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Πρόλογος του προέδρου του Δ.Σ. 
του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
 
Εφέτος το ΙΝΕΚ εκδίδει την έκθεση για την Κυπριακή Οικονομία και την 
Απασχόληση μέσα στις πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν ιδιαίτερα 
επιδεινωθεί με την έναρξη υλοποίησης των μνημονιακών πολιτικών, προκειμένου να 
διατυπώσει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όπως 
πάντα, η έκθεση έχει σαν γνώμονα την υπεράσπιση της οικονομικής και κοινωνικής 
ευημερίας των εργαζομένων ως στοιχείο της γενικής ευημερίας. 

Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕΚ, μετά από μια δεκαετία εκδόσεων, έχει αναδειχθεί σε 
ουσιαστική συμβολή στην οικονομική θεώρηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και 
των προοπτικών της Κυπριακής Οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι μια συμβολή 
διαφορετική διότι δίνει έμφαση σε οικονομικές παραμέτρους που είναι 
διαφωτιστικές για την κατάσταση των εργαζομένων, την απασχόληση, την κοινωνική 
συνοχή. 

Η εφετινή έκθεση εντοπίζει τις μεγάλες ανισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί στην 
Κυπριακή οικονομία είτε πριν είτε στην διάρκεια της κρίσης: εμπορικό έλλειμμα 
αγαθών και υπηρεσιών, δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 
εκροή κεφαλαίων και άλλα. Δείχνει ότι η διαχείριση της οικονομίας, έτσι όπως 
σχεδιάζεται και ασκείται από την κυβέρνηση και τους διεθνείς οργανισμούς 
προκειμένου να εξαλειφθούν αυτές οι ανισορροπίες, στρέφονται κατά των 
εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που καλούνται να 
καταβάλουν μεγάλες θυσίες. Το ποσοστό ανεργίας είχε αυξηθεί ήδη κατά τα 
προηγούμενα έτη εξαιτίας της αυθόρμητης λειτουργίας μιας οικονομίας που είχε 
πληγεί από την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Σήμερα, όμως, στην αύξηση του 
ποσοστού ανεργίας συμβάλλουν και η κορύφωση της τραπεζικής κρίσης και η 
ασκούμενη οικονομική και διαρθρωτική πολιτική. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η 
αγοραστική δύναμη των αποδοχών των εργαζομένων παρουσίασε το 2013 
κατακόρυφη μείωση. Από τα στοιχεία και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προκύπτει ότι η αγοραστική δύναμη από εισοδήματα μισθωτής εργασίας στην 
Κύπρο, για το σύνολο των μισθωτών ως κοινωνική ομάδα, θα έχει μειωθεί μέχρι το 
τέλος του 2014, περίπου κατά 30%. 

Διαπιστώνει ακόμη η έκθεση του ΙΝΕΚ ότι η μείωση αυτή στο εισοδηματικό μερίδιο 
της εργασίας κατά κανόνα δεν έχει μετατραπεί από τις επιχειρήσεις σε μείωση των 
τιμών ώστε οι θυσίες των εργαζομένων να οδηγούν τουλάχιστον σε ένα αποτέλεσμα 
ωφέλιμο για μια οικονομία που βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, αλλά έχει μετατραπεί στις 
πλείστες περιπτώσεις σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους.  
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Η εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ εντοπίζει επίσης το μεγάλο κίνδυνο μιας μακροχρόνιας 
επιβράδυνσης της Κυπριακής οικονομίας που θα οφειλόταν στην καταστροφή 
εργατικού και παραγωγικού δυναμικού. Διότι η παρατεταμένη ύφεση δεν 
καταστρέφει μόνο μια μερίδα του εργατικού δυναμικού μέσω της ανεργίας, αλλά και 
παραγωγικό δυναμικό μέσω της συρρίκνωσης των επενδύσεων που ήδη έχει αρχίσει 
και στη χώρα μας. Αυτή η συρρίκνωση μετατρέπει την ανεργία σε διαρθρωτική, 
δηλαδή σε ανεργία που δεν θα είναι εύκολο να μειώσουμε διότι θα έχουν 
καταστραφεί δραματικά πολλές θέσεις εργασίας. 

Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕΚ δείχνει, επίσης, ότι οι εξαγωγικές επιδόσεις, που είναι 
κρίσιμης σημασίας για μια προοδευτική έξοδο από την κρίση, δεν είναι 
ικανοποιητικές. Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών που είχαμε στην αρχή 
της κρίσης έχει εξαλειφθεί. Αυτό δεν έγινε αυξάνοντας τις εξαγωγές αλλά μειώνοντας 
τις εισαγωγές.  

 Η έκθεση του ΙΝΕΚ δεν περιορίζεται βέβαια μόνο σε αναλύσεις και διαπιστώσεις. 
Προχωρεί και σε προτάσεις και εισηγήσεις. Αναζητά απαντήσεις και κατευθύνσεις 
πολιτικής με γνώμονα την διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των 
εργαζομένων. 

Υποστηρίζει ότι εφόσον η εσωτερική ζήτηση θα παραμείνει μειωμένη κατά την 
επόμενη δεκαετία εξαιτίας της προσπάθειας εξυγίανσης του τραπεζικού κλάδου, το 
ζητούμενο πλέον είναι να λυθεί το διαρθρωτικό πρόβλημα που ήδη τέθηκε κατά τα 
πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000, δηλαδή η αναβάθμιση του τουριστικού τομέα και 
γενικότερα η ενίσχυση όλων των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Για αυτό θα 
χρειαστούν διαρθρωτικές αλλαγές στον τουρισμό για την αναβάθμιση της ποιότητας 
του τουρισμού και την προσαρμογή του στις σύγχρονες τάσεις της ζήτησης, αλλά και 
χαμηλότερες τιμές έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. Για την αναβάθμιση της 
ποιότητας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση. Αντί να 
προσανατολίζονται στην ανειδίκευτη, φθηνή εργασία, την ευελιξία και τις ατομικές 
συμβάσεις, θα πρέπει να επιδιώκουν την ενίσχυση της ποιότητας με την αξιοποίηση 
ειδικευμένης ποιοτικής εργασία. Για τις χαμηλότερες τιμές απαιτείται να υπάρξει 
επαναφορά των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων στα προ κρίσης επίπεδά 
τους, αφού όπως υπογραμμίζει η έκθεση το μέσο περιθώριο κέρδους έχει αυξηθεί 
υπέρμετρα, τόσο σε σχέση με το παρελθόν όσο και σε διεθνή σύγκριση. 

Αντί δηλαδή οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την κρίση ως ευκαιρία για να 
αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους, θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους, ώστε να 
βελτιωθεί έτσι η ανταγωνιστικότητα τιμής και να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του 
μισθού, που με τη σειρά της θα αυξήσει την ιδιωτική κατανάλωση, την ζήτηση, το 
ΑΕΠ και την δυνατότητα των νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Έτσι 
θα αυξηθούν και οι εξαγωγές που θα μας επιτρέψουν να αναπτυσσόμαστε με 
ικανοποιητικούς ρυθμούς για να ξαναβρούμε σύντομα το επίπεδο παραγωγής που 
είχαμε πριν την κρίση.  
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Χρειάζονται, βέβαια, όπως δείχνει η έκθεση, και ρυθμίσεις για να μειώσουμε το 
δημόσιο χρέος με τρόπο που δεν θα πληγώνει την ανάπτυξη, χρειάζεται και 
αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου ώστε να αρχίσει να διαθέτει πάλι την 
αναγκαία ρευστότητα στην οικονομία, και φορολόγηση του πλούτου για να μην 
μεταφερθεί άδικα το μεγάλο βάρος της προσαρμογής της οικονομίας στους ώμους 
των εργαζομένων. 

Όσον αφορά τη θέση της εργασίας τα αποτελέσματα της έκθεσης επαναβεβαιώνουν 
την εκτίμηση μας ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας επιδεινώνουν 
την θέση των εργαζομένων και μειώνουν το εισοδηματικό μερίδιό τους στο ΑΕΠ 
χωρίς ορατό όφελος για το κοινωνικό σύνολο. Ο ισχυρισμός ότι οι μισθοί 
υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εκτός από κοινωνικά 
λανθασμένος, αποδεικνύεται από την έρευνα ότι καθόλου δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από τις τιμές των προϊόντων, οι 
οποίες, συνολικά μιλώντας, δεν παρουσιάζουν την ανάλογη μείωση μέσα στην κρίση, 
αλλά και από διαρθρωτικούς παράγοντες που αναφέρονται στο είδος και την 
ποιότητα των προϊόντων, στις αγορές που απευθύνονται, στην προσαρμογή της 
παραγωγής στις διεθνείς τάσεις κλπ. Για αυτά, όμως, η ΤΡΟΪΚΑ με τη συνεργασία 
και της σημερινής κυβέρνησης, απλώς επιβάλλουν μέσα από το μνημόνιο και την 
επίκληση του υψηλού δημόσιου χρέους την πολιτική της σκληρής λιτότητας, η οποία 
οδηγεί σε συνεχή αύξηση της ανεργίας και στη μείωση των μισθών λες και αυτά θα 
μας λύσουν τα προβλήματα. 

Σας παραδίδουμε την έκθεση του ΙΝΕΚ για διάλογο και συζήτηση, ικανοποιημένοι 
επειδή το συνδικαλιστικό κίνημα έχει σήμερα την δυνατότητα να στηρίζεται σε 
επιστημονικά τεκμηριωμένες αναλύσεις που συμπληρώνουν το ταξικό του ένστικτο. 

Πάμπης Κυρίτσης 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝΕΚ-ΠΕO 

Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ 
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Εισαγωγή του γενικού διευθυντή 
του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
 
Το 2013 κορυφώθηκε η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και ξεκίνησε η διαχείρισή της 
από την κυβέρνηση και την ΤΡΟΪΚΑ με τρόπο που προφανώς οδηγεί σε μεγάλη 
επιδείνωση της ζωής των εργαζομένων. Το ερώτημα που τίθεται τώρα στο εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνημα είναι εάν υπάρχει εναλλακτική λύση στην κρίση, δηλαδή μια 
λύση που θα διασφάλιζε τη διατήρηση του επιπέδου ζωής που έχουν κατακτήσει οι 
εργαζόμενοι στη χώρα μας. 

Η ανάπτυξη που βασίστηκε στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, τον εύκολο δανεισμό 
και τα χαμηλά επιτόκια δεν μπορεί πια να συνεχιστεί. Επιπλέον, πρέπει να 
διορθώσουμε τις ανισορροπίες που δημιούργησε ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, 
κατά τα έτη 2004-2008, όταν από ένα εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο 
στις εξαγωγές υπηρεσιών περάσαμε σε ένα εσωστρεφές καθεστώς χρηματιστικής 
ρύθμισης της οικονομίας, βασισμένο στον δανεισμό, στις κατασκευές κατοικιών και 
στην ιδιωτική κατανάλωση: η συσσώρευση ιδιωτικού χρέους, η μη εξυπηρέτηση ενός 
αυξανόμενου αριθμού δανείων και η υπερβολική άνοδος των τιμών των ακινήτων 
που μετατρέπεται τώρα σε πτώση, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα, το πολύ 
μεγάλο εμπορικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος που διογκώθηκε εξαιτίας της 
επιδείνωσης της τραπεζικής κρίσης το 2013 και των αποφάσεων του Eurogroup τον 
περασμένο Μάρτιο.  

Βέβαια, το μεγάλο έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο 
καλυπτόταν σε μεγάλο βαθμό από εισροή κεφαλαίων για χρηματιστικές επενδύσεις 
και καταθέσεις, έχει πλέον εξαλειφθεί, όχι όμως επειδή η Κυπριακή οικονομία έγινε 
πιο ανταγωνιστική (αντιθέτως, οι εξαγωγές το 2013 παρουσιάζονται μειωμένες) αλλά 
επειδή συρρικνώθηκε δραματικά το διαθέσιμο εισόδημά μας. Παραμένει, έτσι, 
επίκαιρο και επείγον το καθήκον να ανορθωθεί ο εξαγωγικός τομέας, του οποίου τα 
προβλήματα ανταγωνιστικότητας απέκρυπτε στα χρόνια της άνθισής του ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας με την εισροή κεφαλαίων. 

Το ιδιωτικό χρέος είναι υπέρογκο και η κρίση οδηγεί σε ταχεία αύξηση του αριθμού 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις τράπεζες. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός 
ότι το εισόδημα των μισθωτών συρρικνώνεται, όχι μόνο επειδή μειώνεται ο μέσος 
μισθός αλλά και επειδή αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων στα νοικοκυριά τους. Με 
μειωμένο το συνολικό τους εισόδημα πρέπει να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της 
καθημερινής ζωής, να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους στις τράπεζες και να 
πληρώσουν και τους ολοένα αυξανόμενους φόρους τους.  
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Μοιραία, η ζήτηση που απευθύνουν στις επιχειρήσεις είναι μειωμένη με αποτέλεσμα 
να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο η ύφεση της οικονομίας, να λιγοστεύουν οι 
θέσεις εργασίας, να μειώνονται ακόμη περισσότερο οι μισθοί και το συνολικό 
εισόδημα των εργαζομένων. Τα νοικοκυριά των εργαζομένων βρίσκονται λοιπόν 
εγκλωβισμένα σε έναν φαύλο κύκλο επιδείνωσης της ζωής τους.  

Η δημοσιονομική κρίση, που αρχικά κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό από 
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που επεδίωκαν να υπαχθεί η χώρα σε διαδικασίες 
επίβλεψης και τιμωρίας από τους διεθνείς οργανισμούς (την ΤΡΟΪΚΑ), οξύνθηκε με 
την κρίση αξιοπιστίας ενός τραπεζικού συστήματος το οποίο είχε γίνει υπερτροφικό. 
Η διάσωση του τραπεζικού συστήματος, με τις αποφάσεις του περασμένου Μαρτίου 
και τη σχετική συμφωνία ανάμεσα στη ΤΡΟΪΚΑ και την κυβέρνηση, έχει οδηγήσει 
στη δραματική αύξηση του του δημοσίου χρέους, την αποπληρωμή του οποίου 
καλούνται να αναλάβουν οι φορολογούμενοι. Πρόκειται για χρέος που θα αυξηθεί 
κατά τα αμέσως επόμενα έτη και του οποίου το ύψος θέτει το ερώτημα εάν είναι 
βιώσιμο και εάν ένα μέρος τους είναι αναγκαίο να διαγραφεί, διότι αναπτύσσεται 
ένας φαύλος κύκλος διόγκωσης του χρέους: το υψηλότερο χρέος αυξάνει τις 
κυβερνητικές δαπάνες για πληρωμή τόκων που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο μέρος 
τους με πρόσθετο δανεισμό που αυξάνει ακόμη περισσότερο το χρέος κ.ο.κ. 

Οι επιχειρήσεις, αντιμέτωπες με την μεγάλη μείωση των παραγγελιών τους 
επιδιώκουν και επιτυγχάνουν χαμηλότερους μισθούς, μορφές ευέλικτης εργασίας και 
διάφορες άλλες δυσμενείς για τους εργαζόμενους μεταβολές, συμβάλλοντας έτσι 
στην επιδείνωσης της ζωής τους. 

Παρά τις δυσκολίες και την καταστροφή που υφίστανται πολλές επιχειρήσεις, το 
Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα της Κυπριακής οικονομίας, δηλαδή το 
πλεόνασμα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους πριν την 
φορολόγησή του, δεν παρουσιάζει μείωση. Αυτό έχει επιτευχθεί μειώνοντας το 
κόστος εργασίας και διατηρώντας τις τιμές περίπου στα ίδια επίπεδα. Η επιδίωξη 
αυτή των επιχειρήσεων οδηγεί σε έναν ακόμη φαύλο κύκλο: η αγοραστική δύναμη 
του μισθού μειώνεται και μαζί με αυτήν μειώνεται και η εσωτερική ζήτηση που 
απευθύνεται στις επιχειρήσεις των οποίων τα έσοδα μειώνονται περαιτέρω με 
αποτέλεσμα να επιδιώκουν ακόμη χαμηλότερους μισθούς. Επιπλέον, οι τιμές 
διατηρούνται σε επιζήμια ψηλά επίπεδα για τις εξαγωγές (και δεν είναι τυχαίο που ο 
όγκος των εξαγωγών μειώθηκε κατά τα δύο τελευταία έτη) με αποτέλεσμα οι βαριές 
θυσίες των εργαζομένων να μεταφράζονται σε περισσότερη κερδοφορία για τις 
επιχειρήσεις. 

Το συνδυασμένο αποτέλεσμα αυτών των φαύλων κύκλων είναι η καθίζηση της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ζήτησης, σε τέτοιο βαθμό που οι επιχειρήσεις δεν 
έχουν κανένα ενδιαφέρον να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Αυτό έχει οδηγήσει σε 
αποεπένδυση και συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού, και φυσικά σε μείωση 
των θέσεων εργασίας και άνοδο της ανεργίας. Δημιουργείται έτσι και ένας ακόμη 
φαύλος κύκλος, αυτός της αποεπένδυσης, και όλοι μαζί οι φαύλοι κύκλοι 
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συνεργάζονται σε μια κατεύθυνση καταστροφής ανθρώπων και παραγωγικών 
δυνάμεων χωρίς να διαγράφεται στον ορίζοντα προοπτική για ανάπτυξη,, εκτός εάν 
πρόκειται, όπως προβλέπει η Τρόικα για την περίοδο μέχρι το 2020 για μία 
προοπτική χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης του +1,8% ετησίως που σίγουρα δεν είναι 
αρκετός για να διαρρηχθεί ο φαύλος κύκλος του δημόσιου χρέους για να υποχωρήσει 
σε βιώσιμα επίπεδα και να καταπολεμηθεί η ανεργία (το ΔΝΤ προβλέπει για το 2020 
ένα ελάχιστο ποσοστό ανεργίας γύρω στο 12%). 

Η ύπαρξη αυτών των φαύλων κύκλων ύφεσης και παρακμής της οικονομίας με όλες 
τις συνέπειες για την κοινωνική συνοχή της χώρας μας δεν ανάγεται τόσο στην κρίση 
όσο στον τρόπο της διαχείρισής της. Κατά τα τρία πρώτα έτη της κρίσης η Κυπριακή 
οικονομία ακολουθούσε έναν δρόμο ήπιας προσαρμογής. Με την κορύφωση της 
τραπεζικής κρίσης δόθηκε η ευκαιρία στις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις να επιβάλλουν 
μια πολιτική που οικοδομεί ένα μέλλον με βραδεία ανάπτυξη, με πολύ χαμηλούς 
μισθούς, εξασθένιση των θεσμών που προστατεύουν την εργασία, και απουσία του 
κοινωνικού κράτους.  

Η πρόταση της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕΚ είναι διαφορετική από αυτήν της 
κυβέρνησης και της Τρόικας. Προτείνουμε, για την μεσοπρόθεσμη διάρκεια, την 
ενεργητική πολιτική ταχείας αναβάθμισης του τουριστικού τομέα και όλων των 
εξαγωγικών δραστηριοτήτων με διαρθρωτικές αλλαγές που μπορούν και θα πρέπει 
να επιδιωχθεί να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους. Τους άξονες μίας 
τέτοιας ποιοτικής ανασυγκρότησης του εξαγωγικού παραγωγικού δυναμικού της 
χώρας, τους έχουμε περιγράψει ενδελεχώς τόσο σε εκθέσεις του Ινστιτούτου 
προηγούμενων ετών, όσο και σε εξειδικευμένες μελέτες, όπως η «Η 
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας μετά την υιοθέτηση του ευρώ», που 
άρχισε το Ιανουάριο του 2009 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2011. Η απόφαση 
για την εκπόνηση αυτής της μελέτης λήφθηκε πριν ακόμη από την ένταξη της 
Κύπρου στη ζώνη του ευρώ, όταν δηλαδή η οικονομία της Κύπρου έδειχνε, 
επιφανειακά τουλάχιστον, να βρίσκεται σε ισορροπία. 

Στο Ινστιτούτο Εργασίας εντοπίζαμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που 
προκαλούσε η ανάπτυξη της οικονομίας υπό καθεστώς χρηματοπιστωτικού 
καπιταλισμού στην περίοδο 2004-2008 και αναδεικνύαμε τους δυνητικούς 
κινδύνους. Μία τέτοια περίπτωση, μεταξύ άλλων, ήταν, όταν στην Έκθεση για την 
Οικονομία και Απασχόληση του 2008 εντοπίσαμε και αναδείξαμε ανισορροπίες στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και δη ένα επικίνδυνα αυξανόμενο ποσοστό 
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι γεγονός ότι οι διαπιστώσεις της έκθεσης του 
2008 προκάλεσαν το ενδιαφέρον της τότε διοίκησης της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου (ΚΤΚ). Οι εξελίξεις στη συνέχεια, ωστόσο, αποδεικνύουν ότι η τότε διοίκηση 
της ΚΤΚ, είτε από αδυναμία ή ακόμα και απροθυμία, επέλεξε να αφήσει τον 
τραπεζικό τομέα της χώρας στο έλεος του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού μέχρι 
και την τελική του κατάρρευση, ενώ την ίδια περίοδο αρεσκόταν να επιδίδεται σε 
νουθεσίες σχετικά με το υψηλό δήθεν εργατικό κόστος και το υψηλό δημοσιονομικό 
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έλλειμμα, το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, συγκρινόταν ευνοϊκότατα στην ίδια περίοδο 
με τις καλύτερες επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. 

Τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα είναι σήμερα μία πραγματικότητα και έχουν 
επιδεινωθεί με τις οδυνηρές λύσεις που επιβλήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο. Η 
επίλυση αυτών προβλημάτων είναι στρατηγικής σημασίας για τη συνέχεια και γι’ 
αυτό προτείνουμε, για την βραχυπρόθεσμη διάρκεια, την ενεργητική δημόσια 
παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα με τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές ώστε να 
καταστεί εφικτή η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις και να λυθεί γρήγορα και 
με κοινωνικά δίκαιο τρόπο το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν φορολογικά μέτρα που θα ωθήσουν τις επιχειρήσεις 
να μειώσουν τις τιμές τους ώστε να αυξηθούν η εξωτερική ζήτηση και η αγοραστική 
δύναμη των μισθών, επομένως η ιδιωτική κατανάλωση, η εσωτερική ζήτηση και 
τελικά το ΑΕΠ. Για το δημόσιο έλλειμμα, θα πρέπει να στραφούμε προς τη 
φορολόγηση του πλούτου και των κερδών που δεν επανεπενδύονται, όχι μόνο για 
λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοσιονομικής αποτελεσματικότητας, αλλά και 
ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής που θα ελαφρύνει τα νοικοκυριά με την 
μεγαλύτερη ροπή προς κατανάλωση. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαμε να 
μεταστρέψουμε τους φαύλους κύκλους της Κυπριακής οικονομίας σε ενάρετους 
κύκλους ανάπτυξης. Αλλιώς, πιστεύουμε, ότι η Κύπρος θα ακολουθήσει, στην 
καλύτερη περίπτωση τον δρόμο που προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (με 
μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,8% μέχρι το 2020) και στην χειρότερη περίπτωση το 
καταστροφικό μονοπάτι της Ελλάδας. 

Παύλος Καλοσυνάτος 

Γενικός Διευθυντής ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
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Μέρος Ι. Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής 
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Η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται από την έναρξη της ύφεσης, το 2009, μέχρι 
σήμερα, σε διαδικασία προσαρμογής, δηλαδή σε διαδικασία εξισορρόπησης των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών της. Η πρώτη μεγάλη ανισορροπία που υπήρχε το 
2008 ήταν η εξωτερική ανισορροπία, δηλαδή το πολύ μεγάλο έλλειμμα στο 
εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Η δεύτερη μεγάλη ανισορροπία, η οποία 
δημιουργήθηκε εξαιτίας της κρίσης, και απέκτησε προβληματικό χαρακτήρα με την 
κορύφωση της τραπεζικής κρίσης το 2013, είναι το δημόσιο χρέος και το δημόσιο 
έλλειμμα. Μεγάλες επίσης εσωτερικές ανισορροπίες είναι η συσσώρευση ιδιωτικού 
χρέους, η μη εξυπηρέτηση ενός αυξανόμενου αριθμού δανείων και η υπερβολική 
άνοδος των τιμών των ακινήτων που μετατρέπεται τώρα σε πτώση δημιουργώντας 
πρόσθετα προβλήματα. Αντιθέτως, ο γενικός δείκτης πληθωρισμού (είτε 
αποπληθωριστής του ΑΕΠ, είτε δείκτης τιμών καταναλωτή), που είναι ένας βασικός 
δείκτης εσωτερικής ισορροπίας διατηρήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

Η διαδικασία προσαρμογής της Κυπριακής οικονομίας είχε ως σημείο εκκίνησης το 
έτος 2009 και περιλαμβάνει μια πρώτη φάση προσαρμογής μέσω των αυθόρμητων 
μηχανισμών της αγοράς (market driven adjustment) με σχετικά περιορισμένες 
παρεμβάσεις από το κράτος, και μια δεύτερη φάση προσαρμογής που οδηγείται 
κυρίως από κρατικές παρεμβάσεις (policy driven adjustment), ιδιαίτερα από την 
στιγμή της επέμβασης της τρόικας με το πρόγραμμα προσαρμογής. 

