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1. Ειςαγψγή
Σο παπόν φόλιο εκσιμά σιρ επιδπάςειρ σηρ μείψςηρ σηρ παπαγψγήρ ηλεκσπιςμού λόγψ σηρ έκπηξηρ
ςσο Μαπί ςσο πποωόν σηρ οικονομίαρ (ςτνολικά και κασά σομέα), ςσην ετημεπία σψν κασαναλψσών και
ςσιρ πποςδοκίερ σψν επιφειπήςεψν με ςσόφο σην ενημέπψςη και εξαγψγή ςτμπεπαςμάσψν πολισικήρ.
Ο τπολογιςμόρ σοτ κόςσοτρ σηρ έκπηξηρ ςσηπίζεσαι ςε οικονομεσπικέρ εκσιμήςειρ σοτ Κένσποτ
Οικονομικών Επετνών (ΚΟΕ) σοτ Πανεπιςσημίοτ Κύπποτ με ση φπήςη μακποοικονομικών ςσοιφείψν
και πεπιλαμβάνει: (α) σην απώλεια σηρ ΑΗΚ λόγψ μείψςηρ σηρ παπαγψγήρ ηλεκσπιςμού, (β) σην
απώλεια παπαγψγήρ ςσην οικονομία λόγψ μείψςηρ σηρ φπήςηρ ηλεκσπιςμού και (γ) σην απώλεια
ετημεπίαρ λόγψ αδτναμίαρ σψν νοικοκτπιών να κασαναλώςοτν σην ποςόσησα ηλεκσπιςμού ποτ
ανσιςσοιφεί ςση βέλσιςση κασανομή σοτ ειςοδήμασορ σοτρ.
Οι πιο πάνψ απώλειερ ςτνθέσοτν ση ςτνολική επίδπαςη σηρ μείψςηρ σοτ ηλεκσπιςμού ςσην
οικονομία φψπίρ να φπειάζονσαι τπολογιςμοί σψν επιπσώςεψν ςε επιμέποτρ μεσαβλησέρ (π.φ.
παπαγψγικόσησα), επειδή ατσέρ ήδη ανσανακλώνσαι ςσα μακποοικονομικά δεδομένα. Ωςσόςο, δεν
πεπιλαμβάνοτν σο κόςσορ σηρ απώλειαρ ζψών, σηρ αναπλήπψςηρ σοτ απολεςθένσορ κευαλαίοτ
σηρ ΑΗΚ και σηρ πεπιβαλλονσικήρ/τλικήρ κασαςσπουήρ ςσην πεπιοφή. Επιπλέον, ςσηπίζονσαι ςσην
σεφνολογία παπαγψγήρ (ςφέςη πποωόνσορ και ςτνσελεςσών σηρ παπαγψγήρ - επγαςία, κευάλαιο,
ενέπγεια) ποτ ιςφύει ιςσοπικά ςσην Κτππιακή οικονομία. Ατσό ςημαίνει όσι δεν πεπιλαμβάνοτν,
επίςηρ, στφόν απνησικέρ επιπσώςειρ από σο γεγονόρ όσι ςσην πποκειμένη πεπίπσψςη η μείψςη σηρ
φπήςηρ ηλεκσπιςμού ςσην παπαγψγή δεν ήσαν εκούςια/ππογπαμμασιςμένη και δτνασόν να έφει
πποκαλέςει αύξηςη σηρ αβεβαιόσησαρ ςε βαθμό ποτ να διαυοποποιήςει ση ςτμπεπιυοπά σψν
επιφειπήςεψν ή/και σψν νοικοκτπιών ςσην οικονομία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκσιμάσαι όσι λόγψ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί θα μειψθεί σο ΑΕΠ γύπψ ςσο 2,4% (ςε εσήςια βάςη)
φψπίρ να πεπιλαμβάνεσαι η απώλεια κευαλαίοτ σηρ ΑΗΚ, η απώλεια ετημεπίαρ σψν
νοικοκτπιών λόγψ ςσπέβλψςηρ σηρ κασανάλψςήρ σοτρ και οι απνησικέρ επιπσώςειρ ςσιρ
πποςδοκίερ και σο υτςικό πεπιβάλλον. Η ανεπγία αναμένεσαι να ατξηθεί κονσά ςση μια
ποςοςσιαία μονάδα. Οι σομείρ σοτ λιανικού εμποπίοτ και σηρ μεσαποίηςηρ έφοτν τποςσεί σιρ
μεγαλύσεπερ άμεςερ απνησικέρ επιπσώςειρ, ενώ ςε όλοτρ σοτρ σομείρ σηρ οικονομίαρ
δηλώνονσαι τχηλά ποςοςσά απαιςιόδοξψν πποςδοκιών. σο φόλιο πποσείνεσαι μέπορ σοτ
κόςσοτρ να καλτυθεί με έςοδα από ση υοπολογία ώςσε να πεπιοπιςσεί όςο σο δτνασό η αύξηςη
σηρ σιμήρ σοτ ηλεκσπιςμού ποτ είναι όφι μόνο πιο άδικη κοινψνικά αλλά και πιο βλαβεπή για
σην οικονομία. Η έκπηξη ςσο Μαπί επισείνει ακόμη πεπιςςόσεπο σην ανάγκη λήχηρ μέσπψν για
διόπθψςη σψν ςσπεβλώςεψν ποτ πποκαλούν οι πλείςσοι κπασικοί θεςμοί.
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Πανεπιςσήμιο Κύπποτ. σην έπετνα έφοτν επίςηρ ςτμμεσάςφει οι Μεσαπστφιακοί τνεπγάσερ σοτ ΚΟΕ
Αδάμορ Ανδπέοτ, ουία Ανδπέοτ και Αλέξανδπορ Πολτκάπποτ.

