκων στη Κύπρο. 

Γιατί ο όρος ‘φυσικοί πόροι’ στην ευρύτερη τους έννοια, είτε πρόκειται για ήλιο, 

θάλασσα κλπ στη περίπτωση του τουρισμού, ή σαν αποτέλεσμα συγκεκριμένων 

πολιτικών για τη δημιουργία ‘σχετικών εθνικών πλεονεκτημάτων’, (χαμηλός 

εταιρικός φόρος, εισροή ξένων κεφαλαίων, πώληση διαβατηρίων) στη περίπτωση 

των συμβουλευτικών, νομικών και λογιστικών υπηρεσιών και του τραπεζικού τομέα, 

έχουν δημιουργήσει τεράστιες στρεβλώσεις στη Κυπριακή οικονομία με καθοριστική 

συμβολή στην οικονομική κρίση στη Κύπρο. 

2. Το θέμα της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων στη Κύπρο και 

συγκεκριμένα τα κοιτάσματα φυσικού αερίου εκ μέρους της Κυπριακής κυβέρνησης 

διακατέχεται από μια εθνικιστική προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές του πτυχές 

και μια νεο-φιλελεύθερη προσέγγιση όσον αφορά τις οικονομικές του πτυχές. Στον 



πολιτικό τομέα κυριαρχεί η αντιπαράθεση και η αντιπαλότητα με τους Τ/Κ και την 

Τουρκία αντί του συμβιβασμού και της αμοιβαία επωφελούς προσέγγισης. Και στον 

οικονομικό τομέα κυριαρχούν οι ‘νόμοι της αγοράς’ και η πρόκριση των τραπεζών και 

των επενδυτικών ταμείων ως τους κυρίαρχους παράγοντες στην εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων στη Κύπρο αντί της εναλλακτικής στρατηγικής του οικονομικού 

σχεδιασμού και προγραμματισμένης οικονομικής ανάπτυξης στη βάση της 

δικαιότερης κατανομής πλούτου και εισοδημάτων και στην επέκταση και ποιοτική 

αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους. 

3. Η λύση του Κυπριακού και ο συμβιβασμός και συνεργασία με την Τουρκία (όπως και 

με άλλες γειτονικές χώρες) πρέπει να θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Κύπρο. 

4. Στην περίπτωση της λύσης του Κυπριακού, το θέμα της οικονομικής και κοινωνικής 

σύγκλισης μεταξύ των δύο κοινοτήτων πρέπει να θεωρείται ως ύψιστης σημασίας για 

την διατήρηση και την εδραίωση της ειρήνης στη Κύπρο, γι’αυτό και τα δυνητικά 

έσοδα από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου πρέπει να επ’ωφελούν δυσανάλογα την 

Τ/Κ κοινότητα προς επίτευξη αυτού του σκοπού. 

5. Η εκμετάλλευση και διαχείριση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου πρέπει να 

διακατέχεται από διαφάνεια και δημοκρατική συμμετοχή πολιτικών φορέων, ΜΚΟ 

και πολιτών ακόμα και με δημοψηφισματικές διαδικασίες όπου θεωρηθεί αναγκαίο. 

6. Τα δυνητικά έσοδα από το φυσικό αέριο θα μπορούσαν να συμβάλουν με 

καθοριστικό τρόπο: 

— στην επίλυση του Κυπριακού (αποζημιώσεις, επανασυγκρότηση κλπ). 

— στη δημιουργία μια πιο ισοζυγισμένης δομής της Κυπριακής οικονομίας 

(χρηματοδότηση βιομηχανικής πολιτικής, εθνικοποίηση μέρους του 

τραπεζικού συστήματος κλπ) 

— στη συμβολή και επούλωση κοινωνικών αδικιών (όπως το κούρεμα 

καταθέσεων, η προστασία της πρώτης κατοικίας, και η μείωση μισθών και 

κοινωνικών παροχών λόγω της οικονομικής κρίσης). 

7. Η δημιουργία εθνικού ταμείου υδρογονανθράκων και το ‘ Νορβηγικό μοντέλο’ δεν 

φαίνεται να είναι η κατάλληλη προσέγγιση για τη διαχείριση τω εσόδων φυσικού 

αερίου, παρά την φαινομενικά ιδεαλιστική προσέγγιση (προτεραιότητα στις 

μελλοντικές γενιές, σπάταλο κράτος, δημοσιονομική λιτότητα κλπ.) Στην Κύπρο 

υπάρχει ανάγκη σε υποδομές ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού καθώς και πολιτικές 

κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης του κοινωνικού κράτους. Η δημιουργία 

εθνικού ταμείου θα συμβάλει στη τάση επέκτασης και εδραίωσης του τραπεζικού 

τομέα και επενδυτικών ταμείων και θα θέσει σε κίνδυνο δυνητικά έσοδα από τα 

σκαμπανεβάσματα του χρηματιστηρίου, τιμές μετοχών, χρεογράφων κλπ. Δεν είμαι 

καθόλου σίγουρος ότι οι μελλοντικές γενιές προτιμούν να παραλάβουν ένα ταμείο 



με καταθέσεις, μετοχές και χρεόγραφα ή μια οικονομία και κοινωνία με ισοζυγισμένη 

δομή, προοπτικές ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 