Μετά από πέντε χρόνια ύφεσης (2009-2013) και προσαρμογής, ιδιαίτερα δε 
εξαιτίας της επιδείνωσης της τελευταίας διετίας (2012-2013), η Κυπριακή 
οικονομία παρουσιάζει την ίδια ή παρόμοια εικόνα κρίσης με την Ελλάδα, την 
Ισπανία και την Πορτογαλία. Το Κυπριακό ΑΕΠ έχει υποχωρήσει θεαματικά και η 
απόκλιση της Κυπριακής οικονομίας από το ΑΕΠ των 37 προηγμένων χωρών έχει 
ακυρώσει ολόκληρη την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί από το 1996 έως το 
2008. Η απασχόληση έχει υποχωρήσει δραματικά, ακολουθώντας την μείωση του 
ΑΕΠ, και το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση. Οι επιπτώσεις της 
ύφεσης. που είχε αφετηρία το 2009. συνδυάστηκαν με τις επιπτώσεις της 
τραπεζικής κρίσης στην πραγματική οικονομία και με την έναρξη της πολιτικής της 
εσωτερικής υποτίμησης το 2013. 

Το 2012-2013, οι μισθοί υπέστησαν μεγάλη μείωση αφού είχε πρώτα διπλασιαστεί 
το ποσοστό ανεργίας (2010-2011) και είχε αποδυναμωθεί έτσι η διαπραγματευτική 
ισχύς των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, αλλά και στη 
συνέχεια μειώθηκαν υπό το βάρος των επιπτώσεων της τραπεζικής κρίσης, καθώς η 
προσπάθεια των νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους μειώνει την ιδιωτική 
κατανάλωση, έχει επέλθει ριζική συρρίκνωση του όγκου των δανείων, οι 
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές έχουν διαμορφώσει απαισιόδοξες προσδοκίες, και 
ως αποτέλεσμα όλων αυτών η ύφεση γίνεται βαθύτερη και το ποσοστό ανεργίας 
ακολουθεί την εκρηκτική του μεγέθυνση. Η συνολική μείωση της αγοραστικής 
δύναμης του μέσου μισθού κατά το 2012-2013 ανήλθε σε περίπου 15% έναντι του 
2011. Η αγοραστική δύναμη από εισοδήματα μισθωτής εργασίας, για το σύνολο των 
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μισθωτών ως κοινωνική ομάδα, θα έχει μειωθεί μέχρι το τέλος του 2014, κατά 30% 
(υπολογισμοί με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

Αυτή η μεγάλη μείωση των μισθών και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν 
μετακύλησαν την μείωση του κόστους εργασίας στις τιμές, οδήγησε σε σημαντική 
αύξηση της κερδοφορίας. Η αύξηση αυτή επανέφερε την απόδοση κεφαλαίου στο 
υψηλότερο σημείο της τελευταίας εικοσαετίας, ενώ προβλέπεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κατά το 2014 η κερδοφορία θα έχει υπερβεί ακόμη και 
αυτό το υψηλότερο σημείο της εικοσαετίας. Αυτές οι εξελίξεις σχετίζονται με την 
πολιτική περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων: Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν 
πλέον μισθού πολύ κατώτερου του δίκαιου μισθού και οι απώλειές τους σε 
εισόδημα μετατρέπεται σε μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. 
Αυτό το όφελος των επιχειρήσεων μπορεί να μετατραπεί σε βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τιμής ή σε αύξηση των κερδών ή να επιμερισθεί μεταξύ αυτών 
των δύο μεγεθών. Οι επιχειρήσεις επέλεξαν, κατά το 2012-2013, να μετατρέψουν 
τις μειώσεις των μισθών σε κέρδη, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην 
εξαγωγική επίδοση της χώρας.  

Οι εξελίξεις αυτές, με την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας και την δραματική 
μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, εάν διαρκέσει μπορεί να έχει 
δυσάρεστα μακροχρόνια αποτελέσματα για ολόκληρη την οικονομία. Μια 
οικονομία που έχει υποστεί παρατεταμένη μείωση της παραγωγής και αύξηση της 
ανεργίας δεν επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση όταν αυξηθεί, μετά την 
παρέλευση αρκετών ετών, η ζήτηση, διότι έχει εν τω μεταξύ υποστεί μια σειρά 
καταστροφών το εργατικό δυναμικό (όπως εξάλλου και το παραγωγικό δυναμικό). 
Σε συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης ένα μέρος του εργατικού δυναμικού θα 
απολέσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του εξαιτίας της μακράς παραμονής του 
στην ανεργία, οι χαμηλοί μισθοί θα επιδράσουν αρνητικά στην διάθεση των 
απασχολουμένων να αυξήσουν την παραγωγικότητα, θα θίξουν την "επένδυση σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο" των νέων γενεών αφού θα έχει επέλθει απαξίωση της 
εργασίας, και θα ενθαρρύνουν την μετανάστευση της ικανότερης και πλέον 
εκπαιδευμένης μερίδας του εργατικού δυναμικού. Συντείνει έτσι η υψηλή ανεργία, 
εφόσον παραταθεί (και πρόκειται να παραταθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Τρόικας) στην απαξίωση του εργατικού δυναμικού και σε συνδυασμό με την 
συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού, σε μείωση του μακροπρόθεσμου ρυθμού 
οικονομικής ανάπτυξης. 

Άλλο σοβαρό στοιχείο επιδείνωσης της Κυπριακής οικονομίας κατά τη διάρκεια της 
προσαρμογής της είναι η αποεπένδυση. Οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
είναι αρνητικές, επομένως το συνολικό πάγιο κεφάλαιο συρρικνώνεται. Αυτό έχει 
σοβαρές συνέπειες όσον αφορά τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας 
(δηλαδή τις δυνατότητες ανάπτυξης στην μακροχρόνια διάρκεια), ιδιαίτερα όταν 
συνδυάζεται με την απαξίωση του εργατικού δυναμικού εξαιτίας της 
παρατεταμένης και υψηλής ανεργίας. Στον βαθμό που μειώνονται οι επενδύσεις 
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επέκτασης της παραγωγής επί της υπάρχουσας τεχνολογικής βάσης, συρρικνώνεται 
το παραγωγικό δυναμικό και αυξάνεται, θεωρώντας όλους τους άλλους παράγοντες 
σταθερούς, ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Ανατρέπεται 
έτσι η σχέση προσφοράς και ζήτησης και ενισχύεται, στις αγορές προϊόντων, η 
ισχύς των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην μειώνονται οι τιμές ή ακόμα και να 
αυξάνονται. Επίσης, στον βαθμό που μειώνονται οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και 
δεν βελτιώνεται η τεχνολογική βάση της παραγωγής, οδηγούμαστε σε στασιμότητα 
της παραγωγικότητας της εργασίας, διότι δεν μεταφέρονται μέσα στις 
παραγωγικές διαδικασίες τα αποτελέσματα της τεχνολογικής προόδου ή της 
βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων. Η πραγματική περίπτωση είναι μικτή, με 
την έννοια ότι η αποεπένδυση μειώνει αφενός μεν το παραγωγικό δυναμικό, 
αφετέρου δε την παραγωγικότητα της εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν 
το σημείο εκκίνησης ενός νέου κύκλου φθίνουσας συσσώρευσης κεφαλαίου. 
Εγκαθίσταται έτσι μια διαδικασία διαδοχικών κυμάτων συρρίκνωσης της 
παραγωγής και της απασχόλησης, των επενδύσεων, της ιδιωτικής κατανάλωσης και 
της συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου. H φθίνουσα συσσώρευση κεφαλαίου έχει 
σωρευτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι τα αποτελέσματά της αποτελούν την 
αφετηρία για μια νέα περίοδο μείωσης της παραγωγής, της παραγωγικότητας, της 
απασχόλησης και των επενδύσεων. 

Επιπλέον, η συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού που επέρχεται με την 
αποεπένδυση, μετατρέπει ένα αυξανόμενο μέρος της ανεργίας σε διαρθρωτική, 
δηλαδή σε ανεργία που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς με την αύξηση της 
ζήτησης αλλά απαιτεί επενδυτική προσπάθεια ανάλογη της αποεπένδυσης που 
προηγήθηκε. Αποτελεί ωστόσο πρόβλημα ότι το πάγιο κεφάλαιο, ενώ 
καταστρέφεται ή απαξιώνεται εύκολα, αντικαθίσταται δύσκολα και απαιτεί πολύ 
περισσότερο χρόνο από αυτόν που απαιτήθηκε για την καταστροφή του. 

Όσον αφορά την μεγάλη ανισορροπία που είχε δημιουργηθεί στο εξωτερικό 
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στα χρόνια της εσωστρεφούς ανάπτυξης και του 
χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού (financialisation), η ύφεση έχει οδηγήσει σε 
πλήρη διόρθωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. 
Αποτελεί, όμως, μεγάλο πρόβλημα ότι η διόρθωση αυτή αντί να πραγματοποιηθεί 
με αύξηση του όγκου των εξαγωγών (που αντιθέτως μειώθηκαν το 2012-2013), 
πραγματοποιήθηκε με περιστολή της εσωτερικής ζήτησης και συνακόλουθα των 
εισαγωγών. Αποτελεί μεγάλο πρόβλημα διότι η ισορροπία στο ισοζύγιο θα 
ανατραπεί εάν η Κυπριακή οικονομία αρχίσει να αναπτύσσεται (καθώς η αυξημένη 
ζήτηση ευνοεί τις εισαγωγές) εκτός εάν συνοδεύεται από σημαντικές αυξήσεις των 
εξαγωγών. Ένα σημαντικό εμπόδιο στην αύξηση των εξαγωγών είναι η πολιτική 
τιμών των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους 
εκμεταλλευόμενες την κατακόρυφη πτώση των μισθών αντί να μειώσουν τις τιμές 
τους και να βελτιώσουν έτσι την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους (αγαθών 
και υπηρεσιών). 
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ǒǏƿǎǑǐ�ǔǐ�ȺǎıǎıĲǗ�ĲǎǑ�Ƨƪƴ��ƶİ�ıǑǌǇǀǉİǐ�ǘĳİıǆǐ��ǒĮǋǆǊǎǘ�ȺǊǆǇǔǏǈıǋǎǘ�ǉĮǈ�
ǑǓǆǊǙǌ�İȺǈĲǎǉǁǔǌ�İǍǑȺǆǏƿĲǆıǆǐ�ĲǎǑ�ǒǏƿǎǑǐ��ǎ�ǋǗǌǎǐ�ĲǏǗȺǎǐ�ǄǈĮ�ǌĮ�ǋİǈǔǇİǁ�Ĳǎ�
įǆǋǗıǈǎ�ǒǏƿǎǐ�İǁǌĮǈ�ǆ�įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ�ȺǏǔĲǎǄİǌǙǌ�ȺǊİǎǌĮıǋƾĲǔǌ�ǋƿıǔ�Ĳǆǐ�ĮǘǍǆıǆǐ�
Ĳǆǐ�ĳǎǏǎǊǎǄǁĮǐ�İǁĲİ�Ĳǆǐ�ǋİǁǔıǆǐ�Ĳǔǌ�įĮȺĮǌǙǌ��ƧǑĲǗ��Ǘǋǔǐ��ĮȺǎĲİǊİǁ�ĮǌĲǁĳĮıǆ�
ǉĮǇǙǐ�ĲĮ�ȺǏǔĲǎǄİǌǀ�ȺǊİǎǌƾıǋĮĲĮ�ƿǒǎǑǌ�ǑĳİıǈĮǉǗ�ǒĮǏĮǉĲǀǏĮ��ǋİǈǙǌǎǑǌ�Ĳǎǌ�
ǏǑǇǋǗ�ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ�ǋİǄƿǇǑǌıǆǐ���ǉĮǈ�ǋƿıǔ�ĮǑĲǎǘ�Įıǉǎǘǌ�ĮǑǍǆĲǈǉǀ�İȺǁįǏĮıǆ�ıĲǎ�
įǆǋǗıǈǎ�ǒǏƿǎǐ��ƪǄǉǊǔǃǁǅİĲĮǈ�ƿĲıǈ�ǆ�ǎǈǉǎǌǎǋǁĮ�ıİ�ƿǌĮǌ�ĳĮǘǊǎ�ǉǘǉǊǎ�ĮǑǍĮǌǗǋİǌǎǑ�
ǒǏƿǎǑǐ�ǉĮǈ�ǘĳİıǆǐ��İǉĲǗǐ�İƾǌ�ĲĮ�ȺǏǔĲǎǄİǌǀ�ȺǊİǎǌƾıǋĮĲĮ�ǋȺǎǏǎǘǌ�ǌĮ�ĮǑǍǆǇǎǘǌ�
ıǆǋĮǌĲǈǉƾ�ǒǔǏǁǐ�ǌĮ�ȺǏǎǉĮǊƿıǎǑǌ�ǋİǄƾǊİǐ�ǋİǈǙıİǈǐ�ıĲǎ�Ƨƪƴ��ǉƾĲǈ�ȺǎǑ�ĲİǊǈǉƾ�
įǈĮǓİǘįİĲĮǈ�ĮȺǗ�Ĳǈǐ�İǋȺİǈǏǁİǐ�Ĳǔǌ�ǒǔǏǙǌ�Ĳǆǐ�ǌǗĲǈĮǐ�ƪǑǏǙȺǆǐ�ȺǎǑ�ǃǏǁıǉǎǌĲĮǈ�ıİ�
įǈĮįǈǉĮıǁĮ�ȺǏǎıĮǏǋǎǄǀǐ���Ƴǈ�ǋƿǒǏǈ�ıĲǈǄǋǀǐ�İǌįİǁǍİǈǐ�ȺǎǑ�ƿǒǎǑǋİ�ıǑǌǆǄǎǏǎǘǌ�ǑȺƿǏ�
Ĳǆǐ�ƾȺǎǓǆǐ�ǗĲǈ�ǎǈ�ǉǁǌįǑǌǎǈ�ǌĮ�İǄǉǊǔǃǈıĲİǁ�ǆ�ƮǘȺǏǎǐ�ıİ�ǋǈĮ�ĲƿĲǎǈĮ�ıȺİǁǏĮ�
ĮǌĮĲǏǎĳǎįǎĲǎǘǋİǌǆǐ�ǘĳİıǆǐ�ǉĮǈ�ĮǌİǏǄǁĮǐ�İǁǌĮǈ�ĮǑǍǆǋƿǌǎǈ��

ƶǘǋĳǔǌĮ�ǋİ�Ĳǆǌ�ǉǑǏǁĮǏǒǆ�İǏǋǆǌİǁĮ��Ĳǆǌ�ǎȺǎǁĮ�ǑǈǎǇİĲǎǘǌ�ǆ�ƮǑȺǏǈĮǉǀ�ǉǑǃƿǏǌǆıǆ�
ǉĮǈ�ǆ�ƷǏǗǈǉĮ��ǆ�ǉǏǁıǆ�İǋĳĮǌǁǅİĲĮǈ�ǔǐ�ƿǌĮ�ƿǉĲĮǉĲǎ�ǄİǄǎǌǗǐ�ȺǎǑ�İǌĲǎȺǁǅİĲĮǈ�ıĲǎǌ�
ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ�ĲǎǋƿĮ��ƶǘǋĳǔǌĮ�ǋİ�ĮǑĲǀǌ�Ĳǆǌ�ĮǌĲǁǊǆǓǆ��İƾǌ�ĮǑĲǗǐ�ĮǌĮǉĲǀıİǈ�
ǄǏǀǄǎǏĮ�Ĳǆǌ�ĮǍǈǎȺǈıĲǁĮ�ĲǎǑ�ǉĮǈ�ĮǌĮǊƾǃİǈ�Ĳǎǌ�ǉĮǌǎǌǈǉǗ�ĲǎǑ�ǏǗǊǎ�ıĲǆǌ�ǎǈǉǎǌǎǋǁĮ��Ĳǎ�
Ƨƪƴ�ǇĮ�İȺĮǌƿǊǇİǈ�ıǘǌĲǎǋĮ��ǀįǆ�ĮȺǗ�Ĳǎ�������ıİ�ǇİĲǈǉǎǘǐ�ǏǑǇǋǎǘǐ�ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ��
ƻıĲǗıǎ��Ĳǎ�ȺǏǗǃǊǆǋĮ�Ĳǆǐ�ƮǑȺǏǈĮǉǀǐ�ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ��ǗȺǔǐ�įİǁǒǌǎǑǋİ�ıĲĮ�İȺǗǋİǌĮ�
ǉİĳƾǊĮǈĮ��ĮǊǊƾ�ǉĮǈ�ıĲǆǌ�ȺİǏǑıǈǌǀ�İĲǀıǈĮ�ƿǉǇİıǀ�ǋĮǐ��ǀĲĮǌ�įǈĮǏǇǏǔĲǈǉǗ�ǀįǆ�ĮȺǗ�
ĲĮ�ȺǏǙĲĮ�ǒǏǗǌǈĮ�Ĳǆǐ�įİǉĮİĲǁĮǐ�ĲǎǑ�������ǗĲĮǌ�İǍĮǌĲǊǀǇǆǉİ�ǆ�įǑǌĮǋǈǉǀ�Ĳǆǐ�
İȺƿǉĲĮıǆǐ�Ĳǔǌ�ĲǎǑǏǈıĲǈǉǙǌ�įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ��

ƴǈǎ�ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ��ǗĲĮǌ�ǆ�ǉĮĲ
�ƿǉĲĮıǆ�ıǑııǙǏİǑıǆ�ǉİĳĮǊĮǁǎǑ�ıĲǎǌ�ĲǎǑǏǈıĲǈǉǗ�
ĲǎǋƿĮ�ƿĳĲĮıİ�ıĲĮ�ǗǏǈƾ�Ĳǆǐ��ĮǉǎǊǎǘǇǆıĮǌ�įǘǎ�ƿĲǆ�İȺǈǃǏƾįǑǌıǆǐ�Ĳǆǐ�ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ�
�������������ǉĮǈ�ĲİǊǈǉƾ�įǗǇǆǉİ�ȺǏǎıǔǏǈǌǀ�Ǌǘıǆ�ıĲǎ�įǈĮǏǇǏǔĲǈǉǗ�ȺǏǗǃǊǆǋĮ�ǋİ�
ǋǈĮ�ȺİǌĲĮİĲǁĮ�İıǔıĲǏİĳǎǘǐ�ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ�Ĳǆǐ�ƮǑȺǏǈĮǉǀǐ�ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ��������������
ǉĮĲƾ�Ĳǆǌ�ǎȺǎǁĮ�ǆ�İıǔĲİǏǈǉǀ�ǅǀĲǆıǆ�ǋİĲĮĲǏƾȺǆǉİ�ıİ�ǉǈǌǆĲǀǏĮ�Ĳǆǐ�ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ��
ĮǊǊƾ�ǉĮǈ�ıİ�ȺĮǏƾǄǎǌĲĮ�ǇİĮǋĮĲǈǉǙǌ�İǊǊİǈǋǋƾĲǔǌ�ıĲǎ�İǍǔĲİǏǈǉǗ�İǋȺǗǏǈǎ�ĮǄĮǇǙǌ�
ǉĮǈ�ǑȺǆǏİıǈǙǌ��ȺĮǏƾ�Ĳǆǌ�ıǆǋĮǌĲǈǉǀ�ıĲǀǏǈǍǆ�ȺǎǑ�ȺǏǎıƿĳİǏĮǌ�ıĲǈǐ�İǍĮǄǔǄƿǐ�ǎǈ�
ǑȺǆǏİıǁİǐ�ȺǏǎǐ�Ĳǈǐ�İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ�ǉĮǈ�ǎǈ�ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉƿǐ�ǑȺǆǏİıǁİǐ���ƧǑĲǀ�ǆ�
ȺİǏǁǎįǎǐ�ǑǓǆǊǙǌ�ǏǑǇǋǙǌ�İıǔıĲǏİĳǎǘǐ�ǋİǄƿǇǑǌıǆǐ�Ĳǆǐ�ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ�ǃĮıǁıĲǆǉİ�
ıĲǆǌ�ĮǌƾȺĲǑǍǆ�ĲǎǑ�ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǎǘ�ǉĮȺǈĲĮǊǈıǋǎǘ��ǆ�įǈǗǄǉǔıǀ�ĲǎǑ�ǉĮǈ�ǆ�ĮǇǏǗĮ�
ȺĮǏǎǒǀ�įĮǌİǁǔǌ��İȺİǌįǑĲǈǉǙǌ��ǉĮĲĮǌĮǊǔĲǈǉǙǌ�ǉĮǈ�ıĲİǄĮıĲǈǉǙǌ��ȺǏǎǉƾǊİıĮǌ�Ĳǆǌ�
ĮǘǍǆıǆ�Ĳǆǐ�Ĳǈǋǀǐ�Ĳǔǌ�ǉĮĲǎǈǉǈǙǌ�ǉĮǈ�ǎįǀǄǆıĮǌ�ıİ�ĲĮǒǘĲĮĲǆ�İȺƿǉĲĮıǆ�Ĳǆǐ�
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οικοδομικής δραστηριότητας, ενθάρρυναν τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, και 
στήριξαν την ιδιωτική κατανάλωση καλύπτοντας μέσω της καταναλωτικής πίστης 
το κενό που είχε δημιουργηθεί μεταξύ αγοραστικής δύναμης των μισθών και 
παραγωγικότητας της εργασίας μετά από μια πενταετία στασιμότητας των 
πραγματικών αποδοχών (2003-2007). Ταυτοχρόνως, η ανάπτυξη του 
χρηματοπιστωτικού τομέα απέκρυπτε το πρόβλημα της διόγκωσης του ελλείμματος 
στο εξωτερικό εμπόριο καθώς οι χρηματιστικές αγορές τροφοδοτούσαν το 
Κυπριακό τραπεζικό σύστημα με άφθονη ρευστότητα, δημιουργώντας έτσι την 
εντύπωση ότι το εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών μπορούσε στο διηνεκές 
να αντιμετωπίζεται με την εισροή κεφαλαίων.  

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 αρχικά και η σαρωτική κρίση του 
Κυπριακού τραπεζικού κλάδου το 2013, έχουν αποκαλύψει όλες τις αδυναμίες του 
χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού: οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί, ο αριθμός 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι υψηλός και αυξανόμενος, η τραπεζική 
πίστη συρρικνώνεται, οι συνολικές καταθέσεις μειώνονται, και ο Κυπριακός 
χρηματοπιστωτικός τομέας δεν έχει ανακτήσει την αξιοπιστία του. Η επέκταση της 
πίστης, που ήταν το αποτέλεσμα της απορρύθμισης των μηχανισμών ελέγχου του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και του υποδείγματος λειτουργίας των τραπεζών 
που αναδύθηκε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας και ωρίμασε κατά την πενταετία 
2004-2008, δεν μπορεί πλέον να βοηθήσει την πραγματική οικονομία, αντιθέτως 
την βυθίζει στην ύφεση. Ούτε όταν το τραπεζικό σύστημα ανακτήσει την αξιοπιστία 
του θα μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη της πραγματικής 
οικονομίας. Αυτό αναδεικνύεται με γλαφυρό τρόπο και από το γεγονός ότι ακόμη 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για τα χρόνια μέχρι το 2020, ότι 
κατά την επόμενη επταετία το ΑΕΠ δεν θα αυξηθεί κατά πολύ: το 2020, η 
μεγέθυνση του ΑΕΠ δεν θα έχει ακόμη καλύψει τις απώλειες του 2013-2014 και το 
επίπεδό του θα είναι χαμηλότερο από το επίπεδο του 2012. Όσο για το ποσοστό 
ανεργίας, ο διεθνής οργανισμός προβλέπει ότι θα ανέρχεται το 2020 σε περίπου 
12%, δηλαδή όσο και το 2012. 

Οι επιπτώσεις της τραπεζικής κρίσης ενδέχεται τελικά να είναι δυσμενέστερες από 
αυτές που προεξοφλεί η Κυπριακή κυβέρνηση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
υπάρξει ύφεση σοβαρότερη και διαρκέστερη από τις προβλέψεις, και με 
αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση του χρέους να καταστεί εξαιρετικά δυσχερής. Η 
εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα μειώθηκε δραματικά και ενδέχεται να 
χρειαστεί πολύς χρόνος έως ότου ανακτηθεί. Με δεδομένη την ύφεση της 
οικονομίας, το ΔΝΤ εκτιμά ότι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια για την 
στήριξη του τραπεζικού συστήματος, με αποτέλεσμα την εκ νέου ανάδυση 
προβλημάτων ρευστότητας και αξιοπιστίας. 

