






1 
 

Περιεχόμενα 

Πρόλογος του προέδρου του Δ.Σ. ΙΝΕΚ-ΠΕΟ.      3 

Εισαγωγή του γενικού διευθυντή του ΙΝΕΚ ΠΕΟ.      5 

Κεφάλαιο 1 

Η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών της Κύπρου. 

(Ηλίας Ιωακείμογλου)           11 

Κεφάλαιο 2  

Η αγορά εργασίας. Αμοιβές και απασχόληση. 

(Ηλίας Ιωακείμογλου)           51 

Κεφάλαιο 3 

Δημόσιο έλλειμμα και δημόσιο χρέος. 

(Ηλίας Ιωακείμογλου)           71 

Κεφάλαιο 4 

Η κρίση του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο. 

(Ηλίας Ιωακείμογλου)           87 

Κεφάλαιο 5 

Εσωτερική υποτίμηση ή δημιουργική ανασυγκρότηση της 

Κυπριακής οικονομίας; (Ηλίας Ιωακείμογλου)       99 

Κεφάλαιο 6 

Η φύση και τα αίτια της παγκόσμιας κρίσης. 

(Σταύρος Τομπάζος)           117 

 



2 
 



3 
 

Πρόλογος 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΠΕΟ εκδίδει την εφετινή Έκθεση για την Κυπριακή 
Οικονομία και την Απασχόληση ενώ η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι: 
αντιμετωπίζει προβλήματα χρέους που δημιουργήθηκαν από την τραπεζική κρίση, 
πιέζεται για ρυθμίσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε υποχώρηση των κοινωνικών 
και οικονομικών κατακτήσεων των εργαζομένων. Το ζητούμενο για τις δυνάμεις της 
εργασίας είναι η διέξοδος σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης  που θα δίνει στους 
εργαζόμενους την θέση που τους αξίζει, αφού αυτοί είναι  οι παραγωγοί του πλούτου 
της χώρας μας. 

Η υπέρβαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε σήμερα και η έξοδος από την 
σημερινή κρίση πρέπει να γίνει με ένα τρόπο που θα σέβεται το επίπεδο ζωής των 
εργαζόμενων τάξεων, το μισθό, την κοινωνική συνοχή, το δικαίωμα στην εργασία, το 
δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή σύνταξη, την καλή παράδοση εργασιακών σχέσεων που 
έχουμε οικοδομήσει στις προηγούμενες δεκαετίες. Πρέπει να σέβεται βασικές 
κοινωνικές κατακτήσεις του λαού μας, όπως είναι ο θεσμός του συνεργατισμού, το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, η παραγωγή και διάθεση βασικών αγαθών από 
δημόσιους κοινωφελείς οργανισμούς, δωρεάν πρόσβαση στη μόρφωση, την 
αλληλέγγυα κοινωνική πολιτική που στηρίζει τις ευάλωτων και ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Η προσπάθεια εξόδου πρέπει, ακόμα, να σέβεται τους φυσικούς και 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας, διασφαλίζοντας τις πηγές ευημερίας των 
σημερινών και μελλοντικών γενεών της πατρίδας μας. 

Η συνταγή των δανειστών μας, που δυστυχώς βρίσκει απήχηση σε κάποιες ντόπιες 
πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας, προσανατολίζεται σε αντίθετη κατεύθυνση. Εάν 
αυτή η προσέγγιση κυριαρχήσει θα οδηγήσει την οικονομία μας σ’ ένα φαύλο κύκλο 
αυτοτροφοδοτούμενης ύφεσης με καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους 
και την κοινωνική συνοχή στην πατρίδα μας. Η εμπειρία που υπάρχει σε μία σειρά 
άλλες χώρες της Ευρώπης που βρέθηκαν σε παρόμοια θέση με την Κύπρο, 
επιβεβαιώνει τις ανησυχίες αυτές. 

Η εφετινή ετήσια έκθεση μας βοηθάει να σκεφτούμε σε μία άλλη κατεύθυνση και να 
διατυπώσουμε μία διαφορετική πρόταση εξόδου από την κρίση. 

Η έκθεση αναλύει την πορεία της κυπριακής οικονομίας, όχι μόνο τις βραχυχρόνιες, 
ετήσιες, εξελίξεις, αλλά και την συνολική πορεία στις δεκαετίες του 2000 και του 
2010.  Διαμορφώνει μια άποψη για τα αδύναμα σημεία αυτής της πορείας για να 
προσδιορίσει πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση χωρίς να διευρύνουμε τις 
ανισότητες, την φτώχεια, την κοινωνική αδικία, και τελικά πώς να ακυρώσουμε μια 
πορεία προς έναν τύπο κοινωνίας που θεωρούμε ότι έχουμε αφήσει οριστικά πίσω 
μας. 
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Η έκθεση στην προσπάθεια της να είναι επίκαιρη αναλύει επίσης τα δημόσια 
οικονομικά, καθώς και την κατάσταση στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, γεγονός 
που την κάνει εξαιρετικά χρήσιμη για την τρέχουσα συζήτηση αντιμετώπισης των 
προβλημάτων που βρίσκονται ενώπιον μας. 

Έχουμε την πεποίθηση ότι η έκθεση θα αποτελέσει μία σημαντική πηγή αναφοράς 
για όσους ενδιαφέρονται για την κοινωνική διάσταση της προσπάθειας  εξόδου από 
την σημερινή κρίση. Για όσους πιστεύουν ότι η όποια προσπάθεια αντιμετώπισης της 
σημερινής κρίσης πρέπει να νοιάζεται για την κοινωνική ανάπτυξη και για την 
συμμετοχή των εργαζομένων στα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης. 

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ που εργάστηκαν για τη 
σύνταξη της έκθεσης και τους συγχαίρω για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. 

Καλή ανάγνωση! 

 

Πάμπης Κυρίτσης 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και Γ.Γ. της ΠΕΟ
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Στην σημερινή συγκυρία ιστορικής κρίσης  της καπιταλιστικής οικονομίας, η Κύπρος 
βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν το 
μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα ακολουθήσει στο μέλλον. Ο τύπος ανάπτυξης της 
δεκαετίας του 2000 τίθεται πλέον, εκ των πραγμάτων, σε αμφισβήτηση. Πιο 
συγκεκριμένα, η μετάβαση της κυπριακής οικονομίας, κατά τα έτη 2004-2008, από 
ένα εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στις εξαγωγές υπηρεσιών σε ένα 
εσωστρεφές καθεστώς χρηματιστικής ρύθμισης της οικονομίας, βασισμένο στον 
δανεισμό, στις κατασκευές κατοικιών και στην ιδιωτική κατανάλωση, είχε ως 
αποτέλεσμα μεγάλα ελλείμματα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, τα 
οποία καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό από εισροή κεφαλαίων για χρηματιστικές 
επενδύσεις και καταθέσεις (παρά την μεγάλη συμβολή των ξένων άμεσων 
επενδύσεων). Οδηγήθηκε, έτσι, η Κυπριακή οικονομία σε μια εύθραυστη κατάσταση 
εξάρτησης από το τραπεζικό σύστημα και τις χρηματιστικές αγορές, η οποία 
απέκρυπτε τα σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας του εξαγωγικού τομέα. Τα 
δυσμενή αποτελέσματα αυτού του χρηματιστικού καθεστώτος ρύθμισης της 
οικονομίας, εκδηλώθηκαν με την έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και 
οδήγησαν την χώρα σε τετραετή στασιμότητα και εκρηκτική άνοδο της ανεργίας. Σε 
αυτά πρέπει να προσθέσουμε και μια δημοσιονομική κρίση που αρχικά 
κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό από πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που 
επιδιώκουν να υπαχθεί η χώρα σε διαδικασίες επίβλεψης και τιμωρίας από τους 
διεθνείς οργανισμούς κατά το παράδειγμα άλλων χωρών της ευρωζώνης. Τέλος, 
ήρθε να προστεθεί και η κρίση αξιοπιστίας ενός τραπεζικού συστήματος το οποίο 
είχε γίνει υπερτροφικό στα πλαίσια του χρηματιστικού καθεστώτος ρύθμισης της 
οικονομίας, και την διάσωση του οποίου αναλαμβάνει το Δημόσιο προκαλώντας την 
δραματική αύξηση του δημοσίου χρέους. Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησε η 
Κυπριακή οικονομία στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, και ιδιαίτερα κατά τα έτη 
2004-2008, έχει επομένως φτάσει στα απόλυτα όριά του, βρίσκεται σε βαθιά κρίση 
και η αντικατάστασή του με ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί πλέον επείγον 
καθήκον. Αποτελεί επίδικο αντικείμενο των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών 
δύναμης, ποιο θα είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης. 

Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης προτείνεται στην Κύπρο από την Τρόικα: πρόκειται για 
ένα μοντέλο ανάπτυξης ασιατικού τύπου, με πολύ χαμηλούς μισθούς, ανυπαρξία 
θεσμών που προστατεύουν την εργασία και απουσία του κοινωνικού κράτους. Τον 
δρόμο προς ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης ανοίγει η πρόταση της Τρόικας για 
εφαρμογή της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης -μιας πολιτικής που έχει 
εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, με καταστροφικές και 
δραματικές κοινωνικές συνέπειες. 

Το θεωρητικό σχήμα της εσωτερικής υποτίμησης προβλέπει ότι μια οικονομία 
μπορεί, μειώνοντας τους μισθούς, να μειώσει τις τιμές και να βελτιώσει έτσι την 
ανταγωνιστικότητά της, να αυξήσει επομένως τις εξαγωγές της και την συνολική 
ζήτηση, άρα και την παραγωγή, και να οδηγηθεί σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας στο 
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οποίο θα υπάρχει αφενός μεν πληθωρισμός σταθερός και ίσος προς τον 
πληθωρισμό των ανταγωνιστριών χωρών, αφετέρου δε βελτιωμένο εξωτερικό 
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.  

Ωστόσο, οι πραγματικές δυνατότητες της εσωτερικής υποτίμησης να οδηγήσει την 
οικονομία σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας μπορούν να είναι πολύ διαφορετικές από 
τις διακηρυγμένες δυνατότητές της. Αυτό συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση, 
προκειμένου να πυροδοτήσει την  διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης, οφείλει να 
βυθίσει την οικονομία στην ύφεση με εργαλείο την δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει 
να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες (μισθούς του δημόσιου τομέα, συντάξεις, δημόσια 
έργα, κοινωνικό κράτος κλπ) και να αυξήσει τους φόρους για να μειωθούν η ζήτηση, 
η παραγωγή και οι επενδύσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί ανεργία και να μειωθούν 
εξαιτίας της οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα 
θα επέτρεπε την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή την πτώση των τιμών, την αύξηση 
των εξαγωγών και την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτή η διαδικασία, όμως, δεν 
εξελίσσεται ανεμπόδιστη, διότι αναπτύσσονται διαδοχικοί κύκλοι 
ανατροφοδοτούμενης ύφεσης, ανεργίας και αποεπένδυσης, οι οποίοι είναι σε θέση να 
παρεμποδίζουν, πρόσκαιρα ή για μια ολόκληρη δεκαετία ή περισσότερο, την 
προσαρμογή της οικονομίας και να την κρατούν σε κατάσταση μαρασμού για πολύ 
καιρό πριν η εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή οι μειώσεις των τιμών, επαναφέρουν την 
οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά μέσω των εξαγωγών. Εν τω μεταξύ ο κόσμος της 
εργασίας βυθίζεται στην στέρηση, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και η 
οικονομία οδεύει προς ένα μοντέλο ανάπτυξης ασιατικού τύπου με τα γνωστά 
κοινωνικά και ανθρώπινα προβλήματα που το διακρίνουν.  

Η πρόταση της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕΚ είναι διαφορετική από αυτήν της Τρόικας. 
Η έκθεση διαπιστώνει ότι στην Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία ήπιας 
προσαρμογής η οποία τείνει να εξαλείψει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες της 
οικονομίας (εξωτερικό έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, πρωτογενές 
έλλειμμα του δημοσίου) διατηρώντας το ΑΕΠ και την απασχόληση στάσιμα ή έστω 
σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2008. Εφόσον αυτή η διαδικασία 
της ήπιας προσαρμογής μπορεί μεσοπρόθεσμα να παράγει πλεονάσματα, θα 
μπορούσε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να επιτρέψει την 
επιστροφή της Κύπρου στις αγορές για δανεισμό με χαμηλότερα επιτόκια, και την 
διαχείριση του δημοσίου χρέους με ευνοϊκούς όρους.  

Ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία ήπιας προσαρμογής έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα 
και δεν μπορεί να λύσει τα διαρθρωτικά προβλήματα του παραγωγικού συστήματος. 
Για τον λόγο αυτό, η έκθεση του ΙΝΕΚ επαναφέρει την πρόταση που είχε διατυπώσει 
ήδη από το 2003, σε σχέση με το αναπτυξιακό μοντέλο της κυπριακής οικονομίας:  

Πρώτο, την παραγωγική ανασυγκρότηση του τουρισμού και την ανάπτυξη του 
ποιοτικού τουρισμού των διαφοροποιημένων προϊόντων, των μικρών 
εγκαταστάσεων και των ήπιων μορφών εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος, 
του τουρισμού που βασίζεται στην ειδικευμένη εργασία. 
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Δεύτερο, την δημιουργία και άλλων «πόλων ανταγωνιστικότητας» εκτός από τον 
τουρισμό, με την επιλογή συγκεκριμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων που να 
επιτρέπουν την αξιοποίηση του υπαρκτού βιομηχανικού ιστού αλλά και την επέκταση 
του σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Αν η Κυπριακή οικονομία κατορθώσει να 
αποκτήσει  ανταγωνιστική θέση σε μια μεγάλη αγορά χάρη στις εξαγωγές προϊόντων 
μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, και εάν επιπλέον η δραστηριότητα αυτή διατηρεί 
ισχυρές διακλαδικές σχέσεις, τότε θα δημιουργηθεί ένας «πόλος 
ανταγωνιστικότητας» με θετικές επιπτώσεις σε ανιόντες κλάδους και σε κατιόντες 
κλάδους αυτής της εξαγωγικής παραγωγικής δραστηριότητας με σημαντικά 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (στους ανιόντες κλάδους με την αύξηση της 
ζήτησης για ενδιάμεσα αγαθά και πάγια κεφαλαιουχικά αγαθά, και στους κατιόντες 
κλάδους με την μείωση των κόστους των προϊόντων που βρίσκονται στα επόμενα 
στάδια παραγωγής).  

Μια στρατηγική ήπιας προσαρμογής της οικονομίας και παραγωγικής 
αναδιάρθρωσης με εξαγωγικό προσανατολισμό μπορεί να φέρει την οικονομία σε 
αναβαθμισμένη θέση στον διεθνή ανταγωνισμό και να παρέχει στην κοινωνία 
πρόσβαση σε υψηλό οικονομικό επίπεδο διαβίωσης.  

Αυτή εξάλλου είναι και η θεμελιώδης διαφορά μας από την πρόταση της εσωτερικής 
υποτίμησης: ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει η ευημερία των οικονομικών δεικτών χωρίς 
την ταυτόχρονη ευημερία και των ανθρώπων. 

Όπως και στην περσινή έκδοση, δημοσιεύουμε και αυτή τη χρονιά μία καινούργια 
εργασία του φίλου Σταύρου Τομπάζου που συνδράμει κατά την άποψή μας στην 
προσπάθεια κατανόησης της φύσης και των αιτιών της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης. 

 

Παύλος Καλοσυνάτος 

Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕΚ – ΠΕΟ 
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Το 2013, η Κυπριακή οικονομία θα έχει κλείσει μία πενταετία ύφεσης (2009-2013) σε 
συνέχεια μιας πενταετίας υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης (2004-2008) 
(διάγραμμα 1). Με την έναρξη της κρίσης, κατά το 2009, η Κυπριακή οικονομία 
εισήλθε σε ύφεση (-1,9% του ΑΕΠ) που σχετιζόταν άμεσα με τη διεθνή οικονομική 
κρίση. Μετά από την οριακή ανάκαμψη της διετίας 2010-2011, η παραγωγή 
επανήλθε περίπου στο επίπεδο του 2008 (διάγραμμα 1), πλην όμως αναμένεται ότι 
μέχρι το τέλος του 2012 το ΑΕΠ θα έχει μειωθεί περαιτέρω κατά 2,3%. Έτσι, στο 
τέλος της τετραετίας 2009-2012, το επίπεδο της παραγωγής της Κυπριακής 
οικονομίας θα παραμένει μικρότερο από το αντίστοιχο του 2008. Εάν μάλιστα 
επαληθευθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες το 
ΑΕΠ θα μειωθεί ξανά κατά το 2013 (-1,7%), το επίπεδο της παραγωγής θα είναι στο 
τέλος της πενταετίας 2009-2013, περίπου 4,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ 
χαμηλότερο από το 2008. 

Διάγραμμα 1. Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (%, 1996-2012 και πρόβλεψη 
2013) 

 

Αυτές οι μεταβολές του ΑΕΠ σχετίζονται με τις διακυμάνσεις στην τουριστική 
δραστηριότητα: Αφενός μεν η ύφεση του 2009 οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό (όχι όμως 
αποκλειστικά)1

                                                
11 Το 2009, όταν οι ρυθμοί αύξησης των εισοδημάτων στην ΕΕ-15 και στις άλλες χώρες-
πελάτες του κυπριακού τουρισμού μειώθηκαν, ο αριθμός των περιηγητών μειώθηκε 

 στη θεαματική μείωση του αριθμού των αλλοδαπών περιηγητών κατά 



14 
 

10%, αφετέρου δε η ανάκαμψη των ετών 2010-2011 σχετιζόταν με το γεγονός ότι 
κατά την εν λόγω διετία υπήρξε αθροιστική αύξηση του αριθμού των περιηγητών 
κατά 12% περίπου. 

Διάγραμμα 2. ΑΕΠ και αριθμός περιηγητών (% ετήσιες μεταβολές, 1995-2012) 

 

Η εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τον τουρισμό φαίνεται στη στατιστική 
συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ και του αριθμού των 
περιηγητών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2, κατά το 2010-2011, η άνοδος της 
τουριστικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από εμφανείς αυξήσεις του ΑΕΠ. 
Ταυτοχρόνως, όμως, οι αυξήσεις αυτές, συγκρινόμενες με προηγούμενα έτη, ήταν 
μικρές2

                                                                                                                                       
θεαματικά κατά 260 χιλιάδες άτομα. Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής 
οικονομίας κατέστη αρνητικός (-1,9%), βεβαίως σε συνάρτηση και με τις μειώσεις της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που επηρέασαν και αυτές 
αρνητικά το ΑΕΠ. 

. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την ίδια διετία μια σειρά παραγόντων 
δημιουργούσαν έντονες υφεσιακές τάσεις (τα προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, το ατύχημα στο Μαρί τον Ιούλιο 2011, η μειωμένη εξωτερική ζήτηση στον 
τομέα της οικοδομής, η μείωση της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες από τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης κ.ά.). Μόνο χάρη στην άνοδο της τουριστικής κίνησης 
των ετών 2010-2012 κατόρθωσε η Κυπριακή οικονομία να περιορίσει την 

2 Ακριβέστερα, οι μεταβολές του ΑΕΠ ανά μονάδα εκατοστιαίας αύξησης του αριθμού των 
περιηγητών ήταν κατά τη διετία 2010-2011 μικρότερες σε σύγκριση με τα παλαιότερα έτη. 



15 
 

ύφεση σε μόνο 2,6 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για την τριετία. Επειδή ισχύει 
η στατιστική διαπίστωση ότι θεωρώντας τους άλλους παράγοντες σταθερούς, η 
αύξηση του αριθμού των περιηγητών κατά 10% αυξάνει περίπου κατά 2 εκατοστιαίες 
μονάδες το ΑΕΠ, είναι εύλογη η παραδοχή ότι χωρίς την άνοδο της τουριστικής 
δραστηριότητας κατά 17% περίπου το 2010-2012, η αθροιστική μεταβολή του ΑΕΠ 
θα είχε ανέλθει σε μείωση 6,0% έναντι 2,6% που παρατηρήθηκε. 

Διάγραμμα 3. Αριθμός περιηγητών και ΑΕΠ στην ΕΕ-15 (% ετήσιες μεταβολές, 
1995-2012) 

 

Ο αριθμός των επισκεπτών παρουσιάζει συσχέτιση με το ρυθμό οικονομικής 
μεγέθυνσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 "παλαιών" μελών, δηλαδή 
των πλέον αναπτυγμένων χωρών της ΕΕ. Ακριβέστερα, ο ρυθμός μεταβολής του 
ΑΕΠ στην ΕΕ-15 επηρεάζει, από κοινού με άλλους παράγοντες, τη μεταβολή του 
αριθμού των περιηγητών. Η συσχέτιση αυτή ήταν σταθερή πριν το 2008 και 
περιγράφεται από την ευθεία ΑΑ' στο διάγραμμα 3. Από το 2009, η σχέση μεταξύ 
των δύο μεγεθών μεταβλήθηκε εξαιτίας της εντονότερης παρουσίας επισκεπτών από 
άλλες αγορές (ιδιαίτερα από τη Ρωσία) και της πολιτικής αστάθειας σε 
ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Η σχέση μεταξύ των δύο 
μεγεθών (ΑΕΠ στην ΕΕ-15 και αριθμός περιηγητών) περιγράφεται τώρα από την 
ευθεία ΒΒ' στο διάγραμμα 3. Ως αποτέλεσμα, οι μειώσεις ή οι μικρές αυξήσεις στο 
ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης των 15 στη διάρκεια της κρίσης των ετών 2008-2012, 
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προκάλεσαν μεταβολές στον αριθμό των περιηγητών που ήταν κατά πολύ 
ευνοϊκότερες από αυτές που θα ίσχυαν με τα παλαιότερα δεδομένα. Πιο 
συγκεκριμένα, με βάση τη συσχέτιση που ίσχυε πριν την κρίση, το 2011, με μικρή 
αύξηση του ΑΕΠ στις χώρες της ΕΕ-15 (περίπου 1,5%), θα έπρεπε να 
παρατηρήσουμε μείωση του αριθμού των επισκεπτών της Κύπρου κατά 2% 
περίπου, ενώ υπήρξε αύξηση κατά 10%. Αντίστοιχα, το 2012, με μηδενική αύξηση 
του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, υπήρξε αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 5% αντί 
μείωσης 10% που προβλεπόταν με τα παλαιότερα δεδομένα. Υπήρξε, επομένως, 
μέσα στην κρίση, μια ευνοϊκή διαρθρωτική μετατόπιση του Κυπριακού 
τουρισμού (η οποία περιγράφεται από την μετατόπιση της ευθείας ΑΑ' στη θέση 
ΒΒ') χάρη στην οποία η Κυπριακή οικονομία δεν περιήλθε σε κατάσταση 
βαθύτερης ύφεσης. 

Διάγραμμα 4. Αριθμός περιηγητών (σε εκατομμύρια άτομα,1995-2012) 

 

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2012, οι αφίξεις επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 5% 
περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011 χάρη στην μεγάλη άνοδο 
των περιηγητών από τη Ρωσία και την ανάκτηση μεριδίων από τις αγορές της 
Μεσογείου. Μετά από την ανάκαμψη του κυπριακού τουρισμού κατά τα έτη 2010-
2012, ο αριθμός των επισκεπτών κατά το 2012 υπερέβη τα προ της κρίσης επίπεδα 
και θα είναι, πιθανότατα, μέχρι το τέλος του έτους, ο υψηλότερος αριθμός 
περιηγητών της περιόδου 1995-2012, με εξαίρεση τις ιστορικά υψηλές τιμές της 
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διετίας 2000-2001, όταν η Κύπρος δέχθηκε περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια 
επισκέπτες (διάγραμμα 4).  
Το ερώτημα που τίθεται μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, είναι εάν η βελτίωση 
αυτή στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του Κυπριακού τουρισμού έχει 
μονιμότερο χαρακτήρα (έστω μεσοπρόθεσμο) ή εάν δεν αποτελεί λύση των 
χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων του τουριστικού τομέα. Ενδέχεται οι 
αλλαγές στη σύνθεση της ζήτησης που παρατηρήθηκαν κατά την τελευταία τριετία να 
έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα ως οφειλόμενες σε έκτακτους παράγοντες3

Βεβαίως, οι εξαγωγές υπηρεσιών της Κύπρου δεν ανάγονται αποκλειστικά στον 
τουρισμό. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, απέκτησαν σημαντική δυναμική 
οι εξαγωγές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις (business services), οι οποίες αναπτύχθηκαν χάρη στην ποιότητα 
του εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε το 2010 το προϊόν του κλάδου αυτού να 
ανέρχεται σε 11% του ΑΕΠ (έναντι 6%  το 1995). Κατά το 2009 οι υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις εξασφάλιζαν ήδη το 25% του πλεονάσματος της Κύπρου στο εξωτερικό 
ισοζύγιο υπηρεσιών έναντι 27% του τουρισμού, 26% των μεταφορών και 13% των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  

. 
Επομένως, το ζήτημα της παραγωγικής αναβάθμισης του τουρισμού με σκοπό την 
βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. 

Οι εξαγωγές υπηρεσιών απετέλεσαν τον ισχυρό κινητήρα της μεγέθυνσης της 
Κυπριακής οικονομίας στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και μέχρι το 2002. 
Έκτοτε, και μέχρι το 2010, η αύξηση του ΑΕΠ πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά 
περιορισμένη συμβολή των εξαγωγών υπηρεσιών, καθώς ο αριθμός των περιηγητών 
κατά την εν λόγω περίοδο παρέμεινε πρακτικά στάσιμος στο επίπεδο του 2000 
(διάγραμμα 4). Η οικονομική μεγέθυνση, κατά τα έτη 2002-2009, αντιθέτως, 
στηρίχθηκε σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες που ανέλαβαν το ρόλο της 
κινητήριας δύναμης της οικονομίας, με την έννοια ότι αναπλήρωσαν το κενό που είχε 
δημιουργήσει η διαρθρωτική κρίση του τουρισμού. Η συμβολή των εξαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών της Κύπρου, που αντιπροσωπεύει σε σημαντικό βαθμό τις 
εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών, φαίνεται στο διάγραμμα 5 για τα έτη 1996-2012. 
Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται και η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης για εγχώρια 
προϊόντα (δηλαδή η εγχώρια ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που απευθύνεται 
στους εγχώριους παραγωγούς και όχι στις εισαγωγές). Προκύπτει από το διάγραμμα 
αυτό, ότι στο σύνολο των οκτώ ετών 2002-2009, η συμβολή των εξαγωγών στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε αθροιστικά σε 1,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 22,6 
μονάδων της εσωτερικής ζήτησης για εγχώρια προϊόντα. Εάν εξαιρέσουμε από την 
υπό εξέταση περίοδο το έτος 2009, ως ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της ύφεσης, η 
συμβολή των εξαγωγών ανέρχεται σε 6,6 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 19,4 της 
εσωτερικής ζήτησης για εγχώρια προϊόντα. Επομένως, στη διάρκεια της δεκαετίας 
                                                
3 Από τεχνική άποψη, αυτό θα σήμαινε ότι στο διάγραμμα 3, η Κυπριακή οικονομία κινείται 
ακόμη περί την ευθεία ΑΑ' και ότι τα σημεία που αντιστοιχούν στα έτη 2008-2012 αποτελούν 
απλές εξαιρέσεις (outliers) που οφείλονται σε εξωγενείς, βραχυχρόνιους παράγοντες. 
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του 2000, η εσωτερική ζήτηση ήταν η κινητήρια δύναμη της κυπριακής 
οικονομίας.  

Διάγραμμα 5. Συμβολή εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης στη διαμόρφωση του 
ΑΕΠ (σε εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, 1996-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Η εικόνα αυτή αντιστράφηκε πλήρως κατά τα έτη 2010-2011: η συμβολή της 
εσωτερικής ζήτησης που απευθύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις ήταν αρνητική, ενώ 
αντιθέτως η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ήταν θετική. Υπήρξε, 
επομένως, κατά τη διετία 2010-2011, αντιστροφή στη σχετική σημασία εσωτερικής 
και εξωτερικής ζήτησης. Κατά το 2012, όμως, η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης 
ήταν έντονα αρνητική και η συμβολή της εξωτερικής ζήτησης ελαφρώς αρνητική. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 2,3%. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το 2013, η Κυπριακή οικονομία θα 
βασιστεί και πάλι για τη μεγέθυνση του προϊόντος της μόνο στις εξαγωγές. Επειδή 
όμως η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική 
μείωση, το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,7%. Κατά την παρούσα περίοδο 
(δηλαδή τα έτη 2010-2012 και σύμφωνα με τις προβλέψεις και το 2013), οι 
εξαγωγές υπηρεσιών έγιναν εκ νέου η κυριότερη κινητήρια δύναμη της 
κυπριακής οικονομίας, χωρίς όμως να μπορούν να αντισταθμίσουν τις 
μεγάλες μειώσεις της εσωτερικής ζήτησης. 
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Στο διάγραμμα 6 φαίνεται η συμβολή της επένδυσης παγίου κεφαλαίου και της 
συνολικής κατανάλωσης (ιδιωτικής και δημόσιας) στο ΑΕΠ για τα έτη 1996-2012 
(καθώς και η πρόβλεψη για το 2013). Η συμβολή της κατανάλωσης υπήρξε 
καταφανώς υψηλότερη από την αντίστοιχη της επένδυσης παγίου κεφαλαίου ακόμη 
και κατά την πενταετία υψηλών ρυθμών ανάπτυξης 2004-2008, όταν υπήρξε αύξηση 
της συμβολής των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή, όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα 7, οφειλόταν εν πολλοίς στην ανοδική πορεία των επενδύσεων σε 
κατοικίες.  

Διάγραμμα 6. Συμβολή επένδυσης και κατανάλωσης στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (σε 
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, 1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Με την έναρξη της κρίσης, όμως, αυτό το εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της 
Κυπριακής οικονομίας φθάνει στα όριά του και δίνει τη θέση του στις εξαγωγές. 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6, κατά την τετραετία 2009-2012, αμφότερες οι 
συνιστώσες της εσωτερικής ζήτησης (επένδυση και κατανάλωση) συνέβαλαν 
αρνητικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Οι επενδύσεις σε κατοικίες μειώθηκαν 
θεαματικά από το 2009 και ο όγκος τους κατά το 2012 είχε υποχωρήσει κατά 13 έτη, 
στο επίπεδο του 1999. Υποχώρηση μιας εξαετίας παρουσιάζει ο όγκος των 
επενδύσεων σε μηχανές και μεταλλικά προϊόντα. Όσον αφορά τη συμβολή της 
κατανάλωσης στην αύξηση της ζήτησης και του προϊόντος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος 
των αυξήσεων του ΑΕΠ οφείλονταν, κατά τα έτη 1996-2008 στην κατανάλωση, 
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ιδιαίτερα δε στις αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, η συμβολή της από το 2009 
και μετά καθίσταται έντονα αρνητική. Αρνητική έχει καταστεί και η συμβολή της 
δημόσιας κατανάλωσης ως αποτέλεσμα της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. 
Όλοι επομένως οι παράγοντες που αύξαναν την εσωτερική ζήτηση στη διάρκεια της 
δεκαετίας του 2000 και την καθιστούσαν κινητήρα της Κυπριακής οικονομίας έχουν 
πλέον καταστεί ανενεργοί. Για το 2003 προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ότι τόσο οι επενδύσεις όσο και η κατανάλωση θα συμβάλουν αρνητικά στο ΑΕΠ. 

Διάγραμμα 7. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (δισεκατομμύρια ευρώ, σε 
σταθερές τιμές 2000, 2000-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Συμπερασματικά, μετά το 2001, η διαρθρωτική κρίση του τουρισμού είχε ως 
αποτέλεσμα η κυπριακή οικονομία να αναπτύσσεται με κυριότερη κινητήρια 
δύναμη την εσωτερική ζήτηση. Από τις συνιστώσες της εσωτερικής ζήτησης, 
μεγαλύτερη σημασία είχαν η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις σε 
κατοικίες. Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούσαν μια σημαντική αλλαγή στον 
τρόπο λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας από ένα καθαρά εξωστρεφές σε 
ένα σχετικά εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης. Με την έναρξη της κρίσης, 
ωστόσο, η εσωστρέφεια τερματίζεται και οι εξαγωγές υπηρεσιών 
μετατρέπονται εκ νέου σε κινητήρα της Κυπριακής οικονομίας. Οι εξελίξεις 
αυτές σχετίζονται με την άνοδο του αριθμού των περιηγητών και των 
αντίστοιχων εσόδων. Το ερωτήματα που τίθενται τώρα είναι, πρώτον, εάν η 
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βελτίωση αυτή της τουριστικής δραστηριότητας έχει ή μπορεί να αποκτήσει 
μονιμότερο χαρακτήρα ή είναι πρόσκαιρη βελτίωση που οφείλεται σε 
έκτακτους, βραχυχρόνιους παράγοντες, και δεύτερον, εάν η δυναμική των 
εξαγωγών μπορεί να ενισχυθεί ώστε να αντισταθμίσει τις μεγάλες μειώσεις της 
εσωτερικής ζήτησης. 

Διάγραμμα 8. Συμβολή ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης στη διαμόρφωση του 
ΑΕΠ (σε εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, 1996-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Η συμβολή των εισαγωγών στο ΑΕΠ κατά την περίοδο της κρίσης (2009-2012) ήταν 
εξαιρετικά θετική καθώς ο όγκος των εισαγωγών μειώθηκε θεαματικά υπό την 
επίδραση της υποχώρησης της εγχώριας ζήτησης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 9, 
οι μεταβολές του όγκου των εισαγωγών παρουσιάζουν έντονη εξάρτηση από τις 
μεταβολές της εσωτερικής ζήτησης. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι η μείωση της 
εγχώριας ζήτησης κατά το 2009-2012 οδήγησε σε μειώσεις των εισαγωγών 
προβλεπόμενες σχετικά ικανοποιητικά από την συσχέτισή τους με την εσωτερική 
ζήτηση. Η θετική συμβολή των εισαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ έχει το νόημα 
ότι ένα μικρότερο μέρος της εσωτερικής ζήτησης διατίθεται για την αγορά 
εισαγομένων προϊόντων και απελευθερώνονται έτσι πόροι για την αύξηση της 
εσωτερικής ζήτησης που απευθύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις. Με άλλους 
όρους, μπορούμε να περιγράψουμε το ίδιο φαινόμενο αναφερόμενοι στη μείωση της 
διείσδυσης των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά. 
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Διάγραμμα 9. Εγχώρια ζήτηση και όγκος εισαγωγών (αγαθά και υπηρεσίες, ετήσιες 
% μεταβολές, 1996-2012) 

 

Η διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά, δηλαδή ο βαθμός κάλυψης της 
εγχώριας ζήτησης από εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες, υπολογισμένη σε 
τρέχουσες τιμές (διάγραμμα 10), παρέμεινε μεσοπρόθεσμα αμετάβλητη στο σύνολο 
της περιόδου 1995-2008 γύρω από μια μέση τιμή 51% της εγχώριας ζήτησης. Η 
διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά παρουσίασε μεγάλη πτώση 
κατά το πρώτο έτος της κρίσης (2009) στο 45% του ΑΕΠ όπου και παραμένει 
μέχρι σήμερα. Η μείωση αυτή των εισαγωγών έχει σημαντική επίπτωση στο 
εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη 
βελτίωση στη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

Κατά τη δεκαετία του 2000, η υποχώρηση της σημασίας του τουρισμού και 
συνακόλουθα των εξαγωγών ως κινητήριας δύναμης της μεγέθυνσης του ΑΕΠ, 
καθώς και η άνοδος των εισαγωγών εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων της εγχώριας 
ζήτησης, είχαν επιπτώσεις στο εμπορικό ισοζύγιο (αγαθών και υπηρεσιών). Αυτό 
προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων των εξωτερικών συναλλαγών που δείχνει 
ότι, σε καθεστώς κοινού νομίσματος, οι κίνδυνοι για μια σοβαρή ύφεση της κυπριακής 
οικονομίας ήταν ήδη υπαρκτοί το 2009, εξαιτίας μιας σειράς αδυναμιών στις 
εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου, στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και στην υστέρηση του επιπέδου της 
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παραγωγικότητας έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. Ωστόσο, κατά την τελευταία 
τετραετία, ο τουρισμός ανέκτησε ένα μέρος από τον χαμένο δυναμισμό του, η δε 
ύφεση μείωσε θεαματικά τις εισαγωγές, με αποτέλεσμα το εξωτερικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών να παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση και να αναμένεται για το 
σύνολο του 2012 ότι θα είναι ισοσκελισμένο. 

Διάγραμμα 10. Διείσδυση εισαγωγών (αγαθά και υπηρεσίες, εισαγωγές % 
της εγχώριας ζήτησης, σε τρέχουσες τιμές, 1996-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 11, οι αγορές προορισμού των κυπριακών εξαγωγών 
παρουσίασαν θεαματική άνοδο κατά την περίοδο 1995-2008. Η εξέλιξη αυτή 
σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τους ρυθμούς ανάπτυξης που σημειώθηκαν πριν 
την κρίση στην Ελλάδα και στη Βρετανία, δηλαδή σε δύο από τους σημαντικότερους 
πελάτες της Κύπρου. Εντούτοις, στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, δεν ωφελήθηκαν από αυτήν τη μεγέθυνση των 
αγορών προορισμού στον ίδιο βαθμό με άλλες αναπτυγμένες χώρες. Αυτό φαίνεται 
στο γεγονός ότι η αύξηση του όγκου των κυπριακών εξαγωγών, κατά την εν λόγω 
περίοδο, ήταν μικρότερη από την αντίστοιχη μεγέθυνση των αγορών προορισμού. 
Αντιθέτως, εν μέσω κρίσης (2008-2012), ενώ οι αγορές προορισμού συρρικνώθηκαν, 
ο όγκος των Κυπριακών εξαγωγών αυξήθηκε ταχύτερα από όσο μεγεθύνθηκαν οι 
αγορές αυτές.  
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Διάγραμμα 11. Μεγέθυνση εξαγωγικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών και 
εξαγωγική επίδοση (έτος 2000=100, 2000-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Διάγραμμα 12. Εμπορικό πλεόνασμα υπηρεσιών (δισεκατομμύρια ευρώ, 
1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Για να αποτιμήσουμε σωστά τις εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου διορθώνουμε τον 
όγκο των εξαγωγών της με τη μεγέθυνση των αγορών προορισμού των κυπριακών 



25 
 

εξαγωγών. Μετά από μια τέτοια προσαρμογή (η οποία περιγράφεται, στα στοιχεία 
της βάσης δεδομένων Ameco, από τη μεταβλητή Market performance of exports of 
goods and services on export weighted imports of goods and services: 36 industrial 
markets) βρίσκουμε ότι η εξαγωγική επίδοση της Κύπρου (διάγραμμα 11) 
παρουσίασε πτώση μέχρι το 2008 και εν συνεχεία παρουσίασε αξιοσημείωτη 
βελτίωση. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο εμπορικό πλεόνασμα των 
υπηρεσιών (διάγραμμα 12), του οποίου η σχεδόν αδιάλειπτη άνοδος ανακόπηκε 
μεν κατά το 2008-2009, συνεχίστηκε όμως κατά τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η άνοδος αυτή θα συνεχιστεί και κατά το 
2013. 

Διάγραμμα 13. Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών % του ΑΕΠ (1995-2012 και 
πρόβλεψη 2013) 

 

Το άθροισμα δύο επιμέρους ισοζυγίων (ισοζυγίου αγαθών και ισοζυγίου υπηρεσιών) 
σχηματίζει το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών του οποίου η εξέλιξη, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, φαίνεται στο διάγραμμα 13. Η βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών 
μέχρι το 2001, χάρη στη συνεχιζόμενη άνοδο των εσόδων από τον τουρισμό, είχε 
οδηγήσει τότε σε πλεόνασμα το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρά την αύξηση 
που είχε παρουσιάσει το εμπορικό έλλειμμα αγαθών. Αυτή η ευνοϊκή επίδοση 
αντιστράφηκε από το 2002, ιδιαίτερα δε από το 2005, όταν η επιδείνωση του 
εμπορικού ισοζυγίου αγαθών ήταν τόσο μεγάλη (περίπου κατά 7% του ΑΕΠ) ώστε το 
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ισοζύγιο υπηρεσιών δεν μπορούσε να την καλύψει. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του 
ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών έφθασε από το 1,6% του ΑΕΠ το 2002 στο 11% 
περίπου το 2008. 
Εξαιτίας της κρίσης, της ύφεσης της Κυπριακής οικονομίας και της περιστολής της 
ζήτησης, το έλλειμμα στο ισοζύγιο υποχώρησε στο επίπεδο του -6% περίπου κατά το 
2009-2010. Κατά το 2011, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών 
συρρικνώθηκε εντυπωσιακά και κατά το 2012 βρισκόμαστε ήδη σε πορεία 
μηδενισμού του (ισοσκέλισης των εξαγωγών και των εισαγωγών). Αυτό φαίνεται 
καλύτερα στα διαγράμματα 14 και 15. 

Διάγραμμα 14. Τριμηνιαίο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών % του ΑΕΠ (1995-2012 
δεύτερο τρίμηνο) 

 

Στο διάγραμμα 14 φαίνεται το τριμηνιαίο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, με εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία από το πρώτο τρίμηνο του 1996 έως το δεύτερο τρίμηνο του 
2012, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως δείχνει το διάγραμμα, το έλλειμμα κατά τα 
τελευταία τρίμηνα του 2008 είχε προσεγγίσει το όριο του 15%. Ήταν, δηλαδή, κατά 
πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο του 2008 (περίπου 11%). Στο ίδιο διάγραμμα 
φαίνεται η μείωση του ελλείμματος που προκλήθηκε από την κρίση του 2009, η 
σταθεροποίησή του στο επίπεδο του 6,0% περίπου κατά το 2010, και η ταχύτατη 
πορεία βελτίωσής του το 2011-2012. Είναι αξιοσημείωτο ότι το δεύτερο τρίμηνο του 
2012 σημειώθηκε πλεόνασμα (με εποχικά διορθωμένα στοιχεία).  
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Η ύπαρξη αυτού του πλεονάσματος φαίνεται και στο διάγραμμα 15, που περιγράφει 
την εξέλιξη του όγκου των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Το 
διάγραμμα 15 δείχνει ότι η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών έχει 
προέλθει από τη θεαματική υποχώρηση των εισαγωγών και από την 
αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών. κατά το 2010-2012. Πρόκειται, επομένως, 
για βελτίωση που έχει προέλθει κυρίως από την πτώση της εγχώριας ζήτησης 
και δευτερευόντως από την  βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων.  

Διάγραμμα 15. Όγκος εξαγωγών και εισαγωγών (εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2000 
1995-2012) 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 16, οι καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις στην 
περίπτωση της κυπριακής οικονομίας δεν έχουν καλύψει μέχρι σήμερα σημαντικό 
μέρος του ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών. Κατά τα έτη 2008-2010, μάλιστα, 
κατέστησαν αρνητικές. Διαρθρωτική αδυναμία της κυπριακής οικονομίας αποτελεί και 
η μόνιμη καθαρή εκροή πρωτογενούς εισοδήματος που κυμαίνεται γύρω στο -4% του 
ΑΕΠ ετησίως αλλά φαίνεται ότι θα διπλασιαστεί το 2012-2013. 
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Διάγραμμα 16. Τρέχουσες μεταβιβάσεις και πρωτογενές εισόδημα (% του ΑΕΠ, 
1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Το καθαρό πρωτογενές εισόδημα, το οποίο περιλαμβάνει τις ροές προς το 
εξωτερικό, είτε αμοιβών εργασίας, είτε κερδών, παρουσιάζει επιδείνωση σε πιο 
μακροχρόνια περίοδο -εάν δηλαδή λάβουμε υπόψη μας όχι μόνον τη δεκαετία του 
2000 αλλά και του 1990. Αυτό φαίνεται στην καμπύλη εξομάλυνσης της 
χρονολογικής σειράς του πρωτογενούς εισοδήματος στο διάγραμμα 16. Αυτή η 
εξέλιξη σχετίζεται με τον αυξημένο αριθμό εταιριών ξένης ιδιοκτησίας που έχουν ως 
βάση τους την Κύπρο (με διάφορες νομικές μορφές, άμεση παρουσία, θυγατρικές 
κλπ).  

