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1. Ειςαγψγή
σο Διάγπαμμα 1 υαίνεσαι η ποπεία σψν κπασικών
εςόδψν και δαπανών σην πεπίοδο 2005-2010.

Διάγπαμμα 1: Κπασικά έςοδα και δαπάνερ (εκ. ετπώ)
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Δαπάνες

τνολικά, σην πεπίοδο 2007-2010 οι κπασικέρ δαπάνερ ατξήθηκαν κασά 16%, ενώ σα κπασικά έςοδα
μειώθηκαν κασά 17%. Ποιά είναι σα αίσια ποτ οδήγηςαν ςσο να ανοίξει σόςο πολύ η χαλίδα σψν
εςόδψν και εξόδψν σοτ κπάσοτρ; ε ποιό βαθμό σα ληυθένσα/ππογπαμμασιζόμενα μέσπα
κασαπολεμούν σα αίσια ατσά; Πού φπειάζονσαι διοπθψσικέρ κινήςειρ ή/και εναλλακσικέρ
πποςεγγίςειρ; Πώρ η κτβέπνηςη θα λύςει σο δημοςιονομικό ππόβλημα με παπεμβάςειρ ποτ θα
βλάχοτν λιγόσεπο ή, όποτ είναι δτνασόν, θα βοηθήςοτν σην οικονομία;
Σο παπόν φόλιο πποςπαθεί να απανσήςει ατσά σα επψσήμασα ςση βάςη ανάλτςηρ ποτ ςσηπίζεσαι
ςε ςσασιςσικά ςσοιφεία σηρ κτβέπνηςηρ, με ςσόφο σην εξαγψγή ςτμπεπαςμάσψν για ση διαμόπυψςη
πολισικήρ ςσα πλαίςια σηρ οποίαρ σα μέσπα δημοςιονομικήρ εξτγίανςηρ να είναι μέπορ μιαρ
γενικόσεπηρ ςσπασηγικήρ ανάπστξηρ σηρ Κτππιακήρ οικονομικήρ.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Η μείψςη σψν κπασικών δαπανών ππέπει να ςσοφεύει όφι μόνο σοτρ μιςθούρ σψν δημοςίψν
τπαλλήλψν αλλά και άλλερ δαπάνερ ποτ κασ' εξοφήν ετθύνονσαι για ση δημοςιονομική
κπίςη. Για να ανσιμεσψπιςσεί η κπίςη ππέπει να ληυθούν μέσπα σόνψςηρ σηρ οικονομικήρ
δπαςσηπιόσησαρ και όφι αύξηςηρ σψν υόπψν. Αν η αύξηςη σψν κπασικών εςόδψν είναι
αναπόυετκση, ατσή ππέπει να πποέλθει από υόποτρ ςε ειςοδήμασα από ακίνηση
σην πεπιοτςία
ανάλτςη ποτ
ακολοτθεί,
και,
ςε μικπόσεπο βαθμό, σο ΥΠΑ. Οι ατξήςειρ σψν μιςθών ππέπει να
ανσανακλούν ςσην παπαγψγικόσησα και οι φοπηγίερ να είναι μόνο για ατσούρ ποτ σιρ έφοτν
ππαγμασικά ανάγκη. Γενικά, η δψπεάν παποφή κπασικών αγαθών δεν ενδείκντσαι όσαν ατσή
ατξάνει σην ανιςόσησα και δημιοτπγεί κίνησπα κασάφπηςηρ από σοτρ δικαιούφοτρ (π.φ.
ανώσαση παιδεία). Ο λαωκιςμόρ σψν κομμάσψν και σα ςσενά ςτμυέπονσα οπγανψμένψν
ομάδψν δεν ππέπει να έφοτν πόλο ςσο ςφεδιαςμό/ευαπμογή σηρ κπασικήρ οικονομικήρ
πολισικήρ. Ππέπει να ςσαμασήςει η οικονομικά εγκλημασική ανοφή ςε υαινόμενα όπψρ η
υοποδιαυτγή, σο ποτςυέσι, η γπαυειοκπασία και, γενικά, η δτςλεισοτπγία θεςμών ποτ
έφοτν καθοπιςσικό πόλο ςσην παπαγψγικόσησα/ανσαγψνιςσικόσησα σηρ οικονομίαρ.
*

