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Πρόλογος 

Όταν τρεις μόνο μήνες μετά την ιστορική στιγμή της ένταξης της Κύπρου στην 
ευρωζώνη, τον Απρίλιο του 2008, προλογίζαμε την Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία 
και απασχόληση, αναφερθήκαμε στις μεγάλες προκλήσεις και αβεβαιότητες, 
μπροστά από τις οποίες βρισκόταν η κυπριακή οικονομία και που απειλούσαν τον 
ψηλό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης των προηγουμένων ετών. Από την μια η κρίση 
στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που ξέσπασε με την κρίση των 
επισφαλών στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2007 και που στη 
συνέχεια κτύπησε την πραγματική οικονομία βυθίζοντας πάρα πολλές χώρες, μεταξύ 
αυτών και ευρωπαϊκές που συνιστούν σημαντικούς εμπορικούς εταίρους και πελάτες 
της Κύπρου, σε, παρατεταμένη όπως αποδεικνύεται, ύφεση. Από την άλλη η 
θεαματική ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, η εκρηκτική άνοδος των τιμών 
των πρώτων υλών και η δασμολογική αναθεώρηση πολλών εισαγόμενων προϊόντων 
(κυρίως πολυτελείας όπως οχήματα ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού) 
δημιούργησαν αυξανόμενα ελλείμματα στο εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. 
Σε αυτές τις απειλές προσθέσαμε και την ασκούμενη πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά με τις γνωστές 
νεοφιλελεύθερες εμμονές της. 

Οι προβλέψεις του 2008 μπορεί να φάνταζαν προφητικές. Ωστόσο, οι οικονομικές 
κρίσεις ακολουθούν ένα μηχανισμό και έχουν ιστορία όση είναι και η ιστορία του 
καπιταλισμού.  Ιστορία έχουν και οι πολιτικές επιλογές αντιμετώπισης των 
καπιταλιστικών οικονομικών κρίσεων, οι οποίες αντανακλούν πάντα το εκάστοτε 
πολιτικό ισοζύγιο δυνάμεων ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Μέσα σ’ αυτή τη 
αρνητική για τις δυνάμεις της εργασίας διεθνή συγκυρία ήταν ουσιαστικά 
αναμενόμενες οι εξελίξεις που μεσολάβησαν από το 2008. 

Σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα της νότιας περιφέρειας, με πρόφαση 
την οικονομική κρίση και τη λεγόμενη κρίση χρέους στη συνέχεια, είναι τα τελευταία 
2-3 χρόνια σε εξέλιξη οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες που επιφέρουν μία 
πρωτοφανή για τη μεταπολεμική Ευρώπη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου σε 
βάρος της εργασίας. Με όχημα το «Σύμφωνο για το Ευρώ» και τον ευρωπαϊκό 
«Μηχανισμό Στήριξης» επιβάλλονται πολιτικές που οδηγούν σε πρόσθετες 
ιδιωτικοποιήσεις, σε ευρύτερες αναδιαρθρώσεις στο δημόσιο τομέα που 
κλιμακώνουν το ήδη οξυμένο από την κρίση πρόβλημα της ανεργίας, σε συρρίκνωση 
των κοινωνικών και αναπτυξιακών δημόσιων δαπανών, σε απορρύθμιση της αγοράς 
εργασίας και σε μία σειρά θεσμικών ρυθμίσεων που όχι μόνο καταστρατηγούν το 
σύστημα εργασιακών σχέσεων όπως αυτό οικοδομήθηκε στην μεταπολεμική 
Ευρώπη και χαρακτηρίστηκε ως το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, αλλά και 
παραβιάζουν βασικές συμβάσεις της ίδιας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση βρήκε την Κύπρο με ελλείμματα εξωτερικής 
ανταγωνιστικότητας που κατά κύριο λόγο οφείλονται στα σωρευμένα διαθρωτικά 
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προβλήματα και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τον τουρισμό. Ο επιχειρηματικός 
τομέας προσπάθησε την τελευταία δεκαετία να επιλύσει αυτά τα προβλήματα με 
πολιτικές ανταγωνιστικότητας τιμής που είχαν στο επίκεντρό τους  την εκτεταμένη 
χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης και τη χρήση φτηνής εργατικής δύναμης. Η 
πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη και δεν έχει δυνατότητες επιτυχίας επειδή αγνοεί 
πλήρως τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην περιοχή με την ανάδυση 
νέων και φτηνών τουριστικών αγορών, όπως αυτών της Τουρκίας της Αιγύπτου και 
της Τυνησίας. 

Η Έκθεση για την Οικονομία και Απασχόληση 2011 του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, αναλύοντας τα 
διαρθρωτικά προβλήματα, όπως αυτά έχουν σωρευτεί την τελευταία δεκαετία και 
λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια εργαλείων νομισματικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής λόγω της συμμετοχής της Κύπρου στη ευρωζώνη, προτάσσει τον 
εναλλακτικό δρόμο της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Ένας δρόμος ανάπτυξης 
που λαμβάνει υπόψη και αναπτύσσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, 
χωρίς ωστόσο να υποσκάπτει τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομήθηκε και 
αναπτύχθηκε η κοινωνική συνοχή στη χώρα μας. Είναι ένας δρόμος  που 
προσανατολίζεται στην παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας μας με την εισαγωγή 
νέων και καινοτόμων μορφών παραγωγής, αξιοποίηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, την αύξηση των επενδύσεων 
εκσυγχρονισμού της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, τον προσανατολισμό σε 
νέες αναπτυσσόμενες αγορές, την ανάπτυξη νέων προϊόντων για τα οποία υπάρχει 
αυξανόμενη ζήτηση στις διεθνείς αγορές κλπ. 

Αν και έχουμε και σε προηγούμενες εκθέσεις περιγράψει και αναδείξει την 
αναγκαιότητα στροφής της αναπτυξιακής προσπάθειας της κυπριακής οικονομίας 
προς την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, η φετινή έκθεση ξεχωρίζει επειδή αξιοποιεί 
επιστημονική γνώση που αποκτήθηκε με την πριν από μερικούς μόνο μήνες 
ολοκλήρωση του μεγάλου ερευνητικού έργου του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, «Η ανταγωνιστικότητα 
της κυπριακής οικονομίας μετά την υιοθέτηση του ευρώ». Σ’ αυτή, όχι μόνο 
περιγράφονται και αναλύονται οι δυνατότητες ενίσχυσης της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, αλλά αναπτύσσονται και 
συγκεκριμένες κλαδικές και διακλαδικές εφαρμογές από τη διεθνή πρακτική της 
ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μέσα από την ενίσχυση της 
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. 

Η Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2011 πραγματεύεται, τέλος, και τη 
δημοσιονομική κρίση, την ποία πολύ σωστά οι συγγραφείς της έκθεσης 
χαρακτηρίζουν ως κατασκευασμένη δημοσιονομική κρίση. Κατασκευασμένη με την 
έννοια, ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας όχι μόνο απέχουν 
κατά πολύ από τις επιδόσεις άλλων χωρών με δημοσιονομικά προβλήματα 
(Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία), αλλά συγκρίνονται ευνοϊκότατα και με τις 
επιδόσεις των 15 πιο ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Η έκθεση τεκμηριώνει ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα της Κύπρου εστιάζεται κύρια 
στην πλευρά των εσόδων και προκρίνει την κοινωνικά ισορροπημένη αύξηση του 
μέσου φορολογικού συντελεστή (ιδιαίτερα της πολυτελούς κατανάλωσης), οι οποίος 
δύναται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του κράτους, ενώ από την άλλη θα 
περιορίσει το όγκο των εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η έκθεση 
αναδεικνύει ακόμη την μεγάλη ευαισθησία των κρατικών εσόδων στις μεταβολές του 
οικονομικού κύκλου. Με τα μέτρα που έχουν ήδη αποφασιστεί για την περιστολή των 
δημοσίων δαπανών (κυρίως με μειώσεις του κόστους εργασίας στο δημόσιο τομέα) 
πιθανώς να έχουν εξαντληθεί τα όρια, γεγονός που σημαίνει ότι μία περεταίρω 
περιστολή να έχει υφεσιακά αποτελέσματα και συνεπώς μείωση των εσόδων του 
κράτους. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η έκθεση θα αποτελέσει μία σημαντική συμβολή στον 
κοινωνικό διάλογο για τα θέματα της ανάπτυξης, της απασχόλησης και κοινωνικής 
συνοχής. Έχουμε συνάμα την πεποίθηση ότι η έκθεση συνιστά ένα χρήσιμο 
επιστημονικό εργαλείο πάνω στο οποίο το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να στηρίξει 
τις θέσεις του και τη διεκδικητική του δράση. 

 

Πάμπης Κυρίτσης 

Πρόεδρος Δ.Σ. του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και Γ.Γ. της ΠΕΟ  
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Μια σειρά παραγόντων επιβάλλουν, μέσα στην σημερινή συγκυρία ιστορικής κρίσης  
της καπιταλιστικής οικονομίας, την λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με το 
μοντέλο ανάπτυξης που θα ακολουθήσει στο μέλλον η Κύπρος. Οι παράγοντες αυτοί 
είναι η διαρθρωτική κρίση του τουρισμού και η μετάβαση της κυπριακής οικονομίας 
στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 από ένα εξωστρεφές σε ένα εσωστρεφές 
μοντέλο ανάπτυξης που δημιουργεί ελλείμματα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών, αλλά και μια δημοσιονομική κρίση που 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. Η εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ ΠΕΟ εξετάζει 
αυτούς τους παράγοντες. 

Ο τουρισμός παραμένει ο σημαντικότερος τομέας της πραγματικής οικονομίας στην 
Κύπρο και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. 
Ταυτοχρόνως, όμως, ο τομέας αυτός είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε εξωτερικούς 
παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο πλέον μόνιμος είναι ο ρυθμός οικονομικής 
μεγέθυνσης στις 15 πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η μεγάλη 
εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τον τουριστικό κλάδο, την καθιστά ευάλωτη 
στις αλλαγές της διεθνούς συγκυρίας. Κατά τα επόμενα έτη, κατά τα οποία 
πιθανότατα ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην Ευρώπη θα παραμείνει χαμηλός, οι 
εξωτερικές συνθήκες δεν θα είναι ευνοϊκές για τον κυπριακό τουρισμό, ούτε θα 
ευνοήσουν την μεγέθυνση της κυπριακής οικονομίας. Αυτή η δυσμενής εξέλιξη 
προστίθεται στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα, του οποίου η 
παραγωγική αναβάθμιση με σκοπό την βελτίωση της διαρθρωτικής 
ανταγωνιστικότητας εκκρεμεί επί δεκαετία.  

Στον τομέα του τουρισμού αναπτύσσονται νέες τάσεις. Το μοντέλο της μαζικής 
κατανάλωσης τουριστικών υπηρεσιών, με την μορφή που αναπτύχθηκε 
μεταπολεμικά και κυρίως μετά το 1970 έχει ήδη φθάσει στα όριά του και η περαιτέρω 
ανάπτυξή του συναντάει μεγάλα εμπόδια. Η κατεύθυνση που μπορούν και πρέπει να 
ακολουθήσουν οι χώρες της νότιας Ευρώπης, για να προσελκύσουν επιπλέον 
πελάτες, είναι ο ποιοτικός τουρισμός των διαφοροποιημένων προϊόντων, των μικρών 
εγκαταστάσεων και των ήπιων μορφών εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος, 
του κατακερματισμού των διακοπών σε περισσότερα, συντομότερα, χρονικά 
διαστήματα, της ειδικευμένης εργασίας και της μετατόπιση του ενδιαφέροντος από 
την θάλασσα προς την ενδοχώρα, της αυξανόμενης απόδοσης σημασίας εκ μέρους 
του καταναλωτή στο αμόλυντο φυσικό περιβάλλον. Τα δεδομένα αυτά διανοίγουν 
προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν 
μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης εξαιτίας της επικράτησης του μοντέλου του 
μαζικού τουρισμού.  

Ο κυπριακός τομέας του τουρισμού δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες 
προκλήσεις, παρά την στασιμότητα που παρουσίαζε ο αριθμός των περιηγητών ήδη 
από το 2001. Οι κυπριακές επιχειρήσεις, με ευθύνη και της κεντρικής εξουσίας που 
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άφησε τις εξελίξεις στον αυτόματο πιλότο των αγορών, ακολούθησαν την πολιτική 
της ανταγωνιστικότητας κόστους και υποτίμησαν την σημασία της διαρθρωτικής 
ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της προσαρμογής του τομέα στο αναδυόμενο μοντέλο 
τουρισμού. Μια τέτοια πολιτική δεν είχε μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας μέσα σε 
συνθήκες ανάδειξης νέων φθηνών παραγωγών μαζικού τουρισμού, όπως η Τουρκία, 
η Αίγυπτος και άλλες χώρες της Μεσογείου. Η υποβάθμιση της σημασίας της 
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και οι προσπάθειες να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού κάνοντας χρήση ευκαιριών που 
παρουσιάστηκαν στην αγορά εργασίας για ευέλικτες μορφές απασχόλησης και 
μείωση του κόστους εργασίας, δεν οδήγησαν τον κυπριακό τουρισμό και τις 
εξαγωγές σε ανάκαμψη. 

Μετά το 2001, η στασιμότητα του κυπριακού 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 άλλαξαν τον τρόπο 
λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας από ένα καθαρά εξωστρεφές σε ένα σχετικά 
εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης. Η εσωτερική ζήτηση ήταν η κυριότερη κινητήρια 
δύναμη της κυπριακής οικονομίας στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000.  

Η υποχώρηση της σημασίας του τουρισμού και συνακόλουθα των εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών ως κινητήριας δύναμης της μεγέθυνσης του κυπριακού ΑΕΠ, κατά τη 
δεκαετία του 2000, είχε επιπτώσεις στις εξωτερικές ανταλλαγές της χώρας και το 
εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Προκύπτει από την ανάλυση των 
στοιχείων των εξωτερικών συναλλαγών ότι οι κίνδυνοι για μια σοβαρή και 
μακροχρόνια ύφεση της κυπριακής οικονομίας ήταν ήδη υπαρκτοί πριν από την 
έναρξη της διεθνούς κρίσης το 2008 εξαιτίας μιας σειράς αδυναμιών που είναι 
εμφανείς στις εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου, στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και στην υστέρηση του επιπέδου 
της παραγωγικότητας έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. 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 αύξηση των εισαγωγών και την δημιουργία μεγάλων 
εξωτερικών ελλειμμάτων καθώς οι εξαγωγές αδυνατούσαν να ακολουθήσουν. Για τον 
λόγο αυτόν, η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα του τουρισμού αναδεικνύεται σε 
αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας. Με δεδομένες αυτές τις εξελίξεις καθίσταται προφανής και η αποτυχία της 
νεοφιλελεύθερης στρατηγικής που ασκήθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού μέσω της επιβολής 
ευελιξίας στην αγορά εργασίας, απασχόλησης ανειδίκευτου ή ελλιπώς ειδικευμένου 
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προσωπικού, και μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Όπως επανειλημμένα 
έχουν επισημάνει οι εκθέσεις και οι μελέτες του ΙΝΕΚ ΠΕΟ προηγουμένων ετών, το 
πρόβλημα ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού δεν είναι δυνατόν να λυθεί 
παρά μόνον με αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ώστε να παραγάγουν προϊόν 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας για το οποίο αυξάνεται η διεθνής ζήτηση. 
Απαιτείται 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. 

Στα προβλήματα αυτά έχει προστεθεί από το 2011 και μια κατασκευασμένη 
δημοσιονομική κρίση. Το 2010, οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο, μετά 
από διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις, απείχαν κατά πολύ από τις αντίστοιχες 
στις χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα (Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, 
Ισπανία). Οι δημόσιες δαπάνες του δημοσίου διορθωμένες για τις κυκλικές 
διακυμάνσεις, στην Κύπρο ήταν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες δαπάνες στις 15 
πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την Γερμανία, στην 
οποία οι δαπάνες ήταν παραπλήσιες με αυτές της Κύπρου, και την Ισπανία. Ο μέσος 
όρος της ευρωζώνης ήταν κατά περίπου 4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ 
υψηλότερος από όσο στην Κύπρο. Όσον αφορά τα δημόσια έσοδα στην Κύπρο, μετά 
την διόρθωση για κυκλικές διακυμάνσεις, ήταν χαμηλά σε διεθνή σύγκριση. Η 
υστέρηση των εσόδων έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου ανερχόταν σε περίπου 3 
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό έλλειμμα τους 
πρώτους επτά μήνες του 2011 ανήλθε στα 793,5 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 4,33% 
του ΑΕΠ έναντι ελλείμματος 474,5 εκ. ευρώ ή 2,72% του ΑΕΠ κατά την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Ωστόσο, τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί από την κυπριακή 
κυβέρνηση με σκοπό τον περιορισμό των δαπανών θα συμβάλουν ουσιαστικά στην 
διόρθωση της δημοσιονομικής ανισορροπίας.  

Η σύγκριση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Κύπρο με το αντίστοιχο 
μέγεθος στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι κατά το 2010 η 
Κύπρος ανήκε στην ομάδα χωρών με χαμηλό δημόσιο χρέος, το οποίο μάλιστα ήταν 
κατά 20 περίπου εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μικρότερο από το αντίστοιχο της 
Γερμανίας, του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και των 27, της Γαλλίας 
και της Βρετανίας. Επίσης, ήταν κατά 25 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μικρότερο 
από το αντίστοιχο της ευρωζώνης. Η παραπάνω σύγκριση δείχνει ότι η Κύπρος 
διαθέτει ένα άνετο περιθώριο ασφαλείας έναντι αυξήσεων του δημοσίου χρέους που 
θα μπορούσαν να προέλθουν από δανεισμό για την αποκατάσταση των ζημιών που 
προκάλεσε το δυστύχημα του Ιουλίου 2011. 

Με αυτά τα δεδομένα προκύπτει το ερώτημα πώς προκλήθηκε μια δημοσιονομική 
κρίση στην Κύπρο.  



 6 

Μια δημοσιονομική κρίση, ωστόσο, στην εποχή των οικουμενικών χρηματιστικών 
αγορών, μπορεί να προκύψει είτε από την λειτουργία της οικονομίας (όπως π.χ. είναι 
η ελληνική δημοσιονομική κρίση) είτε να κατασκευαστεί, δηλαδή να προκληθεί. Πιο 
συγκεκριμένα, βιώσιμη είναι η εξυπηρέτηση του χρέους, σύμφωνα με τον ορισμό του 
ΔΝΤ, όταν γίνεται χωρίς να απαιτείται «εξωπραγματικά μεγάλη διόρθωση των 
εσόδων και των δαπανών του δημοσίου». Προφανώς στην περίπτωση που εκτιμάται 
από τους δανειστές ότι δεν είναι βιώσιμη η εξυπηρέτηση του χρέους, αυξάνεται η 
απροθυμία τους να παρέχουν δάνεια ή αποσύρονται και επομένως γίνεται δυσχερής 
η εξυπηρέτηση του χρέους. Οι προσδοκίες, όμως, των πιστωτών μπορούν να 
διαμορφώνονται όχι μόνον από αντικειμενικά στοιχεία αλλά και από υποκειμενικά. 
Έτσι, εάν οι πιστωτές θεωρήσουν, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, για 
πραγματικούς ή για φανταστικούς λόγους, ότι αναλαμβάνουν υψηλούς κινδύνους, 
αυξάνουν τα επιτόκια δανεισμού ή αποσύρονται, και μοιραία οδηγούμεθα σε 
δημοσιονομική κρίση. Εάν άτομα ή φορείς που διαθέτουν μεγάλο κύρος δηλώνουν 
ότι η κυπριακή οικονομία δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το χρέος της, αυτομάτως 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αλλαγή στη συμπεριφορά των πιστωτών και για 
την κατασκευή μιας δημοσιονομικής κρίσης. Η δυσφήμιση μιας οικονομίας ως προς 
την ικανότητά της να εξυπηρετήσει το χρέος της τείνει να λειτουργήσει ως αυτο-
πραγματοποιούμενη προφητεία. Αυτό σημαίνει ότι μια δημοσιονομική κρίση μπορεί 
να κατασκευαστεί, και τέτοια είναι η περίπτωση της Κύπρου. 

Η διαχείριση του δημοσίου χρέους δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα λογιστικού 
χαρακτήρα, αλλά είναι κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Στη διαχείριση του δημοσίου 
χρέους αποτυπώνονται οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και οι κοινωνικοί 
συσχετισμοί δύναμης. Η διαχείριση του δημοσίου χρέους στις άλλες χώρες της 
ευρωζώνης βυθίζει την οικονομία σε ύφεση, αυξάνει κατακόρυφα το ποσοστό 
ανεργίας και τείνει να μετατρέψει θεαματικά τον κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων σε 
βάρος του κόσμου της εργασίας. Χρησιμοποιούν, έτσι, οι άρχουσες τάξεις της 
Ευρώπης, το δημόσιο χρέος ως μοχλό, πρώτον, για την πρωτοφανή αναδιανομή 
εισοδήματος και εξουσίας προς όφελος του κόσμου των επιχειρήσεων, και δεύτερον, 
για τον ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας σε κατεύθυνση αμιγώς νεοφιλελεύθερη 
επιβάλλοντας μια δήθεν αναγκαία θεσμική αντιμεταρρύθμιση. Για την κατανόηση 
αυτών των εξελίξεων που διεθνώς αλλάζουν σήμερα, με ραγδαίο τρόπο, την 
οικονομία και την κοινωνία, η εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ περιλαμβάνει και ένα 
κεφάλαιο (κεφάλαιο 4) για την κρίση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. 