Βεβαίως, η σημαντική παρουσία αυτών των εταιριών στην Κύπρο μεταβάλλει 
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με τρόπο που δεν αντιστοιχεί 
αναγκαστικά σε αλλαγές στην ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας. 
Επιπλέον, τα μη διανεμόμενα κέρδη αυτών των εταιριών και η επανεπένδυσή τους 
στην Κύπρο καταγράφονται ως εκροή στο ισοζύγιο εισοδήματος από το ένα μέρος, 
και ως εισροή άμεσων επενδύσεων στο άλλο. Επομένως, στο ισοζύγιο εισοδήματος 
εμφανίζονται ως εκροές αξίες οι οποίες επενδύονται τελικά στην Κυπριακή οικονομία. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στρεβλώνεται η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ως δείκτης ανταγωνιστικότητας. 
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Εκτός από τις εκροές αυτές, η καθαρή ροή εισοδημάτων που προέρχονται από 
χρηματιστικές τοποθετήσεις ήταν θετική από το 2000 και μετά. Αυτό είναι 
αποτέλεσμα της θέσης της Κύπρου ως τοπικό χρηματιστικό κέντρο που προσελκύει 
ξένες καταθέσεις. 

Διάγραμμα 17. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών % του ΑΕΠ (1995-2012 και 
πρόβλεψη 2013) 

 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (που είναι το άθροισμα του ισοζυγίου αγαθών 
και υπηρεσιών, καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων και καθαρού πρωτογενούς 
εισοδήματος), όπως διαμορφώνεται με τα παραπάνω λογιστικά δεδομένα, 
παρουσίασε μεγάλη επιδείνωση από το 2004 μέχρι το 2008, όταν η Κυπριακή 
οικονομία είχε στραφεί προς την εγχώρια ζήτηση και ακολουθούσε ένα εσωστρεφές 
μοντέλο ανάπτυξης, και βελτίωση από το 2009 και μετά όταν επανήλθε στην 
εξωστρεφή ανάπτυξη και μείωσε τις εισαγωγές της εξαιτίας της στασιμότητας των 
εισοδημάτων. 

Βεβαίως, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 16, η πορεία των τρεχουσών συναλλαγών 
προς ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο εμποδίζεται από το έλλειμμα στο καθαρό 
πρωτογενές εισόδημα και από το μικρό μέγεθος των καθαρών τρεχουσών 
μεταβιβάσεων, παρά τη θεαματική βελτίωση του εξωτερικού εμπορίου (δηλαδή του 
ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών). Αυτό γίνεται εμφανές από το διάγραμμα 18, που 
συγκρίνει το εμπορικό ισοζύγιο (αγαθών και υπηρεσιών) με το ισοζύγιο τρεχουσών 
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συναλλαγών. Η εικόνα όμως αυτή δεν είναι πλήρως αξιόπιστη διότι, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφανίζονται ως 
εκροές τα επανεπενδυόμενα κέρδη των ξένων εταιριών στην Κύπρο. Εάν 
διορθώσουμε το ισοζύγιο ώστε να μην παρουσιάζει αυτή την αδυναμία, βρίσκουμε 
ότι είναι μικρότερο κατά μέσον όρο δύο εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ετησίως, 
δηλαδή σημαντικά πλησιέστερο του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. 

Διάγραμμα 18. Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών (% του ΑΕΠ, 1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Εν κατακλείδι, προκύπτει από τα στοιχεία των εξωτερικών συναλλαγών ότι 
υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας οι οποίες, σε 
περιόδους σχετικά ταχείας μεγέθυνσης της οικονομίας οδηγούν σε υψηλό 
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η αλλαγή στον τρόπο 
λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας από ένα καθαρά εξωστρεφές σε ένα 
σχετικά εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης κατά τη δεκαετία του 2000 είχε 
προκαλέσει, ήδη πριν από την κρίση, σοβαρές ανισορροπίες στο εξωτερικό 
εμπόριο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η ανάπτυξη με κυριότερες 
κινητήριες δυνάμεις την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδομή (που 
ενισχύθηκαν από την πτώση των επιτοκίων και τον άνετο δανεισμό) οδήγησε 
μεν σε μια πενταετία υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, πλην όμως και 
στην δημιουργία μεγάλων εξωτερικών ελλειμμάτων καθώς το παραγωγικό 
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σύστημα της Κύπρου, ιδιαίτερα ο τουρισμός, δεν μπόρεσαν να αυξήσουν το 
εισόδημα από τις εξαγωγές όσο θα έπρεπε. Για αυτόν το λόγο, η 
ανταγωνιστικότητα αναδείχθηκε σε αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.  

Μετά το 2009, όμως, αυτή η κατάσταση ανατράπηκε και η Κυπριακή οικονομία 
στηρίχτηκε εκ νέου στις εξαγωγές υπηρεσιών, χάρη στην προσέλκυση 
πελατών από αναδυόμενες οικονομίες, ιδιαίτερα από τη Ρωσία, αλλά και χάρη 
στις πολιτικές συνθήκες που επικράτησαν σε ανταγωνιστικούς τουριστικούς 
προορισμούς της Μεσογείου οι οποίες στρέφουν μέρος της πελατείας προς 
την Κυπριακή αγορά. Εντούτοις, είναι αμφίβολο εάν αυτοί οι εξωτερικοί 
παράγοντες θα συνεχίσουν να δρουν ευνοϊκά και κατά τα επόμενα έτη. 
Επομένως παραμένει επίκαιρο το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των 
τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να παραγάγουν προϊόν υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας για το οποίο αυξάνεται η διεθνής ζήτηση. Απαιτείται η 
στροφή της προσφοράς σε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, για την 
παραγωγή των οποίων οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση, 
από την ανειδίκευτη, φθηνή εργασία και τις ατομικές συμβάσεις, προς την 
ειδικευμένη ποιοτική εργασία. Αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαίες ώστε η 
βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, που παρατηρείται κατά τα 
τελευταία έτη, να στηριχθεί ακόμη περισσότερο στις εξαγωγές και λιγότερο στη 
βελτίωση των εισαγωγών, αφού η τελευταία προέρχεται από τη μείωση της 
εγχώριας ζήτησης, για την οποία θα έπρεπε να περιμένουμε να αυξηθεί ξανά 
στο μέλλον ως στοιχείο απαραίτητο για μια νέα αναπτυξιακή πορεία της 
Κύπρου. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών σε επίπεδο  του ΑΕΠ υψηλότερο από το σημερινό 
(που είναι 4,5 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το 2008). 

Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (υπολογισμένη με βάση τις τιμές 
στην Κύπρο και στις ανταγωνίστριες χώρες), που είναι παράγοντας 
ανταγωνιστικότητας, επηρεάζει σημαντικά τις εξωτερικές ανταλλαγές της Κύπρου. 
Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις περιόδους ανατίμησης του ευρώ που οδήγησαν και σε 
μεγάλη αύξηση της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
Κύπρου έναντι του συνόλου των ανταγωνιστριών χωρών (διάγραμμα 19), αλλά και 
τα τέσσερα τελευταία έτη, που ήταν γενικά μια περίοδος αποδυνάμωσης του ευρώ. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 19, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, η 
πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία έναντι της ευρωζώνης 
παρουσίασε οριακή μόνον μεταβολή. Αποτελεί συνηθισμένη πρακτική, να γίνεται η 
σύγκριση του πληθωρισμού στην Κύπρο με το αντίστοιχο μέγεθος στη ζώνη του 
ευρώ προκειμένου να συναχθούν γρήγορα συμπεράσματα ως προς την πραγματική 
συναλλαγματική ισοτιμία. Με βάση έναν τέτοιο υπολογισμό, διατυπώνεται συχνά ο 
ισχυρισμός ότι υπήρξε στην Κύπρο πραγματική ανατίμηση έναντι της ζώνης του 
ευρώ. Ωστόσο, τόσο ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, όσο και ο δείκτης τιμών 
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καταναλωτή ή το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ, υπολογίζονται 
σταθμίζοντας κάθε χώρας της ευρωζώνης με το μέγεθος του ΑΕΠ της, ενώ στον 
ορθό υπολογισμό της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας η 
στάθμιση των εθνικών μεγεθών γίνεται με βάση τη συμμετοχή κάθε χώρας και κάθε 
προϊόντος στις εξωτερικές ανταλλαγές. Ο ορθός υπολογισμός της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας της Κύπρου (με βάση τις εξωτερικές ανταλλαγές και όχι το 
μέγεθος του προϊόντος κάθε χώρας) δείχνει ότι έναντι της ζώνης του ευρώ δεν 
υπήρξε ανατίμηση κατά τη δεκαετία του 2000. Αντιθέτως, υπήρξε ανατίμηση έναντι 
των άλλων χωρών, και κατά συνέπεια έναντι του συνόλου των ανταγωνιστριών 
χωρών εξαιτίας της ανατίμησης του ευρώ. Μετά το 2009, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα 19, η κατάσταση αυτή ανατράπηκε και υπήρξε υποχώρηση της 
πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι του συνόλου των 
ανταγωνιστριών χωρών εξαιτίας της υποχώρησης της ονομαστικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας του ευρώ. Αντιθέτως, ελαφρά πραγματική ανατίμηση της τάξης του 2% 
έναντι της ευρωζώνης παρατηρείται επίσης από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 και 
μετά. 

Διάγραμμα 19. Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (έτος 2005=100, 
τριμηνιαία στοιχεία εποχικά διορθωμένα, 2004-2012) 
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Οι μεταβολές αυτές της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
Κύπρου έχουν άμεση αντανάκλαση στις εξαγωγές και τις εισαγωγές, επομένως στη 
διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου. Το αντίστροφο της πραγματικής 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η ανταγωνιστικότητα τιμής, δηλαδή 
ένα αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης των τιμών στην Κύπρο έναντι του συνόλου των 
ανταγωνιστριών χωρών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 20, οι μεταβολές της 
ανταγωνιστικότητας τιμής επηρεάζουν σημαντικά τις μεταβολές του λόγου εξαγωγών 
/ εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. 

Διάγραμμα 20. Ανταγωνιστικότητα τιμής και λόγος εξαγωγών / εισαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές (ετήσιες % μεταβολές, τριμηνιαία στοιχεία εποχικά 

διορθωμένα, 1996-2012) 

 

Η ανατίμηση της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
κυπριακού νομίσματος κατά τα έτη 2002-2003 οδήγησε τον λόγο εξαγωγών / 
εισαγωγών από αυξήσεις της τάξης του 3% σε  μειώσεις της τάξης του 3%. 
Επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας τιμής παρατηρήθηκε και κατά το 2007, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 20, με αντίστοιχες επιπτώσεις στο λόγο εξαγωγών / 
εισαγωγών. Στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου (2009-2012), η υποχώρηση της 
ισοτιμίας του ευρώ είχε ευνοϊκά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα τιμής των 
κυπριακών προϊόντων με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική ανάκαμψη του ρυθμού 
μεταβολής του λόγου εξαγωγών / εισαγωγών στο +4% περίπου. (μέσος όρος). 
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Βεβαίως, οι μεταβολές του λόγου εξαγωγών / εισαγωγών εξαρτώνται και από τις 
μεταβολές της ζήτησης στην Κύπρο και στις ανταγωνίστριες χώρες. Για το λόγο αυτό, 
η αύξηση του λόγου εξαγωγών / εισαγωγών κατά το 2009-2012 δεν αντανακλά 
μόνον την ευνοϊκότερη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, αλλά και την μεγάλη 
μείωση των εισαγωγών που προκλήθηκε από τη μείωση της εγχώριας ζήτησης, και 
την αύξηση των εξαγωγών που προκλήθηκε από το γεωγραφικό 
αναπροσανατολισμό του τουριστικού προϊόντος. 

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνονται από την ανάλυση των τιμών των εξαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών. Από το 1997 έως το 2009, οι τιμές εξαγωγών της Κύπρου 
έναντι των 36 κυριότερων αναπτυγμένων χωρών, υπολογισμένες σε δολάρια 
(λαμβάνοντας δηλαδή τις τελικές τιμές, που επηρεάζονται από την συναλλαγματική 
ισοτιμία του ευρώ) παρουσίασαν αύξηση 22% (διάγραμμα 21). Υπήρξε επομένως, 
κατά τα έτη 1997-2009, μεγάλη μείωση της ανταγωνιστικότητας τιμής. Αντιθέτως, 
από το 2010, με την υποχώρηση της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 
του ευρώ, υπήρξε μεγάλη βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα τιμής κατά 
περίπου 8%. Αποκαταστάθηκε έτσι, μέσα σε τρία χρόνια, περίπου το 1/3 της 
απώλειας ανταγωνιστικότητας τιμής των ετών 1997-2008. 

Διάγραμμα 21. Τιμές εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών έναντι 36 αναπτυγμένων 
χωρών (έτος 2005=100, τριμηνιαία στοιχεία εποχικά διορθωμένα, 2004-2012) 
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Γίνεται έτσι φανερή η σημαντική επίπτωση της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας 
του ευρώ στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου. Η συνέχιση της διολίσθησης του 
ευρώ σε χαμηλότερα επίπεδα, εάν πραγματοποιηθεί, μπορεί να αποτελέσει 
ένα από το κυριότερα στοιχεία μιας πολιτικής για τη διόρθωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών της Κυπριακής οικονομίας χωρίς να 
επιχειρηθεί μια βίαιη προσαρμογή μέσω της πολιτικής της εσωτερικής 
υποτίμησης. 

Διάγραμμα 22. ΑΕΠ και ανταγωνιστικότητα τιμής των εξαγωγών (τριμηνιαία στοιχεία 
εποχικά διορθωμένα, 2000 Q1-2012 Q2) 

 

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη της δεκαετίας του 2000, με κυριότερες κινητήριες 
δυνάμεις την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδομή (που ενισχύθηκαν από την 
πτώση των επιτοκίων και τον άνετο δανεισμό) οδήγησε μεν σε μια πενταετία υψηλών 
ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, πλην όμως και στη δημιουργία μεγάλων εξωτερικών 
ελλειμμάτων καθώς το παραγωγικό σύστημα της Κύπρου, ιδιαίτερα ο τουρισμός, δεν 
μπορούσαν πλέον να προσφέρουν επαρκώς ανταγωνιστικά προϊόντα. Από το 2009, 
η περίοδος αυτή κλείνει και η Κυπριακή οικονομία εισέρχεται σε φάση ύφεσης και 
διόρθωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών της: Το ΑΕΠ μειώνεται ως αντίτιμο 
για την εξάλειψη των μεγάλων ελλειμμάτων στο εξωτερικό εμπόριο. 
Οι εξελίξεις αυτές φαίνονται στο διάγραμμα 22, στο οποίο ο οριζόντιος άξονας μετρά 
την εγχώρια ζήτηση και ο κατακόρυφος την ανταγωνιστικότητα τιμής. Κατά τα πρώτα 
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έτη της δεκαετίας του 2000, η κυπριακή οικονομία βρισκόταν στο ανώτερο αριστερό 
τμήμα του διαγράμματος, δηλαδή σε μια περιοχή υψηλής ανταγωνιστικότητας τιμής 
και χαμηλής εσωτερικής ζήτησης (σε σύγκριση με τη σημερινή). Τόσο η υψηλή 
ανταγωνιστικότητα τιμής όσο και το χαμηλότερο επίπεδο ζήτησης επέτρεπαν στην 
κυπριακή οικονομία να παράγει πλεονάσματα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών (η οικονομία βρισκόταν αριστερά της καμπύλης ισοσκελισμένου 
εμπορίου). Στο τέλος της δεκαετίας η οικονομία είχε μετατοπιστεί στο κατώτερο δεξιό 
τμήμα του διαγράμματος, με χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα τιμής και υψηλότερη 
ζήτηση. Τόσο η χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα όσο και το υψηλότερο επίπεδο 
ζήτησης οδήγησαν στη μεγέθυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών (η οικονομία βρίσκεται δεξιά από την καμπύλη ισοσκελισμένου 
εξωτερικού εμπορίου). Στα έτη 2009-2012, η εγχώρια ζήτηση μειώνεται και η 
οικονομία μετατοπίζεται προς το αριστερό μέρος του διαγράμματος πλησιάζοντας 
έτσι στο ισοσκελισμένο εξωτερικό εμπόριο (αγαθών και υπηρεσιών).  

Διάγραμμα 23. ΑΕΠ ανά κάτοικο και παραγωγικότητα της εργασίας (1995-2012 και 
πρόβλεψη 2013) 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 23, το ΑΕΠ ανά κάτοικο παρουσίασε μια σχετικά 
σταθερή ανοδική τάση από το 1995 έως το 2008. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για 
την παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι, το 2008, το ΑΕΠ ανά κάτοικο ήταν κατά 
31% υψηλότερο από το αντίστοιχο του 1995. Το 2013, μετά από πέντε έτη 
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κρίσης, το αντίστοιχο ποσοστό θα έχει περιοριστεί στο 26%. Πρόκειται για 
απώλεια ετήσιου εισοδήματος περίπου 750 ευρώ ανά κάτοικο. Η 
παραγωγικότητα της εργασίας (μετρούμενη από τον δείκτη ΑΕΠ ανά απασχολούμενο 
σε σταθερές τιμές) είχε ανέλθει το 2008 σε επίπεδο υψηλότερο του 1995 σωρευτικά 
κατά 21%. Στη διάρκεια της κρίσης παρέμεινε σταθερή στο ίδιο επίπεδο. 

Διάγραμμα 24. Ζήτηση και ΑΕΠ έναντι 36 ανταγωνιστριών χωρών (1996-2012 και 
πρόβλεψη 2013) 

 

Η ανοδική πορεία του προϊόντος και της παραγωγικότητας της εργασίας κατά την 
περίοδο 1995-2008 οδήγησε και σε πραγματική σύγκλιση της Κύπρου με τις πιο 
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 24, στη διάρκεια 
της εν λόγω περιόδου, το κυπριακό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περίπου 20% έναντι των 36 
πιο προηγμένων χωρών. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι θετικό ρόλο στην εξέλιξη 
αυτή ανέλαβε η εγχώρια ζήτηση. Ωστόσο, ο ρόλος αυτός διαφοροποιήθηκε μετά το 
2001: Ενώ μέχρι τότε η πρόοδος που συντελέστηκε στις αυξήσεις του ΑΕΠ 
βασίστηκε λιγότερο στην εγχώρια ζήτηση και περισσότερο στις εξαγωγές, μετά το 
2001 ίσχυσε το αντίστροφο. Οι εξελίξεις που φαίνονται στο διάγραμμα 24 για την 
περίοδο μετά το 2008, επαληθεύουν τη διαπίστωση, που ήδη αναφέραμε 
παραπάνω, ότι η Κυπριακή οικονομία χάνει έδαφος από το 2009 μέχρι σήμερα 
(σύμφωνα δε με τις προβλέψεις και κατά το 2013) έναντι των 36 αναπτυγμένων 
χωρών. Αυτό οφείλεται στην ταχύτερη αύξηση της εγχώριας ζήτησης στις άλλες 
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χώρες, η οποία οδηγεί σε βραδύτερη αύξηση του ΑΕΠ στην Κύπρο. Ωστόσο, το 
διάγραμμα 24 δείχνει ότι η σχετική μείωση του ΑΕΠ είναι μικρότερη από την 
αντίστοιχη μείωση της εγχώριας ζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος από 
την πτώση της ζήτησης στην Κύπρο περιορίζει τις εισαγωγές επιτρέποντας έτσι στο 
ΑΕΠ να μειωθεί σχετικά λιγότερο. Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η μείωση της 
διείσδυσης των εισαγωγών σε συνθήκες ύφεσης, αποτελεί ένα θετικό στοιχείο 
της Κυπριακής οικονομίας το οποίο οδηγεί σε ταχεία βελτίωση του εξωτερικού 
ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. 

Διάγραμμα 25. Πραγματικοί μισθοί και ιδιωτική κατανάλωση (έτος 1995=100, 1995-
2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Όσον αφορά τη σημασία του δανεισμού των νοικοκυριών στη διαδικασία της 
οικονομικής μεγέθυνσης, είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο μέσος πραγματικός μισθός 
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος από το 2003 έως το 2010 σε επίπεδο ανώτερο του 
1995 κατά 20% (διάγραμμα 25), η ιδιωτική κατανάλωση ανήλθε κατακόρυφα κατά 
περίπου 80%. Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, οι αυξήσεις των πραγματικών 
μισθών στην Κύπρο επηρεάζουν σημαντικά την αντίστοιχη εξέλιξη της ιδιωτικής 
κατανάλωσης. Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι για μια δεκαετία που είχε ως έτος 
έναρξης το 1998, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε πολύ ταχύτερα από όσο ο μέσος 
πραγματικός μισθός (διάγραμμα 25). Αυτή η επιπλέον αύξηση θα πρέπει να 
αποδοθεί σε άλλα εισοδήματα, πέραν των μισθών, δηλαδή σε εισοδήματα (κέρδη και 
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προσόδους) που παρουσιάζουν υψηλή ροπή προς κατανάλωση, πλην όμως θα 
πρέπει να αποδοθεί, σε μεγάλο βαθμό, και στην ανάπτυξη της καταναλωτικής πίστης 
και των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν στα νοικοκυριά των μισθωτών.  
Το 2009, με την έναρξη της κρίσης, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε (βλ. στο 
διάγραμμα 25) όπως και ο μέσος πραγματικός μισθός. 
Η εικόνα μιας οικονομίας που μετέβη από ένα καθεστώς εσωστρεφούς ανάπτυξης 
(στη δεκαετία του 2000) σε μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση και σε διαδικασία 
διόρθωσης των μακροοικονομικών της ανισορροπιών (2009-2012), συμπληρώνεται 
από τις αποκλίσεις που παρουσιάζει το ΑΕΠ από την δυνητική τιμή του (διάγραμμα 
26):  

Διάγραμμα 26. Απόκλιση ΑΕΠ από τo δυνητικό ΑΕΠ (% μονάδες απόκλισης, 1996-
2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Κατά τα έτη 2007-2008 η Κυπριακή οικονομία βρέθηκε σε κατάσταση 
υπερθέρμανσης, με μεγάλες αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, της οικοδομικής 
δραστηριότητας, της εσωτερικής ζήτησης και συνακόλουθα του ελλείμματος στο 
εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (που έφτασε στο -12% του ΑΕΠ το 2008). 
Η άνοδος αυτή του ΑΕΠ πάνω από την μακροχρόνια τάση του οδήγησε σε μεγάλες 
αυξήσεις των εισαγωγών και συνέβαλε θεαματικά στην διεύρυνση του εξωτερικού 
ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά το 2007-2008 (μέχρι την έναρξη της διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης). Υπήρχε επομένως, ήδη από το τελευταίο τρίμηνο 
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του 2008, ανάγκη για προσαρμογή της οικονομίας, και πράγματι, από το 2009 
η αναγκαία προσαρμογή εκκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη: η εγχώρια ζήτηση 
μειώνεται και οι εισαγωγές ακόμη περισσότερο (με τη βοήθεια και της 
αποδυνάμωσης του ευρώ που καθιστά τα εισαγόμενα προϊόντα λιγότερο φθηνά), οι 
εξαγωγές υπηρεσιών αυξάνονται, η τιμή τους μειώνεται, και το εξωτερικό έλλειμμα 
τείνει να μηδενιστεί.  

Επιβεβαιώνονται έτσι οι διαπιστώσεις που ήδη κάναμε παραπάνω σχετικά με τις 
πρόσφατες εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία. 

Διάγραμμα 27. Μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας (1995-2012 και 
πρόβλεψη 2013) 

 

Η διαδικασία της προσαρμογής που βρίσκεται σε εξέλιξη (2009-2012 και κατά πάσα 
πιθανότητα θα συνεχιστεί το 2013) έχει οδηγήσει σε μικρότερες αυξήσεις της 
παραγωγικότητας της εργασίας (διάγραμμα 27). Η μέση ετήσια αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας κατά την δεύτερη πενταετία της δεκαετίας του 1990 
ανήλθε σε 2,5% περίπου, κατά τα έτη 2000-2008 ανήλθε σε περίπου 1%, ενώ κατά 
την περίοδο της κρίσης και της προσαρμογής (2009-2012) σε περίπου 0,5%.  
Έτσι, το σημερινό επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας είναι μόλις 2% 
υψηλότερο από το 2008 (είναι δηλαδή πρακτικά αμετάβλητο). Αυτή η επιβράδυνση 
της παραγωγικότητας της εργασίας από το 2009, ακολούθησε τις μειώσεις 
στον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Η παραγωγικότητα 
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της εργασίας εξαρτάται βραχυπρόθεσμα από τον βαθμό χρησιμοποίησης του 
παραγωγικού δυναμικού και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα από τις καθαρές 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Η μείωση της ζήτησης στην Κύπρο είχε αρνητικά 
αποτελέσματα, τόσο επί του βαθμού χρησιμοποίησης όσο και επί των επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου, καθώς προκάλεσε απότομη συστολή της οικονομικής 
δραστηριότητας που αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Προκάλεσε, επίσης, και πτώση της 
κερδοφορίας το 2009 (εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων) και μέτρια ανάκαμψή της 
το 2010-2012 (επειδή δεν αυξήθηκαν οι μισθοί) (διάγραμμα 31) με περαιτέρω 
επιπτώσεις στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Έτσι, κατά την τετραετία 2009-2012, 
όταν αυξήθηκε το αργούν παραγωγικό δυναμικό και οι καθαρές επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου ήταν μικρές (βλ. αναλυτικότερα παρακάτω), η παραγωγικότητα της 
εργασίας μειώθηκε. 

Διάγραμμα 28. Παραγωγικότητα της εργασίας έναντι 36 προηγμένων χωρών (1995-
2012 και πρόβλεψη 2013) 
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Διάγραμμα 29. Δείκτης πραγματικής σύγκλισης προς τον μέσο όρο της ΕΕ-15 
(1995-2012) 

 

Αυτό είχε ως συνέπεια την ανακοπή της ανοδικής πορείας που παρουσίαζε η 
παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο έναντι των 36 προηγμένων χωρών μετά 
το 2004 (διάγραμμα 28). Επίσης, το χάσμα παραγωγικότητας με το μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει μεγάλο και ο ρυθμός με τον οποίο αυτό το χάσμα 
περιορίζεται (ο ρυθμός δηλαδή με τον οποίο επιτυγχάνεται η σύγκλιση της κυπριακής 
παραγωγικότητας της εργασίας με τον μέσο όρο της ΕΕ-15) έχει καταστεί αρνητικός. 
Ο δείκτης πραγματικής σύγκλισης της Κυπριακής οικονομίας προς τον μέσο όρο της 
ΕΕ-15 (διάγραμμα 29) κατά το 1990 ανερχόταν σε 73% περίπου, ακολούθησε 
ανοδική πορεία, έτσι ώστε στη διάρκεια του δευτέρου μισού της δεκαετίας του 1990 
να κυμαίνεται γύρω από το επίπεδο του 76%. Το 2001, το ΑΕΠ ανά κάτοικο της 
Κύπρου (υπολογισμένο σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) ανήλθε σε 79% περίπου 
του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ-15, δηλαδή στο ιστορικά υψηλότερο σημείο στο 
οποίο είχε φθάσει από το 1975. Εντούτοις, η άνοδος αυτή δεν συνεχίστηκε κατά τα 
αμέσως επόμενα έτη (2002-2003) όταν παρουσιάστηκε σταθεροποίηση του δείκτη 
πραγματικής σύγκλισης (ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Κύπρο έναντι του αντίστοιχου 
μεγέθους στην περιοχή αναφοράς) στο επίπεδο του 78%. Από το 2004 αρχίζει η εκ 
νέου ανοδική πορεία της πραγματικής σύγκλισης, η οποία συνεχίστηκε μέχρι και το 
2009. Η άνοδος αυτή διακρίνεται σε δύο περιόδους: κατά την τριετία 2004-2006 η 
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πραγματική σύγκλιση της Κυπριακής οικονομίας προς τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ακολούθησε τους ρυθμούς των προηγουμένων ετών, ενώ κατά τα έτη 
2007-2008 η σύγκλιση απόκτησε θεαματικά μεγάλη ταχύτητα. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο 
στην Κύπρο (υπολογισμένο σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) πραγματοποίησε 
άλμα από το 82% περίπου του μέσου όρου της ΕΕ-15 το 2006 στο 88% το 2008. 
Πραγματική σύγκλιση εμφανίστηκε και το 2009 επειδή η ύφεση στις χώρες της ΕΕ-15 
ήταν βαθύτερη από όσο στην Κύπρο. Όμως, η βελτίωση του 2007-2009 ήταν εν 
μέρει παραπλανητική για δύο λόγους: πρώτον, διότι πραγματοποιήθηκε σε βάρος 
της εξωτερικής ισορροπίας της κυπριακής οικονομίας, αφού οδήγησε σε μη 
διατηρήσιμη διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, και 
δεύτερον, διότι αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τις δυσμενείς εξελίξεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Πιο αναλυτικά, η πρόοδος των ετών 2007-2009 ήταν μη 
διατηρήσιμη, διότι ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας παρέμεινε υψηλός 
κυρίως χάρη στο δανεισμό, την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδομική 
δραστηριότητα χωρίς την απαραίτητη στήριξη από τις παραγωγικές επενδύσεις, το  
ΑΕΠ αυξήθηκε πάνω από την μακροχρόνια τάση του, υπήρξε υπερθέρμανση της 
οικονομίας, και διευρύνθηκε θεαματικά το εξωτερικό ισοζύγιο παράλληλα με την 
αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και των εισαγωγών. Από το 2010 επέρχεται 
διόρθωση της μη διατηρήσιμης πραγματικής σύγκλισης των ετών 2007-2008 
και ξεκινά μια πορεία πραγματικής απόκλισης, με αποτέλεσμα το ΑΕΠ ανά 
κάτοικο στην Κύπρο, στο τέλος του 2012, να έχει υποχωρήσει στο 82,5% δηλαδή 
περίπου στο επίπεδο του 2006.  

Στην απόκλιση αυτή συνέβαλε σημαντικά η άνοδος του ποσοστού ανεργίας στην 
Κύπρο που υπερβαίνει πλέον το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ-15 (διάγραμμα 30). 
Πριν το 2009, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, εφόσον παρέμενε σημαντικά 
μικρότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε θετική επίπτωση στην 
πραγματική σύγκλιση. Από το 2009, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο αυξάνεται, για 
πρώτη φορά, σε επίπεδα σαφώς ανώτερα από την ιστορική του τάση που 
τοποθετείτο στο 4%, η δε αύξησή του είναι εκρηκτική. Εντούτοις, μεγάλη αύξηση του 
ποσοστού ανεργίας παρατηρείται γενικά σε όλες τις χώρες και βεβαίως στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Έτσι, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Κύπρο δεν 
οδήγησε σε μεγάλη πραγματική απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ-15. Όμως, οι 
εξελίξεις αυτές είναι εν πολλοίς παραπλανητικές διότι δεν σηματοδοτούν μια 
βελτίωση στις κυπριακές αγορές εργασίας αλλά μια επιδείνωση στην περιοχή 
αναφοράς (που είναι η ΕΕ-15). 

Η απόδοση παγίου κεφαλαίου (που είναι το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα ως 
ποσοστό του καθαρού κεφαλαιακού αποθέματος) και αποτελεί μέτρο της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί σε παραγωγικές χρήσεις (στην 
πραγματική οικονομία) μετά από την μεγάλη άνοδο που παρουσίασε στην πενταετία 
2004-2008, υπέστη σημαντική απώλεια κατά το 2009 η οποία εξάλειψε τα 4/5 των 
αυξήσεων της προηγούμενης πενταετίας (διάγραμμα 31). Ωστόσο, από το 2010 
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εκκίνησε μια μέτρια ανάκαμψη της κερδοφορίας η οποία οφείλεται στη στασιμότητα 
των μισθών. Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο δείκτης κερδοφορίας βρίσκεται 
σήμερα στο μέσο επίπεδο της δεκαετίας του 2000. 

Διάγραμμα 31. Απόδοση παγίου κεφαλαίου (καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα % του 
καθαρού κεφαλαιακού αποθέματος, 1995-2012) 

 

Το μερίδιο των μισθών στην προστιθέμενη αξία (διάγραμμα 32) παρουσιάζει 
μεταβολές συμμετρικές προς αυτές της απόδοσης παγίου κεφαλαίου. Ενώ 
κυμαινόταν γύρω από τη μέση τιμή 57% στην διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και 
κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000, παρουσίασε μείωση το 2007-2008. Η 
μείωση του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας στο ΑΕΠ είναι ο κυριότερος 
παράγοντας της σημαντικής αύξησης της απόδοσης του παγίου κεφαλαίου κατά τη 
διετία 2007-2008 (βλ. διάγραμμα 31). Η μείωση του μεριδίου της εργασίας μετά το 
2006, ήταν μεγάλη αφού ανήλθε σε περίπου 3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η 
σταθεροποίηση του μεριδίου της εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995-2006 
στο επίπεδο του 57% οφειλόταν στο γεγονός ότι ο μέσος πραγματικός μισθός 
ευθυγραμμιζόταν με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, έτσι ώστε οι 
επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να ωφελούνται εξίσου από την τεχνολογική και 
οργανωτική πρόοδο. Βεβαίως, η ευθυγράμμιση αυτή δεν γινόταν στην βραχυχρόνια 
αλλά στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια. Αυτό όμως δεν συνέβη μετά το 2006: η μείωση 
του μεριδίου της εργασίας που οφειλόταν στην βραδύτερη άνοδο του μέσου 



45 
 

πραγματικού μισθού έναντι της παραγωγικότητας της εργασίας στη διετία 2007-2008, 
συνοδεύτηκε μεν από την διόρθωση του 2009, πλην όμως το μερίδιο των μισθών δεν 
επανήλθε στο προηγούμενο επίπεδό του.  

Διάγραμμα 32. Μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ (αμοιβή εργασίας μισθωτών και 
αυτοαπασχολουμένων % του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς, 1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Από το 2012, μάλιστα, επανεμφανίζονται μεγάλες και συνεχείς μειώσεις του 
μεριδίου της εργασίας που βρίσκεται πλέον στο επίπεδο του 53,5%, και 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα φτάσει το 53% 
κατά το 2013. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, θα ανατραπεί η μακροχρόνια ταξική 
ισορροπία της Κυπριακής κοινωνίας, που ήταν η διατήρηση των 
εισοδηματικών μεριδίων σε σταθερές αναλογίες διανομής του προϊόντος. Οι 
δύο παράγοντες που καθορίζουν το μερίδιο της εργασίας, δηλαδή οι πραγματικές 
αποδοχές ανά απασχολούμενο και η παραγωγικότητα της εργασίας, φαίνονται στο 
διάγραμμα 33. Η μακροχρόνια άνοδος των πραγματικών αποδοχών ανακόπηκε το 
2007-2008, όταν υπήρξαν σημαντικές μειώσεις, στη συνέχεια όμως υπήρξε άνοδος 
κατά το 2009, και τελικά εκκίνησε μια διαδικασία μεγάλων διαδοχικών μειώσεων στα 
χρόνια της ύφεσης που ακολούθησαν (βλ. αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο). Η 
παραγωγικότητα της εργασίας, αντιθέτως, δεν μειώθηκε και βρίσκεται, το 2012, σε 
επίπεδο οριακά υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2008. Ως αποτέλεσμα, στη 
διάρκεια της κρίσης, το μερίδιο της εργασίας μειώθηκε σημαντικά. Στο ίδιο διάγραμμα 
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φαίνεται και η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013. Εάν αυτή 
επαληθευτεί, η αγοραστική δύναμη των μέσων απολαβών, κατά το επόμενο έτος, θα 
έχει επανέλθει στο επίπεδο του έτους 2000. 

Διάγραμμα 33. Πραγματικές μέσες αποδοχές και παραγωγικότητα της εργασίας 
(1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Ο λόγος προϊόντος / παγίου κεφαλαίου στην Κύπρο (διάγραμμα 34), παρουσίασε 
άνοδο από το 1998 έως το 2007 με μια μικρή διακοπή κατά το 2002-2003, όταν 
υπήρξε μείωση του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Στο τέλος 
της περιόδου, εξαιτίας της ύφεσης και της επακόλουθης αύξησης του αργούντος 
παραγωγικού δυναμικού εμφανίσθηκαν έντονα σημεία υποχώρησης στο λόγο 
προϊόντος / κεφαλαίου. Δεν πρόκειται για υποχώρηση που δείχνει την ανάπτυξη 
διαρθρωτικών αδυναμιών αλλά για κάμψη συγκυριακού χαρακτήρα, που σχετίζεται 
με την υποχώρηση του όγκου της παραγωγής. Η παραγωγικότητα του κεφαλαίου, 
διορθωμένη με τις κυκλικές διακυμάνσεις, παρουσιάζει σταθερότητα στο υψηλότερο 
ιστορικό σημείο που είχε φθάσει το 2007 μετά την άνοδο της υπό εξέταση περιόδου. 
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Διάγραμμα 34. Λόγος προϊόντος / παγίου κεφαλαίου (καθαρό προϊόν % του 
καθαρού κεφαλαιακού αποθέματος, 1995-2012) 

 

Βεβαίως, εάν συνεχιστεί και βαθύνει η ύφεση, θα υπάρξει αποεπένδυση παγίου 
κεφαλαίου, καθυστέρηση στην τεχνολογική πρόοδο και πιθανότατα υποχώρηση του 
λόγου προϊόντος / κεφαλαίου που θα σηματοδοτεί διαρθρωτική υποβάθμιση του 
παραγωγικού δυναμικού (ιδιαίτερα εάν υπάρξει στροφή στην ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων που βασίζονται στην απασχόληση χαμηλόμισθης εργασίας). 

Βεβαίως, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη αποεπένδυση στην Κύπρο (δηλαδή οι 
καθαρές επενδύσεις προσθέτουν νέο παραγωγικό δυναμικό στο υπάρχον), ο ρυθμός 
συσσώρευσης του παγίου κεφαλαίου παρουσιάζει σοβαρή κάμψη. Όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα 35, στο οποίο παρίσταται η εξέλιξη της ταχύτητας με την οποία 
συσσωρεύεται το πάγιο κεφάλαιο στην Κύπρο, μέχρι το 2003 η συσσώρευση παγίου 
κεφαλαίου ακολουθούσε σταθερούς ρυθμούς. Από το 2004 εκκίνησε μια περίοδος 
επιτάχυνσης, η οποία όμως οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις σε 
κατοικίες. Το 2008 ακολουθεί μια περίοδος διαδοχικών μειώσεων του ρυθμού 
συσσώρευσης κεφαλαίου, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο 
του 0,6% (βλ. διάγραμμα 35). Η επιβράδυνση αυτή στη συσσώρευση κεφαλαίου 
αντανακλά την υποχώρηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες, σε 
μηχανές και μεταλλικά προϊόντα. 
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Διάγραμμα 35. Ρυθμός συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου (ετήσιες % μεταβολές 
του καθαρού κεφαλαιακού αποθέματος, 1995-2012) 

 

Η αύξηση ή μείωση του ρυθμού συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου συνήθως 
αποδίδεται στις μεταβολές της κερδοφορίας. Μια μείωση της απόδοσης κεφαλαίου, 
πρώτον, επιδεινώνει την χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και δεν 
τους επιτρέπει έτσι να χρηματοδοτήσουν με άνεση τις νέες επενδύσεις τους, και 
δεύτερον, επιδεινώνει τις προσδοκίες τους σχετικά με τα μελλοντικά τους κέρδη. Σε 
αυτόν τον συλλογισμό συνηγορεί και το διάγραμμα 36, στο οποίο φαίνεται η 
παράλληλη άνοδος των δύο μεγεθών στην Κύπρο από το 1995 μέχρι το 2007 αλλά 
και η πτώση που ακολούθησε.  
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Διάγραμμα 36. Ρυθμός συσσώρευσης και απόδοση παγίου κεφαλαίου (1995-2012) 

 

Διάγραμμα 37. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (σε τιμές 2005, 
δισεκατομμύρια ευρώ, 1995-2012) 
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Εντούτοις, από το 2008 και μετά, ο ρυθμός συσσώρευσης μειώθηκε κατά πολύ 
περισσότερο από ό,τι δικαιολογεί η εξέλιξη της κερδοφορίας. Αυτό συνέβη 
επειδή ο ρυθμός συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου συσχετίζεται και με τον 
ρυθμό μεταβολής της συνολικής ζήτησης, όπως προβλέπει το κλασικό μοντέλο 
του «επιταχυντή». Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δεχθούμε ότι σε ένα μοντέλο 
ερμηνείας της επιβράδυνσης της συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου στην Κύπρο, ως 
σημαντικές ερμηνευτικές μεταβλητές θα πρέπει να θεωρηθούν η συνολική ζήτηση, η 
κερδοφορία του παγίου κεφαλαίου, και βεβαίως, το επιτόκιο αναγωγής των 
επενδυτικών σχεδίων. 

Στο διάγραμμα 37 φαίνεται η υποχώρηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου κατά τα τελευταία χρόνια: το 2012, η επένδυση είχε υποχωρήσει περίπου 
κατά 20 έτη (βρισκόταν δηλαδή στο επίπεδο του 1995). Ακόμη μεγαλύτερη είναι η 
υποχώρηση που εμφανίζεται στις καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
(διάγραμμα 38), οι οποίες βρίσκονται σήμερα στη γειτονία του μηδενός. Εάν 
αυτή η τάση συνεχιστεί και οι καθαρές επενδύσεις καταστούν αρνητικές, θα 
αρχίσει η αποεπένδυση, δηλαδή η συρρίκνωση του συνολικού παγίου 
κεφαλαίου της Κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα με την καταστροφή 
εργατικού δυναμικού που προκαλεί η παρατεταμένη και υψηλή ανεργία, θα 
οδηγηθούμε σε μια καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας κατά 
το ελληνικό πρότυπο. 

Διάγραμμα 38. Καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (σε τιμές 2005, 
δισεκατομμύρια ευρώ, 1995-2012) 
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Μετά από μείωση 2,4% κατά το 2007-2008, οι μέσες πραγματικές αποδοχές ανά 
απασχολούμενο αυξήθηκαν κατά 2,2% το 2009 και 0,4% το 2010-2011. Όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 39, η σωρευτική αύξηση των μέσων πραγματικών 
αποδοχών μετά το 1995,  είχε οδηγήσει, μέχρι το 2006, την αγοραστική δύναμη των 
μέσων αποδοχών σε ανώτερο επίπεδo κατά περίπου 20%. Αυτήν όμως την πρόοδο 
διαδέχθηκαν διαδοχικές αυξήσεις και μειώσεις των πραγματικών αποδοχών οι οποίες 
δεν επέτρεψαν στην αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού να συνεχίσει την ανοδική 
της πορεία. Έτσι, στο τέλος του 2011, η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού 
παρέμενε στο επίπεδο του 2006. Οι πραγματικές αποδοχές μειώθηκαν κατά 4,1% το 
2012 και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω κατά 3, 2% το 2013, επομένως περίπου 
7,5% στην διετία 2012-2013 (προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Εάν αυτές οι 
προβλέψεις επαληθευθούν, η αγοραστική δύναμη του μισθού θα έχει επιστρέψει, 
στο τέλος του 2013, στο επίπεδο του 2000. 