** Σεφνολογικό Πανεπιςσήμιο Κύπποτ.
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2. Επιπσώςειρ ςση ςτνολική παπαγψγή και ετημεπία
Ο ηλεκσπιςμόρ φπηςιμοποιείσαι από σιρ επιφειπήςειρ1 ψρ ειςποή ςσην παπαγψγή πποωόνσψν και ψρ κασαναλψσικό
αγαθό από σα νοικοκτπιά. Για σην ΑΗΚ, ο ηλεκσπιςμόρ είναι πποωόν ππορ πώληςη ςσιρ επιφειπήςειρ και σα νοικοκτπιά.
τνεπώρ, όςο διαπκεί η μειψμένη παπαγψγή ηλεκσπιςμού οι επιφειπήςειρ τυίςσανσαι κόςσορ λόγψ σηρ αδτναμίαρ
σοτρ να ςτνδτάςοτν σοτρ ςτνσελεςσέρ σηρ παπαγψγήρ (επγαςία, κευάλαιο και ενέπγεια) όπψρ επιβάλλει η βέλσιςση
σεφνολογία. Κασά αναλογία, σα νοικοκτπιά τυίςσανσαι κόςσορ γιασί δεν κασαναλώνοτν σοτρ ςτνδταςμούρ αγαθών
ποτ μεγιςσοποιούν σην ετημεπία σοτρ. Ενώ η ΑΗΚ τυίςσασαι κόςσορ γιασί μέπορ σοτ κευαλαίοτ σηρ έφει κασαςσπαυεί
με αποσέλεςμα να έφει μειψθεί δπαμασικά σο επίπεδο παπαγψγήρ σοτ πποωόνσορ σηρ.
Εκσιμάσαι όσι η έκπηξη ςσο Μαπί έφει μειώςει πεπίποτ ςσο μιςό ση δτνασόσησα σηρ ΑΗΚ να παπάγει ηλεκσπιςμό με ση
βέλσιςση για ατσήν σεφνολογία. Ωςσόςο, αναμένεσαι όσι ένα μεγάλο μέπορ σηρ μείψςηρ σηρ παπαγψγήρ ηλεκσπιςμού
θα αναπληπψθεί ςσαδιακά με αγοπά/παπαγψγή ηλεκσπιςμού με ευεδπικέρ ή/και ενοικιαςμένερ ηλεκσπογεννήσπιερ,
αγοπά ηλεκσπιςμού από σοτρ Σοτπκοκύππιοτρ και, μεςοππόθεςμα, με επενδύςειρ ςε νέο κευάλαιο. Παπάλληλα,
πολλοί φπήςσερ (ιδίψρ επιφειπήςειρ) θα αναπληπώςοτν μέπορ σηρ απώλειαρ ηλεκσπιςμού με δικέρ σοτρ γεννήσπιερ.
Όμψρ, η αναπλήπψςη ενόρ πποωόνσορ ςε τχηλόσεπο κόςσορ είναι οικονομικά ιςοδύναμη με μείψςη σηρ ποςόσησάρ
σοτ. Για σοτρ λόγοτρ ατσούρ δεν είναι εύκολο να τπολογίςει κανείρ με ακπίβεια πόςο έφει μειψθεί και για πόςο καιπό
θα είναι μειψμένη η παπαγψγή ηλεκσπιςμού λόγψ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί. σο παπόν φόλιο τπολογίζοτμε σιρ
οικονομικέρ επιπσώςειρ σηρ έκπηξηρ ποτ ανσιςσοιφούν ςε μείψςη σηρ παπαγψγήρ/φπήςηρ ηλεκσπιςμού 10%-20%. Οι
εκσιμήςειρ δίνονσαι ςε εσήςια βάςη, εκσόρ όποτ οπίζεσαι διαυοπεσικά. Νοείσαι όσι αν η μειψμένη παπαγψγή
ηλεκσπικού πεύμασορ ή η παπαγψγή σοτ ςε τχηλόσεπη σιμή διαπκέςει λιγόσεπο (πεπιςςόσεπο) από έναν φπόνο σόσε οι
εκσιμήςειρ σοτ κόςσοτρ σηρ έκπηξηρ ποτ παποτςιάζονσαι πιο κάσψ ππέπει να μειψθούν (ατξηθούν) ανάλογα.
2.1 Επιπσώςειρ ςση ςτνολική παπαγψγή
σον Πίνακα 1 παποτςιάζονσαι, ψρ ποςοςσιαίερ αλλαγέρ, οι εκσιμήςειρ μαρ για σιρ επιπσώςειρ σηρ μείψςηρ φπήςηρ
ηλεκσπιςμού ςσο ςτνολικό πποωόν σηρ οικονομίαρ. σον ίδιο πίνακα παποτςιάζονσαι οι επιπσώςειρ ποτ εκσιμάσαι όσι
θα έφει η μείψςη ηλεκσπιςμού ςση ζήσηςη άλλψν ςτνσελεςσών σηρ παπαγψγήρ - κευάλαιο, επγαςία και πεσπέλαιο.2
Πίνακαρ 1:

Σα αποσελέςμασα δείφνοτν όσι μια μείψςη ςση φπήςη ηλεκσπιςμού

Επίδπαςη μείψςηρ ηλεκσπιςμού ςσην παπαγψγή

κασά 10%-20% από σιρ επιφειπήςειρ ανσιςσοιφεί ςε μείψςη σοτ

Μείψςη ηλεκσπιςμού
Μείψςη ςτνολικήρ παπαγψγήρ

-10%

-20%

ςτνολικού πποωόνσορ σηρ οικονομίαρ κασά 0,8%-1,6%. Επίςηρ, η

-0,8%

-1,6%

μείψςη ςση φπήςη ηλεκσπιςμού υαίνεσαι όσι επηπεάζει απνησικά

0,0%

0,0%

-0,7%

-1,3%

1,6%

3,2%

Μεσαβολή ςτνσελεςσών
Κευάλαιο
Επγαςία
Πεσπέλαιο

ση ζήσηςη επγαςίαρ (απαςφόληςη) και θεσικά ση ζήσηςη
πεσπελαίοτ, ενώ η ζήσηςη κευαλαίοτ παπαμένει αμεσάβληση.
Ατσό ςημαίνει όσι ο ηλεκσπιςμόρ ςτμπληπώνει σην επγαςία,
τποκαθιςσά

σο

πεσπέλαιο,

ενώ

δεν

επηπεάζει

(όςο/ούσε

ςτμπληπώνει άλλο σόςο/ούσε τποκαθιςσά) σο κευάλαιο ςσην παπαγψγή. Η μείψςη σηρ απαςφόληςηρ ςσον Πίνακα 1
ανσιςσοιφεί με αύξηςη σηρ ανεπγίαρ κασά 0,6-1,2 ποςοςσιαίερ μονάδερ.
Επιπλέον, σο κασά κευαλή ειςόδημα θα μειψθεί άμεςα λόγψ σηρ απώλειαρ ή/και σοτ ατξημένοτ κόςσοτρ παπαγψγήρ
σηρ ίδιαρ σηρ ΑΗΚ. Εκσιμάσαι όσι σα έςοδα σηρ ΑΗΚ θα μειψθούν ςε εσήςια βάςη (Ιούλιορ 2011-Ιούνιορ 2012) κασά 26-

Ο όπορ 'επιφειπήςειρ' φπηςιμοποιείσαι εδώ τπό ετπεία έννοια και πεπιλαμβάνει σο κπάσορ (ςσο βαθμό ποτ ατσό φπηςιμοποιεί
ηλεκσπιςμό για σην παπαγψγή δημόςιψν και ιδιψσικών αγαθών και τπηπεςιών), σοτρ ατσοαπαςφολούμενοτρ και, γενικά, όλοτρ
όςοτρ έφοτν μεπίδιο ςσην παπαγψγή σοτ ςτνολικού πποωόνσορ σηρ οικονομίαρ.
1

Σα αποσελέςμασα σοτ Πίνακα 1 βαςίζονσαι ςε μια εκσιμημένη (Cobb-Douglas) ςτνάπσηςη παπαγψγήρ, από σιρ παπαμέσποτρ σηρ
οποίαρ τπολογίζεσαι η ςτνειςυοπά σψν ςτνσελεςσών ςσο ςτνολικό πποωόν σηρ οικονομίαρ, και ςε ένα εκσιμημένο (Translog) ςύςσημα
ζήσηςηρ ςτνσελεςσών παπαγψγήρ, από σιρ παπαμέσποτρ σοτ οποίοτ τπολογίζονσαι οι επιπσώςειρ σηρ μειψμένηρ φπήςηρ ηλεκσπικήρ
ενέπγειαρ ςση ζήσηςη άλλψν ςτνσελεςσών (κευάλαιο, επγαςία, πεσπέλαιο).
2