Εφόσον η εσωτερική ζήτηση κατά τα φαινόμενα θα παραμείνει εξαιρετικά 
μειωμένη κατά την επόμενη δεκαετία εξαιτίας της προσπάθειας εξυγίανσης του 
τραπεζικού κλάδου, το ζητούμενο πλέον είναι να λυθεί το διαρθρωτικό πρόβλημα 



 
 

11 

 

που ήδη τέθηκε κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000, δηλαδή η αναπτέρωση 
του τουριστικού τομέα και γενικότερα η ενίσχυση όλων των εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων. Για την αναπτέρωση του τουρισμού θα χρειαστεί, στην 
μεσοπρόθεσμη διάρκεια, να υπάρξει μια διαδικασία παραγωγικής ανασυγκρότησης 
για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος (σε κατευθύνσεις που 
προσδιορίστηκαν σε προηγούμενες μελέτες του ΙΝΕΚ). Οι σημαντικοί πόροι που 
αναμένεται να εισρεύσουν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να 
διατεθούν για αυτόν τον σκοπό. Θα χρειαστεί, επίσης, στην βραχυχρόνια διάρκεια, 
να μειωθούν δραστικά οι τιμές έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. Αυτό απαιτεί να 
υπάρξει επαναφορά των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων στα προ κρίσης 
επίπεδά τους (όπως δείχνουμε στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, το μέσο περιθώριο 
κέρδους έχει αυξηθεί υπέρμετρα, τόσο σε σχέση με το παρελθόν όσο και σε διεθνή 
σύγκριση). Αντί δηλαδή οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την κρίση ως ευκαιρία 
για να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις 
μειώσεις του κόστους εργασίας για να μειώσουν τις τιμές τους, ώστε να βελτιωθεί 
έτσι η ανταγωνιστικότητα τιμής και να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του μισθού, 
που με τη σειρά της θα αυξήσει την ιδιωτική κατανάλωση, την ζήτηση, το ΑΕΠ και 
την δυνατότητα των νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση των περιθωρίων κέρδους που παρατηρήθηκε το 2012-
2013 θα πρέπει να μετατραπεί εξ' ολοκλήρου σε μείωση των τιμών. Μια τέτοια 
μείωση των τιμών θα έχει τα εξής αποτελέσματα: πρώτον, θα υπάρξει ισόποση 
αύξηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών (ή με άλλα λόγια, οι μισθωτοί θα 
ανακτήσουν την αγοραστική δύναμη που απώλεσαν κατά το 2012-2013), δεύτερον, 
θα ενισχυθεί η ιδιωτική κατανάλωση που εξαρτάται κυρίως από το εισόδημα του 
συνόλου των μισθωτών, τρίτον, θα ενισχυθεί έτσι η εσωτερική ζήτηση και θα 
αυξηθεί το ΑΕΠ, τέταρτον, θα αποκατασταθεί η πρωτογενής διανομή του 
εισοδήματος στο επίπεδο που είχε διαμορφωθεί ιστορικά στην Κύπρο μέχρι την 
έναρξη της κρίσης, και πέμπτον, θα υπάρξει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
τιμής που θα ενισχύσει τις εξαγωγές (οι οποίες θα αντισταθμίσουν τις εισαγωγές 
που θα αυξηθούν εξαιτίας της μεγέθυνσης της εσωτερικής ζήτησης). 

Εάν μια τέτοια διαδικασία δεν υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, εάν δηλαδή 
η επιχειρηματική τάξη συνεχίσει να επιδιώκει το ιδιοτελές της συμφέρον (την 
αύξηση των περιθωρίων κέρδους) αντί του γενικού συμφέροντος, οι εργαζόμενοι θα 
έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτήσουν και να επιτύχουν την επαναφορά των μισθών 
τους στο επίπεδο του 2011. 

Η κρατική παρέμβαση μπορεί να ενθαρρύνει μια τέτοια διαδικασία μείωσης των 
τιμών μετακινώντας φορολογικό βάρος από τα εισοδήματα των μισθωτών στα 
κέρδη που ούτως ή άλλως δεν επιστρέφουν στην οικονομία (αποεπένδυση). 

Βεβαίως, ενδέχεται αυτή η πολιτική τιμών των επιχειρήσεων να οφείλεται σε 
κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγάλο (δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα για να τον 
εκτιμήσουμε), στην έλλειψη ρευστότητας. Ένα τέτοιο εμπόδιο παραπέμπει στον 
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κρίσιμο ρόλο του τραπεζικού συστήματος. Επειδή ο τραπεζικός κλάδος στη 
σημερινή μορφή του, δεν θα μπορέσει κατά τα φαινόμενα να διαθέσει σύντομα 
ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, νομίζουμε ότι είναι αναγκαίες ορισμένες 
διαρθρωτικές αλλαγές ώστε οι τράπεζες να αναλάβουν τον κανονικό τους ρόλο. 

Όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα, διαπιστώνουμε ότι οι δημόσιες δαπάνες της 
Κύπρου ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Αντιθέτως, τα έσοδα της Κύπρου ως ποσοστό του ΑΕΠ 
υστερούν έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά επτά εκατοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ. Είναι εύλογο λοιπόν να υποθέσουμε ότι η προσαρμογή των 
δανειακών αναγκών του κυπριακού δημοσίου πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
αύξηση των εσόδων και όχι με μείωση των δαπανών. 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 πολυτελούς 
κατανάλωσης, θα αύξανε σημαντικά τα δημόσια έσοδα και ταυτοχρόνως θα 
περιόριζε τον όγκο των εισαγομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόσθετα έσοδα 
του δημοσίου θα μπορούσαν να προέλθουν από την επιπλέον φορολόγηση του 
συσσωρευμένου πλούτου, ιδιαίτερα των μεγάλων περιουσιών, όχι μόνον για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και επειδή η φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων 
δεν θίγει ιδιαίτερα την ιδιωτική κατανάλωση εγχώριων προϊόντων και δεν μειώνει 
επομένως την συνολική ζήτηση (άρα και το ΑΕΠ).  

Όπως τονίσαμε ήδη, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης έχει πρωτεύουσα σημασία 
για τα δημόσια οικονομικά της Κύπρου. Όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη 
παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις μεταβολές του οικονομικού κύκλου. Για τον 
λόγο αυτό, θα πρέπει να επιδιωχθεί κατά τα επόμενα έτη να υπάρξει μεγέθυνση του 
ΑΕΠ ταχύτερη από αυτήν που προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί και η κυβέρνηση. 
Ο αποφασιστικός παράγοντας που πρέπει να αποτελέσει βασικό μοχλό 
συγκράτησης του δημοσίου χρέους είναι η μεγέθυνση της οικονομίας, και όπως 
εξηγήσαμε παραπάνω, η μεγέθυνση της οικονομίας που θα συνοδεύεται όμως από 
σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Επείγει να δοθεί έμφαση 
στην αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, ιδιαίτερα του τουρισμού 
εξαιτίας του μεγάλου βάρους του. Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι 
βραχυπρόθεσμα και μεσο-μακροπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα 
αποσκοπούσαν στην άμεση, ταχεία αύξηση των τουριστικών εσόδων ήδη από το 
2014 με σημαντική μείωση των τιμών, ενώ τα μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα θα 
αποσκοπούσαν στην αναβάθμιση του κυπριακού τουρισμού με στροφή της 
προσφοράς σε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, για την παραγωγή των οποίων οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση, από την ανειδίκευτη, φθηνή 
εργασία, την ευελιξία και τις ατομικές συμβάσεις, προς την ειδικευμένη ποιοτική 
εργασία. Η αύξηση των εξαγωγών θα επιτρέψει την διατήρηση του ρυθμού 
ανάπτυξης σε αρκετά υψηλά επίπεδα ώστε (α) να αντισταθμιστούν τα υφεσιακά 
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αποτελέσματα της δημοσιονομικής προσαρμογής, (β) να μειωθεί το ποσοστό 
ανεργίας και να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω η ανάπτυξη, και (γ) να αντισταθμιστούν 
οι επιπλέον εισαγωγές που αυξάνονται παράλληλα με την εσωτερική ζήτηση. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του ΔΝΤ, είναι βιώσιμη η εξυπηρέτηση του δημοσίου 
χρέους όταν γίνεται χωρίς να απαιτείται «εξωπραγματικά μεγάλη διόρθωση των 
εσόδων και των δαπανών του δημοσίου». Η ετήσια έκθεσή μας κατά τα δύο 
παρελθόντα έτη, έδειξε ότι με βάση τα στατιστικά στοιχεία των δημόσιων 
οικονομικών κάθε αντικειμενικός παρατηρητής θα διαπίστωνε ότι η εξυπηρέτηση 
του δημοσίου χρέους της Κύπρου δεν απαιτούσε, πριν από την τραπεζική 
κατάρρευση, μια τέτοια "εξωπραγματικά μεγάλη διόρθωση". Εξάλλου το δημόσιο 
χρέος της Κύπρου το 2010 ήταν θεαματικά μικρότερο (κατά 20 εκατοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ) από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και το αντίστοιχο χρέος της 
Γερμανίας. Η τραπεζική κρίση, και ο τρόπος με τον οποίο την διαχειρίστηκε η 
κυβέρνηση, έχουν ανατρέψει, ωστόσο, αυτά τα δεδομένα, και το δημόσιο χρέος της 
Κύπρου ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα -τόσο υψηλά 
ώστε θα πρέπει να τίθεται διαρκώς το θέμα της διαγραφής ενός μέρους του. 

Η ταχεία ή βραδεία προσαρμογή της οικονομίας εξαρτάται από την σχετική ισχύ 
δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών που είναι αφενός η ανάκαμψη της οικονομίας 
χάρη στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής και στην αύξηση των εξαγωγών, 
και αφετέρου η φθίνουσα συσσώρευση κεφαλαίου, η αποεπένδυση και η ανεργία. 
Ανάλογα με την σχετική ισχύ αυτών των δύο διαδικασιών, η οικονομία μπορεί να 
ακολουθήσει μια ταχεία προσαρμογή, ενδέχεται όμως, η προσαρμογή να είναι 
εξαιρετικά βραδεία ή να μην πραγματοποιηθεί ποτέ καθώς η οικονομία θα 
παρασύρεται στη σπείρα της ύφεσης. Οι δυνατότητες προσαρμογής της οικονομίας 
εξαρτώνται από διαδικασίες σωρευτικής αιτιότητας, οι οποίες δημιουργούν 
διαδοχικούς κύκλους αποεπένδυσης που είναι σε θέση να παρεμποδίζουν, οριστικά 
ή πρόσκαιρα, την προσαρμογή της οικονομίας και να την κρατούν σε κατάσταση 
ύφεσης για πολύ καιρό πριν βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τιμής που θα 
επαναφέρει την οικονομία σε πορεία ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτόν, προτείνουμε, 
για την μεσοπρόθεσμη διάρκεια, την ενεργητική πολιτική ταχείας αναβάθμισης του 
τουριστικού τομέα με διαρθρωτικές αλλαγές, και για την βραχυπρόθεσμη διάρκεια, 
την ενεργητική παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα, και στις επιχειρήσεις μέσω της 
φορολογίας, ώστε να μειωθούν οι τιμές, να αυξηθούν οι εξαγωγές, η αγοραστική 
δύναμη των μισθών, η ιδιωτική κατανάλωση, η εσωτερική ζήτηση και το ΑΕΠ. 
Αλλιώς, πιστεύουμε, ότι η Κύπρος θα ακολουθήσει, στην καλύτερη περίπτωση τον 
δρόμο που προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (με μέσο ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης 1,8% μέχρι το 2020) και στην χειρότερη περίπτωση το καταστροφικό 
μονοπάτι της Ελλάδας. 
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Μέρος IΙ. H Κυπριακή οικονομία σε κρίση 
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Σύμφωνα με την κυρίαρχη ερμηνεία, την οποία υιοθετούν η Κυπριακή κυβέρνηση 
και η Τρόικα, η κρίση εμφανίζεται ως ένα έκτακτο γεγονός που εντοπίζεται στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, εάν αυτός ανακτήσει 
γρήγορα την αξιοπιστία του και αναλάβει τον κανονικό του ρόλο στην οικονομία, το 
ΑΕΠ θα επανέλθει σύντομα, ήδη από το 2015, σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
Ωστόσο, το πρόβλημα της Κυπριακής οικονομίας, όπως δείχνουμε στα επόμενα 
κεφάλαια, αλλά και στην περυσινή ετήσια έκθεσή μας, ήταν διαρθρωτικό ήδη από 
τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, όταν εξαντλήθηκε η δυναμική της 
επέκτασης των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Πιο συγκεκριμένα, όταν η κατ' έκταση συσσώρευση κεφαλαίου στον τουριστικό 
τομέα έφτασε στα όριά της, ακολούθησαν δύο έτη επιβράδυνσης της οικονομίας 
(2002-2003), και τελικά δόθηκε προσωρινή λύση στο διαρθρωτικό πρόβλημα με 
μια πενταετία εσωστρεφούς ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας (2004-2008), 
κατά την οποία η εσωτερική ζήτηση μετατράπηκε σε κινητήρα της οικονομίας, 
αλλά και σε παράγοντα θεαματικών ελλειμμάτων στο εξωτερικό εμπόριο αγαθών 
και υπηρεσιών. Αυτή η περίοδος υψηλών ρυθμών εσωστρεφούς μεγέθυνσης της 
οικονομίας βασίστηκε στην ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού: η 
διόγκωσή του και η αθρόα παροχή δανείων, επενδυτικών, καταναλωτικών και 
στεγαστικών, προκάλεσαν την αύξηση της τιμής των κατοικιών και οδήγησαν σε 
ταχύτατη επέκταση της οικοδομικής δραστηριότητας, ενθάρρυναν τις επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου, και στήριξαν την ιδιωτική κατανάλωση καλύπτοντας μέσω της 
καταναλωτικής πίστης το κενό που είχε δημιουργηθεί μεταξύ αγοραστικής δύναμης 
των μισθών και παραγωγικότητας της εργασίας μετά από μια πενταετία 
στασιμότητας των πραγματικών αποδοχών (2003-2007). Ταυτοχρόνως, ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας απέκρυπτε το πρόβλημα της διόγκωσης του 
ελλείμματος στο εξωτερικό εμπόριο καθώς οι χρηματιστικές αγορές 
τροφοδοτούσαν το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα με άφθονη ρευστότητα, 
δημιουργώντας έτσι την εντύπωση ότι το εμπορικό έλλειμμα αγαθών και 
υπηρεσιών μπορούσε στο διηνεκές να αντιμετωπίζεται με την εισροή κεφαλαίων.  

Το παιχνίδι αυτό του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού είχε και στην Κύπρο την 
κατάληξη που είχε και στις άλλες χώρες: καταλήγει πάντοτε στην κρίση και στο 
"τέλος του παιχνιδιού", αν και με διάφορες μορφές που εξαρτώνται κάθε φορά από 
τις εθνικές ιδιομορφίες. Όπως θα περιγράψουμε αναλυτικότερα παρακάτω, στην 
Κύπρο, οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί, ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων είναι υψηλός και αυξανόμενος, η τραπεζική πίστη συρρικνώνεται, οι 
συνολικές καταθέσεις μειώνονται, ο Κυπριακός χρηματοπιστωτικός τομέας δεν έχει 
ανακτήσει την αξιοπιστία του. Η επέκταση της πίστης, που ήταν το αποτέλεσμα της 
απορρύθμισης των μηχανισμών ελέγχου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
του υποδείγματος λειτουργίας των τραπεζών που αναδύθηκε στα πρώτα χρόνια της 
δεκαετίας και ωρίμασε κατά την πενταετία 2004-2008, δεν μπορεί πλέον να 
βοηθήσει την πραγματική οικονομία, αντιθέτως την βυθίζει στην ύφεση. Ούτε όταν 
το τραπεζικό σύστημα ανακτήσει την αξιοπιστία του θα μπορέσει να συμβάλει 
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ουσιαστικά στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας. Αυτό φαίνεται με 
γλαφυρό τρόπο και από το γεγονός ότι ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 
που δύσκολα συγκρατεί την αισιοδοξία του για  την επιτυχία των προγραμμάτων 
του, προβλέπει για τα χρόνια μέχρι το 2020, ότι κατά την επόμενη επταετία το ΑΕΠ 
θα αυξηθεί πολύ λίγο: το 2020, η μεγέθυνση του ΑΕΠ δεν θα έχει ακόμη καλύψει 
τις απώλειες του 2013-2014 και το επίπεδό του θα είναι χαμηλότερο από το επίπεδο 
του 2012. Στο διάγραμμα 1.1 φαίνεται η πορεία του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) όπως 
την προβλέπει στο ΔΝΤ. 

 

Διάγραμμα 1.1. ΑΕΠ 
σε σταθερές τιμές 
και πρόβλεψη ΔΝΤ 
μέχρι το 2020 (έτος 
2007=100) 

 

 

 
 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση δεν είναι ένα έκτακτο γεγονός αλλά μία διαρθρωτική 
κρίση, με την έννοια της κρίσης του καθεστώτος συσσώρευσης κεφαλαίου και της 
κρίσης ρύθμισης της οικονομίας που επικράτησε κατά τα έτη 2004-2008, δηλαδή 
του νεοφιλελεύθερου καθεστώτος συσσώρευσης κεφαλαίου, του 
χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Στα πλαίσια του νεοφιλελεύθερου 
καπιταλισμού, ο χρηματοπιστωτικός τομέας ήταν αποφασιστικός κρίκος στην 
αναπαραγωγή του συνολικού κεφαλαίου, και για τον λόγο αυτόν η χρεωκοπία του 
τραπεζικού συστήματος οδηγεί σε διαρθρωτική κρίση. Όμως, η ανάπτυξη του 
χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού είχε αποκρύψει για μια πενταετία περίπου και το 
μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί το 2002-2003 και το οποίο 
επανεμφανίζεται τώρα ως περιοριστικός παράγοντας της ανάκαμψης της 
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Κυπριακής οικονομίας: την εξάντληση της ικανότητας του εξαγωγικού τομέα να 
αναπτυχθεί περαιτέρω.  

Στο πρόβλημα συντείνει, όπως δείχνουμε και στα επόμενα κεφάλαια, και η πολιτική 
τιμών των επιχειρήσεων, που μετατρέπει την δραματική μείωση των μισθών σε 
αύξηση των περιθωρίων κέρδους αντί βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τιμής. 

Αναλυτικότερα η κατάσταση, όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει ως 
εξής: 

Οι Κυπριακές τράπεζες δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να ανακτήσουν την 
εμπιστοσύνη μετά την αναδιάρθρωση που τους επιβλήθηκε με αντιστάθμισμα το 
σχέδιο διάσωσης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ (μια αναδιάρθρωση από την οποία 
αναμενόταν, και ακόμη αναμένεται, η ανάκτηση της αξιοπιστίας). Παρά τον 
πρωτοφανή έλεγχο στην κίνηση των κεφαλαίων που επιβλήθηκε στις τράπεζες τον 
Μάρτιο, η καθαρή εκροή κεφαλαίων μειώνει τις καθαρές τραπεζικές καταθέσεις 
(διάγραμμα 1.2) αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά τους τελευταίους μήνες. 

Διάγραμμα 1.2. Σύνολο καταθέσεων πελατών στις τράπεζες (δισεκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: IMF Country Report No. 13/293, September 2013 
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H εκροή κεφαλαίων έχει αυξήσει την πίεση επί της χρηματοοικονομικής 
κατάστασης των τραπεζών με αποτέλεσμα αυτές να προβαίνουν σε περιστολή των 
πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, και τα ενυπόθηκα δάνεια 
να μειώνονται (διάγραμμα 1.3). 

 

Διάγραμμα 1.3. 
Ρυθμός μεταβολής 
των πιστώσεων 
(ετήσια % 
μεταβολή) 

 

 

 

 

Πηγή: IMF Country 
Report No. 13/293, 
September 2013 
(NFC: Non Financial 
Corporations) 

 
 

Παρά τους επαίνους που απευθύνει η Τρόικα για τον σεβασμό των υποχρεώσεων 
της Κυπριακής κυβέρνησης έναντι των πιστωτών της, το ΔΝΤ επισημαίνει την 
διατήρηση σημαντικών κινδύνων.  

Οι επιπτώσεις της τραπεζικής κρίσης ενδέχεται να είναι δυσμενέστερες από αυτές 
που προεξοφλεί η Κυπριακή κυβέρνηση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει 
ύφεση σοβαρότερη και διαρκέστερη από τις προβλέψεις, και με αποτέλεσμα η 
εξυπηρέτηση του χρέους να καταστεί εξαιρετικά δυσχερής. Εξ' άλλου, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του ΔΝΤ για τα επόμενα έτη, μέχρι το 2020 η ανάκαμψη της 
οικονομίας εμφανίζεται υπερβολικά ασθενική: 1,8% ετησίως επί μία εξαετία (2015-
2020) (διάγραμμα 1.1). 

Για να υπάρξουν καλύτερες προοπτικές θα πρέπει ο τουριστικός τομέας να 
ανακάμψει και η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου να αυξήσει τις επενδύσεις και 
τον ρυθμό μεγέθυνσης της δυνητικής παραγωγής (δηλαδή τους μακροχρόνιους 
ρυθμούς ανάπτυξης). 

Για το ΔΝΤ, η αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου είναι ουσιαστικό βήμα αλλά 
πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα, όπως η ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής 
Τράπεζας και των συνεργατικών ιδρυμάτων. 
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Αυτή η θέση του Ταμείου σχετίζεται με την εκτίμησή του ότι τα προβλήματα 
μπορούν να επανεμφανιστούν. Η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα εν γένει και 
στην Τράπεζα Κύπρου ιδιαίτερα, μειώθηκε δραματικά και ενδέχεται να χρειαστεί 
πολύς χρόνος έως ότου ανακτηθεί. Με δεδομένη την ύφεση της οικονομίας, το ΔΝΤ 
εκτιμά ότι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια για την στήριξη του 
τραπεζικού συστήματος, με αποτέλεσμα την εκ νέου ανάδυση προβλημάτων 
ρευστότητας και αξιοπιστίας. 

Ένα άλλο σοβαρό στοιχείο επιδείνωσης της τραπεζικής κρίσης εξαιτίας της ύφεσης 
είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία αντιπροσωπεύουν πλέον ένα μεγάλο 
ποσοστό του συνολικού αριθμού δανείων (διάγραμμα 1.4). Αυτό γίνεται ακόμη 
σοβαρότερο εάν ληφθεί υπόψη ότι δεν έχει γίνει στην Κύπρο η αναγκαία πρόβλεψη 
έναντι κινδύνου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 
 

Διάγραμμα 1.4. Μη 
εξυπηρετούμενα 
δάνεια (% του 
συνόλου των 
δανείων) 

 

 

 

 

Πηγή: IMF Country 
Report No. 13/293, 
September 2013 
(NFC: Non-Financial 
Corporations) 

 

 

Ο αυξανόμενος αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πλέον τόσο 
μεγάλος ώστε έχει καταστεί αναγκαία η ρύθμισή τους, για τις επιχειρήσεις και για 
τα νοικοκυριά, με διευκολύνσεις αποπληρωμής και αναδιάρθρωσης των δανείων 
ώστε να υπάρξουν συμβιβασμοί των τραπεζών με τους οφειλέτες. 
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Το μέγεθος του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων σχετίζεται με το 
πολύ μεγάλο ύψος του ιδιωτικού χρέους, το οποίο είναι το υψηλότερο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (διάγραμμα 1.5). 