Σο παπόν φόλιο ςσηπίζεσαι ςσην ποςοσική ανάλτςη ποτ έγινε από σοτρ Μεσαπστφιακούρ τνεπγάσερ
σοτ Κένσποτ Οικονομικών Επετνών Αδάμο Ανδπέοτ και Αλέξανδπο Πολτκάπποτ.
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2. Κπασικέρ δαπάνερ
σον Πίνακα 1 η ςσήλη (α) δείφνει σην ποςοςσιαία αλλαγή ςσιρ κπασικέρ
δαπάνερ και η ςσήλη (β) ση ςτνειςυοπά σοτρ, ψρ ποςοςσό, ςσην αύξηςη σψν
ςτνολικών κπασικών δαπανών σην πεπίοδο 2007-2010.
Ση μεγαλύσεπη αύξηςη (50%) παποτςίαςαν οι δαπάνερ για έπγα και επενδύςειρ,
ακολοτθούμενερ από σιρ δαπάνερ για ςτνσάξειρ και κοινψνικέρ παποφέρ (36%)
και σιρ λεισοτπγικέρ δαπάνερ (23%). Σην ίδια πεπίοδο οι μιςθοί ατξήθηκαν
ςφεσικά λιγόσεπο (20%), ψςσόςο, είφαν ση μεγαλύσεπη ςτμβολή ςσην αύξηςη σψν
ςτνολικών κπασικών δαπανών (30%), επειδή έφοτν σο μεγαλύσεπο μεπίδιο ςε
ατσέρ. Ιδιαίσεπα μεγάλη ςτμβολή ςσην αύξηςη σψν ςτνολικών δαπανών είφαν
επίςηρ οι κοινψνικέρ παποφέρ (29%) και οι δαπάνερ για έπγα και επενδύςειρ

Πίνακαρ 1: % αλλαγή κπασικών δαπανών
(2007-10)
Δαπάνη

(α)

(β)

Μιςθοί

20%

30%

τνσάξειρ

36%

12%

Λεισοτπγικέρ δαπάνερ

23%

18%

Κοινψνικέρ παποφέρ

36%

29%

Άλλερ μεσαβιβάςειρ

9%

9%

-30%

-18%

Εξτπηπέσηςη φπέοτρ
Δάνεια
Έπγα/επενδύςειρ
ύνολο

0%

0%

50%

20%

16%

100%

(20%). Σο ςτμπέπαςμα από σοτρ απιθμούρ ςσον Πίνακα 1 είναι όσι:
 ππέπει να μελεσηθεί κασά πόςο οι μεγάλερ ατξήςειρ ςσα κπασικά έξοδα για δημόςια έπγα και κοινψνικέρ
παποφέρ, καθώρ και ςσιρ λεισοτπγικέρ δαπάνερ εμπεπιέφοτν σο ςσοιφείο σηρ ςπασάληρ, και
 σα μέσπα για μείψςη σψν κπασικών δαπανών ππέπει να εςσιαςσούν πεπιςςόσεπο ςσον πεπιοπιςμό ατσών σψν
εξόδψν, ποτ είναι υανεπό όσι, ςτνολικά, ετθύνονσαι πολύ πεπιςςόσεπο για σην αύξηςη σοτ δημοςιονομικού
ελλείμμασορ από όσι σο κπασικό μιςθολόγιο και οι ςτνσάξειρ.
3. Κπασικά έςοδα
σον Πίνακα 2 υαίνεσαι ςση ςσήλη (α) η ποςοςσιαία αλλαγή ςσα κπασικά έςοδα
και ςση ςσήλη (β) η ςτνειςυοπά, ψρ ποςοςσό, σοτ κάθε εςόδοτ ςση μείψςη σψν
ςτνολικών κπασικών εςόδψν μεσαξύ 2007 και 2010.
Με εξαίπεςη σα φπημασοδοσικά έςοδα (δάνεια και φοπηγίερ), η μεγαλύσεπη
μείψςη ςσα κπασικά έςοδα πποήλθε από ση μείψςη σψν υόπψν ςσιρ κασηγοπίερ
άλλοι άμεςοι (-41%) και άλλοι έμμεςοι (-27%) υόποι, ποτ πεπιλαμβάνοτν σοτρ
υόποτρ κευαλαιοτφικών κεπδών, μεπιςμάσψν και άλλψν υόπψν πεπιοτςίαρ,
καθώρ και σα δικαιώμασα σοτ κσημασολογίοτ, σοτρ δαςμούρ, σα σέλη και σοτρ
υόποτρ σψν μηφανοκινήσψν οφημάσψν. Οι υόποι ατσοί είφαν και ση μεγαλύσεπη
ςτνειςυοπά ςση μείψςη σψν ςτνολικών κπασικών εςόδψν (38% και 14%,