Διάγραμμα 39. Πραγματικές αποδοχές ανά απασχολούμενο (έτος 1995=100 και 
ετήσιες % μεταβολές, αποπληθωρισμός με δείκτη τιμών καταναλωτή, 1995-2012 και 

πρόβλεψη 2013) 
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Διάγραμμα 40. Μέση αμοιβή εργασίας έναντι 36 προηγμένων χωρών (έτος 
2003=100, 1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 
 

Εάν δεν λάβουμε υπόψη μας τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των 
νομισμάτων, οι μεταβολές των μέσων αποδοχών των μισθωτών στην Κύπρο 
μεταβλήθηκαν ακολουθώντας κατά προσέγγιση το μέσο όρο των 36 προηγμένων 
χωρών (που είναι και οι κυριότεροι ανταγωνιστές). Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 40, 
η μέση αμοιβή εργασίας έναντι των 36 χωρών, υπολογισμένη σε εθνικά νομίσματα, 
κυμάνθηκε στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στο εσωτερικό της ζώνης 95 και 
100 με σημείο αναφοράς το έτος 2000 (έτος 2000=100). Αυτό όμως ισχύει όταν ο 
υπολογισμός γίνεται σε εθνικά νομίσματα, εάν δηλαδή δεν λάβουμε υπόψη μας τις 
μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Εάν λάβουμε υπόψη μας και τις ισοτιμίες, 
οι αυξήσεις των μισθών στην Κύπρο, υπολογισμένες σε δολάρια, συγκρινόμενες με 
τις αντίστοιχες των 36 αναπτυγμένων χωρών (επίσης σε δολάρια) παρουσίασαν 
αξιοσημείωτη, πλην όμως όχι θεαματική, αύξηση κατά το 2007-2011 (διάγραμμα 40). 
Συνολικά, επομένως, το όποιο πλεονέκτημα θα μπορούσε ενδεχομένως να 
προκύψει για την ανταγωνιστικότητα τιμής από τη σχετική σταθερότητα των 
αμοιβών εργασίας στην Κύπρο σε σχέση με τις αντίστοιχες αμοιβές στις 
ανταγωνίστριες χώρες, ανατράπηκε από την ανατίμηση του ευρώ (με 
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δεδομένη την κλαδική και γεωγραφική σύνθεση του εξωτερικού εμπορίου της 
Κύπρου). 

Διάγραμμα 41. Μέσες μικτές ετήσιες αποδοχές (σε ευρώ, 2012) 

 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων Annual Macroeconomic 
Database της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι για το έτος 2012, στην 
κατάταξη των προηγμένων χωρών με κριτήριο τις μικτές αποδοχές σε ευρώ 
(ακαθάριστος μισθός και εισφορές εργοδότη), η Κύπρος διατηρεί, όπως και επί σειρά 
προηγουμένων ετών, μια από τις τελευταίες θέσεις (διάγραμμα 41). Εξαιτίας των 
συγκριτικά μικρών αυξήσεων του μέσου μισθού στην Κύπρο από το 2006, έχει 
αυξηθεί η απόστασή του από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υψηλού δημόσιου ή ιδιωτικού χρέους και δεν έχουν 
πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή δανείζονται με υψηλά επιτόκια, 
βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης των πλέον αναπτυγμένων χωρών με κριτήριο τις 
μέσες μικτές ετήσιες αποδοχές. Η Ιρλανδία, αντιθέτως, ενώ αντιμετωπίζει 
προβλήματα της ίδιας φύσεως, διατηρεί σχετικά υψηλούς μισθούς. Στο ίδιο 
διάγραμμα φαίνεται και το αποτέλεσμα του μακρόχρονου μισθολογικού ντάμπιγκ που 
ασκεί η Γερμανία, όπου οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων είναι μικρότερες από 
την Ιταλία και τείνουν να εξισωθούν με τις αποδοχές στην Ισπανία. Οι μέσες ετήσιες 
αποδοχές το 2012 ανέρχονταν στην Κύπρο σε 25200 ευρώ έναντι 23400 ευρώ στην 
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Ελλάδα και 40900 κατά μέσο όρο στις άλλες 15 προηγμένες οικονομίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διάγραμμα 42. Πραγματικές μέσες μικτές αποδοχές (έτος 1995=100, 1995-2013) 

 
Στο διάγραμμα 42 φαίνεται η σύγκριση των μέσων πραγματικών αποδοχών των 
εργαζομένων στην Κύπρο υπολογισμένων ως αγοραστική δύναμη (με βάση τον 
δείκτη τιμών καταναλωτή) και ως κόστος (με βάση τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ). Η 
διαφορά των δύο καμπυλών ανάγεται στο γεγονός ότι η ανατίμηση του νομίσματος 
καθιστά φθηνότερα τα εισαγόμενα προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) και μειώνει τον 
δείκτη τιμών καταναλωτή που περιλαμβάνει εκτός από εγχωρίως παραγόμενα 
προϊόντα και τα εισαγόμενα προϊόντα. Δημιουργείται έτσι μια απόκλιση μεταξύ του 
αποπληθωριστή του ΑΕΠ και του δείκτη τιμών καταναλωτή η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα οι μεν μισθωτοί να απολαμβάνουν υψηλότερης αγοραστικής δύναμης οι 
δε επιχειρήσεις να απολαμβάνουν συγκριτικά χαμηλότερο κόστος εργασίας. 

Εντούτοις, η ανατίμηση του νομίσματος που επιδρά με αυτόν τον ευνοϊκό τρόπο στα 
εισοδήματα (δηλαδή στον πραγματικό μισθό και στα κέρδη) πρέπει να μπορεί να 
υποστηριχθεί από το παραγωγικό σύστημα της χώρας στον διεθνή ανταγωνισμό. 
Όπως δείξαμε στο δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης, κάτι τέτοιο δεν ήταν πλέον δυνατό 
στην Κύπρο πριν την κρίση, εξαιτίας της υποχώρησης του τουριστικού τομέα ως 
κινητήρια δύναμη της κυπριακής οικονομίας κατά τα έτη 2000-2008 και εξαιτίας της 
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εσωστρεφούς ανάπτυξης της οικονομίας που στηρίχθηκε στην εσωτερική ζήτηση, 
ιδιαίτερα στην οικοδομή και στην καταναλωτική ζήτηση. 

Διάγραμμα 43. Μισθοί και παραγωγικότητα της Κύπρου % της ΕΕ-15 (υπολογισμοί 
σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, 1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Μέχρι και το 2003, η αύξηση των μέσων πραγματικών αποδοχών ανά 
απασχολούμενο, είχε ως αποτέλεσμα να συγκλίνουν σημαντικά οι αμοιβές στην 
Κύπρο έναντι του αντίστοιχου μέσου όρου των 15 πιο προηγμένων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή των 15 "παλαιών" χωρών μελών). Όπως προκύπτει 
από το διάγραμμα 43, μέχρι το 2011, η πραγματική αμοιβή εργασίας, παρά τις κατά 
καιρούς ανακοπές της πορείας της, στην μακροχρόνια διάρκεια ακολούθησε, σε 
σύγκριση με την ΕΕ-15, ανοδική τάση. Ενώ το 1995 ανερχόταν σε 66% του μέσου 
όρου της ΕΕ-15, έφθασε στο 76% κατά το 2011 Η σημαντική σύγκλιση των μέσων 
πραγματικών αποδοχών ανά απασχολούμενο στην Κύπρο μέχρι το 2011, σχετίζεται 
με τη γενικότερη πορεία σύγκλισης της κυπριακής οικονομίας προς τα αντίστοιχα 
μέσα πραγματικά μεγέθη των δεκαπέντε περισσότερο προηγμένων χωρών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για το λόγο αυτόν πρέπει να συγκριθεί με τη σύγκλιση 
της παραγωγικότητας της εργασίας ανά απασχολούμενο. Η παραγωγικότητα της 
εργασίας στην Κύπρο αυξήθηκε, σε διεθνή σύγκριση, σημαντικά μετά το 1995 και 
μέχρι το 2009. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 43, η παραγωγικότητα υπολογισμένη 
ως ποσοστό του μέσου αντίστοιχου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
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δεκαπέντε πιο αναπτυγμένων χωρών μελών (και σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης) 
είχε προσεγγίσει το 83% κατά το 2009 και παρέμεινε περίπου αμετάβλητη στο ίδιο 
επίπεδο μέχρι σήμερα. Προκύπτει από τις παραπάνω συγκρίσεις, ότι η 
παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο, έχει συγκλίνει με το μέσο όρο της ΕΕ-15 
περισσότερο από όσο έχει συγκλίνει η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για το έτος 2012 με τη μείωση κατά 4,1% της μέσης πραγματικής 
αμοιβής στην Κύπρο. 

Για να καταστεί πιο συγκεκριμένη η παραπάνω σύγκριση, υπολογίζουμε έναν δείκτη 
σύγκλισης της αγοραστικής δύναμης των μέσων αποδοχών ανά απασχολούμενο 
στην Κύπρο έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Ο δείκτης, που 
φαίνεται επίσης στο διάγραμμα 43, έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να διορθώνει τη 
σύγκλιση της αγοραστικής δύναμης με τη σύγκλιση της παραγωγικότητας της 
εργασίας. Αφαιρείται, δηλαδή, από την παρατηρούμενη σύγκλιση των μισθών εκείνο 
το τμήμα της που είναι φυσιολογικό να υπάρχει διότι μπορεί να αποδοθεί στη 
συγκριτικά χαμηλότερη παραγωγικότητα της κυπριακής οικονομίας. Από την εξέλιξη 
του δείκτη προκύπτει ότι μετά το 2001 υπήρξε σύγκλιση της αγοραστικής δύναμης 
των μισθών στην Κύπρο έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 
ακόμη και εάν αφαιρέσουμε την επίπτωση της παραγωγικότητας της εργασίας και ότι 
η σύγκλιση αυτή ακυρώθηκε περίπου κατά το 1/4 το 2012. Εάν επαληθευθεί η 
πρόβλεψη για το επόμενο έτος, στο τέλος του 2013 η απώλεια θα πλησιάζει 
στο 1/3 της προόδου που επιτεύχθηκε από το 2001 μέχρι το 2011.  
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Διάγραμμα 44. Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος συγκρινόμενο με το 
αντίστοιχο μέγεθος των 36 κυριότερων ανταγωνιστριών χωρών (1995-2012 και 

πρόβλεψη 2013) 

 

Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος στην Κύπρο, για το σύνολο της οικονομίας, υπολογισμένο σε δολάρια και 
συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος των 36 άλλων αναπτυγμένων χωρών 
(λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής κατανομής του εξωτερικού 
εμπορίου της Κύπρου με αυτές τις 36 χώρες) αυξήθηκε, κατά την περίοδο 2000-
2005, περίπου κατά 20%. Η αύξηση αυτή, που δείχνει μια σημαντική επιδείνωση της 
ανταγωνιστικότητας κόστους, είναι υπολογισμένη σε δολάρια, και δεν θα πρέπει να 
αποδίδεται στις απαιτήσεις των εργαζομένων παρά μόνον κατά το 1/3 ενώ τα 2/3 
οφείλονταν στη συναλλαγματική ισοτιμία της κυπριακής λίρας. Επειδή οι 
ανταγωνίστριες χώρες δεν έχουν όλες κοινό νόμισμα με την Κύπρο, αλλά διατηρούν 
τα δικά τους εθνικά νομίσματα, εάν θέλουμε να συγκρίνουμε την ανταγωνιστικότητα 
κόστους εργασίας (δηλαδή την ανταγωνιστικότητα στο βαθμό που εξαρτάται από το 
κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος) μεταξύ Κύπρου και ανταγωνιστριών 
χωρών, τότε είναι ορθό να υπολογίσουμε το κόστος εργασίας στις διάφορες χώρες 
στο ίδιο νόμισμα (π.χ. σε δολάρια). Εάν όμως θέλουμε να υπολογίσουμε πόσο 
επέδρασαν στην ανταγωνιστικότητα κόστους οι απαιτήσεις των μισθωτών, επομένως 
οι αυξήσεις των αποδοχών, τότε θα πρέπει να συγκρίνουμε τις αυξήσεις του κόστους 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε εθνικά νομίσματα –αλλιώς θα έχουμε αποδώσει 
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στις αυξήσεις των μισθών, μεταβολές που οφείλονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
Θα εμφανίζεται, δηλαδή, κάθε ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ 
έναντι των νομισμάτων των εμπορικών εταίρων της Κύπρου ως υποτιθέμενο 
αποτέλεσμα των απαιτήσεων των εργαζομένων. Επομένως, για να έχουμε την ορθή 
εκτίμηση της επίπτωσης των απαιτήσεων των εργαζομένων στην ανταγωνιστικότητα 
τιμής πρέπει να εξετάσουμε τον εθνικό δείκτη του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε 
σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες των 36 άλλων προηγμένων χωρών, σε εθνικά 
νομίσματα (λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής κατανομής 
εκάστης χώρας στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου) έτσι ώστε στον δείκτη να μην 
περιλαμβάνεται και η επίπτωση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Από τις μεταβολές του δείκτη αυτού (βλ. στο διάγραμμα 44) προκύπτει ότι στη 
διάρκεια των ετών 2000-2005, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο 
σύνολο της κυπριακής οικονομίας, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος στις 36 
προηγμένες χώρες, σε εθνικά νομίσματα, αυξήθηκε συνολικά στην εν λόγω περίοδο 
κατά 7%. Αυτό σημαίνει ότι από την αύξηση του σταθμισμένου μοναδιαίου κόστους 
εργασίας σε δολάρια (περίπου 20%) το 13% οφειλόταν στις μεταβολές της 
ονομαστικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας, και μόνον 7% στις απαιτήσεις 
των εργαζομένων για υψηλότερες αποδοχές. 

Ο ισχυρισμός, επομένως, ότι η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας 
επιδεινώθηκε το 2000-2005 εξαιτίας των αυξήσεων των μισθών δεν ευσταθεί. Οι 
απαιτήσεις των μισθωτών στην Κύπρο αυξήθηκαν μεν  σε σχέση με τον μέσο όρο 
των ανταγωνιστριών χωρών (λαμβανομένων υπόψη και των διαφορετικών αυξήσεων 
της παραγωγικότητας και το βάρος κάθε χώρας στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου), 
πλην όμως δεν επρόκειτο για κάποια δραματική επιδείνωση. 

Εξάλλου, κατά τα επόμενα έτη, 2006-2012, το κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος συγκρινόμενο με το αντίστοιχο των 36 προηγμένων χωρών παρουσίασε 
οριακές μόνον μεταβολές είτε υπολογισμένο σε δολάρια είτε σε εθνικά νομίσματα. 
Μόνο κατά το 2012 υπήρξε σημαντική πτώση του δείκτη κατά 5 εκατοστιαίες 
μονάδες, η οποία οφειλόταν στην υποχώρηση των μισθών στην Κύπρο αλλά και 
στην σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ. Επομένως, δεν είναι δυνατόν 
να αποδοθεί στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ευθύνη για την μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. 
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Διάγραμμα 45. Μέσο περιθώριο κέρδους στο σύνολο της οικονομίας 
(έτος 2005=100, 1995-2013) 

 

Αντιθέτως, ευθύνη μπορεί να αποδοθεί στην πολιτική διαμόρφωσης των τιμών των 
επιχειρήσεων της Κύπρου.  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 45, το μέσο περιθώριο κέρδους κατά τα έτη 1995-
2006, ενώ κυμαινόταν γύρω από τη μέση τιμή 102 με τιμή αναφοράς 100 για το έτος 
2005, παρουσίασε αυξητική τάση στη συνέχεια. Η αύξηση του 2007-2008 μπορεί να 
αποδοθεί στην υπερθέρμανση της οικονομίας που παρατηρήθηκε κατά την εν λόγω 
διετία όταν το ΑΕΠ ανήλθε υψηλότερα από το δυνητικό ΑΕΠ (βλ. διάγραμμα 26).  

Εντούτοις, τα περιθώρια κέρδους παραμένουν υψηλά διαρκούσης της κρίσης. Κατά 
το 2012, μάλιστα, υπήρξε σημαντική αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους που 
οδήγησε τον δείκτη4

                                                
4 Ως δείκτης του μέσου περιθωρίου κέρδους χρησιμοποιείται ο λόγος της μέσης τιμής προς το 
μέσο ονομαστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, ή ισοδύναμη, το αντίστροφο του 
μέσου πραγματικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. 

 σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εξαιτίας της μείωσης του μέσου 
πραγματικού μισθού περίπου κατά 4%. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, αντί να 
μετατρέψουν τη μείωση του μισθού σε ανταγωνιστικότητα προτιμούν να την 
χρησιμοποιήσουν για να διατηρήσουν το επίπεδο της κερδοφορίας τους στα 
προ κρίσης επίπεδα (βλ. διάγραμμα 31). Ωστόσο, εξαίρεση απετέλεσε ο 



62 
 

εξαγωγικός τομέας, ο οποίος δεν αύξησε τα περιθώρια κέρδους επειδή είναι 
εκτεθειμένος στον διεθνή ανταγωνισμό. 

Διάγραμμα 46. Μοναδιαίο κόστος εργασίας, εγχώριες τιμές (αποπληθωριστής του 
ΑΕΠ) και τιμές εξαγωγών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη των 36 

αναπτυγμένων χωρών.(έτος 2005=100, 1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Στο διάγραμμα 46 φαίνονται το μοναδιαίο κόστος εργασίας, οι εγχώριες τιμές 
(αποπληθωριστής του ΑΕΠ) και οι τιμές εξαγωγών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 
μεγέθη των 36 αναπτυγμένων χωρών (υπολογισμοί σε εθνικό νόμισμα). Πρόκειται, 
επομένως, για δύο δείκτες ανταγωνιστικότητας τιμής: εγχωρίων τιμών και τιμών 
εξαγωγών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, υπήρξε διαφοροποίηση των τιμών των 
εξαγωγών έναντι των εγχωρίων τιμών κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 2000, 
και ακόμη περισσότερο στη διάρκεια της κρίσης: Μολονότι στα χρόνια 2005-2009, 
τόσο οι εγχώριες τιμές όσο και οι τιμές εξαγωγών αυξήθηκαν περισσότερο από το 
κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους, οι 
αυξήσεις των τιμών εξαγωγών ήταν μικρότερες. Στη διάρκεια της κρίσης (πιο 
συγκεκριμένα κατά τα έτη 2010-2012 και σύμφωνα με τις προβλέψεις και κατά το 
2013), οι τιμές των εξαγωγών προσαρμόστηκαν στις μεταβολές του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας, κάτι που δεν ισχύει για τις εγχώριες τιμές.  
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Διάγραμμα 47. Σύγκριση μέσου περιθωρίου κέρδους στον εξαγωγικό τομέα και στο 
σύνολο της οικονομίας (έτος 2005=100, 1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Δημιουργείται, έτσι, η εικόνα μιας διαφοροποιημένης πολιτικής τιμών μεταξύ 
εξαγωγικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά. 
Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό και ως 
εκ τούτου οι τιμές τους ακολουθούν το κόστος εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις 
που παράγουν για την εγχώρια αγορά και ανήκουν σε κλάδους παραγωγής 
σχετικά προστατευμένους από το διεθνή ανταγωνισμό διαμορφώνουν τιμές 
που δεν ακολουθούν το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και 
διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το 2012. 

Το συμπέρασμα αυτό ελέγχεται και με την εξέταση των περιθωρίων κέρδους στον 
εξαγωγικό τομέα και στο σύνολο της οικονομίας. Στο διάγραμμα 47 φαίνεται η 
σύγκριση των περιθωρίων κέρδους μεταξύ των δύο τομέων που επαληθεύει τις 
παραπάνω διαπιστώσεις. 
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Διάγραμμα 48. Μέσο περιθώριο κέρδους στο σύνολο της οικονομίας συγκρινόμενο 
με το αντίστοιχο μέγεθος στις 36 προηγμένες χώρες (1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Στο διάγραμμα 48, φαίνεται η εξέλιξη του μέσου περιθωρίου κέρδους στην Κύπρο εν 
συγκρίσει προς το αντίστοιχο μέσο μέγεθος στις 36 αναπτυγμένες χώρες. Μέχρι το 
2007, το μέσο περιθώριο κέρδους στην κυπριακή οικονομία, διατηρήθηκε συνολικά 
αμετάβλητο έναντι των άλλων προηγμένων χωρών. Εντούτοις, από το 2008, το 
συγκριτικό μέσο περιθώριο κέρδους ανέρχεται σε ένα νέο ανώτερο επίπεδο. 
Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η συγκράτηση των πραγματικών μισθών στη διετία 2010-
2011 και η μείωσή τους κατά το 2012 χρησιμοποιήθηκαν από τις επιχειρήσεις που 
δεν είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό για την αύξηση των 
περιθωρίων κέρδους, και μάλιστα έτσι ώστε να αυξηθεί η αναλογία τους έναντι των 
36 προηγμένων χωρών. 

Στο διάγραμμα 49 φαίνεται το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (το καθαρό 
λειτουργικό πλεόνασμα είναι ένα μέγεθος που περιλαμβάνει τα κέρδη των 
επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων, τους τόκους, και τις προσόδους, 
δηλαδή τα εισοδήματα της ιδιοκτησίας πριν από την παρέμβαση της αναδιανεμητικής 
λειτουργίας του κράτους με την φορολογία, τις επιδοτήσεις και μεταβιβάσεις προς τα 
νοικοκυριά κλπ). Το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα δεν περιλαμβάνει την αμοιβή 
εργασίας των αυτοαπασχολουμένων που έχουν υπολογιστεί στην αμοιβή εργασίας. 
Το διάγραμμα 49 δείχνει τις αλλαγές στην πρωτογενή διανομή του προϊόντος 
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(δηλαδή πριν την παρέμβαση των αναδιανεμητικών λειτουργιών του κράτους): ήδη 
από το 2008 και σε ολόκληρη τη διάρκεια της κρίσης, το καθαρό λειτουργικό 
πλεόνασμα αυξήθηκε ταχύτερα από την συνολική αμοιβή εργασίας των μισθωτών 
και των αυτοαπασχολουμένων. Μάλιστα, κατά το 2012 και κατά το 2013 (σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), η μεν συνολική αμοιβή εργασίας 
μειώνεται ενώ το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα αυξάνεται. Με άλλα λόγια, η αμοιβή 
εργασίας μειώνεται επιτρέποντας έτσι στο λειτουργικό πλεόνασμα να αυξάνεται. 
Κατά το 2012, ενώ οι εργαζόμενες τάξεις έχουν απολέσει το 5% του εισοδήματός 
τους (από τα 10,0 στα 9,5 δις ευρώ), τα εισοδήματα από ιδιοκτησία έχουν αυξηθεί 
από τα 3,5 στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Διάγραμμα 49. Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα προς το σύνολο των ακαθάριστων 
αμοιβών εργασίας (%, δείκτης διορθωμένης με την επίπτωση της αυτοαπασχόλησης, 

1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 
Την εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αποδώσουμε στην εκθετική άνοδο της ανεργίας που 
μετατρέπει άρδην τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου στην 
αγορά εργασίας. Ενώ οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με την μείωση του 
όγκου των πωλήσεών τους, κατόρθωσαν να αντισταθμίσουν τις απώλειες στα κέρδη 
τους με τις μειώσεις των πραγματικών μισθών και να αυξήσουν μάλιστα το καθαρό 
λειτουργικό πλεόνασμα. Το ποσοστό ανεργίας αναλαμβάνει, επομένως, εξαιρετικά 
σημαντικό ρόλο στην παρούσα συγκυρία. 
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Διάγραμμα 50. Ποσοστό ανεργίας (%, 1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που 
αναδημοσιεύει η Ameco, οι άνεργοι ανέρχονταν σε 16 χιλιάδες άτομα. Κατά το 2010 
ο αριθμός των ανέργων είχε αυξηθεί σε 28 χιλιάδες, το 2011 σε 34 χιλιάδες και το 
2012 σε περίπου 52 χιλιάδες. Το εργατικό δυναμικό είχε εν τω μεταξύ αυξηθεί κατά 
20 χιλιάδες άτομα. Η εξέλιξη αυτή στη συμμετοχή του πληθυσμού στην αγορά 
εργασίας υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά των εργαζομένων προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν τη μείωση του εισοδήματός τους, που οφείλεται στην επιπλέον 
ανεργία και στη μείωση του μέσου πραγματικού μισθού, παραμένοντας στην αγορά 
εργασίας και αναζητώντας επιπλέον απασχόληση. Ο αριθμός των εργαζομένων, το 
2010, ανερχόταν σε 380 χιλιάδες άτομα και είχε μειωθεί έναντι του 2008 κατά 16 
χιλιάδες. Επομένως η συνολική αύξηση του αριθμού των ανέργων μεταξύ 2008 και 
2012 (36 χιλιάδες άτομα) επιμερίζεται σε μείωση της απασχόλησης κατά 16 χιλιάδες 
άτομα και αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 20 χιλιάδες άτομα. Προκύπτει, 
επομένως, ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αποκτήσει ανατροφοδοτούμενο 
χαρακτήρα, ο οποίος εξηγεί και την εκρηκτική αύξησή της: 
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Η αύξηση της ανεργίας μειώνει τους μισθούς. Το εισόδημα των νοικοκυριών από 
εργασία μειώνεται αφενός μεν εξαιτίας της ανεργίας, αφετέρου δε εξαιτίας της 
μείωσης των μισθών.  Τα νοικοκυριά προσπαθούν να ανακτήσουν το χαμένο 
εισόδημα προσφέροντας περισσότερη εργασία, δηλαδή με αύξηση του εργατικού 
δυναμικού. Αυτό όμως οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας, και δημιουργείται 
έτσι ένας φαύλος κύκλος ανεργίας - μειωμένων μισθών - αύξησης του εργατικού 
δυναμικού - ανεργίας. Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, οι προβλέψεις δεν μπορούν 
παρά να είναι απαισιόδοξες, εκτός εάν υπάρξουν πολιτικές αποφάσεις που θα 
διαρρήξουν τον παραπάνω φαύλο κύκλο. 

Διάγραμμα 51. Ετήσιες μεταβολές της απασχόλησης (%, 1995-2013) 
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Η επιδείνωση της ανεργίας από το 2009 έναντι των προηγούμενων ετών προήλθε 
καταρχήν από τη μείωση της απασχόλησης (διάγραμμα 51). Ωστόσο, όπως ήδη 
τονίσαμε παραπάνω, η αύξηση της ανεργίας δεν προέρχεται μόνον από την μείωση 
της απασχόλησης αλλά και από την αύξηση του εργατικού δυναμικού - αύξηση που 
προκύπτει ως αποτέλεσμα της αυξημένης ανεργίας και της μείωσης του μέσου 
πραγματικού μισθού. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά προσφέρουν 
περισσότερη εργασία για να αντιμετωπίσουν, πρώτον, τη μείωση του εισοδήματός 
τους (που ανάγεται στην στασιμότητα της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού 
και στην αύξηση της ανεργίας), και δεύτερον, την εντεινόμενη πλέον ανασφάλεια 
μεταξύ των μισθωτών. Μια τέτοια εξέλιξη υποδηλώνει και το διάγραμμα 52 που 
συσχετίζει τις μεταβολές του εργατικού δυναμικού με τις αντίστοιχες μεταβολές της 
απασχόλησης.  

Διάγραμμα 52. Ετήσιες μεταβολές εργατικού δυναμικού και απασχόλησης 

(%, 1995-2012) 

 

Με δεδομένη την ιστορική σχέση μεταξύ μεταβολών απασχόλησης και εργατικού 
δυναμικού, οι μειώσεις της απασχόλησης του 2009-2012 θα ήταν αναμενόμενο να 
προκαλέσουν μηδενικές ή αρνητικές αυξήσεις του εργατικού δυναμικού, και όχι 
αυξήσεις όπως τελικά συνέβη. Το διάγραμμα 52 δείχνει ότι υπάρχει πλέον μια 
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διαρθρωτική μετατόπιση στην αγορά εργασίας: ενώ κατά το παρελθόν οι 
μεταβολές της απασχόλησης προκαλούσαν μεταβολές με το ίδιο πρόσημο στο 
εργατικό δυναμικό, στη διάρκεια της κρίσης οι μειώσεις της απασχόλησης δεν 
οδηγούν πλέον σε μειώσεις αλλά σε αυξήσεις του εργατικού δυναμικού. 

Διάγραμμα 53. ΑΕΠ, απασχόληση και παραγωγικότητα της εργασίας (ετήσιες % 
μεταβολές, 1995-2012 και πρόβλεψη 2013) 

 

Η δραματική μείωση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης οφείλεται στο 
γεγονός ότι υπήρξε μείωση του ΑΕΠ. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 53, η 
επιβράδυνση και η μείωση του ΑΕΠ πραγματοποιήθηκε κυρίως με παράλληλη 
μείωση της απασχόλησης, και όχι με μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας. 
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Το 2012, οι δανειακές ανάγκες του κυπριακού δημοσίου αναμένεται να ανέλθουν σε 
5,3% του ΑΕΠ (μετά από διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις). Το έλλειμμα αυτό 
παρουσιάζει υπέρβαση ως προς τον στόχο που έχει τεθεί στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο μέγεθος της ζώνης του 
ευρώ στην οποία ανέρχεται σε 2,8%. Είναι, επίσης, υψηλότερο από το έλλειμμα που 
παρουσιάζουν δώδεκααπό τις δεκαπέντε περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (διάγραμμα 54). Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου κατά το 
2012 στην Κύπρο ήταν μικρότερες από όσο σε δύο χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά 
προβλήματα (Ιρλανδία, Ισπανία) στις οποίες το έλλειμμα ανερχόταν κατ' ελάχιστον σε 
6,7%, ήταν όμως υψηλότερες από αυτές της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της 
Ιταλίας. 

Η εικόνα αυτή ανατρέπει ριζικά την αντίστοιχη του 2011 όσον αφορά τη σχετική θέση 
της Κύπρου στην κατάταξη των χωρών με βάση τις δανειακές τους ανάγκες. Κατά τα 
άλλα, παραμένει σε ισχύ η πόλωση των πιο αναπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε δύο ομάδες (διάγραμμα 54) οι οποίες μπορούν να περιγραφούν και με 
γεωγραφικούς όρους. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο ευρωπαϊκός νότος με 
εξαίρεση τη Βρετανία και την Ιρλανδία, ενώ στην άλλη άκρη βρίσκεται ο ευρωπαϊκός 
βορράς με εξαίρεση την Ιταλία. 

Διάγραμμα 54. Δανειακές ανάγκες του δημοσίου 2012 (% του ΑΕΠ, στοιχεία 
διορθωμένα με τις κυκλικές διακυμάνσεις) 

 



74 
 

Διάγραμμα 55. Δημόσιες δαπάνες 2012 (% του ΑΕΠ, στοιχεία διορθωμένα με τις 
κυκλικές διακυμάνσεις) 

 

Οι δημόσιες δαπάνες του δημοσίου στην Κύπρο ανέρχονταν το 2012 σε 46,9% του 
ΑΕΠ (μετά από διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις). Όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα 55, οι αντίστοιχες δαπάνες στις πιο προηγμένες χώρες της βόρειας 
Ευρώπης ήταν μεγαλύτερες, με εξαίρεση τη Γερμανία, στην οποία οι δαπάνες ως 
ποσοστό του ΑΕΠ ήταν παραπλήσιες με αυτές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Ο 
μέσος όρος της ευρωζώνης ανερχόταν σε 49,1% και ήταν επομένως κατά περίπου 2 
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερος από όσο στην Κύπρο. Με αυτά τα 
δεδομένα, δεν είναι λογικός ο ισχυρισμός ότι στην Κύπρο το δημόσιο είναι 
υπερτροφικό ή ότι δαπανά ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του προϊόντος. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, μόνον 
η Ιταλία έχει δημόσιες δαπάνες υψηλότερες του μέσου όρου της ευρωζώνης (μετά 
από διόρθωση για τη σχετική κυκλική θέση των χωρών). Οι άλλες πέντε χώρες 
(Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ελλάδα), χαρακτηρίζονται από συγκριτικά 
χαμηλές δημόσιες δαπάνες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα και ευρέως 
διαδεδομένη ιδέα ότι για την δημοσιονομική κρίση αυτών των χωρών ευθύνεται ο 
υποτιθέμενος μεγάλος και σπάταλος δημόσιος τομέας. Αντιθέτως, οι δημόσιες 
δαπάνες είναι μεγάλες σε μια σειρά χωρών στις οποίες το δημόσιο έχει μικρές 
δανειακές ανάγκες (Δανία, Φιλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία).  
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Όσον αφορά τα δημόσια έσοδα στην Κύπρο (διάγραμμα 56), ανέρχονταν το 2012 σε 
41,6% του ΑΕΠ (μετά τη διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις) και ήταν χαμηλά σε 
διεθνή σύγκριση, αφού ο μέσος όρος για την ευρωζώνη ανερχόταν σε 46,3%. 
Επομένως, η υστέρηση των κυπριακών εσόδων έναντι του μέσου όρου της 
ευρωζώνης ανερχόταν σε περίπου 5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 

Διάγραμμα 56. Δημόσια έσοδα 2012 (% του ΑΕΠ, στοιχεία διορθωμένα από τις 
κυκλικές διακυμάνσεις) 

 

Στις χαμηλότερες θέσεις των δημοσίων εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται 
όλες οι χώρες με ιδιαίτερα δημοσιονομικά προβλήματα: η Ιρλανδία, η Ισπανία, η 
Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ελλάδα (διάγραμμα 56). 

Παρά την προφανή επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της Κύπρου 
έναντι του 2011, από τις παραπάνω συγκρίσεις προκύπτει ότι η Κύπρος έχει 
ήδη χαμηλές δημόσιες δαπάνες, παραπλήσιες με αυτές της Γερμανίας, 
χαμηλότερες δε από τις περισσότερες άλλες αναπτυγμένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υστερεί σοβαρά ως προς τα δημόσια έσοδά της που 
είναι σε χαμηλά επίπεδα, συγκρίσιμα με αυτά των άλλων χωρών με σοβαρά 
δημοσιονομικά προβλήματα.  

Ως εκ τούτου, εύλογο είναι να υποθέσουμε ότι η προσαρμογή των δανειακών 
αναγκών του κυπριακού δημοσίου πρέπει να πραγματοποιηθεί κυρίως με αύξηση 
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των εσόδων και δευτερευόντως με μείωση των δαπανών. Λαμβάνοντας ως 
παράδειγμα καλής πρακτικής τη Γερμανία, οι δαπάνες θα μπορούσαν να μειωθούν 
κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και τα έσοδα να αυξηθούν κατά 3,5 μονάδες, 
έτσι ώστε οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου να καταστούν μηδενικές. 

Διάγραμμα 57. Έσοδα και δαπάνες του δημοσίου στην Κύπρο (% του ΑΕΠ, στοιχεία 
διορθωμένα με τις κυκλικές διακυμάνσεις, 1995-2012 και πρόβλεψη για το 2013) 

 

Στο διάγραμμα 57 φαίνεται η εξέλιξη των δημοσίων εσόδων και δαπανών στην 
Κύπρο ως ποσοστό του ΑΕΠ (με ή χωρίς τις δαπάνες για τόκους, στοιχεία 
διορθωμένα με τις κυκλικές διακυμάνσεις). Από το 1995 έως το 2003, οι πρωτογενείς 
δαπάνες του δημοσίου και τα δημόσια έσοδα αυξάνονταν με ταχείς και 
παραπλήσιους ρυθμούς, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρωτογενές έλλειμμα (παρά 
μόνον πρόσκαιρα). Ως εκ τούτου, τα ελλείμματα του δημοσίου υπήρχαν μόνον 
εξαιτίας των τόκων εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Από το 2004, τόσο οι 
πρωτογενείς όσο και οι συνολικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ σταθεροποιήθηκαν 
ενώ συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των δημοσίων εσόδων χάρη στους μεγάλους 
ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρωτογενών 
πλεονασμάτων επί μία τετραετία (2005-2008) και αρνητικές καθαρές δανειακές 
ανάγκες του δημοσίου κατά το 2007. Δημοσιονομικό πρόβλημα εμφανίστηκε το 2009 
εξαιτίας της κρίσης και συνεχίστηκε κατά το 2010 εξαιτίας της μείωσης των δημοσίων 
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εσόδων και κυρίως εξαιτίας της αύξησης των δημοσίων δαπανών (πρόκειται για 
τυπική εξέλιξη των δημόσιων εσόδων και εξόδων κατά την ύφεση).  

Διάγραμμα 58. Πληρωμές τόκων από το δημόσιο (% του ΑΕΠ, 1995-2012 και 
πρόβλεψη για το 2013) 

 

Το δημοσιονομικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά το 2009-2010 οφειλόταν στην 
αύξηση του πρωτογενούς ελλείμματος του δημοσίου και όχι στην αύξηση των τόκων, 
οι οποίοι, αντιθέτως παρουσίασαν μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ ήδη από το 2005 
(διάγραμμα 58). Στη συνέχεια, όμως, κατά το 2012 και σύμφωνα με τις 
προβλέψεις και κατά το2013, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα τίθεται σταδιακά σε 
έλεγχο, οι τόκοι παρουσιάζουν εκρηκτική αύξηση και μετατρέπονται στη 
μοναδική πλέον αιτία ενός υψηλού συνολικού δημοσιονομικού ελλείμματος.  

Κατά το 2012 υπήρξε αξιόλογη προσαρμογή των δημοσίων εσόδων και των 
δαπανών (χωρίς τόκους) με αντίστοιχη βελτίωση του πρωτογενούς ελλείμματος, η 
οποία θα συνεχιστεί και το 2013 (πρόβλεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής) (διάγραμμα 
57). Αντίτιμο για την περιστολή του δημοσίου ελλείμματος ήταν η υποχώρηση του 
ΑΕΠ (σε συνδυασμό βεβαίως και με άλλους παράγοντες). Οι μεταβολές των 
δημοσίων εσόδων, των δαπανών και του ΑΕΠ (ιδιαίτερα το 2005-2008 και το 2012) 
υποδηλώνουν ότι ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ έχει στην Κύπρο μεγάλη 
επίπτωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά και αντιστρόφως, ότι οι 
μεταβολές στο δημοσιονομικό έλλειμμα επηρεάζουν σημαντικά το ΑΕΠ. 
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Οι συνιστώσες του δημοσίου ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ (μετά από διόρθωση 
για τις κυκλικές διακυμάνσεις) φαίνονται στο διάγραμμα 59. Οι καθαρές δανειακές 
ανάγκες του δημοσίου που προέρχονταν από το πρωτογενές έλλειμμα, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα, ήταν πολύ μικρές μέχρι και το 2004. Στη συνέχεια, και επί 
μία τετραετία (2004-2008), όταν η κυπριακή οικονομία μεγεθυνόταν με υψηλούς 
ρυθμούς, τα πρωτογενή πλεονάσματα διαδέχθηκαν τα πρωτογενή ελλείμματα και οι 
συνολικές δανειακές ανάγκες του δημοσίου, που ανάγονταν πλέον αποκλειστικά 
στην υποχρέωση εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, μειώθηκαν σημαντικά, σε 
επίπεδα μικρότερα του 2% του ΑΕΠ (το 2007 οι δανειακές ανάγκες κατέστησαν 
αρνητικές). Μόνον κατά το 2009-2011 υπήρξε σημαντική αύξηση των δανειακών 
αναγκών του δημοσίου υπό το βάρος της οικονομικής ύφεσης και της συνακόλουθης 
αύξησης των δαπανών. 

Διάγραμμα 59. Συνιστώσες δημοσίου ελλείμματος (% του ΑΕΠ, στοιχεία 
διορθωμένα από τις κυκλικές διακυμάνσεις, 1995-2012) 

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αναδεικνύουν την πρωτεύουσα σημασία που έχει ο 
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για τα δημόσια οικονομικά της Κύπρου. Όλα τα 
δημοσιονομικά μεγέθη παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις μεταβολές του 
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οικονομικού κύκλου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εκτιμηθούν με μεγάλη 
σχολαστικότητα οι επιπτώσεις της μείωσης του δημοσίου ελλείμματος στην 
μεγέθυνση του ΑΕΠ και αντιστρόφως (πολύ περισσότερο που οι αντίστοιχες 
εκτιμήσεις της Τρόϊκας για την Ελλάδα αποδείχθηκαν λανθασμένες και 
καταστροφικές). 

Διάγραμμα 60. Έμμεσοι φόροι (% του ΑΕΠ, 1995-2010) 

 

Όσον αφορά την αύξηση των εσόδων, έχει ενδιαφέρον ότι στην Κύπρο οι έμμεσοι 
φόροι ήταν το 2010 (τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 
μεταξύ χωρών) οι δεύτεροι υψηλότεροι μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27 και απέδιδαν 
το 45% περίπου των συνολικών φορολογικών εσόδων. Στο διάγραμμα 60 φαίνεται η 
ανοδική πορεία των εμμέσων φόρων και του ΦΠΑ στην Κύπρο στη διάρκεια της 
δεκαετίας του 2000, καθώς και το γεγονός ότι η απόδοσή τους υπερέχει κατά πολύ 
των αντίστοιχων φόρων στην ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Ο 
ΦΠΑ αποδίδει στην Κύπρο περισσότερο από το ήμισυ των εμμέσων φόρων. Αυτές οι 
διαπιστώσεις έρχονται σε αντίθεση με το γεγονός, που φαίνεται στο διάγραμμα 61, 
ότι ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της κατανάλωσης στην Κύπρο είναι 
από τους χαμηλότερους μεταξύ των πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο συντελεστής του ΦΠΑ εξάλλου είναι από τους χαμηλότερους στην 
Ευρώπη. 
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Διάγραμμα 61. Τεκμαρτοί φορολογικοί συντελεστές επί της κατανάλωσης (%, 2010) 

 

Αυτό το παράδοξο μεταξύ υψηλών εσόδων από τους έμμεσους φόρους ως ποσοστό 
του ΑΕΠ αφενός, και χαμηλού τεκμαρτού φορολογικού συντελεστή αφετέρου, 
εξηγείται από το γεγονός ότι στην Κύπρο είναι υψηλό, σε διεθνή σύγκριση, το μερίδιο 
της κατανάλωσης στη συνολική οικονομία. Έτσι, ένας σχετικά χαμηλός τεκμαρτός 
φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται σε ένα υψηλό μερίδιο του ΑΕΠ αποδίδει 
υψηλά έσοδα στο δημόσιο. Επομένως, η περαιτέρω αύξηση του μέσου 
φορολογικού συντελεστή επί της κατανάλωσης, κατά προτίμηση της 
πολυτελούς κατανάλωσης, θα αύξανε σημαντικά τα δημόσια έσοδα και 
ταυτοχρόνως θα περιόριζε τον όγκο των εισαγομένων προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
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Το δημόσιο χρέος  

Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους στην Κύπρο φαίνεται στο διάγραμμα 62. Οι περίοδοι 
που μπορούμε να διακρίνουμε είναι τρεις:  

Κατά την πρώτη περίοδο, που περιλαμβάνει τα έτη 1995-2004, υπήρξε αύξηση του 
χρέους από το επίπεδο του 50% του ΑΕΠ στο 70% περίπου. 

Διάγραμμα 62. Δημόσιο χρέος της Κύπρου (% του ΑΕΠ, 1995-2012) 

 

Κατά τη δεύτερη περίοδο, που περιλαμβάνει τα έτη εσωστρεφούς ανάπτυξης 2005-
2008, επιτεύχθηκε μείωση του δημοσίου χρέους από το ιστορικά υψηλό επίπεδο του 
70% στο 50% περίπου. Στο εσωτερικό αυτής της περιόδου διακρίνουμε κατά το έτος 
2008 μια θεαματική μείωση του χρέους κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 

Κατά την τρίτη περίοδο, που είναι η έναρξη της κρίσης 2009-2010, υπήρξε αύξηση 
του δημοσίου χρέους από το 50% περίπου το 2008 σε 60% κατά το 2010.  