Διάγραμμα 1.5. Ιδιωτικό χρέος ανά χώρα (% του ΑΕΠ) 

 

Πηγή: IMF Country Report No. 13/293, September 2013 

Διάγραμμα 1.6. Το ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής (% του συνόλου 
των δανείων) 

 

Πηγή: IMF Country Report No. 13/293, September 2013 

Το ιδιωτικό χρέος στην Κύπρο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.5, ανέρχεται σε 
280% του ΑΕΠ, είναι συγκρίσιμο με αυτό της Ιρλανδίας και διπλάσιο από τον μέσο 
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όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος των επιχειρήσεων αφορά κυρίως τις 
κατασκευαστικές και τις κτηματομεσιτικές εταιρείες (διάγραμμα 1.6, βλ. στην 
προηγούμενη σελίδα), ενώ το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού των νοικοκυριών 
αφορά σε στεγαστικά δάνεια (διάγραμμα 1.7). Ως αποτέλεσμα, η πτώση των τιμών 
των ακινήτων εκθέτει τις τράπεζες σε αυξημένους κινδύνους τόσο από την πλευρά 
των καταναλωτών (δηλαδή των νοικοκυριών) όσο και από την πλευρά των 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων, καθώς μια σημαντική μερίδα των έτοιμων 
κατοικιών, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, παραμένουν ακατοίκητες εξαιτίας 
της συστολής της ζήτησης, όχι μόνον από το εξωτερικό, αλλά και από το εσωτερικό. 
Αυτή η κατάσταση επιδεινώνει την χρηματοοικονομική κατάσταση των 
κατασκευαστικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν έτσι αυξημένη δυσχέρεια στην 
αποπληρωμή των δανείων τους στις Κυπριακές τράπεζες. Για τα νοικοκυριά, εκτός 
από τις αυξημένες υποχρεώσεις που αντιπροσωπεύει πλέον η αποπληρωμή του 
στεγαστικού δανείου καθώς αποτελεί ένα αυξανόμενο ποσοστό του διαθέσιμου 
εισοδήματός τους, υπάρχουν ενδεχομένως περιπτώσεις κατά τις οποίες η τρέχουσα 
αξία του ακινήτου καθίσταται μικρότερη του συνολικού ύψους του σημερινού 
υπολοίπου του δανείου. Σε αυτήν την περίπτωση, το νοικοκυριό έχει συμφέρον να 
σταματήσει την καταβολή των δόσεών του.  

 

Διάγραμμα 1.7. Το 
ιδιωτικό χρέος των 
νοικοκυριών ανά 
είδος δανείου (% 
του συνόλου των 
δανείων) 

 

 

Πηγή: IMF Country 
Report No. 13/293, 
September 2013  

 

Ο μη χρηματιστικός εταιρικός τομέας έχει αρχίσει να μειώνει τα χρέη του ως 
ποσοστό των κεφαλαίων του. Πρόκειται για απομόχλευση που είχε ως αφετηρία 
της ήδη το έτος 2011 και η οποία πραγματοποιείται χάρη στην ικανοποιητική, για 
τις επιχειρήσεις, πορεία των χρηματοροών τους (cash flow) που περιγράφεται στα 
επόμενα κεφάλαια της μελέτης από το Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα. Τα 
νοικοκυριά, αντιθέτως, δεν έχουν αρχίσει να αποπληρώνουν τα χρέη τους, παρά το 
γεγονός ότι είναι συγκριτικά1 περισσότερο χρεωμένα από τις επιχειρήσεις. 
                                                
1 Τα νοικοκυριά δεν είναι περισσότερο χρεωμένα από τις επιχειρήσεις σε απόλυτους όρους. Η 
σύγκριση του μεγέθους του δανεισμού μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών γίνεται σε σχετικούς 
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Ενδεχομένως η διαδικασία να ξεκινήσει και να επιταχυνθεί όταν θα υπάρξουν 
ικανοποιητικές για τα νοικοκυριά ρυθμίσεις αποπληρωμής (όπως π.χ. επιμήκυνση 
του χρόνου αποπληρωμής, καταβολή μόνον των τόκων για ορισμένο αριθμό ετών 
κ.ά.).  

Αυτή η κατάσταση του ιδιωτικού χρέους προφανώς δεν είναι καθόλου 
ενθαρρυντική, διότι η προσπάθεια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να 
μειώσουν το χρέος τους θα διαρκέσει πολλά ακόμη χρόνια. Αυτό θα εμποδίσει τις 
όποιες προσπάθειες ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας διότι η διάθεση 
εισοδήματος για αποπληρωμή χρεών μειώνει τόσο τις επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου εκ μέρους των επιχειρήσεων όσο και της ιδιωτικής κατανάλωσης εκ 
μέρους των νοικοκυριών -πολύ περισσότερο που αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο 
δραματικής μείωσης των πραγματικών μισθών. Ξαναβρίσκουμε, έτσι, την 
απαισιόδοξη προοπτική της ασθενικής ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία. Μια 
προοπτική που εμφανίζεται ακόμη και στα στοιχεία του ΔΝΤ, όπως είδαμε στο 
διάγραμμα 1.1 αλλά και στις προβλέψεις του Ταμείου σχετικά με το ποσοστό 
ανεργίας (διάγραμμα 1.8).  

Εφόσον η εσωτερική ζήτηση κατά τα φαινόμενα θα παραμείνει εξαιρετικά 
μειωμένη κατά την επόμενη δεκαετία εξαιτίας της προσπάθειας εξυγίανσης του 

                                                                                                                                       
όρους, με αναγωγή των δανείων στα ίδια κεφάλαια για τις επιχειρήσεις και στα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία (net worth) για τα νοικοκυριά. 

 

Διάγραμμα 1.8. 
Ποσοστό ανεργίας και 
πρόβλεψη ΔΝΤ μέχρι 
το 2020 
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τραπεζικού κλάδου, το ζητούμενο πλέον είναι να λυθεί το διαρθρωτικό πρόβλημα 
που ήδη τέθηκε κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000, δηλαδή η αναπτέρωση 
του τουρισμού και η ενίσχυση όλων των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Για την 
αναπτέρωση του τουρισμού θα χρειαστεί, στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια, να υπάρξει 
μια διαδικασία παραγωγικής ανασυγκρότησης για την αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος (σε κατευθύνσεις που προσδιορίστηκαν σε προηγούμενες μελέτες του 
ΙΝΕΚ). Οι σημαντικοί πόροι που αναμένεται να εισρεύσουν από τα διαρθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να διατεθούν για αυτόν τον σκοπό. Θα χρειαστεί, επίσης, 
στην βραχυχρόνια διάρκεια, να μειωθούν δραστικά οι τιμές έναντι των 
ανταγωνιστριών χωρών. Αυτό απαιτεί να υπάρξει επαναφορά των περιθωρίων 
κέρδους των επιχειρήσεων (που όπως δείχνουμε στα επόμενα κεφάλαια έχουν 
αυξηθεί κατά μέσον όρο υπέρμετρα) στα προ κρίσης επίπεδά τους. Αντί δηλαδή οι 
επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την κρίση ως ευκαιρία για να αυξήσουν την 
κερδοφορία τους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις μειώσεις του κόστους 
εργασίας για να μειώσουν τις τιμές τους, ώστε να βελτιωθεί έτσι η 
ανταγωνιστικότητα τιμής και να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του μισθού που με 
τη σειρά της θα αυξήσει την ιδιωτική κατανάλωση, την ζήτηση, το ΑΕΠ και την 
δυνατότητα των νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. 
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Μετά από πέντε χρόνια ύφεσης (2009-2013), ιδιαίτερα δε εξαιτίας της επιδείνωσης 
της τελευταίας διετίας (2012-2013), η Κυπριακή οικονομία παρουσιάζει την ίδια ή 
παρόμοια εικόνα κρίσης με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία 
(Διάγραμμα 2.1). Το παραγόμενο προϊόν μειώθηκε και στις τέσσερις χώρες 
δραματικά, και έχει επιστρέψει στο επίπεδο του 2001 στην περίπτωση της 
Πορτογαλίας και της Ελλάδας, και στο επίπεδο του 2005 στην περίπτωση της 
Ισπανίας και της Κύπρου. Με την έναρξη της κρίσης, η Κύπρος εισήλθε σε ύφεση (-
1,9% του ΑΕΠ το 2009) που σχετιζόταν άμεσα με την διεθνή οικονομική κρίση. Μετά 
την σταθεροποίηση της διετίας 2010-2011, η παραγωγή επανήλθε περίπου στο 
επίπεδο του 2008, πλην όμως κατέρρευσε κατά το 2012-2013 (-8,7% το 2013)2. Εάν 
επαληθευθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες το 
ΑΕΠ θα μειωθεί ξανά κατά το 2014 (-3,9%), το επίπεδο της παραγωγής θα είναι στο 
τέλος της εξαετίας 2009-2014 στο ίδιο επίπεδο με το 2004. Το επίπεδο του 
πραγματικού ΑΕΠ θα έχει έτσι υποχωρήσει κατά μία δεκαετία.  
 

Διάγραμμα 2.1. ΑΕΠ 
σε σταθερές τιμές 1995 
(1995=100, 1995-2013) 

 

 

 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.1, η επιδείνωση της οικονομίας στην Κύπρο 
πραγματοποιείται με μεγάλη ταχύτητα, συγκρίσιμη με αυτήν της Ελλάδας και σαφώς 
μεγαλύτερη από την Ισπανία και την Πορτογαλία. 

                                                
2 Στην έκθεσή μας χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της οποίας η πρόβλεψη του Νοεμβρίου για τις μεταβολές του ΑΕΠ κατά το 2013 και το 
2014 ανέρχονται σε -8,7% και -3,9% αντίστοιχα. Από πληροφορίες που αναφέρονται στον τύπο, 
υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι το 2013 η μείωση θα είναι μικρότερη (-7,7%), ενώ η μείωση για το 2014 
θα είναι μεγαλύτερη από 3,9%. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές αυτές είναι οριακές και δεν 
μεταβάλλουν την ουσία, ούτε το μέγεθος των προβλημάτων. 
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Κατά τα πρώτα έτη της κρίσης (2009-2010), οι μεταβολές του ΑΕΠ σχετίζονταν 
έντονα με τις διακυμάνσεις στην τουριστική δραστηριότητα, όπως εξάλλου 
συνέβαινε και πριν την κρίση. Η ύφεση του 2009 οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό (όχι 
όμως αποκλειστικά)3 στην θεαματική μείωση του αριθμού των αλλοδαπών 
περιηγητών κατά 10%, η δε σταθεροποίηση των ετών 2010-2011 σχετιζόταν άμεσα 
με το γεγονός ότι κατά την εν λόγω διετία υπήρξε αθροιστική αύξηση του αριθμού 
των περιηγητών κατά 12% περίπου. Κατά τα επόμενα έτη της κρίσης, ωστόσο, όταν 
η Κυπριακή οικονομία βρέθηκε σε βαθιά ύφεση εξαιτίας άλλων παραγόντων, η 
σχέση του ΑΕΠ με το τουριστικό εισόδημα κατέστη πιο χαλαρή. 

Η εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τον τουρισμό φαίνεται στη στατιστική 
συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ και του αριθμού των 
περιηγητών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.2, κατά το 2010-2011, η άνοδος της 
τουριστικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από εμφανείς αυξήσεις του ΑΕΠ, παρά 
το γεγονός ότι οι αυξήσεις αυτές, συγκρινόμενες με προηγούμενα έτη, ήταν μικρές. 
Μόνο χάρη στην άνοδο της τουριστικής κίνησης της τριετίας 2010-2012 κατόρθωσε 
η Κυπριακή οικονομία να περιορίσει την ύφεση σε μόνο 2,6 εκατοστιαίες μονάδες 
του ΑΕΠ για την τριετία. Η μείωση του αριθμού των επισκεπτών κατά το 2013 
προσέθεσε την υφεσιακή της επίπτωση σε αυτήν της τραπεζικής κρίσης. 

 

Διάγραμμα 2.2. ΑΕΠ 
και αριθμός 
περιηγητών (% ετήσιες 
μεταβολές, 1995-2013) 

 

 

Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ στην ΕΕ-15 επηρεάζει, από κοινού με άλλους 
παράγοντες, την μεταβολή του αριθμού των περιηγητών. Η συσχέτιση αυτή ήταν 
                                                
3 Βλ. αναλυτικότερα στην έκθεση του ΙΝΕΚ του παρελθόντος έτους (2012). 
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σταθερή πριν το 2008 και περιγράφεται από την ευθεία ΑΑ' και την αντίστοιχη 
έγχρωμη ζώνη που φαίνονται στο διάγραμμα 2.3. Από το 2009, όμως, η σχέση 
μεταξύ των δύο μεγεθών μεταβλήθηκε εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας σε 
ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου και του αυξημένου 
ενδιαφέροντος επισκεπτών από άλλες αγορές, ιδιαίτερα από την Ρωσία. Ως 
αποτέλεσμα, η σχέση μεταξύ του ΑΕΠ στην ΕΕ-15 και του αριθμού των περιηγητών 
περιγράφεται τώρα από την ευθεία ΒΒ' και την αντίστοιχη έγχρωμη ζώνη που 
φαίνεται στο διάγραμμα 2.3. Ως συνέπεια, οι μειώσεις ή οι μικρές αυξήσεις στο 
ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης των 15 στη διάρκεια της κρίσης των ετών 2008-
2013, προκάλεσαν μεταβολές στον αριθμό των περιηγητών που ήταν κατά πολύ 
ευνοϊκότερες από αυτές που θα είχαν εμφανιστεί κατά το παρελθόν. Πιο 
συγκεκριμένα, το 2013, εάν ίσχυε ακόμα η προ κρίσης συσχέτιση, η σχεδόν 
μηδενική αύξηση του ΑΕΠ στις χώρες της ΕΕ-15, θα έπρεπε να είχε οδηγήσει σε 
μείωση του αριθμού των επισκεπτών της Κύπρου κατά 9%, ενώ τελικά υπήρξε 
μείωση μόνον κατά 3% περίπου. 

 

Διάγραμμα 2.3. Αριθμός 
περιηγητών και ΑΕΠ 
στην ΕΕ-15 (% ετήσιες 
μεταβολές, 1995-2013) 

 

 
Υπήρξε, επομένως, μέσα στην κρίση, μια ευνοϊκή διαρθρωτική μετατόπιση του 
Κυπριακού τουρισμού, η οποία περιγράφεται από την μετατόπιση της ευθείας ΑΑ' 
στη θέση ΒΒ', χάρη στην οποία η Κυπριακή οικονομία δεν περιήλθε σε κατάσταση 
ακόμη βαθύτερης ύφεσης. 

Μετά από την ανάκαμψη του κυπριακού τουρισμού κατά τα έτη 2010-2011, ο 
αριθμός των επισκεπτών κατά το 2012 υπερέβη τα προ της κρίσης επίπεδα και 
προσέγγισε τον υψηλότερο αριθμό περιηγητών της περιόδου 1995-2012, με 
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εξαίρεση τις ιστορικά υψηλές τιμές της διετίας 2000-2001, όταν η Κύπρος δέχθηκε 
περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια επισκέπτες (διάγραμμα 2.4). Με αυτά τα 
δεδομένα, η περυσινή έκθεση του ΙΝΕ είχε θέσει το ερώτημα εάν η βελτίωση αυτή 
στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του Κυπριακού τουρισμού είχε μονιμότερο 
χαρακτήρα. Η εκ νέου κάμψη στον αριθμό των περιηγητών κατά το τρέχον έτος 
(2013), υποβάλλει τη σκέψη ότι οι αλλαγές που είχαν παρατηρηθεί πριν το 2013 
είχαν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, δηλαδή οφείλονταν σε έκτακτους παράγοντες 
που σχετίζονται με την πολιτική αστάθεια σε ανταγωνίστριες χώρες της περιοχής. 
Η ανάλυση, όμως, του διαγράμματος 2.3 δεν συνηγορεί υπέρ μιας τέτοιας άποψης, 
διότι το σημείο που αντιστοιχεί στο έτος 2013 παραμένει στην ζώνη της ευθείας 
ΒΒ'. Επομένως, από την τεχνική ανάλυση έχουμε μια ένδειξη ότι υπάρχει 
μονιμότερη αλλαγή. Ακόμη, όμως και εάν αποδειχθεί από τις εξελίξεις των 
επομένων ετών ότι πράγματι υπάρχουν ευνοϊκότερες συνθήκες για τον τουρισμό 
σχετιζόμενες με αλλαγές στην σύνθεση των περιηγητών και κάποιες 
μεσοπρόθεσμες πολιτικές συνθήκες, παραμένει στο ακέραιο το καθήκον της 
παραγωγικής αναβάθμισης του τουρισμού με σκοπό την βελτίωση της 
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας σε μακροχρόνιο ορίζοντα. 

 

Διάγραμμα 2.4. Αριθμός 
περιηγητών (σε 
εκατομμύρια 
άτομα,1995-2013) 

 

 
Βεβαίως, οι εξαγωγές υπηρεσιών της Κύπρου δεν ανάγονται αποκλειστικά στον 
τουρισμό. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, απέκτησαν σημαντική δυναμική οι 
εξαγωγές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 
(business services), οι οποίες αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων και χάρη στην ποιότητα 
του κυπριακού εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε το 2010 το προϊόν του κλάδου 
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αυτού να ανέρχεται σε 11% του ΑΕΠ (έναντι 6% το 1995). Το 2009 οι υπηρεσίες 
προς τις επιχειρήσεις εξασφάλιζαν ήδη το 25% του πλεονάσματος της Κύπρου στο 
εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών έναντι 27% του τουρισμού, 26% των μεταφορών και 
13% των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Από το 2012, όμως, αυτή η συνιστώσα 
των εξαγωγών υποχώρησε σοβαρά, ιδιαίτερα το 2013 εξαιτίας της τραπεζικής 
κρίσης. 

Οι εξαγωγές υπηρεσιών απετέλεσαν τον ισχυρό κινητήρα της μεγέθυνσης της 
Κυπριακής οικονομίας στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και μέχρι και το 2001. 
Έκτοτε, και μέχρι το 2009, η αύξηση του ΑΕΠ πραγματοποιήθηκε με περιορισμένη 
συμβολή των εξαγωγών υπηρεσιών, καθώς ο αριθμός των περιηγητών (διάγραμμα 
2.4) και τα αντίστοιχα έσοδα από τον τουρισμό σε σταθερές τιμές, παρέμειναν 
πρακτικά στάσιμα στο επίπεδο του 2000. Η οικονομική μεγέθυνση, κατά τα έτη 
2002-2008, στηρίχθηκε σε 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 φαίνεται στο διάγραμμα 2.5 για τα 
έτη 1996-2013.  

 

Διάγραμμα 2.5. Συμβολή 
εσωτερικής ζήτησης που 
απευθύνεται στις 
εγχώριες επιχειρήσεις 
και εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών στην 
διαμόρφωση του ΑΕΠ 
(σε εκατοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ, 1996-
2013 και πρόβλεψη 
2014) 

 

 

Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται και η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης για εγχώρια 
προϊόντα (δηλαδή η εγχώρια ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που απευθύνεται 
στους εγχώριους παραγωγούς και όχι στις εισαγωγές). Προκύπτει από το 
διάγραμμα 2.5, ότι στο σύνολο των οκτώ ετών 2002-2009, η συμβολή των 
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εξαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (οφειλόμενη ουσιαστικά από την ανάπτυξη 
εξαγωγικών δραστηριοτήτων εκτός τουρισμού) ανήλθε αθροιστικά σε 1,5 
εκατοστιαίες μονάδες έναντι 22,6 μονάδων της εσωτερικής ζήτησης για εγχώρια 
προϊόντα. Εάν εξαιρέσουμε από την υπό εξέταση περίοδο το έτος 2009, ως 
ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της ύφεσης, η συμβολή των εξαγωγών ανέρχεται σε 6,6 
εκατοστιαίες μονάδες έναντι 19,4 της εσωτερικής ζήτησης για εγχώρια προϊόντα. 
Επομένως, στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, και μέχρι την έναρξη της κρίσης, 
η εσωτερική ζήτηση ήταν η κυριότερη κινητήρια δύναμη της κυπριακής οικονομίας.  

Η εικόνα αυτή αντιστράφηκε πλήρως κατά τα έτη 2010-2011: η συμβολή της 
εσωτερικής ζήτησης που απευθύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις ήταν αρνητική, 
ενώ αντιθέτως η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ήταν θετική. 
Υπήρξε, επομένως, κατά την διετία 2010-2011, αντιστροφή στη σχετική σημασία 
εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης. Αποδείχθηκε, όμως, κατά το 2012-2013, ότι 
επρόκειτο για πρόσκαιρη αντιστροφή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το 2014, η Κυπριακή οικονομία θα βασιστεί και πάλι για την 
μεγέθυνση του προϊόντος της στην εσωτερική ζήτηση. Η εικόνα αυτή, της 
πρόσκαιρης επανεμφάνισης των εξαγωγών ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης 
επιβεβαιώνεται και από τον δείκτη εξαγωγικών επιδόσεων που παρουσιάζουμε στο 
κεφάλαιο 8. Η αιτία της αδυναμίας των εξαγωγών υπηρεσιών να αναλάβουν εκ 
νέου τον ρόλο της κινητήριας δύναμης της οικονομίας, είναι η τραπεζική κρίση, 
αλλά και η ανακοπή της ανοδικής πορείας του τουριστικού τομέα κατά το 2013. Το 
ζήτημα των εξαγωγών παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται 
με την έξοδο από την κρίση.  

Στο διάγραμμα 2.6 (βλ. στην επόμενη σελίδα) φαίνεται η συμβολή της επένδυσης 
παγίου κεφαλαίου και της συνολικής κατανάλωσης (ιδιωτικής και δημόσιας) στο 
ΑΕΠ για τα έτη 1996-2013 (καθώς και η πρόβλεψη για το 2014). Μέχρι την έναρξη 
της κρίσης, η συμβολή της κατανάλωσης υπήρξε καταφανώς μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη της επένδυσης παγίου κεφαλαίου. Αυτή η διαπίστωση ισχύει και για τα 
χρόνια της κρίσης, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό: Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 
2.6, κατά την πενταετία 2009-2013, αμφότερες οι συνιστώσες της εσωτερικής 
ζήτησης (επένδυση και κατανάλωση) συνέβαλαν αρνητικά στη διαμόρφωση του 
ΑΕΠ, αλλά η διαφορά τους ήταν μικρή: η συμβολή της μείωσης των επενδύσεων 
στην ύφεση κατά την τελευταία πενταετία (2009-2013) ανήλθε σε 12,3% ενώ της 
κατανάλωσης σε 15,3%. Αυτή η εξέλιξη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την κρίση 
της οικοδομικής δραστηριότητας.  
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Διάγραμμα 2.6. 
Συμβολή επένδυσης και 
κατανάλωσης στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ 
(σε εκατοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ, 1996-
2013) 

 

 

 Οι επενδύσεις σε κατοικίες μειώθηκαν θεαματικά και ο όγκος τους κατά το 2013 
είχε υποχωρήσει στο 30% του αντίστοιχου όγκου του 2008 (διάγραμμα 2.7) 
ασκώντας έντονη υφεσιακή επίπτωση στο ΑΕΠ. Δραματική υποχώρηση 
παρουσιάζει όμως και ο όγκος των επενδύσεων σε μηχανές και μεταλλικά προϊόντα, 
αλλά και σε κατασκευές εκτός κατοικιών που σχετίζονται με τις δημόσιες δαπάνες. 

 

Διάγραμμα 2.7. 
Ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου 
(δισεκατομμύρια ευρώ, 
σε σταθερές τιμές 2005, 
2000-2013 και 
πρόβλεψη 2014-2015) 
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'Όσον αφορά την συμβολή της κατανάλωσης στην αύξηση της ζήτησης και του 
προϊόντος (διάγραμμα 2.8), ενώ πριν την κρίση το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων 
του ΑΕΠ οφείλονταν στην κατανάλωση, ιδιαίτερα δε στις αυξήσεις της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, η συμβολή της από το 2009 και μετά καθίσταται έντονα αρνητική. 
Αρνητική έχει καταστεί και η συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης ως αποτέλεσμα 
της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ιδιωτική κατανάλωση θα ανακάμψει ελαφρώς το 2015, 
και μαζί με την μείωση των εισαγωγών θα προκαλέσει μικρή αύξηση του ΑΕΠ. Η 
πρόβλεψη αυτή υποτιμά, κατά την γνώμη μας, την διάρκεια που έχουν τα υφεσιακά 
αποτελέσματα τα οποία προκαλούν η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και η 
τραπεζική κρίση. 

 

Διάγραμμα 2.8. Συμβολή 
ιδιωτικής και δημόσιας 
κατανάλωσης στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ 
(σε εκατοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ, 1996-
2013 και πρόβλεψη 
2014-2015) 

 

 

Συμπερασματικά, μετά το 2001, η διαρθρωτική κρίση του τουρισμού είχε ως 
αποτέλεσμα η κυπριακή οικονομία να αναπτύσσεται με κυριότερη κινητήρια 
δύναμη την εσωτερική ζήτηση. Από τις συνιστώσες της εσωτερικής ζήτησης, 
μεγαλύτερη σημασία είχαν η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις σε κατοικίες. 
Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούσαν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας 
της κυπριακής οικονομίας από ένα καθαρά εξωστρεφές σε ένα σχετικά εσωστρεφές 
μοντέλο ανάπτυξης. Με την έναρξη της κρίσης, ωστόσο, υπήρξε μια πρόσκαιρη 
επαναφορά στην εξωστρέφεια για μια διετία καθώς οι εξαγωγές υπηρεσιών 
μετατράπηκαν εκ νέου σε κινητήρα της Κυπριακής οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές 
όμως ανακόπηκαν από την τραπεζική κρίση και από το γεγονός ότι η βελτίωση της 
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τουριστικής δραστηριότητας που είχε παρουσιαστεί κατά το 2011-2012 δεν 
μπόρεσε να αποκτήσει μονιμότερο χαρακτήρα. Έτσι, η εσωτερική ζήτηση 
παραμένει προς το παρόν η κυριότερη (αν όχι η μοναδική) κινητήρια δύναμη της 
Κυπριακής οικονομίας και η αύξηση των εξαγωγών σε μονιμότερη βάση παραμένει 
το μεγάλο στοίχημα της οικονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής. 