 
Παύλος  Καλοσυνάτος 
Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕΚ ΠΕΟ 
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Μετά από μια πενταετία υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης (2004-2008), κατά 
το 2009 η Κυπριακή οικονομία εισήλθε σε ύφεση (-1,7% του ΑΕΠ) που σχετιζόταν 
άμεσα με την διεθνή οικονομική κρίση. Η ύφεση δεν συνεχίστηκε κατά το 2010 
(διάγραμμα 1), πλην όμως η ανάκαμψη δεν επανέφερε τον ρυθμό οικονομικής 
μεγέθυνσης, ούτε το επίπεδο της παραγωγής στα προ κρίσης επίπεδα. Η αύξηση 
του ΑΕΠ κατά το 2010 περιορίστηκε σε περίπου 1% και για το σύνολο του 2011 
αναμενόταν να ανέλθει σε 1,5% πριν από το δυστύχημα στο Mαρί. Έτσι, στο τέλος 
του τρέχοντος έτους, η κυπριακή οικονομία πιθανότατα δεν θα έχει ανακτήσει τις 
απώλειες στο ΑΕΠ που υπέστη αθροιστικά στην τριετία 2009-2011 έναντι του 2008. 

Διάγραμμα 1 

 

Η ύφεση του 2009 σχετιζόταν σε μεγάλο βαθμό, όχι όμως αποκλειστικά, με την 
θεαματική ετήσια μείωση του αριθμού των αλλοδαπών περιηγητών κατά 15%. 
Επίσης, το μικρό μέγεθος της ανάκαμψης κατά το 2010 σχετιζόταν με το γεγονός ότι 
κατά το εν λόγω έτος η αύξηση του αριθμού των περιηγητών περιορίστηκε στο 1,5%.  

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 (διάγραμμα 2).  
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Διάγραμμα 2 

 
Ο τουρισμός παραμένει ο σημαντικότερος τομέας της πραγματικής οικονομίας και 
επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού. 
Ταυτοχρόνως, όμως, ο τομέας αυτός είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε εξωτερικούς 
παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο πλέον μόνιμος είναι ο ρυθμός οικονομικής 
μεγέθυνσης στις 15 πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η μεγάλη 
εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τον τουριστικό κλάδο, την καθιστά ευάλωτη 
στις αλλαγές της διεθνούς συγκυρίας. 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 θεαματικά κατά 260 χιλιάδες άτομα. 
Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας κατέστη αρνητικός (-
1,7%). Βεβαίως, οι μειώσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου, κατά το 2009, επηρέασαν επίσης το κυπριακό ΑΕΠ. Διαπιστώνουμε όμως 
ότι θεωρώντας τους άλλους παράγοντες σταθερούς, η αύξηση (αντίστοιχα η μείωση) 
του αριθμού των περιηγητών κατά 10% αυξάνει (αντίστοιχα μειώνει) περίπου κατά 2 
εκατοστιαίες μονάδες τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. 

Ο αριθμός των επισκεπτών παρουσιάζει συσχέτιση με τον ρυθμό οικονομικής 
μεγέθυνσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3, 
οι μεταβολές του ΑΕΠ στην ΕΕ-15 επηρεάζουν τον ρυθμό μεταβολής του αριθμού 
των περιηγητών, από κοινού, βεβαίως, με άλλους παράγοντες. Σύμφωνα με 
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εκτιμήσεις του ΙΝΕΚ ΠΕΟ, η εισοδηματική ελαστικότητα των κυπριακών εξαγωγών 
στην μακροχρόνια σχέση ισορροπίας εκτιμάται σε 1,64 ενώ η ελαστικότητα τιμής σε 
1,29. 

Διάγραμμα 3 

 
Έχει ενδιαφέρον ότι από τη συσχέτιση που φαίνεται στο διάγραμμα 3 προκύπτει ότι 
μια πτώση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ-15 κάτω από το κρίσιμο 
κατώφλι 1,7% αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των επισκεπτών της 
Κύπρου. Η εν λόγω συσχέτιση επαληθεύτηκε κατά το 2009, όταν ο ευρωπαϊκός 
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν -4,2% και ο αριθμός των επισκεπτών της 
Κύπρου μειώθηκε κατά 15%.  

Κατά το 2010, το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαμψε κατά 1,8% και ως 
αποτέλεσμα η μεταβολή του αριθμού των επισκεπτών από την Ευρώπη ήταν σχεδόν 
μηδενική. Η μικρή άνοδος κατά 1,5% του αριθμού των περιηγητών κατά την διάρκεια 
του 2010 οφείλεται στην αύξηση των επισκεπτών από άλλες χώρες, ιδιαίτερα από 
την Ρωσία. 

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2011, οι αφίξεις επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 11% σε 
σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2010 χάρη στην μεγάλη άνοδο των 
περιηγητών από την Ρωσία. Σε αυτό συνέβαλαν, πιθανότατα, και οι πολιτικές 
εξελίξεις σε μεσογειακές χώρες τουριστικού προορισμού που ανταγωνίζονται την 
Κύπρο. Μετά από αυτήν την ανάκαμψη του κυπριακού τουρισμού, ο αριθμός των 
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επισκεπτών κατά το 2011 επανήλθε στα προ της κρίσης επίπεδα. Αυτή η ανάκαμψη 
όμως δεν οφείλεται σε επίλυση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων του 
τουριστικού τομέα, αλλά σε αλλαγές στην σύνθεση της ζήτησης και σε έκτακτους 
παράγοντες. Ως εκ τούτου, το ζήτημα της παραγωγικής αναβάθμισης του κυπριακού 
τουρισμού με σκοπό την βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας εκκρεμεί. 

Η οικονομική μεγέθυνση της κυπριακής οικονομίας με ρυθμό περίπου 4% ετησίως 
κατά την πενταετία 2004-2008 πραγματοποιήθηκε με περιορισμένη συμβολή του 
τουριστικού τομέα, καθώς ο αριθμός των περιηγητών κατά την εν λόγω περίοδο 
παρέμεινε πρακτικά στάσιμος στο επίπεδο του 2000 (διάγραμμα 4).  

Η οικονομική μεγέθυνση στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες που ανέλαβαν τον 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 μεγάλο βαθμό τις εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών, φαίνεται στο 
διάγραμμα 5 για τα έτη 1996-2010. 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) 
κατά την πενταετία υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ 2004-2008. Η κινητήρια 
δύναμη της αύξησης του κυπριακού ΑΕΠ μέχρι και το έτος 2001, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα 5, ήταν οι εξαγωγές.  

 

Διάγραμμα 4 
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Διάγραμμα 5 

 
Διάγραμμα 6 
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Από το 2002, όμως, καθώς σταθεροποιήθηκε ο αριθμός των περιηγητών που 
επισκέπτονται την Κύπρο, η εγχώρια ζήτηση για εγχώρια προϊόντα απετέλεσε τον 
σημαντικότερο κινητήρα της οικονομίας. Κατά τα έτη 2002, 2003, 2008, 2009, η 
συμβολή των εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν αρνητική, και το 2010 ήταν 
οριακή (1/4 εκατοστιαίας μονάδας του ΑΕΠ). Μόνον κατά την τετραετία 2004-2007, η 
συμβολή των εξαγωγών (σωρευτικά +9.5%) ήταν συγκρίσιμη με την αντίστοιχη της 
εσωτερικής ζήτησης για εγχώρια προϊόντα (+8.0%).  

Στο σύνολο των εννέα ετών 2002-2010, 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. Η εσωτερική ζήτηση ήταν επομένως η κυριότερη 
κινητήρια δύναμη της κυπριακής οικονομίας στη διάρκεια της δεκαετίας του 
2000. Για τον λόγο αυτόν έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε ξεχωριστά την συμβολή 
εκάστης συνιστώσας της εσωτερικής ζήτησης στο ΑΕΠ.  

Διάγραμμα 7 

 
Στο διάγραμμα 6 φαίνεται η συμβολή της επένδυσης παγίου κεφαλαίου και της 
συνολικής κατανάλωσης (ιδιωτικής και δημόσιας) στο ΑΕΠ για τα έτη 1996-2010. Η 
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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. Εξάλλου, η εν λόγω αύξηση των επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7, οφειλόταν εν πολλοίς στην 
ανοδική πορεία των επενδύσεων σε κατοικίες. Κατά την πενταετία 2004-2008, οι 
επενδύσεις σε κατοικίες ανέρχονταν σε 40% περίπου των συνολικών επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου έναντι περίπου 30% κατά την προηγούμενα έτη της δεκαετίας του 
2000. Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στην κυπριακή οικονομία, σε σύγκριση με τα 15 
«παλαιά» μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το γεγονός ότι ο όγκος των 
ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου σε κατασκευές (δηλαδή σε οικίες και 
άλλες κατασκευές), υπερέβαινε, από το 2001 και μετά, την αντίστοιχη επενδυτική 
προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 κατά μέσον όρο, αλλά και στην Ελλάδα 
και την Ισπανία, χώρες που παρουσίαζαν υψηλές επιδόσεις στην οικοδόμηση 
κατοικιών και μεγάλων κατασκευαστικών έργων. 

Διάγραμμα 8 

 
Η περαιτέρω ανάλυση της κατανάλωσης σε συνιστώσες (διάγραμμα 8) δείχνει ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων του ΑΕΠ που οφείλονταν, κατά τα έτη 1996-2010 
στην κατανάλωση, ανάγεται κυρίως στις αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
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Συμπερασματικά, μετά το 2001, η διαρθρωτική κρίση του κυπριακού 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 σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στον 
τρόπο λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας από ένα καθαρά εξωστρεφές σε 
ένα σχετικά εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης. 

Διάγραμμα 9 

 
Κατά το 2009, έτος ύφεσης της κυπριακής οικονομίας, τόσο ο τομέας του τουρισμού 
όσο και η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είχαν αρνητική 
συμβολή στο ΑΕΠ. Η δημόσια κατανάλωση επέδρασε θετικά στην οικονομική 
δραστηριότητα αναχαιτίζοντας κατά τι την οικονομική ύφεση, επιβαρύνοντας ωστόσο 
τα δημόσια οικονομικά. Η συμβολή των εισαγωγών στο ΑΕΠ ήταν εξαιρετικά θετική 
καθώς ο όγκος των εισαγωγών μειώθηκε θεαματικά υπό την επίδραση της 
υποχώρησης της εγχώριας ζήτησης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 9, ο όγκος των 
εισαγωγών παρουσιάζει έντονη εξάρτηση από τις μεταβολές της εσωτερικής 
ζήτησης. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι η μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά το 
2009 οδήγησε σε μειώσεις των εισαγωγών προβλεπόμενες σχετικά ικανοποιητικά 
από την συσχέτισή τους με την εσωτερική ζήτηση.  
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Κατά το 2010, μετά από την ύφεση του 2009, η οικονομία παρουσίασε μικρή 
ανάκαμψη κατά περίπου 1% χάρη στην αύξηση του προϊόντος του τριτογενούς 
τομέα, ενώ ο δευτερογενής τομέας συνέχισε την πτωτική του πορεία. Η αύξηση στο 
ΑΕΠ κατά το 2010 οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση των αποθεμάτων και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί ως ελάσσονος σημασίας γεγονός, το οποίο δεν 
καταγράφει ουσιαστική βελτίωση της οικονομίας, αφού οι ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν το 2010 κατά 7,9% σε συνέχεια της μείωσης 9,1% του 
2009, και η εγχώρια κατανάλωση, δημόσια και ιδιωτική, αυξήθηκε με πολύ μικρούς 
ρυθμούς (0,5% και 0,8% αντίστοιχα). Επιπλέον, οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν το 
2010 στη μείωση του ΑΕΠ κατά 1,2% εκατοστιαίες μονάδες. 

Η υποχώρηση της σημασίας του τουρισμού και συνακόλουθα των εξαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών ως κινητήριας δύναμης της μεγέθυνσης του ΑΕΠ, κατά 
τη δεκαετία του 2000, είχε επιπτώσεις στις εξωτερικές ανταλλαγές της χώρας 
και το εμπορικό ισοζύγιο (αγαθών και υπηρεσιών). Αυτό προκύπτει από την 
ανάλυση των στοιχείων των εξωτερικών συναλλαγών που δείχνει ότι οι κίνδυνοι για 
μια σοβαρή και μακροχρόνια ύφεση της κυπριακής οικονομίας ήταν ήδη υπαρκτοί 
πριν από την τραγωδία στο Mαρί, εξαιτίας μιας σειράς αδυναμιών που είναι εμφανείς 
στις εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου, στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και στην υστέρηση του επιπέδου 
της παραγωγικότητας έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 10, οι αγορές προορισμού των κυπριακών εξαγωγών 
παρουσίασαν θεαματική άνοδο κατά την περίοδο 1995-2008. Η εξέλιξη αυτή 
σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που 
σημειώθηκαν στην Ελλάδα και στην Βρετανία, δηλαδή σε δύο από τους 
σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Κύπρου. Εντούτοις, οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, δεν ωφελήθηκαν από αυτήν την μεγέθυνση των 
αγορών προορισμού στον ίδιο βαθμό με άλλες αναπτυγμένες χώρες. Αυτό φαίνεται 
στο γεγονός ότι η αύξηση του όγκου των κυπριακών εξαγωγών ήταν μικρότερη από 
την αντίστοιχη μεγέθυνση των αγορών προορισμού.  

Για να αποτιμήσουμε σωστά τις εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου κατά την τελευταία 
δεκαετία θα πρέπει να διορθώσουμε τον όγκο των εξαγωγών της με την μεγέθυνση 
των αγορών προορισμού των κυπριακών εξαγωγών. 
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Διάγραμμα 10 

 
Διάγραμμα 11 
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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: 35 industrial markets) 
βρίσκουμε ότι η εξαγωγική επίδοση της Κύπρου (διάγραμμα 10) παρουσίασε πτώση 
στο πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 2000 και σταθεροποιήθηκε εν συνεχεία σε 
χαμηλά επίπεδα.  

Στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 10, 
συρρικνώθηκαν οι αγορές προορισμού των Κυπριακών εξαγωγών κατά περίπου 
15% και ως συνέπεια, μειώθηκε και ο όγκος των κυπριακών εξαγωγών. Η εξαγωγική 
επίδοση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, γεγονός που υποδηλώνει ότι εν μέσω 
κρίσης, οι κυπριακές επιχειρήσεις κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα μερίδιά τους στις 
εξαγωγικές αγορές.  

Σημαντικό δείκτη των ανταγωνιστικών επιδόσεων στο εξωτερικό εμπόριο αποτελεί 
και η διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά, δηλαδή ο βαθμός κάλυψης της 
εγχώριας ζήτησης από εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.  

Η διείσδυση των εισαγωγών, υπολογισμένη σε σταθερές τιμές (διάγραμμα 11), ώστε 
οι μεταβολές της να αντανακλούν μεταβολές σε όγκο, παρουσίασε αύξηση κατά το 
1995-2001 και πτώση κατά την διετία 2002-2003, έτσι ώστε παρέμεινε 
μεσοπρόθεσμα αμετάβλητη στο σύνολο της περιόδου 1995-2003. Παρουσίασε όμως 
μεγάλη άνοδο κατά τα έτη 2004-2008, ιδιαίτερα δε κατά την διετία 2007-2008.  

Από τα τριμηνιαία στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών προκύπτει ότι η μακροχρόνια 
τάση μεταβολής της διείσδυσης των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά, σε σταθερές 
τιμές (δηλαδή σε όγκο), ήταν εξαιρετικά ανοδική κατά το 2007 και το πρώτο 
εννεάμηνο του 2008.  
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Διάγραμμα 12 

 
Διάγραμμα 13 
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Οι επιπτώσεις της κρίσης στην διείσδυση των εισαγωγών είναι θεαματικές, αφού η 
διείσδυση μειώθηκε (σε ετήσιους όρους) από 57% περίπου το 2008 σε 49% το 2009 
και το 2010. Πρόκειται για την θεαματική μείωση των εισαγωγών που παρατηρήθηκε 
εξαιτίας της ύφεσης του 2009 και η οποία επέτρεψε στην εγχώρια ζήτηση να 
αντισταθμίσει εν μέρει την αρνητική επίπτωση που είχε στο ΑΕΠ η υποχώρηση της 
εξωτερικής ζήτησης. Η διείσδυση των εισαγωγών, υπολογισμένη σε τρέχουσες τιμές, 
ήταν και παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα σε σταθερές τιμές 
(διάγραμμα 11). Η παρατηρούμενη διαφορά εξηγείται από το γεγονός ότι το επίπεδο 
των τιμών των εισαγομένων προϊόντων ήταν και παραμένει χαμηλότερο από το 
επίπεδο τιμών των εγχωρίως παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών. 

Η διαφορά των μεταβολών των τιμών των εισαγομένων προϊόντων από τις 
αντίστοιχες μεταβολές του αποπληθωριστή του ΑΕΠ παρουσίασε κατά το 1995-2008 
μεγάλες διακυμάνσεις. Εντούτοις, στο σύνολο της περιόδου, η μακροχρόνια τάση 
ήταν πτωτική (διάγραμμα 12). Με άλλα λόγια, μακροπρόθεσμα τα εισαγόμενα τείνουν 
να ακριβαίνουν με μικρότερο ρυθμό από τον αντίστοιχο των τιμών των εγχωρίως 
παραγομένων προϊόντων. Αυτό τουλάχιστον ίσχυε για την περίοδο 1996-2008, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 12, ενώ κατά την διετία της κρίσης παρατηρήθηκε σημαντική 
παρέκκλιση από την μακροχρόνια τάση (Οι τιμές των εισαγομένων αυξήθηκαν 
περισσότερο από τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ εξαιτίας της ανόδου των τιμών του 
πετρελαίου και των άλλων πρώτων υλών. Επιπλέον υπήρξε μείωση κάποια μείωση 
των εγχωρίων τιμών κατά το 2009). 

Η αυξανόμενη διεθνοποίηση της κυπριακής οικονομίας συνοδευόταν, ήδη πριν την 
έναρξη της κρίσης, από ανισορροπία στη σχέση εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών. Η ανισορροπία αυτή βρίσκεται στον πυρήνα των προβλημάτων που 
έχουν εμφανιστεί πρόσφατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου. 

Η κυπριακή οικονομία αναπτύσσεται και λειτουργεί διατηρώντας μεγάλο έλλειμμα στο 
εμπορικό ισοζύγιο αγαθών. Κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990, το 
εμπορικό έλλειμμα αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίαζε σχετική σταθερότητα 
(περίπου στο 22%). Από το έτος 2000, ωστόσο, παρουσιάζονται τα πρώτα 
ανησυχητικά σημεία διεύρυνσης του ελλείμματος, και παρά την βελτίωση των ετών 
2003-2005, από το 2006 έως το 2008 παρατηρήθηκε νέα επιδείνωση που οδήγησε 
σε έλλειμμα μεγαλύτερο του 30% του ΑΕΠ (διάγραμμα 13). Κατά την πρώτη διετία 
της κρίσης, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών επανήλθε στο 25% του ΑΕΠ χάρη στη 
θεαματική μείωση των εισαγωγών του 2009. 
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Διάγραμμα 14 

 
Διάγραμμα 15 
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Η σταθερότητα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ πριν το 2000 
ήταν διατηρήσιμη χάρη στην ύπαρξη ενός εξαιρετικά θετικού εμπορικού ισοζυγίου 
υπηρεσιών που υπερέβαινε το 20% του ΑΕΠ. Το πλεόνασμα αυτό παρουσίασε 
μάλιστα βελτίωση μέχρι και το 2001. Η βελτίωση αυτή αποτελούσε την τελική φάση 
ανόδου του κυπριακού μαζικού τουρισμού. Με την σταθεροποίηση του αριθμού των 
περιηγητών στην Κύπρο, το εμπορικό ισοζύγιο υπηρεσιών υποχώρησε στα 
προηγούμενα επίπεδα, της περιόδου 1995-2000. Αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για 
την πορεία του εμπορικού ισοζυγίου υπηρεσιών ότι κατά την δεκαετία του 2000 
παρέμεινε εντός της ζώνης του 20%-25% παρά την σχετική παρακμή του τουρισμού 
στην Κύπρο. 

Το άθροισμα των δύο επιμέρους ισοζυγίων (αγαθών και υπηρεσιών) σχηματίζει το 
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών του οποίου η εξέλιξη φαίνεται στο διάγραμμα 14.  