Κατά την τέταρτη περίοδο, της όξυνσης της κρίσης (2011-2012) το δημόσιο χρέος 
εκτινάχθηκε από το 70% περίπου στο 90% εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης και του 
τρόπου διαχείρισής της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα 
πλησιάσει κατά το 2013 στο 100% του ΑΕΠ. 

Η σύγκριση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Κύπρο με το αντίστοιχο 
μέγεθος στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται στο διάγραμμα 63.  
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Διάγραμμα 63. Δημόσιο χρέος ανά χώρα (% του ΑΕΠ, 2012) 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, από την κατάταξη των χωρών με κριτήριο το δημόσιο 
χρέος τους ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά το 2012, η Κύπρος ανήκε στην ομάδα χωρών 
με μεσαίο δημόσιο χρέος, το οποίο ήταν κατά 3 περίπου εκατοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ μικρότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Μεταξύ των δεκαέξι πιο 
προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οκτώ χώρες είχαν δημόσιο χρέος 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ) μεγαλύτερο από την Κύπρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις, όταν το 2013 το χρέος θα έχει πλησιάσει το 100% του ΑΕΠ, η Κύπρος 
θα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών που βρίσκονται σαφώς πάνω από τον μέσο 
όρο. Η παραπάνω σύγκριση δείχνει ότι η Κύπρος έχει εξαντλήσει το σημαντικό 
περιθώριο ασφαλείας που διέθετε κατά το παρελθόν έναντι αυξήσεων του δημοσίου 
χρέους. 

Οι μεταβολές του δημόσιου χρέους, η αύξησή του ή η μείωσή του, εξαρτώνται από τα 
έσοδα του δημοσίου, την αύξηση της ποσότητας χρήματος που τίθεται σε 
κυκλοφορία και τείνει να μειώνει το δημόσιο χρέος, τις πρωτογενείς δημόσιες 
δαπάνες, τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται το δημόσιο, το ήδη υπάρχον 
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συσσωρευμένο χρέος (διότι όσο πιο μεγάλο είναι αυτό, τόσο περισσότεροι τόκοι 
καταβάλλονται ετησίως για ένα δεδομένο επιτόκιο) αλλά και από το ρυθμό 
μεγέθυνσης της οικονομίας. Τέλος, σημαντικός παράγοντας του ύψους του δημοσίου 
χρέους είναι οι προσαρμογές αποθεματικών μεγεθών και μεγεθών ροής. Αυτές 
οφείλονται στους κανόνες καταγραφής των ελλειμμάτων και του χρέους. Περιέχουν 
διάφορα ποσά για κάθε έτος τα οποία παρόλο που είναι έσοδα ή δαπάνες για αυτό 
το έτος δεν καταγράφονται με βάση τους ισχύοντες κανόνες καταγραφής (ESA95) 
στα έσοδα ή στις δαπάνες αυτού του έτους, αλλά επηρεάζουν το συνολικό χρέος 
(π.χ. οι ενισχύσεις για τις τράπεζες, οι χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις που έχει 
εκδώσει το δημόσιο για διάφορες επιχειρήσεις και οι οποίες καταπίπτουν, η μεταβολή 
του δημόσιου χρέους λόγω αλλαγών στη συναλλαγματική ισοτιμία, οι αμυντικές 
δαπάνες των οποίων των ύψος εξαρτάται από τους κανόνες καταγραφής τους). Εάν 
δεν λάβουμε υπόψη μας τις μεταβολές στην ποσότητα νέου χρήματος, επειδή στη 
ζώνη του ευρώ η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων δεν γίνεται με την έκδοση 
χρήματος, και επιπλέον, αγνοώντας την επίδραση που έχουν οι αλλαγές των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι προσαρμογές αποθεματικών μεγεθών στο 
δημόσιο χρέος, προκύπτει ότι για να μην αυξάνεται το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 
αρκεί τα έσοδα να ισούνται με τις πρωτογενείς δαπάνες και ο ρυθμός μεγέθυνσης 
του ΑΕΠ είναι ίσος ή μεγαλύτερος των πραγματικών επιτοκίων.  

Διάγραμμα 64. Συνιστώσες δημοσίου ελλείμματος (% του ΑΕΠ, σωρευτική 
επίπτωση στο δημόσιο χρέος με έτος βάσης 1995, 1995-2012) 
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Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις μπορούμε να εξετάσουμε την επίδραση των 
διαφορετικών παραγόντων στη διαμόρφωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ (διάγραμμα 64): 

Κατά την πρώτη περίοδο, 1995-2004, υπήρξε αύξηση του χρέους από το επίπεδο 
του 40% του ΑΕΠ στο 70%. Η αύξηση αυτή προκλήθηκε, όπως δείχνει το διάγραμμα 
64, από προσαρμογή των αποθεμάτων - ροών, των οποίων η σωρευτική επίπτωση 
κατά τα έτη 1995-2004 ανήλθε συνολικά σε 19 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Σε 
περίπου 5 εκατοστιαίες μονάδες ανήλθε η επιβάρυνση του δημοσίου χρέους από τα 
πρωτογενή ελλείμματα αλλά αντισταθμίστηκε πλήρως από την ευνοϊκή επίπτωση της 
διαφοράς των πραγματικών επιτοκίων από τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. 

Κατά τη δεύτερη περίοδο, που περιλαμβάνει τα έτη 2005-2008, δηλαδή μια τετραετία 
υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, επιτεύχθηκε μείωση του δημοσίου χρέους 
από το ιστορικά υψηλό επίπεδο του 70% στο 50% περίπου. Στη μείωση αυτή 
συνέβαλε κατά το μέγιστο μέρος (περίπου κατά 12 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) η 
μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος και η εμφάνιση πλεονάσματος κατά το 2007. Η 
συμβολή της οικονομικής μεγέθυνσης που μείωσε τη διαφορά μεταξύ ρυθμού 
αύξησης του ΑΕΠ και πραγματικού επιτοκίου συνέβαλε κατά περίπου 6 εκατοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ στη μείωση του δημοσίου χρέους, ενώ η προσαρμογή 
αποθεμάτων - ροών κατά δύο μονάδες περίπου. 

Κατά την τρίτη περίοδο, που είναι η περίοδος της κρίσης 2009-2010, υπήρξε αύξηση 
του δημοσίου χρέους από το 50% περίπου το 2008 σε 60% κατά το 2010. Η αύξηση 
αυτή προήλθε κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από την αύξηση του 
πρωτογενούς ελλείμματος, και κατά τέσσερις μονάδες από τη μείωση της διαφοράς 
ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ και πραγματικού επιτοκίου. Επομένως, με την έναρξη 
της κρίσης το δημόσιο χρέος αρχίζει να επιβαρύνεται από το υψηλότερα επιτόκια και 
από την επανεμφάνιση πρωτογενών ελλειμμάτων. 

Κατά την τέταρτη περίοδο, της όξυνσης της κρίσης (2011-2012) το δημόσιο χρέος 
εκτινάχθηκε από το 70% περίπου στο 90% εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης και του 
τρόπου διαχείρισής της. Αυτό φαίνεται στη δραματική αύξηση της προσαρμογής 
αποθεμάτων - ροών. 

Προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση ότι δύο ήταν οι κυριότεροι παράγοντες 
μεταβολής του δημοσίου χρέους: πρώτον, οι μεγάλες προσαρμογές αποθεμάτων -
ροών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1995 και 2004 και 2011-2012, και δεύτερον, η 
οικονομική μεγέθυνση ή η ύφεση. Είναι χαρακτηριστική η ραγδαία βελτίωση στο 
δημόσιο χρέος η οποία επήλθε κατά τα έτη υψηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ 
(2004-2008), όπως εξάλλου και η ραγδαία επιδείνωση που επήλθε εξαιτίας της 
κρίσης (2009-2010). Ωστόσο, κατά τα τελευταία έτη, απέκτησαν μεγάλη σημασία και 
τα πρωτογενή ελλείμματα και η άνοδος των τόκων. 

Μια μεγάλη μερίδα οικονομολόγων, νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης, έχει αναπτύξει 
την θεωρητική θέση ότι η δημοσιονομική λιτότητα (ή δημοσιονομική προσαρμογή) 
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που επιτυγχάνεται με υψηλότερους φόρους είτε με χαμηλότερες δαπάνες ευνοεί τη 
μεγέθυνση της οικονομίας. Οι ισχυρισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται συστηματικά για να 
δικαιολογηθούν επώδυνες και συνήθως κοινωνικά άδικες πολιτικές αποφάσεις για 
τον περιορισμό των δημοσίων ελλειμμάτων. Η βιβλιογραφία σχετικά με τις 
επιπτώσεις μιας δημοσιονομικής προσαρμογής στην οικονομική δραστηριότητα είχε 
τονίσει στο παρελθόν την κεϋνσιανή άποψη ότι μειώνοντας τις κυβερνητικές δαπάνες 
ή αυξάνοντας τους φόρους προκαλούμε μείωση της συνολικής ζήτησης και μέσω 
αυτής μείωση της παραγωγής -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Υπάρχει όμως και 
πλούσια βιβλιογραφία η οποία ισχυρίζεται ότι η δημοσιονομική προσαρμογή ευνοεί 
την μεγέθυνση της οικονομίας, όχι μόνον μακροπρόθεσμα, αλλά και βραχυπρόθεσμα 
(Giavazzi  and Pagano 1990, 1996, Alesina and Perotti 1997, Alesina and Ardagna 
2010). Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Jaime 
Guajardo, Daniel  Leigh, and Andrea Pescatori 2011) έδειξε ότι η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα στην εν λόγω βιβλιογραφία ήταν εν μέρει 
λανθασμένη. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής διαψεύδουν το διαδεδομένο 
ισχυρισμό ότι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, την οποία επιφέρει μια 
πολιτική απόφαση, ευνοεί την μεγέθυνση του ΑΕΠ. Επιπλέον, οι επανειλημμένες 
αποτυχίες της Τρόικας στην Ελλάδα, όσον αφορά την επίπτωση της δημοσιονομικής 
λιτότητας στο ΑΕΠ συνηγορούν υπέρ της παραδοσιακής κεϊνσιανής άποψης ότι οι 
μειώσεις των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και οι μειώσεις του ΑΕΠ 
συγκροτούν έναν φαύλο κύκλο ύφεσης που οδηγεί στην αποεπένδυση, τη 
διαρκή πτώση του προϊόντος και στην δραματική άνοδο της ανεργίας. 

Οι ασκούμενες πολιτικές της Τρόικας σε άλλες χώρες, αντί να διευκολύνουν, 
υπονομεύουν τη δημοσιονομική προσαρμογή διότι προκαλούν μια σωρευτική και 
αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία ύφεσης, έτσι ώστε το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να 
αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, όλα τα οφέλη από την πλευρά της 
μείωσης των ελλειμμάτων εξαλείφονται από τις απώλειες από την πλευρά του ΑΕΠ, 
και ο λόγος δημοσίου χρέους / ΑΕΠ αυξάνεται ή παραμένει στάσιμος. 

Η ικανότητα των υφιστάμενων πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής να μειώσουν 
το δημόσιο έλλειμμα είναι συνάρτηση αφενός μεν του πολλαπλασιαστή του δημόσιου 
ελλείμματος επί της παραγωγής, αφετέρου δε της επίδρασης της μεταβολής του ΑΕΠ 
στο δημόσιο έλλειμμα. Για να επιτύχει μια πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής 
πρέπει ο μεν δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής (επίδραση στο ΑΕΠ από την 
αύξηση μίας μονάδας δημόσιου ελλείμματος) να είναι μικρός, η δε επίπτωση του 
ΑΕΠ στο δημόσιο έλλειμμα (επίδραση στο δημόσιο έλλειμμα μιας μείωσης κατά 1% 
του ΑΕΠ) να μην είναι αυξημένη. Αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να υπάρχουν ή να 
μην υπάρχουν σε μια χώρα ανάλογα με τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της.  

Εντούτοις, οι παραπάνω υπολογισμοί δεν λαμβάνουν υπόψη ορισμένους άλλους 
παράγοντες στον υπολογισμό του πολλαπλασιαστή, όπως π.χ. την αύξηση των 
εξαγωγών που θα προερχόταν από την μείωση των τιμών (η οποία θα είχε προκύψει 
από την ύφεση που θα είχε προκαλέσει η περιστολή του δημοσίου ελλείμματος), ούτε 
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εξάλλου τη μείωση των επιτοκίων που θα είχε, υποτίθεται, προκύψει από την αύξηση 
της αξιοπιστίας της οικονομίας, και θα είχε αυξήσει τις παραγωγικές επενδύσεις. 
Επομένως, το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ  εξαρτάται από την αυτόνομη 
συνιστώσα του ελλείμματος  (η οποία δεν εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής και 
καθορίζεται εξωγενώς, επομένως και από την φορολογική πολιτική), από τις 
εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ , και από το ποσοστό επένδυσης (επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ)  το οποίο εξαρτάται μεταξύ άλλων από το 
επιτόκιο.  

Είναι επομένως πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί σωστά η παραπάνω εξίσωση. Σε 
περίπτωση λάθους, όπως έγινε με την περίπτωση της Ελλάδας (κατά ομολογία 
στελεχών του ΔΝΤ), οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι καταστροφικές.  

Πέραν αυτών, οι εκτιμήσεις για την πορεία του δημοσίου ελλείμματος θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους ότι παρελθούσες προσπάθειες δημοσιονομικής 
προσαρμογής είχαν επιτυχημένα αποτελέσματα όταν συνοδεύονταν από υποτίμηση 
του νομίσματος. Η μείωση της ονομαστικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας 
του ευρώ, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, μπορεί να αυξήσει τις κυπριακές εξαγωγές 
προς χώρες εκτός ευρωζώνης. Στην παραπάνω σχέση, αυτό ισοδυναμεί με μία 
εξωγενώς καθοριζόμενη αύξηση του  που θα μείωνε το έλλειμμα. 

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να αυξάνεται 
κατά τα επόμενα έτη, θα αποκτήσει δηλαδή δυναμική αυτόνομης εκρηκτικής αύξησης 
εάν ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, είναι μικρότερος του πραγματικού επιτοκίου 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Το άθροισμα, δηλαδή, του ρυθμού ανάπτυξης 
και του πληθωρισμού πρέπει να είναι μικρότερο από το τρέχον επιτόκιο 
εξυπηρέτησης. Αλλιώς, ο αριθμητής (χρέος) αυξάνεται γρηγορότερα από τον 
παρανομαστή (ΑΕΠ), προκαλώντας αύξηση του λόγου του χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ. Σε συνθήκες ύφεσης, χαμηλού πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων 
εξυπηρέτησης του δανείου, ο μόνος τρόπος για να μειωθεί το δημόσιο χρέος είναι η 
δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων μέσω της αύξησης της φορολογίας είτε της 
μείωσης των δαπανών. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, όμως, έχουν υφεσιακό 
χαρακτήρα (μειώνουν το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης), και μέσω αυτού ασκούν 
αυξητική επίδραση στο δημόσιο χρέος. Εγκλωβίζεται έτσι η οικονομία σε έναν φαύλο 
κύκλο αυξανόμενου χρέους και ύφεσης. 
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Ο τραπεζικός κλάδος της Κύπρου έχει αποκτήσει μεγάλο μέγεθος σε σχέση με το 
μέγεθος της συνολικής οικονομίας μετά από την αλματώδη ανάπτυξη που γνώρισε 
στη δεκαετία του 2000, ιδιαίτερα δε κατά τα έτη 2004-2008. Ο λόγος του ενεργητικού 
των τραπεζών ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο μέγεθος στην 
ευρωζώνη, και με κριτήριο τα κεφάλαια των τραπεζών ως ποσοστό του ΑΕΠ, η 
Κύπρος κατατάσσεται τέταρτη στην ευρωζώνη, μετά την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο 
και την Μάλτα. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει μεγάλη σημασία διότι η τραπεζική κρίση 
απαιτεί από το κυπριακό κράτος να αναλάβει δυσανάλογα μεγάλο βάρος σε σχέση με 
το μέγεθός του προκειμένου να διασώσει τις τράπεζες που απειλούνται με 
κατάρρευση. 

Διάγραμμα 65. Μερίδιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη 
συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας (%, 2000-2012) 

 

Αυτή η υπερτροφία οφείλεται ιδιαίτερα στην μεγάλη ανάπτυξη μετά το 2004 
(διάγραμμα 65), όταν η Κυπριακή οικονομία υποχωρώντας από το εξαγωγικό 
μοντέλο των ετών 1985-2001, μετέβει σε ένα καθεστώς χρηματιστικής ρύθμισης της 
οικονομίας (financialisation). Μεταξύ 1995 και 2012, η συμμετοχή του 
χρηματοπιστωτικού κλάδου στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία διπλασιάστηκε 
περνώντας από το 5% το 1995 σε 9% το 2012). Το υπερβολικό μέγεθος του 
τραπεζικού κλάδου έχει καταστήσει τώρα εξαιρετικά εύθραυστη την πραγματική 
οικονομία η οποία καλείται να διασώσει τις τράπεζες.  

Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου αποτελείται από δύο κυρίως τμήματα: το τμήμα 
που επιβλέπεται εθνικά και περιλαμβάνει (α) τράπεζες με συνολικά κεφάλαια 
περίπου 100 δισεκατομμυρίων, (β) ξένες θυγατρικές, κυρίως ελληνικών τραπεζών, με 
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συνολικά κεφάλαια περίπου 27 δισεκατομμυρίων, αλλά και (γ) συνεργατικές τράπεζες 
και ταμεία με συνολικά κεφάλαια περίπου 17 δισεκατομμυρίων (με στοιχεία του 
τέλους του 2011). Το μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού συστήματος είναι 
συγκεντρωμένο σε τρεις τράπεζες: Η Τράπεζα Κύπρου είχε το 2011 κεφάλαια 38 
δισεκατομμυρίων, η Λαϊκή Τράπεζα 34 δισεκατομμυρίων και η Ελληνική Τράπεζα 
περίπου 8 δισεκατομμυρίων. Τα κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής 
Τράπεζας αντιστοιχούσαν περίπου στο διπλάσιο του κυπριακού ΑΕΠ (επομένως 
αθροιστικά στο τετραπλάσιο του ΑΕΠ), ενώ τα κεφάλαια της Ελληνικής Τράπεζας 
ανέρχονταν σε 45% του ΑΕΠ. 

Το δεύτερο τμήμα του τραπεζικού συστήματος αποτελείται από τραπεζικές 
επιχειρήσεις που υπόκεινται σε επίβλεψη από το εξωτερικό. Πρόκειται για τραπεζικά 
υποκαταστήματα και δύο θυγατρικές ξένης τράπεζας που ελέγχεται από το δημόσιο 
της χώρας προέλευσης. Αυτές οι επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το εξωτερικό, 
έχουν συνολικά κεφάλαια 20 περίπου δισεκατομμυρίων. Επομένως, το σύνολο των 
κεφαλαίων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ανέρχεται σε 
περίπου 160 δισεκατομμύρια, που είναι ένα ποσό σχεδόν εννεαπλάσιο του 
κυπριακού ΑΕΠ.  

Η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή Τράπεζα είναι εξαιρετικά μεγάλες για το μέγεθος της 
κυπριακής οικονομίας, με κριτήριο, όχι μόνον τα κεφάλαιά τους, αλλά και τις 
καταθέσεις σε αυτές: Η Τράπεζα Κύπρου συγκέντρωνε το 2011, καταθέσεις ύψους 
περίπου 20 δισεκατομμυρίων, δηλαδή 110% του ΑΕΠ, ενώ η Λαϊκή συγκέντρωνε 
καταθέσεις 12 δισεκατομμυρίων, δηλαδή 65% του ΑΕΠ. Αυτές οι δύο τράπεζες 
συγκέντρωναν αθροιστικά το 55% του συνόλου των καταθέσεων. Η τρίτη μεγάλη 
τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα, είχε 6,5 δισεκατομμύρια καταθέσεις, που αντιστοιχούν 
στο 35% του ΑΕΠ. 

Η αύξηση του μεγέθους αυτών των δύο τραπεζών συνδυάστηκε με μια αυξανόμενη 
έκθεση στους κινδύνους που προέρχονται από την Ελλάδα. Η Τράπεζα Κύπρου και η 
Λαϊκή Τράπεζα υπέστησαν ζημιές τεσσάρων δισεκατομμυρίων εξαιτίας της 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους το 2012.  

Οι κυπριακές τράπεζες είναι εκτεθειμένες ιδιαίτερα στον πιστωτικό κίνδυνο, γεγονός 
που αντανακλά η ταχεία άνοδος του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(διάγραμμα 66). 
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Διάγραμμα 66. Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (καθυστέρηση 90 ημερών, 
% του χαρτοφυλακίου των δανείων, Ιαν. 2011-Ιαν. 2012)5

 

 

Η ποιότητα των χαρτοφυλακίων των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας 
είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα, κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2012, αντιπροσώπευαν το 17,3% για την Τράπεζα Κύπρου και 
περισσότερο από 32% για την Λαϊκή Τράπεζα, έναντι μόλις 9% τον Ιούνιο του 2011. 
Η υποβάθμιση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων, σε συνδυασμό με τις απώλειες 
από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, έθιξε σοβαρά τους δείκτες 
φερεγγυότητας των κυπριακών τραπεζών. Ο δείκτης core tier one της Τράπεζας 
Κύπρου μειώθηκε στο 8,1% το 2010 και στο 5,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2012, 
έναντι του 9% που απαιτείται. Παρά την αύξηση κεφαλαίου κατά 600 εκατομμύρια 
ευρώ (Ιούλιος 2012), η τράπεζα υφίσταται συνεχή αποδυνάμωση εξαιτίας της ταχείας 
αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκιά της. Έτσι, η λύση της 
ανακεφαλαιοποίησης προκειμένου να διασωθεί η τράπεζα φαίνεται αναπόφευκτη. Η 
Λαϊκή Τράπεζα, της οποίας ο αντίστοιχος δείκτης μειώθηκε στο 4,4% στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2012 (που αντιστοιχεί σε έλλειμμα κεφαλαίου της τάξης του ενός 
δισεκατομμυρίου), δέχθηκε ήδη την ανακεφαλαιοποίηση 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ 
από το κυπριακό κράτος τον Ιούλιο του 2012. 

Η υποβάθμιση των κυπριακών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης εξαιτίας των 
εξελίξεων στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο σε συνάρτηση με την υποβάθμιση της 
χώρας, κατέστησε δυσχερή για αυτές την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.  

Επίσης, εκτός από τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε σχέση με την 

                                                
5 Πηγή: Natixis 
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φερεγγυότητά τους, αντιμετωπίζουν και μια σοβαρή υποβάθμιση των δεικτών 
ρευστότητας. Με αναλογία δανείων / καταθέσεων στην περιοχή του 80% μέχρι το 
2008, το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε για πολύ καιρό ανεξάρτητο από τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές για την αναχρηματοδότησή του. Ωστόσο, από το 2011, οι 
τράπεζες αντιμετωπίζουν μια αισθητή πτώση των καταθέσεων στο εσωτερικό της 
Κύπρου, γεγονός που αντανακλά την διάθεση των καταθετών να αποφύγουν τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την ελληνική κρίση (διάγραμμα 67). 

Διάγραμμα 67. Ρυθμός αύξησης των τραπεζικών καταθέσεων (ετήσια % μεταβολή, 
2007-2012)6

 

 

Ως συνέπεια αυτής της τάσης, αυξήθηκε σημαντικά η εξάρτηση του τομέα των 
καταθέσεων από τους αλλοδαπούς καταθέτες, σε τέτοιο βαθμό ώστε κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2012 τους αντιστοιχούσε περισσότερο από το 40% της βάσης των 
καταθέσεων. Έτσι, ενώ ο λόγος δανείων / καταθέσεων παραμένει σήμερα στο 
επίπεδο του 100%, ο αντίστοιχος λόγος για τις καταθέσεις των ημεδαπών έχει 
αυξηθεί από το 2011 στο 180% (δεύτερο τρίμηνο του 2012) (διάγραμμα 68). Με αυτά 
τα δεδομένα, οι κυπριακές τράπεζες έχουν καταστεί εξαιρετικά τρωτές στις 
μεταστροφές της εμπιστοσύνης στις χρηματιστικές αγορές, μεταστροφές οι οποίες 
είναι ικανές να προκαλέσουν μαζική εκροή καταθέσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του ενεργητικού των τραπεζών, η υποβάθμιση της 
φερεγγυότητάς τους απειλεί τις δημοσιονομικές ισορροπίες της χώρας, οι οποίες ήταν 
ικανοποιητικές μέχρι πρότινος, παρά την επιδείνωση του 2009 που ήταν το αντίτιμο 
για την διατήρηση της κυπριακής οικονομίας σε κατάσταση ήπιας και όχι βαθιάς 
ύφεσης.  

                                                
6 Πηγή: Natixis 
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Διάγραμμα 68. Λόγος δανείων / καταθέσεων (σύνολο και αλλοδαποί, ποσοστό %, 
2006-2012)7

 

 

Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, σε συνδυασμό με την τραπεζική κρίση και 
το αυξανόμενο ρίσκο χρεωκοπίας μιας τράπεζας, οδήγησε σε σειρά υποβαθμίσεων 
της Κύπρου, με αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί αποκλεισμένη από τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Το 2012, οι ανάγκες χρηματοδότησης καλύφθηκαν χάρη 
σε δάνειο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ρωσία, με την βοήθεια και μιας 
σειράς εκδόσεων βραχυπρόθεσμων τίτλων στην εσωτερική αγορά. Εντούτοις, η 
κυβέρνηση αντιμετωπίζει σημαντικές αποπληρωμές για τα έτη 2013-2015, συνολικού 
ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων. Σε αυτές τις υποχρεώσεις προστίθενται τα βάρη της 
ανακεφαλαιοποίησης της Λαϊκής Τράπεζας και μελλοντικά της Τράπεζας Κύπρου. 

Οι τράπεζες αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα από την 
ταχεία αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξαιτίας της μεγάλης έκθεσης στην 
Ελλάδα, όπου φαίνεται ότι ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποκτά 
εκρηκτικό χαρακτήρα. 

Όσον αφορά τις θυγατρικές ξένων τραπεζών, έχουν μεταφέρει τα ελληνικά ομόλογα 
στις μητρικές εταιρείες, εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο σε ένα μεγάλο μέρος του. 
Σύμφωνα με την τελική συμφωνία της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στην 
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους (private sector involvement, PSI), οι ελληνικές 
θυγατρικές στην Κύπρο μετέφεραν τα ομόλογα ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων στα 
λογιστικά βιβλία των μητρικών εταιρειών τον Μάρτιο 2012. Έτσι, ο κίνδυνος για το 

                                                
7 Πηγή: Natixis 
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κυπριακό κράτος να ανακεφαλαιοποιήσει τις ελληνικές θυγατρικές μειώθηκε στο 
έπακρο. Ο δείκτης φερεγγυότητας των ελληνικών θυγατρικών Core Tier 1 ανέρχεται 
σε περίπου 10%. 

 

Διάγραμμα 69. Τιμές μετοχών των τριών μεγάλων τραπεζών (σε ευρώ, Νοέμβριος 
2009-2011) 

 

Η κερδοφορία των τραπεζών στην Κύπρο κατέστη αρνητική το 2011 και η ρευστότητα 
επιδεινώθηκε εξαιτίας εκροής καταθέσεων. Από την αρχή της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, η κερδοφορία των τραπεζών επιδεινώθηκε εξαιτίας της δυσμενούς εγχώριας 
και ξένης μακροοικονομικής συγκυρίας. Οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο προσέγγισαν την μέγιστη κερδοφορία τους το 2007. Έκτοτε, τα κέρδη 
παρουσίασαν σταδιακή μείωση και έγιναν αρνητικά τον Δεκέμβριο του 2011. Σε αυτήν 
την εξέλιξη συνέβαλαν σημαντικά και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι δε τιμές των 
μετοχών των τραπεζών στο χρηματιστήριο μειώνονται διαρκώς (διάγραμμα 69). 
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Τόσο τα προβλήματα χρηματοδότησης όσο και της ρευστότητας ώθησαν και τις δύο 
μεγαλύτερες τράπεζες να στηριχθούν περισσότερο στην ρευστότητα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Η διατραπεζική αγορά γνώρισε σημαντική ανάπτυξη στην 
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και αποτελεί πλέον κρίσιμης σημασίας στοιχείο του 
τραπεζικού συστήματος. Η αγορά αυτή υπάρχει προκειμένου να μπορούν οι 
τράπεζες που έχουν πλεονάζουσα ρευστότητα να την διαθέτουν σε τράπεζες που 
έχουν ανάγκη κεφαλαίων. Η διατραπεζική αγορά παρακολουθείται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία ουσιαστικά καθορίζει το επιτόκιο το οποίο 
θέλει να υπάρχει στην διατραπεζική αγορά. Ωστόσο, η διεθνής χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζών, ιδιαίτερα προς 
εκείνες τις τράπεζες που παρουσιάζουν προβλήματα σαν και αυτά που αναφέραμε 
παραπάνω σχετικά με τις κυπριακές τράπεζες. Το πρόβλημα αυτό απαλύνεται μέσω 
της δυνατότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων να αντλούν ρευστότητα από το 
ευρωσύστημα (το ευρωσύστημα, που είναι το σύστημα κεντρικών τραπεζών της 
ζώνης του ευρώ, περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και τις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ) αξιοποιώντας 
την παροχή των κρατικών εγγυήσεων. Χωρίς την έκτακτη παροχή ρευστότητας από 
το ευρωσύστημα και με δεδομένες τις δυσκολίες δανεισμού από την διατραπεζική 
αγορά, οι κυπριακές τράπεζες θα ήταν αναγκασμένες να επισπεύδουν την είσπραξη 
των απαιτήσεων τους, να περιορίζουν τις ρυθμίσεις συμβάσεων που διευκολύνουν 
την εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανείων και να απορρίπτουν νέες αιτήσεις 
δανειοδότησης. Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του 
ευρωσυστήματος και του ELA (Emergency Liquidity Assistance), καθώς και τα 
κρατικά μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας αποτρέπουν τον κίνδυνο διαμόρφωσης 
συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας. 

Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται σε σχέση με την διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων 
σε διάφορες χώρες είναι εάν πρόκειται για διαχείριση όντως θα λύσει τα προβλήματα 
ή απλώς αναβάλλει την λύση τους.  

Πιο συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως το χρήμα γενικότερα, 
αποτελούν δικαίωμα επί της μελλοντικής παραγωγής (Aglietta 2009), δικαίωμα επί 
του μελλοντικού εισοδήματος, που μπορεί να παραχθεί από την πραγματική 
οικονομία είτε ως κέρδος είτε ως εισόδημα εργασίας. 

Αυτή η ιδιότητα του χρήματος και των χρηματοοικονομικών προϊόντων αποτελεί το 
θεμέλιο της σημερινής κρίσης: Η συσσώρευση όλων αυτών των χρηματιστικών 
τίτλων που κλήθηκαν να λειτουργήσουν ως κεφάλαιο στη διάρκεια των τελευταίων 
είκοσι ετών, βρέθηκε τελικά σε αναντιστοιχία με την προσδοκώμενη μελλοντική 
παραγωγή της πραγματικής οικονομίας. Το δικαίωμα επί της μελλοντικής παραγωγής 
που αντιπροσωπεύουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και το συσσωρευμένο 
χρηματικό κεφάλαιο, διογκώθηκε σε τέτοιο βαθμό -ιδιαίτερα χάρη στα 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα- ώστε υπερέβαινε πλέον το ύψος της προσδοκώμενης 
μελλοντικής παραγωγής, το ύψος του μελλοντικού εισοδήματος που είναι ικανή να 
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παράγει η πραγματική οικονομία. Από τη στιγμή που αυτό έγινε αντιληπτό, είχε 
ξεκινήσει η κρίση. 

Οι κάτοχοι χρηματιστικού κεφαλαίου πίστευαν ότι το παραγωγικό σύστημα θα 
μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους, ότι θα μπορούσε, δηλαδή, να 
παράγει τόσο πολύ εισόδημα ώστε να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις 
τους, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα στην ελεύθερη λειτουργία του 
καπιταλισμού που να εξασφαλίζει την αρμονική μεγέθυνση της χρηματοπιστωτικής 
σφαίρας και του παραγωγικού τομέα της οικονομίας. Αντιθέτως, εάν υπάρχει μια 
σχέση, αυτή παράγει ανισορροπία: Η υψηλή κερδοφορία των χρηματοοικονομικών 
προϊόντων αποτελούσε, επί δεκαετίες, το εναλλακτικό όφελος (opportunity cost) των 
επενδυτικών σχεδίων της πραγματικής οικονομίας: μια παραγωγική επένδυση 
έπρεπε να έχει εσωτερικό βαθμό απόδοσης κεφαλαίου, δηλαδή κερδοφορία, 
συγκρίσιμη με τις αποδόσεις του χρηματιστικού κεφαλαίου για να πραγματοποιηθεί. 
Αυτό εξηγεί γιατί οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στις 15 «παλαιές» χώρες της Ε.Ε. 
και στις ΗΠΑ (ως ποσοστό του ΑΕΠ) μετά το 1990 δεν ακολούθησαν τη θεαματική 
άνοδο της κερδοφορίας στην πραγματική οικονομία.  

Εάν η οικονομική κρίση έχει ως θεμελιώδη αιτία μιαν απαίτηση του χρηματιστικού 
κεφαλαίου επί του μελλοντικού ΑΕΠ, στην οποία η πραγματική οικονομία δεν 
κατορθώνει να ανταποκριθεί, τότε, υπάρχουν δύο λύσεις: είτε η πραγματική οικονομία 
θα πρέπει να μεγεθυνθεί με εντυπωσιακούς ρυθμούς μεγέθυνσης, είτε η απαίτηση 
του χρηματιστικού κεφαλαίου επί των μελλοντικών εισοδημάτων να απαξιωθεί, έστω 
εν μέρει. Επειδή το πρώτο ενδεχόμενο είναι απίθανο, θα πρέπει να γίνει αυτό που ο 
καπιταλισμός θα είχε ήδη πραγματοποιήσει εάν δεν εμποδιζόταν από τις κρατικές 
παρεμβάσεις η αυθόρμητη λειτουργία των αγορών: να απαξιωθεί ένα μέρος του 
δικαιώματος του χρηματιστικού κεφαλαίου επί των μελλοντικών εισοδημάτων από 
εργασία ή από παραγωγική επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Η μεγάλη πλειοψηφία των οικονομολόγων εξακολουθούν να θεωρούν την κρίση ως 
καθαρά νομισματικό φαινόμενο, το οποίο βεβαίως έχει επιπτώσεις στην "πραγματική 
οικονομία". Θεωρούν δηλαδή ότι οι βασικοί χειρισμοί αφορούν στη διαχείριση του 
χρήματος, στη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής σφαίρας της οικονομίας, η οποία 
νοείται ως διακριτή, εξωτερική, από την "πραγματική οικονομία". 

Η τρέχουσα κρίση είναι, ωστόσο, συστημική, με την έννοια ότι δεν αποδίδει πλέον το 
νεοφιλελεύθερο καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου, δηλαδή ο τρόπος οργάνωσης 
και λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας, που εκτός από την απρόσκοπτη 
λειτουργία των αγορών, είχε θέσει στον ίδιο τον πυρήνα της λειτουργίας του τον 
απελευθερωμένο χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του καπιταλισμού υπό το καθεστώς του 
νεοφιλελευθερισμού βασίστηκε στη διόγκωση του χρέους των νοικοκυριών το οποίο 
κάλυψε εν μέρει το χάσμα ανάμεσα στο τρέχον εισόδημά τους από εργασία και στον 
αναγκαίο μισθό, δηλαδή σε εκείνον τον μισθό που εξασφαλίζει στις εργαζόμενες 
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τάξεις τη δυνατότητα να διάγουν βίο αξιοπρεπή με βάση τα καταναλωτικά πρότυπα 
της εποχής μας. Καλύφθηκε με τον τρόπο αυτόν το έλλειμμα ζήτησης που υπό 
κανονικές συνθήκες θα υπήρχε εξαιτίας της υστέρησης της αγοραστικής δύναμης των 
μισθών έναντι της παραγωγικότητας της εργασίας (δηλαδή έναντι του γενικού 
εμπορευματικού πλούτου της εποχής μας). 

Αυτός δε ο δανεισμός τροφοδοτούσε την διόγκωση ενός πλασματικού κεφαλαίου, 
δηλαδή διαδοχικές κερδοσκοπικές φούσκες που δημιουργούσαν μια διογκούμενη 
απαίτηση του χρηματιστικού κεφαλαίου επί των μελλοντικών κερδών των μη-
χρηματιστικών δραστηριοτήτων της οικονομίας και επί των μελλοντικών εισοδημάτων 
της εργασίας (σε τελευταία ανάλυση επί της παραγωγικής εργασίας, που παράγει την 
προς διανομή αξία στο σύνολό της). Για όσο καιρό η κεφαλαιοκρατική τάξη μπορούσε 
να πιστεύει ότι η διογκούμενη απαίτηση που θεμελίωνε με τον τρόπο αυτόν επί της 
μελλοντικής παραγωγής θα μπορούσε όντως να ικανοποιηθεί, το νεοφιλελεύθερο 
καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου απέδιδε. Το παιχνίδι της προεξόφλησης, όμως, 
τελείωσε όταν έγινε αντιληπτό ότι οι απαιτήσεις του κεφαλαίου επί της εργασίας δεν 
θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν και έκτοτε εκκρεμεί το ζήτημα της απαξίωσης του 
πλασματικού κεφαλαίου, δηλαδή του χωρίς πραγματικό αντίκρυσμα δικαιώματος του 
χρηματιστικού κεφαλαίου επί της μελλοντικής παραγωγής.  

Η απαξίωση του πλασματικού κεφαλαίου αναβάλλεται από τις κυβερνήσεις και τους 
διεθνείς οργανισμούς υπό το βάρος του φόβου της κατάρρευσης του τραπεζικού 
συστήματος και των ανυπολόγιστων συνεπειών μιας τέτοιας κατάρρευσης. Όσο 
δικαιολογημένοι και εάν είναι οι φόβοι αυτοί, οι κυβερνήσεις επιχειρούν ακριβώς το 
αντίθετο από αυτό που αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση: 
επιχειρούν να αποτρέψουν την απαξίωση του πλασματικού κεφαλαίου μέσω μιας 
ψευδο-επικύρωσης της "αξίας" του διαχέοντας τη ζημιά, μέσω της δημοσιονομικής 
πολιτικής, στο σύνολο της κοινωνίας σε μια κατά τα φαινόμενα αδιέξοδη πορεία προς 
την διαρκή ύφεση και κρίση. 
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Στη σημερινή συγκυρία ιστορικής κρίσης  της καπιταλιστικής οικονομίας, η Κύπρος 
βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν το 
μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα ακολουθήσει στο μέλλον. Ο τύπος ανάπτυξης της 
δεκαετίας του 2000 τίθεται πλέον, εκ των πραγμάτων, σε αμφισβήτηση. Πιο 
συγκεκριμένα, η μετάβαση της κυπριακής οικονομίας, κατά τα έτη 2004-2008, από 
ένα εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στις εξαγωγές υπηρεσιών σε ένα 
εσωστρεφές καθεστώς χρηματιστικής ρύθμισης της οικονομίας (financialisation), 
βασισμένο στο δανεισμό, στις κατασκευές κατοικιών και στην ιδιωτική κατανάλωση, 
είχε ως αποτέλεσμα μεγάλα ελλείμματα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών, τα οποία καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό από εισροή κεφαλαίων για 
χρηματιστικές επενδύσεις και καταθέσεις (παρά τη μεγάλη συμβολή των ξένων 
άμεσων επενδύσεων). Οδηγήθηκε, έτσι, η Κυπριακή οικονομία σε μια εύθραυστη 
κατάσταση εξάρτησης από το τραπεζικό σύστημα και τις χρηματιστικές αγορές, η 
οποία απέκρυπτε τα σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας του εξαγωγικού 
τομέα. Τα δυσμενή αποτελέσματα αυτού του χρηματιστικού καθεστώτος ρύθμισης 
της οικονομίας, εκδηλώθηκαν με την έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 
και οδήγησαν τη χώρα σε τετραετή στασιμότητα και εκρηκτική άνοδο της ανεργίας. Σε 
αυτά πρέπει να προσθέσουμε και μια δημοσιονομική κρίση που αρχικά 
κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό από πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που 
επιδιώκουν να υπαχθεί η χώρα σε διαδικασίες επίβλεψης και τιμωρίας από τους 
διεθνείς οργανισμούς κατά το παράδειγμα άλλων χωρών της ευρωζώνης. Τέλος, 
ήρθε να προστεθεί και η κρίση αξιοπιστίας ενός τραπεζικού συστήματος το οποίο 
είχε γίνει υπερτροφικό στα πλαίσια του χρηματιστικού καθεστώτος ρύθμισης της 
οικονομίας, και τη διάσωση του οποίου αναλαμβάνει το Δημόσιο προκαλώντας τη 
δραματική αύξηση του δημοσίου χρέους. Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησε η 
Κυπριακή οικονομία στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, και ιδιαίτερα κατά τα έτη 
2004-2008, έχει επομένως φτάσει στα απόλυτα όριά του, βρίσκεται σε βαθιά κρίση 
και η αντικατάστασή του με ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί πλέον επείγον 
καθήκον. Αποτελεί επίδικο αντικείμενο των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών 
δύναμης, ποιο θα είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης. 

Προκειμένου να απαντηθεί το κρίσιμο αυτό ερώτημα, πρέπει καταρχήν να 
εξετάσουμε την πορεία της Κυπριακής οικονομίας στις διαδοχικές της φάσεις στη 
δεκαετία του 2000 για να προσδιορίσουμε τις διαρθρωτικές αιτίες της κρίσης και τις 
ανεπάρκειες του προηγούμενου καθεστώτος ρύθμισης της οικονομίας. Για την 
ανάλυσή μας χρησιμοποιούμε κυρίως τις ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου Εργασίας 
Κύπρου από το 2003 μέχρι σήμερα. 

Το 2002-2003 η Κυπριακή οικονομία εισήλθε σε φάση επιβράδυνσης, η οποία 
αποτελούσε απόληξη μιας μακροχρόνιας πτωτικής τάσης σε κρίσιμα μεγέθη όπως ο 
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, ο ρυθμός υποκατάστασης της εργασίας από πάγιο κεφάλαιο, ο ρυθμός 
αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και της απασχόλησης. Η πτωτική τάση 
σε αυτά τα κρίσιμα μεγέθη αποτελούσε σαφέστατη ένδειξη ότι το μοντέλο ανάπτυξης 
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των ετών 1985-2001 εξαντλούσε πλέον το δυναμισμό του. Το πρόβλημα σχετιζόταν 
άμεσα με την θέση της τουριστικής βιομηχανίας στο παραγωγικό σύστημα της 
Κύπρου, ως κυριότερη πηγή ξένου συναλλάγματος που παράγει πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα σε ολόκληρο το εισοδηματικό κύκλωμα χάρη στις ισχυρές διακλαδικές 
σχέσεις που διατηρεί (δηλαδή ως "πόλος ανταγωνιστικότητας"8

Στο κρίσιμο αυτό σημείο, στο οποίο βρέθηκε η Κυπριακή οικονομία το 2002-2003, 
υπήρχε ανάγκη να χαραχθούν διαρθρωτικές πολιτικές οι οποίες θα επέτρεπαν την 
ταχεία μετάβαση της Κυπριακής οικονομίας από το καθεστώς της κατ’ έκταση 
συσσώρευσης κεφαλαίου σε ένα καθεστώς εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου, 
δηλαδή ένα καθεστώς που διακρίνεται για τις υψηλές επενδύσεις παραγωγικού 
κεφαλαίου, τις καινοτομίες στην οργάνωση της εργασίας, την υποκατάσταση 
εργασίας από πάγιο κεφάλαιο, τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Ένα 
καθεστώς εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου θα έπρεπε να βασίζεται αφενός μεν 
στην ανάπτυξη και άλλων –πέραν του τουρισμού - κλάδων των υπηρεσιών ή της 
βιομηχανίας, αφετέρου δε σε διαρθρωτικές αλλαγές της ίδιας της τουριστικής 
βιομηχανίας ώστε να στραφεί στις νέες μορφές τουρισμού (του τουρισμού των 
διαφοροποιημένων προϊόντων, των μικρών εγκαταστάσεων, των ήπιων μορφών 
εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος κλπ) που αναπτύσσονται ως 
εναλλακτικές λύσεις στην κρίση του μαζικού τουρισμού και αναιρούν το πρόβλημα 
των φθινουσών αποδόσεων. 