 

Διάγραμμα 2.9. ΑΕΠ 
ανά κάτοικο και 
παραγωγικότητα της 
εργασίας (1995-2013 
και πρόβλεψη 2014-
2015) 

 

 

'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.9, 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 
32% υψηλότερο από το αντίστοιχο του 1995. Το 2013, μετά από πέντε έτη κρίσης, 
το αντίστοιχο ποσοστό έχει περιοριστεί στο 6%. Πρόκειται για απώλεια μηνιαίου 
εισοδήματος περίπου 320 ευρώ ανά κάτοικο, δηλαδή εκατοστιαία μείωση 19,8% 
μέσα στην πενταετία 2008-2013. Η παραγωγικότητα της εργασίας (μετρούμενη 
από τον δείκτη ΑΕΠ ανά απασχολούμενο σε σταθερές τιμές) είχε ανέλθει το 2008 
σε επίπεδο υψηλότερο του 1995 σωρευτικά κατά 21%. Στη διάρκεια της κρίσης 
παρέμεινε κατά προσέγγιση σταθερή στο ίδιο επίπεδο. 

Η ανοδική πορεία του ΑΕΠ ανά κάτοικο κατά την περίοδο 1995-2008, πορεία που 
είχε οδηγήσει σε σημαντική πραγματική σύγκλιση της Κύπρου με τις πιο 
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, ανακόπηκε μετά το 2008 καθώς η Κυπριακή 
οικονομία χάνει έδαφος από το 2009 μέχρι σήμερα (σύμφωνα δε με τις προβλέψεις 
και κατά το 2014) έναντι των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΑΕΠ ανά 
κάτοικο της Κύπρου, υπολογισμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ανερχόταν 



 
 

35 

 

το 2008 σε περίπου 100% του μέσου όρου της ΕΕ-28, ενώ το 2013 ανέρχεται σε 
μόλις 82%. Από τις 18 μονάδες απώλειας, οι 11 μονάδες περίπου οφείλονται στην 
υποχώρηση του ΑΕΠ και οι 7 μονάδες στην μεγέθυνση του πληθυσμού. Η 
υποχώρηση της πραγματικής σύγκλισης κατά 11 μονάδες του ΑΕΠ οφείλεται στην 
ταχύτερη αύξηση της εγχώριας ζήτησης στις άλλες χώρες, τη στιγμή που η ζήτηση 
στην Κύπρο φθίνει κατακόρυφα. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.10, ο δείκτης 
πραγματικής σύγκλισης έναντι της ΕΕ-15 (δηλαδή το ΑΕΠ ανά κάτοικο 
υπολογισμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ως ποσοστό του μέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15), το μεν 2008 είχε την τιμή 90 (με μέσο όρο ΕΕ-
15=100), το δε 2013 την τιμή 75. 

 

Διάγραμμα 2.10. 
Δείκτης πραγματικής 
σύγκλισης προς τον 
μέσο όρο της ΕΕ-15 
(1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014) 

 

 

 
Κατά τα έτη 2007-2008 η Κυπριακή οικονομία βρέθηκε σε κατάσταση 
υπερθέρμανσης, με μεγάλες αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, της οικοδομικής 
δραστηριότητας, της εσωτερικής ζήτησης και συνακόλουθα του ελλείμματος στο 
εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (που έφτασε στο -12% του ΑΕΠ το 
2008). Η άνοδος αυτή του ΑΕΠ πάνω από την μακροχρόνια τάση του οδήγησε σε 
μεγάλες αυξήσεις των εισαγωγών και συνέβαλε θεαματικά στην διεύρυνση του 
εξωτερικού ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών κατά το 2007-2008 (μέχρι την 
έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης). Υπήρχε επομένως, ήδη από το 
τελευταίο τρίμηνο του 2008, ανάγκη για προσαρμογή της οικονομίας, και 
πράγματι, από το 2009 η αναγκαία προσαρμογή εκκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη: 
η εγχώρια ζήτηση μειώνεται και οι εισαγωγές ακόμη περισσότερο, και το εξωτερικό 
έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών τείνει να μηδενιστεί (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 
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8). Αυτές οι εξελίξεις αντανακλώνται στον δείκτη απόκλισης του ΑΕΠ από το 
δυνητικό ΑΕΠ (διάγραμμα 2.11), με την μεγάλη αύξηση του 2007-2008 και την 
καταβύθιση που ακολούθησε, στο -6,0% (2013) και πιθανότητα θα συνεχιστεί κατά 
το 2014 (-6,5%). 

 

Διάγραμμα 2.11. 
Απόκλιση ΑΕΠ από 
το δυνητικό ΑΕΠ (% 
μονάδες απόκλισης, 
1996-2013 και 
πρόβλεψη 2014) 

 

 
Η διαδικασία της προσαρμογής που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί κατά τα 
επόμενα έτη, έχει οδηγήσει σε σχεδόν μηδενικές αυξήσεις της παραγωγικότητας 
της εργασίας. Έτσι, το σημερινό επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας είναι 
μόλις 0,8% υψηλότερο από το 2008 (είναι δηλαδή πρακτικά αμετάβλητο). Αυτή η 
επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας από το 2009, ακολούθησε τις 
μειώσεις στον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Η 
παραγωγικότητα της εργασίας εξαρτάται βραχυπρόθεσμα από τον βαθμό 
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα από τις καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Επομένως, στην 
περίπτωση της Κύπρου, κατά την τελευταία πενταετία, η αύξηση της 
παραγωγικότητας υποχώρησε τόσο επειδή δεν γίνονται πλέον παραγωγικές 
επενδύσεις, όσο και επειδή αυξήθηκε το παραγωγικό δυναμικό που αργεί. Παρόλα 
αυτά, η παραγωγικότητα στην Κύπρο δεν παρουσίασε μείωση συγκριτικά με τις 37 
άλλες αναπτυγμένες χώρες αλλά στασιμότητα (διάγραμμα 2.12). Μόνο για το 2014 
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρξει υποχώρηση της 
παραγωγικότητας κατά 1% έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. 
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Διάγραμμα 2.12. 
Παραγωγικότητα 
της εργασίας έναντι 
37 προηγμένων 
χωρών (1995-2013 
και πρόβλεψη 2014) 

 

 

Η μείωση της ζήτησης στην Κύπρο είχε αρνητικά αποτελέσματα, τόσο επί του 
βαθμού χρησιμοποίησης όσο και επί των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. 
Προκάλεσε απότομη συστολή της οικονομικής δραστηριότητας, αύξησε το 
αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυναμικό και αποθάρρυνε έτσι τις επενδύσεις.  

Όσον αφορά την κερδοφορία, η μείωση της ζήτησης προκάλεσε πτώση της 
απόδοσης παγίου κεφαλαίου το 2009 (εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων).  

Η μείωση όμως αυτή της κερδοφορίας αποδείχθηκε πρόσκαιρη καθώς η περιστολή 
της ζήτησης κατά τα επόμενα έτη, 2010-2013, προκάλεσε εκρηκτική αύξηση του 
ποσοστού ανεργίας και επακόλουθη μεγάλη μείωση των μισθών.  
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Αυτή η μεγάλη μείωση των μισθών και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν 
μετακύλησαν την μείωση του κόστους εργασίας στις τιμές, οδήγησε σε σημαντική 
αύξηση της κερδοφορίας (της οποίας ο δείκτης είναι η απόδοση κεφαλαίου, 
διάγραμμα 2.13). Η αύξηση αυτή επανέφερε την απόδοση κεφαλαίου στο 
υψηλότερο σημείο της τελευταίας εικοσαετίας, δηλαδή στο επίπεδο του έτους 2001, 
ενώ προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κατά το 2004, η κερδοφορία θα 
έχει υπερβεί ακόμη και αυτό το υψηλότερο σημείο της εικοσαετίας. 

 

Διάγραμμα 2.13. 
Απόδοση παγίου 
κεφαλαίου (καθαρό 
λειτουργικό πλεόνασμα 
% του καθαρού 
κεφαλαιακού 
αποθέματος, 1995-2013 
και πρόβλεψη 2014) 

 

 
Ο λόγος προϊόντος / παγίου κεφαλαίου στην Κύπρο (διάγραμμα 2.14, βλ. στην 
επόμενη σελίδα), παρουσίασε άνοδο από το 1998 έως το 2007 με μια μικρή 
διακοπή κατά το 2002-2003, όταν υπήρξε επιβράδυνση της οικονομίας και μείωση 
του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Στο τέλος της περιόδου, 
εξαιτίας της ύφεσης και της επακόλουθης αύξησης του αργούντος παραγωγικού 
δυναμικού εμφανίσθηκαν έντονα σημεία υποχώρησης στον λόγο προϊόντος / 
κεφαλαίου. Η υποχώρηση αυτή, μέχρι το 2012, δεν έδειχνε την ανάπτυξη 
διαρθρωτικών αδυναμιών αλλά την κάμψη συγκυριακού χαρακτήρα, που 
σχετιζόταν με την υποχώρηση του όγκου της παραγωγής. Στην συνέχεια, όμως, με 
την εμβάθυνση της κρίσης που κατέληξε σε αποεπένδυση παγίου κεφαλαίου και 
καθυστέρηση στην τεχνολογική πρόοδο, η υποχώρηση του λόγου προϊόντος / 
κεφαλαίου σηματοδοτεί πλέον και υποβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού. 
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Διάγραμμα 2.14. Λόγος 
προϊόντος / παγίου 
κεφαλαίου (καθαρό 
προϊόν % του καθαρού 
κεφαλαιακού 
αποθέματος, 1995-2013 
και πρόβλεψη 2014) 

 

  

Διάγραμμα 2.15. Ρυθμός 
συσσώρευσης παγίου 
κεφαλαίου (ετήσιες % 
μεταβολές του καθαρού 
κεφαλαιακού 
αποθέματος, 1995-2013 
και πρόβλεψη 2014) 

 

 

 
 

Η αποεπένδυση στην Κύπρο εμφανίστηκε κατά το 2013 και πρόκειται να 
συνεχιστεί κατά το 2014 σύμφωνα με τις προβλέψεις. Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρές 
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επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι αρνητικές, δηλαδή ότι οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται είναι μικρότερες από το παραγωγικό δυναμικό που αποσύρεται 
ή καταστρέφεται. Με έναν άλλον τρόπο, το φαινόμενο αυτό περιγράφει η εξέλιξη 
του ρυθμού συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου, που παρουσιάζει σοβαρή κάμψη. 
'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.15, στο οποίο παρίσταται η ταχύτητα με την 
οποία συσσωρεύεται το πάγιο κεφάλαιο στην Κύπρο, μέχρι το 2008 η συσσώρευση 
ακολουθούσε αυξανόμενους ρυθμούς. Με την έναρξη της κρίσης, εμφανίζεται 
αρχικά μια επιβράδυνση της συσσώρευσης και εν συνεχεία μια καθαρή μείωση του 
παγίου κεφαλαίου. Πρόκειται για συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού της 
χώρας. Η αύξηση ή μείωση του ρυθμού συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου συνήθως 
αποδίδεται στις μεταβολές της κερδοφορίας. Μια αύξηση της απόδοσης κεφαλαίου, 
πρώτον, βελτιώνει την χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και τους 
επιτρέπει έτσι να χρηματοδοτήσουν με άνεση τις νέες επενδύσεις τους, και 
δεύτερον, βελτιώνει τις προσδοκίες σχετικά με τα μελλοντικά τους κέρδη. Αυτός ο 
γενικός κανόνας, όμως, δεν ισχύει στις συνθήκες της παρούσας κρίσης. Όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 2.16, τα δύο μεγέθη (κερδοφορία και συσσώρευση) 
εξελίσσονται χωρίς να υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ τους.  

 

Διάγραμμα 2.16. 
Απόδοση παγίου 
κεφαλαίου και ρυθμός 
συσσώρευσης 
κεφαλαίου (1995-2013 
και πρόβλεψη 2014) 

 

 

 

 
 

Αντιθέτως, εξελίσσονται σε αντίθετες κατευθύνσεις: Η μεν κερδοφορία αυξάνεται, 
οι δε επενδύσεις καταρρέουν υποσκάπτοντας τον μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης 
της Κυπριακής οικονομίας και την ικανότητά της να δημιουργεί θέσεις εργασίας. 
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Αυτή η αποκλίνουσα πορεία του ρυθμού συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου και 
κερδοφορίας οφείλεται στο γεγονός ότι η συσσώρευση κεφαλαίου (οι επενδύσεις) 
εξαρτάται και από 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 και της μείωσης της συσσώρευσης παγίου 
κεφαλαίου στην Κύπρο, ως σημαντική ερμηνευτική μεταβλητή θα πρέπει να 
θεωρηθεί η συνολική ζήτηση. 

 

Διάγραμμα 2.17. 
Ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου (σε 
τιμές 2005, 
δισεκατομμύρια ευρώ, 
1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014) 
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Στο διάγραμμα 2.17 φαίνεται η υποχώρηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου κατά τα τελευταία χρόνια: το 2012, η επένδυση είχε υποχωρήσει 
περίπου κατά 10 έτη (βρισκόταν δηλαδή στο επίπεδο του 2002). Ακόμη μεγαλύτερη 
είναι η υποχώρηση που εμφανίζεται στις καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
(διάγραμμα 2.18), οι οποίες ήταν αρνητικές κατά το 2013 και αναμένεται να είναι 
αρνητικές επίσης το 2014-2015. Επομένως έχει αρχίσει και πρόκειται να συνεχιστεί 
η αποεπένδυση, δηλαδή η συρρίκνωση του συνολικού παγίου κεφαλαίου της 
Κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα με την καταστροφή εργατικού δυναμικού που 
προκαλεί η παρατεταμένη και υψηλή ανεργία, έχει αρχίσει και η καταστροφή του 
παραγωγικού δυναμικού. 

 

Διάγραμμα 2.18. 
Καθαρές επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου (σε 
τιμές 2005, 
δισεκατομμύρια ευρώ, 
1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014-2015) 
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Κεφάλαιο 3 
 

Η κρίση, το 
πρόγραμμα 
προσαρμογής και  
τα μακροοικονομικά 
μεγέθη 
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Σε δεύτερο έτος βαθύτατης ύφεσης η κυπριακή οικονομία, βρίσκεται αντιμέτωπη 
με δραματική μείωση του ΑΕΠ και της απασχόλησης, εκρηκτική αύξηση του 
ποσοστού ανεργίας και δραστική μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων, χωρίς 
να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παραδοσιακά εργαλεία της οικονομικής πολιτικής. 
Η απόκλιση του ΑΕΠ ανά κάτοικο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης είναι 
πλέον μεγάλη και ακυρώνει, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, την πρόοδο που είχε 
πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.  

Η μετάδοση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία και η 
άσκηση  μιας πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης (de facto από το 2010 και επισήμως 
από το πρώτο τετράμηνο του 2013 με το πρόγραμμα προσαρμογής της τρόικας), 
βυθίζουν την οικονομία στην ύφεση, πλην όμως με την υπόσχεση, εκ μέρους των 
φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής, ότι ανοίγονται έτσι νέες δυνατότητες και 
νέες προοπτικές στην κυπριακή οικονομία μέσω της προσαρμογής της οικονομίας 
και των διαρθρωτικών αλλαγών. Η υπόσχεση αυτή, δηλαδή ότι θα υπάρξει σύντομα 
ανάκαμψη της οικονομίας χάρη στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα προσαρμογής, 
αντανακλάται στις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 
2013), σύμφωνα με τις οποίες από το 2015 θα καταγραφεί αύξηση του ΑΕΠ. 
Εντούτοις, τόσο η υπόσχεση ταχείας εξόδου από την ύφεση, όσο και οι προβλέψεις 
των διεθνών οργανισμών, βασίζονται σε θεωρητικά σχήματα και μαθηματικά 
μοντέλα τα οποία έχουν δοκιμαστεί σκληρά κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης 
και έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανεπαρκή. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.1, η 
τρόικα ετησίως προβλέπει ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αλλά διαψεύδεται 
διαρκώς. Αυτές οι αποτυχίες δίνουν και το μέτρο κατά το οποίο θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας ως αξιόπιστες τις αντίστοιχες προβλέψεις για την Κύπρο, 
επομένως και τον ισχυρισμό των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι από το 
2015 η κυπριακή οικονομία θα αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται. 

 

Διάγραμμα 3.1. 
Οι αποτυχημένες 
προβλέψεις της 
τρόικας σχετικά 
με την εξέλιξη 
του ΑΕΠ στην 
Ελλάδα 

 

 

Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα προσαρμογής (όπως και τα αντίστοιχα προγράμματα 
που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποτελεί εγκατάλειψη 
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της κυρίαρχης νεοφιλελεύθερης ιδέας ότι η προσαρμογή της οικονομίας πρέπει να 
πραγματοποιείται με μέσο τις αυθόρμητες δυνάμεις της αγοράς (market-based 
adjustment). Η ιδέα αυτή εγκαταλείφθηκε επειδή απέτυχε στην πράξη, καθώς 
αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της ευρωζώνης σοβαρές και δυσκατάπαυστες 
ανισορροπίες που καταδεικνύουν τις ανεπάρκειες της αγοράς ως ρυθμιστικής 
αρχής της νομισματικής ένωσης της Ευρώπης. Έτσι, η προσαρμογή της οικονομίας 
επιβάλλεται εκ των άνω, με πολιτικές αποφάσεις και διοικητικά μέτρα (policy-
based adjustment), παραδόξως όμως στο όνομα της αποτελεσματικής λειτουργίας 
των αγορών (ιδιαίτερα της αγοράς εργασίας). Επιβάλλεται έτσι, δια της κρατικής 
πολιτικής, ένα πρόγραμμα γενικής οικονομικής υποχώρησης και κοινωνικής 
παρακμής προκειμένου να αντιμετωπίσει η οικονομία τις ανισορροπίες της. 

 

Διάγραμμα 3.2. Η συμβολή 
των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών στην 
διαμόρφωση του ΑΕΠ 

 

 

Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζεται στην Κύπρο μέσω του 
προγράμματος προσαρμογής, θα κριθεί όπως και αλλού, εκ του αποτελέσματος: Ο 
τελικός στόχος της είναι η μείωση των τιμών, η επακόλουθη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, και η αύξηση της συμβολής των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών στην μεγέθυνση του ΑΕΠ, έτσι ώστε ο εξωτερικός τομέας της 
οικονομίας να καταστεί κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και να αντισταθμίσει τις 
υφεσιακές επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής στην εσωτερική ζήτηση. Κατά το 
2012-2013, όμως, η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην αύξηση 
του προϊόντος ήταν αρνητική και ανήλθε σε 3,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ 
(διάγραμμα 3.2).  
Για το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω μείωση 1,5 μονάδων. 
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Μάλιστα, αυτή η δυσμενής επίδοση καταγράφηκε ενώ κατά τα ίδιο διάστημα υπήρξε 
μεγέθυνση των αγορών προορισμού των κυπριακών εξαγωγών (επομένως οι 
εξωτερικοί παράγοντες ήταν ευνοϊκοί). Αυτές οι δυσμενείς επιδόσεις των εξαγωγών 
οφείλονται στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του τουρισμού (τα οποία είχε 
επισημάνει με έμφαση η έκθεσή του ΙΝΕΚ ήδη προ δεκαετίας περίπου) και στην 
υποχώρηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η 
συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ κατά την τελευταία διετία 
υπήρξε αρνητική και εμφανίζεται ως η απόληξη μιας μακράς πτωτικής πορείας (την 
οποία περιγράφει η μακροχρόνια τάση της συμβολής των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών με σημείο εκκίνησης το έτος 2000, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.2). 
Εάν, μάλιστα, χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη εξαγωγικής επίδοσης που διορθώνει τις 
εξαγωγές με την μεγέθυνση των αγορών προορισμού, θα διαπιστώσουμε ότι οι 
σημερινές εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου, όχι μόνον είναι κατώτερες της 
τελευταίας εικοσαετίας, αλλά επιπλέον επιδεινώθηκαν κατά την τελευταία διετία (βλ. 
αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 8). Επομένως, ο στόχος της πολιτικής της εσωτερικής 
υποτίμησης να ευνοηθεί το εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης στην Κύπρο είναι 
δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχθεί απλά και μόνον μειώνοντας τις τιμές. Η 
ενίσχυση ενός εξαγωγικού αναπτυξιακού μοντέλου μπορεί να επιτευχθεί μόνον με 
μια πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών στον εξαγωγικό τομέα της χώρας. Το Ινστιτούτο 
Εργασίας Κύπρου έχει επανειλημμένα περιγράψει στις εκδόσεις του τις γενικές 
κατευθύνσεις μιας στρατηγικής αναβάθμισης του παραγωγικού δυναμικού και 
ιδιαίτερα της τουριστικής βιομηχανίας4. 
 

Διάγραμμα 3.3. Η συμβολή 
των εισαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών στην 
διαμόρφωση του ΑΕΠ 

 
Σε αντίθεση με την συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση 
του ΑΕΠ κατά την τελευταία διετία, η συμβολή των εισαγωγών, όπως φαίνεται στο 

                                                
4 Βλ. ιδιαίτερα στην μελέτη "Η ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας μετά την υιοθέτηση του 
ευρώ", Σειρά Μελέτες ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 3, Λευκωσία 2011. 
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διάγραμμα 3.3, ανήλθε σε περίπου 4,7 εκατοστιαίες μονάδες. Επομένως, η θετική 
συμβολή του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου στη διαμόρφωση του ΑΕΠ οφείλεται 
αποκλειστικά στη μείωση των εισαγωγών, η οποία με τη σειρά της ανάγεται στην 
δραστική περιστολή της εσωτερικής ζήτησης. Το θετικό αποτέλεσμα της μείωσης των 
εισαγωγών επί του ΑΕΠ πρέπει να αποδοθεί απλώς στο γεγονός ότι ένα μικρότερο 
μέρος της εσωτερικής ζήτησης εκτρέπεται προς τις εισαγωγές. Η εξέλιξη αυτή, όμως, 
δεν αποτελεί ευνοϊκή αλλαγή στη διάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, ούτε θα 
πρέπει να καταγραφεί σαν κάποιο είδος επιτυχίας του προγράμματος προσαρμογής. 
Αντιθέτως, εγκυμονεί τον κίνδυνο να υπάρξει, μέσω της παρατεταμένης ύφεσης, 
προσαρμογή των καταναλωτών σε πιο λιτά καταναλωτικά πρότυπα τα οποία θα 
παγιωθούν, και μέσω αυτών θα επιτευχθεί μονιμότερη μείωση των εισαγωγών. Κάτι 
τέτοιο, όμως, δεν θα αποτελέσει πρόοδο αλλά υποχώρηση σε χαμηλότερο επίπεδο 
διαβίωσης. Το ζητούμενο δεν είναι να μειωθούν οι εισαγωγές εξαιτίας των 
χαμηλότερων εισοδημάτων των εργαζόμενων τάξεων, αλλά να αυξηθούν οι εξαγωγές 
για να διατηρηθεί ή ακόμη και να αυξηθεί το επίπεδο διαβίωσης. 
 

Διάγραμμα 3.4. Η εγχώρια 
ζήτηση και το ΑΕΠ (έτος 
βάσης το 1996 =100) 

 
Το αρνητικό σοκ ζήτησης των ετών 2012-2013, ήταν το αποτέλεσμα της 
κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας, της μείωσης του διαθέσιμου 
εισοδήματος των μισθωτών που επηρεάζει έντονα την ιδιωτική κατανάλωση, της 
απομόχλευσης, της τραπεζικής κρίσης αλλά και της έναρξης της πολιτικής της 
εσωτερικής υποτίμησης στην Κύπρο, όπως αυτή απορρέει από τη σχετική 
συμφωνία με την τρόικα. 'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.4, η κατάρρευση της 
εγχώριας ζήτησης κατά περίπου 25% επανέφερε το επίπεδό της στο επίπεδο του 
2000 και του 1996. Εάν συνεχιστεί η εφαρμογή της ίδιας πολιτικής, και δεν 
επαληθευθεί η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάκαμψη το 2015, η 
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μείωση της εγχώριας ζήτησης θα αποκτήσει καταστροφικές διαστάσεις και ο όγκος 
της θα επανέλθει στα επίπεδα των πρώτων ετών της δεκαετίας του 1990.  