Η βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών μέχρι το 2001, χάρη στην 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 αντιστρέφεται 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 ισοζύγιο υπηρεσιών δεν μπόρεσε 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 κατά το 2009 και της 
περιστολής της ζήτησης, το έλλειμμα στο ισοζύγιο υποχώρησε στο επίπεδο του -5% 
και του -6,5% περίπου το 2010. Για να διαπιστώσουμε εάν η επιδείνωση που 
καταγράφεται στα στοιχεία του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών οφείλεται 
αποκλειστικά στις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου κατά την υπό εξέταση περίοδο, 
εξετάζουμε τις μεταβολές του όγκου των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών (διάγραμμα 15). Διαπιστώνουμε ότι ο όγκος των εισαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών αυξανόταν, από το 2004 έως το 2008, με σαφώς ταχύτερους ρυθμούς 
από τις εξαγωγές. Η εξέλιξη αυτή ανακόπηκε με την κρίση. 
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Διάγραμμα 16 

 
Διάγραμμα 17 
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Η επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν μπορεί, επομένως, να 
αποδοθεί αποκλειστικά στις δυσμενείς τιμές του πετρελαίου, αλλά και σε 
προβλήματα διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της 
επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών προέρχεται από τα στοιχεία των 
τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών: Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 16, 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 
2009-2010 αλλά και η σταθεροποίησή του στο επίπεδο του 6,5% περίπου, χωρίς να 
διαφαίνεται κάποια τάση περαιτέρω βελτίωσης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 17, οι 
καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις, στην περίπτωση της κυπριακής οικονομίας δεν 
έχουν καλύψει μέχρι σήμερα σημαντικό μέρος του ελλείμματος αγαθών και 
υπηρεσιών. Κατά τα έτη 2007-2008, μάλιστα, κατέστησαν σχεδόν μηδενικές και το 
2009-2010 αρνητικές. Διαρθρωτική αδυναμία της κυπριακής οικονομίας αποτελεί και 
η μόνιμη καθαρή εκροή πρωτογενούς εισοδήματος που ανέρχεται σε τουλάχιστον 
3% του ΑΕΠ ετησίως (διάγραμμα 17).  

Διάγραμμα 18 

 
Ως αποτέλεσμα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ (που 
είναι το άθροισμα ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών, καθαρών τρεχουσών 
μεταβιβάσεων και καθαρού πρωτογενούς εισοδήματος) ανήλθε σε ανησυχητικά 
επίπεδα κατά το 2007 και το 2008 (διάγραμμα 18). Εν συνεχεία επήλθε όμως 
διόρθωση που προκλήθηκε από την κρίση. Πρόκειται για διόρθωση που δεν 
σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας αλλά με την μείωση 
της εσωτερικής ζήτησης και την επίδραση που είχε αυτή στις εισαγωγές.  
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Παρά την διόρθωση αυτή, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
ανερχόταν κατά την διετία 2009-2010 σε 8%-9%, βρισκόταν δηλαδή σε πολύ υψηλά 
επίπεδα.  

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 
σύστημα της Κύπρου, ιδιαίτερα ο τουρισμός, δεν μπόρεσαν να αυξήσουν το 
εισόδημα από τις εξαγωγές όσο θα έπρεπε. Για τον λόγο αυτόν, η 
ανταγωνιστικότητα αναδεικνύεται σε αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Με δεδομένες αυτές τις 
εξελίξεις καθίσταται προφανής και η αποτυχία της στρατηγικής που ασκήθηκε 
στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
του κυπριακού τουρισμού μέσω της επιβολής ευελιξίας στην αγορά εργασίας 
και μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Έχει αποδειχθεί στην πράξη 
πλέον ότι είναι αδιέξοδη η πολιτική πολλών επιχειρήσεων του τουριστικού 
τομέα, που συνήθως δοκιμάζουν να αποκαταστήσουν τα κέρδη τους 
ακολουθώντας έναν υποτιθέμενο «εύκολο δρόμο» βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας, με εντατική χρήση των νόμιμων και άτυπων ευελιξιών 
της αγοράς εργασίας, με ανατροπή του ισχύοντος πλαισίου συλλογικών 
διαπραγματεύσεων μέσω των ατομικών συμβάσεων και με καταβολή χαμηλών 
αμοιβών. Όπως επανειλημμένα έχουν επισημάνει οι εκθέσεις του ΙΝΕΚ 
προηγουμένων ετών, το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας του κυπριακού 
τουρισμού δεν είναι δυνατόν να λυθεί παρά μόνον με αναδιάρθρωση των 
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. 
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Διάγραμμα 19 

 
Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, που είναι σημαντικός 
παράγοντας ανταγωνιστικότητας (υπολογισμοί με βάση τους δείκτες τιμών 
καταναλωτή της Κύπρου και των ανταγωνιστριών χωρών) επηρέασε 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).  

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 
καταναλωτή ή το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ, υπολογίζονται με 
στάθμιση το μέγεθος του ΑΕΠ κάθε χώρας της ευρωζώνης, 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 
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μέγεθος 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.  

Διάγραμμα 20 

 

Αυτό είχε επιπτώσεις στον λόγο εξαγωγών / εισαγωγών και στο ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 20, οι μεταβολές της ανταγωνιστικότητας 
τιμής (που είναι το αντίστροφο της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής 
ισοτιμίας) επηρεάζουν σημαντικά τις μεταβολές του λόγου εξαγωγών / εισαγωγών. 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 στον λόγο εξαγωγών / εισαγωγών. Στο 
τέλος της υπό εξέταση περιόδου, 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 από το -8% στο +2% περίπου. Βεβαίως, οι μεταβολές του 
λόγου εξαγωγών / εισαγωγών εξαρτώνται και από τις μεταβολές της ζήτησης στην 
Κύπρο και στις ανταγωνίστριες χώρες. Για τον λόγο αυτό, η αύξηση του λόγου 
εξαγωγών / εισαγωγών κατά το 2009-2010 δεν αντανακλά μόνον την ευνοϊκότερη 
συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, αλλά και την μεγάλη μείωση των εισαγωγών στις 
κυπριακές αγορές προϊόντων.  
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Διάγραμμα 21 

 

Διάγραμμα 22 
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Από το 1998, οι τιμές εξαγωγών της Κύπρου σε εθνικό νόμισμα αυξάνονται με 
ρυθμούς παραπλήσιους των 35 σημαντικότερων ανταγωνιστριών χωρών και με 
σαφώς μικρότερους του κυπριακού ΑΕΠ. Εντούτοις, εάν υπολογίσουμε τις τιμές 
εξαγωγών σε δολάρια ΗΠΑ, τότε προκύπτει άνοδος 15% περίπου μέχρι το 2008 
(διάγραμμα 21). Έτσι, οι επιδόσεις της Κύπρου σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές ήταν 
δυσμενείς κατά τα έτη 2006-2008 εξαιτίας του ανατιμημένου ευρώ (και  παλαιότερα 
της ανατιμημένης κυπριακής λίρας). 

Αυτή η διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι κατά τα έτη 2007-2008, κατά τα 
οποία υπήρξε μια κάποια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής της Κύπρου έναντι 
της ευρωζώνης (διάγραμμα 19), παρατηρήθηκε ταυτοχρόνως επιδείνωση στο 
κυπριακό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Η επιδείνωση αυτή προήλθε από τις 
ανταλλαγές της Κύπρου με τις χώρες εκτός ζώνης του ευρώ έναντι των οποίων 
αυξήθηκαν οι τιμές, αλλά σχετίζεται επίσης και με παράγοντες διαρθρωτικής κρίσης 
του τουριστικού τομέα. 

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 στην 
δημιουργία μεγάλων εξωτερικών ελλειμμάτων καθώς το παραγωγικό σύστημα 
της Κύπρου, ιδιαίτερα ο τουρισμός, δεν μπορούσαν πλέον να προσφέρουν 
επαρκώς ανταγωνιστικά προϊόντα. 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. 

Η πορεία προς την μεγέθυνση του ελλείμματος στις εξωτερικές ανταλλαγές στη 
διάρκεια της δεκαετίας του 2000 φαίνεται στο διάγραμμα 22 

, στο οποίο ο οριζόντιος άξονας μετρά το ΑΕΠ και ο κατακόρυφος την 
ανταγωνιστικότητα τιμής. Η καμπύλη ισοσκελισμένου εξωτερικού εμπορίου είναι ο 
γεωμετρικός τόπος όλων των συνδυασμών επιπέδου παραγωγής (άρα και ζήτησης) 
και ανταγωνιστικότητας τιμής για τους οποίους είναι μηδενικό το εμπορικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών.  

Κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000, η κυπριακή οικονομία βρισκόταν στο 
ανώτερο αριστερό τμήμα του διαγράμματος, δηλαδή σε μια περιοχή υψηλής 
ανταγωνιστικότητας τιμής και χαμηλού ΑΕΠ (σε σύγκριση με το σημερινό ΑΕΠ). Τόσο 
η υψηλή ανταγωνιστικότητα τιμής όσο και το χαμηλότερο επίπεδο ζήτησης 
επέτρεπαν στην κυπριακή οικονομία να παραγάγει 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 
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διαγράμματος, με χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα τιμής και υψηλότερο ΑΕΠ. Τόσο η 
χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα όσο και το υψηλότερο επίπεδο ζήτησης οδήγησαν 
στην μεγέθυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (η οικονομία 
βρίσκεται δεξιά και μακριά από την καμπύλη ισοσκελισμένου εξωτερικού εμπορίου). 

Η πορεία αυτή δείχνει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας χωρίς την 
ανάκαμψη των εξαγωγών (επομένως κατά κύριο λόγο του τουρισμού) δεν θα 
μπορούσε να συνεχιστεί, ακόμη και εάν δεν είχε ξεσπάσει η κρίση, της οποίας η 
εκδήλωση δεν επέτρεψε στις επιπτώσεις του προβλήματος ανταγωνιστικότητας να 
εμφανιστούν πλήρως και ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες. 
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Η περίοδος 1995-2008 εμφανίζεται ως μία σχετικά ομοιογενής περίοδος μεγέθυνσης 
της κυπριακής οικονομίας, είτε όσον αφορά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά 
κάτοικο, είτε όσον αφορά την παραγωγικότητα της εργασίας. 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 31,5% υψηλότερο από το 
αντίστοιχο του 1995. Μετά από τα δύο πρώτα έτη της κρίσης είχε ωστόσο 
υποχωρήσει στο 29,0%. 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 περίπου 22%, στο οποίο και παρέμεινε και 
στην διάρκεια των δύο πρώτων ετών της κρίσης.  

Βεβαίως, αυτή η ανοδική πορεία πραγματοποιήθηκε με πρόσκαιρες επιβραδύνσεις 
και επιταχύνσεις οι οποίες ωστόσο δεν αναιρούν την μακροχρόνια εικόνα της 
ανοδικής πορείας του προϊόντος και της παραγωγικότητας.  

Διάγραμμα 23 
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Διάγραμμα 24 

 
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 35 
πιο προηγμένων χωρών. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι θετικό ρόλο στην εξέλιξη 
αυτή ανέλαβε η εγχώρια ζήτηση. Ωστόσο, ο ρόλος αυτός διαφοροποιήθηκε μετά το 
2003: ενώ μέχρι τότε η πρόοδος που συντελέστηκε στις αυξήσεις του ΑΕΠ βασίστηκε 
λιγότερο στην εγχώρια ζήτηση και περισσότερο στις εξαγωγές, μετά το 2003 ισχύει το 
αντίστροφο (αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι η καμπύλη του ΑΕΠ περνάει κάτω από 
την καμπύλη της εγχώριας ζήτησης). Πρόκειται για την μετατροπή της εγχώριας 
ζήτησης σε κυριότερο κινητήρα της ανάπτυξης στην Κύπρο. 

Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 2, η ανάπτυξη της δεκαετίας του 2000, με κυριότερες 
κινητήριες δυνάμεις την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδομική δραστηριότητα 
οδήγησε μεν σε μια πενταετία υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ, πλην όμως και 
στην δημιουργία μεγάλων εξωτερικών ελλειμμάτων καθώς το παραγωγικό σύστημα 
της Κύπρου, ιδιαίτερα ο τουρισμός, δεν μπορούσαν πλέον να προσφέρουν επαρκώς 
ανταγωνιστικά προϊόντα. Σημαντική σε αυτή τη διαδικασία ήταν η ενίσχυση της 
εγχώριας ζήτησης που προήλθε από τον άνετο δανεισμό των νοικοκυριών και την 
χρηματοδότηση της οικοδομικής δραστηριότητας, και βεβαίως από την μείωση των 
επιτοκίων εκείνης της περιόδου. 
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Διάγραμμα 25 

 
Όσον αφορά την σημασία του δανεισμού των νοικοκυριών σε αυτή τη διαδικασία, 
είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο μέσος πραγματικός μισθός παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητος από το 2003 έως το 2010 σε ένα επίπεδο ανώτερο του 1995 κατά 20% 
(διάγραμμα 25), η ιδιωτική κατανάλωση ανήλθε κατακόρυφα κατά περίπου 80%. 
Όπως συμβαίνει συχνά 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, πέραν των μισθών, εισοδήματα (δηλαδή σε κέρδη και 
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.  
Όσον αφορά την ανάκαμψη και την άνθιση της οικοδομικής δραστηριότητας στην 
Κύπρο είχε μεγάλες επιπτώσεις στον ρυθμό ανάπτυξης καθώς ο τομέας των 
κατασκευών, όχι μόνον αυξάνει την απασχόληση και μέσω αυτής τα διαθέσιμα 
εισοδήματα και το ΑΕΠ, αλλά διαθέτει επίσης σημαντικές διακλαδικές σχέσεις με το 
εγχώριο παραγωγικό σύστημα, έτσι ώστε η αύξηση της παραγωγής σε κατασκευές 
να αυξάνει την ζήτηση για μια σειρά ενδιάμεσων αναλώσεων η οποία απευθύνεται σε 
εγχώριους παραγωγούς. Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων (στις οποίες 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο η επί πιστώσει ιδιωτική κατανάλωση και η 
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απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικοδομικής δραστηριότητας) η εγχώρια ζήτηση 
στην Κύπρο υπερέβη ένα κρίσιμο επίπεδο που οδήγησε το ΑΕΠ πάνω από την 
μακροχρόνια τάση του επί τρία συνεχή έτη, 2006 έως 2008 (διάγραμμα 26). Σε αυτό 
συνέβαλε κατά τι και ο τομέας του τουρισμού, ο οποίος αύξησε συγκυριακά τις 
πωλήσεις του, κατά την τετραετία 2004-2007, χάρη στην επιτάχυνση του ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ και την αύξηση του αριθμού των περιηγητών από την Ρωσία. 

Διάγραμμα 26 

 

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 και κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 
2008 (δηλαδή μέχρι την έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης). Υπήρχε 
επομένως ανάγκη για προσαρμογή της οικονομίας ήδη πριν την έναρξη της κρίσης 
κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008.  

Ο τύπος της ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο μετά το 2002, είχε 
επιπτώσεις και στην παραγωγικότητα της εργασίας. Εφόσον η έμφαση δόθηκε 
περισσότερο στις επενδύσεις σε οικοδομές και σε άλλες κατασκευές, και λιγότερο 
στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στον οργανωτικό εκσυγχρονισμό της οικονομίας, 
και εφόσον δόθηκε προτεραιότητα στη μείωση του κόστους εργασίας για να βελτιωθεί 
η ανταγωνιστικότητα, ήταν αναμενόμενο οι αυξήσεις της παραγωγικότητας να 
υστερούν. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο διάγραμμα 27: η μέση ετήσια αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας κατά την περίοδο 2002-2008 ή την περίοδο 2002-
2010 ήταν κατά προσέγγιση 0,5%. 
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Διάγραμμα 27 

 

Διάγραμμα 28 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 28, αυτό είχε ως συνέπεια την ανακοπή της ανοδικής 
πορείας που παρουσίαζε η παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο έναντι των 35 
προηγμένων χωρών. Ενώ από το 1995 έως το 2006 το εν λόγω μέγεθος αυξήθηκε 
κατά 20% περίπου, στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε. Έτσι, το χάσμα 
παραγωγικότητας με τον 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 ή απόκλιση της κυπριακής παραγωγικότητας της εργασίας 
με τον μέσο όρο της ΕΕ-15) θα έπρεπε να είναι αντικείμενο ανησυχίας και μελέτης. 

Συγκριτικά με τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, οι κυπριακές επιδόσεις 
της περιόδου 1995-2008, όσον αφορά την πραγματική σύγκλιση, παρουσίασαν 
μεγάλη βελτίωση. Από τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1990, η κυπριακή οικονομία 
παρουσίασε ταχεία σύγκλιση προς τον μέσο όρο του ΑΕΠ ανά κάτοικο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 πιο αναπτυγμένων χωρών. 

Διάγραμμα 29 

 

Ο σχετικός δείκτης (διάγραμμα 29), ο οποίος κατά το 1990 ανερχόταν σε 73% 
περίπου, ακολούθησε ανοδική πορεία, έτσι ώστε στην 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 
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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%. 
Κατά τα αμέσως επόμενα έτη 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 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 με 
Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) πραγματοποίησε άλμα από το 81% περίπου του 
μέσου όρου της ΕΕ-15 το 2006 στο 88% το 2008. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι η 
διαφορά του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην Κύπρο από το αντίστοιχο μέσο 
μέγεθος της ΕΕ-15 κατά την εν λόγω διετία ήταν αυξημένη. Πρόκειται για την διετία 
κατά την οποία ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας παραμένει υψηλός 
κυρίως χάρη στον δανεισμό, την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδομική 
δραστηριότητα, το  ΑΕΠ αυξάνεται πάνω από την μακροχρόνια τάση του και 
διευρύνεται θεαματικά το εξωτερικό ισοζύγιο παράλληλα με την αύξηση της 
εσωτερικής ζήτησης και των εισαγωγών. 

Για την περιγραφή της διαδικασίας της πραγματικής σύγκλισης, πραγματοποιούμε 
ανάλυση του ΑΕΠ ανά κάτοικο σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης (ως ποσοστό του 
αντίστοιχου μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε τρεις συνιστώσες: την 
παραγωγικότητα της εργασίας, το ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό συμμετοχής του 
πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό.  

Η ανάλυση αυτή βασίζεται στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Μια ισχυρή, 
αποτελεσματική οικονομία επιτυγχάνει την συνεχή άνοδο του ΑΕΠ ανά κάτοικο. Η 
παραγωγικότητα και το επίπεδο ζωής συνδέονται στενά: όσο αυξάνεται η 
παραγωγικότητα, τόσο αυξάνεται και το ΑΕΠ ανά κάτοικο –θεωρώντας όλους τους 
άλλους παράγοντες σταθερούς. Διότι, η παραγωγικότητα της εργασίας είναι το 
προϊόν που παράγει κατά μέσο όρο ένας απασχολούμενος ετησίως. Επομένως, εάν 
θεωρήσουμε την αναλογία των απασχολουμένων στον πληθυσμό ως σταθερή, όσο 
μεγαλύτερη είναι η παραγωγικότητα, τόσο μεγαλύτερο είναι και το προϊόν ανά 
κάτοικο. Ωστόσο, για να υπάρξει πραγματική σύγκλιση, η αύξηση της 
παραγωγικότητας δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί σε βάρος της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, διότι, η ικανότητα να επιτύχουμε υψηλά ποσοστά απασχόλησης επηρεάζει 
άμεσα το επίπεδο ζωής καθώς παράγει εισοδήματα για ένα μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού. Έτσι, εκτός από την παραγωγικότητα της εργασίας, το ποσοστό του 
πληθυσμού που συμμετέχει στον ενεργό πληθυσμό, που αποτελεί δηλαδή το 
εργατικό δυναμικό της χώρας (το σύνολο των ατόμων που είναι διαθέσιμα προς 
εργασία), επηρεάζει θετικά την πραγματική σύγκλιση. Θεωρώντας όλους τους άλλους 
παράγοντες ως σταθερούς, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό συμμετοχής, τόσο 
μεγαλύτερο είναι και το ΑΕΠ ανά κάτοικο, διότι περισσότεροι εργαζόμενοι παράγουν 
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περισσότερο προϊόν, ακόμη και αν η παραγωγικότητα παραμένει σταθερή. Το 
ποσοστό ανεργίας, τέλος, επιδρά αρνητικά επί της διαδικασίας της πραγματικής 
σύγκλισης, διότι αποτελεί το ποσοστό εκείνο του εργατικού δυναμικού που παραμένει 
αχρησιμοποίητο: όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανεργίας, τόσο χαμηλότερο είναι 
το ΑΕΠ ανά κάτοικο (θεωρώντας πάντοτε τους άλλους παράγοντες ως 
αμετάβλητους). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε τρεις συνιστώσες φαίνονται στα 
διαγράμματα 30, 31 και 32. 

Διάγραμμα 30 

 
Από την ανάλυση σε τρεις συνιστώσες διαπιστώνουμε τα εξής:  

Τα έτη 1995-2001 ήταν μια επταετία αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας 
στην Κύπρο, ταχύτερης από τον μέσο όρο στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (διάγραμμα 30), και για τον λόγο αυτό, απετέλεσε τον βασικό καθοριστικό 
παράγοντα της πραγματικής σύγκλισης. Ενώ το 1995 η παραγωγικότητα της 
εργασίας στην Κύπρο ανερχόταν σε 70% περίπου του μέσου όρου της ΕΕ-15, το 
2001 είχε ανέλθει στο 75%. Κατά τα αμέσως επόμενα έτη, 2002-2006, η 
παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο σταθεροποιήθηκε σε σχέση με τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο στο επίπεδο του 75%. Στην συνέχεια (2007-2009), η 
παραγωγικότητα της εργασίας ως ποσοστό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πραγματοποίησε ένα άλμα 5 εκατοστιαίων μονάδων από το 75% στο 80% 
περίπου. Εντούτοις, η βελτίωση αυτή δεν φανερώνει τις καλές επιδόσεις της 
κυπριακής οικονομίας όσο τις κακές επιδόσεις της ζώνης αναφοράς. Συνολικά, η 
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παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο, εάν κάνουμε αφαίρεση πρόσκαιρων 
παραγόντων που την απομάκρυναν από την μακροχρόνια τάση της, παρέμεινε 
ανοδική ως ποσοστό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η 
συμβολή της στην διαδικασία της πραγματικής σύγκλισης υπήρξε θετική και 
σημαντική. Παρόλα αυτά, η βελτίωση του 2007-2008 είναι 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 αντανακλά σε 
μεγάλο βαθμό τις δυσμενείς εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. 