2
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65 εκ. ετπώ λόγψ σψν μειψμένψν πψλήςεψν πεύμασορ, ενώ σα έξοδά σηρ θα ατξηθούν κασά 130-190 εκ. ετπώ λόγψ
αύξηςηρ σοτ κόςσοτρ παπαγψγήρ. τνολικά, η ΑΗΚ θα έφει απώλεια πποςσιθέμενηρ αξίαρ 156-255 εκ. ετπώ, ποτ
ανσιςσοιφεί με 0,9%-1,5% μείψςη ςσο Ακαθάπιςσο Εγφώπιο Πποωόν (ΑΕΠ).3 Δεδομένοτ όσι ο οπιςμόρ σοτ ςτνολικού
πποωόνσορ σηρ οικονομίαρ ςσην οικονομεσπική ανάλτςη είναι πολύ κονσά ςσον οπιςμό σοτ ΑΕΠ, η ςτνολική απώλεια
ειςοδήμασορ αθποίζει ςε 1,7%-3,1% μείψςη σοτ ΑΕΠ. Ατσό μεσαυπάζεσαι ςε μείψςη σοτ κασά κευαλή ειςοδήμασορ
κασά 370-675 ετπώ, ποτ κασά μέςο όπο ςτνεπάγεσαι κόςσορ 1000-1820 ετπώ, πεπίποτ, για κάθε οικογένεια.
2.2 Απώλεια ετημεπίαρ
Η απώλεια ειςοδήμασορ λόγψ μείψςηρ σοτ πποωόνσορ σηρ οικονομίαρ ανσιςσοιφεί ςε ςτγκπισικά μεγαλύσεπη απώλεια
ετημεπίαρ όσαν ατσή ςτνδτάζεσαι με μείψςη σηρ δτνασόσησαρ σψν νοικοκτπιών να δαπανούν ςύμυψνα με σιρ
πποσιμήςειρ σοτρ. σην πποκειμένη πεπίπσψςη ατσό ςτμβαίνει διόσι σα νοικοκτπιά αναγκάζονσαι να κασαναλώνοτν
λιγόσεπο ηλεκσπιςμό από ατσόν ποτ μεγιςσοποιεί ση φπηςιμόσησα ποτ αποκομίζοτν από ση δαπάνη σοτ ειςοδήμασόρ
σοτρ.
Η απώλεια ετημεπίαρ λόγψ ςσπέβλψςηρ σηρ κασανάλψςηρ (γνψςσή ςση βιβλιογπαυία ψρ ‘deadweight loss’) είναι
ππαγμασικό αλλά όφι παπασηπήςιμο μέγεθορ και δεν πεπιλαμβάνεσαι ςσα επίςημα ςσασιςσικά ςσοιφεία. Εκσιμάσαι ψρ
σο φπημασικό πόςο ποτ θα ήσαν διασεθειμένο να πληπώςει σο νοικοκτπιό πποκειμένοτ να απουύγει ατσή ση
ςσπέβλψςη. Από σιρ εκσιμήςειρ μαρ, ποτ ςσηπίζονσαι ςε ένα μονσέλο κασανάλψςηρ ηλεκσπιςμού από σα νοικοκτπιά
ςσην Κύππο,4 πποκύπσει όσι με σιρ ςημεπινέρ πεπικοπέρ και τποθέσονσαρ μειψμένερ πεπικοπέρ από σο υθινόπψπο, η
απώλεια ετημεπίαρ σψν νοικοκτπιών ιςοδτναμεί με απώλεια ειςοδήμασορ σηρ σάξηρ σψν 80-95 εκ. ετπώ (ςε εσήςια
βάςη), ποτ ανσιςσοιφεί ςε μέςη απώλεια σηρ σάξηρ σψν 300 ετπώ κασά νοικοκτπιό, πεπίποτ. ημειψσέον όσι η
απώλεια ετημεπίαρ σψν νοικοκτπιών λόγψ τποφπεψσικήρ μείψςηρ σηρ κασανάλψςηρ ηλεκσπιςμού, εναλλακσικά,
μποπεί να τπολογιςσεί ψρ η αύξηςη σηρ σιμήρ σοτ ηλεκσπικού πεύμασορ ποτ θα πποκαλούςε σην ίδια ςσπέβλψςη ςσην
κασανάλψςη. Ευαπμογή ατσού σοτ τπολογιςμού οδηγεί ςε παπόμοια αποσελέςμασα.
3. Επιπσώςειρ ςσοτρ σομείρ σηρ οικονομίαρ
Πίνακαρ 2: Επίδπαςη ςσον κύκλο επγαςιών