Εξίσου δραματική είναι η μείωση που παρουσιάζει η εγχώρια ζήτηση στην Κύπρο 
συγκρινόμενη με άλλες χώρες. Έναντι των 37 πλέον προηγμένων χωρών, η εγχώρια 
ζήτηση στην Κύπρο υποχώρησε κατά 22,0% το 2012-2013 επαναφέροντας τον 
σχετικό δείκτη (βλ. διάγραμμα 3.5) σε επίπεδα αντίστοιχα της περιόδου 1995-2000. 
Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης στην Κύπρο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.5, 
κατά τα έτη 2000-2009 ήταν ταχύτερη από ό,τι στις 37 πλέον προηγμένες χώρες. 
Αυτή η ταχύτερη μεγέθυνση της εσωτερικής ζήτησης στην Κύπρο απετέλεσε και τον 
κινητήρα της πραγματικής σύγκλισης προς τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Η 
μείωση της σχετικής ζήτησης, κατά την τελευταία διετία, έχει εγκαινιάσει μια 
διαδικασία πραγματικής απόκλισης, η οποία θεωρείται, από τους φορείς της 
οικονομικής πολιτικής, αναγκαίο τίμημα που πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να 
αποκατασταθούν οι ανισορροπίες της κυπριακής οικονομίας. 
 

Διάγραμμα 3.5. Η εγχώρια 
ζήτηση σε τιμές 2005 έναντι 
37 προηγμένων χωρών 

 
Η θεαματική πτώση της ζήτησης έχει παρασύρει σε ανάλογη μείωση το ΑΕΠ, το 
οποίο προσαρμόζεται στο νέο, μειωμένο επίπεδο ζήτησης πριν να παρέλθει ένα 
έτος. Μετά από κάθε νέα μείωση της ζήτησης, η οικονομία μεταβαίνει σε 
κατάσταση βαθύτερης ύφεσης χωρίς να επηρεάζονται καταρχήν οι μισθοί και οι 
τιμές: Η παραγωγή προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις της ζήτησης στην 
βραχυχρόνια διάρκεια (δηλαδή στη διάρκεια του ιδίου έτους), σε αντίθεση με τους 
μισθούς και τις τιμές που προσαρμόζονται στη μεσοπρόθεσμη διάρκεια (δηλαδή 
στη διάρκεια δύο έως πέντε ετών). 
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Η μείωση του ΑΕΠ, που φαίνεται στο διάγραμμα 3.6, ανέρχεται σωρευτικά για την 
διετία 2012-2013 σε 10,8% έναντι των ετών 2008-2011. Καθώς θα συνεχιστεί η ίδια 
πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης κατά το 2014, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (οι οποίες θα πρέπει να θεωρηθούν μετριοπαθείς) η μείωση 
του όγκου του προϊόντος έναντι των ετών 2008-2011, θα ανέλθει τον Δεκέμβριο του 
2014 σε 14,4%.  

Σε μακροχρόνια προοπτική, η πτώση του προϊόντος εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη 
μείωση μετά το 1974. Όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, ισχύει η παρατήρηση 
ότι τέτοιου μεγέθους μειώσεις δεν καταγράφονται παρά μόνον σε περιπτώσεις 
πολέμου ή μεγάλων φυσικών καταστροφών. 

 
 

Διάγραμμα 3.6. Το 
Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν σε σταθερές τιμές 
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Διάγραμμα 3.7. ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές προς το 
ΑΕΠ 37 προηγμένων χωρών 

 

 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.7, η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ για την τριετία 
2011-2013, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη μεταβολή στις 37 πιο προηγμένες 
χώρες του κόσμου, θα ανέλθει σε περίπου 16%. Η πραγματική απόκλιση της 
κυπριακής οικονομίας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης ακυρώνει, 
επομένως, την μεγάλη πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί από το 1996 έως το 2008. 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά στην εσωτερική λογική της 
πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης: Με την ύφεση που προκαλεί η μείωση της 
εγχώριας ζήτησης, επιζητείται η μετατροπή του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ 
επιχειρήσεων και εργαζομένων προκειμένου να υπάρξει μείωση των μισθών, 
μείωση των τιμών και "ανταγωνιστική υποτίμηση" (βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τιμής). Στο νέο μειωμένο επίπεδο ζήτησης, παραγωγής και 
αυξημένης ανεργίας, τα συνδικάτα και γενικότερα οι εργαζόμενοι χάνουν ένα 
μέρος από την διαπραγματευτική τους ισχύ. Το μέγεθος αυτής της απώλειας ισχύος 
εξαρτάται από το ύψος του ποσοστού ανεργίας και από τις αλλαγές στο θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της αγοράς εργασίας. Για αυτούς τους λόγους, η 
πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης περιλαμβάνει μια διαρθρωτική πολιτική 
"απελευθέρωσης" της αγοράς εργασίας και αποδιάρθρωσης των θεσμών της που 
επηρεάζουν τον τρέχοντα συσχετισμό δυνάμεων και συμπυκνώνουν τον 
παρελθόντα συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων. 
Επιπρόσθετα, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης χρησιμοποιεί την αύξηση της 
ανεργίας για να προκαλέσει την μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα.  
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Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, στην απασχόληση και στο ποσοστό 
ανεργίας στην Κύπρο, συνδυασμένα με τις επιπτώσεις της τραπεζικής κρίσης στην 
πραγματική οικονομία, αλλά και την υπό εξέλιξη ύφεση που είχε ξεκινήσει το 2009 
και είχε εν τω μεταξύ προετοιμάσει το έδαφος για την μεγάλη μείωση των μισθών 
και της ιδιωτικής κατανάλωσης, ήταν δραματικά: Κατά τα έτη 2012-2013, o 
αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 11,8% ως επακόλουθο της μείωσης 
του προϊόντος, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο αφού οι δύο μεταβλητές 
παρουσιάζουν πάντοτε ισχυρή συσχέτιση. Για το 2014, εάν επαληθευθούν οι 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συνολική μείωση για την τριετία 2012-
3014 θα έχει σχεδόν προσεγγίσει το 15%. 

Στο διάγραμμα 3.8 φαίνεται ότι η μείωση του αριθμού των απασχολουμένων 
ακολούθησε πιστά τις μειώσεις του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, η μείωση του προϊόντος, 
κατά το 2012-2013 οδήγησε σε σχεδόν ισόποση μείωση της απασχόλησης ενώ η 
παραγωγικότητα της εργασίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.  

 

Διάγραμμα 3.8. ΑΕΠ και 
αριθμός απασχολουμένων 
(κινητοί μέσοι τριών ετών) 
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Η μείωση της απασχόλησης στη διάρκεια της ύφεσης μετατράπηκε σε 
κατακόρυφη αύξηση του ποσοστού ανεργίας (διάγραμμα 3.9) σε διψήφια 
ποσοστά (16,7% το 2013). Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον μέσο 
όρο του 2014, ανέρχεται σε 19,2%.  

 

Διάγραμμα 3.9. 
Ποσοστό ανεργίας 
(άνεργοι % του 
εργατικού δυναμικού) 

 

 

Ο τριπλασιασμός του ποσοστού ανεργίας, από περίπου 6% σε 18%, μέσα στα τρία 
χρόνια 2011-2013, δεν οφείλεται μόνο στη μείωση του αριθμού των 
απασχολουμένων, αλλά και στην στασιμότητα του εργατικού δυναμικού, δηλαδή 
του αριθμού των ατόμων που έχουν ηλικία 15 έως 64 ετών και συμμετέχουν στην 
αγορά εργασίας (είτε δηλαδή έχουν απασχόληση είτε αναζητούν ενεργητικά 
εργασία).  

Κατά την διετία 2012-2013, το εργατικό δυναμικό της Κύπρου μειώθηκε μόνο 
κατά 2,1% παρά το γεγονός ότι η απασχόληση μειώθηκε κατά 11,8%.  

Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει την ισχυρή στατιστική συσχέτιση που παρουσίαζαν 
μέχρι σήμερα οι ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές της απασχόλησης και του 
εργατικού δυναμικού: 

 Πριν την κρίση, οι αυξήσεις της απασχόλησης προκαλούσαν συστηματικά 
αυξήσεις του εργατικού δυναμικού επειδή οι αυξανόμενες ευκαιρίες απασχόλησης 
προσέλκυαν εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας (και αντιστρόφως), οι 
μειώσεις της απασχόλησης προκαλούσαν αποθάρρυνση και απόσυρση στον μη 
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ενεργό πληθυσμό (βλ. διάγραμμα 3.10). Κατά τα έτη 2009-2012, οι μεγάλες 
μειώσεις της απασχόλησης δεν συνοδεύτηκαν από μειώσεις του εργατικού 
δυναμικού αλλά από αυξήσεις. Η πιθανότερη εξήγηση για αυτό αναφέρεται στο 
εισόδημα: Επειδή συρρικνώθηκε δραματικά η αγοραστική δύναμη των μισθών και 
αυξήθηκε η ανεργία, μειώθηκε κατά πολύ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών 
των εργαζομένων με αποτέλεσμα να αναζητούν περισσότερη απασχόληση 
προκειμένου να αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα. 

 

Διάγραμμα 3.10. Μεταβολές 
απασχόλησης και εργατικού 
δυναμικού 

Η ευθεία ΑΑ' αναφέρεται 
στην προ κρίσης περίοδο 
και δείχνει την σταθερή 
ποσοτική σχέση που 
υπήρχε μεταξύ μεταβολών 
της απασχόλησης και του 
εργατικού δυναμικού. Η 
ευθεία ΒΒ' δείχνει την 
αλλαγή αυτής της σχέσης 
στην πρώτη, ήπια φάση της 
κρίσης, και η ευθεία ΓΓ' 
την περαιτέρω αλλαγή της 
στην δεύτερη, οξεία φάση 
της. 

 

 

Συνοψίζοντας σχετικά με τη φάση εκκίνησης της διαδικασίας της εσωτερικής 
υποτίμησης, η επιδείνωση της ύφεσης που ξεκίνησε το 2009 διπλασίασε το 
ποσοστό ανεργίας από το 4% στο 8% κατά το 2010-2011 και προετοίμασε την 
μεγάλη μείωση των μισθών και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Στη συνέχεια, οι 
επιπτώσεις της συνδυάστηκαν με τις επιπτώσεις της τραπεζικής κρίσης στην 
πραγματική οικονομία και με την έναρξη της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. 
Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε μεγάλες μειώσεις στην εγχώρια ζήτηση, το ΑΕΠ 
και την απασχόληση, και σε εκρηκτική αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά το 
2012-2013. Η μείωση του αριθμού απασχολουμένων έχει επιφέρει πρόσθετη 
μείωση της συνολικής ζήτησης εξαιτίας της απώλειας εισοδήματος των ανέργων. 
Επίσης, κατά τα αρχικά στάδια της διαδικασίας της εσωτερικής υποτίμησης, στο 
νέο, χαμηλότερο, επίπεδο χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και της 
απασχόλησης, μειώθηκε η κερδοφορία (η απόδοση παγίου κεφαλαίου) εξαιτίας της 
πτώσης του όγκου των πωλήσεων. Η κερδοφορία όμως, επηρεάζεται και από τις 
δαπάνες για μισθούς, οι οποίοι μεταβάλλονται με ρυθμούς βραδύτερους από τις 
πωλήσεις. Έτσι, ενώ στη βραχυχρόνια διάρκεια, κατά την πρώτη φάση της  
διαδικασίας της εσωτερικής υποτίμησης, η κερδοφορία επηρεάζεται αρνητικά από 
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τον όγκο των πωλήσεων, που προσαρμόζεται ταχύτατα στις μεταβολές της ζήτησης, 
στην επόμενη φάση, η κερδοφορία αυξάνεται διότι μειώνονται οι μισθοί (βλ. 
αναλυτικότερα παρακάτω). Το όφελος αυτό των επιχειρήσεων από τις μειώσεις των 
μισθών, επιμερίζεται σε δύο ή περισσότερα έτη καθώς οι επιπτώσεις από την άνοδο 
της ανεργίας, ιδιαίτερα όταν είναι τόσο εκρηκτική όσο στην Κύπρο, δεν 
περιορίζονται στην βραχυχρόνια διάρκεια αλλά διαχέονται και στα επόμενα έτη. 

Η μεγάλη μείωση των μισθών ξεκίνησε αφού είχε διαμορφωθεί χαμηλότερο 
επίπεδο χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και είχε διπλασιαστεί το 
ποσοστό ανεργίας από το 4% στο 8%, και αργότερα υπό το βάρος των επιπτώσεων 
της τραπεζικής κρίσης (προσπάθεια μείωσης του χρέους των νοικοκυριών που 
μειώνει την κατανάλωση, συρρίκνωση του όγκου των δανείων, διαμόρφωση 
απαισιόδοξων προσδοκιών των επιχειρήσεων και των καταναλωτών κλπ). Όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 3.11, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας αυξάνει την πίεση 
που ασκείται επί των μισθών καθώς μετατρέπει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 
εργοδοτών και εργαζομένων.  

 

Διάγραμμα 3.11. 
Πραγματικές μέσες 
αποδοχές και ποσοστό 
ανεργίας 

 

 
Η δραματική άνοδος του ποσοστού ανεργίας κατά την διετία 2012-2013, σε 
συνδυασμό βεβαίως με τη διοικητική μείωση των μισθών των δημοσίων 
υπαλλήλων, έχει προκαλέσει μείωση της αγοραστικής δύναμης των μέσων 
αποδοχών εργασίας κατά 13,8% έναντι του 2011. Ωστόσο, όπως αναφέραμε και 
παραπάνω, η πλήρης προσαρμογή των μισθών και των τιμών στο νέο χαμηλότερο 
σημείο στο οποίο βρίσκονται η ζήτηση, η παραγωγή και η απασχόληση, 
πραγματοποιείται μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου θα έπρεπε να αναμένουμε 
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περαιτέρω μείωση των πραγματικών μισθών ακόμη και εάν δεν αυξανόταν 
περισσότερο το ποσοστό ανεργίας. Κατά μείζονα λόγο, αυτό ισχύει αφού η αύξηση 
του αριθμού των ανέργων θα συνεχιστεί, τουλάχιστον και κατά το 2014, και θα 
πλησιάσει το 20% του εργατικού δυναμικού. Αυτή η άνοδος του ποσοστού ανεργίας 
κατά το 2014 θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, από μείωση των μέσων πραγματικών αποδοχών των μισθωτών κατά 
περίπου 5,5% έτσι ώστε στο τέλος του 2014 η μείωση έναντι του 2011 να ανέρχεται 
σε 18,5%. Επομένως, οι μισθωτοί θα έχουν απολέσει κατά την τριετία 2012-2014 
περίπου το 1/5 της αγοραστικής τους δύναμης εξαιτίας της μείωσης των 
ονομαστικών μέσων αποδοχών και εξαιτίας του πληθωρισμού. Σε αυτήν την 
απώλεια πρέπει να προσθέσουμε την απώλεια εισοδήματος που έχουν εξαιτίας της 
ανόδου της ανεργίας (το εισόδημα των νοικοκυριών των μισθωτών δεν έχει μειωθεί 
μόνον εξαιτίας της μείωσης των μισθών αλλά και επειδή λιγότερα μέλη αυτών των 
νοικοκυριών εργάζονται). Επειδή η μείωση του αριθμού των μισθωτών στην τριετία 
2012-2014 θα έχει ανέλθει σε 14,8%, η συνδυασμένη απώλεια από τις μέσες 
αποδοχές και την ανεργία, για το σύνολο των μισθωτών ως κοινωνική ομάδα, θα 
ανέρχεται σε 30,5%.  

 

Διάγραμμα 3.12. Μεταβολές 
της παραγωγικότητας της 
εργασίας 

 

 
Αυτή η συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματος των μισθωτών μέσα σε μια 
τετραετία, μέχρι το τέλος του 2014, δεν θα αντιστοιχεί σε μείωση της 
παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.12, η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης που ξεκίνησε το 
2009 θα έχει σωρευτικά μέχρι το τέλος του 2014 μηδενική μεταβολή. Ως 
αποτέλεσμα, οι μειώσεις στους μισθούς μετατρέπονται εξ ολοκλήρου σε μειώσεις 
του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος χωρίς αυτό να επιβαρύνεται από 
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μειώσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Κατά την διετία 2012-2013, οι μέσες 
ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών μειώθηκαν κατά 10,3% έναντι του 2011 ενώ η 
παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε οριακά κατά 0,8%. Επομένως, το κόστος 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, που είναι λόγος αυτών των δύο μεγεθών, 
μειώθηκε κατά 11,0%. 

Για το 2014, προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας να είναι μεγάλη (περίπου 4,4%) εξαιτίας ισόποσης μείωσης στις 
μέσες ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών. Εάν επαληθευθεί αυτή η πρόβλεψη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014, η προς τα κάτω σωρευτική απόκλιση της 
τετραετίας 2011-2014 στο μοναδιαίο κόστος εργασίας έναντι του 2010 θα ανέλθει 
σε 14,9%. Από την άποψη, επομένως, της μείωσης του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας, η εσωτερική υποτίμηση θα έχει επιτύχει. Εντούτοις, δεν παρουσιάζεται 
ανάλογη επιτυχία όσον αφορά τις τιμές (βλ. αναλυτικότερα παρακάτω).  

Προκύπτει από τα παραπάνω ότι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν μισθού πολύ 
κατώτερου του δίκαιου μισθού5 και ότι οι απώλειές τους σε εισόδημα μετατρέπεται 
σε μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Αυτό το όφελος των 
επιχειρήσεων μπορεί να μετατραπεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής ή 
σε αύξηση των κερδών ή να επιμερισθεί μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών. Όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις στην Κύπρο (όπως και στην Ελλάδα) έχουν 
επιλέξει να μετατρέψουν τις μειώσεις των μισθών κυρίως σε κέρδη. 

Οι εξελίξεις αυτές, με την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας και την δραματική 
μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, εάν διαρκέσει μπορεί να έχει 
δυσάρεστα μακροχρόνια αποτελέσματα. Μια οικονομία που έχει υποστεί 
παρατεταμένη μείωση της ζήτησης και της παραγωγής δεν επανέρχεται στην 
αρχική της κατάσταση όταν αυξηθεί, μετά την παρέλευση αρκετών ετών, η ζήτηση, 
διότι έχει εν τω μεταξύ υποστεί μια σειρά καταστροφών το εργατικό δυναμικό. Σε 
συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης ένα μέρος του εργατικού δυναμικού θα απολέσει 
τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του εξαιτίας της μακράς παραμονής του στην 
ανεργία, οι χαμηλοί μισθοί θα επιδράσουν αρνητικά στην υποκίνηση του 
προσωπικού να αυξήσει την παραγωγικότητα και θα θίξουν την λεγόμενη 

                                                
5 Αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Skott 2005, Arestis 1992, Lavoie 1992), ότι ο μισθός αναφοράς 
σχετίζεται με την αντίληψη των εργαζομένων για τον δίκαιο μισθό (fair wage) που εμπεριέχει αφενός 
μεν μια σύγκριση με τις αποδοχές άλλων εργαζόμενων (wage-wage inflation), αφετέρου δε ένα 
βιωματικό στοιχείο αναφοράς στους μισθούς περασμένων ετών. Η αντίληψη των εργαζομένων για τον 
δίκαιο μισθό σχετίζεται, κατά τον Hicks (1975), και με το ύψος των κερδών, με την έννοια ότι 
θεωρούν ως δίκαιη αμοιβή την συμμετοχή τους στην αφθονία των κερδών. Η ιδέα του δίκαιου μισθού, 
που έχει μακρά ιστορία στην κεϊνσιανή θεωρητική παράδοση (Hicks 1974, 1975) με σημείο αφετηρίας 
τον ίδιο τον Keynes, στηρίζεται σε σημαντικά εμπειρικά ευρήματα (Bewley 1998, 1999, Kahneman, 
Knetsch and Thaler 1986a, 1986b) και γίνεται αντιληπτή επίσης από την θεωρία της διοίκησης των 
επιχειρήσεων (Agell and Bennmarker 2007). H Stirati (2001) ορίζει ως δίκαιο ή αναγκαίο τον μισθό 
που επιτρέπει στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην κοινωνική ζωή και να είναι σεβαστοί από το 
κοινωνικό τους περιβάλλον. Ο Akerlof (1982) και οι Akerlof and Yellen (1990) συνέδεσαν την 
απόκλιση του τρέχοντος από τον δίκαιο μισθό με την απόδοση των μισθωτών στην εργασία. 
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"επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο" των νέων γενεών αφού θα έχει επέλθει 
απαξίωση της εργασίας. Επίσης, η αποεπένδυση και η συρρίκνωση του 
παραγωγικού δυναμικού της χώρας θα απαγορεύουν την έναρξη μιας διαδικασίας 
ταχείας ανάπτυξης.  

 

Διάγραμμα 3.13. 
Μοναδιαίο κόστος 
εργασίας, εγχώριες τιμές 
και ποσοστό ανεργίας 

 

 

Στο διάγραμμα 3.13 φαίνεται η επίπτωση του ποσοστού ανεργίας στην εξέλιξη του 
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (σε ονομαστικούς όρους, χωρίς την 
επίπτωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας): Η μείωση της ανεργίας κατά τα έτη 
2005-2008, επέτρεπε στους εργαζόμενους να υπερασπίζονται το εισόδημά τους 
έναντι της ανόδου των τιμών (που φαίνεται στην εξέλιξη του αποπληθωριστή του 
ΑΕΠ στο διάγραμμα). Πράγματι, η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών των 
μισθωτών παρέμεινε σταθερή κατά το εν λόγω διάστημα. Ο ανταγωνισμός 
επιχειρήσεων και εργαζομένων για την διανομή του εισοδήματος, ο οποίος 
παροξύνεται σε συνθήκες υπερθέρμανσης της οικονομίας (όπως το 2005-2008) 
είχε ως αποτέλεσμα την ανοδική πορεία των τιμών και του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας που αλληλεπιδρούσαν σχηματίζοντας ανοδική σπείρα διαδοχικών 
αυξήσεων. Έτσι, στη διάρκεια των ετών 2005-2013 το μοναδιαίο κόστος εργασίας 
αυξήθηκε κατά περίπου +10% και ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ κατά 17,8%.  

Το γεγονός ότι οι εγχώριες τιμές αυξήθηκαν τόσο πολύ αποτελεί, επομένως, ευθύνη 
των επιχειρήσεων και όχι των εργαζομένων. Διότι, εάν οι επιχειρήσεις ακολουθούσαν 
τις αυξήσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας χωρίς να αυξάνουν τα περιθώρια 
κέρδους, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ θα είχε αυξηθεί κατά μόνον κατά 10% στην 
υπό εξέταση περίοδο. Οι εξελίξεις, όμως, ήταν διαφορετικές: Η επιδίωξη των 
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επιχειρήσεων να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους, το ύψος των οποίων 
υπαγορευόταν από τις υψηλές αποδόσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα (οι οποίες 
εμφανίζονταν ως εναλλακτικό όφελος των παραγωγικών επενδύσεων), οδήγησε σε 
αυξήσεις των τιμών με δυσμενή αποτελέσματα: πρώτον, επιδείνωσαν την 
ανταγωνιστικότητα τιμής, και δεύτερον, μείωσαν τα πραγματικά επιτόκια και 
ενθάρρυναν έτσι την ανάπτυξη του δανεισμού των νοικοκυριών σε μη διατηρήσιμα 
επίπεδα, και τελικά την υπερθέρμανση της οικονομίας. 

Στη διάρκεια της κρίσης, με έτος έναρξης το 2009 άρχισε η άνοδος του ποσοστού 
ανεργίας, η οποία, όταν ξεπέρασε ένα κρίσιμο επίπεδο, άσκησε πίεση επί των μισθών 
με αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας που φαίνεται 
στο διάγραμμα 3.13. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρατηρήθηκε υστέρηση της μείωσης 
του μοναδιαίου κόστους εργασίας (και των μισθών) έναντι της ανόδου του ποσοστού 
ανεργίας. Αυτό δείχνει ότι οι επιπτώσεις της ανόδου της ανεργίας, ανάλογα με τους 
συσχετισμούς δυνάμεων, δεν καταγράφονται πάντοτε στη διάρκεια του ιδίου έτους, 
αλλά μπορούν να διαχέονται στα επόμενα έτη. Μπορούμε να συνάγουμε από αυτό 
ότι οι μεγάλες αυξήσεις του ποσοστού ανεργίας κατά το 2012-2013 δεν έχουν 
εξαντλήσει το καταστροφικό δυναμικό τους και θα πιέσουν δραστικά τους μισθούς 
κατά τα επόμενα έτη, ακόμη και εάν δεν λάβουμε υπόψη μας την επερχόμενη αύξηση 
της ανεργίας για το 2014. 