). Το καθεστώς 
συσσώρευσης κεφαλαίου από το 1985 και μετά, ήταν ένα καθεστώς κατ' έκταση 
συσσώρευσης κεφαλαίου βασισμένης στον μαζικό τουρισμό, ο οποίος όμως 
εκμεταλλεύεται φυσικούς πόρους με φθίνουσες αποδόσεις (αποτελεί τυπική 
περίπτωση εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η οποία, στο βαθμό που 
επεκτείνεται, χαρακτηρίζεται από μειούμενη παραγωγικότητα της εργασίας). Η 
επέκταση του μαζικού τουρισμού έχει, δηλαδή, ένα εσωτερικό όριο. Ακόμη και αν η 
εξωτερική ζήτηση (ο αριθμός επισκεπτών) αυξανόταν απρόσκοπτα, η ικανότητα της 
τουριστικής βιομηχανίας να αναλαμβάνει το ρόλο της «ατμομηχανής» της Κυπριακής 
οικονομίας θα έβαινε μειούμενη διότι θα βρισκόταν αντιμέτωπη με αυξανόμενο 
κόστος. 

Ωστόσο, στις οικονομικές και πολιτικές ελίτ της Κύπρου, η κυρίαρχη άποψη για τα 
ζητήματα αυτά ήταν η νεοφιλελεύθερη, που θεωρεί ότι οι απελευθερωμένες αγορές 
δείχνουν το βέλτιστο τρόπο να κατανεμηθούν οι διαθέσιμοι πόροι της οικονομίας, και 
ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από το ύψος  των μισθών και την ευελιξία της 
αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με το νεοφιλελεύθερο δόγμα, εάν η αγορά εργασίας είναι 
ανελαστική και εμποδίζει τις απαιτούμενες αλλαγές ως προς το ύψος των μισθών, το 
χρόνο και την κινητικότητα της εργασίας κλπ, η αναγκαία προσαρμογή της 
οικονομίας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος της παραγωγής και της απασχόλησης, 

                                                
8 Lafay G. (1979), Stratégies de spécialisation ou division internationale du travail?, περιέχεται 
στο Économie et Finance Internationales, Dunned, Lafay G. (1987), Avantage comparatif et 
compétitivité", Économie Prospective Internationale, no29, 1er trimestre 
Lafay G. (1989), La fin des avantages acquis, Economica 
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δηλαδή σε βάρος των εργαζομένων που θα κληθούν να καταβάλουν το κόστος της 
προσαρμογής. Όσοι συμμερίζονται την άποψη αυτή, προτείνουν τη μεταρρύθμιση 
και την αναπροσαρμογή του συνόλου των παραγόντων που προσδιορίζουν το ύψος 
του μισθού. Αυτές οι απόψεις επικράτησαν τότε, παρά το γεγονός ότι το κόστος 
εργασίας στην Κύπρο δεν ήταν υψηλό ώστε να μπορεί να αποδοθεί σε αυτό η 
ευθύνη για τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού τουρισμού. Η επιδίωξη 
μείωσης των απολαβών των εργαζομένων και η επιβολή ευελιξιών στην αγορά 
εργασίας απετέλεσαν κατά τα επόμενα έτη το σταθερό προσανατολισμό και τη 
στρατηγική του τουριστικού τομέα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
στασιμότητας στον αριθμό των περιηγητών, επομένως και των εσόδων. Μετά από 
μια δεκαετία εφαρμογής μιας τέτοιας στρατηγικής γνωρίζουμε ότι πολύ λίγα έχει να 
προσφέρει. 

Επομένως, ο πρώτος παράγοντας της μετάβασης της Κυπριακής οικονομίας από το 
δυναμικό εξωστρεφές μοντέλο των ετών 1985-2001 στο εσωστρεφές καθεστώς 
χρηματιστικής ρύθμισης της οικονομίας, που βασιζόταν στην εσωτερική ζήτηση, ήταν 
η εξάντληση της δυναμικής του τουριστικού τομέα ως κινητήρια δύναμη της 
οικονομίας. Η Κυπριακή οικονομία αναζητούσε μια νέα κινητήρια δύναμη και τη 
βρήκε στον δανεισμό, που αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του καθεστώτος 
χρηματιστικής ρύθμισης της οικονομίας. 

Δεύτερος, παράγοντας, ήταν η προσχώρηση μεγάλων μερίδων των οικονομικών και 
πολιτικών ελίτ της χώρας στις θεωρίες και την πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, που 
δεν αποδέχεται την ύπαρξη βιομηχανικής πολιτικής, αναθέτει στις αγορές να 
καθορίσουν τις εξελίξεις στο παραγωγικό σύστημα, ενθαρρύνει και προωθεί την 
ευελιξία στην αγορά εργασίας και επιδιώκει τη μείωση του κόστους εργασίας 
προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Η κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων 
ιδεών καθόρισε τη στρατηγική των ευελιξιών και της μείωσης του κόστους εργασίας 
που ακολούθησε ο τουριστικός τομέας προκειμένου να ανακάμψει. 

Τρίτος παράγοντας της μετάβασης της οικονομίας στο εσωστρεφές καθεστώς 
χρηματιστικής ρύθμισης της οικονομίας, ήταν η δυσμενής εξέλιξη των 
δημοσιονομικών μεγεθών κατά τα έτη 2002-2003. Η άνοδος του δημοσιονομικού 
ελλείμματος οφειλόταν, σε μεγάλο βαθμό, στην επιβράδυνση της Κυπριακής 
οικονομίας που συνοδεύτηκε αυτομάτως (όπως συνήθως γίνεται) από μείωση των 
φορολογικών εσόδων, πλην όμως και από διατήρηση του μεγαλυτέρου μέρους των 
δημοσίων δαπανών, το οποίο είναι εκ φύσεως ανελαστικό. Η διεύρυνση του 
δημοσίου ελλείμματος που προκύπτει έτσι, αναχαιτίζει εν μέρει την επιβράδυνση της 
οικονομίας διότι ενισχύει τη συνολική ζήτηση (λειτουργία των αυτόματων 
σταθεροποιητών). Η ανάγκη περιστολής των δημοσίων ελλειμμάτων υπογράμμισε, 
τότε, το όφελος της δημοσιονομικής πειθαρχίας που θα επέβαλε η συμμετοχή στη 
ζώνη του ευρώ. Πολλοί παρατηρητές της κυπριακής οικονομίας θεώρησαν ότι η 
προσοχή της οικονομικής πολιτικής έπρεπε να επικεντρωθεί καταρχήν στη 
δημοσιονομική πειθαρχία. Επίσης, το πρόγραμμα σύγκλισης της Κύπρου για την 
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περίοδο 2003-2007, που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο 2004, με 
δεδομένη την διακηρυγμένη πρόθεση της κυβέρνησης να συμμετάσχει η Κύπρος 
στην ζώνη του ευρώ το συντομότερο δυνατό, ει δυνατόν το 2007, θεωρούσε τη 
μείωση του δημοσίου ελλείμματος ως τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής 
πολιτικής (πολύ περισσότερο που η διεύρυνση του δημοσίου ελλείμματος κατά το 
2002 και το 2003, έχει απομακρύνει την Κύπρο από το στόχο για ισοσκελισμένα 
δημόσια οικονομικά, τα οποία αποτελούσαν προϋπόθεση για την συμμετοχή της 
Κύπρου στην ζώνη του ευρώ). Η ανακήρυξη του δημοσίου ελλείμματος της Κύπρου 
σε πρωτεύον ζήτημα, μετατόπισε το ενδιαφέρον της δημόσιας συζήτησης σχετικά με 
τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας από την πραγματική οικονομία, που 
αναφέρεται στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, στη συσσώρευση παραγωγικού 
κεφαλαίου, στο ύψος της παραγωγής και της απασχόλησης, στη διανομή του 
προϊόντος και την ανταγωνιστικότητα, προς την σφαίρα των νομισματικών κριτηρίων, 
δηλαδή του πληθωρισμού, των επιτοκίων, των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η μετατόπιση αυτή απετέλεσε διολίσθηση της δημόσιας 
συζήτησης στο έδαφος της ευρωπαϊκής εκδοχής της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, για 
την οποία οι σημαντικές μεταβλητές της οικονομίας είναι τα νομισματικά μεγέθη και η 
οικονομική πολιτική ανατίθεται στους "αυτόματους πιλότους" της νομισματικής 
ένωσης (ΟΝΕ). 

Τέταρτος παράγοντας, ήταν οι αλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές και το 
τραπεζικό σύστημα που επέτρεψαν στην Κυπριακή οικονομία να περάσει στη φάση 
του χρηματιστικού καθεστώτος και της ανάπτυξης του τραπεζικού τομέα. Όπως 
αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η συμμετοχή των υπηρεσιών χρηματιστικής 
μεσολάβησης στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας 
παρουσίασε συνεχή αύξηση από τους πρώτους μήνες του 2004. Οι ρυθμοί ανόδου 
του χρηματιστικού τομέα στην Κύπρο ήταν συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους στη 
Βρετανία. Τέθηκαν έτσι, ήδη από το 2004 οι βάσεις για τη θεαματική επέκταση του 
δανεισμού των νοικοκυριών, που έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2008, καθώς 
και για την υπερτροφική ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος. Το ενεργητικό των 
κυπριακών τραπεζών υπερέβη το 750% του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 
20129

Με αυτές τις προϋποθέσεις, η Κυπριακή οικονομία εισήλθε από το 2004 σε μια νέα 
φάση ανάπτυξης που είχε ως κυριότερες κινητήριες δυνάμεις την ιδιωτική 
κατανάλωση και την κατασκευή κατοικιών με βάση τον άνετο δανεισμό. Οι 
επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αυξάνονταν με μικρούς ρυθμούς, χωρίς να 
δημιουργούν ανησυχίες για μια μελλοντική και σχετικά διαρκή αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας παρά το γεγονός ότι το 
εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών διευρυνόταν ανησυχητικά. Όπως 
σημείωνε η ετήσια έκθεση του ΙΝΕΚ για το έτος 2006, "οι επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου, που επιδεικνύουν έντονα σημεία ανάκαμψης, παρουσιάζουν αύξηση στον 

, υπερβαίνοντας το διπλάσιο του αντίστοιχου μέσου όρου της ευρωζώνης. 

                                                
9 Πηγή: Natixis 
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τομέα της οικοδομής και των κατασκευών, αλλά υστερούν ως προς τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό. Η επενδυτική προσπάθεια της Κύπρου, σε ό,τι αφορά τις 
επενδύσεις σε μηχανικό εξοπλισμό, βαίνει μειούμενη". Από την ανάλυση των 
στοιχείων της κυπριακής οικονομίας προέκυπτε το 2006 ότι η πτωτική πορεία στην 
υποκατάσταση εργασίας από κεφάλαιο συνοδευόταν από αντίστοιχη επιβράδυνση 
στην παραγωγικότητα της εργασίας. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελούσε έκπληξη, αφού 
οι επενδύσεις με μηχανικό εξοπλισμό και η αύξηση της έντασης κεφαλαίου 
αποτελούν τον κυριότερο δίαυλο αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας: οι 
επενδύσεις μιας χώρας σε μηχανικό εξοπλισμό αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο 
για την επενδυτική προσπάθεια επειδή μεταφέρουν τις νέες τεχνολογίες και τις 
οργανωτικές καινοτομίες μέσα στις εργασιακές διαδικασίες. Επομένως, η ταχεία 
μεγέθυνση του ΑΕΠ στην Κύπρο από το 2003 και μετά, δεν βασίστηκε στον 
τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό, αλλά κυρίως στο δανεισμό, την 
κατανάλωση και την οικοδόμηση κατοικιών. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις στράφηκαν 
σε ευκαιρίες που τους προσέφερε η αγορά εργασίας και προέβησαν σε προσλήψεις 
ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού μειωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων το οποίο 
χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας. Οι εξελίξεις αυτές 
φαίνονταν στις μεταβολές της απασχόλησης, της μέσης αμοιβής εργασίας και της 
παραγωγικότητας της εργασίας (έκθεση του ΙΝΕΚ για το έτος 2006). Οι επιχειρήσεις 
αυτές, αντί να επιδιώξουν τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό μέσω των 
επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό κατέφυγαν στη σύναψη συμβάσεων εκτός 
του πλαισίου της κοινωνικής διαπραγμάτευσης ώστε να προσλάβουν προσωπικό με 
μειωμένα προσόντα και χαμηλές αμοιβές. 

Ήταν φυσικό, με αυτές τις συνθήκες, το έλλειμμα στο εξωτερικό εμπόριο αγαθών και 
υπηρεσιών, το οποίο παρέμενε μέχρι το 2003 υπό έλεγχο, να παρουσιάσει από το 
2004 επιδείνωση σηματοδοτώντας τις επερχόμενες δυσκολίες. Παρατηρώντας τη 
διεύρυνση του ελλείμματος, η ετήσια έκθεση του ΙΝΕΚ για το 2006 σημείωνε ότι "εάν 
το έλλειμμα διευρυνθεί, θα απαιτηθούν διορθωτικές κινήσεις εκ των οποίων η 
πιθανότερη θα είναι η επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της 
ανεργίας. Εάν οι τρέχουσες συναλλαγές παρουσιάζουν αυξανόμενο έλλειμμα όταν η 
οικονομία χρησιμοποιεί πλήρως τις παραγωγικές της δυνατότητες, δημιουργείται η 
υποχρέωση να διορθωθεί η εξωτερική ανισορροπία, είτε με προσαρμογή των τιμών, 
είτε με προσαρμογή του επιπέδου της εγχώριας παραγωγής σε χαμηλότερα επίπεδα. 
Η οικονομία θα πρέπει να επιβραδύνει την οικονομική της μεγέθυνση, έτσι ώστε να 
ισορροπήσει σε εκείνο το χαμηλό σημείο υποαπασχόλησης του παραγωγικού 
δυναμικού που αντιστοιχεί στην εξωτερική της ισορροπία. Ο μέγιστος δυνατός 
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης που είναι συμβατός, μακροπρόθεσμα, με την 
ανταγωνιστικότητα, καθορίζεται από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 
παραγωγικού συστήματος, της οικονομίας γενικότερα, αλλά και της κοινωνίας 
γενικότερα. Είναι αναγκαία η ενίσχυση των πολιτικών που αποσκοπούν στην 
τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος, στην 
αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, στη βελτίωση των 
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γνώσεων και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, στον εκσυγχρονισμό 
πεπαλαιωμένων εργασιακών διαδικασιών, όχι μόνον στον τομέα των υπηρεσιών, 
αλλά και στους άλλους δύο τομείς". 

Τελικά, το γεγονός ότι η εργασία έγινε φθηνότερη στην Κύπρο κατά την περίοδο 
2004-2008, δεν εμπόδισε την διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος αγαθών και 
υπηρεσιών. Στην επιδείνωση αυτή συνέβαλαν η ιστορική παρακμή του μαζικού 
τουρισμού στην Κύπρο και η ανατίμηση του ευρώ την οποία είχε ακολουθήσει και η 
κυπριακή λίρα. 

Συνοψίζοντας, για τα έτη 2004-2008, η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της 
κυπριακής οικονομίας από ένα εξωστρεφές, εξαγωγικό σε ένα σχετικά εσωστρεφές 
μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στην επέκταση του δανεισμού και τη χρηματοδότηση 
των εξωτερικών ελλειμμάτων με εισροή χρηματιστικού κεφαλαίου, είχε προκαλέσει, 
ήδη πριν από την κρίση, σοβαρές ανισορροπίες στο εξωτερικό εμπόριο και στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η ανάπτυξη με κυριότερες κινητήριες δυνάμεις την 
ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδόμηση κατοικιών, που ενισχύθηκαν από την 
πτώση των επιτοκίων και τον άνετο δανεισμό, οδήγησε μεν σε μια πενταετία υψηλών 
ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, πλην όμως και στη δημιουργία μεγάλων εξωτερικών 
ελλειμμάτων καθώς το παραγωγικό σύστημα, ιδιαίτερα ο τουρισμός, δεν μπόρεσε να 
αυξήσει το εισόδημα από τις εξαγωγές όσο θα έπρεπε (και παρά τη σημαντική 
ανάπτυξη ενός άλλου εξαγωγικού κλάδου, που είναι οι υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις (business services). Με άλλα λόγια, το παραγωγικό σύστημα της 
Κύπρου δεν μπορούσε να υποστηρίξει στον διεθνή ανταγωνισμό την ταχύρρυθμη 
ανάπτυξη των ετών 2004-2008 που επιτύγχανε χάρη στο καθεστώς χρηματιστικής 
ρύθμισης της οικονομίας. Με δεδομένες αυτές τις εξελίξεις καθίσταται προφανής και 
η αποτυχία της στρατηγικής που ασκήθηκε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
μέσω της επιβολής ευελιξίας στην αγορά εργασίας και μείωσης του κόστους 
εργασίας. Οι ανεπάρκειες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα οφείλονται αφενός μεν 
στην ανατίμηση του ευρώ και παλαιότερα της κυπριακής λίρας έναντι του συνόλου 
των νομισμάτων των χωρών - εμπορικών εταίρων της Κύπρου, αφετέρου δε στις 
χρονίζουσες διαρθρωτικές αδυναμίες του τουριστικού τομέα και της βιομηχανίας. Το 
πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας δεν έγινε αισθητό, κατά τα έτη 2004-2008, 
εξαιτίας της μαζικής εισροής ξένων κεφαλαίων, είτε με την μορφή χρηματιστικών 
τοποθετήσεων είτε με την μορφή καταθέσεων. 

Μετά την έναρξη της κρίσης, ωστόσο, το 2009 το καθεστώς χρηματιστικής ρύθμισης 
της οικονομίας κατέρρευσε μαζί με τον δανεισμό προς τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις, και την επακόλουθη μείωση της εσωτερικής ζήτησης.  

Οι κυριότερες μακροοικονομικές διαπιστώσεις για τα χρόνια της κρίσης 2008-2012 
είναι οι εξής:  

Μοναδικά στηρίγματα της Κυπριακής οικονομίας κατά το 2009 υπήρξαν η αύξηση 
των δημοσίων δαπανών (με αντίτιμο το πέρασμα από το πρωτογενές πλεόνασμα σε 
έλλειμμα) και η θεαματική πτώση της διείσδυσης των εισαγωγών που επέτρεψε σε 
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ένα μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης να εκτραπεί από τις εισαγωγές προς 
τους εγχώριους παραγωγούς. Κατά τη διετία 2010-2011, οι εξαγωγές υπηρεσιών 
μετατρέπονται εκ νέου σε κινητήρα της Κυπριακής οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές 
σχετίζονται με την άνοδο του αριθμού των περιηγητών και των αντίστοιχων εσόδων 
χάρη στην προσέλκυση πελατών από αναδυόμενες οικονομίες, ιδιαίτερα δε από τη 
Ρωσία, αλλά και χάρη στις πολιτικές συνθήκες που επικράτησαν σε ανταγωνιστικούς 
τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου και οι οποίες στρέφουν μέρος της 
πελατείας προς την Κυπριακή αγορά. 

Παρατηρείται, έτσι, και μεγάλη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, η 
οποία όμως έχει προέλθει από τη θεαματική υποχώρηση των εισαγωγών και από την 
αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών. Πρόκειται, δηλαδή, για βελτίωση που έχει 
προέλθει κυρίως από την πτώση της εγχώριας ζήτησης και δευτερευόντως από την  
βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων. Επομένως παραμένει επίκαιρο το ζήτημα της 
αναδιάρθρωσης των τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να παραγάγουν προϊόν 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας για το οποίο αυξάνεται η διεθνής ζήτηση. 
Απαιτείται η στροφή της προσφοράς σε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, για την 
παραγωγή των οποίων οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση, από την 
ανειδίκευτη, φθηνή εργασία και τις ατομικές συμβάσεις, προς την ειδικευμένη 
ποιοτική εργασία. Αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαίες ώστε η βελτίωση του ισοζυγίου 
αγαθών και υπηρεσιών, που παρατηρείται κατά τα τελευταία έτη, να στηριχθεί ακόμη 
περισσότερο στις εξαγωγές και λιγότερο στην βελτίωση των εισαγωγών, αφού για τις 
τελευταίες θα έπρεπε να περιμένουμε να αυξηθούν ξανά στο μέλλον στο βαθμό που 
η Κυπριακή οικονομία θα εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Ο επείγων 
χαρακτήρας της αναδιάρθρωσης του τουρισμού φαίνεται και στο γεγονός ότι η 
συμβολή των εξαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ήταν αρνητική κατά το 2012 και 
αναμένεται να είναι οριακά θετική κατά το 2013. 

Από το 2010, με την υποχώρηση της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
ευρώ, υπήρξε μεγάλη βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα τιμής κατά περίπου 8%. 
Αποκαταστάθηκε έτσι, μέσα σε τρία χρόνια, περίπου το 1/3 της απώλειας 
ανταγωνιστικότητας τιμής των ετών 1997-2008. Η συνέχιση της διολίσθησης του 
ευρώ σε χαμηλότερα επίπεδα, εάν πραγματοποιηθεί, μπορεί να αποτελέσει ένα από 
το κυριότερα στοιχεία μιας πολιτικής για τη διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών της Κυπριακής οικονομίας και την παραγωγή πλεονασμάτων χωρίς να 
επιχειρηθεί μια βίαιη προσαρμογή μέσω της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες στο διεθνή 
ανταγωνισμό και ως εκ τούτου οι τιμές τους ακολουθούν το κόστος εργασίας, ενώ οι 
επιχειρήσεις που παράγουν για την εγχώρια αγορά και ανήκουν σε κλάδους 
παραγωγής σχετικά προστατευμένους από το διεθνή ανταγωνισμό διαμορφώνουν 
τιμές που δεν ακολουθούν το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και διευρύνουν 
τα περιθώρια κέρδους. 
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Σε ό,τι αφορά τη διανομή του προϊόντος, από το 2012 επανεμφανίζονται μεγάλες και 
συνεχείς μειώσεις του μεριδίου της εργασίας που βρίσκεται πλέον στο επίπεδο του 
53,5%, και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα φτάσει το 
53% κατά το 2013. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση εξαιτίας της εφαρμογής μιας 
πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, θα ανατραπεί μια μακροχρόνια ταξική ισορροπία 
της Κυπριακής κοινωνίας, που ήταν η διατήρηση των εισοδηματικών μεριδίων σε 
σταθερές αναλογίες διανομής του προϊόντος. 

Η κρίση έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις και στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας: ο 
ρυθμός συσσώρευσης μειώθηκε κατά πολύ περισσότερο από ό,τι δικαιολογεί η 
εξέλιξη της κερδοφορίας επειδή οι επενδύσεις εξαρτώνται και από το ρυθμό 
μεταβολής της συνολικής ζήτησης. Η υποχώρηση που εμφανίζεται στις καθαρές 
επενδύσεις είναι ανησυχητική διότι βρισκόμαστε ήδη κοντά στο σημείο στο οποίο θα 
αρχίσει η αποεπένδυση, δηλαδή η συρρίκνωση του συνολικού παγίου κεφαλαίου της 
Κυπριακής οικονομίας. 

Οι εξελίξεις αυτές στα χρόνια της κρίσης στοιχειοθετούν την ύπαρξη μιας διαδικασίας 
ήπιας προσαρμογής η οποία τείνει να εξαλείψει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες 
της Κυπριακής οικονομίας και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι φάσεις από τις οποίες 
έχει διέλθει η διαδικασία αυτή, επιγραμματικά, έχουν ως εξής: 

Το 2009, εξαιτίας της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και της αλλαγής των 
προσδοκιών που αυτή δημιούργησε στους καταναλωτές και τους επενδυτές, η 
Κυπριακή οικονομία δέχθηκε ένα αρνητικό σοκ ζήτησης από την κατακόρυφη πτώση 
των χορηγήσεων δανείων, το κλίμα ανασφάλειας που επικράτησε, την επιθυμία των 
νοικοκυριών να μειώσουν τα χρέη τους10

Η μείωση της ζήτησης, κατά το 2009, προκάλεσε τη μείωση του ΑΕΠ μέσα στο ίδιο 
έτος (αφού η παραγωγή προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις της ζήτησης στην 
βραχυχρόνια διάρκεια). Εντούτοις, η μείωση της παραγωγής περιορίστηκε σε μόνο 
1,9%, χάρη στη δημοσιονομική πολιτική και στη θεαματική μείωση της διείσδυσης 
των εισαγωγών. Το αντίτιμο της αντι-υφεσιακής δημοσιονομικής πολιτικής ήταν η 
μετατροπή του πρωτογενούς πλεονάσματος σε έλλειμμα. 

 κλπ. Ταυτοχρόνως, εξαιτίας της αρνητικής 
διεθνούς συγκυρίας, ήταν μεγάλη και η μείωση των εξαγωγών η οποία κατέστησε 
έντονα αρνητική την συμβολή τους στο ΑΕΠ.  

Η μείωση του ΑΕΠ οδήγησε σε μείωση της απασχόλησης κατά 0,5% περίπου, αλλά 
συνοδεύτηκε και από αύξηση του εργατικού δυναμικού καθώς συνεχίστηκε η εισροή 
εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες στις κυπριακές αγορές εργασίας.  

Ως αποτέλεσμα, η ανεργία αυξήθηκε σε 5,5% του εργατικού δυναμικού 
επιστρέφοντας έτσι στο επίπεδο του 2005. 

Η άνοδος του ποσοστού ανεργίας κατά το 2009, αν και σημαντική δεν είχε δραματικό 
χαρακτήρα και δεν μετέτρεψε κατά πολύ το συσχετισμό δυνάμεων στις 
                                                
10 Χαρακτηριστικά από την άποψη αυτή ήταν η αύξηση των καταθέσεων ημεδαπών στη 
διάρκεια του 2010 και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011. 
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διαπραγματεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων. Εξάλλου, είχε προηγηθεί η 
εκλογή του προέδρου Χριστόφια το 2008 που πιθανότατα είχε επηρεάσει το κλίμα 
στην αγορά εργασίας και στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς. Επίσης, η αύξηση 
του ποσοστού ανεργίας δεν προήλθε τόσο από μείωση της απασχόλησης αλλά 
κυρίως από εισροή νεοεισερχομένων αλλοδαπών στην αγορά εργασίας οι οποίοι 
ενδεχομένως δεν ασκούν την ίδια πίεση στους μισθούς όσο οι "παλαιοί" ημεδαποί 
εργαζόμενοι όταν απολύονται. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε αύξηση του μέσου 
ονομαστικού μισθού κατά περίπου 2,5%, και με δεδομένο τον σχεδόν μηδενικό 
πληθωρισμό, υπήρξε και ισόποση αύξηση του πραγματικού μισθού. 

Η μείωση της παραγωγής κατά το 2009 προκάλεσε και τη μείωση του βαθμού 
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, η οποία όμως δεν συνοδεύτηκε από 
ανάλογη μείωση του αριθμού απασχολουμένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις 
σύγχρονες τεχνολογικές συνθήκες μια μεγάλη πλέον μερίδα των εργαζομένων 
αποτελεί έναν πυρήνα παγίως απασχολουμένων των οποίων η εργασία είναι 
απαραίτητη για την παραγωγή είτε μεγάλου είτε μικρού όγκου προϊόντος. Για τους 
λόγους αυτούς, η μείωση του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού 
συνοδεύεται από συγκριτικά μικρότερη μείωση του αριθμού των απασχολουμένων 
και ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Έτσι, κατά το 2009, η 
μεν απασχόληση μειώθηκε περίπου κατά 0,5% ενώ η παραγωγικότητα κατά 1,4%. 

Η μείωση του αριθμού απασχολουμένων το 2009, επέφερε επιπλέον μείωση της 
συνολικής ζήτησης εξαιτίας της απώλειας εισοδήματος των ανέργων. Επίσης, στο 
νέο, χαμηλότερο, επίπεδο χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, μειώθηκε η 
κερδοφορία (η απόδοση παγίου κεφαλαίου) εξαιτίας της πτώσης του όγκου των 
πωλήσεων. Βεβαίως, το μέγεθος αυτό επηρεάζεται και από τις δαπάνες για μισθούς, 
οι οποίοι όμως μεταβάλλονται στη μεσοπρόθεσμη διάρκεια. Στη βραχυχρόνια 
διάρκεια, η κερδοφορία επηρεάζεται από τον όγκο των πωλήσεων που 
προσαρμόζεται ταχύτατα στις μεταβολές της ζήτησης. 

Κατά το 2010 και το 2011, η συνολική εγχώρια ζήτηση παρέμεινε αμετάβλητη: τόσο η 
δημοσιονομική πολιτική, όσο και η διείσδυση των εισαγωγών (δηλαδή οι δύο 
παράγοντες που βοήθησαν την οικονομία, κατά το 2009, να μην βυθιστεί σε μεγάλη 
ύφεση) παρέμειναν αμετάβλητες και ουδέτερες ως προς την αύξηση του ΑΕΠ. Μια 
μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης (+1%) κατά το 2010 αντισταθμίστηκε 
από ισόποση μείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι οποίες βρίσκονταν σε 
πορεία πτώσης καθώς οι προοπτικές αύξησης των πωλήσεων ήταν πολύ δυσμενείς. 
Έτσι, η επίπτωση της εσωτερικής ζήτησης για εγχώρια προϊόντα ήταν σχεδόν 
μηδενική κατά το 2010 και κατέστη αρνητική το 2011 καθώς εξαφανίστηκε κάθε 
αύξηση της ιδιωτικής ή της δημόσιας κατανάλωσης ενώ οι επενδύσεις συνέχιζαν την 
πτωτική τους πορεία. Ωστόσο, οι εξαγωγές έκαναν κατά τη διετία 2010-2011 την 
επανεμφάνισή τους ως κινητήρια δύναμη της οικονομίας (χάρη στον 
αναπροσανατολισμό του τουρισμού προς τις αναδυόμενες χώρες και ιδιαίτερα την 
Ρωσία, και χάρη σε έκτακτες πολιτικές συνθήκες στη Μεσόγειο).  
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Ως αποτέλεσμα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% το 2010 και 0,3% το 2011. 

Αυτή η αύξηση του ΑΕΠ δεν συνοδεύτηκε, όμως, από αύξηση της απασχόλησης το 
2010. Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε προσαρμογές που έκαναν οι επιχειρήσεις στο 
προσωπικό τους με καθυστέρηση, μεταφέροντας στο 2010 μειώσεις του 
προσωπικού που αντιστοιχούσαν στο 2009 (επειδή κατά τα πρώτα στάδια της 
ύφεσης οι επιχειρήσεις κρατούν επιφυλακτική στάση ως προς την συνέχισή της και 
αναμένουν να έχουν ισχυρότερες ενδείξεις για να προβούν σε μειώσεις του 
προσωπικού). Ως αποτέλεσμα, η μεταβολή της απασχόλησης του 2010 ήταν 
πρακτικά μηδενική παρά την αύξηση της παραγωγής. Κατά το 2011, η αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 0,3% μετατράπηκε σε ισόποση αύξηση της απασχόλησης. 

Συνολικά, επομένως, στην τριετία 2009-2011, η απασχόληση παρέμεινε πρακτικά 
αμετάβλητη. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε για πρώτη φορά σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα. Η αύξηση αυτή οφειλόταν, και πάλι στην εισροή αλλοδαπών 
εργαζομένων στις κυπριακές αγορές εργασίας. 

Στο νέο μειωμένο επίπεδο παραγωγής και αυξημένης ανεργίας,τα συνδικάτα και 
γενικότερα οι εργαζόμενοι συνήθως χάνουν ένα μέρος από την διαπραγματευτική 
τους ισχύ. Στην περίπτωση της διετίας 2010-2011, ωστόσο, οι μεταβολές των μέσων 
πραγματικών αποδοχών ήταν οριακά θετικές, πιθανότατα χάρη στην αποτελεσματική 
οργάνωση των εργαζομένων στα εργατικά σωματεία, ενδεχομένως δε και εξαιτίας 
της συγκριτικά μικρής πίεσης που ασκεί το εφεδρικό εργατικό δυναμικό όταν στη 
σύνθεσή του περιλαμβάνονται πολλοί αλλοδαποί και νεοεισερχόμενοι. 

Η πλήρης προσαρμογή των μισθών και των τιμών στο νέο χαμηλότερο σημείο στο 
οποίο βρίσκονται η ζήτηση, η παραγωγή και η απασχόληση, πραγματοποιείται 
μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου θα έπρεπε να αναμένουμε περαιτέρω πιέσεις για 
μείωση των πραγματικών μισθών κατά τα επόμενα έτη ακόμη και εάν δεν αυξανόταν 
περισσότερο το ποσοστό ανεργίας. Βεβαίως, ο βαθμός της προσαρμογής εξαρτάται 
από την οργανωτική ισχύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, από 
την μαχητικότητά τους και από τους θεσμούς της αγοράς εργασίας που 
προστατεύουν τους εργαζόμενους. 

 Το 2012 αποτελεί σημείο τομής σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, τα οποία 
ήταν ουσιαστικά μια διετία στασιμότητας (με εξαίρεση την εκρηκτική αύξηση του 
ποσοστού ανεργίας). Η παράταση της στασιμότητας, η έλλειψη ελπιδοφόρας 
μακροοικονομικής προοπτικής, η ανάπτυξη της τραπεζικής κρίσης και η μείωση του 
πρωτογενούς ελλείμματος του δημοσίου που αφαιρεί ζήτηση από την οικονομία, 
οδήγησαν σε πτώση όλων των συνιστωσών της εσωτερικής ζήτησης, ιδιαίτερα δε 
των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Επιπλέον, κατά το ίδιο έτος, οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών δεν κατόρθωσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ, όπως είχε συμβεί 
κατά το 2010-2011. 

Ως άμεσο αποτέλεσμα, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2,3%. 
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Η μείωση του ΑΕΠ προκάλεσε μείωση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 4%, 
πιθανότατα επειδή οι επιχειρήσεις πείσθηκαν ότι η κυπριακή οικονομία εισέρχεται σε 
περίοδο παρατεταμένης ύφεσης και κρίσης. 

Η μείωση του αριθμού των απασχολουμένων σε συνδυασμό με την αύξηση του 
εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες οδήγησε σε μεγάλη αύξηση του ποσοστού 
ανεργίας από το 8% περίπου στο 12%. 

Σε αυτό το υψηλό ποσοστό ανεργίας και με μια τέτοια μεγάλη αύξηση, που δεν 
προέρχεται αυτή τη φορά μόνο από αύξηση του εργατικού δυναμικού αλλά και από 
μείωση της απασχόλησης, υπήρξε προφανώς μετατροπή του συσχετισμού 
δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας, με 
αποτέλεσμα την μείωση του μέσου πραγματικού μισθού κατά 4,1%. 

Έχει ενδιαφέρον, ο σχηματισμός των τιμών από τις επιχειρήσεις στο σταθερό 
επίπεδο πραγματικών μισθών του 2010-2011 και στο μειωμένο επίπεδο του 2012. Οι 
εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό 
σχηματίζουν τιμές που ακολουθούν το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 
(διατηρούν επομένως οι επιχειρήσεις αυτές σταθερά περιθώρια κέρδους). Αυτό τους 
έδωσε τη δυνατότητα να διαθέσουν το όφελος από τη μείωση της ονομαστικής 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων (με 
δεδομένη την κλαδική και γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου της 
Κύπρου) προκειμένου να μειώσουν τις τιμές τους σε ξένο νόμισμα διατηρώντας 
σταθερά περιθώρια κέρδους. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που παράγουν για την 
εγχώρια αγορά και ανήκουν σε κλάδους παραγωγής σχετικά προστατευμένους από 
τον διεθνή ανταγωνισμό διαμορφώνουν τιμές που δεν ακολουθούν το κόστος 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους ακόμη και 
μέσα σε συνθήκες κρίσης. 

Η μείωση των τιμών των εξαγωγών χάρη στην αλλαγή της ονομαστικής 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας σε συνδυασμό με τον γεωγραφικό 
αναπροσανατολισμό του τουρισμού επέτρεψαν την ανάκαμψη των εξαγωγών κατά 
το 2010-2011. Σε συνδυασμό με τη μείωση των εισαγωγών που προέκυψε ως 
αποτέλεσμα της μειωμένης εσωτερικής ζήτησης, αλλά που επηρεάστηκε επίσης, σε 
κάποιο βαθμό, και από τη συναλλαγματική ισοτιμία, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών παρουσίασε ταχύτατη βελτίωση και αναμένεται το 2012 να είναι 
ισοσκελισμένο και το 2013 να είναι πλεονασματικό. 

Ταυτοχρόνως, το πρωτογενές έλλειμμα του δημοσίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει περιοριστεί στο τέλος του 2012 σε 1,7% του 
ΑΕΠ. 

Οι παραπάνω εξελίξεις, των ετών 2009-2012, δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη  στην 
Κύπρο μια διαδικασία ήπιας προσαρμογής η οποία τείνει να εξαλείψει τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες της οικονομίας (εξωτερικό έλλειμμα στο εμπόριο 
αγαθών και υπηρεσιών, πρωτογενές έλλειμμα του δημοσίου) διατηρώντας το ΑΕΠ 
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και την απασχόληση στάσιμα ή έστω σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Εάν αυτή η 
διαδικασία της ήπιας προσαρμογής μπορεί μεσοπρόθεσμα να παραγάγει 
πλεονάσματα, θα έπρεπε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να 
επιτρέψει την επιστροφή της Κύπρου στις αγορές για δανεισμό με χαμηλότερα 
επιτόκια, και τη διαχείριση του δημοσίου χρέους με ευνοϊκούς όρους. 

Ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία ήπιας προσαρμογής μπορεί να παραγάγει 
μεσοπρόθεσμα οφέλη, πλην όμως, δεν μπορεί να λύσει το ζήτημα του μοντέλου 
ανάπτυξης το οποίο θα ακολουθήσει μακροπρόθεσμα η κυπριακή οικονομία. 

Η πρόταση που έχει επανειλημμένα υποστηρίξει το ΙΝΕΚ σε σχέση με το 
αναπτυξιακό μοντέλο της κυπριακής οικονομίας είναι αυτό της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης με τη δημιουργία και άλλων «πόλων ανταγωνιστικότητας» πέραν 
του τουρισμού. Στόχο μιας τέτοιας στρατηγικής θα αποτελούσε η επιλογή 
συγκεκριμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων που να επιτρέπουν την αξιοποίηση 
του υπαρκτού βιομηχανικού ιστού αλλά και την επέκταση του σε νέες παραγωγικές 
δραστηριότητες. Αν η Κυπριακή οικονομία είχε καταφέρει να αποκτήσει  πλεονεκτική 
θέση σε μια μεγάλη αγορά χάρη στις εξαγωγές προϊόντων μιας συγκεκριμένης 
δραστηριότητας, και εάν επιπλέον η εν λόγω δραστηριότητα διατηρούσε ισχυρές 
διακλαδικές σχέσεις, τότε θα είχε δημιουργηθεί ένας «πόλος ανταγωνιστικότητας» με 
θετικές επιπτώσεις σε ανιόντες κλάδους και σε κατιόντες κλάδους αυτής της 
εξαγωγικής παραγωγικής δραστηριότητας με σημαντικά πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα (στους ανιόντες κλάδους με την αύξηση της ζήτησης για ενδιάμεσα 
αγαθά και πάγια κεφαλαιουχικά αγαθά, και στους κατιόντες κλάδους με τη μείωση 
των κόστους των προϊόντων που βρίσκονται στα επόμενα στάδια παραγωγής). 
Επομένως, δεν θα αρκούσε να προσδιορίσουμε απλώς εκείνες τις παραγωγικές 
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν σημαντικές εξαγωγές, 
αλλά εκείνες που επιπλέον διατηρούν ισχυρές διακλαδικές σχέσεις. Με βάση αυτό το 
αναλυτικό πλαίσιο θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί, παραδείγματος χάριν, η 
δυνατότητα συγκρότησης ενός αγρο-διατροφικού παραγωγικού συμπλέγματος που 
θα περιελάμβανε επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων υψηλών προδιαγραφών (για 
τα οποία αυξάνεται η διεθνής ζήτηση), αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις 
υπηρεσιών (business services) για την πιστοποίηση, τη διασφάλιση της ποιότητας 
και της υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων, την εμπορία και τη διαφήμιση στις 
αγορές του εξωτερικού κλπ. Η ίδια πρόταση παραγωγικής ανασυγκρότησης 
περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του τουρισμού: Ο κλάδος του τουρισμού, 
προφανώς θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται, πλην όμως, θα πρέπει να 
προσεχθεί ιδιαίτερα η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Το μοντέλο 
του μαζικού τουρισμού έχει ήδη φθάσει στα όριά του και η περαιτέρω ανάπτυξή του 
συναντάει μεγάλα εμπόδια, τα οποία κάποια στιγμή θα εμφανισθούν ως αξεπέραστα 
σε όλες τις μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση που 
μπορούν να ακολουθήσουν, και αναγκαστικά θα ακολουθήσουν, οι χώρες του 
Ευρωπαϊκού νότου, είναι ο ποιοτικός τουρισμός των διαφοροποιημένων προϊόντων, 
των μικρών εγκαταστάσεων και των ήπιων μορφών εκμετάλλευσης του φυσικού 
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περιβάλλοντος, του κατακερματισμού των διακοπών σε περισσότερα, συντομότερα, 
χρονικά διαστήματα, στην ειδικευμένη εργασία, την αυξανόμενη απόδοση σημασίας 
εκ μέρους του καταναλωτή στο αμόλυντο φυσικό περιβάλλον. Ο μαζικός τουρισμός, 
η άκαμπτη παραγωγή και πώληση τυποποιημένων προϊόντων χάνουν σημαντικό 
έδαφος προς όφελος νέων μορφών τουρισμού. Αναπτύσσεται ραγδαία η προσφορά 
προϊόντων με έμφαση στην κατάτμηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην 
"οργάνωση της τουριστικής εμπειρίας". Με άλλα λόγια, οι νέες τουριστικές 
επιχειρήσεις επιδιώκουν την παροχή μιας σειράς διαφοροποιημένων και 
καινοτομικών προϊόντων ικανών να απαντήσουν στα νέα χαρακτηριστικά της 
τουριστικής ζήτησης. 

Εν κατακλείδι, μια στρατηγική ήπιας προσαρμογής της οικονομίας στη 
μεσοπρόθεσμη διάρκεια και παραγωγικής αναδιάρθρωσης εξαγωγικού 
προσανατολισμού στη μακροχρόνια διάρκεια μπορεί να φέρει την οικονομία σε 
αναβαθμισμένη θέση στο διεθνή ανταγωνισμό και να παρέχει στην κοινωνία 
πρόσβαση σε υψηλό οικονομικό επίπεδο διαβίωσης. 