Οι επιπσώςειρ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί ςσοτρ επιμέποτρ
σομείρ σηρ οικονομίαρ διεπετνήθηκαν μέςψ έπετναρ ςε
δείγμα 265 επιφειπήςεψν, ποτ διεξήφθη σην πεπίοδο

Σομέαρ
οικονομικήρ
δπαςσηπιόσησαρ

% επιφειπήςεψν
ποτ δηλώνοτν
Μείψςη

Όφι
μείψςη

Τπηπεςίερ

36,5

63,5

Λιανικό εμπόπιο

62,5

37,5

43% σψν επιφειπήςεψν δήλψςαν όσι μειώθηκε ο κύκλορ

Κασαςκετέρ

21,8

78,2

επγαςιών σοτρ, με σο λιανικό εμπόπιο και ση μεσαποίηςη

Μεσαποίηςη

48,5

να έφοτν σα τχηλόσεπα ποςοςσά. Οι ίδιοι σομείρ έφοτν,

ύνολο

43,4

25/07/2011-01/08/2011 από σην εσαιπεία RAI Consultants
Ltd.
Όπψρ υαίνεσαι ςσον Πίνακα 2, ςτγκπισικά με σον Ιούνιο,

% μείψςηρ
τνολικά

Λόγψ
11/7

Άλλοι
λόγοι

7,3

3,5

3,8

18,8

12,9

6,0

6,2

2,3

3,9

51,5

14,1

7,7

6,4

56,6

12,0

6,4

5,6

επίςηρ, κασαγπάχει ση μεγαλύσεπη μείψςη και ςσον κύκλο

Οι τπολογιςμοί βαςίζονσαι ςε δημοςιετμένερ πληπουοπίερ σηρ ΑΗΚ και τποθέςειρ σψν ςτγγπαυέψν. τγκεκπιμένα, αναμένονσαι
μειψμένερ πψλήςειρ πεύμασορ 200-500 εκ. κιλοβασώπψν, ςε εσήςια βάςη, με μέςη σιμή πώληςηρ 13 ςενσρ/κιλοβασώπα. Επίςηρ,
τποσέθηκε όσι ςσοτρ επόμενοτρ μήνερ η ΑΗΚ θα ανσιμεσψπίζει κόςσορ παπαγψγήρ ατξημένο κασά 5 ςενσρ/κιλοβασώπα, ενώ για σο
μιςό σοτ ππώσοτ εξαμήνοτ σοτ 2012, λόγψ επιδιόπθψςηρ μίαρ σοτλάφιςσον μονάδαρ σοτ Βαςιλικού, η αύξηςη ςσο μέςο κόςσορ
παπαγψγήρ θα πεπιοπιςσεί ςε 2 ςενσρ/κιλοβασώπα, με εσήςια παπαγψγή ηλεκσπιςμού πεπίποτ 5000 εκ. κιλοβασώπερ.
3

Σο μονσέλο έφει εκσιμηθεί με ση μέθοδο ςτνολοκλήπψςηρ και διαντςμασικήρ ατσοπαλινδπόμηςηρ (vector error correction), καθώρ και
με σην ευαπμογή μονσέλψν μίαρ εξίςψςηρ με ατσοπαλινδπόμηςη και κασανεμημένη τςσέπηςη (autoregressive distributed lag). Παπόλο
όσι ςσην πποκειμένη πεπίπσψςη η εκσίμηςη ενόρ ςτςσήμασορ κασαναλψσικήρ ζήσηςηρ, ποτ πεπιγπάυει πώρ σα νοικοκτπιά
κασανέμοτν σο ειςόδημά σοτρ ςσα διάυοπα αγαθά, θα ήσαν θεψπησικά πιο κασάλληλη, οι εκσιμήςειρ σψν πποαναυεπθένσψν
μονσέλψν οδηγούν ςε αξιόπιςσα εμπειπικά αποσελέςμασα ποτ ςτμυψνούν με ατσά ποτ αναυέπονσαι ςση διεθνή βιβλιογπαυία.
4
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επγαςιών σοτρ, 18,8% και 14,1%, ανσίςσοιφα, σην οποία ςε μεγάλο βαθμό (12,9% και 7,7%, ανσίςσοιφα) αποδίδοτν ςσην
έκπηξη ςσο Μαπί. Από επιφειπήςειρ ςσιρ τπηπεςίερ και κασαςκετέρ δηλώνεσαι όσι η μείψςη σοτ κύκλοτ επγαςιών
ουείλεσαι πεπιςςόσεπο ςε άλλοτρ λόγοτρ (κτπίψρ σην οικονομική κπίςη) και λιγόσεπο ςσην έκπηξη.
Η μείψςη, κασά μέςο όπο 6,4%, ςσον κύκλο επγαςιών σον Ιούλιο ςε ςφέςη με σον Ιούνιο λόγψ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί
ανσιςσοιφεί ςε πεπίποτ 7% μείψςη σοτ ΑΕΠ.5 Η μείψςη ατσή αυοπά ςσιρ άμεςερ επιπσώςειρ σον Ιούλιο, όπψρ
δηλώθηκαν από σιρ επιφειπήςειρ λίγο μεσά σο ςτμβάν και ίςψρ ππιν να ππολάβοτν να πποβούν ςε ενέπγειερ για
άμβλτνςη σψν απνησικών ςτνεπειών σηρ μειψμένηρ παποφήρ ηλεκσπιςμού (φπήςη ηλεκσπογεννησπιών, αλλαγή σοτ
ψπαπίοτ επγαςίαρ κλπ). Είναι λογικό να τποθέςει κανείρ όσι με σην πάποδο σοτ φπόνοτ, όςο ενσείνονσαι οι ενέπγειερ
ατσέρ, η απνησική επίδπαςη ςσο ςτνολικό πποωόν θα είναι μικπόσεπη και πιο κονσά ςσα αποσελέςμασα σηρ
οικονομεσπικήρ εκσίμηςηρ.
Πίνακαρ 3: Μείψςη ςση ζήσηςη και πποςυοπά
Σομέαρ
οικονομικήρ
δπαςσηπιόσησαρ
Τπηπεςίερ