Ο σημαντικότερος στόχος της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι η μείωση 
των τιμών και επομένως της ανταγωνιστικότητας τιμής. Σύμφωνα με την ορθόδοξη 
οικονομική θεωρία, η οποία κυριαρχεί σήμερα, οι μειώσεις των τιμών προκύπτουν 
από τις μειώσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Ωστόσο, όπως ήδη 
σημειώσαμε προηγουμένως σχολιάζοντας το διάγραμμα 3.13, στην πραγματικότητα 
οι μεταβολές των εγχωρίων τιμών στην Κύπρο (και σε άλλες χώρες, όπως στην 
Ελλάδα) δεν ακολουθούν τις μειώσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας: 

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης, θα 
έπρεπε να είχαν αντιδράσει, κατά το 2011-2013, στην μείωση του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας με μείωση των τιμών τους, διατηρώντας σταθερά τα περιθώρια 
κέρδους ή ακόμη και μειώνοντάς τα, αφού υποτίθεται ότι στο υψηλότερο επίπεδο 
αργούντος παραγωγικού δυναμικού, που καταγράφεται στην ύφεση, έχει 
αποδυναμωθεί η ισχύς των επιχειρήσεων στις αγορές προϊόντων εξαιτίας της 
μειωμένης ζήτησης, με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερη δυνατότητα να αυξήσουν τις 
τιμές τους. Εν συνεχεία, θα έπρεπε, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεωρία της 
εσωτερικής υποτίμησης, να υπάρξει μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά την 
αναλογία στην οποία εισέρχονται στην ιδιωτική κατανάλωση τα εγχώρια προϊόντα. 
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει, θεωρώντας όλους τους άλλους παράγοντες 
σταθερούς, μια αύξηση του πραγματικού μισθού, η οποία θα καθιστούσε εφικτή μια 
περαιτέρω μείωση του ονομαστικού μισθού. Θα είχε εγκατασταθεί, έτσι, μια 
καθοδική σπείρα μισθών και τιμών. Οι εξελίξεις αυτές θα έπρεπε, σύμφωνα με την 
κυρίαρχη θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης, να οδηγήσουν σε αύξηση της 
εξωτερικής ζήτησης: Επειδή οι εγχώριες τιμές θα μειώνονταν διαρκώς έναντι των 
τιμών των εισαγομένων προϊόντων, θα αυξανόταν σταδιακά η ανταγωνιστικότητα 
τιμής. Ως αποτέλεσμα της πραγματικής υποτίμησης θα αυξάνονταν οι εξαγωγές, ενώ 
οι εισαγωγές θα μειώνονταν επειδή θα υπήρχε, πρώτον, μειωμένη εσωτερική ζήτηση, 
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και δεύτερον, αυξημένη ανταγωνιστικότητα τιμής. Θα είχαν αυξηθεί έτσι η εξωτερική 
ζήτηση (αύξηση των εξαγωγών) και η εσωτερική ζήτηση (μείωση των εισαγωγών), 
και θεωρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, θα μειωνόταν η ανεργία 
και θα αυξανόταν το ΑΕΠ. Η διαδικασία αυτή, της αλληλεπίδρασης του εξωτερικού 
εμπορίου με την σπείρα μισθών και τιμών θα οδηγούσε, θεωρώντας ότι το σύστημα 
δεν δέχεται άλλες εξωτερικές διαταραχές, σε μακροχρόνια ισορροπία: καθώς θα 
αυξανόταν σταδιακά η ζήτηση, ο δίαυλος της ανταγωνιστικότητας τιμής θα είχε 
οδηγήσει την οικονομία, στο τέλος της προσαρμογής, στο μακροχρόνιο σημείο 
ισορροπίας της.  
 

Διάγραμμα 3.14. Κόστος 
εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος και τιμές 

 

 

Η πορεία της Κυπριακής οικονομίας, όμως, δεν είναι η πορεία που προβλέπει η 
ορθόδοξη θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης: Κατά την διετία 2012-2013, το 
κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε κατά 11,0% ενώ οι τιμές 
εξαγωγών (αγαθών και υπηρεσιών) αυξήθηκαν κατά 3,3% (διάγραμμα 3.14). Αυτή 
η αύξηση οφείλεται σε κάποιο βαθμό σε διεθνείς παράγοντες που προκάλεσαν 
γενική αύξηση των τιμών των εξαγωγών. Προκειμένου να αφαιρέσουμε την 
επίπτωση των εξωγενών, διεθνών παραγόντων, εξετάζουμε τις μεταβολές ενός 
άλλου μεγέθους που είναι το μοναδιαίο κόστος εργασίας σε σύγκριση με τις 37 
κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες (διάγραμμα 3.15). Διαπιστώνουμε, τότε, ότι οι 
τιμές εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Κύπρου κατά τη διετία 2011-2012 
αυξήθηκαν κατά 1,7% περισσότερο από τις τιμές των 37 κυριότερων 
ανταγωνιστριών χωρών, ο δε αποπληθωριστής του ΑΕΠ παρέμεινε σταθερός ενώ 
το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 11% (συγκρινόμενα όλα τα μεγέθη με 
τα αντίστοιχα των 37 προηγμένων χωρών). Επομένως, η θεαματική μείωση του 
μοναδιαίου κόστους εργασίας, αντί να μετατραπεί σε βελτίωση της 



 
 

60 

 

ανταγωνιστικότητας τιμής των εξαγωγών μετατράπηκε εξ ολοκλήρου σε αύξηση 
των περιθωρίων κέρδους των εξαγωγέων. 

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι μεταβολές των τιμών των εξαγωγών 
δεν ευθυγραμμίζονται αυτομάτως με τις μεταβολές του κόστους εργασίας παρά 
μόνον όταν συντρέχουν προϋποθέσεις.  

 

Διάγραμμα 3.15. Κόστος 
εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος και τιμές σε 
σύγκριση με 37 
ανταγωνίστριες χώρες 
(χωρίς την επίπτωση της 
συναλλαγματικής 
ισοτιμίας). 

 

 
Ανάλογη λογική διέπει και την διαμόρφωση των τιμών των εγχώριων προϊόντων 
που παράγονται για την εσωτερική αγορά της Κύπρου αλλά αντιμετωπίζουν τον 
ανταγωνισμό των εισαγωγών. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ κινήθηκε σε μια πορεία 
μεταξύ του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και τιμών των εισαγωγών (είτε 
επειδή πρόκειται για τις τιμές του ανταγωνισμού που ασκείται από τα προϊόντα του 
εξωτερικού είτε επειδή πρόκειται για τις τιμές των πρώτων υλών). Ο 
αποπληθωριστής του ΑΕΠ είναι συνήθως περισσότερο μετατοπισμένος προς την 
καμπύλη του μοναδιαίου κόστους εργασίας επειδή δεν αντανακλά μόνον τις τιμές 
των προϊόντων που εκτίθενται στον ανταγωνισμό των εισαγομένων, αλλά και τις 
τιμές του προστατευμένου από τον διεθνή ανταγωνισμό τομέα της κυπριακής 
οικονομίας ο οποίος έχει μεγάλη συμμετοχή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Κατά τη 
διετία 2011-2012, ωστόσο, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ ήταν περισσότερο 
μετατοπισμένος προς τις μεταβολές των τιμών των εισαγωγών. Όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα 3.14, οι αυξήσεις των εγχωρίων τιμών αγνόησαν πλήρως την μείωση του 
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, ενώ στο διάγραμμα 3.15 φαίνεται ότι οι 
εγχώριες τιμές ακολούθησαν τις τιμές του ανταγωνισμού χωρίς να παρουσιάσουν 
μείωση έναντι αυτών. Επομένως, οι επιχειρήσεις δεν μετακυλούν στις τιμές τους τις 
μειώσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας και αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους. 
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Διάγραμμα 3.16. Αποδοχές 
εργασίας μισθωτών και 
αυτοαπασχολουμένων, και 
καθαρό λειτουργικό 
πλεόνασμα σε τρέχουσες 
τιμές (δισεκατομμύρια 
ευρώ) 

 

 Αυτή η αύξηση των περιθωρίων κέρδους αντανακλάται και στην πρωτογενή 
διανομή του προϊόντος (διάγραμμα 3.16). Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι μειώσεις 
του μέσου πραγματικού μισθού και της απασχόλησης συρρικνώνουν το συνολικό 
διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών που προέρχεται από εργασία: Η 
αγοραστική δύναμη από εισοδήματα μισθωτής εργασίας, για το σύνολο των 
μισθωτών ως κοινωνική ομάδα, θα έχει μειωθεί μέχρι το τέλος του 2014, κατά 30%. 
Αντίστοιχου μεγέθους είναι και η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος από εργασία 
των αυτοαπασχολουμένων. Η συνολική μείωση των εισοδημάτων της εργασίας 
επέτρεψε στο καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα6 (χωρίς τις αμοιβές των 
αυτοαπασχολουμένων) να αυξηθεί, κατά τη διετία 2012-2013, από τα 3,5 
δισεκατομμύρια (2011) στα 4,2 δισεκατομμύρια (2013), δηλαδή κατά 10,5%. 
Σύμφωνα με τις μετριοπαθείς προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αύξηση 
του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος θα συνεχιστεί κατά το 2015 και θα 
φθάσει, το 2015, σε 37% έναντι του 2011. 

Ως αποτέλεσμα, όμως, της αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος των 
εισοδημάτων από εργασία, έχουν προκύψει αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική 
κατανάλωση, διότι οι μισθωτοί χαρακτηρίζονται από υψηλή ροπή προς 
κατανάλωση (σε σύγκριση με όσους έχουν εισοδήματα από κέρδη). Μεταξύ της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και της αμοιβής εργασίας παρατηρείται ισχυρή στατιστική 
συσχέτιση (διάγραμμα 3.17): οι μεταβολές του συνόλου των αποδοχών των 
μισθωτών επηρεάζουν σημαντικά την ιδιωτική κατανάλωση. Έτσι, η μείωση των 

                                                
6 Η έννοια του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην έννοια των 
μικτών κερδών. 
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μισθών και η άνοδος της ανεργίας, κατά τα τελευταία έτη, προκάλεσαν μεγάλη 
μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.  

 

Διάγραμμα 3.17. Ιδιωτική 
κατανάλωση σε σταθερές 
τιμές και μέσες πραγματικές 
αποδοχές μισθωτών 

 

 
Επίσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.17, η αύξηση του ακαθάριστου 
λειτουργικού πλεονάσματος7 δεν μπορεί να εξηγήσει την μείωση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, και επιβεβαιώνεται έτσι ότι η ροπή προς κατανάλωση είναι 
υψηλότερη για τα χαμηλότερα εισοδήματα (τους μισθωτούς) από ό,τι για τα 
υψηλότερα (εισοδήματα από κέρδη). Αυτές οι διαφορές στην ροπή προς 
κατανάλωση έχουν ως αποτέλεσμα, όταν αυξάνονται τα εισοδήματα από κέρδη και 
περιστέλλονται τα εισοδήματα από εργασία, να μειώνεται και η μέση ροπή προς 
κατανάλωση, και τελικά η ίδια η κατανάλωση. 

Εάν στις παραπάνω μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος από εργασία 
προσθέσουμε και την επίπτωση Fisher, δηλαδή την αύξηση της πραγματικής αξίας 
του ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών των μισθωτών εξαιτίας των χαμηλότερων 
μισθών και την εντεινόμενη προσπάθειά τους να αποπληρώσουν τα χρέη τους, 
συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις για μια σημαντική μείωση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης και της συνολικής ζήτησης και συνακόλουθα της παραγωγής, της 
απασχόλησης και του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Η 

                                                
7 Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα είναι το άθροισμα του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος 
και των αποσβέσεων παγίου κεφαλαίου. Οι αποσβέσεις δεν είναι πραγματική αλλά λογιστική εκροή 
χρημάτων, και για τον λόγο το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα αντιστοιχεί καλύτερα στο 
διαθέσιμο εισόδημα της ιδιοκτησίας πριν την φορολόγησή τους. Για την σύγκριση με την ιδιωτική 
κατανάλωση μάς ενδιαφέρει, επομένως, το ακαθάριστο και όχι το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα. 
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αρχική μείωση της παραγωγής δημιουργεί επομένως, στην μεσοπρόθεσμη 
διάρκεια, διαδοχικούς κύκλους περαιτέρω μείωσης της παραγωγής μέσω του 
διαύλου των μισθών και της ιδιωτικής κατανάλωσης8. 

 

Διάγραμμα 3.18. Δείκτης 
κερδοφορίας (απόδοση 
κεφαλαίου) 1983-2012 

 

 
Η απόδοση του παγίου κεφαλαίου (που είναι ο λόγος του καθαρού λειτουργικού 
πλεονάσματος διορθωμένου για την αυτοαπασχόληση προς το καθαρό απόθεμα 
παγίου κεφαλαίου), αποτελεί μέτρο της κερδοφορίας και η εξέλιξή του στην Κύπρο 
εμφανίζεται στο διάγραμμα 3.18. Στη διάρκεια των πρώτων ετών της κρίσης, η 
απόδοση του παγίου κεφαλαίου παρουσίασε πτώση εξαιτίας της μείωσης της 
ζήτησης και επομένως των παραγγελιών των επιχειρήσεων. Από το 2012 και μετά, 
όμως, εξαιτίας των μειώσεων των μισθών, η απόδοση κεφαλαίου παρουσιάζει 
έντονη αύξηση. 

Η ανοδική πορεία της κερδοφορίας δεν μετατρέπεται, ωστόσο, σε αύξηση των 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (βλ. διάγραμμα 3.19 στην επόμενη σελίδα) και η 
αύξηση του αργούντος παραγωγικού δυναμικού, επομένως το βάθος της ύφεσης, 
αποθαρρύνει τις επενδύσεις9.  

                                                
8 Μόνο πρόσφατα έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι ότι η ροπή προς 
κατανάλωση μεταβάλλεται ανάλογα με το εισόδημα. Βλ. "Economists Discover the Poor Behave 
Differently From the Rich", στο http://www.businessweek.com/articles/2013-11-07/economists-
discover-the-poor-behave-differently-from-the-rich. Προς το παρόν, πάντως, η πλειονότητά τους 
αρνείται να δεχθεί ότι οι μειώσεις των μισθών οδηγούν σε μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
9 Η συσσώρευση παγίου κεφαλαίου εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες: την κερδοφορία, τον 
βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και το επιτόκιο. 

http://www.businessweek.com/articles/2013-11-07/economists-discover-the-poor-behave-differently-from-the-rich
http://www.businessweek.com/articles/2013-11-07/economists-discover-the-poor-behave-differently-from-the-rich
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Η μείωση της επένδυσης και της ιδιωτικής κατανάλωσης έχουν οδηγήσει σε 
περαιτέρω μείωση του επιπέδου της συνολικής ζήτησης και της παραγωγής. 
Ανατροφοδοτείται έτσι η σπείρα της ύφεσης που οδηγεί την οικονομία σε διαρκώς 
χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής. Στον βαθμό που μειώνονται οι επενδύσεις 
επέκτασης της παραγωγής επί της υπάρχουσας τεχνολογικής βάσης, συρρικνώνεται 
το παραγωγικό δυναμικό και αυξάνεται, θεωρώντας όλους τους άλλους παράγοντες 
σταθερούς, ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού10. Ανατρέπεται 
έτσι η σχέση προσφοράς και ζήτησης και ενισχύεται, σε ορισμένες αγορές 
προϊόντων, η ισχύς των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην μειώνονται οι τιμές. 
Επίσης, στον βαθμό που μειώνονται οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και δεν 
μετατρέπεται η τεχνολογική βάση της παραγωγής, οδηγούμαστε σε στασιμότητα 
της παραγωγικότητας της εργασίας, διότι δεν μεταφέρονται μέσα στις 
παραγωγικές διαδικασίες τα αποτελέσματα της τεχνολογικής προόδου.  

 

Η συνηθέστερη περίπτωση είναι μικτή, με την έννοια ότι η αποεπένδυση μειώνει 
αφενός μεν το παραγωγικό δυναμικό, αφετέρου δε την παραγωγικότητα της 
εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν το σημείο εκκίνησης ενός νέου κύκλου 

                                                
10 Υπό τον όρο ότι η επέκταση του παραγωγικού δυναμικού υπερβαίνει την αύξηση της παραγωγής 
που προηγήθηκε της επένδυσης και εν μέρει την προκάλεσε. 

 

Διάγραμμα 3.19. 
Επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 
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φθίνουσας συσσώρευσης κεφαλαίου. Εγκαθίσταται έτσι μια διαδικασία διαδοχικών 
κυμάτων συρρίκνωσης της παραγωγής και της απασχόλησης, των επενδύσεων, της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και της συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου. H φθίνουσα 
συσσώρευση κεφαλαίου έχει σωρευτικό χαρακτήρα (Setterfield 1998, Kaldor 1982, 
Boyer et Petit 1991), με την έννοια ότι τα αποτελέσματά της αποτελούν την 
αφετηρία για μια νέα περίοδο μείωσης της παραγωγής, της παραγωγικότητας, της 
απασχόλησης και των επενδύσεων. 

Εν κατακλείδι, η ταχεία ή βραδεία προσαρμογή της οικονομίας εξαρτάται από την 
σχετική ισχύ δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών που είναι αφενός η ανάκαμψη της 
οικονομίας χάρη στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής και στην αύξηση 
των εξαγωγών (όπως προβλέπεται από την ορθόδοξη θεωρία της εσωτερικής 
υποτίμησης), και αφετέρου η φθίνουσα συσσώρευση κεφαλαίου. Ανάλογα με τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήματος, των θεσμών των 
αγορών προϊόντων και της αγοράς εργασίας μιας χώρας, η οικονομία μπορεί να 
ακολουθήσει μια ταχεία προσαρμογή σαν και αυτή που προβλέπεται από το 
κυρίαρχο υπόδειγμα εσωτερικής υποτίμησης, ενδέχεται όμως, η προσαρμογή να 
είναι εξαιρετικά βραδεία ή να μην πραγματοποιηθεί ποτέ καθώς η οικονομία θα 
παρασύρεται στη σπείρα της ύφεσης. 

Η ανάλυση του κεφαλαίου αυτού δείχνει ότι οι πραγματικές δυνατότητες 
προσαρμογής της οικονομίας εξαρτώνται από διαδικασίες σωρευτικής αιτιότητας, 
οι οποίες δημιουργούν διαδοχικούς κύκλους αποεπένδυσης που είναι σε θέση να 
παρεμποδίζουν, οριστικά ή πρόσκαιρα, την προσαρμογή της οικονομίας και να την 
κρατούν σε κατάσταση ύφεσης για πολύ καιρό πριν οι διορθωτικοί μηχανισμοί της 
αγοράς, δηλαδή ο δίαυλος της ανταγωνιστικότητας τιμής, επαναφέρει την 
οικονομία σε πορεία ανάπτυξης.  

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε ότι είναι αμφίβολης αξίας η πρόβλεψη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιστροφή της Κυπριακής οικονομίας στην ανάπτυξη 
ήδη από το 2015. 
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Κεφάλαιο 4 
 

Οι μισθοί, οι τιμές 
και τα κέρδη 
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Οι μέσες πραγματικές αποδοχές μειώθηκαν το 2013 κατά 10,3%, μετά από μείωση 
4,1% κατά το 2011 και το 2012. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.1, κατά τα έτη 
1995-2006, η σωρευτική αύξηση των μέσων πραγματικών αποδοχών ανήλθε σε 
περίπου 20%. Ακολούθησε μια περίοδος σχετικής σταθερότητας (2007-2011), παρά 
τις πρόσκαιρες αυξήσεις και μειώσεις των πραγματικών αποδοχών. Έτσι, στο τέλος 
του 2011, η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού παρέμενε στο επίπεδο του 2006. 
Στη συνέχεια, οι πραγματικές αποδοχές μειώθηκαν κατά 3,3% το 2012 και 10,3% το 
2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να μειωθούν περαιτέρω κατά 5, 9% το 
2014. Η σωρευτική μείωση για την τριετία 2012-2014 αναμένεται ότι θα ανέλθει σε 
18,4%11. Παρά την μεγάλη δυσκολία να γίνουν προβλέψεις για το 2015, εάν 
επαληθευθούν οι μετριοπαθείς προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
αγοραστική δύναμη του μισθού θα έχει μειωθεί στο τέλος του 2015, κατά 20,8%. 
Ήδη πάντως από το 2013, η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών έχει 
επανέλθει στο επίπεδο του 1995, και έχει υποχωρήσει επομένως κατά 18 έτη. 
 

Διάγραμμα 4.1. 
Πραγματικές μέσες 
αποδοχές εργασίας (έτος 
1995=100 και ετήσιες % 
μεταβολές. 
Aποπληθωρισμός με τον 
δείκτη τιμών 
καταναλωτή, 1995-2013 
και πρόβλεψη 2014-
2015) 

 
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι αποδοχές στην Κύπρο, συγκρινόμενες με 
τις αντίστοιχες αποδοχές σε 37 ανταγωνίστριες χώρες, παρουσίασαν αρχικά 
σταθερότητα (2003-2011) και εν συνεχεία ραγδαία υποχώρηση (2012-2013). Όταν 
δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των 
νομισμάτων, διαπιστώνουμε ότι οι μεταβολές των μέσων ονομαστικών αποδοχών 
των μισθωτών στην Κύπρο ακολούθησαν σχεδόν επί μία δεκαετία (2003-2011), τον 
                                                
11 Επειδή οι ετήσιες μεταβολές ορισμένων μεγεθών είναι μεγάλες κατά τα τελευταία έτη, δεν 
υπολογίζουμε το σωρευτικό τους αποτέλεσμα δεν υπολογίζεται με άθροιση αλλά πολλαπλασιαστικά. 
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μέσο όρο των 37 προηγμένων χωρών, που είναι και οι κυριότερες ανταγωνίστριες 
χώρες. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 4.2, που δείχνει ότι η μέση αμοιβή εργασίας 
συγκρινόμενη με αυτήν των 37 ανταγωνιστριών χωρών, υπολογισμένη σε εθνικά 
νομίσματα (δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες), 
κυμάνθηκε στην διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στο εσωτερικό της ζώνης 97 και 
102 (με επίπεδο αναφοράς το έτος 2005, έτος 2005=100). Επομένως, ο μέσος 
ονομαστικός μισθός αυξήθηκε στην Κύπρο κατά τη δεκαετία 2003-2011 με τον ίδιο 
μέσο ετήσιο ρυθμό που αυξήθηκε στις ανταγωνίστριες χώρες.  

Εν συνεχεία η κατάρρευση των μέσων ονομαστικών αποδοχών των μισθωτών στην 
Κύπρο (2012-2013) κατά 9,5% οδήγησε σε μείωση έναντι των 37 χωρών κατά 11,1% 
(ως προς το 2011). Για το 2014, η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η 
μείωση θα ανέλθει σε 16.0% έναντι του 2011. 

 

Διάγραμμα 4.2. Μέση 
ονομαστική αμοιβή 
εργασίας έναντι 37 
προηγμένων χωρών (έτος 
2005=100, 2003-2013 και 
πρόβλεψη 2014) 

 

 

Αυτά, ισχύουν όταν ο υπολογισμός γίνεται σε εθνικά νομίσματα. Εάν λάβουμε 
υπόψη μας και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο μέσος μισθός στην Κύπρο 
συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο των 37 αναπτυγμένων χωρών παρουσίασε 
αξιοσημείωτη, πλην όμως όχι θεαματική, αύξηση κατά το 2008-2011 (διάγραμμα 
4.2). Συνολικά, επομένως, για τα έτη 2008-2011 το όποιο πλεονέκτημα θα 
μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει για την ανταγωνιστικότητα τιμής από την 
σχετική σταθερότητα των αμοιβών εργασίας στην Κύπρο σε σχέση με τις 
αντίστοιχες αμοιβές στις ανταγωνίστριες χώρες, εξανεμίστηκε από την ανατίμηση 
του ευρώ. 
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Ακολούθησε η δραματική μείωση της διετίας 2012-2013, η οποία, υπολογισμένη σε 
δολάρια, ανήλθε σε 10,7% (με πρόβλεψη για το 2004 15,6% έναντι του 2011). 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων Annual Macroeconomic 
Database της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι για το έτος 2013, στην 
κατάταξη των προηγμένων χωρών της Ευρώπης, με κριτήριο τις μικτές αποδοχές σε 
ευρώ (ακαθάριστος μισθός και εισφορές εργοδότη), η Κύπρος καταλαμβάνει μια 
από τις τελευταίες θέσεις (διάγραμμα 4.3). Εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης του 
μέσου κυπριακού μισθού των ετών 2012-2013 έχει αυξηθεί κατά πολύ η απόστασή 
του από τις άλλες χώρες (με εξαίρεση την Ελλάδα και την Πορτογαλία που έχουν 
κατά τι μικρότερους μισθούς). 