Πίνακαρ 2: % αλλαγή κπασικών εςόδψν
(2007-10)
Πηγή εςόδψν

(α)

(β)

Υόποι υτςικών πποςώπψν 24%

-10%

Υόποι νομικών πποςώπψν -11%
Άλλοι άμεςοι υόποι

7%

-41%

38%

ΥΠΑ

-1%

1%

Υόποι κασανάλψςηρ

-3%

2%

Άλλοι έμμεςοι υόποι

-27%

14%

Φπημασοδοσικά έςοδα

-73%

68%

37%

-20%

-17%

100%

Άλλα έςοδα
ύνολο

ανσίςσοιφα). Μεγάλη μείψςη (-11%) παποτςίαςαν, επίςηρ, οι υόποι ςσα κέπδη
σψν επιφειπήςεψν (υόποι νομικών πποςώπψν), ενώ σα έςοδα από υόποτρ ςσα ειςοδήμασα σψν νοικοκτπιών (υόποι
υτςικών πποςώπψν, κτπίψρ δημοςίψν τπαλλήλψν) ατξήθηκαν κασά 24%.
Σο ςτμπέπαςμα από σοτρ απιθμούρ ςσον Πίνακα 2 είναι όσι η αύξηςη σοτ δημοςιονομικού ελλείμμασορ μεσαξύ 2007
και 2010 ουείλεσαι ςε μεγάλο βαθμό ςσην επιβπάδτνςη σηρ οικονομικήρ δπαςσηπιόσησαρ. Επομένψρ,
 οι ατξήςειρ ςσοτρ ςτνσελεςσέρ σηρ υοπολογίαρ σψν κεπδών (σο ειδικό σέλορ ςσιρ εσαιπίερ και η αύξηςη σηρ
υοπολογίαρ σψν μεπιςμάσψν) και σψν μιςθών (από 30% ςε 35% για ειςοδήμασα πέπαν σψν 60.000 ετπώ) ίςψρ να
μην οδηγήςοτν ςσα αναμενόμενα αποσελέςμασα, λόγψ πεπαισέπψ μείψςηρ σηρ οικονομικήρ δπαςσηπιόσησαρ
(υοπολογικήρ σοτρ βάςηρ) ποτ δτνασόν να πποκαλέςοτν, και
 είναι ςημανσικό σο δεύσεπο πακέσο μέσπψν να δώςει έμυαςη:
(α) ςσην ανάπστξη σηρ οικονομίαρ με εκσεσαμένερ αποκπασικοποιήςειρ, εκμίςθψςη τπηπεςιών ςσον ιδιψσικό
σομέα, μείψςη σψν υόπψν ςσα αδιανέμησα κέπδη και άλλα μέσπα ποτ θα δώςοτν ώθηςη ςσην οικονομία, και
(β) ςσην αύξηςη σψν υόπψν ςσα ειςοδήμασα από ακίνηση πεπιοτςία ποτ, κασά σεκμήπιο, ατξάνοτν σην
ειςοδημασική ανιςόσησα και δεν έφοτν απνησική επίδπαςη ςσην οικονομική δπαςσηπιόσησα.
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4. Κπασικό μιςθολόγιο
Οι απιθμοί ςσον Πίνακα 3 ςτγκπίνοτν σοτρ μιςθούρ ςσο δημόςιο και