Άμεςη (%)
Ζήσηςη

Πποςυοπά

Ο Πίνακαρ 3 παποτςιάζει σην άμεςη και αναμενόμενη (ςσοτρ

Αναμενόμενη (%)

επόμενοτρ έξι μήνερ) μείψςη ςση ζήσηςη και πποςυοπά

Πποςυοπά

οι σομείρ υαίνεσαι όσι έφοτν τποςσεί άμεςα σιρ απνησικέρ

Ζήσηςη

πποωόνσψν σψν επιφειπήςεψν λόγψ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί. Όλοι

4,8

7,5

7,7

5,6

επιδπάςειρ σηρ έκπηξηρ. Ση μεγαλύσεπη άμεςη μείψςη ςση

18,2

15,9

13,0

8,7

ζήσηςη και πποςυοπά είφε ο σομέαρ σοτ λιανικού εμποπίοτ και

Κασαςκετέρ

5,4

10,1

12,2

9,7

σηρ μεσαποίηςηρ. Με εξαίπεςη σο λιανικό εμπόπιο, ςσοτρ

Μεσαποίηςη

12,9

15,1

14,2

14,9

9,5

9,1

11,3

7,4

τπόλοιποτρ σομείρ η πποςυοπά μειώθηκε ςε μεγαλύσεπο

Λιανικό εμπόπιο

ύνολο

ποςοςσό από ση ζήσηςη.