Διάγραμμα 31 

 
Ο δείκτης πραγματικής σύγκλισης βελτιώνεται καθώς αυξάνεται το ποσοστό 
συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό ως ποσοστό του αντίστοιχου 
μεγέθους στην ΕΕ-15. Στην περίπτωση της Κύπρου, η αύξηση του ποσοστού 
συμμετοχής ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της πραγματικής σύγκλισης 
από το 2003 μέχρι και το 2010, ενώ κατά 1995-2002 η επίδρασή του ήταν σχεδόν 
μηδενική. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 31, το ποσοστό συμμετοχής στην Κύπρο 
διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της υπό εξέταση περιόδου υψηλότερο από 
το αντίστοιχο μέγεθος στην ΕΕ-15 και από το 2003 ακολούθησε ανοδική πορεία 
σαφώς ταχύτερη από αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Διάγραμμα 32 

 
Η θετική επίδραση που είχε στο επίπεδο σύγκλισης το ποσοστό ανεργίας στην 
Κύπρο, εφόσον παραμένει σημαντικά μικρότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, φαίνεται στο διάγραμμα 32. Από το 2008, το ποσοστό ανεργίας στην 
Κύπρο αυξάνεται   για πρώτη φορά σε επίπεδα σαφώς ανώτερα από την ιστορική 
του τάση που τοποθετείτο στο 4%. Εντούτοις, παρόμοια 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 
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.  

Βεβαίως, οι τρεις συνιστώσες του επιπέδου σύγκλισης δεν είναι μεταβλητές 
ανεξάρτητες μεταξύ τους. Στον βαθμό που επιταχύνεται η παραγωγικότητα, 
επιβραδύνεται η αύξηση της απασχόλησης βραχυπρόθεσμα, άρα και η ικανότητα της 
οικονομικής μεγέθυνσης να αυξήσει άμεσα την απασχόληση. Επομένως, οι δύο 
στόχοι –της αύξησης της απασχόλησης και της αύξησης της παραγωγικότητας της 
εργασίας– είναι γενικώς αντιφατικοί στην βραχυπρόθεσμη διάρκεια. Εντούτοις, οι 
αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας οδηγούν μακροπρόθεσμα σε αύξηση 
της απασχόλησης, διότι η αύξηση της παραγωγικότητας μακροπρόθεσμα επιτρέπει 
στο οικονομικό σύστημα να παρακάμψει τις εγγενείς αντιφάσεις του και τα 
διαρθρωτικά του προβλήματα.  

Εν κατακλείδι, και οι τρεις συνιστώσες (παραγωγικότητα, ποσοστό συμμετοχής, 
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ποσοστό ανεργίας) φαίνονται να συνέβαλαν στην διαδικασία της πραγματικής 
σύγκλισης. Ωστόσο, αυτή η ευνοϊκή γενική εικόνα απαλύνεται εάν λάβουμε υπόψη 
μας, πρώτον, ότι η συμβολή των δύο συνιστωσών, της παραγωγικότητας της 
εργασίας και του ποσοστού ανεργίας, κατά τα τελευταία έτη, αντανακλά περισσότερο 
δυσμενείς εξελίξεις στην περιοχή αναφοράς (στην ΕΕ-15) και λιγότερο θετικές 
εξελίξεις στην Κύπρο, και δεύτερον, ότι η πραγματική σύγκλιση της διετίας 2007-2008 
πραγματοποιήθηκε με απομάκρυνση της κυπριακής οικονομίας από την εξωτερική 
και την εσωτερική της ισορροπία σε ένα επίπεδο ανάπτυξης που δεν ήταν 
διατηρήσιμο. 

Προκειμένου να αναλυθεί η διαδικασία της συσσώρευσης κεφαλαίου στην Κύπρο, 
πραγματοποιούμε υπολογισμούς με βάση ποσοτικούς δείκτες και στοιχεία των Εθνικών 
Λογαριασμών, των Εργατικών Στατιστικών και της βάσης δεδομένων Ameco της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Οι υπολογισμοί που ακολουθούν αφορούν στο σύνολο της οικονομίας. Ως 
ποσοτικοί δείκτες κατάλληλοι για την ανάλυση της συσσώρευσης κεφαλαίου έχουν προταθεί 

 οι παρακάτω δείκτες, τους οποίους και έχουμε υιοθετήσει: 

• R: η αποδοτικότητα του κεφαλαίου πριν από την φορολόγηση των κερδών και την 
αφαίρεση των χρηματοοικονομικών δαπανών. 

• Υ: η προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές, υπολογισμένη ως η διαφορά (ακαθάριστη 
αξία παραγωγής)-(ενδιάμεσες αναλώσεις). Ως ενδιάμεσες αναλώσεις νοούνται όλες 
οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Η 
καθαρή προστιθέμενη αξία μπορεί να υπολογισθεί και ως το άθροισμα (μικτά κέρδη + 
φόροι + δαπάνες προσωπικού). 

• WL: το πραγματικό μικτό εισόδημα της εργασίας (καθαροί μισθοί + καθαρή τεκμαρτή 
αμοιβή αυτοαπασχολουμένων + εισφορές εργαζομένων +εργοδοτικές εισφορές + 
λοιπές δαπάνες προσωπικού).  

• Κ: το απόθεμα παγίου κεφαλαίου.  

• WL/Y: το μερίδιο της εργασίας στην προστιθέμενη αξία, δηλαδή το ποσοστό της 
προστιθέμενης αξίας που ιδιοποιείται η εργασία. Η συμπληρωματική ποσότητα του 
μεριδίου εργασίας 1-(WL/Y) είναι το μερίδιο των μικτών κερδών πριν την 
φορολόγησή τους. 

• Υ/Κ: ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου (παραγωγικότητα του κεφαλαίου). Ο δείκτης 
αυτός εκφράζει την ικανότητα της οικονομίας να χρησιμοποιεί λιγότερο ή 
περισσότερο αποτελεσματικά τα κεφάλαιά της -ανεξαρτήτως των δαπανών 
προσωπικού. Ο λόγος προϊόντος /κεφαλαίου (σε σταθερές τιμές) μπορεί να αναλυθεί 
στους παρακάτω δείκτες: την ένταση κεφαλαίου (Κ/L: κεφαλαιακό απόθεμα ανά 
εργαζόμενο) και την παραγωγικότητα της εργασίας (Υ/L: καθαρό προϊόν ανά 
απασχολούμενο). 

• Το μερίδιο της εργασίας WL/Y (σε σταθερές τιμές) αναλύεται με τη σειρά του ως 
εξής: WL/Y=W/(Y/L), όπου W το κόστος εργασίας ανά απασχολούμενο, και Υ/L η 
"(φαινόμενη) παραγωγικότητα της εργασίας" (προστιθέμενη αξία ανά 
απασχολούμενο).  

• Επομένως, η απόδοση του παγίου κεφαλαίου μπορεί να αναλυθεί στους παρακάτω 
δείκτες: R = (1-[WL/Y]) [Y/K] επομένως στην παραγωγικότητα του κεφαλαίου και στο 
μερίδιο της εργασίας στην προστιθέμενη αξία, το οποίο με τη σειρά του αναλύεται 
στην παραγωγικότητα της εργασίας και στο κόστος εργασίας ανά απασχολούμενο 
(σύνολο μισθών και εργοδοτικών εισφορών προς αριθμό εργαζομένων). 
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Άλλοι δείκτες της συσσώρευσης κεφαλαίου είναι οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
(ακαθάριστες επενδύσεις μείον κατανάλωση παγίου κεφαλαίου) ως ποσοστό του ΑΕΠ και η 
ταχύτητα συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου (ρυθμός μεταβολής του κεφαλαιακού 
αποθέματος). Αμφότεροι οι δείκτες περιγράφουν τις επιδόσεις της οικονομίας ως προς τις 
επενδύσεις. Ένας άλλος σημαντικός δείκτης είναι ο ρυθμός μεταβολής της έντασης κεφαλαίου 
(πάγιο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο), που αποτελεί ένα μέτρο της υποκατάστασης εργασίας από 
κεφάλαιο, επομένως του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού του παραγωγικού 
συστήματος. 

Η λογική της παραπάνω ανάλυσης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:  

 

Ο δείκτης της κερδοφορίας στο σύνολο της οικονομίας (δηλαδή η απόδοση 
κεφαλαίου R όπως την ορίσαμε παραπάνω), παρουσίασε άνοδο κατά το δεύτερο 
ήμισυ της δεκαετίας του 1990 και σταθεροποιήθηκε στην συνέχεια στο επίπεδο του 
14% μέχρι το 2006 (διάγραμμα 33). Κατά το 2007-2008 αυξήθηκε περαιτέρω έως το 
15% και τελικά μειώθηκε στο επίπεδο του 14% κατά το 2009-2010. Κάνοντας 
αφαίρεση αυτών των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων κινήσεων, βρίσκουμε 
ότι η συνολική, μακροπρόθεσμη, πορεία της απόδοσης κεφαλαίου ήταν ελαφρώς 
ανοδική.  

Οι μεταβολές της απόδοσης κεφαλαίου ανάγονται, σύμφωνα με το αναλυτικό σχήμα 
που παρουσιάσαμε παραπάνω, σε δύο παράγοντες: πρώτον, στις μεταβολές του 
μεριδίου της εργασίας στο ΑΕΠ (εναλλακτικά, στις μεταβολές του κόστους εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντος σε πραγματικούς όρους) και δεύτερον, στις μεταβολές της 
παραγωγικότητας του κεφαλαίου (της οποίας δείκτη αποτελεί ο λόγος προϊόντος-
κεφαλαίου). 
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Διάγραμμα 33 

 
Το μερίδιο των μισθών στην προστιθέμενη αξία (διάγραμμα 34) παρουσιάζει εικόνα 
σχεδόν συμμετρική προς αυτήν της απόδοσης κεφαλαίου: ενώ είχε σταθεροποιηθεί 
στην διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 
2000, παρουσίασε μείωση από το 2006. Η μείωση του εισοδηματικού μεριδίου της 
εργασίας στο ΑΕΠ είναι ο κυριότερος παράγοντας της αύξησης της απόδοσης του 
παγίου κεφαλαίου κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες το 2007-2008. Η μείωση του μεριδίου 
της εργασίας μετά το 2006, δεν είναι θεαματική, ούτε όμως είναι ασήμαντη αφού 
ανέρχεται σε περίπου 2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή περιγράφει 
μια περιορισμένη πλην όμως αξιοσημείωτη πρωτογενή αναδιανομή του προϊόντος σε 
βάρος του κόσμου της εργασίας. Η σταθεροποίηση του μεριδίου της εργασίας κατά 
την διάρκεια της περιόδου 1995-2006 στο επίπεδο του 58% 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 (διάγραμμα 35). 
Βεβαίως, η ευθυγράμμιση αυτή δεν γινόταν στην βραχυχρόνια αλλά στην 
μεσοπρόθεσμη διάρκεια. Αντιθέτως, μετά το 2006, η μείωση του μεριδίου της 
εργασίας οφειλόταν στην βραδύτερη άνοδο του μέσου πραγματικού μισθού έναντι 
της παραγωγικότητας της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πραγματικές αποδοχές ανά 
απασχολούμενο σταθεροποιήθηκαν από το 2004 μέχρι και το 2010, όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα 35, ενώ συνολικά η παραγωγικότητα αυξήθηκε. 
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Διάγραμμα 34 

 
Διάγραμμα 35 

 

Ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου στην Κύπρο (διάγραμμα 36), 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, 
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εξαιτίας της ύφεσης και της επακόλουθης αύξησης του αργούντος παραγωγικού 
δυναμικού εμφανίσθηκαν αρκετά έντονα σημεία υποχώρησης στον λόγο προϊόντος / 
κεφαλαίου. Δεν πρόκειται επομένως για υποχώρηση που δείχνει την ανάπτυξη 
διαρθρωτικών αδυναμιών αλλά για κάμψη συγκυριακού χαρακτήρα, που σχετίζεται 
με την υποχώρηση του όγκου της παραγωγής. Επομένως, 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. Η ανοδική πορεία της παραγωγικότητας του παγίου κεφαλαίου στην 
Κύπρο είχε επιπτώσεις και στην εξέλιξη του δείκτη κερδοφορίας: η συμβολή της στην 
εξέλιξη της απόδοσης κεφαλαίου δεν υπήρξε αμελητέα, έτσι ώστε οι μεταβολές στην 
κερδοφορία δεν ανάγονται εξ’ ολοκλήρου στις μεταβολές στο μερίδιο της εργασίας. 
Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι οι δύο καμπύλες (απόδοσης κεφαλαίου και μεριδίου 
της εργασίας) δεν είναι απολύτως συμμετρικές. 

Διάγραμμα 36 

 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου εκφράζει το γεγονός ότι το ύψος 
του παγίου κεφαλαίου που απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος 
μειώνεται, ή ακόμη, ότι οι αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας υπερτερούν 
των αυξήσεων της έντασης κεφαλαίου. Οι μεταβολές της παραγωγικότητας του 
παγίου κεφαλαίου είναι δείκτης της αποτελεσματικότητας σε ότι αφορά την χρήση του 
παγίου κεφαλαίου. Το μέγεθος αυτό μειώνεται όταν η ένταση κεφαλαίου αυξάνεται, 
δηλαδή όταν υπάρχει υποκατάσταση της εργασίας με κεφάλαιο. Εντούτοις, εάν αυτή 
η υποκατάσταση προκαλεί αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας ακόμη 
ταχύτερη εν συγκρίσει με την υποκατάσταση, η παραγωγικότητα του κεφαλαίου 
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αυξάνεται (όπως φαίνεται στο διάγραμμα 37 αυτό συνέβη στην Κύπρο, με εξαίρεση 
τα χρόνια της κρίσης 2009-2010). Το ίδιο συμβαίνει και όταν γίνεται καλύτερη χρήση 
του παγίου κεφαλαίου, είτε με την αύξηση του βαθμού χρησιμοποίησης του 
παραγωγικού δυναμικού, είτε με την πραγματοποίηση οικονομιών στην χρήση του 
κεφαλαίου. Συνολικά, η αύξηση του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου στην Κύπρο δείχνει 
ότι η χώρα βελτίωσε την ικανότητά της να χρησιμοποιεί το επενδυμένο πάγιο 
κεφάλαιό της αποτελεσματικά. Η μείωση του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου στο τέλος 
της υπό εξέταση περιόδου οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγικότητα της εργασίας 
δεν ακολούθησε τις αυξήσεις της έντασης κεφαλαίου (διάγραμμα 37). Αυτό συνέβη 
εξαιτίας της αύξησης του αργούντος παραγωγικού δυναμικού). 

Διάγραμμα 37 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 38, 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, 
όμως, ακολούθησε μια περίοδος επιτάχυνσης, η οποία όμως οφειλόταν σε μεγάλο 
βαθμό στις επενδύσεις σε κατοικίες. Από το 2008, ο ρυθμός συσσώρευσης 
κεφαλαίου μειώνεται και είχε επανέλθει το 2010 στο χαμηλό επίπεδο του 2,5% 
ετησίως. Η επιβράδυνση αυτή, αντανακλά την υποχώρηση των επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου σε κατοικίες και σε μηχανές και μεταλλικά προϊόντα. Η μείωση των 
επενδύσεων είναι φανερή και στα μη ανηγμένα μεγέθη των ακαθάριστων και 
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καθαρών επενδύσεων (διαγράμματα 40 και 41). 

Η αύξηση ή μείωση του ρυθμού συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου συνήθως 
αποδίδεται, από τους οικονομικούς αναλυτές ή σχολιαστές, στις μεταβολές της 
κερδοφορίας. Μια αύξηση της απόδοσης κεφαλαίου, πρώτον, βελτιώνει την 
χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και τους επιτρέπει έτσι να 
χρηματοδοτήσουν με μεγαλύτερη άνεση τις νέες επενδύσεις τους, και δεύτερον, 
βελτιώνει τις προσδοκίες τους σχετικά με τα μελλοντικά τους κέρδη. Ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να αναμένουμε να υπάρχει μια στατιστική συσχέτιση μεταξύ των δύο 
μεγεθών.  

Διάγραμμα 38 

 

Σε αυτόν τον συλλογισμό συνηγορεί και το διάγραμμα 39, στο οποίο φαίνεται η 
παράλληλη άνοδος των δύο μεγεθών στην Κύπρο από το 1995 μέχρι το 2007 αλλά 
και η πτώση που ακολούθησε. Εντούτοις, ο ρυθμός συσσώρευσης 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 το επιτόκιο. 

Το συμπέρασμα από την ανάλυση των δεικτών συσσώρευσης, σε συνδυασμό με τις 
διαπιστώσεις του κεφαλαίου 2, είναι ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε μετάβαση 
από ένα κύμα οικονομικής άνθησης προς μια διαρθρωτική κρίση. 
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Διάγραμμα 39 

 

Το γεγονός ότι μια σειρά κρίσιμων μεταβλητών της Κυπριακής οικονομίας 
τείνουν να ισορροπήσουν σε χαμηλά επίπεδα, αποτελεί ένδειξη ότι το 
κυπριακό μοντέλο ανάπτυξης, όπως το γνωρίσαμε από το 1990 μέχρι σήμερα, 
έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά του. Αυτό που είναι σημαντικό, επομένως, είναι 
να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση της κατάστασης και των εναλλακτικών 
προοπτικών που διανοίγονται, ώστε να χαραχθούν διαρθρωτικές πολιτικές οι 
οποίες θα επιτρέψουν την ταχεία μετάβαση της κυπριακής οικονομίας σε ένα 
νέο καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου, χωρίς η μετάβαση αυτή να θίξει τον 
κόσμο της εργασίας, όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με την άσκηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. 
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Διάγραμμα 40 

 

Διάγραμμα 41 
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Διεθνείς συγκρίσεις μισθών και κόστους εργασίας 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων Annual Macroeconomic 
Database της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι για το έτος 2011, 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. Εξαιτίας της στασιμότητας του 
μέσου πραγματικού μισθού στην Κύπρο από το 2004 και μετά, έχει αυξηθεί η 
απόστασή του από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.  

Οι μέσες ετήσιες αποδοχές το 2011 ανέρχονταν στην Κύπρο σε 25342 ευρώ έναντι 
39562 κατά μέσο όρο στις άλλες προηγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
των 15 (διάγραμμα 42). 

Διάγραμμα 42 
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Διάγραμμα 43 

 

Η σύγκριση των αποδοχών, ως εισόδημα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της και το 
διαφορετικό ύψος των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών στις χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο διάγραμμα 43, φαίνονται τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού του μέσου ακαθάριστου μισθού στις προηγμένες χώρες μέλη σε 
Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, έτσι ώστε οι μισθοί να είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους 
ως προς την αγοραστική τους δύναμη. Προκύπτει ότι η αγοραστική δύναμη του 
μέσου ακαθάριστου μισθού στην Κύπρο, κατά το 2011, ανερχόταν στο 73,4% του 
μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Θέτοντας ως σημείο αναφοράς (βάση 
100) την αγοραστική δύναμη των μέσων ετήσιων αποδοχών της Γερμανίας, οι 
αντίστοιχες αποδοχές στην Κύπρο ανέρχονται σε 80%. 
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Διάγραμμα 44 

 

Το ετήσιο κόστος εργασίας (ακαθάριστος μισθός + εργοδοτικές εισφορές) αποτελεί 
την βάση του υπολογισμού του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Στον 
υπολογισμό αυτό υπεισέρχεται ωστόσο και η παραγωγικότητα της εργασίας. Από την 
σύγκριση της παραγωγικότητας της εργασίας στις προηγμένες χώρες (διάγραμμα 44) 
προκύπτει ότι η Κύπρος υστερεί έναντι πολλών άλλων χωρών ιδιαίτερα μετά από τις 
χαμηλές επιδόσεις της τελευταίας τριετίας. Εντούτοις, η διαφορά που παρατηρείται 
στην παραγωγικότητα της εργασίας μεταξύ Κύπρου και άλλων προηγμένων χωρών, 
παραμένει μικρότερη από την αντίστοιχη διαφορά των αμοιβών εργασίας. Αυτό ίσχυε 
και παλαιότερα, ισχύει όμως ιδιαίτερα μετά την στασιμότητα του πραγματικού μισθού 
από το 2004 έως σήμερα. Ενώ το μηνιαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο ανέρχεται 
στο 73,4% του μέσου αντίστοιχου κόστους στην ΕΕ-15 (σε μονάδες αγοραστικής 
δύναμης), η παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο ανερχόταν το 2011 σε 
περίπου 80,6% του μέσου όρου της ΕΕ-15. 
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Διάγραμμα 45 

 

Προκύπτει, έτσι, ότι η απόσταση που χωρίζει το κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος στην Κύπρο από τις άλλες χώρες της ευρωζώνης είναι σημαντική και 
ανέρχεται σε 14,8% ως προς την Γερμανία (με βάση 100 για την Γερμανία, ο δείκτης 
ανέρχεται σε 85,2 για την Κύπρο) (διάγραμμα 45). Το μοναδιαίο κόστος εργασίας 
στην Πορτογαλία είναι ακόμη χαμηλότερο (81,1 έναντι της Γερμανίας), γεγονός που 
δεν έχει βοηθήσει την χώρα αυτή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει.  