Αντιθέτως, η πρόταση της Τρόικας και ορισμένων πολιτικών δυνάμεων να 
εφαρμοστεί στην Κύπρο μια πολιτική εσωτερικής υποτίμησης θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με πολλή περίσκεψη και δυσπιστία, τόσο όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής της όσο και όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της και 
τις κοινωνικές της επιπτώσεις: 

Το θεωρητικό σχήμα της εσωτερικής υποτίμησης προβλέπει ότι μια οικονομία 
μπορεί, μειώνοντας τους μισθούς, να μειώσει τις τιμές και να βελτιώσει έτσι την 
ανταγωνιστικότητά της, να αυξήσει επομένως τις εξαγωγές της και τη συνολική 
ζήτηση, άρα και την παραγωγή, και να οδηγηθεί σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας στο 
οποίο θα υπάρχει αφενός μεν πληθωρισμός σταθερός και ίσος προς τον 
πληθωρισμό των ανταγωνιστριών χωρών, αφετέρου δε βελτιωμένο εξωτερικό 
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.  

Η πορεία αυτή της οικονομίας, σύμφωνα με το θεωρητικό σχήμα της εσωτερικής 
υποτίμησης, είναι αναγκαστική, χωρίς εναλλακτική λύση, διότι η οικονομία έλκεται 
από ένα σημείο βαρυτικής έλξης, έναν σημειακό ελκυστή, μία κατάσταση στην οποία 
μοιραία, υποτίθεται, θα καταλήξει ανεξάρτητα από το δρόμο που θα ακολουθήσει11

Ωστόσο, οι πραγματικές δυνατότητες της εσωτερικής υποτίμησης να οδηγήσει την 
οικονομία σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας μπορούν να είναι πολύ διαφορετικές από 
τις διακηρυγμένες δυνατότητές της. Αυτό συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση, 
προκειμένου να πυροδοτήσει τη  διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης, οφείλει να 
βυθίσει την οικονομία στην ύφεση με εργαλείο τη δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει να 
μειώσει τις δημόσιες δαπάνες (μισθούς του δημόσιου τομέα, συντάξεις, δημόσια 
έργα, κοινωνικό κράτος κλπ) και να αυξήσει τους φόρους για να μειωθούν η ζήτηση, 

. 

                                                
11 Ο ελκυστής αυτός έχει γίνει γνωστός μεταξύ των οικονομολόγων με το όνομα του nairu 
(ποσοστό ανεργίας σταθερού πληθωρισμού), και παλαιότερα με το όνομα του "φυσικού 
ποσοστού ανεργίας". 
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η παραγωγή και οι επενδύσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί η ανεργία και να μειωθούν 
εξαιτίας της οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα 
θα επέτρεπε την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή την πτώση των τιμών, την αύξηση 
των εξαγωγών και την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτή η διαδικασία, όμως, δεν 
εξελίσσεται ανεμπόδιστη, διότι αναπτύσσονται διαδοχικοί κύκλοι 
ανατροφοδοτούμενης ύφεσης, ανεργίας και αποεπένδυσης, οι οποίοι είναι σε θέση 
να παρεμποδίζουν, πρόσκαιρα ή για μια ολόκληρη δεκαετία ή περισσότερο, την 
προσαρμογή της οικονομίας και να την κρατούν σε κατάσταση μαρασμού για πολύ 
καιρό πριν η εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή οι μειώσεις των τιμών, επαναφέρουν την 
οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά μέσω των εξαγωγών12

Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού 
συστήματος, της κατανάλωσης και των επενδύσεων, των θεσμών των αγορών 
προϊόντων και της αγοράς εργασίας, η οικονομία ενδέχεται να ακολουθήσει μια 
ταχεία προσαρμογή σαν και αυτή που προβλέπεται από τη θεωρία της εσωτερικής 
υποτίμησης, ενδέχεται όμως και να ακολουθήσει μια προσαρμογή εξαιρετικά βραδεία 
ή να μην πραγματοποιηθεί καθόλου καθώς η οικονομία θα παρασύρεται στο 
μονοπάτι που χαράσσουν οι εξωτερικές διαταραχές τις οποίες αυτή δέχεται. 
Επομένως, ανάλογα με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μιας χώρας, η πολιτική της 
εσωτερικής υποτίμησης μπορεί να επιτύχει τους στόχους της γρήγορα ή μετά από 
μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί όμως και να μην τους επιτύχει καθόλου. 

.  

Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης για να είναι επιτυχής οφείλει να πληρεί τις 
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις13

Πρώτον, η μείωση της παραγωγής έχει αρνητική επίπτωση, όχι μόνον στους μισθούς 
αλλά και στην παραγωγικότητα της εργασίας. Το κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος εξαρτάται όμως και από τα δύο μεγέθη (μειώνεται με την πτώση των 
μισθών και αυξάνεται με τη μείωση της παραγωγικότητας), επομένως η πτώση του 
μετριάζεται από τις απώλειες στην παραγωγικότητα της εργασίας, ιδιαίτερα όταν 
αυτές είναι μεγάλες. Για να είναι επιτυχής η εσωτερική υποτίμηση, θα πρέπει, για το 
ίδιο μέγεθος ύφεσης, οι μειώσεις των μισθών να είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις 
μειώσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Αυτό όμως εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Με άλλα λόγια, για να επιτύχει η πολιτική της 
εσωτερικής υποτίμησης έχει ως προϋπόθεση την αποδιάρθρωση του θεσμικού 
πλαισίου της αγοράς εργασίας ώστε να μετατραπεί άρδην ο συσχετισμός δυνάμεων 
μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων υπέρ των εργοδοτών, με όλες τις αρνητικές 
συνέπειες που αυτό θα έχει για τον κόσμο τις εργασίας και την κοινωνική συνοχή. 

: 

Δεύτερον, κρίσιμης σημασίας προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτικής της 
εσωτερικής υποτίμησης είναι η μείωση των εγχωρίων τιμών - αυτός εξάλλου είναι και 

                                                
12 Οι διαδικασίες αυτές, που μπορούν να κρατήσουν την οικονομία σε κατάσταση 
μακροχρόνιας ύφεσης, έχουν γίνει γνωστές στην βιβλιογραφία με τον όρο της "υστέρησης". 
13 Ιωακείμογλου Η. (2012), Εσωτερική υποτίμηση και συσσώρευση κεφαλαίου, Ινστιτούτο 
Εργασίας ΓΣΕΕ, Αθήνα 
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ο κυριότερος στόχος της πολιτικής αυτής. Αυτό, ωστόσο, δεν επιτυγχάνεται παρά 
μόνον υπό όρους. Εφόσον και εάν υπάρχει μεγάλη μείωση του κόστους εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντος, οι επιχειρήσεις μπορούν (εάν το κρίνουν συμφέρον) να 
μειώσουν τις τιμές τους διατηρώντας το ίδιο περιθώριο κέρδους, πολύ περισσότερο 
δε εάν το μειώσουν. Εντούτοις, το μέγεθος της μείωσης των τιμών εξαρτάται από τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των αγορών προϊόντων: εάν αυτές χαρακτηρίζονται από 
ολιγοπωλιακές καταστάσεις, οι μειώσεις των εγχωρίων τιμών ενδέχεται να είναι πολύ 
μικρές ή να επέλθουν τελικά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην ίδια 
κατεύθυνση, διατήρησης των τιμών σε υψηλά επίπεδα συντείνει η δραματική έλλειψη 
ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε συνθήκες τραπεζικής κρίσης, και 
η οποία εμφανίζεται στη βραχυχρόνια διάρκεια συχνά ως σημαντικότερο πρόβλημα 
από την μείωση της ανταγωνιστικότητας. Εάν αυτό συμβαίνει οι επιχειρήσεις θα 
τείνουν να μετατρέψουν σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους, ολόκληρο ή ένα μέρος 
του οφέλους που έχουν από τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ρευστότητας. Τέλος, μπορεί να έχει 
επίδραση στις τιμές και η αποεπένδυση διότι μειώνει το διαθέσιμο παραγωγικό 
δυναμικό, επομένως και την προσφορά, έτσι ώστε για δεδομένη ζήτηση να 
ενισχύεται η ολιγοπωλιακή ισχύς των επιχειρήσεων στις αγορές προϊόντων. 

Τρίτη και επίσης κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία της εσωτερικής υποτίμησης 
είναι η επίτευξη τόσο μεγάλης αύξησης των καθαρών εξαγωγών ώστε η θετική 
συμβολή τους στο ΑΕΠ να υπερβαίνει την αρνητική συμβολή της εσωτερικής 
ζήτησης (καταναλωτικής και επενδυτικής) την οποία προκαλεί αυτή η ίδια η πολιτική 
της εσωτερικής υποτίμησης. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης προκαλεί μείωση 
της αγοραστικής δύναμης των μισθών. Οι μειώσεις των πραγματικών μισθών και της 
απασχόλησης συρρικνώνουν το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών 
που προέρχεται από εργασία. Επειδή η ροπή προς κατανάλωση των νοικοκυριών 
των μισθωτών είναι υψηλή, προκαλείται μια ισχυρή μείωση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης. Σε αυτήν τη μείωση προστίθεται η αύξηση των φορολογικών 
συντελεστών επί των εισοδημάτων της εργασίας (που είναι ένα τυπικό μέτρο της 
προτεινόμενης πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης). Το πραγματικό εισόδημα των 
νοικοκυριών που προέρχεται από διανεμόμενα κέρδη πιθανότατα μειώνεται, εξαιτίας 
της δραματικής μείωσης του προϊόντος, παρά το γεγονός ότι αυξάνεται χάρη στη 
μείωσης του συνολικού όγκου των μισθών. Ακόμη όμως και εάν αυξηθούν τα 
εισοδήματα από κέρδη, θα μειωθούν αντίστοιχα τα εισοδήματα από εργασία, τα 
οποία παρουσιάζουν υψηλότερη ροπή προς κατανάλωση. Εάν στις παραπάνω 
μειώσεις του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος από εργασία και από κέρδη 
προσθέσουμε και την αύξηση της πραγματικής αξίας του χρέους των νοικοκυριών 
καθώς μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά τους, συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις για 
μια σημαντική μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αυτή προστίθεται στη μείωση της 
δημόσιας κατανάλωσης και των δημόσιων επενδύσεων (άλλη μια τυπική πλευρά της 
εσωτερικής υποτίμησης) οδηγώντας έτσι σε μια μεγάλη μείωση της εσωτερικής 
ζήτησης. Όλες αυτές οι μειώσεις των παραπάνω μεγεθών συμπαρασύρουν και τις 
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επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Για να είναι επιτυχημένη η πολιτική της εσωτερικής 
υποτίμησης θα πρέπει να ενισχύει την ύφεση, την αποεπένδυση, τη δραματική 
μείωση της εσωτερικής ζήτησης, εν ολίγοις τη φθίνουσα διαδικασία συσσώρευσης 
κεφαλαίου, πολύ λιγότερο από όσο ενισχύει την διαδικασία μείωσης των τιμών και 
αύξηση των εξαγωγών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ της διαδικασίας της εσωτερικής 
υποτίμησης και της διαδικασίας της συσσώρευσης κεφαλαίου μπορεί να διαρκέσει 
πολύ και η οικονομία μπορεί να παραμένει σε κατάσταση ύφεσης ή βραδείας 
ανάπτυξης επί δεκαετίες. 

Εάν δεν πληρούνται αυτές οι ελάχιστες προϋποθέσεις, η οικονομία θα κινείται επάνω 
σε μια κατερχόμενη σπείρα διαδοχικών κύκλων φθίνουσας συσσώρευσης κεφαλαίου 
και αυξανόμενης ανεργίας. Η διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης θα προσπαθεί 
να βρει τον δρόμο της προς την αύξηση της παραγωγής χάρη στις μειώσεις των 
μισθών και των τιμών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωτερικής 
ζήτησης, πλην όμως η σπείρα της φθίνουσας συσσώρευσης και της αυξανόμενης 
ανεργίας θα ακυρώνει την εσωτερική υποτίμηση. 

Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα, για ποιο λόγο η Τρόικα και οι σύμμαχοί της στις 
χώρες που εφαρμόζουν την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και όπου 
αποδεδειγμένα αυτή δεν μπορεί να επιτύχει τους διακηρυγμένους στόχους της, 
επιμένουν στην εφαρμογή της. 

Η απάντηση βρίσκεται πιθανότατα σε αυτό που ισχύει σε βάθος χρόνου: Η φθίνουσα 
συσσώρευση κεφαλαίου βυθίζει την οικονομία στην ύφεση που καταστρέφει ακόμη 
περισσότερο τη διαπραγματευτική ισχύ των μισθωτών, αποδυναμώνει τις 
συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, μειώνει ακόμη περισσότερο τους μισθούς. 
Μακροχρόνια, η όλη διαδικασία αποκτά τη λογική του οικονομικού δαρβινισμού, την 
λογική της εκκαθάρισης των μη ανταγωνιστικών ή λιγότερο ανταγωνιστικών 
κεφαλαίων και των μη ανταγωνιστικών ανθρώπων ώστε η οικονομία, αν και 
συρρικνωμένη, να βρει, τελικά, έναν καινούργιο δρόμο υψηλών επιδόσεων μέσω 
μιας διαδικασίας "δημιουργικής καταστροφής". Αναμφισβήτητα, αυτό μπορεί να 
συμβεί εάν δεν υπάρξουν κοινωνικές δυνάμεις που θα σταματήσουν με πολιτική 
απόφαση την εσωτερική υποτίμηση. Αλλιώς μεγάλες μερίδες των εργαζόμενων 
τάξεων, συμπεριλαμβανομένων των μεσαίων στρωμάτων θα υποστούν ριζική 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και ζωής, ενώ το μοντέλο ανάπτυξης θα 
ομοιάζει προς αυτά της Ασίας που βασίζονται στους χαμηλούς μισθούς, στην 
ανυπαρξία θεσμών που προστατεύουν την εργασία και στην απουσία του κοινωνικού 
κράτους.
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Η παγκόσμια, καπιταλιστική κρίση που άρχισε το 2007-2008 στις ΗΠΑ και διαδόθηκε 
σ’ όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, όπως αποδεικνύεται πλέον και εκ των πραγμάτων, 
δεν είναι απλώς μια κρίση που περιορίζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά μια 
βαθιά, ιστορική κρίση του ακραίου καπιταλισμού που επιβλήθηκε προοδευτικά από 
τις αρχές της δεκαετίας του 198014

Στον αγγλοσαξονικό μαρξισμό, κυρίως, κάποιοι αναλυτές επιχειρηματολογούν υπέρ 
της άποψης ότι η παρούσα οικονομική κρίση προκύπτει από την πτώση του 
ποσοστού του κέρδους. Σ’ αυτή την εργασία δεν υιοθετούμε αυτήν την άποψη. Θα 
δείξουμε αντίθετα ότι η κρίση δεν προέρχεται από την πτώση του ποσοστού του 
κέρδους, αλλά από άλλες αιτίες, χωρίς αυτό να υποδηλώνει απόκλιση από την 
θεωρία των κρίσεων όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Μαρξ. Κι αυτό όχι γιατί 
διεκδικούμε οποιαδήποτε «μαρξιστική ορθοδοξία», αλλά γιατί διαπιστώνουμε ότι το 
Κεφάλαιο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να κατανοήσουμε την πρώτη μεγάλη κρίση του 
21ου αιώνα. 

.  

Μεθοδολογικά, ακολουθούμε μια πορεία από το «αφηρημένο» στο «συγκεκριμένο», 
δηλαδή επιχειρούμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα εισάγοντας στην 
ανάλυση βαθμηδόν τις δυσκολίες που εγείρει η κατανόησή της. 

 

1. Κερδοφορία, συσσώρευση και πραγματοποίηση της αξίας    

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα 70.1, 70.2 και 70.3, κατά την νεοφιλελεύθερη 
περίοδο, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, κατά γενικό κανόνα, η 
παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι ο πραγματικός 
μισθός και στους τρείς βασικούς πόλους του ανεπτυγμένου κόσμου. Αυτή η 
απόκλιση στους ρυθμούς αύξησης παραγωγικότητας και μισθού, που παραπέμπει 
σε μια αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης, αποτελεί ένα 
από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της νεοφιλελεύθερης περιόδου, αφού, αντιθέτως, 
κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, στο πλαίσιο της κεϊνσιανής διαχείρισης, η 
παραγωγικότητα και ο μισθός αυξάνονται παράλληλα στις ΗΠΑ και την Ε.Ε. Στην 
περίπτωση της Ιαπωνίας παρατηρείται μικρή απόκλιση παραγωγικότητας και μισθού 
και κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, η οποία, όμως, αυξάνεται αισθητά κατά 
τη διάρκεια των νεοφιλελεύθερων χρόνων. 

Το κεφάλαιο επιχείρησε να απαντήσει στην πτώση του ποσοστού του κέρδους που 
προκάλεσε αυτό που κάποιοι μαρξιστές οικονομολόγοι ονόμασαν «μακροχρόνιο 
κύμα συρρίκνωσης», διαμέσου πολιτικών που στόχευαν στην αύξηση του ποσοστού 
εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και στους τρείς πόλους του ανεπτυγμένου 
κόσμου. Το ποσοστό εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης (Υ/Μ), η σχέση δηλαδή 
της υπεραξίας (Υ) ως προς το μεταβλητό κεφάλαιο (απλοποιώντας ως προς τους 

                                                             
14 Βλέπε επίσης, Σταύρος Τομπάζος, Φυγόκεντροι Καιροί. Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση, 
2007, 2008, 2009..., Εκ. Παπαζήση, Αθήνα, 2010. 
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μισθούς), αποτελεί την μια από τις δύο βασικές συνιστώσες του ποσοστού τους 
κέρδους. Η άλλη είναι αυτή που Μαρξ ονομάζει «οργανική σύνθεση του κεφαλαίου» 
(Σ/Μ), που είναι η σχέση του Σταθερού Κεφαλαίου (Σ) ως προς το μεταβλητό 
κεφάλαιο (Μ). Το ποσοστό του κέρδους είναι το κέρδος ή η υπεραξία στο συνολικό 
προκαταβεβλημένο κεφάλαιο: 

 

𝛱𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍 =
𝛶

𝛴 +𝛭
=

𝛶
𝛭

𝛴
𝛭 + 1

 

Διάγραμμα 70.1. Αύξηση του Πραγματικού Μισθού (%, αποπληθωρισμός βάσει της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, 1961-2012) και της Παραγωγικότητας της Εργασίας στις 

ΗΠΑ (%, 1961-2012) 

 
Διάγραμμα 70.2. Αύξηση του Πραγματικού Μισθού (%, αποπληθωρισμός βάσει της 

ιδιωτικής κατανάλωσης, 1961-2012) και της Παραγωγικότητας της Εργασίας στην 
ΕΕ-15 (%, 1961-2012) 
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Διάγραμμα 70.3. Αύξηση του Πραγματικού Μισθού (%, αποπληθωρισμός βάσει της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, 1961-2012) και της Παραγωγικότητας της Εργασίας στην 

Ιαπωνία (%, 1961-2012) 
 

Πηγή: European Economy, Statistical Annex, Autumn 2011 
 

Συχνά, στις εθνικές στατιστικές και σ’ αυτές της Ε.Ε. το Ποσοστό του κέρδους (R) 
είναι το Κέρδος (PROF) στο Πάγιο Κεφάλαιο (K): R = PROF/K (το Πάγιο Κεφάλαιο 
είναι το Σταθερό Κεφάλαιο του Μαρξ αφού αφαιρέσουμε απ’ αυτό το μέρος της αξίας 
του που μεταφέρεται ολοκληρωτικά στο εμπόρευμα σε κάθε κύκλο παραγωγής, 
όπως για παράδειγμα η αξία των πρώτων υλών). Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για 
μας: Απλώς το ποσοστό κέρδους (ή η «κερδοφορία») υπολογίζονται μόνο ως προς 
την πιο σημαντική συνιστώσα του παρονομαστή του Μαρξ. Τον τύπο R = PROF/K 
μπορούμε να τον γράψουμε: R =  (PROF/GDP) x (GDP/K ), όπου GDP=ΑΕΠ. Η 
σχέση PROF/GDP μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσέγγιση του ποσοστού υπεραξίας 
(Υ/Μ): Η αύξηση αυτής της σχέσης ισοδυναμεί με αύξηση του ποσοστού υπεραξίας. 
Η σχέση GDP/K, που ονομάζεται «παραγωγικότητα του κεφαλαίου», μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια προσέγγιση του αντίστροφου της οργανικής σύνθεσης του 
κεφαλαίου, δηλαδή της σχέσης Μ/Σ. Η μείωση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου 
ισοδυναμεί με αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου (Σ/Μ).  

Τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κερδοφορία, τα οποία 
παρουσιάζουμε στα διαγράμματα 71.1, 71.2 και 71.3 (net return on net capital stock, 
total economy), περιέχουν, ωστόσο, μια σημαντική ανακρίβεια. Το Πάγιο Κεφάλαιο 
ορίστηκε αυθαίρετα για το 1960 (τρεις φορές το ΑΕΠ της κάθε χώρας), έτος κατά το 
οποίο αρχίζει η σειρά μέτρησης της κερδοφορίας για κάθε χώρα ή/και ομάδα χωρών. 
Από εκεί και πέρα, το πάγιο κεφάλαιο του έτους t ισοδυναμεί με το πάγιο κεφάλαιο 
του προηγούμενου έτους ( t-1), αφού προσθέσουμε  σ’ αυτό τις νέες επενδύσεις και 
αφαιρέσουμε τις αποσβέσεις. 
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Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την πιο πάνω ανακρίβεια, ο Michel Husson15 
παρουσίασε την εξέλιξη της κερδοφορίας σε 4 μεγάλες οικονομίες (Γαλλία, 
Γερμανία16

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα 71.1, 71.2 και 71.3, κατά την περίοδο 1960-1980, το 
ποσοστό κέρδους ήταν αρχικά ψηλό, μετά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 στις 
ΗΠΑ και την ΕΕ-15, λίγο αργότερα στην Ιαπωνία, παρουσίασε σημαντική κάμψη. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ωστόσο, παρουσιάζει, παρά τις διακυμάνσεις, 
ανάκαμψη και στους τρεις βασικούς πόλους του ανεπτυγμένου κόσμου. 

, ΗΠΑ και Μ. Βρετανία) βάσει των εθνικών τους στατιστικών. Αν και βάσει 
των τελευταίων οι καμπύλες της κερδοφορίας διαφέρουν απ’ αυτές βάσει των 
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πορείες των καμπύλων είναι αρκετά 
όμοιες και δεν επηρεάζουν τα γενικά συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει κανείς. Γι’ 
αυτόν τον λόγο προτιμήσαμε να παρουσιάσουμε εδώ τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που καλύπτουν ένα μεγάλο σύνολο χωρών. Ας σημειώσουμε επίσης ότι, 
όσο απομακρύνεται κανείς από τον αυθαίρετο υπολογισμό του παγίου κεφαλαίου του 
1960, η απόκλιση των δεδομένων των εθνικών στατιστικών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής μειώνονται. Αυτό οφείλεται στη μέθοδο καταμέτρησης της αξίας του 
παγίου κεφαλαίου που αναφέραμε πιο πάνω.  

Αξίζει καταρχήν να επικεντρωθούμε στην κερδοφορία του κεφαλαίου στα χρόνια που 
προηγήθηκαν της κρίσης. Η κερδοφορία στις ΗΠΑ παρουσιάζει ανεπαίσθητη αύξηση 
στις ΗΠΑ: σε 101 το 2007 με δείκτη το 100 το 2000. Στην ΕΕ-15 αυξάνεται επίσης 
από 100 το 2000 σε 107 το 2007 και στην Ιαπωνία από 100 το 2000 σε 130 το 2007. 
Σε κανένα πόλο της ανεπτυγμένης οικονομίας δεν παρατηρείται πτώση του 
ποσοστού του κέρδους. Πτώση του τελευταίου παρατηρείται μέσα στην κρίση ή 
μάλλον εξαιτίας της κρίσης που διαρκεί μόνο δύο χρονιά (το 2008 και το 2009) και 
στους τρεις πόλους του ανεπτυγμένου κόσμου. Το 2010 το ποσοστό κέρδους αρχίζει 
να ανακτά το χαμένο έδαφος και στους τρεις βασικούς πόλους. Ενώ η οικονομική 
κρίση διαιωνίζεται με όλες της τις γνωστές κοινωνικές συνέπειες (ανεργία, φτώχεια, 
επισφάλεια…) το ποσοστό κέρδους αυξάνεται. Στις ΗΠΑ μάλιστα, το 2012 φαίνεται 
να βρίσκεται στο υψηλότερό του σημείο του τελευταίου μισού αιώνα!  

Στα διαγράμματα 71.1, 71.2 και 71.3 φαίνεται επίσης η αύξηση του παγίου κεφαλαίου 
(που με μαρξιστικούς όρους ονομάζουμε συσσώρευση), καθώς και η αύξηση του 
ΑΕΠ. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η συσσώρευση του κεφαλαίου ακολουθεί στενά το 
ποσοστό του κέρδους από το 1960 μέχρι τις αρχές του 1980. Από τότε, ωστόσο, 
μέχρι σήμερα δημιουργείται μια παράδοξη απόκλιση στις δύο μεταβλητές: η 
συσσώρευση του κεφαλαίου υστερεί ως προς την ανάκαμψη του ποσοστού του 
κέρδους. 

                                                             
15 Βλέπε Michel Husson,« La hausse tendancielle du taux de profit », janvier 2010, 
http://hussonet.free.fr/tprof9.pdf .  
16 Για μια λεπτομερειακή ανάλυση της εξέλιξης των μισθών και του κέρδους στη Γερμανία από 
το 1960, βάσει της εθνικής στατιστικής, βλέπε Claus Sch äfer, «Anhaltende 
Verteilungsdramatik. WSI-Verteilungsbericht 2008», 
http://www.boeckler.de/pdf/wsimit_2008_11_schaefer.pdf 

http://hussonet.free.fr/tprof9.pdf�
http://www.boeckler.de/pdf/wsimit_2008_11_schaefer.pdf�
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Ένα ανάλογο φαινόμενο παρουσιάζεται και στην ΕΕ-15, καθώς και στην Ιαπωνία. 
Στην ΕΕ-15 μειώνεται η απόκλιση υπέρ της συσσώρευσης μέσα στη δεκαετία του 
1980 και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 δημιουργείται μια αντίστροφη 
απόκλιση, δηλαδή μια απόκλιση υπέρ του ποσοστού του κέρδους. Η ίδια απόκλιση 
δημιουργείται και στην Ιαπωνία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και στους 
τρείς βασικούς πόλους της παγκόσμιας, ανεπτυγμένης οικονομίας το ΑΕΠ ακολουθεί, 
όπως είναι λογικό και αναμενόμενο την εξέλιξη της συσσώρευσης και όχι του 
ποσοστού του κέρδους (διαγράμματα 71.1, 71.2, 71.3).   

Σ’ αυτό το σημείο είναι δυνατό να συνοψίσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της 
νεοφιλελεύθερης εποχής: 

Διάγραμμα 71.1. Ετήσιο ποσοστό αύξησης του παγίου κεφαλαίου και του ΑΕΠ 
(αριστερή κλίμακα) και κερδοφορία του κεφαλαίου με δείκτη το 100 το 2000 (δεξιά 

κλίμακα) στις ΗΠΑ (1960-2013 για την κερδοφορία και 1961-2013 για συσσώρευση 
και ΑΕΠ) 

 
Διάγραμμα 71.2. Ετήσιο ποσοστό αύξησης του παγίου κεφαλαίου και του ΑΕΠ 

(αριστερή κλίμακα, 1961-2013) και κερδοφορία του κεφαλαίου με δείκτη το 100 το 
2000 (δεξιά κλίμακα, 1960-2013) στην ΕΕ-15 
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Διάγραμμα 71.3. Ετήσιο ποσοστό αύξησης του παγίου κεφαλαίου και του ΑΕΠ 
(αριστερή κλίμακα, 1960-2013) και κερδοφορία του κεφαλαίου με δείκτη το 100 το 

2000 (δεξιά κλίμακα, 1961-2013) στην Ιαπωνία 

Πηγή: AMECO 

• Το ποσοστό κέρδους, παρά τις διακυμάνσεις, ανακάμπτει σε σχέση με την 
δεκαετία του 1970 όπου η πτώση του ήταν καθολική, αν και διαφορετικής 
έντασης ανάλογα με την περιοχή. Προφανώς, η εξέλιξη της οργανικής 
σύνθεσης του κεφαλαίου δεν εξουδετερώνει την αύξηση του ποσοστού 
υπεραξίας. 

•  Ωστόσο, ο βαθμός «ευαισθησίας» των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ως 
προς την ανάκαμψη του ποσοστού του κέρδους μειώνεται αισθητά: Η 
συσσώρευση του κεφαλαίου υστερεί ως προς το ποσοστό του κέρδους. Με 
άλλα λόγια, το κεφάλαιο απαιτεί μεγαλύτερη κερδοφορία για το ίδιο ποσοστό 
συσσώρευσης. Τα κέρδη του σήμερα, δεν δημιουργούν τις επενδύσεις και την 
οικονομική ανάπτυξη του αύριο: Το «θεώρημα» περί του αντιθέτου, που 
διατύπωσε ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Helmut Smith, δεν 
επαληθεύτηκε και οι «σοσιαλδημοκρατικές θυσίες» απλώς υπονόμευσαν την 
συνδικαλιστική ισχύ, το κράτος πρόνοιας, το εργατικό κεκτημένο και εν τέλει 
και την ίδια την σοσιαλδημοκρατία. 

• Και βεβαίως, επειδή οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου δεν ακολούθησαν την 
ανάκαμψη του κέρδους, η μαζική ανεργία και η φτώχια, που εισήγαγαν αυτό 
που ο P. Bourdieu ονόμαζε «ευέλικτη εκμετάλλευση», μετατράπηκαν σε 
θεμελιώδη κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής. 
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Τα εμπειρικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν μιαν πτώση του ποσοστού κέρδους και 
ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσει κανείς την παρούσα, παγκόσμια κρίση 
βάσει της πτώσης του ποσοστού του κέρδους17

Η θεωρία των κρίσεων στο Κεφάλαιο δεν περιορίζεται στις σελίδες του τρίτου τόμου 
που αφορούν στον νόμο της πτωτικής τάσης του κέρδους. Στο Κεφάλαιο δεν υπάρχει 
μια συστηματική έκθεση μιας θεωρίας των κρίσεων. Πολλά στοιχεία που επιτρέπουν 
τη διατύπωση μιας γενικής θεωρίας των κρίσεων είναι διάσπαρτα σε όλο το βιβλίο. 
Μερικά κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζουν, όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με 
τις κρίσεις γενικά και την παρούσα κρίση ιδιαίτερα.  

. 

Τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του δεύτερου τόμου, κεφάλαια στα οποία δεν δόθηκε η 
απαιτούμενη προσοχή, είναι εξαιρετικής σημασίας, διότι καταδεικνύουν ότι ο Μαρξ 
δεν υιοθετεί μια μονο-αιτιακή ερμηνεία των καπιταλιστικών κρίσεων18

Σ’ αυτά τα κεφάλαια, ο Μαρξ παρουσιάζει και αναλύει αυτό που ονομάζει 
«βιομηχανικό κεφάλαιο» ως την συνύπαρξη και ταυτόχρονη εξέλιξη τριών ζωτικών, 
κεφαλαιοκρατικών διαδικασιών ή κύκλων. Πρόκειται για τους κύκλους του κεφαλαίου 
χρήματος, του παραγωγικού κεφαλαίου και του κεφαλαίου εμπορεύματος: 

.  

1. Κύκλος του Κεφαλαίου-χρήματος: Χ-Ε…Π…Ε’-Χ’  

Το χρήμα (Χ) μετατρέπεται διαμέσου της αγοράς εμπορευμάτων (υλικών μέσων 
παραγωγής και εργατικής δύναμης) σε παραγωγικό κεφάλαιο (Π). Η παραγωγική 
κατανάλωση του τελευταίου έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή εμπορευμάτων 
μεγαλύτερης αξίας (Ε’) από τα αγορασθέντα, καθότι περιλαμβάνουν και την 
υπεραξία. Όταν πουληθούν μετατρέπονται σε χρήμα μεγαλύτερης αξίας (Χ’) από το 
προκαταβεβλημένο. Συνεπώς: Χ’-Χ = Υπεραξία. 
Σύμφωνα με τον Μαρξ, αυτός ο κύκλος παραπέμπει στην ιδιότητα του κεφαλαίου να 
πολλαπλασιάζεται διαμέσου της παραγωγικής διαδικασίας και της εκμετάλλευσης της 
εργατικής δύναμης που πραγματοποιείται σ’ αυτήν. Επειδή η ποσοτική διαφορά 
ανάμεσα στο αρχικό Χ και το τελικό Χ’ περιλαμβάνει το σύνολο της υπεραξίας, ο 
συγκεκριμένος κύκλος παραπέμπει στον ρυθμό αξιοποίησης της αξίας.  

2. Κύκλος του παραγωγικού κεφαλαίου: Π…Ε’-Α’-Ε(’)…Π(’)  

Το παραγωγικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε εμπορεύματα μεγαλύτερης αξίας από την 
αξία των μέσων παραγωγής διότι περιλαμβάνουν την υπεραξία. Ένα μέρος της 
υπεραξίας διαρρέει όμως υποχρεωτικά από τον κύκλο αφού καταναλώνεται ιδιωτικά 

                                                             
17 Είναι βέβαια δυνατόν να αμφισβητήσει κανείς τη μεθοδολογία βάσει της οποίας καθορίζουν 
οι επίσημες εθνικές ή διεθνείς στατιστικές το ποσοστό του κέρδους. Ωστόσο, οι προσπάθειες 
κάποιων μαρξιστών, που επιμένουν να παρουσιάζουν πτώση του ποσοστού του κέρδους, 
πάσχουν οι ίδιες από σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα και δεν πείθουν. Υπάρχει μια 
πλούσια βιβλιογραφία πάνω σ’ αυτό το θέμα, η όποια όμως δεν αποτελεί αντικείμενο αυτού 
του άρθρου. 
18 Βλέπε επίσης: Stavros Tombazos, Le temps dans l’analyse économique. Les catégories du 
temps dans le Capital, Cahier des saisons, Paris, 1994.   



126 
 

από τον κεφαλαιοκράτη. Σε περίπτωση απλής αναπαραγωγής του κεφαλαίου, το 
χρήμα (Χ) που θα αγοράσει τα εμπορεύματα (Ε) που είναι αναγκαία για την νέα 
παραγωγή (το τελικό Π) δεν περιέχουν υπεραξία αφού αυτή καταναλώνεται 
εξολοκλήρου ιδιωτικά. Μόνο σε περίπτωση διευρυμένης αναπαραγωγής χρειάζονται 
απόστροφοι στο Ε(’) και Π(’), που τίθενται εντός παρενθέσεως για 2 λόγους: πρώτον 
διότι ισχύουν μόνο σε περίπτωση διευρυμένης αναπαραγωγής και δεύτερον διότι η 
υπεραξία στην οποία παραπέμπουν είναι υποχρεωτικά ένα μέρος της συνολικά 
παραχθείσας υπεραξίας που εμπεριέχεται στο Ε’. Με άλλους όρους, Π(’)-Π = 
Συνολική Υπεραξία- Καταναλωθείσα Ιδιωτικά Υπεραξία. Συνεπώς, αυτός ο κύκλος 
δεν παραπέμπει στον ρυθμό αξιοποίησης του κεφαλαίου αλλά στον ρυθμό 
συσσώρευσης της αξίας, δηλαδή στον ρυθμό αύξησης του παραγωγικού κεφαλαίου.  

3. Κύκλος του Κεφαλαίου-εμπορεύματος: Ε’-Α’-Ε(’)…Π(’)… Ε’(’) 

Σ’ αυτόν τον κύκλο, η όλη διαδικασία αρχίζει από την κοινωνική αναγνώριση της 
αξίας που εμπεριέχεται στο αρχικό εμπόρευμα. Είναι γι αυτό που ο Μαρξ θεωρεί ότι 
αυτή η διαδικασία παραπέμπει στο ρυθμό πραγματοποίησης της αξίας. Σε συνθήκες 
απλής αναπαραγωγής του κεφαλαίου, οι απόστροφοι εντός παρενθέσεως δεν 
χρειάζονται, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό που αναπτύχθηκε πιο πάνω σχετικά με 
τον κύκλο του παραγωγικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση διευρυμένης αναπαραγωγής, 
η δεύτερη απόστροφος στο τελικό εμπόρευμα δηλώνει ότι η αξία του, εμπλουτισμένη 
με την υπεραξία της παραγωγικής διαδικασίας που προηγείται, είναι μεγαλύτερη και 
από αυτήν του αρχικού εμπορεύματος και από την αξία των εμπορευμάτων που 
αγοράζονται για να χρησιμεύσουν ως μέσα παραγωγής.  

Το βιομηχανικό κεφάλαιο εμφανίζεται λοιπόν στον Μαρξ ως μια οργάνωση τριών, 
θεμελιωδών, οικονομικών ρυθμών: των ρυθμών αξιοποίησης, συσσώρευσης και 
πραγματοποίησης της αξίας. Αυτοί οι ρυθμοί είναι βεβαίως αλληλοεξαρτώμενοι. Η 
ομαλή, οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει ότι συμπεριφέρονται με τρόπο που να 
προκύπτει μια σχετική «αρμονία», όπως και στη μουσική. Αν ο ρυθμός αξιοποίησης 
της αξίας είναι υπερβολικά γρήγορος (άρα το ποσοστό κέρδους πολύ υψηλό) σε 
σχέση με τον ρυθμό πραγματοποίησης της αξίας, όπως π.χ. στην κρίση του 1929, 
δηλαδή η παραχθείσα υπεραξία δεν μετατρέπεται σε χρήμα με την αναμενόμενη 
ταχύτητα, ο πρώτος επιβραδύνεται συμπαρασύροντας και τον ρυθμό συσσώρευσης. 
Η πτώση του ποσοστού του κέρδους είναι σ’ αυτή την περίπτωση αποτέλεσμα και 
όχι αιτία της κρίσης19

Αν λοιπόν η καπιταλιστική ανάπτυξη παραπέμπει σε μια «αρμονία» ρυθμών, η 
οικονομική κρίση δεν είναι παρά η εκδήλωση μιας οικονομικής «αρρυθμίας», η οποία 
μπορεί να προέλθει από μια συγκυριακή αυτονόμηση οποιουδήποτε από τους τρείς 
θεμελιώδεις, οικονομικούς ρυθμούς σε σχέση με τους άλλους.  

.  

                                                             
19 Οι Gérard Duménil και Dominique Lévy, στο The Crisis of Neoliberalism, Harvard University 
Press, 2011, επιχειρηματολογούν υπέρ της άποψης ότι η κρίση του 1929 και η παρούσα 
κρίση δεν μπορούν να αποδοθούν στην πτώση του ποσοστού του κέρδους.    
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Στα πρώτα κεφάλαια του δεύτερου τόμου του Κεφαλαίου είναι ακριβώς έτσι που ο 
Μαρξ προσεγγίζει τις καπιταλιστικές κρίσεις. Για να τον παρακολουθήσουμε με 
λεπτομέρεια αξίζει τον κόπο να «απλοποιήσουμε» τους τρεις κύκλους του 
βιομηχανικού κεφαλαίου. Ο ίδιος ο Μαρξ παρουσιάζει με σύμβολα (Χ, Ε, κλπ) τους 
τρείς κύκλους, έτσι που ο κάθε κύκλος να περιλαμβάνει πέντε όρους. Αυτή η 
παρουσίαση έχει το πλεονέκτημα να είναι πολύ περιγραφική και ως εκ τούτου εύκολα 
κατανοητή, δημιουργεί όμως κάποια προβλήματα που υποχρεώνουν τον Μαρξ να 
την εγκαταλείψει όταν, με λόγια και όχι με σύμβολα, θέλει να προσεγγίσει τις 
καπιταλιστικές κρίσεις.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της παρουσίασης συνίσταται στο εξής: Κάθε κύκλος 
περιλαμβάνει πέντε όρους που όμως δεν έχουν ίση βαρύτητα: Μόνο τρείς από 
αυτούς είναι σε κάθε κύκλο λειτουργικοί. Χρειάζεται λοιπόν να μετατρέψουμε τους 
περιγραφικούς κύκλους του κεφαλαίου σε λειτουργικούς κύκλους διαγράφοντας στον 
καθένα από αυτούς τις «παθητικές» μορφές για να μείνουν μόνο οι «ενεργητικές» 
(για να αποφύγουμε την περιπλοκή με τις αποστρόφους, ας θεωρήσουμε, ότι έχουμε 
απλή αναπαραγωγή): Ο Μαρξ γράφει τον κύκλο του κεφαλαίου-χρήματος Χ-
Ε…Π…Ε’-Χ’. Ωστόσο το πρώτο Ε που εμφανίζεται δεν λειτουργεί ως εμπόρευμα 
στον εν λόγω κύκλο, διότι δεν πρόκειται να πουληθεί ως τέτοιο. Δηλώνει απλώς την 
λειτουργία του αρχικού Χ που αγοράζει από κάποιο άλλο κεφάλαιο και την εργατική 
τάξη τα μέσα παραγωγής, λειτουργία που εννοείται και μπορεί να επαλειφθεί από τον 
κύκλο. Το Χ’ μπορεί να επαλειφθεί διότι και αυτό δηλώνει απλώς την λειτουργία του 
Ε’ που συνίσταται ακριβώς στην μετατροπή του σε χρήμα. Βέβαια, ένα μέρος του Χ’ 
(σε καμία περίπτωση ολόκληρο), θα λειτουργήσει εκ νέου ως κεφάλαιο, όχι όμως 
στον συγκεκριμένο αλλά στον επόμενο κύκλο του κεφαλαίου χρήματος. 
Επαλείφοντας και στους άλλους δύο «περιγραφικούς» κύκλους τους τελευταίους 
όρους για τον ίδιο λόγο, καθώς και τα εμπορεύματα που δεν λειτουργούν ως τέτοια 
σε καθένα από αυτούς, μπορούμε να παρουσιάσουμε τους λειτουργικούς κύκλους 
του βιομηχανικού κύκλου:              

 
         Περιγραφικοί Kύκλοι                                 Λειτουργικοί Kύκλοι 

• X-E…Π…E’-X’     X…Π…E’ 
• Π…E’-Χ’-E-Π     Π…E’ -Χ 
• E’-Χ’-E…Π…E’    E’-Χ…Π 

 

Μια τελευταία διευκρίνιση είναι εδώ αναγκαία. Επειδή στους λειτουργικούς κύκλους 
ενδιαφερόμαστε για τις λειτουργικές μορφές του κεφαλαίου, μεταφέρουμε στους 
λειτουργικού κύκλους του παραγωγικού και εμπορικού κεφαλαίου τα Χ’ των 
περιγραφικών αντίστοιχων κύκλων ως απλά Χ (χωρίς απόστροφο). Στους 
περιγραφικούς κύκλους τα Χ’ αντιπροσωπεύουν την μεταμόρφωση των Ε’, όμως η 
υπεραξία που εμπεριέχεται στο χρήμα, σε συνθήκες απλής αναπαραγωγής, θα 
διαρρεύσει ολοκληρωτικά από τους κύκλους για να δαπανηθεί στην ιδιωτική 
κατανάλωση του κεφαλαιοκράτη. 
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Η καπιταλιστική αναπαραγωγή εμφανίζεται έτσι σαν μια συνεχής ακολουθία των 
τριών λειτουργικών μορφών του κεφαλαίου που συνυπάρχουν κάθε στιγμή ως 
αποτέλεσμα του κύκλου των μεταμορφώσεων του. Πιο αναλυτικά, όπως γράφει ο 
ίδιος ο Μαρξ:  

«Αποτελεί απαραίτητο όρο για το συνολικό προτσές παραγωγής, ιδίως για το 
κοινωνικό κεφάλαιο, να είναι ταυτόχρονα και προτσές αναπαραγωγής, επομένως και 
κύκληση του καθενός από τα στοιχεία του. Έτσι κάθε λειτουργική μορφή διανύει 
ταυτόχρονα με τις άλλες και τη δική της κύκληση, παρά το γεγονός ότι κάθε φορά 
παρασταίνεται με τη μορφή αυτή ένα άλλο μέρος του κεφαλαίου. Ένα μέρος του 
κεφαλαίου, ένα μέρος όμως που πάντα αλλάζει, που διαρκώς αναπαράγεται, 
υπάρχει με την μορφή εμπορευματικού κεφαλαίου που μετατρέπεται σε χρήμα· ένα 
άλλο μέρος υπάρχει με την μορφή χρηματικού κεφαλαίου, που μετατρέπεται σε 
παραγωγικό κεφάλαιο· ένα τρίτο μέρος υπάρχει με την μορφή παραγωγικού 
κεφαλαίου που μετατρέπεται σε εμπορευματικό κεφάλαιο. Η διαρκής ύπαρξη και των 
τριών μορφών γίνεται δυνατή χάρη στην κύκληση του συνολικού κεφαλαίου που 
περνά ακριβώς από αυτές τις τρεις φάσεις.»20

Το βιομηχανικό κεφάλαιο λοιπόν, «αύτη η αφαίρεση in actu» όπως γράφει ο Μαρξ

 
21, 

είναι μια συνεχής διαδικασία κατά την οποία οι λειτουργικές του μορφές 
εκδηλώνονται ως «ρευστές μορφές που η σύγχρονη ύπαρξή τους γίνεται δυνατή 
χάρη στη διαδοχή τους»22

Σε τι συνίσταται συγκεκριμένα αυτή η ασυμβατότητα στην παρούσα μεγάλη κρίση; Η 
απόκλιση του ποσοστού του κέρδους ως προς τον ρυθμό συσσώρευσης του 
κεφαλαίου που διαπιστώσαμε δεν αποτελεί επαρκή εξήγηση. Για να είμαστε πιο 
ακριβείς αυτή η απόκλιση δεν εξηγεί ακόμη απολύτως τίποτα. Θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς, π.χ, ότι ένα μέρος του κέρδους διαφεύγει σε τρίτες χώρες, κυρίως 
στις αναπτυσσόμενες, για να επενδυθεί εκεί. Σίγουρα, αυτό συμβαίνει κυρίως υπό 
την μορφή άμεσων επενδύσεων εξωτερικού. Όμως, και οι αναπτυσσόμενες χώρες 
χρηματοδοτούν τον ανεπτυγμένο κόσμο επενδύοντας τα συναλλαγματικά τους 
αποθέματα (Κίνα), εξυπηρετώντας το χρέος τους κ.λπ. Χωρίς να χρειάζεται να 
παραθέσουμε στοιχεία σχετικά με την παγκόσμια διακίνηση κεφαλαίων, ξέρουμε ότι 
ένα αυξημένο μέρος του κέρδους στο συνολικό κέρδος κατά τη νεοφιλελεύθερη 
περίοδο, σε σχέση με την προηγούμενη μακρά περίοδο, καταλήγει στην ιδιωτική 
κατανάλωση. 