Λόγψ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί οι επιφειπήςειρ ςση μεσαποίηςη, σο λιανικό εμπόπιο και σιρ κασαςκετέρ παποτςιάζονσαι
πιο απαιςιόδοξερ ςφεσικά με ση μελλονσική ζήσηςη σψν πποωόνσψν σοτρ από όσι ατσέρ ςσον σομέα σψν τπηπεςιών.
Παπάλληλα, ςε όλοτρ σοτρ σομείρ αναμένεσαι μείψςη σηρ ζήσηςηρ σοτρ επόμενοτρ έξι μήνερ (λιγόσεπο ςσιρ
τπηπεςίερ) και οι επιφειπήςειρ δηλώνοτν όσι θα μειώςοτν σην πποςυοπά πποωόνσψν σοτρ. Η αναμενόμενη μείψςη ςση
ζήσηςη και σην πποςυοπά ανσανακλά σην απνησική χτφολογία ποτ επικπασεί μεσαξύ επιφειπημασιών και ενιςφύει σην
εκσίμηςη ποτ βαςίζεσαι ςσην οικονομεσπική ανάλτςη όσι βπαφτππόθεςμα σο ΑΕΠ θα παποτςιάςει ςημανσική μείψςη.
τνολικά, η άμεςη επίδπαςη ποτ είφε η έκπηξη ςσο Μαπί ςση ζήσηςη και ςσην πποςυοπά είναι πεπίποτ ςσα ίδια
επίπεδα. Για σοτρ επόμενοτρ έξι μήνερ οι επιφειπήςειρ αναμένοτν, επίςηρ, μειψμένη ζήσηςη και πποςυοπά ςε
ποςοςσά ποτ δεν απέφοτν ςημανσικά. Ατσό ςτνεπάγεσαι όσι δεν θα ατξηθεί ο πληθψπιςμόρ λόγψ σηρ μείψςηρ σηρ
παπαγψγήρ σηρ οικονομίαρ ποτ ςτνδέεσαι με σην έκπηξη. Ωςσόςο, η σατσόφπονη μείψςη σηρ πποςυοπάρ και ζήσηςηρ
πποδιαγπάυει ιςοπποπία σηρ οικονομίαρ ςε φαμηλόσεπα επίπεδα και ενιςφύει σην εκσίμηςη όσι σο επίπεδο σηρ
ανεπγίαρ θα ατξηθεί.
4. τμπεπάςμασα πολισικήρ
σο παπόν φόλιο παποτςιάςαμε μια εκσίμηςη σοτ κόςσοτρ σηρ μειψμένηρ ποςόσησαρ ηλεκσπιςμού ποτ πποέκτχε
από σην έκπηξη ςσο Μαπί, με ςσόφο ατσή να ενςψμασψθεί ςσο ςφεδιαςμό σηρ οικονομικήρ πολισικήρ σηρ κτβέπνηςηρ
για έξοδο από σην κπίςη. τνοπσικά, εκσιμάσαι όσι λόγψ σηρ έκπηξηρ θα μειψθεί σο ΑΕΠ γύπψ ςσο 2,4% (ςε εσήςια
βάςη), ποτ κασά μέςο όπο ανσιςσοιφεί ςε πεπίποτ 1400 ετπώ μείψςη σοτ ειςοδήμασορ σψν νοικοκτπιών. ε ατσή ση
μείψςη δεν πεπιλαμβάνονσαι η απώλεια κευαλαίοτ σηρ ΑΗΚ και οι στφόν πεπιβαλλονσικέρ επιπσώςειρ. Επιπλέον,
κασά μέςο όπο σα νοικοκτπιά θα τποςσούν απώλεια ετημεπίαρ σηρ σάξηρ σψν 300 ετπώ εσηςίψρ, λόγψ αδτναμίαρ να
κασαναλώςοτν σην ποςόσησα ηλεκσπιςμού ποτ ανσιςσοιφεί ςση βέλσιςση κασανομή σοτ ειςοδήμασόρ σοτρ. Ατσή η
απώλεια δεν είναι άμεςα μεσπήςιμη και δεν πεπιλαμβάνεσαι ςσιρ επίςημερ ςσασιςσικέρ.
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Ο λόγορ σοτ κύκλοτ επγαςιών ππορ σο ΑΕΠ είναι 1,36 και οι σομείρ ποτ εξεσάζονσαι καλύπσοτν σο 66% σοτ ΑΕΠ.
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Είναι ςημανσικό να σονιςσεί εδώ όσι οι πιο πάνψ εκσιμήςειρ βαςίζονσαι κτπίψρ ςε οικονομεσπική ανάλτςη ιςσοπικών
δεδομένψν και ςε πολλούρ αςσάθμησοτρ παπάγονσερ, για παπάδειγμα πόςο θα διαπκέςει η ανιςοπποπία πποςυοπάρ
και ζήσηςηρ ηλεκσπιςμού, αν και πόςο ςύνσομα η ΑΗΚ θα παπάγει επαπκείρ ποςόσησερ ηλεκσπικού πεύμασορ, πόςο
θα ατξηθεί σο κόςσορ σοτ ηλεκσπιςμού κλπ. τνεπώρ, τπόκεινσαι ςε μεγάλα πεπιθώπια λάθοτρ. Ωςσόςο, πιςσεύοτμε
όσι έφει μεγαλύσεπη ςημαςία σο πώρ θα ανσιμεσψπιςσούν οι ςτνέπειερ σοτ κόςσοτρ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί από σο να
εκσιμηθεί με μεγάλη ακπίβεια σο μέγεθόρ σοτρ. ε κάθε πεπίπσψςη, ο σελικόρ αποδέκσηρ ατσού σοτ κόςσοτρ είναι
κάθε κασαναλψσήρ - τπάλληλορ, επιφειπημασίαρ, ατσοαπαςφολούμενορ, άνεπγορ, ςτνσαξιούφορ κλπ. Ατσό ποτ
ππέπει να πποβλημασίςει σην κτβέπνηςη είναι η μεσακύληςη σοτ κόςσοτρ σηρ έκπηξηρ ςσον κασαναλψσή να γίνει με
