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Παρουσιάζεται σήμερα η «Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2015». Έχοντας
υπ’ όψιν ότι είναι η 12η στην σειρά νομίζω ότι το ΙΝΕΚ –ΠΕΟ έχει θεσμοθετήσει πλέον, με
τη μορφή της έκθεσης ένα αξιόπιστο και αξιόλογο σημείο αναφοράς, στο πεδίο της
οικονομικής και κοινωνικής έρευνας της Κύπρου.
Ανεξάρτητα από την φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζει τα ζητήματα τα οποία η έκθεση
πραγματεύεται,

κανένας νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μια

ουσιαστική συμβολή στην θεώρηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της
κυπριακής οικονομίας. Και βέβαια για όλους όσους δεν αρκούνται μόνο στην ανάλυση της
κατάστασης και στην κατανόηση της αλλά ενδιαφέρονται και παλεύουν για την αλλαγή της,
η έκθεση αποτελεί ταυτόχρονα και ένα σημαντικό εργαλείο.
Φέτος η αποτίμηση της κατάστασης στην οικονομία και την απασχόληση, γίνεται για τρίτο
συνεχή χρόνο μετά από το κούρεμα των καταθέσεων και την βίαιη και καταστροφική
επιχείρηση

«διάσωσης» η οποία επιβλήθηκε στον Κυπριακό λαό, ως αποτέλεσμα της

συμφωνίας με το Euro group και της υπογραφής του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης.
Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή μπορούμε να έχουμε από άποψη στοιχείων και εκτιμήσεων μια
εικόνα αξιολόγησης 3ετίας, δίνει την δυνατότητα για πιο ολοκληρωμένα και με μεγαλύτερη
ασφάλεια υπολογισμού αποτελέσματα, ώστε να μπορεί πλέον αντικειμενικά να κριθούν οι
επιπτώσεις της συγκεκριμένης πολιτικής η οποία έχει επιλεγεί από την Τρόικα και την
κυβέρνηση μας, για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Η ανάλυση των στοιχείων και των αριθμών καταδεικνύει δυστυχώς ξεκάθαρα, ότι η συνταγή
η οποία εφαρμόζεται αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα ότι είναι μια συνταγή σκληρά
αντιλαϊκή. Αυτό που συμβαίνει στην πράξη, είναι μια νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση στο
οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, αποτέλεσμα της οποίας είναι, από την μια το βάρος από
τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης να φορτωθεί
μονόπλευρα και μονομερώς στους εργαζόμενους και στα αδύνατα στρώματα της κοινωνίας
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και από την άλλη, η επαναφορά του καπιταλιστικού κύκλου στην φάση της σταθεροποίησης
και της ανάπτυξης, να στηριχτεί αποκλειστικά, στην κατολίσθηση των μισθών, την δραματική
διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας και την συρρίκνωση των εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωμάτων.
Τα ευρήματα δυστυχώς της έκθεσης μιλούν από μόνα τους. Χωρίς να επεκταθώ στην ανάλυση
τους θα ήθελα να σταθώ πολύ σύντομα μόνο σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα τα οποία
στηρίζουν και τεκμηριώνουν τις προτεραιότητες του κινήματος μας, όπως αυτές καθορίζονται
στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της ΠΕΟ.
Το πρώτο από τα συμπεράσματα που ήθελα να σημειώσω,