Πίνακαρ 3: Μέςορ μιςθόρ κασά επάγγελμα

ιδιψσικό σομέα κασά επάγγελμα. Κασά γενική ομολογία ο ιδιψσικόρ
σομέαρ λεισοτπγεί ςση βάςη σηρ πποςυοπάρ και ζήσηςηρ, και οι

Επαγγελμασική ομάδα

Σομέαρ
Ιδιψσικόρ

Δημ./
Δημόςιορ Ιδιψσ.

μιςθοί ανσανακλούν πεπιςςόσεπο ςσην παπαγψγικόσησα σηρ

Διετθτνσέρ, αν. λεισοτπγοί

4809

4832

1.0

επγαςίαρ από όσι οι μιςθοί ςσο δημόςιο σομέα. Με ατσό σο κπισήπιο

Διδακσικό πποςψπικό

1218

3037

2.5

οι επγαζόμενοι με ςημανσικά τχηλούρ μιςθούρ ςσο δημόςιο σομέα

Άλλοι πποςονσούφοι

2328

2595

1.1

Σεφνικοί, βοηθοί

1851

2430

1.3

Γπαυείρ, δακσ/υοι, σαμίερ

1302

1744

1.3

Τπάλληλοι τπηπ./πψλησέρ

1221

1741

1.4

Ειδικετμένοι επγάσερ

1476

1908

1.3

Ανειδίκετσοι επγάσερ

812

1340

1.7

1457

2233

1.5

είναι σο διδακσικό πποςψπικό. Ατσό ίςψρ ουείλεσαι ςση διαυοπά
σηρ μέςηρ ηλικίαρ σοτ πποςψπικού ατσού ςσοτρ δύο σομείρ1 ή/και
ςσην ιςφτπή ςτνσεφνιακή δύναμη σψν δαςκάλψν και καθηγησών
μέςηρ παιδείαρ ςσο δημόςιο σομέα. Επίςηρ, τχηλοί - πάνσα ςε
ςύγκπιςη με σον ιδιψσικό σομέα - είναι οι μιςθοί σψν σεφνικών,

ύνολο

γπαυέψν και άλλψν 'φαμηλόμιςθψν' τπαλλήλψν σοτ δημόςιοτ σομέα. Ανσίθεσα, δεν υαίνεσαι όσι τπεπαμείβονσαι οι
διετθτνσέρ, οι ανώσεποι λεισοτπγοί και άλλοι πποςονσούφοι ςσον δημόςιο σομέα, ςε ανσίθεςη με ατσό ποτ πιθανόν να
πιςσεύει σο ετπύ κοινό. Από σην ανάλτςη ατσή πποκύπσει όσι:
 δεν είναι μόνο σο μέςο ύχορ αλλά και η διάπθπψςη σψν μιςθών ςσο δημόςιο σομέα ποτ φπειάζεσαι διόπθψςη,
ώςσε να μην πποκαλούνσαι ςσπεβλώςειρ ςσην αγοπά επγαςίαρ με απνησικέρ ςτνέπειερ για σην οικονομία.
5. Πποσεινόμενη αύξηςη ςσο ΥΠΑ
Ο Πίνακαρ 4 δείφνει σιρ επιπσώςειρ αύξηςηρ σοτ ΥΠΑ (από 15% ςε
17%)