Ως προς τη Βρετανία, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Κύπρο είναι 
κατά 20,5% χαμηλότερο ενώ ως προς την Ελλάδα 2,7%.  
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Μεταβολές μισθών και κόστους εργασίας 

Μετά από μείωση 2,7% κατά το 2008, οι μέσες πραγματικές αποδοχές ανά 
απασχολούμενο αυξήθηκαν κατά 2,9% το 2009 και 0,4% το 2010. Όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα 46, η σωρευτική αύξηση των μέσων πραγματικών αποδοχών μετά το 
1995,  είχε οδηγήσει, μέχρι το 2003, την αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών 
σε ανώτερο επίπεδα 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 2010, η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού παρέμενε 
στο επίπεδο του 2003. 

Διάγραμμα 46 
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Διάγραμμα 47 

 

 

Αυτή η στασιμότητα στην αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών των μισθωτών, 
κατά τα έτη 2004-2010, οδήγησε σε μείωση της μέσης αμοιβής εργασίας στην Κύπρο 
σε σύγκριση με τις 35 προηγμένες χώρες, εφόσον η σύγκριση γίνεται σε εθνικά 
νομίσματα (εάν δηλαδή δεν λάβουμε υπόψη μας τις μεταβολές στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες). Πρόκειται για μείωση της τάξης του 7,5% το 2008 και του 4,0% το 2010 
έναντι του 2003. Οι αυξήσεις των μισθών στην Κύπρο, υπολογισμένες σε δολάρια, 
συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες των 35 αναπτυγμένων χωρών (επίσης σε δολάρια) 
δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη μεταβολή μετά το 2003 (διάγραμμα 47). Συνολικά, 
επομένως, το όποιο πλεονέκτημα θα μπορούσε ενδεχομένώς να προκύψει για την 
ανταγωνιστικότητα από την σχετική μείωση των αμοιβών εργασίας στην Κύπρο κατά 
τα έτη 2003-2010, απορροφήθηκε από την ανατίμηση του νομίσματος (και όπως θα 
δούμε παρακάτω και από τα περιθώρια κέρδους). 
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Διάγραμμα 48 

 

Στο διάγραμμα 48 φαίνεται η σύγκριση των μέσων πραγματικών απόδοχών 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 και μειώνει τον δείκτη τιμών καταναλωτή που 
περιλαμβάνει εκτός από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα και τα εισαγόμενα 
προϊόντα. Δημιουργείται έτσι μια απόκλιση μεταξύ αποπληθωριστή του ΑΕΠ και 
δείκτη τιμών καταναλωτή η οποία έχει ως αποτέλεσμα οι μεν μισθωτοί να 
απολαμβάνουν υψηλότερης αγοραστικής δύναμης οι δε επιχειρήσεις να 
απολαμβάνουν συγκριτικά χαμηλότερου κόστους 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 πρώτο κεφάλαιο της έκθεσης, κάτι τέτοιο δεν ήταν πλέον δυνατό 
στην Κύπρο, ήδη από το 2008, πριν την κρίση, εξαιτίας της υποχώρησης του 
τουριστικού τομέα ως κινητήρια δύναμη της κυπριακής οικονομίας. 
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Διάγραμμα 49 

 
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 49, η σχετική αμοιβή εργασίας, παρά τις κατά καιρούς ανακοπές 
της πορείας της, στην μακροχρόνια διάρκεια ακολούθησε, μέχρι το 2010, ανοδική 
τάση. Ενώ το 1995 ανερχόταν σε 66% περίπου του μέσου όρου της ΕΕ-15, έφθασε 
στο 73% κατά το 2010.  

Η σημαντική σύγκλιση των μέσων πραγματικών αποδοχών ανά απασχολούμενο 
στην Κύπρο μέχρι το 2010, σχετίζεται προφανώς με την γενικότερη πορεία 
σύγκλισης της κυπριακής οικονομίας προς τα αντίστοιχα μέσα μεγέθη των 15 
περισσότερο προηγμένων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τον λόγο 
αυτόν πρέπει να συγκριθεί με την σύγκλιση της παραγωγικότητας της εργασίας 
(υπολογισμένης ανά απασχολούμενο για να  είναι ορθή η σύγκριση). Η 
παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο αυξήθηκε σημαντικά μετά το 1995 και 
μέχρι το 2009, είτε σε σχέση με άλλα μεγέθη της κυπριακής οικονομίας, είτε σε διεθνή 
σύγκριση. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 49, η παραγωγικότητα υπολογισμένη ως 
ποσοστό του μέσου αντίστοιχου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε 
πιο αναπτυγμένων χωρών μελών (και σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης) είχε 
προσεγγίσει το 81% κατά το 2009 και παρουσίασε μικρή μόνο μείωση στο 80% το 
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2010. Προκύπτει από τις παραπάνω συγκρίσεις, ότι η παραγωγικότητα της εργασίας 
στην Κύπρο, κατά την περίοδο 1995-2010, είχε συγκλίνει με τον μέσο όρο της ΕΕ-15 
περισσότερο από όσο είχε συγκλίνει η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού 
(διάγραμμα 49).  

Για να καταστεί πιο συγκεκριμένη η παραπάνω σύγκριση, υπολογίζουμε έναν δείκτη 
απόκλισης 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 49, έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να διορθώνει την 
σύγκλιση της αγοραστικής δύναμης με την 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 στην 
συγκριτικά χαμηλότερη παραγωγικότητα της κυπριακής οικονομίας. Από την εξέλιξη 
του δείκτη προκύπτει ότι μετά το 2003 υπήρξε διεύρυνση της πραγματικής απόκλισης 
των μισθών στην Κύπρο έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και 
ότι η απόκλιση αυτή διορθώθηκε εν μέρει κατά το 2009-2010. 

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 35 άλλων αναπτυγμένων χωρών του 
πλανήτη (λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής κατανομής του 
εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου με αυτές τις 35 χώρες) αυξήθηκε, κατά την 
περίοδο 2000-2010, κατά 16%. 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 αλλά στις αλλαγές της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. 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 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 35 άλλων προηγμένων χωρών, σε εθνικά νομίσματα 
(λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής κατανομής εκάστης χώρας 
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στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου) έτσι ώστε στον δείκτη να μην περιλαμβάνεται και 
η επίπτωση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Διάγραμμα 50 

 

Από τις μεταβολές του δείκτη αυτού (βλ. στο διάγραμμα 50) προκύπτει ότι στη 
διάρκεια των ετών 2000-2009, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο 
σύνολο της κυπριακής οικονομίας, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος στις 35 
προηγμένες χώρες, σε εθνικά νομίσματα, αυξήθηκε συνολικά στην εν λόγω περίοδο 
κατά 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι από την αύξηση του σταθμισμένου μοναδιαίου κόστους 
εργασίας σε δολάρια (16%) το 13,5% οφειλόταν στις μεταβολές της ονομαστικής 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας, και μόνον 2,5% στις απαιτήσεις των 
εργαζομένων για υψηλότερες αποδοχές. 

Ο ισχυρισμός, επομένως, ότι η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας 
επιδεινώθηκε εξαιτίας των αυξήσεων των μισθών δεν ευσταθεί. Οι απαιτήσεις των 
μισθωτών στην Κύπρο αυξήθηκαν οριακά 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). Για 
την επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας τιμής των ετών 2000-2009, οι αυξήσεις των 
μισθών στην Κύπρο ευθύνονταν μόνον κατά ένα ασήμαντο μέρος. 
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Διάγραμμα 51 

 
Στο διάγραμμα 51, φαίνεται η εξέλιξη του μέσου περιθωρίου κέρδους στην Κύπρο, 
και εν συγκρίσει προς το αντίστοιχο μέσο μέγεθος στις 35 αναπτυγμένες χώρες. 
Μέχρι το 2005 διατηρήθηκε η μακροχρόνια σταθερότητα στο μέσο περιθώριο 
κέρδους παρά τις κατά καιρούς πρόσκαιρες αυξήσεις ή μειώσεις. Κατά την ίδια 
περίοδο, το μέσο περιθώριο κέρδους στην κυπριακή οικονομία, διατηρήθηκε 
συνολικά αμετάβλητο έναντι των άλλων προηγμένων χωρών. Εντούτοις, από το 
2006, το μέσο περιθώριο κέρδους ανέρχεται σε ένα νέο ανώτερο επίπεδο. Η αύξηση 
αυτή, που δεν είναι ασήμαντη, δεν αντανακλά όμως δραματικές αλλαγές αφού 
πρόκειται για αύξηση της τάξης του 5%. Ανάλογου μεγέθους ήταν και η αύξηση του 
μέσου περιθωρίου κέρδους στην Κύπρο έναντι των άλλων προηγμένων χωρών. 

Στο διάγραμμα 52 φαίνεται ο λόγος του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος 
προς τις ακαθάριστες αμοιβές εργασίας (διορθωμένος με την επίπτωση της 
αυτοαπασχόλησης). Οι μεταβολές του δείκτη αυτού αντανακλούν αλλαγές στα 
περιθώρια κέρδους, και επομένως στην πρωτογενή διανομή του προϊόντος (πριν την 
παρέμβαση των αναδιανεμητικών λειτουργιών του κράτους). Ο δείκτης αναφέρεται σε 
τρία διαφορετικά έτη, το 2007, το 2009 και το 2011 ανά χώρα. Η μεταβολή μεταξύ 
2007 και 2009 δείχνει τις επιπτώσεις της κρίσης κατά την έναρξή της ενώ η μεταβολή 
μεταξύ 2009 και 2011 δείχνει τις επιπτώσεις των πολιτικών που ασκήθηκαν κατά την 
διάρκεια της κρίσης. Αποτελεί γενική τάση, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 52, ότι τα 
δύο πρώτα χρόνια της κρίσης υπήρξε μείωση του δείκτη, δηλαδή γενική μείωση των 
περιθωρίων κέρδους. Κατά τα δύο τελευταία έτη, στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
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περιθώρια κέρδους ανακάμπτουν, χωρίς όμως να ανακτήσουν τις απώλειες του 
2007-2009. Η Κύπρος και η Ισπανία αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα διότι ο λόγος 
του λειτουργικού πλεονάσματος προς τις αποδοχές δεν παρουσίασε κάμψη εξαιτίας 
της κρίσης το 2007-2009, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Ωστόσο, οι 
διαπιστώσεις αυτές έχουν γίνει με βάση τις προβλεπόμενες εξελίξεις στην Κύπρο 
πριν από το δυστύχημα στο Mαρί, το οποίο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων της Κύπρου κατά το 2011. 

 

Διάγραμμα 52 
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Διάγραμμα 53 

 

Το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που 
αναδημοσιεύει η Ameco, οι άνεργοι ανέρχονταν σε 14,3 χιλιάδες άτομα. Κατά το 
2010 ο αριθμός των ανέργων είχε αυξηθεί σε 26,7 χιλιάδες (αύξηση διετίας περίπου 
85%). Το εργατικό δυναμικό των 418,7 χιλιάδων ατόμων αντιστοιχούσε στο 74,0% 
του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) το 2010, περίπου όσο και το 2009, 
και είχε αυξηθεί κατά μία εκατοστιαία μονάδα έναντι του 2007. Η εξέλιξη αυτή στην 
συμμετοχή του πληθυσμού στην αγορά εργασίας υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά των 
εργαζομένων προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την μείωση του εισοδήματός τους, 
που οφείλεται στην επιπλέον ανεργία και στη στασιμότητα του μέσου πραγματικού 
μισθού, παραμένοντας στην αγορά εργασίας και αναζητώντας επιπλέον 
απασχόληση. Ο αριθμός των εργαζομένων, το 2010, ανερχόταν σε 392 χιλιάδες 
άτομα και είχε μειωθεί έναντι του 2008 κατά 4 χιλιάδες. 

Μετά από την μακροχρόνια σταθερότητα, γύρω από το μέσο επίπεδο 4%, που 
παρουσίαζε το ποσοστό ανεργίας κατά το παρελθόν, αυξήθηκε δραματικά το 2009-
2010 από το 3,5% στο 6,4% (διάγραμμα 53). 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχε διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το 
σοκ που δέχτηκε η κυπριακή οικονομία τον Ιούλιο του 2011, το ποσοστό ανεργίας 
επρόκειτο να παραμείνει αμετάβλητο κατά το 2011-2012. Εξαιτίας των εξελίξεων μετά 
τον Ιούλιο, οι προβλέψεις δεν μπορούν παρά να είναι πιο απαισιόδοξες, και εάν 
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επαληθευθούν, το ποσοστό ανεργίας, θα μπορούσε να φθάσει στο 7%. Ο λόγος 
ανέργων / απασχολουμένων ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1 προς 15, δηλαδή σε 
κάθε δεκαπέντε εργαζόμενους αντιστοιχεί ένας άνεργος. Επίσης, σε κάθε είκοσι 
άτομα εργάσιμης ηλικίας (15 έως 64 ετών), αντιστοιχεί ένας περίπου άνεργος.  

Διάγραμμα 54 

 

Η επιδείνωση της ανεργίας κατά το 2009-2010 έναντι του 2008 προήλθε καταρχήν 
από την μείωση της απασχόλησης κατά 1% (διάγραμμα 54), δηλαδή κατά περίπου 4 
χιλιάδες άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των απασχολουμένων στην Κύπρο 
ακολουθούσε ανοδική πορεία από το 1995 μέχρι και το 2008, με αποτέλεσμα για το 
σύνολο της περιόδου να έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 34%. Έτσι, ενώ ο αριθμός των 
απασχολουμένων κατά το 1995 ανερχόταν σε 296 χιλιάδες άτομα, το 2008 είχε 
φθάσει σε 396 χιλιάδες. Η κυπριακή οικονομία δημιούργησε, επομένως, εκατό 
χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσα σε 13 χρόνια. Το 4% της προόδου που είχε επιτευχθεί 
σε αυτά τα χρόνια χάθηκε στη διάρκεια της διετίας 2009-2010. 
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Διάγραμμα 55 

 
Η αύξηση της ανεργίας κατά το 2009-2010 δεν προέρχεται μόνον από την μείωση 
της απασχόλησης αλλά και από την αύξηση κατά 2,1% του εργατικού δυναμικού --
αύξηση που αντιστοιχεί σε περίπου 8 χιλιάδες άτομα. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει ότι 
τα νοικοκυριά προσφέρουν περισσότερη εργασία για να αντιμετωπίσουν, πρώτον, 
την 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 55 που συσχετίζει τις μεταβολές του εργατικού δυναμικού με τις 
αντίστοιχες μεταβολές της απασχόλησης. Με δεδομένη την ιστορική σχέση μεταξύ 
μεταβολών απασχόλησης και εργατικού δυναμικού, οι μειώσεις της απασχόλησης 
του 2009-2010 θα ήταν αναμενόμενο να προκαλέσουν μηδενικές αυξήσεις του 
εργατικού δυναμικού, και όχι αυξήσεις 1% ετησίως. 
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Διάγραμμα 56 

 
Η μείωση της απασχόλησης κατά 1% το 2009-2010 οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε 
μείωση του ΑΕΠ κατά 0,6% με παράλληλη αύξησης της παραγωγικότητας κατά 
0,4%. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 56, η επιβράδυνση και η μείωση του ΑΕΠ μετά 
το 2007 πραγματοποιήθηκε κυρίως με παράλληλη μείωση της απασχόλησης, ενώ οι 
μεταβολές της παραγωγικότητας παραμένουν γύρω από μια σταθερή τιμή 0,8%.  
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Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου ανέρχονταν στην Κύπρο το 2010 σε 4,8% του 
ΑΕΠ (μετά από διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις). Το έλλειμμα αυτό, παρά την 
υπέρβαση ως προς τον στόχο που έχει τεθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
παραμένει χαμηλότερο από το αντίστοιχο μέγεθος της ζώνης του ευρώ για την οποία 
ανέρχεται σε 5,1%. Παραμένει, επίσης, χαμηλότερο από το έλλειμμα που 
παρουσιάζουν έξι από τις δεκαπέντε περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 57, οι δανειακές ανάγκες του 
δημοσίου κατά το 2010 στην Κύπρο απείχαν κατά πολύ από τις αντίστοιχες στις 
χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα (Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, 
Ισπανία) στις οποίες το έλλειμμα ανερχόταν κατ' ελάχιστον σε 8%. Ως εκ τούτου, δεν 
είναι δικαιολογημένη η κατάταξη της Κύπρου σε αυτήν την ομάδα χωρών με 
επιχειρήματα που αναφέρονται στο δημόσιο έλλειμμα. 

Διάγραμμα 57 

 

Είναι αξιοσημείωτη, στο διάγραμμα 57, η πόλωση των πιο αναπτυγμένων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο ομάδες οι οποίες μπορούν να περιγραφούν και με 
γεωγραφικούς όρους. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο ευρωπαϊκός νότος (με 
εξαίρεση την Βρετανία) ενώ στην άλλη άκρη βρίσκεται ο ευρωπαϊκός βορράς (με 
εξαίρεση την Ιταλία). 
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Διάγραμμα 58 

 

Οι δημόσιες δαπάνες του δημοσίου στην Κύπρο ανέρχονταν το 2010 σε 46,6% (μετά 
από διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις). Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 58, οι 
αντίστοιχες δαπάνες στις 15 πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 
μεγαλύτερες, με εξαίρεση την Γερμανία, στην οποία οι δαπάνες ήταν παραπλήσιες με 
αυτές της Κύπρου, και την Ισπανία στην οποία ήταν μικρότερες. Ο μέσος όρος της 
ευρωζώνης ανερχόταν σε 50,3% και ήταν επομένως κατά περίπου 4 εκατοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερος από όσο στην Κύπρο.  

Με αυτά τα δεδομένα, δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί 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 Ιρλανδία έχει μεγάλες δημόσιες δαπάνες, 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).  

Όσον αφορά τα δημόσια έσοδα στην Κύπρο (διάγραμμα 59), ανέρχονταν το 2010 σε 
περίπου 42% του ΑΕΠ (μετά την διόρθωση για κυκλικές διακυμάνσεις) και ήταν 
χαμηλά σε διεθνή σύγκριση, αφού οι μέσοι όροι για την ΕΕ-15, την ευρωζώνη και την 
ΕΕ-27 ανέρχονταν κατά προσέγγιση σε 45%. Επομένως, η υστέρηση των εσόδων 
έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου ανερχόταν σε περίπου 3 εκατοστιαίες μονάδες 
του ΑΕΠ. 
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Διάγραμμα 59 

 

Στις χαμηλότερες θέσεις των δημοσίων εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται 
όλες οι χώρες με ιδιαίτερα δημοσιονομικά προβλήματα: η Ιρλανδία, η Ισπανία, η 
Ελλάδα και η Πορτογαλία. Η Κύπρος βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη θέση (με 
κριτήριο τα δημόσια έσοδα).  

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 ως προς τα δημόσια έσοδά της που είναι σε χαμηλά επίπεδα, 
συγκρίσιμα με αυτά των χωρών με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Ως εκ 
τούτου, εύλογο είναι να υποθέσουμε ότι η προσαρμογή των δανειακών 
αναγκών του κυπριακού δημοσίου στα όρια που έχουν καθοριστεί στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πραγματοποιηθούν με αύξηση των 
εσόδων και όχι με μείωση των δαπανών. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα καλής 
πρακτικής την Γερμανία, οι δαπάνες θα μπορούσαν να παραμείνουν 
αμετάβλητες, αφού είναι παραπλήσιες με αυτές της μεγάλης ευρωπαϊκής 
χώρας, και τα έσοδα να αυξηθούν κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, 
έτσι ώστε οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου να περιοριστούν σε περίπου 
2,5% του ΑΕΠ, δηλαδή στο επίπεδο της Γερμανίας. 
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Διάγραμμα 60 

 
Στο διάγραμμα 60 φαίνεται η εξέλιξη των δημοσίων εσόδων και δαπανών στην 
Κύπρο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από το 1995 έως το 2003, οι πρωτογενείς δαπάνες 
του δημοσίου, οι συνολικές δαπάνες και τα δημόσια έσοδα αυξάνονταν με ταχείς 
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. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 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 εσόδων και κυρίως εξαιτίας της αύξησης των δημοσίων 
δαπανών. Κατά το 2010 υπήρξε ανάκαμψη των δημοσίων εσόδων, πλην όμως, η 
ανοδική πορεία των δημοσίων δαπανών συνεχίστηκε και απορρόφησε ένα μεγάλο 
μέρος της αύξησης των εσόδων.  
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Διάγραμμα 61 

 
Το δημοσιονομικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά το 2009-2010 οφείλεται 
επομένως 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 61). 