είναι η πορεία συνεχούς

υποβάθμισης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας με αποτέλεσμα για πρώτη φορά τα
τελευταία 40 χρόνια, το 2014-2015 οι καθαρές επενδύσεις στην κυπριακή οικονομία να είναι
αρνητικές. Κάτι που με βάση τα δεδομένα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2016.
Αυτή η διαπίστωση, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλες παραμέτρους της ακολουθούμενης
πολιτικής, καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση στηρίζει την προοπτική της ανάπτυξης όχι πάνω
στην ανοικοδόμηση και τον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας σε πιο ορθολογιστική
κατεύθυνση, αλλά πάνω στην καταστροφή παραγωγικού δυναμικού και ιδιαίτερα πάνω στην
μονόπλευρη υποβάθμιση των συνθηκών ζωής της μάζας των εργαζομένων.
Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση της ανεργίας, στην πραγματικότητα
δεν υπάρχει στην εικόνα. Ακόμα και με τις αισιόδοξες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σε σχέση με τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης, η ουσιαστική μείωση της ανεργίας δεν
φαίνεται να είναι κάτι που μπορεί βάσιμα να ελπίζουμε ότι ακολουθεί. Οι πολιτικές των
εξαμήνων και των επιδομάτων κατάρτισης των 500 ευρώ είναι φανερό ότι δεν φέρνουν
ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού δεν δημιουργούν συνθήκες για πραγματική αύξηση της
απασχόλησης. Αντίθετα, με την επανάληψη τους, τείνουν να μετατραπούν σε ακόμα ένα
μηχανισμό ενίσχυσης της απορρύθμισης στην αγορά εργασίας.
Εμείς θεωρούμε ότι υπήρχε και υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Αλλά αυτή η επιλογή στηρίζεται
σε ριζικά διαφορετική φιλοσοφία. Προϋποθέτει συνειδητή επιθετική πολιτική για επενδύσεις
και ανάπτυξη με πρωταγωνιστή το κράτος και ευρύτερα τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας
και ταυτόχρονα προστασία και τόνωση της ενεργής ζήτησης με μέτρα στήριξης και σταδιακής
ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης του λαού.
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Το δεύτερο το οποίο εξάγεται ως συμπέρασμα από τα ευρήματα της έκθεσης και το οποίο θα
πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, είναι η πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα, διεύρυνση
της κοινωνικής ανισότητας, η οποία παίρνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Ο ρυθμός αυτής
της διεύρυνσης είναι τρομαχτικός.
Με τα στοιχεία που παρατίθενται, η απαξίωση της μισθωτής εργασίας έχει οδηγήσει την
αγοραστική δύναμη των μέσων μισθών στα επίπεδα του 1996. Δηλαδή πίσω μια ολόκληρη
εικοσαετία.
Αν συνυπολογίσουμε στην εξίσωση την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, την διεύρυνση
των απλήρωτων ωρών εργασίας που επιβάλλονται εκβιαστικά στους εργαζομένους, καθώς
και τις απώλειες των λιγότερο προνομιούχων στρωμάτων του λαού από τον ακρωτηριασμό
που έχει υποστεί το κοινωνικό κράτος, αντιλαμβανόμαστε ποια είναι πίσω από τα συνθήματα
και τις επικοινωνιακές ατάκες, η ουσία του οικονομικού θαύματος, για το οποίο ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, ο υπουργός οικονομικών και οι διάφοροι άλλοι υπερασπιστές της
νεοφιλελεύθερης συνταγής, χαίρονται και πανηγυρίζουν. Μέσα από ποιες διαδρομές, έχει
οδηγηθεί η Κύπρος να είναι με βάση τα στοιχεία η χώρα με την μεγαλύτερη κοινωνική
ανισότητα στην Ευρώπη και με τον ψηλότερο με διαφορά ρυθμό διεύρυνσης αυτής της
ανισότητας.
Τα ευρήματα λοιπόν της έκθεσης, τεκμηριώνουν όχι μόνο τις εκτιμήσεις της ΠΕΟ για την
πραγματική κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας αλλά υποστηρίζουν και τους
στόχους και τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει και τις οποίες πολύ πρόσφατα έχουμε
συνοψίσει και διατυπώσει δημόσια, μέσα από το έκτακτο συνέδριο της ΠΕΟ το οποίο
πραγματοποιήθηκε πριν δυο περίπου βδομάδες.
Αυτές οι προτεραιότητες

αφορούν πρώτα και κύρια την διαδικασία ανανέωσης των

συλλογικών συμβάσεων που έχουν λήξει ή λήγουν το τέλος του 2015,

όπου έχουμε

αποφασίσει να διεκδικήσουμε επαναφορά των όρων απασχόλησης οι οποίοι έχουν
διαφοροποιηθεί προς τα κάτω λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν τον 2013 και την
διεκδίκηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν την εφαρμογή των
συλλογικών συμβάσεων και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης.
διεκδίκηση, τη θεωρούμε

στρατηγικής σημασίας, αφού η

Ειδικά αυτή τη

δραματική ανατροπή του

συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών η οποία είναι αποτέλεσμα της
έκρηξης της ανεργίας, ευνοεί την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την εμφάνιση
φαινομένων ασύδοτης συμπεριφοράς από την πλευρά των εργοδοτών.
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Αφορούν επίσης το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου με τις ιδιωτικοποιήσεις, τον αγώνα για
επαναδιεκδίκηση κοινωνικών δικαιωμάτων τα οποία έχουν κουτσουρευτεί, ιδιαίτερα για τους
συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως και τον αγώνα για εφαρμογή
του ΓΕΣΥ το οποίο να στηρίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας
πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.
Αγαπητοί προσκεκλημένοι
Φίλες και φίλοι
Είπα και προηγούμενος δεν είναι πρόθεση μου να αναφερθώ εκτενώς και να αναλύσω σε βάθος
τα συμπεράσματα της Έκθεσης. Αυτό θα το κάμει ο διακεκριμένος ερευνητής, συνεργάτης
του ΙΝΕΚ και εξαίρετος, ο επιστήμονας αγαπητός φίλος Ηλίας Ιωακείμογλου.

Εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω ως επίλογο αυτού του χαιρετισμού είναι ότι το ΙΝΕΚ –
ΠΕΟ με την παρουσίαση της Έκθεσης έχει στόχο να συμβάλει δημιουργικά και
εποικοδομητικά στον κοινωνικό και ακαδημαϊκό διάλογο γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα της
οικονομικής ανάπτυξης, τα οποία καθορίζουν σε τελική ανάλυση το μέλλον της απασχόλησης,
της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής προόδου.
Για το συνδικαλιστικό κίνημα, η έκθεση συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο που θα μας βοηθήσει
στην σωστή και αντικειμενική ανάλυση σημαντικών και ουσιαστικών παραμέτρων της
οικονομίας και της κοινωνίας έτσι ώστε οι θέσεις, οι διεκδικήσεις και η πολιτική του εργατικού
κινήματος να βασίζεται στην αναγκαία τεκμηρίωση στην βάση της επιστημονικής ανάλυσης.
Θέλω να ευχαριστήσω ξανά όσους συνέβαλαν στην δημιουργία αυτής της μελέτης και
βεβαίως όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ για αυτή την
παρουσίαση.
Ευχαριστώ