ςσα

νοικοκτπιά,

σαξινομημένα

ςε

σπειρ

Πίνακαρ 4: Επιπσώςειρ αύξηςηρ σοτ ΥΠΑ

ειςοδημασικέρ

κασηγοπίερ: σα υσψφόσεπα 25%, σα μεςαία 25%-75% και σα
πλοτςιόσεπα 25%. Επειδή ο ςτνσελεςσήρ ΥΠΑ αυοπά ςε μέπορ μόνο
σψν κασαναλψσικών δαπανών, η μείψςη σηρ αγοπαςσικήρ δύναμηρ
σψν νοικοκτπιών είναι κασά μέςο όπο 0,8%. Επίςηρ, επειδή σα είδη
ππώσηρ ανάγκηρ (π.φ. σπόυιμα) δεν θα επηπεαςσούν από σην αύξηςη

Κασηγοπία ειςοδήμασορ

Μέςη
δαπάνη

Αύξηςη ΥΠΑ
% ςση
Ετπώ
δαπάνη

Φαμηλό (υσψφόσεπο 25%)

19617

139

0.71%

Μέςο (25% μέφπι 75%)

38565

304

0.79%

Τχηλό (πλοτςιόσεπο 25%)

57346

488

0.85%

38518

308

0.80%

ύνολον

σοτ ΥΠΑ, σα πλούςια νοικοκτπιά θα τποςσούν ελαυπά μεγαλύσεπη
μείψςη σηρ αγοπαςσικήρ δύναμηρ σοτ ειςοδήμασορ σοτρ από όσι σα υσψφά νοικοκτπιά. τμπεπαςμασικά:
 η αύξηςη σοτ ΥΠΑ είναι ένα μέσπο ποτ μποπεί να απουέπει ςημανσικά έςοδα για σο κπάσορ, φψπίρ να πποκαλεί
μεγαλύσεπερ ςσπεβλώςειρ ή/και μείψςη σηρ ανσαγψνιςσικόσησαρ ςε ςύγκπιςη με άλλοτρ υόποτρ.
6. Πποσεινόμενερ αλλαγέρ ςσην ΑΣΑ
ε πποηγούμενο φόλιο επιφειπημασολογώ όσι η ΑΣΑ είναι αφπείαςση και επικίνδτνη ςε μια ςύγφπονη οικονομία, όποτ
οι αγοπέρ αγαθών και επγαςίαρ λεισοτπγούν ανσαγψνιςσικά.2 Ατσό υαίνεσαι πιο καθαπά ςήμεπα από σο οξύμψπο
σηρ αύξηςηρ σψν μιςθών σψν δημοςίψν τπαλλήλψν ςε μια πεπίοδο ποτ σο κασά κευαλή ΑΕΠ σηρ φώπαρ μειώνεσαι.
Για σην πποςσαςία και βελσίψςη, σοτ βιοσικού επιπέδοτ όλψν σψν πολισών ππέπει:
 η ΑΣΑ να έφει καθοπιςσικό πόλο μόνο ςσην αύξηςη σψν ςτνσάξεψν και σψν κοινψνικών παποφών, και να
τπολογίζεσαι με μεγαλύσεπη ςσάθμιςη ςσιρ ατξήςειρ σψν σιμών σψν ειδών ππώσηρ ανάγκηρ,
 ςσον ιδιψσικό σομέα ο καθοπιςσικόρ πόλορ ςσην αύξηςη σψν μιςθών να ανήκει ςσην παπαγψγικόσησα, ώςσε η
οικονομία να αξιοποιεί ςσο μέγιςσο σιρ δτνασόσησέρ σηρ, και
 ςσο δημόςιο σομέα η αύξηςη σψν μιςθών να ςτνδέεσαι - αλλά όφι απαπαίσησα να σατσίζεσαι - με σην αύξηςη
σοτ κασά κευαλή ΑΕΠ.

1

Η μέςη ηλικία σοτ διδακσικού πποςψπικού ςσον ιδιψσικό σομέα είναι 33, ενώ ςσο δημόςιο 41 φπόνια.