Οι συνιστώσες του δημοσίου ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ (μετά από διόρθωση 
για τις κυκλικές διακυμάνσεις) φαίνονται στο διάγραμμα 62. Οι καθαρές δανειακές 
ανάγκες του δημοσίου που προέρχονταν από το πρωτογενές έλλειμμα, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 62, 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 2009-2010 
δημιουργήθηκε σημαντική αύξηση των δανειακών αναγκών του δημοσίου υπό 
το βάρος της οικονομικής ύφεσης και της συνακόλουθης αύξησης των 
δαπανών. 
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Διάγραμμα 62 

 
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 οικονομικού κύκλου. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει εκ προοιμίου 
να αποκλείουμε κάθε σκέψη για μείωση του δημοσίου ελλείμματος μέσω μιας 
υφεσιακής πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης.  
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Διάγραμμα 63 

 
Όσον αφορά την αύξηση των εσόδων, έχει ενδιαφέρον ότι στην Κύπρο   οι έμμεσοι 
φόροι είναι οι δεύτεροι υψηλότεροι μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27 και αποδίδουν το 
45% περίπου των συνολικών φορολογικών εσόδων. Στο διάγραμμα 63 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, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και στην 
Γερμανία. 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 64, 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 64 

 
Αυτό το φαινομενικό 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 προτίμησης της πολυτελούς κατανάλωσης, θα 
αύξανε σημαντικά τα δημόσια έσοδα και ταυτοχρόνως θα περιόριζε τον όγκο 
των εισαγομένων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το δημόσιο χρέος  

Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους στην Κύπρο φαίνεται στο διάγραμμα 65. 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 40% του ΑΕΠ στο 70% περίπου. Στο 
εσωτερικό αυτής της περιόδου, παρατηρούμε κατά το έτος 2002 ένα άλμα 
στο δημόσιο χρέος περίπου 12 εκατοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.  
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Διάγραμμα 65 

 

• Κατά την δεύτερη περίοδο, που περιλαμβάνει τα έτη 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 περίοδος της κρίσης 2009-2010, υπήρξε 
αύξηση του δημοσίου χρέους από το 50% περίπου το 2008 σε 60% κατά το 
2010.  

Η σύγκριση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Κύπρο με το αντίστοιχο 
μέγεθος στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται στο διάγραμμα 66.  
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Διάγραμμα 66 

 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, από την κατάταξη των χωρών με κριτήριο το 
δημόσιο χρέος τους ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά το 2010, η Κύπρος ανήκε στην 
ομάδα χωρών με χαμηλό δημόσιο χρέος, το οποίο ήταν κατά 20 περίπου 
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μικρότερο από το αντίστοιχο της Γερμανίας, 
του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και των 27, της Γαλλίας και 
της Βρετανίας. Επίσης, ήταν κατά 25 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μικρότερο 
από το αντίστοιχο της ευρωζώνης. Η παραπάνω σύγκριση δείχνει ότι η 
Κύπρος διαθέτει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας έναντι αυξήσεων του 
δημοσίου χρέους που θα μπορούσαν να προέλθουν από δανεισμό για την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε το δυστύχημα του Ιουλίου 2011. 
Ακόμη και εάν το δημόσιο χρέος αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια, θα παραμένει 
ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 10 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ 
χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Γερμανίας και της ευρωζώνης. 

Οι μεταβολές του δημόσιου χρέους, η αύξησή του ή η μείωσή του, εξαρτώνται από τα 
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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 
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 κανόνες 
καταγραφής των αμυντικών δαπανών και άλλα). Εάν δεν λάβουμε υπόψη μας τις 
μεταβολές στην ποσότητα νέου χρήματος, επειδή στην 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.  

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις μπορούμε να εξετάσουμε την επίδραση των 
διαφορετικών παραγόντων στην διαμόρφωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ: 

• Κατά την πρώτη περίοδο, 1995-2004, υπήρξε αύξηση του χρέους από το 
επίπεδο του 40% του ΑΕΠ στο 70%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο άλμα στο δημόσιο χρέος κατά περίπου 10 εκατοστιαίων μονάδων 
του ΑΕΠ το 2002. Το άλμα αυτό προκλήθηκε, όπως δείχνει το διάγραμμα 67, 
σε προσαρμογή των αποθεμάτων-ροών. Στον ίδιο παράγοντα οφείλεται η 
αύξηση του δημοσίου χρέους κατά δεκατρείς επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες 
κατά τα υπόλοιπα έτη της ίδιας χρονικής περιόδου. Επομένως, η σωρευτική 
επίπτωση από την προσαρμογή αποθεμάτων-ροών κατά τα έτη 1995-2004 
ανήλθε συνολικά σε 23 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Σε περίπου 7 
εκατοστιαίες μονάδες ανήλθε η επιβάρυνση του δημοσίου χρέους από τα 
πρωτογενή ελλείμματα. Η διαφορά των πραγματικών επιτοκίων από τον 
ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ δεν είχε ουσιαστική επίπτωση στο χρέος. 
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Διάγραμμα 67 

 
• Κατά την 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 10 
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) η μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος και η 
εμφάνιση πλεονάσματος κατά το 2007. Η συμβολή της οικονομικής 
μεγέθυνσης που μείωσε την διαφορά μεταξύ ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ και 
πραγματικού επιτοκίου συνέβαλε κατά περίπου 8 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 το ήμισυ περίπου από την αύξηση του 
πρωτογενούς ελλείμματος, κατά το ένα τρίτο από την μείωση της διαφοράς 
ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ και πραγματικού επιτοκίου, και κατά το 
υπόλοιπο μέρος από την προσαρμογή αποθεμάτων - ροών. 
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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 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). Ως εκ τούτου, εάν θεωρήσουμε ότι κατά τα επόμενα έτη δεν 
πρόκειται να υπάρξουν νέες μεγάλες προσαρμογές αποθεμάτων - ροών, 
ο αποφασιστικός παράγοντας που πρέπει να αποτελέσει βασικό μοχλό 
συγκράτησης του δημοσίου χρέους είναι η μεγέθυνση της οικονομίας. Εξ 
αντιθέτου, προκύπτει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η εφαρμογή 
υφεσιακών πολιτικών, όπως η εσωτερική υποτίμηση, που οδηγούν στην 
ύφεση της οικονομίας. 

Συνοπτικά, οι προτάσεις από την παραπάνω ανάλυση έχουν ως εξής: 

1. Από την κατάταξη των χωρών με κριτήριο το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, κατά το 2010, η Κύπρος ανήκε στην ομάδα των χωρών με χαμηλό 
δημόσιο χρέος, το οποίο ήταν κατά 20 περίπου εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ 
μικρότερο από το αντίστοιχο της Γερμανίας, του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των 15 και των 27, της Γαλλίας και της Βρετανίας. Επίσης, ήταν κατά 
25 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μικρότερο από το αντίστοιχο της ευρωζώνης. 
Η παραπάνω σύγκριση δείχνει ότι η Κύπρος διαθέτει ένα σημαντικό περιθώριο 
ασφαλείας έναντι αυξήσεων του δημοσίου χρέους που θα μπορούσαν να 
προέλθουν από δανεισμό για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε 
το δυστύχημα του Ιουλίου 2011. Ακόμη και εάν το δημόσιο χρέος αυξηθεί 
κατά 2 δισεκατομμύρια, θα παραμένει ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 
τουλάχιστον 10 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό της Γερμανίας και της ευρωζώνης. 

2. Η Κύπρος έχει ήδη χαμηλές δημόσιες δαπάνες, παραπλήσιες με αυτές 
της Γερμανίας, χαμηλότερες δε από τις περισσότερες άλλες αναπτυγμένες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υστερεί ως προς τα δημόσια έσοδά της 
που είναι σε χαμηλά επίπεδα, συγκρίσιμα με αυτά των χωρών με σοβαρά 
δημοσιονομικά προβλήματα. Δύσκολα επομένως θα μπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί ότι το Κυπριακό δημόσιο είναι υπερτροφικό. 

3. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα καλής πρακτικής την Γερμανία, οι δαπάνες 
θα μπορούσαν να παραμείνουν αμετάβλητες, αφού είναι παραπλήσιες με αυτές 
της μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, και τα έσοδα να αυξηθούν κατά δύο 
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, έτσι ώστε οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου 
να περιοριστούν σε περίπου 2,5% του ΑΕΠ, δηλαδή στο επίπεδο της 
Γερμανίας. 

4. Η περαιτέρω αύξηση του μέσου φορολογικού συντελεστή επί της 
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κατανάλωσης, κατά προτίμηση της πολυτελούς κατανάλωσης, θα αύξανε 
σημαντικά τα δημόσια έσοδα και ταυτοχρόνως θα περιόριζε τον όγκο των 
εισαγομένων προϊόντων και υπηρεσιών. 

5. Πρωτεύουσα είναι η σημασία που έχει ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για τα 
δημόσια οικονομικά της Κύπρου. Όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη παρουσιάζουν 
μεγάλη ευαισθησία στις μεταβολές του οικονομικού κύκλου. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει εκ προοιμίου να αποκλείουμε κάθε σκέψη για μείωση του 
δημοσίου ελλείμματος μέσω μιας υφεσιακής πολιτικής εσωτερικής 
υποτίμησης. Ο αποφασιστικός παράγοντας που πρέπει να αποτελέσει 
βασικό μοχλό συγκράτησης του δημοσίου χρέους είναι η μεγέθυνση της 
οικονομίας. 

Τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί από την κυπριακή κυβέρνηση μέχρι σήμερα με 
σκοπό τον περιορισμό των δαπανών και την αύξηση των εσόδων θα συμβάλουν 
ουσιαστικά στην διόρθωση της δημοσιονομικής ανισορροπίας, μια διόρθωση που 
είναι αναγκαία μετά το αρνητικό οικονομικό σοκ που υπέστη η κυπριακή οικονομία 
τον Ιούλιο του 2011. Τα κυριότερα μέτρα που ελήφθησαν φαίνονται στον παρακάτω 
ένθετο. 

Τα μέτρα που ψηφίστηκαν στις 26 Αυγούστου 2011 περιλαμβάνουν συνολικές 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων ύψους 148 
εκατομμυρίων ευρώ και πρόσθετους φόρους συνολικού ύψους 170 εκατομμυρίων, 
που αντιστοιχούν στο 2% του κυπριακού ΑΕΠ. 

Ο περί συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κρατικών υπαλλήλων και υπαλλήλων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα νόμος αφορά στην μόνιμη συνεισφορά ύψους 3% των 
υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο νόμος δεν αφορά στους ωρομίσθιους 
δημόσιους υπαλλήλους. Υπολογίζονται έσοδα 90 εκατ. ετησίως. Στον ίδιο νόμο 
περιλαμβάνεται και η αύξηση των περιοδικών εισφορών των υπαλλήλων για 
σκοπούς μεταβίβασης της σύνταξης στη χήρα ή χήρο και τέκνα σε περίπτωση 
θανάτου του υπαλλήλου από 0,75% και 1,75% σε 2%. Ο νόμος δεν αφορά στους 
ωρομίσθιους δημόσιους υπαλλήλους. Υπολογίζονται έσοδα 24 εκατ. ετησίως.  

Εγκρίθηκε νόμος περί έκτακτης εισφοράς αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και 
συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που 
αφορά στην κλιμακωτή αποκοπή υπό μορφή εισφοράς από τον ακαθάριστο μισθό 
των υπαλλήλων και συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο νόμος αφορά 
και στους ωρομίσθιους δημόσιους υπαλλήλους. Υπολογίζονται έσοδα 70 εκατ. ευρώ. 
Για μηνιαίες απολαβές από μισθό ή σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 1500 ευρώ δεν θα 
αποκόπτεται οποιοδήποτε ποσό.  

Εγκρίθηκε ο περί εταιρειών νόμος ο οποίος αφορά στην επιβολή ειδικού τέλους στις 
εταιρείες. Υπολογίζεται να προκύψει ετήσιο όφελος 70 εκατ. ευρώ. 

Ο περί εκτάκτου εισφοράς για την Άμυνα νόμος προνοεί αύξηση του ποσοστού της 
έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από 10% σε 15% για τους τόκους και από 15% σε 
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17% για τα μερίσματα που λαμβάνονται ή πιστώνονται εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Υπολογίζονται έσοδα 65 εκατ. ετησίως.  

Ο περί ακινήτου ιδιοκτησίας τροποποιητικός νόμος του 2011 μειώνει τη μη 
φορολογούμενη αξία από τις 170860 ευρώ σε 120000 ευρώ και επιβάλλει 
κλιμακωτούς φόρους από 0,4% έως 0,8%. Υπολογίζονται έσοδα 24,2 εκατ. ευρώ. 

Ο περί φορολογίας του εισοδήματος τροποποιητικός νόμος αφορά στην αύξηση από 
30% στο 35% του ποσοστού επί του φορολογητέου εισοδήματος όταν αυτό 
υπερβαίνει τις 60 χιλιάδες ευρώ ανά φορολογικό έτος (για τα φυσικά πρόσωπα). 
Υπολογίζονται επιπρόσθετα έσοδα 5 εκατ. ευρώ. 

Μειώθηκε ο ΦΠΑ για πρώτη κατοικία μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα στο 5% και για 
κατοικίες από 200 έως 300 τετραγωνικά μέτρα στο 15%.   

Με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το ποσοστό 
αναφοράς, ο Προϋπολογισμός του 2012 είναι αυστηρά περιοριστικός και 
περιλαμβάνει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα κυρίως στο σκέλος των δαπανών, 
τα κυριότερα των οποίων είναι:  

Εισαγωγή πρόνοιας για τη θεσμοθέτηση του τριετούς δεσμευτικού ∆ημοσιονομικού 
Πλαισίου στο οποίο καθορίζονται ανώτατες οροφές δαπανών ανά Υπουργείο και 
Ανεξάρτητη Υπηρεσία για τα έτη 2012-14. 

Περίληψη πρόνοιας για μείωση των κλιμάκων εισδοχής κατά 10%. 

Κατάργηση 939 κενών θέσεων στα Υπουργεία/Τμήματα έναντι των οποίων 
υπηρετούν έκτακτοι υπάλληλοι αορίστου ή καθορισμένου χρόνου. 

Μείωση των προνοιών των κοινωνικών παροχών κατά 10% σε σύγκριση με την 
εκτίμηση για τον Προϋπολογισμό του 2011. 

Εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για καλύτερη στόχευση των κοινωνικών σχεδίων 
του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας. 

Μη καταβολή της ΑΤΑ για το επόμενο εξάμηνο και έναρξη διεργασιών για 
εξορθολογισμό του θεσμού μέχρι το τέλος του χρόνου.  

Στον προϋπολογισμό λήφθηκε υπόψη και η αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 
από 15% σε 17%. 
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Η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν εγείρει 
ένα θεωρητικό ζήτημα το οποίο καθίσταται επίκαιρο σε κάθε ανάλογη περίπτωση, 
όταν δηλαδή τίθεται το ερώτημα εάν απαιτείται δημοσιονομική πειθαρχία: μια μεγάλη 
μερίδα οικονομολόγων, νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης, έχει αναπτύξει την θεωρητική 
θέση ότι η δημοσιονομική λιτότητα (ή δημοσιονομική "προσαρμογή") που 
επιτυγχάνεται με υψηλότερους φόρους είτε με χαμηλότερες δαπάνες ευνοεί την 
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 αρκετά 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 IMF (Jaime Guajardo, Daniel  Leigh, and Andrea Pescatori 2011) έδειξε 
ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα στην εν λόγω βιβλιογραφία ήταν 
εν μέρει λανθασμένη διότι βασίστηκε στο σύνολο των στατιστικών δεδομένων των 
δημοσιονομικών μεταβλητών μετά από τη διόρθωσή τους για κυκλικές διακυμάνσεις. 
Αξιοποιώντας την παρατήρηση των Romer and Romer (2010) για τη χρήση αυτών 
των δεδομένων, ότι περιλαμβάνουν μεταβολές στα δημοσιονομικά μεγέθη που 
προέρχονται από μεταβολές άλλων οικονομικών μεγεθών μη οφειλόμενες σε 
πολιτικές αποφάσεις (nonpolicy changes in cyclically- adjusted fiscal data), οι 
Guajardo, Leigh, and Pescatori εξέτασαν την συμπεριφορά της οικονομικής 
δραστηριότητας μετά από αποφάσεις πολιτικής για τις οποίες προκύπτει από τα 
ιστορικά αρχεία ότι επέβαλαν δημοσιονομική προσαρμογή. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας αυτής διαψεύδουν τον διαδεδομένο ισχυρισμό ότι η μείωση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος, την οποία επιφέρει μια πολιτική απόφαση, ευνοεί την 
μεγέθυνση του ΑΕΠ. Το κεντρικό σενάριο των υπολογισμών των Guajardo, Leigh, 
and Pescatori δείχνει ότι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 1% του 
ΑΕΠ επιφέρει μείωση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,75% μέσα στα 
επόμενα δύο έτη, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ μειώνεται κατά 0,62%. Τα συμπεράσματα 
αυτά ισχύουν και για τη δημοσιονομική προσαρμογή σε χώρες με πολύ υψηλές 
δαπάνες και υψηλό κίνδυνο παύσης πληρωμών. 
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Σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη, η παγκόσμια κρίση που πήρε ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 είναι απλώς μια κρίση 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που οφείλεται στην υπερβολική απορρύθμισή 
του. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια βαθιά οικονομική κρίση, της οποίας 
η χρηματοπιστωτική πτυχή δεν είναι παρά η πιο επιφανειακή διάσταση. Πιο 
συγκεκριμένα, το μοντέλο ανάπτυξης που επέβαλε ο νεοφιλελευθερισμός στον 
ανεπτυγμένο κόσμο από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ένα μοντέλο βασισμένο 
στην παραγωγή ανεργίας και πρωτοφανών κοινωνικών ανισοτήτων, εξάντλησε τα 
όρια του. 

Διάγραμμα 68 

Ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (%) και του κατά κεφαλή 
πραγματικού μισθού στις ΗΠΑ (%) 

 
Πηγή: European Commission, European Economy, Statistical Annex, Spring 2008.  

Ο νεοφιλελευθερισμός υπήρξε ιστορικά η καπιταλιστική απάντηση στις κακές 
επιδόσεις της οικονομίας της δεκαετίας του 1970 στον ανεπτυγμένο κόσμο, λόγω της 
πτώσης του ποσοστού του κέρδους που παρατηρήθηκε τότε: Τα νεοφιλελεύθερα 
μέτρα, περιλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων, της απορρύθμισης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, της αγοράς εργασίας και της εθνικής αγοράς, 
οδήγησαν στην όξυνση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού σε εθνική και παγκόσμια 
κλίμακα με αποτέλεσμα την σταδιακή ανάκαμψη του ποσοστού του κέρδους.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (παρουσιάζουμε τα στατιστικά δεδομένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 
πρώτων κρατών μελών: ΕΕ-15) και στην Ιαπωνία μια ταχύτερη αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας απ’ ό,τι του πραγματικού μισθού (διαγράμματα 68, 
69 και 70) . Δηλαδή, με μαρξιστικούς όρους, το ποσοστό εκμετάλλευσης της 
εργατικής δύναμης ή η σχέση υπεραξίας/μισθού αυξάνεται.  

Στην περίπτωση της ΕΕ-15 η απόκλιση παραγωγικότητας και μισθών την περίοδο 
1974-2008 εμφανίζεται ακόμη πιο μεγάλη απ’ ό,τι στις ΗΠΑ. Εκ πρώτης όψεως αυτή 
η ευνοϊκή για τις ΗΠΑ σύγκριση είναι παράδοξη. Πώς είναι δυνατό ένα κράτος στο 
οποίο οι κοινωνικές ανισότητες είναι μεγαλύτερες απ’ όλα τα κράτη της ΕΕ-15 κατά 
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μέσο όρο και από το καθένα ξεχωριστά να παρουσιάζει μικρότερη απόκλιση στους 
ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας και του πραγματικού μισθού; 

Διάγραμμα 69 
Ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (%) και του κατά κεφαλή 

πραγματικού μισθού (%) στην ΕΕ-15 

 
Πηγή: European Commission, European Economy, Statistical Annex, Spring 2008 

Την απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα έδωσαν με πολύ πειστικό τρόπο οι Ian Dew-
Becker και Robert J. Cordon. Καταδεικνύουν ότι από την άνοδο της 
παραγωγικότητας επωφελούνται δυσανάλογα τα ανώτερα στρώματα της μισθωτής 
εργασίας. Το πιο εύπορο 10% αυτών των στρωμάτων παρουσιάζει αύξηση του 
πραγματικού μισθού ίσου ή ακόμη και μεγαλύτερου της αύξησης της 
παραγωγικότητας κατά την περίοδο 1966-2000 στις ΗΠΑ. Η αύξηση των ανισοτήτων, 
σύμφωνα με τους πιο πάνω συγγραφείς δεν είναι απλώς θέμα αύξησης του 
κεφαλαιουχικού εισοδήματος, αλλά και της διογκούμενης ψαλίδας ανάμεσα στους πιο 
ψηλούς και τους πιο χαμηλούς μισθούς. Ενώ ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, το 
«ελεύθερο εμπόριο», η εξασθένηση των συνδικάτων κλπ, καθηλώνουν τον μέσο ή 
τον κατώτερο μισθό ενώ κάποιοι άλλοι μισθοί της κορυφής της μισθολογικής 
πυραμίδας αυξάνονται. Δεν δόθηκε, πάντα σύμφωνα με τους Ian Dew-Becker και 
Robert J. Cordon, η δέουσα προσοχή στην οικονομία που ονομάζουν «οικονομία των 
σούπερ-σταρς». Η στατιστική καταγράφει ως μισθό οποιοδήποτε εισόδημα πληροί 
κάποια τυπικά κριτήρια και δηλώνεται ως τέτοιο. Στην πραγματικότητα, οι «μισθοί» 
της κορυφής της μισθολογικής πυραμίδας (ο «μισθός» του golden boy της τράπεζας 
π.χ.) δεν είναι παρά μερίδιο του κέρδους. Πέραν απ’ οποιεσδήποτε άλλες διαφορές ή 
ασυμβατότητες υπάρχουν στην πρακτική της στατιστικής καταγραφής, φαίνεται ότι 
στις ΗΠΑ ένα μεγαλύτερο μερίδιο του κέρδους απ’ ό,τι στην ΕΕ-15 καταγράφεται ως 
«μισθός». Στην Ιαπωνία και κατά τη διάρκεια των «χρυσών» μεταπολεμικών 
δεκαετιών η παραγωγικότητα αυξάνεται ταχύτερα από τον πραγματικό μισθό. 
Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται πολύ μεγαλύτερη απόκλιση.    
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Διάγραμμα 70 