. Η χρονική ακολουθία των μορφών δημιουργεί συνεχώς 
μια νέα ταυτόχρονη συνύπαρξη ανάμεσα στις τρεις λειτουργικές μορφές. Η 
ασυμβατότητα στους τρεις βασικούς ρυθμούς του κεφαλαίου σε περιόδους κρίσεων 
εκδηλώνεται ως ασυμβατότητα ανάμεσα στα τρία μέρη της αξίας που συνυπάρχουν 
ταυτόχρονα.  

                                                             
20 Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο. Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, Τόμος 2, Σύγχρονη Εποχή, 
Αθήνα, 1978, σ. 102. 
21 Στο ίδιο, σ. 103.  
22 Στο ίδιο, σ. 102 
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2. Νεοφιλελευθερισμός: Ένα Μοντέλο Ανάπτυξης εγγενώς Ασταθές    
 

Όπως φαίνεται καθαρά στα διαγράμματα 72.1, 72.2 και 73.3, κατά τη νεοφιλελεύθερη 
περίοδο η ιδιωτική κατανάλωση δεν εξελίσσεται παράλληλα με το «διορθωμένο» 
μερίδιο του Μισθού στο ΑΕΠ (adjusted wage share in the GDP). Η στατιστική 
διόρθωση του μεριδίου του μισθού στο ΑΕΠ συνίσταται στην εξουδετέρωση της 
επίδρασης των εισοδημάτων των αυτοεργοδοτουμένων, στους οποίους αποδίδεται ο 
μέσος μισθός, έτσι που το μερίδιο του μισθού να αποτελεί ένα δείκτη που να 
επιτρέπει τη σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικές στιγμές και διαφορετικές χώρες. Μια 
άνοδος του διορθωμένου μεριδίου του μισθού στο ΑΕΠ σε μία χώρα π.χ. δείχνει μια 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών δυσανάλογη ως προς τα κέρδη. 

Και στους τρείς βασικούς πόλους της παγκόσμιας οικονομίας παρατηρείται αύξηση 
του λόγου ιδιωτικής κατανάλωσης και μεριδίου του μισθού στο ΑΕΠ από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 (διάγραμμα 72.4). Βέβαια, εκ πρώτης άποψης τουλάχιστον, 
αυτή η μεταβολή οφείλεται σε διαφορετικού λόγους (διαγράμματα 72.1, 72.2 και 
72.3). Στις ΗΠΑ η ιδιωτική κατανάλωση αυξάνεται ενώ το μερίδιο του μισθού 
παρουσιάζει σχετική σταθερότητα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στην ΕΕ-
15, αντίθετα, η ιδιωτική κατανάλωση παρουσιάζει σχετική σταθερότητα ενώ το 
μερίδιο του μισθού μειώνεται. Αυτή η διαφορά, στις δύο περιπτώσεις οφείλεται ως 
ένα βαθμό στο γεγονός ότι στις ΗΠΑ πολλά υψηλά εισοδήματα καταγράφονται ως 
μισθοί. Σύμφωνα με τους Ian Dew-Becker και Robert J. Cordon23

 

, η «οικονομία των 
σούπερ σταρ» αλλοιώνει κάπως την εικόνα της εξέλιξης του μεριδίου του μισθού στο 
ΑΕΠ: Κάποια κατανεμημένα κέρδη οικονομικών δραστηριοτήτων όπως π.χ το 
υπέρογκο εισόδημα των Golden Boys του χρηματοπιστωτικού συστήματος και άλλων 
σούπερ σταρ του κινηματογράφου ή του αθλητισμού, που στην πραγματικότητα 
αποτελούν ένα είδος προσόδου, θεωρούνται από την στατιστική υπηρεσία ως 
«μισθοί». Αν λοιπόν αφαιρέσει κανείς το 5% των ανώτερων «μισθών» από τον 
υπολογισμό του μεριδίου του μισθού στο ΑΕΠ, η εικόνα της εξέλιξης του τελευταίου 
στις ΗΠΑ δεν θα διέφερε και τόσο από αυτή της ΕΕ-15.  

  

                                                             
23 Βλέπε Ian Dew-Becker, Robert J. Cordon (Northwestern University), Where did the 
Productivity Growth Go? Inflation Dynamics and the Distribution of Income, Washington DC, 
September 2005: http://zfacts.com/metaPage/lib/gordon-Dew-Becker.pdf   

http://zfacts.com/metaPage/lib/gordon-Dew-Becker.pdf�
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Διάγραμμα 72.1. Ιδιωτική Κατανάλωση (% του ΑΕΠ, αριστερή κλίμακα) και μισθός 
(% του ΑΕΠ, δεξιά κλίμακα) στις ΗΠΑ, 1960-2013 

 

 
 

Διάγραμμα 72.2. Ιδιωτική Κατανάλωση (% του ΑΕΠ, αριστερή κλίμακα) και μισθός 
(% του ΑΕΠ, δεξιά κλίμακα) στην ΕΕ-15, 1960-2013 

 

 
 

Διάγραμμα 72.3. Ιδιωτική Κατανάλωση (% του ΑΕΠ, αριστερή κλίμακα) και μισθός 
(% του ΑΕΠ, δεξιά κλίμακα) στην Ιαπωνία, 1960-2013 

Πηγή: AMECO 
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Διάγραμμα 72.4. Λόγος του ποσοστού ιδιωτικής κατανάλωσης και του μεριδίου του 
μισθού στο ΑΕΠ, στις ΗΠΑ, ΕΕ-15 και Ιαπωνία,1961-2013 
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Όπως και να έχουν τα πράγματα ο λόγος ιδιωτικής κατανάλωσης και μισθού 
παρουσιάζει παντού αυξητική τάση από τις αρχές της δεκαετίας του 1980: Όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 72.4, οι τρείς καμπύλες εξελίσσονται με αρκετά όμοιο τρόπο, 
παρά το γεγονός ότι η καμπύλη του κάθε πόλου εκκινεί από διαφορετικό σημείο.  

Από τι ακριβώς εξαρτάται η εξέλιξη του λόγου ιδιωτικής κατανάλωσης και μισθού ως 
ποσοστών στο ΑΕΠ; Εξαρτάται από τέσσερεις βασικούς παράγοντες: 

• από την αύξηση της καθαρής εισροής χρήματος στην χώρα που επηρεάζει 
τη διαθέσιμη ρευστότητα της οικονομίας της. Όταν μια χώρα παρουσιάζει 
έλλειμμα στις τρέχουσες συναλλαγές, αυτό το έλλειμμα δεν μπορεί παρά να 
χρηματοδοτείται από το εξωτερικό (πράγμα που ισχύει για τις ΗΠΑ, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 73.1)  

• Από τη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών 
• Από την αύξηση του μεριδίου του κέρδους στο συνολικό κέρδος που οι 

ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής καταναλώνουν ιδιωτικά 
• Από την αύξηση του μεριδίου των κερδών στο συνολικό κέρδος που 

μεταφέρεται στα μεσαία ή κατώτερα εισοδηματικά στρώματα 
(αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί) υπό μορφή καταναλωτικών δανείων.  

 

Το κλειδί, κατά την άποψη μας, για την κατανόηση της παρούσας παγκόσμιας κρίσης 
είναι ο τέταρτος παράγοντας που εξηγεί την αυξητική τάση του λόγου ιδιωτικής 
κατανάλωσης και μεριδίου του μισθού στο ΑΕΠ. 

Οι πρώτοι δύο παράγοντες δεν έχουν καθολική ισχύ. Στις ΗΠΑ υπάρχει καθαρή 
εισροή κεφαλαίων (αρνητικές τρέχουσες συναλλαγές, διάγραμμα 73.1) , όχι όμως και 
στην Ιαπωνία που υπάρχει αρνητική καθαρή εισροή, δηλαδή εκροή κεφαλαίων 
(θετικές τρέχουσες συναλλαγές, διάγραμμα 73.3). Η ΕΕ-15 παρουσιάζει πιο 
«ισορροπημένη» εικόνα διότι οι τρέχουσες συναλλαγές της είναι διαχρονικά κοντά 
στο μηδέν (διάγραμμα 73.2). Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών μειώνεται 
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σαφώς στις ΗΠΑ ειδικά τα τελευταία χρόνια πριν την κρίση, δεν συμβαίνει όμως το 
ίδιο στην Ιαπωνία. Στην ΕΕ-15 τα πράγματα είναι εσωτερικά πολύ διαφοροποιημένα. 
Ενώ στην Νότια Ευρώπη και το Ηνωμένο βασίλειο το ποσοστό αποταμίευσης 
παρουσιάζει πτώση, στη Βόρεια Ευρώπη δεν συμβαίνει παντού το ίδιο. Η συνολική 
μείωση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ΕΕ-15 δεν συγκρίνεται 
με αυτή των ΗΠΑ, όπου σχεδόν εκμηδενίστηκε το 2007. 

Ο τρίτος παράγοντας είναι καθολικής ισχύος, πράγμα που φαίνεται από τις 
αυξημένες κοινωνικές ανισότητες που καταγράφουν οι στατιστικές. Ωστόσο, αυτός ο 
παράγοντας δεν οδηγεί αυτόματα σε οικονομική αστάθεια. Θα μπορούσε κανείς να 
φανταστεί ένα σχετικά σταθερό μοντέλο επιβραδυμένης οικονομικής ανάπτυξης, 
όπου ένα μεγαλύτερο μερίδιο του κέρδους στο συνολικό κέρδος καταναλώνεται σε 
προϊόντα πολυτελείας, των οποίων το «ειδικό βάρος» στο σύνολο της παραγωγής 
προσαρμόζεται ανάλογα.  

Η αστάθεια προκύπτει όταν τα κέρδη που δεν επενδύονται παραγωγικά, δεν 
καταναλώνονται εξολοκλήρου από τις τάξεις που τα ιδιοποιούνται. Αν ο μισθός 
καθηλώνεται ενώ το χρέος των νοικοκυριών της εργατικής τάξης αυξάνεται συνεχώς, 
οι μισθωτοί καταναλώνουν στον παρόντα χρόνο ένα μέρος από τα μελλοντικά τους 
εισοδήματα. Το χρέος αυτό μπορεί να είναι βιώσιμο όσο η δυνατότητα εξυπηρέτησής 
του δεν αμφισβητείται, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, από τις «αγορές». Σε 
περίπτωση τέτοιας αμφισβήτησης το όλο μοντέλο ανάπτυξης καταρρέει, διότι οι 
υποκειμενικότητες που το συγκρότησαν (οι «αγορές») συνειδητοποιούν την 
εύθραυστη φύση των υλικών του θεμελίων. Ο πανικός που δημιουργείται το 
ακυρώνει με τις πρώτες εμφανείς ρωγμές στα θεμέλια του.  

Ένα μοντέλο ανάπτυξης είναι αυτό που ο Μαρξ ονομάζει «σχήμα αναπαραγωγής του 
κεφαλαίου». Ο 2ος τόμος του Κεφαλαίου αρχίζει με ένα πρώτο τμήμα που, όπως 
είδαμε, αναλύει τους τρεις βασικούς ρυθμούς του κεφαλαίου. Στη διαδικασία 
αναπαραγωγής του κοινωνικού κεφαλαίου πρέπει να ισχύουν κάποιες ποσοτικές 
σχέσεις ανάμεσα στις τρεις λειτουργικές μορφές που συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Στο 
τελευταίο τμήμα του 2ου τόμου επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση αυτών των 
ποσοτικών σχέσεων. Διατυπώνεται δηλαδή ένα γενικό υπόδειγμα των σχημάτων 
αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Η βασική ιδέα συνίσταται στο εξής:  
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Διάγραμμα 73.1. Δημοσιονομικό Υπόλοιπο και Τρέχουσες Συναλλαγές 
(% του ΑΕΠ, αριστερή κλίμακα) και Δημόσιο Χρέος στις ΗΠΑ 

(% του ΑΕΠ δεξιά κλίμακα), 1991-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 73.2. Δημοσιονομικό Υπόλοιπο και Τρέχουσες Συναλλαγές 

(% του ΑΕΠ, αριστερή κλίμακα) και Δημόσιο Χρέος στην ΕΕ-15 
(% του ΑΕΠ, δεξιά κλίμακα), 1995-2013.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 73.3. Δημοσιονομικό Υπόλοιπο και Τρέχουσες Συναλλαγές 

(% του ΑΕΠ, αριστερή κλίμακα) και Δημόσιο Χρέος στην Ιαπωνία 
(% του ΑΕΠ, δεξιά κλίμακα), 1991-2013. 
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Για να λειτουργεί ομαλά το σχήμα, η προσφορά εμπορευματικών αξιών των 
διάφορων παραγωγικών τομέων πρέπει να αντιστοιχεί σε μια κατανομή των 
κοινωνικών εισοδημάτων που να εξασφαλίζει την πραγματοποίηση των 
εμπορευματικών αξιών σε συνθήκες απλής ή διευρυμένης αναπαραγωγής των 
εμπορευμάτων. 

Τα παραδείγματα που αναπτύσσει ο Μαρξ χωρίζουν την παραγωγική δραστηριότητα 
σε δύο βασικούς τομείς: τον τομέα παραγωγής μέσων παραγωγής και τον τομέα 
παραγωγής εμπορευμάτων κατανάλωσης. 

Η αξία του ετήσιου προϊόντος του τομέα Ια (μέσα παραγωγής) περιλαμβάνει το 
καταναλωθέν σταθερό κεφάλαιο (Ισ), το καταναλωθέν μεταβλητό (Ιμ) και την 
παραχθείσα υπεραξία (Ιυ): Ια = Ισ + Ιµ + Ιυ. 

Κατ’ αναλογία η ετήσια αξία του τομέα ΙΙ, που παράγει είδη  κατανάλωσης, γράφεται 
ως εξής: ΙΙα = ΙΙσ + ΙΙµ + ΙΙυ  

Σε συνθήκες απλής αναπαραγωγής, στην προσφορά μέσων παραγωγής (Ια) 
αντιστοιχεί η ζήτηση Ισ + ΙΙσ, διότι οι κεφαλαιοκράτες πρέπει να αντικαταστήσουν 
απλώς το παραγωγικά καταναλωθέν σταθερό κεφάλαιο. Συνεπώς: Ισ + Ιµ + Ιυ =
Ισ + ΙΙσ. Διαγράφοντας τους ισοδύναμους όρους που εμφανίζονται στις δύο πλευρές 
της εξίσωσης, βλέπουμε ότι η καθαρή προστιθέμενη αξία του τομέα Ι πρέπει να 
αντιστοιχεί με την ζήτηση σταθερού κεφαλαίου του τομέα ΙΙ: Ιµ + Ιυ = ΙΙσ. 

Στην ίδια ακριβώς εξίσωση θα καταλήξουμε εκκινώντας από την προσφορά του 
τομέα ΙΙα. Ποιος αγοράζει αυτά τα εμπορεύματα και με ποιο αντίτιμο; Οι 
κεφαλαιοκράτες και των δύο τομέων με τις υπεραξίες που ιδιοποιούνται, καθώς και οι 
εργάτες τους με τους μισθούς τους. Συνεπώς ΙΙσ + ΙΙµ + ΙΙυ =  Ιυ + ΙΙυ + Ιµ + ΙΙµ. 
Διαγράφοντας τους ισοδύναμους όρους στις δύο πλευρές της εξίσωσης (ΙΙσ = Ιµ +
Ιυ), βλέπουμε ότι η προσφορά του τομέα ΙΙ που αντιστοιχεί στο σταθερό του 
κεφάλαιο πρέπει να ισούται με τη ζήτηση του τομέα Ι που αντιστοιχεί στους μισθούς 
που πληρώνει («κόστος εργασίας στο προϊόν») και την υπεραξία που ιδιοποιούνται 
οι παραγωγοί μέσων παραγωγής.  

Σε συνθήκες διευρυμένης αναπαραγωγής ένα μέρος της υπεραξίας θα επενδυθεί 
παραγωγικά σε σταθερό κεφάλαιο και στους δύο τομείς (iσ και iiσ). Συνεπώς, ένα 
άλλο μέρος της υπεραξίας πρέπει να επενδυθεί σε επιπλέον μεταβλητό κεφάλαιο (iμ 
και iiμ) και μόνο όση υπεραξία απομένει θα καταναλωθεί ιδιωτικά από τους 
κεφαλαιοκράτες (iκ και iiκ). Συνεπώς, η υπεραξία στον κάθε τομέα χωρίζεται σε τρία 
μέρη ως εξής: 

Ιυ = iσ + iµ + iκ και ΙΙυ = iiσ+ iiµ+ iiκ. Ως εκ τούτου, η προσφορά αξίας (αριστερό 
σκέλος της εξίσωσης) και η ζήτηση (δεξιό σκέλος) του τομέα Ι και ΙΙ διαμορφώνονται 
ως εξής: 
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Τομέας I: Iσ + Iµ + iσ + iµ + iκ = Iσ + iσ + IIσ + iiσ ή Iµ + iµ + iκ = IIσ + iiσ δηλαδή 
το μέρος της αξίας που προσφέρει ο τομέας Ι που αντιστοιχεί στο μεταβλητό του 
κεφάλαιο και στην υπεραξία που καταναλώνεται ιδιωτικά πρέπει να αντιστοιχεί με τη 
ζήτηση του Τομέα ΙΙ σε σταθερό κεφάλαιο.  

Τομέας ΙΙ: ΙΙσ + ΙΙµ + iiσ+ iiµ + iiκ = Ιµ + iµ + iκ + ΙΙµ + iiµ+ iiκ ή ΙΙσ+ iiσ =  Iµ +
iµ + iκ, δηλαδή το μέρος που προσφέρει ο τομέας ΙΙ που αντιστοιχεί στο συνολικό 
του σταθερό κεφάλαιο πρέπει να ισούται με το σύνολο της ζήτησης του τομέα Ι σε 
καταναλωτικά προϊόντα. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτά τα σχήματα αναπαραγωγής τοποθετούνται σε 
ένα ψηλό επίπεδο αφαίρεσης, δηλαδή αποτελούν μιαν υπεραπλουστευμένη 
προσέγγιση της πραγματικότητας. Δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι δεν 
στοχεύουν στο να αποδείξουν ούτε ότι το σύστημα θα καταρρεύσει υποχρεωτικά, 
ούτε ότι θα αναπαράγεται εσαεί24

Ποιο είναι όμως το σχήμα αναπαραγωγής της περιόδου που προηγήθηκε της κρίσης; 
Μήπως αυτό το συγκεκριμένο σχήμα είχε από την αρχή ημερομηνία λήξης;  

. Ο Μαρξ θέτει το ζήτημα με διαφορετικούς όρους: 
Προκειμένου η καπιταλιστική αναπαραγωγή να είναι σχετικά ομαλή πρέπει τα 
σχήματα αναπαραγωγής να σέβονται τις πιο πάνω συνθήκες ισορροπίας. 

Το σχήμα που ήδη υπαινιχθήκαμε διαφοροποιεί το γενικό υπόδειγμα του Μαρξ ως 
προ τούτο: Ένα μέρος του τμήματος της υπεραξίας που προορίζεται για ιδιωτική 
κατανάλωση των δύο τομέων (δηλαδή ένα μέρος του iκ και του iiκ), αντί να 
καταναλώνεται από τους καπιταλιστές, καταναλώνεται από τους μισθωτούς 
μεταβιβαζόμενο σε αυτούς υπό μορφή δανείων. Αν υποθέσουμε ότι όλοι οι άλλοι 
όροι του σχήματος αναπαραγωγής παραμένουν αναλλοίωτοι και οι μισθωτοί 
εξυπηρετούν το χρέος τους, δηλαδή επιστρέφουν την υπεραξία που του 
παραχωρήθηκε ως δάνειο και επιπλέον καταβάλουν τον τόκο (για λόγους 
απλοποίησης του συλλογισμού ας υποθέσουμε ότι τα δάνεια είναι ετήσια), στον 
επόμενο ετήσιο κύκλο αναπαραγωγής στο iκ και στο iiκ προστίθενται οι τόκοι 
(αφαιρούνται από τους μισθούς). Συνεπώς, αν το μέρος της υπεραξίας που 
καταναλώνουν οι ίδιοι οι καπιταλιστές στο σύνολο της υπεραξίας που καταναλώνεται 
ιδιωτικά παραμείνει σταθερό και το σύνολο της υπεραξίας που καταναλώνεται 
ιδιωτικά (το iκ και το iiκ) παραμείνει σταθερό ως ποσοστό της συνολικής υπεραξίας 

( ik+iik
Iυ+ΙΙυ

 ) ή αν αυξηθεί λιγότερο απ’ ό,τι οι τόκοι, πρέπει την τρίτη χρονιά να αυξηθούν 

τα δάνεια των μεν και η εξυπηρέτηση των χρέους των δε και ούτε καθεξής εσαεί.  

Ένα τέτοιο σχήμα αναπαραγωγής δεν μπορεί όμως να διαιωνίζεται για τον 
απλούστατο λόγο ότι προϋποθέτει μιαν απεριόριστη δυνατότητα εξυπηρέτησης του 
χρέους. Η εξυπηρέτηση του χρέους αντλείται, όμως, από μια περιορισμένη πηγή 

                                                             
24 Όπως αναλύσαμε αλλού (Stavros Tombazos, Le Temps dans l’analyse économique, ό. π.), 
οι μαρξιστές που επιχειρηματολόγησαν υπέρ της κατάρρευσης, όπως και αυτοί που έβλεπαν 
στα σχήματα αναπαραγωγής τη δυνατότητα μιας ατέρμονης καπιταλιστικής ανάπτυξης 
υποπίπτουν στο ίδιο μεθοδολογικό λάθος. 
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εισοδήματος: τον μισθό, του οποίου το «διαθέσιμο» μέρος για τον μισθωτό φθίνει 

από χρόνο σε χρόνο. Με σταθερό ποσοστό εκμετάλλευσης (Υ
Μ

), με σταθερό ποσοστό 

ιδιωτικής κατανάλωσης της υπεραξίας που καταναλώνουν οι ίδιοι οι καπιταλιστές στο 
σύνολο της υπεραξίας που καταναλώνεται ιδιωτικά και με σταθερό ποσοστό του 
μέρους της υπεραξίας που προορίζεται για ιδιωτική κατανάλωση στο σύνολο της 
υπεραξίας, ο αριθμητής του ποσοστού εκμετάλλευσης, αν προσθέσουμε σ’ αυτόν και 
τους τόκους (Τ) της περιόδου (t), εμφανίζεται σαν μια αύξουσα ακολουθία του τύπου 
Υ + Τt1,Υ + Τt1 + Τt2,Υ + Τt1 + Τt2. . . +Τtn. Παράλληλα, ο παρονομαστής του 
ποσοστού εκμετάλλευσης εμφανίζεται ως μια φθίνουσα ακολουθία του τύπου 
Μ− Τt1,Μ−  Τt1− Τt2,Μ− Τt1− Τt2. . .−Τtn. Ένα τέτοιο ανισόρροπο σχήμα 
αναπαραγωγής εξαντλεί τον απόλυτο χρονικό του ορίζοντα μόλις το μέρος του 
διαθέσιμου μισθού συρρικνωθεί σε βαθμό που η αναπαραγωγή της εργατικής 
δύναμης να μην είναι πλέον συμβατή με την εξυπηρέτηση του χρέους. Η οικονομική 
κρίση εκδηλώνεται έτσι, καταρχήν, στην χρηματοπιστωτική της διάσταση, ως 
συσσώρευση μη βιώσιμων, ιδιωτικών χρεών.   

Τα σχήματα αναπαραγωγής του Μαρξ προσδιορίζουν τις αναγκαίες ποσοτικές 
σχέσεις ανάμεσα στις τρεις λειτουργικές μορφές του κεφαλαίου, τις οποίες 
προσεγγίζουν υπό το πρίσμα της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης ειδών 
παραγωγής και ειδών κατανάλωσης. Εγείρουν, όμως, ένα κεντρικό ερώτημα: Ποιος 
υποχρεώνει τα κεφάλαια να σεβαστούν ένα συγκεκριμένο, λειτουργικό σχήμα 
αναπαραγωγής; Κανένας απαντά ο Γάλλος, οικονομολόγος Alain Lipietz, εκτός από 
το ειδικό ρυθμιστικό καθεστώς που χαρακτηρίζει κάθε συγκεκριμένο σχήμα 
αναπαραγωγής:    

«Μαθηματικά, ένα καθεστώς συσσώρευσης περιγράφεται από κάποιο σχήμα 
αναπαραγωγής. [...]. Βεβαίως, τίποτα δεν υποχρεώνει το σύνολο των ιδιωτικών 
κεφαλαίων να ταχτοποιηθούν υπάκουα σε ένα συνεπές σχήμα αναπαραγωγής. 
Πρέπει λοιπόν ένα καθεστώς συσσώρευσης να υλοποιείται διαμέσου κανόνων, 
συνηθειών, νόμων, ρυθμιστικών κυκλωμάτων, διαμέσου της ρουτίνας της 
συμπεριφοράς των παραγόντων που μάχονται μεταξύ τους (στην αντιπαράθεση 
κεφαλαιοκρατών και μισθωτών, στον ανταγωνισμό ανάμεσα στα κεφάλαια), 
εξασφαλίζοντας έτσι την ενότητα της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας δηλαδή ότι ένα 
σχήμα αναπαραγωγής τυγχάνει κάποιου σχετικού σεβασμού. Αυτό το σύνολο 
εσωτερικευμένων ρυθμίσεων και κοινωνικών διαδικασιών που ενσαρκώνει το 
κοινωνικό στις ατομικές συμπεριφορές (το hapitus, μια έννοια που εκλαΐκευσε ο 
Pierre Bourdieu) είναι αυτό που ονομάζουμε τρόπο ρύθμισης.»25

Ο τρόπος ρύθμισης της νεοφιλελεύθερης εποχής στηρίχθηκε ωστόσο πάνω σε μια 
λανθασμένη παραδοχή που οι πριμαντόνες της αγοράς αναγόρευσαν σε απόλυτο, 
θρησκευτικό δόγμα: «Οι αγορές είναι σε θέση να αυτορυθμίζονται». Με άλλα λόγια, η 

   

                                                             
25 Alain Lipietz, Mirages et Miracles, Ed. La Découverte, Paris, 1988, pp. 15-16.  
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καλύτερη ρύθμιση είναι η θεσμική απορύθμιση και η χαλάρωση των εποπτικών 
αρχών.  

Εκ των υστέρων, δηλαδή όταν ξέσπασε η μεγάλη κρίση, ο διακεκριμένος γκουρού 
του νεοφιλελευθερισμού Alain Greenspan, που διετέλεσε επικεφαλής της κεντρικής 
τράπεζας των ΗΠΑ στα κρίσιμα χρόνια πριν την κρίση, υποχρεώθηκε να παραδεχτεί 
τόσο το ιδεολογικό περιεχόμενο της οικονομικής του θεώρησης όσο και την 
ανικανότητα του να κατανοήσει την κρίση. Στις 23/10/2008, στην κατάθεση του 
ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής 
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ανέφερε: 

«Έχω μια ιδεολογία. Φρονώ πως η ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά είναι μακράν ο 
καλύτερος τρόπος οργάνωσης της οικονομίας. Δοκιμάσαμε τη ρύθμιση, αλλά σε 
καμιά περίπτωση δεν λειτούργησε εποικοδομητικά». 

«Ανακάλυψα ένα σφάλμα στο μοντέλο που θεωρούσα ότι αποτελεί τη δομή η οποία 
καθορίζει πως λειτουργεί ο κόσμος». 

«Όσοι από εμάς είχαμε υπολογίσει στο ίδιο συμφέρον των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών να προστατέψουν την καθαρή θέση των μετόχων τους, εμού 
συμπεριλαμβανομένου, είμαστε τόσο σοκαρισμένοι, που ακόμη δυσκολευόμαστε να 
πιστέψουμε αυτό που έγινε»26

Ωστόσο, όπως θα δείξουμε εξετάζοντας την κρίση στην χρηματοπιστωτική της 
διάσταση, το απορυθμισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν υπήρξε μόνο ο 
αδύνατος κρίκος της παγκόσμιας οικονομικής αλυσίδας, αλλά και αναπόσπαστο 
μέρος του σχήματος αναπαραγωγής του κεφαλαίου που κατέρρευσε. 

. 

 
 
3. Χρηματικό κεφάλαιο και η χρηματοπιστωτική διάσταση της κρίσης 
 

Η αδυναμία των εποπτικών αρχών να προβλέψουν την επερχόμενη κρίση δεν 
οφείλεται μόνο στον ιδεολογικό χαρακτήρα της οικονομικής τους προσέγγισης ή στα 
σφάλματα του μοντέλου, το οποίο θεωρούσαν ότι «αποτελεί τη δομή η οποία 
καθορίζει πως λειτουργεί ο κόσμος». Οφείλεται επίσης στην πραγματική αδιαφάνεια 
που η απορύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος προκάλεσε. Τα παράγωγα 
προϊόντα του χρηματοπιστωτικού συστήματος συσκότισαν τις πραγματικότητες σε 
τέτοιο βαθμό που η κάθε προσπάθεια επιστημονικής κατανόησης εύκολα 
εκφυλιζόταν σε ένα είδος μεταφυσικής γεωμετρίας στην οποία ακόμη και ο 
τετραγωνισμός του κύκλου φάνταζε εφικτός. Πιο συγκεκριμένα, η αποσπασματική 
θεώρηση της πραγματικότητας της κυρίαρχης (άκρως μαθηματικοποιήμενης αλλά εν 
τέλει μεταφυσικής) προσέγγισης οδηγούσε στην ψευδαίσθηση ότι η μετάθεση του 
κινδύνου ισοδυναμούσε με την εξαφάνισή του.  

                                                             
26 Αναφέρονται από τον Slavoj Zizek, στο Πρώτα σαν Τραγωδία και μετά σαν Φάρσα, Scripta, 
Αθήνα, 2011, σσ. 50-51.  
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Η κρίση ξέσπασε καταρχήν όταν φανερώθηκε η επισφάλεια ενός μεγάλου μέρους 
των δανείων για αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ, την οποία απέκρυβαν επιμελώς, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα τα διάφορα παράγωγα, χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 
καλλιεργούσαν την αδιαφάνεια.  

Η μεγάλη εφεύρεση των αρχών της δεκαετίας του 1990 συνίσταται στη δυνατότητα 
των επενδυτικών τραπεζών να παράγουν τίτλους, με αντίκρισμα τα ενυπόθηκα 
δάνεια, που να είναι διαπραγματεύσιμοι στις χρηματιστηριακές αγορές. Πιο 
συγκεκριμένα, η αλχημεία αυτή προέκυψε από την ανάμιξη διάφορων ενυπόθηκων 
δανείων και την έκδοση αντίστοιχων τίτλων, όπως οι τίτλοι MBS (Mortgage Backed 
Securities: τίτλοι βασισμένοι σε υποθήκες), CDO (Collateralized Debt Obligations: 
τίτλοι χρέους με αντίκρισμα), κ.λπ.27

Τα κερδοσκοπικά ταμεία συσκότιζαν ακόμη περισσότερο το τοπίο δημιουργώντας 
νέους παράγωγους τίτλους με αντίκρισμα τους παράγωγους τίτλους που αγόραζαν, 
δημιουργώντας δηλαδή και διοχετεύοντας στην παγκόσμια αγορά χρηματοπιστωτικά 
παράγωγα στη δεύτερη δύναμη.  

 Οι ιδιωτικές επενδυτικές τράπεζες αγόραζαν 
δάνεια από τον αρχικό δανειστή (τράπεζες ή άλλους δανειστικούς οργανισμούς κάθε 
τύπου), για να τα μετατρέψουν σε τίτλους και υπό τη μορφή αυτών των τίτλων 
ξεφορτώνονταν τα δάνεια αυτά, τον κίνδυνο που ελλόχευε σ’ αυτά, όπως βέβαια και 
μέρος των ωφελημάτων τους: Το μεγαλύτερο μέρος των τόκων (αυτό που δεν 
κρατούσαν οι επενδυτικές τράπεζες) μεταφερόταν στους αγοραστές των τίτλων, 
δηλαδή κυρίως σε κερδοσκοπικά επενδυτικά ταμεία (hedge funds), συνταξιοδοτικά 
ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες, οίκους διαχείρισης κεφαλαίων, πολυεθνικές εταιρίες και 
άλλες τράπεζες. Με αυτό τον τρόπο ο κίνδυνος μη αποπληρωμής των χρεών 
διαχεόταν παγκόσμια σε μια μυριάδα επενδυτών και χαρτοφυλακίων και κατ’ αυτό 
τον τρόπο θεωρείτο λελογισμένος. 

Μεταξύ 2002 και 2005 το ποσοστό των ενυπόθηκων δανείων που πουλήθηκε από 
τον αρχικό δανειστή για να τιτλοποιειθεί από ιδιωτικές επενδυτικές τράπεζες 
αυξήθηκε από 30 σε 55% του συνόλου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ενώ οι οργανισμοί 
Fannie Mae και Freddie Mac που χρηματοδοτούνταν από το κράτος παραχωρούσαν 
και «τιτλοποιούσαν» τα λιγότερο επισφαλή δάνεια, τα λεγόμενα primes mortgages, oι 
ιδιωτικές επενδυτικές τράπεζες αγόραζαν από τον αρχικό δανειστή και 
«τιτλοποιούσαν» κυρίως τα πιο επισφαλή δάνεια, τα λεγόμενα subprimes. Είναι γι’ 
αυτό που η αύξηση του ποσοστού «τιτλοποίησης» των ενυπόθηκων δανείων από τις 
ιδιωτικές επενδυτικές τράπεζες είναι τόσο σημαντική. Επέφερε ουσιαστικά μια 
ριζοσπαστική αλλαγή στη φιλοσοφία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Από ένα σύστημα όπου η παραχώρηση δανείου σήμαινε και ανάληψη του 
ελλοχεύοντος κινδύνου περάσαμε σε ένα σύστημα που αποδεσμεύει την 

                                                             
27 Βλέπε Σπύρος Λαπατσίωρας, Γιάννης Μηλιός, «Χρηματοπιστωτική κρίση και οικονομική 
ρύθμιση», Θέσεις, τεύχος 103, Απρίλιος-Ιούνιος 2008, Αθήνα.    
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παραχώρηση δανείου από τον κίνδυνο διαμέσου της πώλησής του δανείου υπό 
μορφή παράγωγων τίτλων.  

Δημιουργήθηκαν διάφορες υποκατηγορίες τίτλων MBS, CDO κ.λπ. ανάλογα με τον 
βαθμό επικινδυνότητας και απόδοσης των αρχικών δανείων. Καθοριστικό ρόλο σ’ 
αυτήν την στρωμάτωση έπαιξαν οι διάφοροι οίκοι αξιολόγησης χρηματιστηριακών 
τίτλων. Οι πιο «σίγουροι» τίτλοι που αξιολογήθηκαν με ΑΑΑ αποτέλεσαν την πρώτη 
κατηγορία, τη λεγόμενη super senior. Η δεύτερη κατηγορία τίτλων με αξιολόγηση ΑΑ 
και Α ονομάστηκε «senior», η τρίτη με αξιολόγηση ΒΒΒ και ΒΒ «mezzanine» μέχρι 
την τελευταία κατηγορία χωρίς αξιολόγηση που ονομάστηκε «equity». Στα 
αγγλοσαξονικά «λατινικά» της αγοράς, αυτή η τελευταία κατηγορία ονομαζόταν «toxic 
waste», δηλαδή «τοξικά απόβλητα». Τα τελευταία, όσο δεν απελευθερώνουν την 
τοξικότητα τους, όσο δηλαδή και οι πιο αφερέγγυοι δανειολήπτες πληρώνουν τις 
δόσεις τους, είναι τα πιο αποδοτικά. Αυτή η έσχατη κατηγορία τίτλων υποτίθεται ότι 
θα προστάτευε και τις άλλες κατηγορίες λειτουργώντας σαν «συναγερμός». Αφού 
αυτοί οι «τοξικοί» τίτλοι θα κατέρρεαν πρώτοι, θα υπήρχε χρόνος αντίδρασης για να 
προστατευθεί η αξία των υπόλοιπων.  

Σύμφωνα με μια μελέτη των A. Mian και A. Sufi28

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα της αγοράς ακινήτων ανήκουν σε μια 
ευρύτερη κατηγορία τίτλων που ονομάζονται ABS (Asset Backed Securities, δηλαδή 
τίτλοι που βασίζονται σε περιουσιακό ενεργητικό). Αυτοί οι τίτλοι, που παραπέμπουν 
και σε δάνεια σε επιχειρήσεις, σε καταναλωτικά δάνεια, δάνεια μέσω πιστωτικών 
καρτών, εμπορικά δάνεια κ.λπ., γνώρισαν μιαν ιλιγγιώδη αύξηση από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 και κυρίως μετά το 1990. Ενώ το 1980 η αξία αυτών των τίτλων 
δεν ξεπερνούσε μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, το 1993 ξεπέρασε τις 
2.000 δισεκατομμύρια και το 2006 πλησίασε τις 11.000 δισεκατομμύρια!

, κατά την περίοδο 2001-2005, τα 
πιο επισφαλή ενυπόθηκα δάνεια αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι τα ολιγότερο 
επισφαλή. Η μελέτη παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις δανείων που 
απορρίφθηκαν την περίοδο 1996-2000 κατά γεωγραφική περιοχή, υπολογίζοντας 
έτσι τη ζήτηση που δεν πραγματοποιήθηκε. Οι περιοχές που παρουσίασαν την πιο 
μεγάλη αύξηση ενυπόθηκων δανείων την περίοδο 2001-2002 είναι ακριβώς οι 
περιοχές όπου τα ποσοστά απόρριψης τέτοιων δανείων ήταν τα πιο ψηλά κατά την 
περίοδο 1996-2000. Είναι γι’ αυτό που από το 2005 παρατηρείται αύξηση του 
ποσοστού ανικανότητας εξυπηρέτησης του χρέους, που από λιγότερο από 11% στις 
31/3/2005 ξεπέρασε το 16% δύο χρόνια αργότερα, κι αυτό παρά τον δυναμισμό της 
αμερικανικής οικονομίας κατά την ίδια περίοδο. 

29

Και βέβαια, όσο πλήθαιναν τα δάνεια, τιτλοποιημένα ή μη, πλήθαιναν και τα χρέη. 
Ενώ το ποσοστό αποταμίευσης των αμερικανικών νοικοκυριών ακολούθησε πτωτική 

  

                                                             
28 A. Mian & A. Sufi, The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the 
2007 Mortgage Crisis, University of Chicago Graduate School of Business, January 2008.  
29 Δεδομένα της FED: Βλέπε Sandra Moatti, « La machine à dette », Alternatives 
économiques, no 274, novembre 2008.   
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τροχιά μέχρι να πλησιάσει το 0% το 2008, τα χρέη τους εκτοξεύθηκαν στα ύψη: Από 
λιγότερο από 5.000 δισεκατομμύρια δολάρια το 1995, έφθασαν στις 13.975 
δισεκατομμύρια το 2008. Την ίδια περίοδο, τα χρέη των μη «χρηματικών 
επιχειρήσεων»30 πέρασε από λιγότερο από 3.000 δισεκατομμύρια στις 7.027, το 
χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από περίπου 3.500 στις 5.274 – παρά την 
πτωτική του τάση μέχρι το 2002 – , το χρέος των πολιτειών και των τοπικών αρχών 
από περίπου 1.000 σε 2.222 δισεκατομμύρια31

Οι επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες εποπτεύονται πολύ λιγότερο από τις εμπορικές 
τράπεζες, παρέκαμπταν εντελώς τις εποπτικές αρχές και τους κανόνες, 
τοποθετώντας τις δραστηριότητες τους με παράγωγα προϊόντα εκτός ισολογισμού. 
Αυτές οι δραστηριότητες εκτός ισολογισμού ισοδυναμούν ουσιαστικά με ένα 
παράλληλο και πλήρως απορυθμισμένο τραπεζικό σύστημα αποτελούμενο από τα 
λεγόμενα SPV (Special Purpose Vehicles: ταμεία «ειδικών σκοπών») ή SIV (Special 
Investment Vehicles: «ειδικά επενδυτικά»  ταμεία). Τα τελευταία χρηματοδοτούσαν 
τους τίτλους που εξέδιδαν δημιουργώντας βραχυπρόθεσμα χρέη (με σκοπό π.χ την 
αγορά ενυπόθηκων δανείων από τον αρχικό δανειστή), με ένα ποσό αποτελούμενο 
από εμπορεύσιμα χαρτιά (ABCP: Asset Backed Commercial Paper) τα οποία 
εξέδιδαν ως αντίκρισμα κάποιων τίτλων που κατείχαν και, τέλος, με ίδια κεφάλαια 
που αποτελούσαν κατά κανόνα ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό της συνολικής 
χρηματοδότησης (συχνά χαμηλότερο του 2% ή ακόμη και του 1%). Στο ενεργητικό 
των SPV και SIV καταγράφονται οι «θεωρητικές» αξίες των διάφορων τίτλων MBS, 
CDO και άλλων τίτλων ΑBS που εκδίδουν

. 