2

'Μεπικέρ Αλήθειερ για σην ΑΣΑ', φόλιο Οικονομικήρ Πολισικήρ Απ. 18, Κένσπο Οικονομικών Επετνών, Πανεπιςσήμιο Κύπποτ, Ιούλιορ
2008: www.ucy.ac.cy/data/ecorece/ATA_%2028-05-08.pdf.
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7. τμπεπάςμασα πολισικήρ
Η δημοςιονομική κπίςη είναι κασά ένα μεγάλο μέπορ αποσέλεςμα γενικόσεπηρ οικονομικήρ κπίςηρ και η λήχη
λανθαςμένψν μέσπψν για σην ανσιμεσώπιςή σηρ δτνασόν να οδηγήςει σην οικονομία ςε ένα υαύλο κύκλο φπεψκοπίαρ.
Με ατσό σο ςκεπσικό, και ςση βάςη ςσασιςσικών δεδομένψν ποτ αναλύονσαι ςσο παπόν φόλιο, πποκύπσοτν σα
ακόλοτθα ςτμπεπάςμασα:
Η μείψςη σψν κπασικών δαπανών ππέπει να ςσοφεύει σοτρ μιςθούρ ή/και σον απιθμό σψν δημοςίψν τπαλλήλψν αλλά
όφι ιςοπεδψσικά, δεδομένοτ όσι δεν τπεπαμείβονσαι ςσον ίδιο βαθμό όλερ οι επαγγελμασικέρ κασηγοπίερ ςσον δημόςιο
σομέα. Επίςηρ, ςε ένα τγιέρ δημοςιονομικό καθεςσώρ δεν έφοτν θέςη ππακσικέρ ατσόμασηρ αύξηςηρ σψν μιςθών
(ΑΣΑ, εσήςιερ πποςατξήςειρ, διοπιςμοί/πποαγψγέρ βάςει απφαιόσησαρ κλπ) και ππέπει να ανσικασαςσαθούν με
ππακσικέρ ποτ ανσανακλούν ςσην παπαγψγικόσησα σψν κπασικών τπαλλήλψν (π.φ. μεσπήςιμοι ςσόφοι, εξψσεπικέρ
κπίςειρ/εξεσάςειρ και ςτγκπίςειρ με σον ιδιψσικό σομέα και άλλερ φώπερ) και ςση γενικόσεπη κασάςσαςη σηρ
οικονομίαρ (σο κασά κευαλή ΑΕΠ).
Η κτβέπνηςη δεν ππέπει να ςσαθεί μόνο ςσοτρ μιςθούρ σψν δημοςίψν τπαλλήλψν αλλά να πάπει μέσπα για ση
ςτγκπάσηςη άλλψν κπασικών δαπανών ποτ ππόςυασα κασαγπάυοτν μεγάλερ ατξήςειρ, όπψρ οι δαπάνερ για
κοινψνικέρ παποφέρ και σα λεισοτπγικά έξοδα. Για παπάδειγμα, να κασαπγήςει σιρ κπασικέρ παποφέρ (επιδόμασα
σέκνοτ, υοισησικέρ φοπηγίερ κλπ) ςε οικογένειερ ποτ δεν σιρ έφοτν ππαγμασικά ανάγκη. Ακόμα είναι ςκόπιμο η
κτβέπνηςη να πποφψπήςει ένα βήμα πάπα πέπα και να διεπψσηθεί αν ππέπει να πποςυέπει ςε όλοτρ δψπεάν
ππόςβαςη ςε κπασικά αγαθά και τπηπεςίερ όσαν ατσό ατξάνει σην κοινψνική ανιςόσησα (π.φ. δψπεάν υοίσηςη ςσην
ανώσαση εκπαίδετςη) και δημιοτπγεί κίνησπα κασάφπηςηρ από σοτρ δικαιούφοτρ, όπψρ είναι η ηθελημένη φπονική
παπάσαςη σψν ςποτδών ςσα κπασικά πανεπιςσήμια και οι αδικαιολόγησερ επιςκέχειρ και ςτνσαγογπαυήςειρ
υαπμάκψν ςσα κπασικά νοςηλετσήπια.
ε πεπιόδοτρ οικονομικήρ ύυεςηρ δεν ενδείκντσαι αύξηςη σψν υόπψν, αλλά μέσπα ποτ σονώνοτν σην οικονομική
δπαςσηπιόσησα, όπψρ είναι οι ιδιψσικοποιήςειρ ή/και μίςθψςη τπηπεςιών ςσον ιδιψσικό σομέα και η μείψςη σψν
υόπψν. Αν η αύξηςη σψν κπασικών εςόδψν είναι απαπαίσηση, ενδείκντνσαι η αύξηςη σηρ υοπολογίαρ ειςοδημάσψν
από ακίνηση πεπιοτςία και - ςε μικπόσεπο βαθμό - σοτ ΥΠΑ, επειδή είναι λιγόσεπο ςσπεβλψσικοί ςε ςύγκπιςη με
άλλοτρ υόποτρ. Οι ειδικοί υόποι έφοτν πόλο μόνο ςσην πποώθηςη ςτγκεκπιμένψν (π.φ. πεπιβαλλονσικών) ςσόφψν.
8. Επίλογορ
Είναι καιπόρ η κτβέπνηςη να δείξει σην απαισούμενη απουαςιςσικόσησα και ςοβαπόσησα ώςσε ο λαωκιςμόρ σψν
κομμάσψν και σα ςσενά ςτμυέπονσα οπγανψμένψν ομάδψν να μην έφοτν πόλο ςσο ςφεδιαςμό και ευαπμογή σηρ
κπασικήρ οικονομικήρ πολισικήρ. Είναι, επίςηρ, οικονομικά εγκλημασική η ανοφή ςε υαινόμενα όπψρ η υοποδιαυτγή
και σο ποτςυέσι, καθώρ και η αδτναμία σοτ κπάσοτρ να εξαλείχει ση γπαυειοκπασία και, γενικά, να βελσιώςει σοτρ
θεςμούρ ποτ έφοτν καθοπιςσικό πόλο ςσην παπαγψγικόσησα και ανσαγψνιςσικόσησα σηρ οικονομίαρ. Η κτβέπνηςη
ππέπει να αναλάβει σο πτθμιςσικό πόλο και να πποψθήςει μια ολοκληπψμένη μεσαππύθμιςη ποτ, μεσαξύ άλλψν, να
δίνει κίνησπα