σπόπο ποτ να είναι όφι μόνο κοινψνικά δίκαιορ αλλά και οικονομικά αποσελεςμασικόρ, δηλαδή να έφει σιρ ολιγόσεπο
οδτνηπέρ ςτνέπειερ ςσην οικονομική δπαςσηπιόσησα.
Η μεσακύληςη ολόκληποτ σοτ κόςσοτρ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί ςσην σιμή σοτ ηλεκσπικού πεύμασορ δεν ικανοποιεί σο
κπισήπιο σηρ κοινψνικήρ δικαιοςύνηρ, επειδή, όπψρ πποκύπσει από σα δεδομένα σηρ σασιςσικήρ Τπηπεςίαρ, σο
μεπίδιο σοτ ηλεκσπιςμού ςση δαπάνη σψν υσψφών είναι τχηλόσεπο από ατσό σψν πλοτςίψν. Επίςηρ, δεν ικανοποιεί
σο κπισήπιο σηρ οικονομικήρ αποσελεςμασικόσησαρ επειδή θα ατξήςει πεπιςςόσεπο σιρ σιμέρ σψν εγφώπια
παπαγόμενψν πποωόνσψν και θα μειώςει σην ανσαγψνιςσικόσησα σηρ Κτππιακήρ οικονομίαρ. Θεψπούμε όσι θα ήσαν
λιγόσεπο άδικο κοινψνικά και λιγόσεπο απνησικό οικονομικά αν μέπορ σοτ κόςσοτρ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί καλτυθεί με
έςοδα από σο ΥΠΑ και ειδικούρ (πεπιβαλλονσικούρ) υόποτρ κασανάλψςηρ - ςσο βαθμό, βέβαια, ποτ ατσό είναι
επισπεπσό ςσα πλαίςια σηρ ΕΕ. Εδώ ππέπει να σονιςσεί όσι δεν πποσείνοτμε σην αύξηςη σοτ ΥΠΑ και σψν ειδικών
υόπψν κασανάλψςηρ, αλλά ση φπημασοδόσηςη μέποτρ σοτ κόςσοτρ σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί με ατσούρ σοτρ υόποτρ,
π.φ. μειώνονσαρ άλλερ κπασικέρ δαπάνερ ποτ φπημασοδοσούνσαι με έςοδα από σοτρ ίδιοτρ υόποτρ.
5. Επίλογορ
Η έκπηξη ςσο Μαπί ςτνέβη ςε μια πεπίοδο ποτ η Κύππορ ανσιμεσψπίζει σιρ ςτνέπειερ σηρ διεθνούρ οικονομικήρ
κπίςηρ και σηρ αδτναμίαρ σηρ πολισείαρ να παπέμβει αποσελεςμασικά για να διοπθώςει σα φπόνια διαπθπψσικά
πποβλήμασα σηρ οικονομίαρ. Ατσό ςημαίνει όσι γίνεσαι ακόμα πιο επισακσική η λήχη μέσπψν για εξτγίανςη σηρ
οικονομίαρ, απφίζονσαρ με ατσά ποτ φπειάζονσαι για διόπθψςη σψν ςσπεβλώςεψν ςσην αγοπά επγαςίαρ ποτ
πποκαλεί σο κπασικό μιςθολόγιο και ςφέδιο ςύνσαξηρ, η ΑΣΑ, σα ςψμασεία επγαζομένψν και επιφειπημασιών, σα
πολισικά κόμμασα και άλλοι πολισειακοί θεςμοί ποτ τποςκάπσοτν ση θεμελιώδη απφή ποτ ςσηπίζει σην
αποσελεςμασική λεισοτπγία σηρ οικονομίαρ, δηλαδή ση ςύνδεςη σηρ αμοιβήρ (ατσού ποτ κάποιορ 'ςσεπεί' από σην
κοινψνία) με σο πποωόν ποτ παπάγει (ατσό ποτ κάποιορ 'πποςυέπει' ςσην κοινψνία). Ωρ αποσέλεςμα σψν
ςσπεβλώςεψν ατσών ένα μεγάλο μέπορ σοτ επγασικού δτναμικού ςσην Κύππο, ποτ πεπιλαμβάνει σοτρ δημόςιοτρ
τπαλλήλοτρ, σοτρ τπαλλήλοτρ σψν ημικπασικών οπγανιςμών και, ςε μικπόσεπο βαθμό, τπαλλήλοτρ ςσον ιδιψσικό
σομέα (π.φ. σπάπεζερ), αμείβεσαι ςση βάςη κπισηπίψν ποτ δεν ανσανακλούν σην παπαγψγικόσησά σοτ και, ςτνήθψρ,
πεπιςςόσεπο από όςο φπειάζεσαι για να απαςφοληθεί. Γενικά, μια πολισεία ποτ δεν διαδπαμασίζει πόλο πτθμιςσή για
να είναι η οικονομία σηρ ανσαγψνιςσική αλλά, ανσίθεσα, τποβαθμίζει σο πόλο σηρ ςε μεςάζονσα για να καλύχει με
υοπολογικά έςοδα σην ανεπάπκεια σψν θεςμών σηρ, δεν αξιοποιεί σιρ δτνασόσησερ ποτ έφει για οικονομική ανάπστξη,
είναι ετάλψση ςε αμέλεια ποτ οδηγεί ςε κασαςσπουικά γεγονόσα όπψρ ατσό σηρ έκπηξηρ ςσο Μαπί και, όσαν ςτμβούν
σέσοια γεγονόσα, δεν έφει σα οικονομικά και άλλα αποθέμασα να σα ανσιμεσψπίςει.
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, Πανεπιζηήμιο 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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