Ετήσια κατά κεφαλή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (%) και του κατά 
κεφαλή πραγματικού μισθού (%) στην Ιαπωνία  

 
  Πηγή: European Commission, European Economy, Statistical Annex, Spring 2008  

Αυτή η αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης αντανακλάται 
και στο ποσοστό του κέρδους που οι εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες 
καταμετρούν ως προς το πάγιο κεφάλαιο (net return on net capital stock). Από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980, το ποσοστό κέρδους του κεφαλαίου παρουσιάζει 
άνοδο και στους τρεις βασικούς πόλους του ανεπτυγμένου κόσμου, για να φθάσει σε 
επίπεδα υψηλότερα ή συγκρίσιμα με αυτά των «χρυσών» μεταπολεμικών δεκαετιών 
(διαγράμματα 71, 72 και 73). 
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Ποσοστό του κέρδους και στατιστικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Το ποσοστό του κέρδους (ΠΚ) στον Μαρξ είναι το κέρδος ή η υπεραξία (Υ) στο σύνολο του 
προκαταβεβληθέντος κεφαλαίου, που περιλαμβάνει το Σταθερό Κεφάλαιο (Σ: απλοποιώντας 
πρόκειται για το Πάγιο Κεφάλαιο + Πρώτες Ύλες) και το Μεταβλητό Κεφάλαιο (Μ) που αντιστοιχεί 
στην αξία της εργατικής δύναμης ή, απλοποιώντας, στους μισθούς:  

  ή (διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή με το Μ), 

  
Ο Μαρξ ονομάζει τη σχέση Υ/Μ «ποσοστό εκμετάλλευσης της εργασιακής δύναμης» ή «ποσοστό 
υπεραξίας» και τη σχέση Σ/Μ «οργανική σύνθεση του κεφαλαίου».  
Συχνά, στις εθνικές στατιστικές και σε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό του κέρδους 
(R) είναι το Κέρδος (PROF) στο Πάγιο Κεφάλαιο (K) : R=PROF/K.  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 
στο κείμενο (net return on net capital stock, total economy),  περιέχουν, ωστόσο, μια σημαντική 
ανακρίβεια. Το Πάγιο Κεφάλαιο ορίστηκε αυθαίρετα για το έτος 1960 (ΑΕΠ της κάθε χώρας χ 3), 
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) + οι νέες επενδύσεις - οι αποσβέσεις.  
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την πιο πάνω ανακρίβεια, ο οικονομολόγος-ερευνητής Michel 
Husson (βλέπε « La hausse tendancielle du taux de profit », janvier 2010, 
http://hussonet.free.fr/tprof9.pdf), παρουσίασε την εξέλιξη της κερδοφορίας σε 4 μεγάλες 
οικονομίες (Γαλλία, Γερμανία, 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. 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. Κατά την περίοδο 1960-1982, το ποσοστό κέρδους ήταν αρχικά ψηλό, μετά παρουσίασε 
σημαντική κάμψη. Από το 1982 ωστόσο παρουσιάζει, παρά τις διακυμάνσεις, ανάκαμψη. Γι’ 
αυτόν τον λόγο προτιμήσαμε να παρουσιάσουμε εδώ τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που καλύπτουν ένα μεγάλο σύνολο χωρών. 

 

http://hussonet.free.fr/tprof9.pdf�
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Διάγραμμα 71 

Κερδοφορία (1961-1973=100), ποσοστό συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου (%) και 
μεγέθυνση του ΑΕΠ (%) στις ΗΠΑ  

 
Κερδοφορία (Αριστερή κλίμακα) 
Συσσώρευση και ΑΕΠ (Δεξιά κλίμακα) 
Πηγή: European Commission, European Economy, Statistical Annex, Spring 2008  

Διάγραμμα 72 

Κερδοφορία (1961-1973=100), ποσοστό συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου (%) και 
μεγέθυνση του ΑΕΠ (%) στην ΕΕ-15  

 
Κερδοφορία (Αριστερή κλίμακα) 
Συσσώρευση και ΑΕΠ (Δεξιά κλίμακα) 
Πηγή: European Commission, European Economy, Statistical Annex, Spring 2008 
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Διάγραμμα 73 

Κερδοφορία (1961-1973=100), ποσοστό συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου (%) και 
μεγέθυνση του ΑΕΠ (%) στην Ιαπωνία   

 
 Κερδοφορία (Αριστερή κλίμακα) 
Συσσώρευση και ΑΕΠ (Δεξιά κλίμακα) 
Πηγή: European Commission, European Economy, Statistical Annex, Spring 2008. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται στα διαγράμματα 71, 72 και 73, ούτε το ποσοστό 
συσσώρευσης του κεφαλαίου, ούτε βέβαια το ποσοστό μεγέθυνσης του ΑΕΠ 
ακολουθούν την κερδοφορία σε κανέναν από τους τρεις βασικούς πόλους του 
ανεπτυγμένου κόσμου. Με άλλους όρους, η επένδυση και ως εκ τούτου η μεγέθυνση 
του ΑΕΠ αποδεσμεύτηκαν σχετικά από το ποσοστό του κέρδους. Μερικές φορές 
μάλιστα, ενώ το ποσοστό κέρδους παρουσιάζει ανοδική τάση, το ποσοστό 
συσσώρευσης παρουσιάζει πλήρη στασιμότητα ή πτωτική τάση.  

Μόνο στην περίοδο 1996-2000 στις ΗΠΑ, η αύξηση του ποσοστού του κέρδους, σε 
σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο, συνοδεύτηκε από μια αξιοσημείωτη 
αύξηση του ποσοστού συσσώρευσης και του ποσοστού μεγέθυνσης. Αυτή η 
περίοδος αποτελεί μια «χρυσή παρένθεση» στις επικρατούσες τάσεις της 
νεοφιλελεύθερης περιόδου. Πρόκειται για την περίοδο της λεγόμενης «νέας 
οικονομίας», μια περίοδος κατά την οποία πολλοί οικονομολόγοι ακόμη και της 
κριτικής σχολής σκέψης ανακοίνωναν το τέλος του μακροχρόνιου κύματος 
συρρίκνωσης (που άρχισε τη δεκαετία του 1970) και την έναρξη μιας νέας εποχής 
ανάπτυξης και ευημερίας.  

Εν τέλει, αυτή η «χρυσή παρένθεση» επιβεβαίωσε τα γενικά χαρακτηριστικά της 
περιόδου. Η αύξηση της παραγωγικότητας είχε ένα διπλό τίμημα: Πρώτον 
αποδείχθηκε υπερβολικά δαπανηρή σε πάγιο κεφάλαιο προκαλώντας αύξηση της 
οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου (δηλαδή της σχέσης Σταθερού 
Κεφαλαίου/Μισθών) και δεύτερον υπερβολικά δαπανηρή σε μισθούς (η μείωση της 
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ανεργίας οδήγησε σε αύξηση των μισθών). Μόλις το κέρδος παρουσίασε τα πρώτα 
σημεία κάμψης, αμέσως επήλθε συρρίκνωση του ποσοστού συσσώρευσης και του 
ποσοστού μεγέθυνσης, καθώς και καθήλωση των μισθών κάτω από τα επίπεδα 
αύξησης της παραγωγικότητας. Το κυριότερο γνώρισμα του νεοφιλελεύθερου 
καπιταλισμού είναι λοιπόν το εξής: Το τίμημα της οικονομικής μεγέθυνσης είναι η 
καθήλωση των μισθών σε σχέση με το κέρδος. Ως εκ τούτου, η ανεργία και η φτώχεια, 
που συμβάλλουν στη διαμόρφωση συσχετισμού δυνάμεων ευνοϊκών για τη διατήρηση 
των χαμηλών μισθών σε σχέση με το κέρδος, δεν αποτελούν πρόβλημα για το 
κεφάλαιο, αλλά μάλλον αναγκαίο όρο της «ομαλής» λειτουργίας του. 

Αφού, όμως,  ένα αυξημένο μερίδιο του κέρδους δεν επενδύεται σε πάγιο κεφάλαιο, 
τίθεται ένα καίριο ερώτημα: που καταλήγει; Μήπως στον αναπτυσσόμενο κόσμο και 
ειδικότερα στις αναδυόμενες αγορές υπό μορφή άμεσων επενδύσεων εξωτερικού; Η 
απάντηση σ’ αυτό το τελευταίο ερώτημα είναι αρνητική. Ο αναπτυσσόμενος κόσμος 
και ιδιαίτερα οι αναδυόμενες οικονομίες εξάγουν περισσότερα κεφάλαια στον 
ανεπτυγμένο κόσμο απ’ όσα εισάγουν είτε υπό μορφή εξυπηρέτησης του εξωτερικού 
τους χρέους, είτε υπό μορφή επαναπατρισμού κερδών των πολυεθνικών εταιριών, 
είτε υπό μορφή επενδύσεων διαφόρων τύπων στον ανεπτυγμένο κόσμο: Αρκεί να 
αναλογιστεί κανείς τα τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας που 
επενδύονται κυρίως στις ΗΠΑ. Το 2008 οι κινεζικές επενδύσεις συναλλαγματικών 
αποθεμάτων σε τίτλους του δημόσιου χρέους και κυβερνητικών οργανισμών των 
ΗΠΑ έφτασαν τις 1.205 δις. δολάρια.   

Στον ανεπτυγμένο κόσμο, ένα μεγάλο μερίδιο του κέρδους που δεν επενδύεται σε 
πάγιο κεφάλαιο και πρώτες ύλες καταλήγει ουσιαστικά στην ιδιωτική κατανάλωση. 
Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση της απόκλισης που παρατηρείται ανάμεσα στην ιδιωτική 
κατανάλωση και τον μισθό στο ΑΕΠ (διαγράμματα, 74, 75 και 76). 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στον μισθό, στα διαγράμματα 74, 75 και 76 
εμφανίζεται το «προσαρμοσμένο μερίδιο του μισθού» (adjusted wage share) στο 
ΑΕΠ, μια στατιστική έννοια που καθιστά συγκρίσιμα τα δεδομένα διαφορετικών 
χρόνων και χωρών. Επειδή το μερίδιο του μισθού στο ΑΕΠ είναι δυνατό να αυξάνεται 
λόγω της αύξησης του ποσοστού της μισθωτής εργασίας και τη μείωση του 
ποσοστού των αυτοεργοδοτούμενων στο σύνολο του ποσοστού απασχόλησης, που 
παρατηρείται στον ανεπτυγμένο κόσμο, αν χρησιμοποιούσε κανείς το μερίδιο του 
μισθού όπως καταγράφεται εμπειρικά κάθε στιγμή, με κυμαινόμενο ποσοστό 
μισθωτής εργασίας στο σύνολο του ποσοστού απασχόλησης, η διακύμανση του 
μισθού στο ΑΕΠ δεν θα αντανακλούσε πραγματικά τη σχετική βελτίωση ή επιδείνωση 
των συνθηκών διαβίωσης των μισθωτών. Το προσαρμοσμένο μερίδιο του μισθού 
παρακάμπτει αυτή τη δυσκολία για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, 
παραγωγικής και μη παραγωγικής, αποδίδοντας στους αυτοεργοδοτούμενους τον 
μέσο μισθό ως τεκμαρτό εισόδημα εργασίας. Χάρις σ’ αυτόν τον δείκτη, που 
υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθίσταται η σύγκριση της σχετικής αγοραστικής 
δύναμης των μισθωτών δυνατή μέσα στον χρόνο και μεταξύ χωρών.  
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 το προσαρμοσμένο μερίδιο του μισθού 
παρουσιάζει πτωτική τάση παρά τις διακυμάνσεις και στους τρεις βασικούς πόλους 
του ανεπτυγμένου κόσμου.   

Διάγραμμα 74 

Ιδιωτική κατανάλωση και μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ στις ΗΠΑ, 1960-2008 

 
Πηγή: AMECO  
 
Όπως αναφέραμε πιο πάνω, στις ΗΠΑ ένα αυξημένο ποσοστό κερδών σε σχέση με 
την Ευρώπη καταγράφεται στατιστικά ως μισθός. Αυτό το γεγονός αντανακλάται και 
στο διάγραμμα 74 σχετικά με το ποσοστό του μισθού στο ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, η 
μείωση του τελευταίου από το 1980 παρουσιάζεται λιγότερο σημαντική απ’ ό,τι είναι 
στην πραγματικότητα. Όπως σημειώνει ο Michel Husson, αν αφαιρέσει κάποιος ένα 
ποσοστό της τάξης του 5% των ανώτερων «μισθών» στις ΗΠΑ από το 
προσαρμοσμένο μερίδιο τους στο ΑΕΠ, θα προέκυπτε μια καμπύλη όμοια μ’ αυτή 
που παρατηρείται στην ΕΕ-15 (διάγραμμα 8). 
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Διάγραμμα 75 

Ιδιωτική κατανάλωση και μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ-15, 1960-2008 

 
Ιδιωτική Κατανάλωση/ΑΕΠ (%, Αριστερή Κλίμακα) 
Μισθοί/ΑΕΠ (%, Δεξιά Κλίμακα)  
Πηγή: AMECO  

Η απόκλιση ιδιωτικής κατανάλωσης και μεριδίου του μισθού στο ΑΕΠ διέψευσε το 
επίσημο δόγμα, σύμφωνα με το οποίο το κέρδος του σήμερα δημιουργεί τις 
επενδύσεις του αύριο. Το κέρδος ανέκαμψε, αλλά ούτε οι επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου ούτε τα ποσοστά μεγέθυνσης του ΑΕΠ ακολούθησαν. Τα αυξημένα κέρδη 
δεν επενδύονται σε ικανοποιητικό βαθμό, λόγω έλλειψης παραγωγικών επενδυτικών 
ευκαιριών σε νέους οικονομικούς τομείς που να υπόσχονται υψηλή κερδοφορία. Αντί 
να αυξάνονται οι επενδύσεις αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση, διαιωνίζεται η ανεργία, 
η υποαπασχόληση και η φτώχεια, ενώ οι κοινωνικές ανισότητες έφτασαν σε 
κυριολεκτικά πρωτοφανή επίπεδα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 77 για τις ΗΠΑ.  

Διάγραμμα 76 

Ιδιωτική κατανάλωση και μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ιαπωνία  

 
Ιδιωτική Κατανάλωση/ΑΕΠ (%, Αριστερή κλίμακα), Μισθοί/ΑΕΠ (%, Δεξιά Κλίμακα) 
Πηγή: AMECO  
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Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η ιδιωτική κατανάλωση παρουσίασε σημαντική αύξηση 
και λόγω της συνεχούς εισροής ξένων κεφαλαίων. Από τη δεκαετία του 1980, οι ΗΠΑ 
παρουσιάζουν μεγάλο έλλειμμα στις τρέχουσες συναλλαγές. Τα ξένα κεφάλαια που 
το συντηρούν δημιουργούν μιαν υπερβολική ρευστότητα η οποία, διαμέσου του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και των δημόσιων δαπανών, επιδρά θετικά και στην 
ιδιωτική κατανάλωση. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στις ΗΠΑ μέσα στη 
δεκαετία του 2000 οφείλεται επίσης στη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης των 
νοικοκυριών, το οποίο λίγο πριν την κρίση πλησίασε το μηδέν. 

Διάγραμμα 77 

Μερίδιο εισοδημάτων (% του ΑΕΠ)  στη διάθεση του 10% των ανώτερων 
εισοδηματικών στρωμάτων  στις ΗΠΑ  

 
Οι κατώτατες τιμές  για τις πέντε περιόδους που εξετάζονται παρατηρήθηκαν: 1920, 1942, 1944, 1953, 
1982. Οι ανώτατες τιμές για τις πέντε περιόδους που εξετάζονται παρατηρήθηκαν:  1928, 1939, 1946, 
1950, 2006 
Πηγή: Thomas Piketty, Emmanuel Saez: “The Evolution of Top Incomes: A Historical and International 
Perspective” , March 2008,  http://elsa.berkeley.edu/~saez/  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μείωση του μεριδίου του μισθού στο ΑΕΠ δεν αφορά μόνο 
στις ΗΠΑ, την ΕΕ-15 και την Ιαπωνία ή ακόμη τις ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ 
(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) γενικότερα. Οι αναδυόμενες 
αγορές παρουσιάζουν την ίδια τάση. Μεταξύ 1982-2005, στην Κίνα μειώθηκε από το 
53,6% στο 41,4% (-12,2 μονάδες), στο Μεξικό από το 47,6% στο 30,2% (-17,4 
μονάδες), στην Ταϊλάνδη από το 74,4% στο 62,5% (-11,8 μονάδες). 

Το απορυθμισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα έπαιξε ένα διπλό ρόλο σ’ αυτό το νέο 
σχήμα νεοφιλελεύθερης, οικονομικής αναπαραγωγής:  

Πρώτον, συνέβαλε στην όξυνση του παγκόσμιου ανταγωνισμού διαμέσου της 
χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας: Οι παραγωγικές επιχειρήσεις, για να 
προσελκύσουν κεφάλαια, πρέπει να παρουσιάζουν συνεχώς υψηλή κερδοφορία, με 
αποτέλεσμα ο μακροπρόθεσμος επενδυτικός σχεδιασμός να υποχωρεί προς όφελος 
της λογικής του άμεσου, εύκολου κέρδους (π.χ. προτιμώνται οι «εκσυγχρονιστικές» 
απολύσεις και η «ευελιξία» στην αγορά εργασίας παρά η επένδυση παγίου 
κεφαλαίου που αργεί να αποφέρει κέρδος). Στα πλαίσια αυτού του ανταγωνισμού οι 
αγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα, παράλληλα με την 

http://elsa.berkeley.edu/~saez/�
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εξαφάνιση των λιγότερο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, διαμόρφωσαν ένα 
παγκόσμιο οικονομικό καθεστώς που κυριαρχείται όσο ποτέ στο παρελθόν από τα 
διεθνή ολιγοπώλια.    

Εξασφάλισε δεύτερον μιαν «εναλλακτική» ιδιωτική κατανάλωση. Η ιδιωτική 
κατανάλωση δεν ακολουθεί την πτωτική τάση του μισθού στο ΑΕΠ, γιατί 
καταναλώνεται ιδιωτικά ένα αυξημένο μερίδιο του συνολικού κέρδους που 
περιλαμβάνει τόσο το μη διανεμημένο κέρδος της επιχείρησης, όσο και τα μερίσματα, 
τους τόκους κλπ. Ο πολλαπλασιασμός των χρηματιστηριακών τίτλων επιδρά θετικά 
στην ιδιωτική κατανάλωση στις ανοδικές φάσεις του οικονομικού κύκλου, λόγω και 
της ψευδούς αίσθησης πλουτισμού που δημιουργείται: Μια μετοχή, ενώ ουσιαστικά 
αποτελεί ένα τίτλο ιδιοκτησίας του πραγματικού κεφαλαίου, διάγει ένα παράλληλο και 
σχετικά αυτόνομο βίο σε σχέση με το πραγματικό κεφάλαιο που της αντιστοιχεί. 
Επειδή ένας μέτοχος πούλησε την μετοχή μιας επιχείρησης σε μια αξία ανώτερη απ’ 
αυτήν του πραγματικού κεφαλαίου που της αντιστοιχεί, όλες οι μετοχές της ίδιας 
επιχείρησης παρουσιάζουν πλασματική αύξηση στα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια όπου 
βρίσκονται. Πλασματικά οι ιδιοκτήτες τους κερδίζουν χρήματα και προτιμούν συχνά 
να διατηρήσουν τις εν λόγω μετοχές και να δανειστούν χρήματα από την τράπεζα για 
να καταναλώσουν. Καταναλώνουν έτσι πραγματικά εμπορεύματα βάσει μιας 
πλασματικής, δηλαδή κατά φαντασία υπεραξίας που κατέχουν. Η φούσκα που 
κατάντησε προϋπόθεση της πρόσκαιρης οικονομικής μεγέθυνσης αυξάνει 
υποχρεωτικά την ένταση ή τη διάρκεια των καθοδικών φάσεων του οικονομικού 
κύκλου, υπονομεύοντας έτσι την οικονομική σταθερότητα.  

Τα διαθέσιμα κέρδη μέσα στην δεκαετία του 2000 δημιούργησαν, διαμέσου του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και των παράγωγων προϊόντων του, μια τεράστια 
φούσκα που δεν αφορούσε μόνο στα στεγαστικά δάνεια, αλλά σε μια πολύ ευρύτερη 
αγορά: στην αγορά των τίτλων ABS (Asset Backed Securities), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα των στεγαστικών 
δανείων όπως π.χ. οι τίτλοι CDO (Collarerised Debt Obligations) και MBS (Mortgage 
Backed Securities).  