οπθολογικήρ ςτμπεπιυοπάρ σόςο ςσο δημόςιο όςο και ςσον ιδιψσικό σομέα. Διαυοπεσικά, απγά ή

γπήγοπα, η Κτππιακή κοινψνία θα κληθεί πάλι να πληπώςει σιρ ςτνέπειερ σηρ κπασικήρ αππαξίαρ, όπψρ ςήμεπα
πληπώνει σιρ ςτνέπειερ σηρ αππαξίαρ σψν εκάςσοσε κτβεπνήςεψν να ανσιμεσψπίςοτν παπόμοια πποβλήμασα ςσο
παπελθόν.
Το Κένηπο Οικονομικών Επεςνών (ΚΟΕ) ηος Πανεπιζηημίος Κύππος είναι έναρ ανεξάπηηηορ, μη κεπδοζκοπικόρ οπγανιζμόρ
με ζηόσο ηην πποαγωγή ηηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ ζηα οικονομικά, κςπίωρ ζε θέμαηα πος ενδιαθέποςν ηην Κύππο.
Οι απόυεις ποσ εκθράζονηαι ζηα ‘τόλια Οικονομικής Πολιηικής’ είναι ηφν ζσγγραθέφν μόνο. Επιηρέπεηαι η αναδημοζίεσζη, η
αναπαραγφγή και η μεηάδοζη όλοσ ή μέροσς ηοσ τολίοσ, με αναθορά ζηο παρόν άρθρο και ηοσς ζσγγραθείς ηοσ.

Κένηρο Οικονομικών Ερευνών, Πνεπιζηήμιο Κύπρου, Σ.Θ. 20537, 1678 Λευκωζία, ΚΤΠΡΟ
Σηλέθωνο: 22893660, Σηλεομοιόηυπο: 22895027, Ιζηοζελίδα: www.erc.ucy.ac.cy, Ηλεκηρονική Διεύθυνζη: erc@ucy.ac.cy
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