32. Από τη στιγμή, όμως, που οι τίτλοι δεν 
πωλούνται στη θεωρητική τους αξίας και καταγράφονται ζημιές, η «μόχλευση», που 
είναι αντιστρόφως ανάλογη του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο των 
«επενδυμένων», είναι τεράστια. Τα ABCP απαξιώνονται απότομα, τα ίδια κεφάλαια 
χάνονται και παραμένει μόνο μια τεράστια μάζα χρεών με επισφαλές αντίκρισμα33

Όταν κατέρρευσε η Lehman Brothers ήταν πλέον φανερό ότι και η αγορά των CDS 
(Credit Default Swaps) θα κλονιζόταν από την κρίση. Οι τίτλοι CDS αποτελούν μιαν 
άλλη μεγάλη κατηγορία παράγωγων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Η αγορά CDS 
λειτουργεί ως εξής: Ασφαλιστικές εταιρίες, κερδοσκοπικά ταμεία, τράπεζες και άλλοι 
οργανισμοί εκδίδουν τίτλους CDS που πουλούν στην ελεύθερη αγορά ως προστασία 
στους δανειστές παραγωγικών ή μη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Όπως οι 
ασφάλειες οχημάτων π.χ. διαχέουν τις ζημιές των ατυχημάτων στο σύνολο των 
ασφαλισμένων ιδιοκτητών, οι τίτλοι CDS διαχέουν τις ζημιές μη εξόφλησης των 
χρεών στους δανειστές, οι οποίοι ουσιαστικά «ανταλλάσσουν» μεταξύ τους τον 

.  

                                                             
30 Χρησιμοποιούμαι τον όρο «χρηματική επιχείρηση» με την ευρεία έννοια, περιλαμβάνοντας 
όλους τους οργανισμούς που στοχεύουν στην αύξηση του επενδυμένου χρήματος χωρίς να 
διαμεσολαβήσει μια δική τους παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα: τράπεζες, επενδυτικά 
ταμεία, γραφεία διαχείρισης πόρων κ.λπ.    
31 Βλέπε Sandra Moatti, ό. π.  
32 Βλέπε R. Down, “CDOS: Toxic or Tonic?” HSBC Global Research, 26 July 2007.  
33 Βλέπε Michel Aglietta ,  « Comprendre la crise du crédit structuré », La lettre du CEPII, no 
275, février 2008 ή http://www.cepii.fr/francgraph/pageperso/aglietta.htm   

http://www.cepii.fr/francgraph/pageperso/aglietta.htm�
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κίνδυνο και τις ζημίες των δανείων που παραχώρησαν. Πέρα από την αδιαφάνειά 
της, αυτή η αγορά έχει μια περίεργη ιδιαιτερότητα που δεν ισχύει στην περίπτωση 
των κλασσικών ασφαλειών: Δεν μπορώ π.χ να ασφαλίσω ένα αυτοκίνητο αξίας 
10.000 ευρώ για υλικές ζημίες σ’ αυτό το αυτοκίνητο 50.000 ευρώ και κυρίως δεν 
μπορώ να αγοράσω ασφάλεια για ένα αυτοκίνητο που δεν έχω (για αυτό του γείτονα 
π.χ). Οι τίτλοι CDS, ενώ υποτίθεται ότι ασφαλίζουν τους δανειστές έναντι ενός 
δανειολήπτη που ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τα χρέος του, είναι 
δυνατό να ασφαλίζουν για πολύ μεγαλύτερα ποσά απ’ ό,τι το συγκεκριμένο χρέος. 
Με άλλους όρους, αυτοί οι τίτλοι, αν και «ασφαλιστικοί», διέπονται και οι ίδιοι από την 
λογική της «οικονομίας-καζίνο»34

Όπως σε κάθε χαοτικό σύστημα, σ’ αυτό το τοξικό οικονομικό περιβάλλον μια μικρή, 
ανεπαίσθητη σχεδόν αλλαγή μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις. Όταν η Federal 
Reserve (FED: Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ) αύξανε κατά 0,25% το επιτόκιο της, 
τίποτα το ασυνήθιστο και τίποτα το σημαντικό δεν συνέβαινε. Μόνο που το επιτόκιο, 
στην άλλη άκρη της αλυσίδας, του ιδιώτη που όφειλε να αποπληρώσει το στεγαστικό 
του δάνειο αυξήθηκε κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2005 και 2007. Και 
επειδή τα σπίτια των ιδιωτών που αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους 
βγαίνουν στον πλειστηριασμό αυξάνοντας την προσφορά, η φούσκα

. Όταν κατέρρευσε η Lehman, οι εκδοτικοί 
οργανισμοί των CDS για τα χρέη της, οι οποίοι εξέδωσαν πολύ μεγαλύτερης αξίας 
CDS από τα ίδια τα χρέη, χρειάστηκαν και οι ίδιοι κρατική διάσωση.  

35

Υποτίθεται ότι η δημιουργία παράγωγων προϊόντων αποτελεί μια μέθοδο διαχείρισης 
του οικονομικού κινδύνου. Ο αρχικός δανειστής μεταφέρει τον κίνδυνο στην 
επενδυτική τράπεζα που αγοράζει τα δάνεια για να τα τιτλοποιήσει. Τα κερδοσκοπικά 
ταμεία και άλλοι θεσμικοί επενδυτές, που αγοράζουν αυτούς τους τίτλους, τούς 
πουλούν σε άλλους στην αρχική τους μορφή ή σε μορφή νέων παραγωγών 
προϊόντων, οι άλλοι σε άλλους και ούτω καθεξής. Αυτή όμως η συνεχής μετάθεση 
του κινδύνου στον Γενικευμένο Άλλο, αντί να αποτελεί ορθολογική διαχείριση του 
κινδύνου, τον μετατρέπει από ατομικό σε κοινωνικό, από ιδιωτικό σε συστημικό, από 
τοπικό σε εθνικό και παγκόσμιο. Ο Γενικευμένος Άλλος είμαστε όλοι εμείς, δηλαδή το 
παγκόσμιο σύστημα. 

 των ακινήτων 
ξεφουσκώνει, και μαζί μ’ αυτήν η ψευδαίσθηση πάνω στην οποία θεμελιώθηκε μια 
ολόκληρη, παγκόσμια πυραμίδα δανείων, παράγωγων προϊόντων στην πρώτη και τη 
δεύτερη δύναμη, ασφαλειών και ασφαλιστικών τίτλων… ένας ολόκληρος κόσμος 
πλασματικών αξιών. Η κρίση αναγνωρίζεται επίσημα από τη στιγμή που οι κεντρικές 
τράπεζες υποχρεώνονται να αποκαταστήσουν την ρευστότητα (με δημόσιο χρήμα) 
του ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος: στις 9 Αυγούστου 2007.  

                                                             
34 Βλέπε Christian Chavagneux, « Comment les États ont sauvé le capitalisme », Alternatives 
économiques, no 274, novembre 2008.    
35 Οι σκέψεις του George Soros σχετικά με τις «φούσκες» παρουσιάζουν ενδιαφέρον: George 
Soros, Η Οικονομική Κρίση του 2008 και η Σημασία της, (μετάφραση Άγγελος Φιλιππάτος) 
Λιβάνη, Αθήνα, 2008.   
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Ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε το απορυθμισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
δεν οδήγησε, όμως, απλώς σε μια πρωτοφανή κρίση του ίδιου του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οδήγησε σε μια βαθιά κρίση των ίδιων των 
σχημάτων αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Το απορυθμισμένο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα υπήρξε αναπόσπαστο μέρος του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης. Οι 
φούσκες που δημιουργούσε υπήρξαν διαχρονικά το αναγκαίο τίμημα ενός ρυθμού 
συσσώρευσης που, αν και αργός σε σχέση με τον ρυθμό αξιοποίησης της αξίας 
(δηλαδή την παραγωγή κέρδους), υπήρξε υπερβολικά ταχύς σε σχέση με τις 
πραγματικές δυνατότητες πραγματοποίησης της αξίας βάσει της νεοφιλελεύθερης 
κατανομής των εισοδημάτων.  

Το απορρυθμισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα δημιούργησε ένα εποικοδομητικά 
χαώδες σχήμα αναπαραγωγής διότι δημιουργούσε σχετικά ευνοϊκές συνθήκες για την 
πραγματοποίηση της αξίας υπονομεύοντας όμως τα θεμέλια πάνω στα οποία 
στηρίχθηκε με αποτέλεσμα να καθίσταται όλο και πιο ευαίσθητο ως προς ασήμαντες 
αλλαγές, όπως π.χ μια μικρή αύξηση στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών.    

Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα πώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα διαρθρώνεται 
με τις πρακτικές εκμετάλλευσης, πώς δηλαδή αποτελεί οργανικό μέρος του 
νεοφιλελεύθερου σχήματος αναπαραγωγής, είναι χρήσιμη η ανάλυση του Μαρξ 
σχετικά με το κεφάλαιο-χρήμα.  

Το τελευταίο αποτελεί στον Μαρξ μέρος του βιομηχανικού κεφαλαίου και όχι μιαν 
ανεξάρτητη οντότητα. Από την σκοπιά του ιδιοκτήτη του κεφαλαίου-χρήματος, το 
χρήμα χ το οποίο «επενδύεται» δανειζόμενο εμφανίζεται να παρουσιάζει την 
«(μετα)φυσική» ιδιότητα να πολλαπλασιάζεται με την πάροδο του χρόνου. Αρκεί να 
«κλείσω» τα χρήματά μου σε ένα τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό για να τα 
πολλαπλασιάσω: το χ μετατρέπεται σε χ’ διότι προστίθεται σ’ αυτό ο τόκος. Στην 
πραγματικότητα, όμως, το χ του δανειστή για να «παραγάγει» τόκο, πρέπει, 
διαμέσου του τραπεζικού συστήματος, να μεταβιβαστεί στον «δραστήριο» 
καπιταλιστή που θα το χρησιμοποιήσει, μαζί με το δικό του κεφάλαιο σε χρηματική 
μορφή, για να το επενδύσει παραγωγικά. Με άλλα λόγια, το χ δεν είναι παρά μέρος 
του Χ στους κύκλους του βιομηχανικού κεφαλαίου. Ο δε τόκος δεν είναι παρά μέρος 
του συνολικού κέρδους.  

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον ιδιοκτήτη χρήματος που αγοράζει μετοχές από τον 
βιομήχανο. Του δίνει χρήματα έναντι ενός τίτλου ιδιοκτησίας πάνω στο συνολικό 
βιομηχανικό κεφάλαιο, από το οποίο απαιτεί ένα μέρος του συνολικού του κέρδους: 
το μέρισμα. Το τελευταίο, όπως και ο τόκος, δεν είναι παρά μέρη του βιομηχανικού 
κέρδους. Στον Μαρξ το βιομηχανικό κέρδος περιλαμβάνει όλες τις υποδιαιρέσεις της 
υπεραξίας, όλα της τα «πρόσωπα»: κέρδος που παραμένει στην επιχείρηση μετά την 
αποκοπή τόκων και μερισμάτων, τον τόκο και το μέρισμα. Η αγορά μετοχής από μια 
βιομηχανία (πρωτογενή αγορά) αντιστοιχεί ουσιαστικά με τον απευθείας δανεισμό 
της, σε αντίθεση με τον τραπεζικό δανεισμό, όπου διαμεσολαβεί η τράπεζα.  
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Στον Μαρξ, δεν υπάρχει μεγάλο ή μικρό κεφαλαίο-χρήμα ως προς το βιομηχανικό 
κεφάλαιο. Υπάρχει μόνο μεγάλο ή μικρό μέρος του βιομηχανικού κεφαλαίου που 
εμφανίζεται παράλληλα και ως «ανεξάρτητο» κεφάλαιο-χρήμα, το οποίο 
παρακολουθείται και από ένα δεύτερο λογιστικό βιβλίο αφού ανήκει στον «μη 
παραγωγικό» καπιταλιστή.  

Από τη σκοπιά ενός βιομήχανου, το κέρδος της βιομηχανίας του έχει τρεις 
προορισμούς: την ιδιωτική κατανάλωση, την παραγωγική επένδυση και την μη 
παραγωγική ή «χρηματική» επένδυση (αγορά μετοχών και γενικότερα τίτλων 
ιδιωτικών ή δημόσιων, αποταμίευση σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό κ.λπ). 
Ωστόσο, η οικονομία είναι ένα σύστημα. Και βέβαια, η σκοπιά του μεμονωμένου 
ατόμου (του μέρους) δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με μια εποπτική σκοπιά του όλου, 
δηλαδή μια σκοπιά που κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Το 
βιομηχανικό κέρδος έχει μόνο δύο προορισμούς: την παραγωγική επένδυση και την 
κατανάλωση. Όταν ο βιομήχανος Α αποταμιεύει μέρος του κέρδους του στην 
τράπεζα, η τράπεζα δανείζει αυτά τα χρήματα, π.χ στον βιομήχανο Β, ο οποίος τα 
επενδύει παραγωγικά στη δική του βιομηχανία. Όταν ο βιομήχανος Α αγοράζει 
μετοχές της βιομηχανίας του Β στην πρωτογενή αγορά (νέα έκδοση μετοχών από το 
βιομήχανο Β), δίνει χρήματα στον βιομήχανο Β ο οποίος θα τα επενδύσει στη δική 
του βιομηχανία αν δεν θέλει να μειωθεί το κέρδος του: Ο βιομήχανος Β υποχρεούται 
να δώσει μέρισμα στον βιομήχανο Α το οποίο αποτελεί μέρος του δικού του 
βιομηχανικού κέρδους. Αν ο βιομήχανος Α αγοράσει μετοχές του βιομήχανου Β, ή 
όποιου άλλου βιομήχανου στη δευτερογενή αγορά, ρίχνοντας έτσι χρήμα στο 
χρηματιστήριο, κάποιος άλλος θα του πουλήσει αυτές τις μετοχές. Όσο χρήμα 
μπαίνει στη δευτερογενή αγορά μετοχών (και γενικότερα τίτλων) από την μια πόρτα 
βγαίνει από την άλλη, διότι όταν ο ένας αγοράζει ο άλλος πουλά.  

Από την σκοπιά του αγοραστή τίτλων και του δανειστή η διαδικασία αξιοποίησης του 
χρηματικού κεφαλαίου τους απλοποιείται σε χ-χ’. Στην φαντασμαγορία των 
χρηματιστηρίων και των τραπεζών το χρήμα αποκτά την ιδιότητα να αυξάνεται ως δια 
μαγείας. Σ’ αυτόν τον μεταφυσικό κόσμο των «παρθενογενέσεων», δηλαδή της 
αξιοποίησης της αξίας χωρίς τη διαμεσολάβηση της ανθρώπινης εργασίας ή της 
κατανάλωσης της εργατικής δύναμης, ευδοκιμεί αυτό που ο Μαρξ ονομάζει 
«πλασματικό κεφάλαιο». Ενώ αρχικά η αξία των μετοχών που εξέδωσε ο βιομήχανος 
αντιστοιχεί σε μέρος του πραγματικού κεφαλαίου, οι αγοραπωλησίες των τίτλων στο 
άυλο αιθέρα των δευτερογενών αγορών οδηγούν σε μια σχετική αυτονόμηση των 
αγοραίων αξιών των μετοχών. Επειδή κάποιοι επενδυτές εκτιμούν ότι μπορούν να 
πουλήσουν την μετοχή Α σε ψηλότερη τιμή από την τιμή που την αγοράζουν είναι 
διατιθέμενοι να την αγοράσουν σε μια τιμή μεγαλύτερη της αξίας της ιδιοκτησίας 
(δηλαδή του κεφαλαίου) στην οποία αντιστοιχεί, την οποία άλλωστε δεν γνωρίζουν, 
αλλά απλώς εκτιμούν. Η αύξηση της ζήτησης για τη συγκεκριμένη μετοχή αυξάνεται 
σε σχέση με την προσφορά και μαζί μ’ αυτή η πλασματική (δηλαδή η κατά φαντασία) 
αξία όλων των χαρτοφυλακίων που την περιλαμβάνουν.  
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Θεωρητικά, είναι λοιπόν δυνατόν να πλουτίζουν πλασματικά όσοι διαθέτουν μετοχές 
των οποίων η αγοραία αξία παρουσιάζει αύξηση. Ενώ το ΑΕΠ αυξάνεται με 2% ή 
3%, ο πλασματικός πλούτος των μετόχων είναι δυνατό να αυξάνεται με 15% ή 20% 
ετησίως. Όμως, αυτός ο πλασματικός πλούτος εξανεμίζεται μόλις οι ιδιοκτήτες του 
αποφασίσουν μαζικά να τον μετατρέψουν σε πραγματικό χρήμα που αγοράζει 
πραγματικά εμπορεύματα. Επειδή η προσφορά αυξάνεται απότομα σε σχέση με τη 
ζήτηση, οι τιμές των μετοχών καταρρέουν και ο πλασματικός πλούτος εξατμίζεται με 
την ίδια ευκολία που δημιουργήθηκε. Λόγω του μιμητισμού των αγορών, η αγοραία 
αξία των μετοχών παρουσιάζει έντονες κυκλικές διακυμάνσεις: φουσκώνει και 
ξεφουσκώνει (συχνά και κάτω από την πραγματική αξία του κεφαλαίου στο οποίο 
αντιστοιχούν οι μετοχές), ανάλογα με την προσδοκία αποδόσεων που καθορίζει την 
προσφορά και τη ζήτηση.  

Το πλασματικό κεφάλαιο, ωστόσο, επηρεάζει την πραγματική οικονομία. Όταν 
διογκώνεται, οδηγεί σε αποφάσεις που έχουν π.χ. επιπτώσεις στην ιδιωτική 
κατανάλωση: Ένα νοικοκυριό μέσων εισοδημάτων που βλέπει την πλασματική αξία 
των μετοχών του να αυξάνεται, προτιμά να δανειστεί για να καταναλώσει, 
προκειμένου να μην χάσει το «κέρδος», που υπόσχεται η πλασματική διόγκωση της 
αξίας των μετοχών που κατέχει. Στις ΗΠΑ ιδιαίτερα η φούσκα των ακινήτων 
διευκόλυνε την ιδιωτική κατανάλωση μέσω δανεισμού: Συγκεκριμένα, η αύξησης της 
πλασματικής αξίας του υποθηκευμένου ακινήτου, έκανε τους δανειοδοτικούς 
οργανισμούς να θεωρούν ασφαλή την παροχή νέου, καταναλωτικού δανείου, αφού η 
αξία του «καλύπτεται» από την υφιστάμενη υποθήκη. Ο πλασματικός πλουτισμός 
γενικότερα αποτελεί κίνητρο για ιδιωτική κατανάλωση και ταυτόχρονα καθιστά 
πλασματικά φερέγγυο τον δανειολήπτη.  

Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές πλασματικού κεφαλαίου, πολύ σημαντικές για την 
κατανόηση της παρούσας κρίσης. Όταν το χρηματικό κεφάλαιο παραχωρεί δάνεια 
στους μισθωτούς εργάτες, αποσπά τόκους οι οποίοι προέρχονται απευθείας από την 
μισθωτή εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, το χρηματικό κεφάλαιο αυξάνει την άμεση 
αγοραστική δύναμη του εργάτη, αλλά μειώνει (σε μεγαλύτερο βαθμό, εκτός και αν το 
πραγματικό επιτόκιο είναι μηδενικό ή αρνητικό) τον μελλοντικό του διαθέσιμο μισθό, 
διότι ο μισθωτός εργάτης οφείλει να εξυπηρετήσει το χρέος του. Αυτό ισοδυναμεί με 
μια αύξηση του ποσοστού υπεραξίας κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης του χρέους. Με 
άλλους όρους, όσο ο μισθωτός εργάτης, λόγω απώλειας μέρους της σχετικής 
αγοραστικής του δύναμης, υποχρεώνεται να καταφύγει στο δανεισμό, τόσο αυξάνεται 
το ποσοστό εκμετάλλευσης της εργατικής του δύναμης από το κεφάλαιο. Επειδή ο 
τόκος που ιδιοποιείται έτσι το χρηματικό κεφάλαιο αγοράζει εμπορεύματα με 
πραγματική αξία, και πάλιν μπορεί να θεωρηθεί ως εισόδημα εκ μεταφοράς από το 
συνολικό παραγωγικό κέρδος, έστω κι αν, σ’ αυτή την περίπτωση, αυτή η μεταφορά 
γίνεται με έμμεσο τρόπο. Όταν όμως η συσσώρευση δικαιωμάτων επί της 
μελλοντικής εργασίας, υπό την μορφή τίτλων ABS ή κλασσικών δανείων, δεν μπορεί 
να εξαργυρωθεί λόγω υπερχρέωσης των μισθωτών, τότε αυτά τα δικαιώματα είναι 
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απλώς πλασματικά δικαιώματα, ή, σύμφωνα με την τρέχουσα ορολογία, «τοξικά 
κεφάλαια».  

Τα κράτη, με τις παρεμβάσεις τους, για να διασώσουν το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, αναλαμβάνουν ουσιαστικά τη διάσωση αυτών των πλασματικών αξιών ή 
τοξικών κεφαλαίων μεταφέροντας όσο μπορούν το κόστος στον φορολογούμενο. 
Έτσι, όμως, ο βαθμός τοξικότητας αυτών των κεφαλαίων καθίσταται μια κοινωνική 
διακύβευση. Το κοινωνικό κράτος αποδομήται και τα εξαθλιωμένα κοινωνικά 
στρώματα αυξάνονται διότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η μείωση της τοξικότητας 
των συσσωρευμένων δικαιωμάτων επί της μελλοντικής εργασίας. Βέβαια, όπως 
δείχνει και η πρόσφατη ελληνική εμπειρία, η κατοχή τίτλων του δημόσιου χρέους, 
μπορεί και η ίδια να αποδειχθεί «τοξική»: Όταν το κράτος αδυνατεί να εξυπηρετήσει 
το χρέος του, τι άλλο μπορεί να σημαίνει η κατοχή τίτλων του δημόσιου χρέους που 
δεν είναι δυνατό να εξαργυρωθούν εκτός από την κατοχή πλασματικής αξίας; Το 
«κούρεμα» του χρέους σημαίνει απλώς ότι η πλασματική φύση μέρους της αξίας των 
τίτλων που του αντιστοιχούν αναγνωρίζεται κοινωνικά ως τέτοια και ως εκ τούτου 
διαγράφεται.  

Η ανάπτυξη του χρηματικού κεφαλαίου με την απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος των τελευταίων δεκαετιών έπαιξε ένα διπλό ρόλο και στους τρεις πόλους 
της παγκόσμιας οικονομίας:  

Πρώτον, διαμέσου της αυξημένης κινητικότητας του χρηματικού κεφαλαίου σε εθνική 
και παγκόσμια κλίμακα και του οξύτερου ανταγωνισμού που προέκυψε καθηλώθηκε 
σχετικά ο μισθός προς όφελος του κέρδους. Το χρηματικό κεφάλαιο κινείται προς τις 
δραστηριότητες με το μεγαλύτερο κέρδος, επιβάλλοντας έτσι μια «παραγωγική 
πειθαρχία» που απαιτεί υψηλά ποσοστά κέρδους. Το γεγονός αυτό συρρίκνωσε τις 
δραστηριότητες που θεωρούνται ικανοποιητικά επικερδείς και άφησε ανικανοποίητες 
τις κοινωνικές ανάγκες που εξελίχθηκαν καθ’ όλη την μεταπολεμική περίοδο προς 
τον τομέα των υπηρεσιών (υγεία, παιδεία κ.λπ), δηλαδή προς ένα τομέα χαμηλών 
προσδοκιών ως προς την πρόοδο της παραγωγικότητας και άρα του κέρδους.  

Δεύτερον, αντιμετώπισε την αρνητική επίδραση που θα είχε η μείωση του μισθού ως 
ποσοστού του ΑΕΠ στην ιδιωτική κατανάλωση, με την αύξηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης των νοικοκυριών που μπόρεσαν να επωφεληθούν από το αυξημένο 
μερίδιο τόκων και μερισμάτων στο βιομηχανικό κέρδος, καθώς και με την αύξηση της 
ιδιωτικής κατανάλωση της μισθωτής εργασίας που βασίστηκε στον δανεισμό. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, με την σχετική υπέρβαση του προβλήματος της 
«πραγματοποίησης της αξίας» που ο ίδιος ο ακραίος καπιταλισμός δημιούργησε και 
διαχειρίστηκε, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και το ΑΕΠ συνέχισαν να αυξάνονται 
αν και με ρυθμούς πολύ χαμηλότερους σε σχέση με την μεταπολεμική περίοδο. 

Τα υψηλά εισοδήματα συσσωρεύουν ιδιοκτησία (ακίνητα, γη, μετοχές, τίτλους όλων 
των ειδών και ποιοτήτων) ανατρέποντας τα ιδιοκτησιακά δεδομένα της ανοδικής 
φάσης του μεταπολεμικού κύκλου. Η ροή ή το ετήσιο κέρδος μετατρέπεται σε 
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απόθεμα (δηλαδή σε συσσώρευση ιδιοκτησίας). Οι πρωτοφανείς ανισότητες στο 
εισόδημα οδηγούν σε πρωτοφανείς ανισότητες στον πλούτο. Η ανάπτυξη του 
χρηματικού κεφαλαίου από την μια πλευρά και η έξαρση των ανισοτήτων από την 
άλλη – των ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής: όχι μόνο στο 
εισόδημα και στον υλικό πλούτο, αλλά και στην υγεία και το προσδόκιμο επιβίωσης, 
στην παιδεία και το επίπεδο μόρφωσης, στην έκθεση στον οικολογικό κίνδυνο και την 
ποιότητα του ελεύθερου χρόνου – είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Ωστόσο, 
οι αυξανόμενες ανισότητες στην ιδιοκτησία λειτούργησαν επιβραδυντικά ως προς την 
κρίση για ένα πάρα πολύ απλό λόγο: Η εξυπηρέτηση του καταναλωτικού χρέους των 
νοικοκυριών και η ιδιωτική τους κατανάλωση γενικότερα είναι δυνατό να 
εξασφαλίζεται και από εκποίηση περιουσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η τελευταία 
επιδρά στην ιδιωτική κατανάλωση όπως ακριβώς και η μείωση της αποταμίευσης 
των νοικοκυριών των εργαζομένων. Επιβραδυντικά λειτούργησε επίσης το γεγονός 
ότι τα δάνεια δεν είναι συνήθως ετήσια αλλά μακροχρόνια (2+28 ή 3 +27 για τα 
στεγαστικά, δηλαδή τα δύο ή τρία πρώτα χρόνια του δανείου, ο δανειολήπτης δεν 
εξυπηρετεί πλήρως το χρέος του). Για να επιστραφεί πλήρως η δανεισμένη υπεραξία 
χρειάζονται πολλά χρόνια, κατά τα οποία συσσωρεύονται οι εντάσεις μέχρι να 
εκραγούν.          

Το γεγονός ότι οι κοινωνικές ανισότητες αναπτύχθηκαν παράλληλα με το κεφάλαιο-
χρήμα δεν απαλλάσσει το βιομηχανικό κεφάλαιο από κάθε ευθύνη. Η έννοια 
«χρηματικό κεφάλαιο» είναι εν πολλοίς μια διανοητική αφαίρεση. Στην 
πραγματικότητα, σπάνια υπάρχουν χρηματικό και βιομηχανικό κεφάλαιο στην αμιγή 
τους μορφή. Το χρηματικό κεφάλαιο είναι ο τρόπος με τον οποίο «κοινωνικοποιείται» 
το βιομηχανικό κεφάλαιο, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο η ατομική ιδιοκτησία των 
μέσων παραγωγής των εξατομικευμένων κεφαλαιοκρατών μετατρέπεται σε 
συλλογική ιδιοκτησία της κεφαλαιοκρατικής τάξης. Αν εξετάσει κανείς το ενεργητικό 
ενός μεγάλου βιομήχανου θα ανακαλύψει εκεί ένας πλήθος μετοχών άλλων 
βιομηχανιών, εμπορικών επιχειρήσεων, επενδυτικών ταμείων, τραπεζών κ.λπ. Αν 
εξετάσει κανείς ποιου ιδιοκτησία είναι το υλικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται ο ίδιος 
βιομήχανος, θα ανακαλύψει ότι αυτό το κεφάλαιο δεν ανήκει μόνο στον τελευταίο, 
αλλά και σε ένα πλήθος άλλων κεφαλαιοκρατών: άλλων βιομηχάνων, εμπόρων, 
επενδυτικών ταμείων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, ακόμη και – σε μικρό 
βαθμό – στους ίδιους του τους εργάτες που αγόρασαν κάποιες μετοχές της 
βιομηχανίας. Το γεγονός ότι ακόμη και μισθωτοί διαθέτουν συχνά ένα σχετικά μικρό 
αριθμό μετοχών ή άλλων τίτλων συμβάλλει στην ιδεολογική σύγχυση που 
παρατηρείται στην εποχή μας, μια σύγχυση που οι συντηρητικές δυνάμεις 
διαφυλάσσουν και καλλιεργούν. 

Συνεπώς, όταν μιλούμε για ανάπτυξη του χρηματικού κεφαλαίου μιλούμε αφαιρετικά. 
Σε ένα πιο συγκεκριμένο επίπεδο ανάλυσης, παρατηρείται ένας μεγαλύτερος βαθμός 
αλληλοδιείσδυσης του παραγωγικού και του χρηματικού κεφαλαίου, δηλαδή ένας 
μεγαλύτερος βαθμός κεφαλαιοκρατικής συλλογικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης των 
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μέσων παραγωγής. Αυτή την αλληλοδιείσδυση είχε υπόψη του ο Hilferding το 191036

Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο μια χρηματοπιστωτική κρίση των διαστάσεων της 
παρούσας να αφήσει ανεπηρέαστη την πραγματική οικονομία. Δεν κατέρρευσε μόνο 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Καταρρέει ένα ολόκληρο μοντέλο ανάπτυξης 
βασισμένο στο διαζύγιο της οικονομικής προόδου με την στενή έννοια και της 
κοινωνικής προόδου, ένα μοντέλο παραγωγής κοινωνικών ανισοτήτων. Καταρρέει ο 
ακραίος καπιταλισμός του χρηματιστικού κεφαλαίου.   

 
όταν μιλούσε για «χρηματιστικό κεφάλαιο» (Finanzkapital), αν και τότε το χρηματικό 
κεφάλαιο (Geldkapital) ήταν βασικά μόνο το τραπεζικό. Σήμερα, το τραπεζικό 
κεφάλαιο είναι μόνο μια από τις συνιστώσες του χρηματικού κεφαλαίου, που 
περιλαμβάνει σχετικά νεοφανείς οργανισμούς όπως τα περίφημα κερδοσκοπικά 
ταμεία κ.λπ. Στον σύγχρονο κόσμο, κυριαρχεί το χρηματιστικό κεφάλαιο που 
προκύπτει από την ένωση του παραγωγικού και ενός πολυσχιδούς χρηματικού 
κεφαλαίου. 

 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα, ιστορική κρίση δεν είναι μια κρίση που προέρχεται από την «πτωτική 
τάση του ποσοστού του κέρδους», όμως, υπό μία έννοια, είναι απότοκο αυτής της 
τάσης: Η παρούσα κρίση είναι η κρίση των οικονομικών συνεπειών των πολιτικών 
που εφαρμόστηκαν για να αντιμετωπίσουν την πτώση του ποσοστού του κέρδους 
που παρατηρήθηκε μέσα στη δεκαετία του 1970. Η τελευταία σήμανε την έναρξη 
ενός μακροχρόνιου, καθοδικού κύματος, που επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί με 
ανατροπή των ταξικών συσχετισμών εργασίας-κεφαλαίου υπέρ του κεφαλαίου. Η 
παρούσα κρίση είναι η κρίση της κεφαλαιοκρατικής απάντησης στο καθοδικό κύμα. Η 
ανατροπή των ταξικών συσχετισμών δυνάμεων υπέρ του κεφαλαίου πέτυχε σε 
μεγάλο βαθμό (ανέκαμψε το ποσοστό κέρδους), αλλά αυτή ακριβώς η επιτυχία 
οδήγησε στην παρούσα, ιστορική κρίση.  

Ο ακραίος καπιταλισμός που προέκυψε από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων 
δογμάτων μπορούσε να παρουσιάζει μια εικόνα «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» 
(χαμηλοί ρυθμοί συσσώρευσης, μαζική αλλά πολιτικά επιδεχόμενη διαχείρισης 
ανεργία και φτώχεια) με τίμημα μια αδιάκοπη διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Οι εισοδηματικές ανισότητες στις ΗΠΑ το 2006 ήταν ακόμη πιο μεγάλες και από 
αυτές του 1928, ενώ σ’ όλη την περίοδο μεταξύ 1928-2006 ποτέ δεν είχαν φθάσει σε 
τέτοια ύψη: Το 10% των ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων κερδίζει το 50% του 
ΑΕΠ το 2006, έναντι του 48% το 1928. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που για όλη την 
περίοδο που διαθέτουμε αξιόπιστα στοιχεία37

                                                             
36 Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997 (αρχική έκδοση 
1910). 

, 1917-2006, οι δύο κορυφώσεις των 

37 Βλέπε, Thomas Piketty, Emmanuel Saez: “The Evolution of Top Incomes: A Historical and 
International Perspective” , March 2008, http://elsa.berkeley.edu/~saez/  

http://elsa.berkeley.edu/~saez/�
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εισοδηματικών ανισοτήτων παρατηρούνται λίγο πριν την μεγάλη κρίση του 1929 η 
μια και πριν την παρούσα κρίση που άρχισε το 2007 η άλλη.  

Ο ακραίος καπιταλισμός μπόρεσε να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα μεταξύ φθοράς 
και αφθαρσίας όσο ήταν δυνατό να απαλύνει τις συνέπειες των κοινωνικών 
ανισοτήτων στο σχήμα αναπαραγωγής του κεφαλαίου με την ανάπτυξη του 
απορρυθμισμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος και των «αρετών» των 
χρηματιστηρίων και των ελεύθερων αγορών.  

Στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα στην ευρωζώνη αυτή η μεταφορά πόρων μέσω δανεισμού, 
πέραν από την ταξική της διάσταση, περιπλέκεται και με μια εθνική διάσταση. Τα 
κράτη του ευρωπαϊκού Βορρά της ζώνης δανείζουν, ενώ τα κράτη του ευρωπαϊκού 
Νότου δανείζονται. Είναι σχεδόν περιττό να λεχθεί ότι, αν συμφωνεί κανείς με την 
ανάλυση μας για τα αίτια της κρίσης, οι οικονομικές πολιτικές που επιβάλλονται από 
την τρόικα στον Νότο, αλλά και οι πολιτικές δημοσιονομικής λιτότητας που 
εφαρμόζονται χωρίς εξωτερικές πιέσεις από τις κυβερνήσεις στον Βορρά, αποτελούν 
την τέλεια συνταγή αν επιδιώκει κανείς την εμβάθυνση της κρίσης και την κοινωνική 
καταστροφή ή τον εργασιακό μεσαίωνα που επιφέρει.  

Ο Paul Krugman επαναλαμβάνει το αυτονόητο όταν καταδικάζει τις πολιτικές 
δημοσιονομικής λιτότητας που θεωρεί καταστροφικές και διαμετρικά αντίθετες με τις 
διδαχές της ιστορίας38

Ο παγκόσμιος καπιταλισμός βρίσκεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 
εγκλωβισμένος στην ίδια βασική αντίθεση: Αρνείται να προσφέρει αυτό που η 
κοινωνία ζητά. Οι κοινωνικές ανάγκες αυξήθηκαν σε τομείς σχετικά ασυμβίβαστους 
με την καπιταλιστική ουσία, δηλαδή με την επιδίωξη υψηλού ποσοστού κέρδους. 
Αυτές οι κοινωνικές ανάγκες, στον ανεπτυγμένο κόσμο, απαιτούν ένα νέο 
καταμερισμό του κοινωνικού χρόνου εργασίας υπέρ υπηρεσιών στον τομέα της 
παιδείας, πολιτισμού, υγείας, δημιουργικής διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, 
οικολογικής διαχείρισης του πλανήτη κ.λπ. Αυτές οι υπηρεσίες, όμως, δεν 
υποτάσσονται στη λογική του κέρδους, χωρίς να αλλοιωθεί το νόημα και το 
περιεχόμενο τους. Όταν το δημόσιο αγαθό απαλλοτριώνεται για να γίνει εμπόρευμα, 
η παιδεία υποβαθμίζεται σε επαγγελματική εκπαίδευση, ο πολιτισμός σε εισαγόμενη 
σαπουνόπερα, η υγεία σε εμπόρευμα πολυτελείας που μπορούν να απολαμβάνουν 
όσοι μπορούν να πληρώνουν την ιδιωτική ασφάλιση, η διαχείριση του ελεύθερου 
χρόνου σε τουριστική «κονσέρβα» και η οικολογική διαχείριση του πλανήτη σε άνευ 
περιεχομένου διακηρύξεις. Σ’ αυτό το ιστορικό συγκείμενο δεν είναι επίσης καθόλου 

. Ωστόσο, αυτές οι πολιτικές έχουν λογική στον παραλογισμό 
τους: Εξυπηρετούν τα μακροπρόθεσμα, οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των 
κυρίαρχων, αρχουσών τάξεων της Ευρώπης στον παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό 
ανταγωνισμό, προϋποθέτοντας μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη σοβαρότητα και λιγότερο τυχοδιωκτισμό στη διαχείριση της δικής τους 
κρίσης (πράγμα που εξαρτάται και από τις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές).  

                                                             
38 Paul Krugman, Τέλος στην Ύφεση Τώρα!, Εκ. Πόλις, Αθήνα, 2012. 
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τυχαίο που η κοινοβουλευτική δημοκρατία «περικόπτεται» προς όφελος της 
γραφειοκρατικής διαχείρισης. Είναι για αυτόν τον λόγο που η αποκατάσταση του 
κέρδους από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 δεν συνοδεύτηκε μόνο από την 
επίθεση στα εργατικά κεκτημένα με την στενή έννοια (μεροκάματο, χρόνος εργασίας, 
ένταση εργασίας, ευελιξία χρόνου και αγοράς εργασίας κ.λπ), αλλά από μια ευρύτερη 
επίθεση που στοχεύει και το κοινωνικό, πολιτιστικό, οικολογικό και δημοκρατικό 
κεκτημένο.  

Η παρούσα κρίση είναι το αποτέλεσμα μια εποχής όπου όρος και προϋπόθεση της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης ήταν η κοινωνική οπισθοδρόμηση, την οποία απέκρυβαν 
ως ένα βαθμό, όλο και λιγότερο όμως, οι διάφορες «φούσκες» του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όπως σε κάθε κανόνα υπάρχει και μια εξαίρεση 
που τον επιβεβαιώνει, αν εξετάσει κανείς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 στις 
ΗΠΑ μέσα από τα διαγράμματα 70.1 και 71.1 κυρίως, θα προσέξει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας συνοδεύεται από σημαντική αύξηση του πραγματικού μισθού, 
καθώς και από αύξηση του ρυθμού συσσώρευσης του κεφαλαίου. Πολλοί βιάστηκαν 
να μιλήσουν τότε, ακόμα και στον μαρξιστικό χώρο για μια νέα «χρυσή εποχή». Αυτή 
η απόκλιση, όμως, από το κραταιό, νεοφιλελεύθερο σχήμα εξαφανίστηκε μόλις το 
ποσοστό κέρδους παρουσίασε τα πρώτα σημεία κάμψης, με τον ίδιο τρόπο που με 
την εξομολόγηση και 2-3 πάτερ ημών διαγράφεται η αμαρτία.  

Η αρχική «αρρυθμία» της δεκαετίας του 1970 που οφείλεται στην πτώση του 
ποσοστού του κέρδους μεταλλάχθηκε σε μια νέα «αρρυθμία» που οφείλεται στα 
προβλήματα της διαδικασίας πραγματοποίησης της αξίας, αλλά αυτή η μεταλλαγή, 
όπως δείχνει η «χρυσή εξαίρεση» της περιόδου 1996-2000 στις ΗΠΑ, εύκολα 
παλινδρομεί στην πρότερη κατάσταση. Είναι γι αυτό που η παρούσα κρίση είναι 
κυριολεχτικά ιστορική. Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
νεοφιλελεύθερα φτιασιδώματα και κολλαγόνα. Μπήκαμε ήδη σε μια νέα, θυελλώδη 
εποχή ταξικών συγκρούσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Ελλάδα δεν είναι η 
εξαίρεση, είναι ο κανόνας. 

Άλλωστε, το δημόσιο χρέος δεν αυξήθηκε μέσα στην κρίση μόνο στην Ελλάδα. Όπως 
φαίνεται και στα διαγράμματα 73.1, 73.2 και 73.3 αυξήθηκε παντού: Η απαξίωση των 
τοξικών κεφαλαίων επιβραδύνεται ή μειώνεται μεταφέροντας την τοξικότητα τους 
στον φορολογούμενο πολίτη, δηλαδή στον εργαζόμενο. Ακόμα και στις χώρες όπου 
το δημόσιο χρέος παραμένει «βιώσιμο», η βιωσιμότητά του εξασφαλίζεται με 
σύγχρονες ανθρωποθυσίες με την μεταφορική αλλά και την κυριολεχτική έννοια του 
όρου: Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μας κτυπούν 
την πόρτα, τις ψυχασθένειες που καλπάζουν, το κύμα αυτοκτονιών που παρατηρείται 
σήμερα στον ανεπτυγμένο κόσμο; Η κραταιά οικονομική ορθοδοξία «εκκοσμικεύεται» 
φανερά πλέον ως ένα αμάλγαμα οικονομικής πολιτικής και βιοπολιτικής. 

Είναι εκπληκτικό να βρίσκει κανείς αποσπάσματα που να περιγράφουν το 
ενδεχόμενο μιας καπιταλιστικής κρίσης τόσο όμοιας με τη σημερινή σε ένα βιβλίο 
που γράφτηκε πριν 150 χρόνια:   
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«Αν υποθέσουμε αμετάβλητους όλους τους άλλους όρους [π.χ. τη μάζα του κέρδους 
για την ιδιωτική κατανάλωση του κεφαλαιοκράτη], η μάζα του κέρδους που 
προορίζεται να ξαναμετατραπεί σε κεφάλαιο, θα εξαρτηθεί από τη μάζα του κέρδους 
που πραγματοποιήθηκε και, επομένως, από τη διεύρυνση του ίδιου του προτσές 
αναπαραγωγής. Αν όμως αυτή η νέα συσσώρευση σκοντάψει σε δυσκολίες στη 
χρησιμοποίησή της, σε έλλειψη σφαιρών τοποθέτησης, αν υπάρχει δηλαδή 
υπερπλήρωση των κλάδων παραγωγής και υπερπροσφορά κεφαλαίου για δανεισμό, 
τότε η πληθώρα αυτή του δανείσιμου χρηματικού κεφαλαίου δείχνει μόνο τα όρια της 
κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Η κερδοσκοπία με τις πιστώσεις που ακολουθεί 
αποδείχνει ότι δεν υπάρχει θετικό εμπόδιο στη χρησιμοποίηση αυτού του 
πλεονάζοντος κεφαλαίου. Υπάρχει ωστόσο ένα εμπόδιο που δημιουργείται πάνω στη 
βάση των νόμων αξιοποίησης του, πάνω στη βάση των ορίων μέσα στα όποια το 
κεφάλαιο μπορεί να αξιοποιείται σαν κεφάλαιο. [….]  

Μαζί με την πληθώρα αυτή πρέπει, επομένως, να αυξάνει και η ανάγκη να εξωθηθεί 
το προτσές της παραγωγής πέρα από τα κεφαλαιοκρατικά του όρια: υπερεμπόριο, 
υπερπαραγωγή, υπερπίστωση.»39

 

  

                                                             
39 Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο. Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, Τρίτος Τόμος, Σύγχρονη 
Εποχή, Αθήνα, 1978, σσ. 638-639.  
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