Τα παράγωγα προϊόντα τύπου ABS δημιουργήθηκαν για να εξασφαλίσουν μια 
σχετική ασφάλεια στους δανειοδοτικούς οργανισμούς και κυρίως στις επενδυτικές 
τράπεζες. Αν μια επενδυτική τράπεζα είναι σε θέση να ξεφορτωθεί τα στεγαστικά, 
καταναλωτικά κι άλλα δάνεια της πουλώντας τα υπό μορφή τίτλου, ξεφορτώνεται 
θεωρητικά και τον κίνδυνο που ελλοχεύει σ’ αυτά. Όσο οι δανειολήπτες εξυπηρετούν 
τα χρέη τους, οι αγοραστές τέτοιων τίτλων (κερδοσκοπικά ταμεία, άλλες τράπεζες, 
πολυεθνικές εταιρίες κ.λπ.) εισπράττουν τόκους διαμέσου της επενδυτικής τράπεζας 
που παρήγαγε και πούλησε τους τίτλους, ενώ η ίδια η επενδυτική τράπεζα 
ιδιοποιείται μέρος των τόκων υπό μορφή προμήθειας για τις υπηρεσίες της. Αν όμως 
η επενδυτική τράπεζα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ξεφορτώνεται έτσι τον κίνδυνο 
των δανείων που παραχώρησε, γιατί να ελέγχει αυστηρά την πιστοληπτική  
ικανότητα του δανειολήπτη; Το ψευδές αίσθημα ασφάλειας που δημιούργησαν αυτά 
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τα παράγωγα προϊόντα είναι στη βάση της τεράστιας φούσκας που έσκασε το 2008.  

Όταν μια επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ πουλά το παράγωγο προϊόν ABS σ’ ένα 
κερδοσκοπικό ταμείο των ΗΠΑ μεταφέρει τον κίνδυνο σ’ αυτό. Αυτό το κερδοσκοπικό 
ταμείο, όταν πουλά το ίδιο προϊόν ή ένα άλλο παράγωγό προϊόν βασισμένο στο 
πρώτο (δημιουργώντας έτσι παράγωγο προϊόν του παράγωγου προϊόντος)  σε μια 
τράπεζα της Γερμανίας ή της Γαλλίας μεταφέρει τον κίνδυνο σ’ αυτή την τράπεζα. 
Όμως ο κίνδυνος δεν εξαφανίζεται ως δια μαγείας. Μεταφέρεται από τον ένα στον 
άλλο και έτσι στον γενικευμένο Άλλο, δηλαδή στο σύστημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 
κίνδυνος από ιδιωτικός και τοπικός μετατρέπεται σε συστημικό και παγκόσμιο. 

Στις ΗΠΑ κατέρρευσαν πρώτες οι πιο εκτεθειμένες  επενδυτικές τράπεζες στα δάνεια 
subprimes (επισφαλή δάνεια) πρώτον διότι έτειναν να τα ξεφορτώνονται λιγότερο 
από τα ολιγότερο επισφαλή (λόγω της μεγάλης αποδοτικότητάς τους) και δεύτερον 
εξαιτίας ενός φαινομένου που ονομάστηκε «μόχλευση»: Τα ίδια κεφάλαια των 
εξειδικευμένων τμημάτων των επενδυτικών τραπεζών που ασχολούνταν με τους 
τίτλους ABS ήταν εξαιρετικά περιορισμένα σε σχέση με τα δάνεια που 
παραχωρούσαν, συχνά της τάξης του 1% ή του 2%. Με άλλα λόγια, δάνειζαν κυρίως 
χρήματα που δανείζονταν τα ίδια. Έτσι, όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά, κέρδιζαν 
τεράστια ποσά, αλλά με τα πρώτα σημάδια κρίσης στις σχετικές αγορές έχασαν 
τεράστια ποσά και βρέθηκαν υπερχρεωμένα.  

Στα πρώτα στάδια της μεγάλης κρίσης, η κυρίαρχη άποψη που κυβερνά επέρριψε 
την ευθύνη για την κρίση στο υπερβολικά απορυθμισμένο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, παραλείποντας όμως να αναφέρει τη θετική συμβολή αυτού του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στα ποσοστά ανάπτυξης της δεκαετίας του 2000 
πριν την κρίση. Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα επέτρεψαν τη διαχείριση 
της υπερβολικής ρευστότητας (υψηλά διαθέσιμα κέρδη) και οδήγησαν στην τεχνητή 
τόνωση της ζήτησης και ως εκ τούτου της οικονομικής δραστηριότητας: Τα νοικοκυριά 
με λίγο ή πολύ χαμηλό εισόδημα λόγω της μισθολογικής λιτότητας, κυρίως στις ΗΠΑ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, κατανάλωναν με 
δανεικά, υποθηκεύοντας έτσι τα μελλοντικά τους εισοδήματα. Όσο περισσότερα 
καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια έπαιρναν, τόσο υπονόμευαν την πιστοληπτική 
τους ικανότητα, διαβρώνοντας έτσι αδιάκοπα τα θεμέλια του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος μέχρι την κατάρρευσή του το 2008. Με άλλους όρους, όλα έγιναν ωσάν 
το οικονομικό μέλλον να δάνεισε ποσοστά μεγέθυνσης στο οικονομικό παρελθόν. Το 
παρόν, η κρίση δηλαδή, είναι μια διαδικασίας εξόφλησης (και με τόκο) του χρέους 
που το δεύτερο δημιούργησε έναντι του πρώτου. Η τεράστια φούσκα ήταν οργανικά 
συνδεδεμένη με τους σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης 
μέσα στη δεκαετία του 2000 πριν την κρίση. 

Έτσι, με το υφιστάμενο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και με την ακραία άνιση 
κατανομή των εισοδημάτων που το χαρακτηρίζει, μια πραγματική ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μια τέτοια ρύθμιση, που 
θα περιελάμβανε όχι μόνο ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος, αλλά και των 



 103 

αγορών παράγωγων προϊόντων, καθώς και των φορολογικών παραδείσων, θα 
οδηγούσε σε οικονομική σταθερότητα, αλλά και σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς 
οικονομικής μεγέθυνσης. 

Βέβαια, η οικονομική σταθερότητα, έστω και με χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, είναι 
κοινωνικά προτιμητέα από μια κατάσταση όπου την υπερθέρμανση διαδέχεται η 
σοβαρή ύφεση. Ωστόσο, η αναιμική οικονομική μεγέθυνση με υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, υποαπασχόλησης και φτώχειας σε συνθήκες οικονομικής σταθερότητας, 
δεν επιτρέπει την καλλιέργεια του μύθου περί υπέρβασης της κρίσης κάθε φορά που 
θα ανακάμπτει η οικονομία. Όμως, ο βαθύτερος λόγος που οι κυβερνήσεις 
περιορίστηκαν σε υπερφίαλες δηλώσεις και ελάχιστες πράξεις σχετικά με την 
ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των 
αρχών για μια πραγματική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος προσκρούει 
σε ισχυρά, κατεστημένα συμφέροντα στενά συνδεδεμένα με την κρατική εξουσία. 
Στην καλύτερη περίπτωση, αυτά τα συμφέροντα θεωρούνται άκαμπτα, ενώ, 
αντιθέτως, τα εργατικά κεκτημένα θεωρούνται λίγο ή πολύ ελαστικά.    

Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, οι αρχές έσωσαν το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα κοινωνικοποιώντας ουσιαστικά τις ζημιές, επιβαρύνοντας δηλαδή 
μακροπρόθεσμα τους απλούς φορολογουμένους. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα και 
δημόσια χρέη παρουσίασαν σ’ όλους τους βασικούς πόλους της παγκόσμιας 
οικονομίας έντονες αυξητικές τάσεις : Ενώ τα κράτη παρείχαν ρευστότητα στις 
τράπεζες, έπρεπε παράλληλα να διαχειριστούν τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης 
σε μια περίοδο που η ύφεση μείωνε τα κρατικά έσοδα . Προοδευτικά η «κρίση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος» μετατράπηκε σε κρίση του «κυρίαρχου χρέους». 
Το τελευταίο αποτελεί σήμερα αντικείμενο κερδοσκοπίας των ίδιων «θεσμικών 
επενδυτών» που οδηγώντας το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο χείλος 
της πλήρους κατάρρευσης, προκάλεσαν άμεσα και έμμεσα την ραγδαία αύξηση των 
δημοσίων χρεών. Η κερδοσκοπία στους δημόσιους τίτλους οδηγεί σε αύξηση των 
δανειστικών επιτοκίων, ωθεί σε προσπάθεια συρρίκνωσης των δημόσιων δαπανών 
και αυξάνει τον κίνδυνο μιας νέας μεγάλης ύφεσης,  παρά το  γεγονός ότι η 
κερδοφορία (που παρουσίασε κάποια πτώση μέσα στο 2008 και 2009 λόγω της 
κρίσης) ανακάμπτει από το 2010, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου έφθασε σε επίπεδα 
ανώτερα απ’ αυτά του 2007, αλλά και στην ΕΕ-15 (ασθενέστερα, και στην Ιαπωνία).   
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Στους πίνακες 1, 2 και 3 παρουσιάζεται η μεταβολή του ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, 
καθώς και το δημόσιο χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα από το 2008 αντίστοιχα.     

 
Πίνακας 1: Μεγέθυνση του ΑΕΠ 

 2008 2009 2010 2011 
ΗΠΑ 0,0 -2,7 2,9 2,6 
ΕΕ-15 0,2 -4,3 1,8 1,7 
Ιαπωνία -1,2 -6,3 3,9 0,5 
Πηγή: European Commission, European Economy, Statistical Annex, Spring 2011 

 
 

Πίνακας 2: Ποσοστό Ανεργίας  
 2008 2009 2010 2011 
ΗΠΑ 5,8 9,3 9,6 8,6 
ΕΕ-15 7,2 9,1 9,6 9,5 
Ιαπωνία 4,0 5,1 5,1 4,9 
Πηγή: European Commission, European Economy, Statistical Annex, Spring 2011  
 

Πίνακας 3: Δημόσιο Χρέος (Χ) και Δημόσιο Έλλειμμα (Ε)  % του ΑΕΠ  
 200

8 
 2009  2010  2011  

 Χ Ε Χ Ε Χ Ε Χ Ε 
ΗΠΑ 71,

5 
-

6,2 
84,7 -11,2 92,0 -11.2 98,3 -10,0 

ΕΕ-15 64,
8 

-
2,3 

76,8 -6,8 82,9 -6,4 85,2 -4,7 

Ιαπωνία 195
,0 

-
2,2 

217,
6 

-8,7 223,1 -9,3 236,
1 

-9,7 

Πηγή: European Commission, European Economy, Statistical Annex, Spring 2011 
 
Βέβαια, τα ποσοστά οικονομικής μεγέθυνσης για το 2011 που παρουσιάζουμε σ’ 
αυτούς τους πίνακες αποτελούν ανεπίκαιρες προβλέψεις:  Αναθεωρούνται εν τω 
μεταξύ προς τα κάτω. 

Είναι δυνατό να συνοψίσει κανείς σχηματικά τους βασικούς πυλώνες αυτού του 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου, που, αν και επέτρεψε την ανάκαμψη του κέρδους, 
οδήγησε στην παρούσα ιστορική κρίση: 

 
1. Διαμέσου των νεοφιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών και απορυθμίσεων 

που οδήγησαν στον αυξημένο ανταγωνισμό και τη διαμόρφωση διεθνών 
ολιγοπωλίων  καθηλώνεται το μερίδιο του μισθού στο ΑΕΠ και αυξάνεται το 
μερίδιο του κέρδους.  

2. Ωστόσο, οι τομείς που το κεφάλαιο ήθελε να επενδύσει παραγωγικά 
παρέμειναν περιορισμένοι, λόγω έλλειψης νέων επενδυτικών ευκαιριών σε 
νέους τομείς ικανούς να υποσχεθούν υψηλά κέρδη. Ενώ το ποσοστό του 
κέρδους ανακάμπτει προοδευτικά στον ανεπτυγμένο κόσμο, ο ρυθμός 
μεγέθυνσης του παγίου κεφαλαίου δεν ακολουθεί. Οι ΗΠΑ κυρίως, αλλά και 
κάποιες άλλες ανεπτυγμένες χώρες επωφελούνται και από την καθαρή 
εισροή ξένων κεφαλαίων, που καλύπτουν τα ελλείμματα στις τρέχουσες 
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συναλλαγές τους, είτε από άλλες ανεπτυγμένες χώρες (π.χ από την 
Ιαπωνία) είτε από τον αναπτυσσόμενο κόσμο και τις αναδυόμενες αγορές 
(κυρίως από την Κίνα). Συνολικά, ο ανεπτυγμένος κόσμος προσελκύει 
περισσότερα κεφάλαια από τον αναπτυσσόμενο κόσμο απ’ όσα επενδύει 
στον τελευταίο.      

3. Από τα σημεία 1 και 2  προκύπτει η αυξημένη μάζα διαθέσιμων κεφαλαίων 
για ιδιωτική κατανάλωση των ανώτερων και μεσαίων νοικοκυριών.  Ένα 
μέρος του κέρδους, ελλείψει άλλης δυνατής αξιοποίησης, καταλήγει στους 
μισθωτούς υπό μορφή καταναλωτικών ή στεγαστικών δανείων διαμέσου 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων του.     

4. Από τα σημεία 1 και 2 προκύπτουν επίσης οι αυξημένες κοινωνικές 
ανισότητες, η ανεργία και η τάση για υπερχρέωση των νοικοκυριών.  

5. Από τα σημεία 3 και 4 αυξάνεται η πίεση για ακόμη μεγαλύτερες 
απορυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρακάμπτονται 
ακόμη και οι ισχύοντες ρυθμιστικοί κανόνες διαμέσου της τιτλοποίησης που 
διογκώνουν το πλασματικό κεφάλαιο και υπονομεύουν ακόμη περισσότερο 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

6. Από τα σημεία 3 και 5 αυξάνεται η πίεση στις παραγωγικές επιχειρήσεις για 
ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα : Τα «υπερκινητικά» χρηματικά διαθέσιμα 
κεφάλαια απαιτούν άμεσα κέρδη και ενδιαφέρονται λιγότερο για 
παραγωγικές επενδύσεις που υπόσχονται κέρδη μόνο σε βάθος χρόνου. Το 
νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα επιβάλλει τη λογική του βραχέως χρόνου. Η 
απαίτηση ακόμη ψηλότερου κέρδους διογκώνει όμως τα προβλήματα που 
εντοπίστηκαν στα σημεία 1 (μείωση του μισθού στο ΑΕΠ), 2 (μείωση των 
ευκαιριών επένδυσης παγίου κεφαλαίου), 3 (αύξηση της μάζας των 
διαθέσιμων κεφαλαίων για ιδιωτική κατανάλωση των εισοδηματιών και για 
«επενδύσεις» σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αφορούν σε 
στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια), 4 (αυξημένες κοινωνικές ανισότητες, 
ανεργία, υπερχρέωση) και – για να συμπληρωθεί ο φαύλος  κύκλος – 5 
(μεγαλύτερη απορρύθμιση και παράκαμψη των ρυθμιστικών κανόνων).  

Εξίσου εύκολο είναι να συνοψίσει κανείς σχηματικά το χρονικό της κρίσης:  

1. Αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που το 2008 
έφθασε στα πρόθυρα της κατάρρευσης και διασώθηκε την εσχάτη στιγμή 
(προσωρινά;) με δημόσιο χρήμα. Συρρίκνωση της συνολικής ζήτησης ως 
αποτέλεσμα πιο «συντηρητικών» δανειοδοτικών πολιτικών και της 
γενικευμένης έλλειψης εμπιστοσύνης που δημιουργεί προβλήματα 
ρευστότητας στην οικονομία και εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της. 

2. Πρωτοφανής ύφεση το 2009 και ραγδαία αύξηση της ανεργίας και της 
φτώχειας στον ανεπτυγμένο κόσμο που προετοίμασε το έδαφος για 
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κοινωνικές εκρήξεις. 

3. Διαχείριση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των κοινωνικών 
συνεπειών της κρίσης με δημόσιο χρήμα, γεγονός που συνέβαλε σε μιαν 
επισφαλή ανάκαμψη. 

4. Διόγκωση του δημοσίου χρέους και κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά των 
τίτλων του δημόσιου χρέους που οδηγούν σε πολιτικές λιτότητας, οι οποίες 
υπονομεύουν την ανάκαμψη. Η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
και οι συνέπειες της στην «πραγματική οικονομία» οδήγησαν στην κρίση 
του «κυρίαρχου» χρέους. 

5. Ενώ μεθοδεύεται η μετακύλιση του κόστους της κρίσης στη μισθωτή 
εργασία, σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες η αγανάκτηση των κατώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων οδηγεί σε βίαιες κοινωνικές συγκρούσεις.  

6. Το αδιέξοδο του νεοφιλελεύθερου μοντέλου διαιωνίζεται απειλώντας όχι 
μόνο κάθε κοινωνικό κεκτημένο, αλλά και αναφαίρετα ανθρώπινα και 
δημοκρατικά δικαιώματα. 

Η κρίση του 2008, 2009, 2010, 2011 και των ετών που έρχονται, προέρχεται από μια 
επιβράδυνση του ρυθμού συσσώρευσης  του κεφαλαίου σε σχέση με την εξέλιξη του 
ρυθμού παραγωγής υπεραξίας. Η απόκλιση αυτών των ρυθμών, παρά το γεγονός ότι 
προκάλεσε μια διαφοροποίηση της δομής της προσφοράς και της ζήτησης ανάμεσα 
σε εμπορεύματα πολυτελείας και εμπορεύματα που απευθύνονται στα μεσαία και 
κατώτερα στρώματα υπέρ των πρώτων όξυνε την ανισορροπία ανάμεσα στην 
προσφορά και τη ζήτηση, καθιστώντας έτσι προβληματικό τον ρυθμό αξιοποίησης 
της παραχθείσας αξίας. Χωρίς την «παρέμβαση» του απορυθμισμένου 
χρηματοπιστωτικού συστήματος (με τα δάνεια subprimes και τα παράγωγα προϊόντα 
του) για να διατηρηθεί, έστω, αυτός ο επιβραδυμένος ρυθμός συσσώρευσης, ο 
τελευταίος θα ήταν ακόμη πιο αργός. Επειδή οι κεφαλαιοκράτες και οι εισοδηματίες 
όλων των ειδών και ποιοτήτων μαζί δεν θέλουν να επενδύσουν σε πάγιο κεφάλαιο 
(και πρώτες ύλες) ή να καταναλώσουν ιδιωτικά το σύνολο της υπεραξίας που 
ιδιοποιήθηκαν, μεταφέρουν ένα μέρος της υπό μορφή δανείων, μέσω του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και με σκοπό να ιδιοποιηθούν ακόμη μεγαλύτερη 
υπεραξία, στα μεσαία και κατώτερα εισοδηματικά στρώματα που μεγεθύνουν έτσι την 
κατανάλωσή τους. Υποθηκεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα μελλοντικά τους 
εισοδήματα, τα μεσαία και κατώτερα στρώματα επιτρέπουν ένα ρυθμό συσσώρευσης 
του κεφαλαίου που αν και είναι αργός συγκριτικά με τον ρυθμό παραγωγής 
υπεραξίας, είναι υπερβολικά γρήγορος συγκριτικά με τον «φυσιολογικό» υπό τις 
περιστάσεις ρυθμό αξιοποίησης της αξίας. Είναι φανερό ότι ένα τέτοιο σχήμα 
αναπαραγωγής δεν μπορούσε παρά να καταρρεύσει, διότι στηρίχθηκε σε μια βάση 
την οποία συνεχώς διάβρωνε: την φερεγγυότητα των όλο και περισσότερο 
υπερχρεωμένων καταναλωτών. Με πολύ απλά λόγια: Το μοντέλο μεγέθυνσης 
κατέρρευσε διότι μέρος των μονάδων μεγέθυνση που παρουσίαζε κατά τα τελευταία 
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χρόνια ήταν δανεικό από το μέλλον. Η μεγάλη παρούσα κρίση είναι η στιγμή που το 
οικονομικό παρελθόν εξοφλεί τα χρέη του στο οικονομικό μέλλον.  

Η κρίση του 1974 ήταν η πρώτη μεγάλη μεταπολεμική κρίση, η οποία προήλθε από 
την πτώση του ποσοστού του κέρδους. Ωστόσο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η 
παρούσα κρίση είναι η μεταλλαγμένη μορφή της κρίσης του 1974, διότι είναι η κρίση 
των καπιταλιστικών προσπαθειών υπέρβασης της τελευταίας.  

Το κοινό υπόβαθρο είναι εύκολο να προσδιοριστεί σε μια μόνο φράση: Το κεφάλαιο 
δεν μπορεί να παράγει παρά εμπορεύματα, ενώ η κοινωνία ρέπει προς την 
κατανάλωση δημόσιων αγαθών, τα οποία, αν και εμπορευματοποιούνται με τις 
ιδιωτικοποιήσεις, δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικούς ρυθμούς αύξησης της 
παραγωγικότητας. Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία της κρίσης και γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή κρίση «υποκατανάλωσης» που για να 
υπερπηδηθεί θα αρκούσε μια δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων ανάμεσα στις 
κοινωνικές τάξεις. Ο θεμελιώδης όρος διαιώνισης του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού 
είναι πλέον η ανοιχτή βία που ασκεί στα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.  

Οι πολιτικές λιτότητας δεν οδηγούν σε υπέρβαση της κρίσης. Αντιθέτως, την 
επιδεινώνουν και οδηγούν την παγκόσμια οικονομία ακόμη βαθύτερα στο 
νεοφιλελεύθερο αδιέξοδο. Η υπέρβαση της κρίσης προϋποθέτει ριζική ανακατανομή 
των εισοδημάτων προς όφελος της μισθωτής εργασίας, συνοδευόμενη από 
κρατικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που να μετατρέψει το χρήμα από 
εμπόρευμα σε δημόσιο αγαθό, καθώς και διεύρυνση των δημόσιων αγαθών 
τουλάχιστον στους τομείς χαμηλής κερδοφορίας αλλά υψηλής κοινωνικής αξίας 
(υγεία, παιδεία, συγκοινωνίες, διαχείριση του περιβάλλοντος, έρευνα και τεχνολογία 
κ.λπ.). 