Διάγραμμα 4.3. Μέσες μικτές ετήσιες αποδοχές (σε ευρώ, 2012 και 2013) 

 

Έτσι, οι μέσες αποδοχές των μισθωτών στην Κύπρο ανέρχονται το 2013 σε 22600 
ευρώ έναντι 41200 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 "παλαιών" χωρών μελών, 
δηλαδή των πιο αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. 



 
 

70 

 

Με κριτήριο τις μέσες μικτές ετήσιες αποδοχές, οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα υψηλού δημόσιου ή ιδιωτικού χρέους και δεν 
έχουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή δανείζονται με υψηλά επιτόκια, 
βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης των πλέον αναπτυγμένων χωρών της 
Ευρώπης. Διακρίνονται σε αυτήν την κατηγορία η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η 
Κύπρος, ενώ η Ιρλανδία, αντιθέτως, διατηρεί ακόμη σχετικά υψηλούς μισθούς 
παρά την μείωση που υπέστησαν κατά τα τελευταία έτη.  

Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται και το αποτέλεσμα του μακρόχρονου μισθολογικού 
dumping που ασκεί η Γερμανία, όπου οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων είναι 
μικρότερες από την Ιταλία και την Βρετανία και τείνουν να εξισωθούν με τις 
αποδοχές στην Ισπανία. 
 

Διάγραμμα 4.4. 
Πραγματικές μέσες μικτές 
αποδοχές ως αγοραστική 
δύναμη και ως κόστος (έτος 
1995=100, 1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014) 

 

 
Στο διάγραμμα 4.4 φαίνεται η σύγκριση των μέσων πραγματικών αποδοχών των 
εργαζομένων στην Κύπρο υπολογισμένων ως αγοραστική δύναμη (με βάση τον 
δείκτη τιμών καταναλωτή) και ως κόστος (με βάση τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ). 
Η διαφορά των δύο καμπυλών ανάγεται στο γεγονός ότι η ανατίμηση του 
νομίσματος καθιστά φθηνότερα τα εισαγόμενα προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) 
και μειώνει τον δείκτη τιμών καταναλωτή που περιλαμβάνει εκτός από εγχωρίως 
παραγόμενα προϊόντα και τα εισαγόμενα. Δημιουργείται έτσι μια απόκλιση μεταξύ 
του αποπληθωριστή του ΑΕΠ και του δείκτη τιμών καταναλωτή η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα οι μεν μισθωτοί να απολαμβάνουν υψηλότερης αγοραστικής δύναμης 
οι δε επιχειρήσεις να απολαμβάνουν συγκριτικά χαμηλότερο κόστος εργασίας όταν 
γίνονται φθηνότερα τα εισαγόμενα προϊόντα. Στην περίπτωση της Κύπρου αυτό 
φαίνεται στο διάγραμμα 4.4: Κατά τα έτη 2003-2011, όταν ο μέσος πραγματικός 
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μισθός ως αγοραστική δύναμη είτε αυξήθηκε (2003-2006) είτε παρέμεινε 
σταθερός (2007-2011), ο ίδιος μισθός ως κόστος μειώθηκε χάρη στις χαμηλότερες 
τιμές των εισαγομένων προϊόντων. Στη συνέχεια, επήλθε η μεγάλη μείωση των 
ετών 2012-2013 που έχει συρρικνώσει την αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού 
και παράλληλα τον έχει μειώσει δραστικά ως κόστος για τις επιχειρήσεις. 
 

Διάγραμμα 4.5. Μισθοί και 
παραγωγικότητα της 
Κύπρου % του μέσου όρου 
της ΕΕ-15 (υπολογισμοί σε 
μονάδες αγοραστικής 
δύναμης, 1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014) 

 

Η κατακόρυφη πτώση της μέσης πραγματικής αμοιβής εργασίας στην Κύπρο από 
το 2012 σχετίζεται με την εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 4.5, 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 83% κατά το 2009 και παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη μέχρι σήμερα. 
Προκύπτει από τις παραπάνω συγκρίσεις, ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην 
Κύπρο, έχει συγκλίνει με τον μέσο όρο της ΕΕ-15 σε σημαντικό βαθμό. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για το έτος 2012. Έτσι, από το 2012, όταν άρχισε η μεγάλη μείωση των 
μισθών, έχει δημιουργηθεί υπερμέγεθες χάσμα μεταξύ της μέσης πραγματικής 
αμοιβής εργασίας και της παραγωγικότητας της εργασίας. Μάλιστα, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χάσμα αυτό θα διευρυνθεί 
περαιτέρω κατά τα έτη 2014 και 2015. 
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Διάγραμμα 4.6. Κόστος 
εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος συγκρινόμενο με 
το αντίστοιχο μέγεθος των 
37 κυριότερων 
ανταγωνιστριών χωρών 
(2003-2013 και πρόβλεψη 
2014) 

 

 

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 37 άλλων αναπτυγμένων χωρών 
(λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής κατανομής του 
εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου με αυτές τις 37 χώρες) παρέμεινε αμετάβλητο, 
κατά την περίοδο 2003-2011 (με μικρές αυξομειώσεις) (διάγραμμα 4.6). Η 
στασιμότητα αυτή δείχνει την σημαντική σταθερότητα στην ανταγωνιστικότητα 
κόστους εργασίας κατά την εν λόγω χρονική περίοδο. Αυτή όμως η διαπίστωση 
αφορά σε υπολογισμούς σε δολάρια, και ως εκ τούτου δεν είναι απολύτως ορθή 
διότι περιλαμβάνει και τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εάν 
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 ώστε να μην αποδώσουμε στις αυξήσεις των μισθών, μεταβολές που 
οφείλονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Διαπιστώνουμε, τότε, ότι χωρίς την 
επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, το κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος παρουσίασε μικρή μείωση κατά τα έτη 2003-2011. Στη συνέχεια, 
βεβαίως, με τις μεγάλες μειώσεις των μισθών κατά το 2012-2013, το μοναδιαίο 
κόστος εργασίας κατέστη κατά 12% περίπου μικρότερο σε σχέση με το 2011. 

Επομένως, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής 
οικονομίας επιδεινώθηκε στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εξαιτίας των 
αυξήσεων των μισθών δεν ευσταθεί, όχι μόνον για το 2012-2013 αλλά και για την 
προηγούμενη περίοδο (2003-2011). 
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Αντιθέτως, όπως προκύπτει από την ανάλυση των περιθωρίων κέρδους που 
ακολουθεί, ευθύνη μπορεί να αποδοθεί στις επιχειρήσεις για την πολιτική 
διαμόρφωσης των τιμών που ασκούν. 

'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.7, το μέσο περιθώριο κέρδους κατά τα έτη 1995-
2011, ενώ κυμαινόταν γύρω από την μέση τιμή 102 με τιμή αναφοράς 100 για το 
έτος 2005, παρουσίασε εκθετική αυξητική τάση στην συνέχεια (2012-2013). Η 
αύξηση αυτή οφείλεται στην μείωση των μισθών και στην επακόλουθη μείωση του 
μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την ίδια περίοδο. Πρόκειται για μειώσεις τις 
οποίες οι επιχειρήσεις προτίμησαν να εισπράξουν ως κέρδος αντί να τις 
μετατρέψουν σε μειώσεις των τιμών, δηλαδή σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
τιμής. Τα περιθώρια κέρδους, επομένως, όχι μόνον παραμένουν υψηλά διαρκούσης 
της κρίσης, αλλά και αυξάνονται θεαματικά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 

 

Διάγραμμα 4.7. Μέσο 
περιθώριο κέρδους στο 
σύνολο της οικονομίας  
(έτος 2005=100, 1995-2013 
και πρόβλεψη 2014-2015) 
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Διάγραμμα 4.8. Μοναδιαίο 
κόστος εργασίας, εγχώριες 
τιμές (αποπληθωριστής του 
ΑΕΠ), τιμές εξαγωγών και 
τιμές εισαγωγών (έτος 
2005=100, 2005-2013 και 
πρόβλεψη 2014-2015) 

 

 
Στο διάγραμμα 4.8 φαίνονται το μοναδιαίο κόστος εργασίας, οι εγχώριες τιμές 
(αποπληθωριστής του ΑΕΠ), οι τιμές εξαγωγών και οι τιμές εισαγωγών. Οι τιμές 
των εξαγωγών αποτελούν δείκτη ανταγωνιστικότητας τιμής των εξαγομένων 
προϊόντων και οι τιμές των εγχωρίων προϊόντων αποτελούν δείκτη 
ανταγωνιστικότητας τιμής έναντι των εισαγομένων προϊόντων. Όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα, οι εγχώριες τιμές αυξήθηκαν, γενικά, ταχύτερα από το κόστος εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντος, διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους, ενώ οι αυξήσεις των 
τιμών εξαγωγών, μέχρι και το 2011 ήταν κατά τι περισσότερο προσαρμοσμένες στο 
μοναδιαίο κόστος εργασίας. Από το 2012, τόσο οι εγχώριες τιμές όσο και οι τιμές 
των εξαγωγών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία χωρίς να παρουσιάζουν πλέον 
καμία συσχέτιση με το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση των περιθωρίων κέρδους για το 
σύνολο της οικονομίας αλλά και για τις εξαγωγές ειδικότερα (διάγραμμα 4.9, βλ. 
στην επόμενη σελίδα). Οι εξαγωγείς ενώ είχαν μειώσει τις τιμές τους κατά την 
διετία 2010-2011, κατά την τελευταία διετία ακολούθησαν την γενική τάση 
αύξησης των περιθωρίων κέρδους. 
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Διάγραμμα 4.9. Σύγκριση 
μέσου περιθωρίου κέρδους 
στον εξαγωγικό τομέα και 
στο σύνολο της οικονομίας 
(έτος 2005=100, 2005-2013 
και πρόβλεψη 2014-2015) 

 

 

Στο διάγραμμα 4.10, φαίνεται η εξέλιξη του μέσου περιθωρίου κέρδους στην Κύπρο 
εν συγκρίσει προς το αντίστοιχο μέσο μέγεθος στις 37 πιο προηγμένες χώρες.  
 

Διάγραμμα 4.10. Μέσο 
περιθώριο κέρδους στο 
σύνολο της οικονομίας 
συγκρινόμενο με το 
αντίστοιχο μέγεθος στις 37 
προηγμένες χώρες 
(2005=100, 1996-2013 και 
πρόβλεψη 2014) 

 

 
Από το 1996 μέχρι το 2011, το μέσο περιθώριο κέρδους στην κυπριακή οικονομία, 
διατηρήθηκε σχετικά αμετάβλητο έναντι των άλλων προηγμένων χωρών καθώς 
κυμαινόταν γύρω από έναν ιστορικό μέσο όρο, μέσα σε μια στενή ζώνη (βλ. 
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διάγραμμα 4.10). Από το 2012, όμως, το μέσο περιθώριο κέρδους συγκρινόμενο με 
το αντίστοιχο μέγεθος των 37 προηγμένων χωρών ανέρχεται σε πολύ ανώτερα 
επίπεδα. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η δραματική μείωση των μισθών στη διετία 2012-
2013 χρησιμοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δεν είναι 
εξαιρετικά εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό προκειμένου να αυξήσουν τα 
περιθώρια κέρδους, και μάλιστα έτσι ώστε να αυξηθεί η σχέση τους έναντι των 37 
άλλων προηγμένων χωρών. 

Μια άλλη όψη της ιστορικών διαστάσεων αναδιανομής του εισοδήματος που 
πραγματοποιήθηκε κατά την διετία 2012-2013 στην Κύπρο φαίνεται στην εξέλιξη 
των εισοδηματικών μεριδίων (διάγραμμα 4.11).  
 

Διάγραμμα 4.11. 
Εισοδηματικά μερίδια 
εργασίας και κεφαλαίου  
(σε δισ. ευρώ, μερίδιο 
κεφαλαίου διορθωμένο με 
την επίπτωση της 
αυτοαπασχόλησης, 1995-
2013 και πρόβλεψη 2014-
2015) 

 

 
Το διάγραμμα 4.11 συγκρίνει τα εισοδηματικά μερίδια της εργασίας και του 
κεφαλαίου πριν από την αναδιανεμητική λειτουργία του κράτους. Περιγράφει, 
δηλαδή, την πρωτογενή διανομή του προϊόντος. Το εισοδηματικό μερίδιο της 
εργασίας είναι το σύνολο των αποδοχών της εργασίας, δηλαδή το σύνολο των 
μισθών, προ φόρων, προσαυξημένο με τις ασφαλιστικές εισφορές και κάθε είδους 
απολαβές που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και με το τεκμαρτό εισόδημα 
εργασίας των αυτοαπασχολουμένων. Το εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου είναι 
το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα, που είναι ένα μέγεθος το οποίο 
περιλαμβάνει τα κέρδη των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων, και τους 
τόκους, προ φόρων. Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα δεν περιλαμβάνει την 
αμοιβή εργασίας των αυτοαπασχολουμένων, που συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή 
εργασίας. Επομένως, το διάγραμμα 4.11, που αναφέρεται στην σύγκριση των 
εισοδηματικών μεριδίων της εργασίας και του κεφαλαίου διαχρονικά (απλούστερα, 
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στην σύγκριση του συνόλου των μισθών και του συνόλου των κερδών), δείχνει τις 
αλλαγές στην πρωτογενή διανομή του προϊόντος: ενώ το εισοδηματικό μερίδιο του 
κεφαλαίου αυξάνεται αδιάλειπτα, το μερίδιο της εργασίας μειώνεται από το 2012, 
και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μειωθεί περαιτέρω 
κατά το 2014-2015. 
 

Διάγραμμα 4.12. Λόγος 
κερδών / μισθών στο σύνολο 
της οικονομίας (Ακαθάριστο 
λειτουργικό πλεόνασμα / 
Ακαθάριστες αποδοχές 
εργασίας, 1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014-2015). 

 

 
Οι εξελίξεις αυτές είναι ευκρινέστερες στις μεταβολές του λόγου κερδών / μισθών, 
δηλαδή στις μεταβολές του λόγου του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος 
προς τις ακαθάριστες αποδοχές εργασίας στο σύνολο της οικονομίας. Παρόλο που 
υπήρξε από το 2008 ως το 2011 μια μικρή αναδιανομή σε βάρος της εργασίας, από 
το 2012 η αναδιανομή υπέρ των κερδών έχει αποκτήσει εκρηκτικές διαστάσεις (βλ. 
στο διάγραμμα 4.12). Σύμφωνα δε με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αυτή η ιστορικών διαστάσεων αναδιανομή του εισοδήματος θα συνεχιστεί και κατά 
το 2014-2015. 

Οι παραπάνω υπολογισμοί αφορούν στο σύνολο της οικονομίας, που περιλαμβάνει 
εκτός των άλλων τον δημόσιο τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους. Προκειμένου 
να έχουμε μιαν ακριβέστερη εικόνα των εξελίξεων στον επιχειρηματικό τομέα, 
χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco για τις εταιρείες 
(corporations). Οι υπολογισμοί έγιναν ξεχωριστά για τις εταιρείες ώστε να 
εξαλειφθούν οι πιθανές ανακρίβειες που εμπεριέχονται στον υπολογισμό του 
τεκμαρτού εισοδήματος εργασίας των αυτοαπασχολουμένων, αλλά και της αμοιβής 
των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. 
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Διαπιστώνουμε, τότε, ότι παρατηρείται και στην περίπτωση των εταιρειών, όπως 
και στο σύνολο της οικονομίας, μια μεγάλη αύξηση του ακαθάριστου λειτουργικού 
πλεονάσματος παράλληλα με την μείωση των μισθών κατά τα τελευταία έτη. Αυτές 
οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση τον λόγο κερδών / μισθών (με 
όρους εθνικής λογιστικής, τον λόγο ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος / 
ακαθάριστων αποδοχών εργασίας). 

Διάγραμμα 4.13. Λόγος κερδών / μισθών στις εταιρείες (Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα / 
Ακαθάριστες αποδοχές εργασίας, 1995-2013 και πρόβλεψη 2014). 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.13, ο λόγος ακαθάριστου λειτουργικού 
πλεονάσματος / ακαθάριστων αποδοχών εργασίας των εταιρειών, κυμάνθηκε από 
το 1995 έως το 2010 γύρω από την τιμή 0,9, στο εσωτερικό της ζώνης 0,8 έως 1,0,  
δηλαδή σε επίπεδα ήδη υψηλά σε διεθνή σύγκριση. Η ισορροπία αυτή δεν 
διαταράχθηκε κατά τα πρώτα έτη της κρίσης, εν συνεχεία όμως, από το 2012, η 
πρωτογενής διανομή του προϊόντος άλλαξε άρδην σε βάρος των μισθωτών που 
εργάζονται στις εταιρείες. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η θεαματική πρωτογενής αναδιανομή σε όφελος των 
κερδών φαίνεται να ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα. Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και 
η Κύπρος είναι οι τρεις χώρες που προχώρησαν σε πρωτοφανή αναδιανομή του 
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εισοδήματος σε βάρος των εργαζομένων στη διάρκεια της κρίσης. Η Πορτογαλία 
και η Ισπανία, προς το παρόν, έχουν πραγματοποιήσει αναδιανομή μικρότερης 
έκτασης, ενώ στην Γερμανία και την Γαλλία ο λόγος κερδών / μισθών αφενός 
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αφετέρου δε, δεν παρουσιάζει αύξηση στη διάρκεια 
της κρίσης.  

Αυτές οι διαφορές στη διαμόρφωση των περιθωρίων κέρδους προέρχονται από 
διαφορετική διαμόρφωση των τιμών: οι χώρες που αυξάνουν πολύ τα περιθώρια 
κέρδους, το έχουν επιτύχει διατηρώντας υψηλές τιμές στον διεθνή ανταγωνισμό. Το 
αντίτιμο, επομένως, των πολύ υψηλών περιθωρίων κέρδους είναι η μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα (βλ. αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 8, ιδιαίτερα στα 
διαγράμματα 8.12 και 8.13). 
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Κεφάλαιο 5 
 

Η απασχόληση και η 
ανεργία 
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Κατά το 2013, ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο θα έχει ανέλθει σε 71 χιλιάδες 
άτομα (μέσο ετήσιο επίπεδο) και θα είναι υπερτριπλάσιος του αντίστοιχου αριθμού 
το 2009 (στατιστική Eurostat). Για το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 
περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ανέργων στις 80 χιλιάδες περίπου και για το 
2015 εκφράζει την αισιοδοξία ότι θα υπάρξει μείωση κατά περίπου 4 χιλιάδες 
άτομα (μέσο ετήσιο επίπεδο 2015=77,8 χιλιάδες άνεργοι). Ωστόσο, είναι φανερή 
πλέον η αδυναμία των υπηρεσιών της Επιτροπής να πραγματοποιούν ορθές 
προβλέψεις με ορίζοντα που υπερβαίνει το έτος, τουλάχιστον όταν πρόκειται για 
χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης. 

Το 2013, το εργατικό δυναμικό ανερχόταν σε 420 χιλιάδες άτομα, έναντι 430 
χιλιάδων το 2012, έτος κατά το οποίο είχε φθάσει στο μέγιστο σημείο του. Η 
μείωση αυτή, η οποία σε ποσοστιαία μεταβολή ανέρχεται μόλις σε 2,4% ήταν πολύ 
μικρή με δεδομένες τις μειώσεις της απασχόλησης. Ενώ δηλαδή οι ευκαιρίες 
απασχόλησης μειώθηκαν κατακόρυφα (4,2% και 7,8% ήταν οι μειώσεις της 
απασχόλησης κατά το 2012 και το 2013 αντίστοιχα), η προσφορά εργασίας 
μειώθηκε μόνον κατά 2,4%. 

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά των εργαζομένων προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν την μείωση του εισοδήματός τους (που οφείλεται στην επιπλέον 
ανεργία και στη μείωση του μέσου πραγματικού μισθού) παραμένοντας στην αγορά 
εργασίας και αναζητώντας επιπλέον απασχόληση. 

 

Διάγραμμα 5.1. 
Ποσοστό ανεργίας και 
λόγος κερδών / μισθών 
(Ακαθάριστο 
λειτουργικό πλεόνασμα 
προς Ακαθάριστες 
αποδοχές εργασίας, 
1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014-2015). 
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Ο αριθμός των εργαζομένων, το 2012 και το 2013, ανερχόταν σε 376 χιλιάδες και 
347 χιλιάδες αντίστοιχα (έναντι 393 χιλιάδων το 2008).  

Μετά από την διατήρηση της ανεργίας σε επίπεδα που βρίσκονταν πολύ κοντά 
στην πλήρη απασχόληση έως και το 2008, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 
δραματικά κατά το 2009-2013 στο 16,7% σε μέσο επίπεδο. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποσοστό ανεργίας πρόκειται να αυξηθεί 
κατά το 2014 στο 19,2% και να μειωθεί στο 18,4% το 2015. Ο λόγος ανέργων / 
απασχολουμένων ανέρχεται σήμερα 1/5. Επομένως, σε κάθε πέντε εργαζόμενους 
αντιστοιχεί περίπου ένας άνεργος. 

Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας φαίνεται στο διάγραμμα 5.1 (βλ. στην 
προηγούμενη σελίδα) μαζί με τον λόγο κερδών / μισθών. Όπως δείξαμε στο 
κεφάλαιο 3 της έκθεσης, τα δύο μεγέθη συσχετίζονται επειδή η άνοδος της 
ανεργίας απετέλεσε τον κύριο μοχλό μείωσης των μισθών, που μετατράπηκε εν 
συνεχεία σε αύξηση των κερδών (αντί βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας όπως 
προβλέπει η κυρίαρχη οικονομική θεωρία). 

 

Διάγραμμα 5.2. 
Ετήσιες % μεταβολές 
αριθμού 
απασχολουμένων 
(1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014-2015). 

 

 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.1, υπήρξε αύξηση του ποσοστού ανεργίας για κάθε 
έτος μετά το 2009. Ωστόσο, η απασχόληση, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.2, 
παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη κατά το 2009-2011. Επομένως, η διαρκής 
επιδείνωση της ανεργίας κατά το 2009-2013 έναντι του 2008 δεν προήλθε 
αποκλειστικά από την μείωση της απασχόλησης, αλλά και από την αύξηση του 
εργατικού δυναμικού κατά τα έτη 2009-2011. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να 
διακρίνουμε δύο φάσεις στο εσωτερικό της περιόδου της κρίσης. Κατά την πρώτη 
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φάση, 2009-2011 (βλ. στο διάγραμμα 5.3), η αύξηση της ανεργίας προήλθε 
αποκλειστικά από την αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά περίπου 18 χιλιάδες, 
καθώς ο αριθμός των απασχολουμένων παρέμεινε σταθερός. Κατά την δεύτερη 
φάση, 2012-2013, η αύξηση της ανεργίας προήλθε από την μείωση της 
απασχόλησης, κατά 46 χιλιάδες άτομα. Με δεδομένη την μείωση του εργατικού 
δυναμικού κατά 9 χιλιάδες άτομα, η αύξηση της ανεργίας ανήλθε σε 37 χιλιάδες. 
Επομένως, στο σύνολο της περιόδου της κρίσης, η αύξηση του αριθμού των 
ανέργων προήλθε κατά τα 2/3 από την μείωση της απασχόλησης (2012-2013) και 
κατά το 1/3 από την αύξηση του εργατικού δυναμικού (2009-2011). 

Ο αριθμός των απασχολουμένων στην Κύπρο ακολούθησε ανοδική πορεία από το 
1995 μέχρι και το 2008. Για το σύνολο της περιόδου 1995-2008, η αύξηση του 
αριθμού των απασχολουμένων ανήλθε σωρευτικά σε περίπου 100 χιλιάδες, και η 
αντίστοιχη εκατοστιαία αύξηση σε 33%. Έτσι, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων 
κατά το 1995 ανερχόταν σε περίπου 300 χιλιάδες, το 2008 είχε φθάσει τις 400 
χιλιάδες. Το ήμισυ της προόδου που είχε επιτευχθεί μέσα σε αυτά τα 14 έτη χάθηκε 
στη διάρκεια της τελευταίας διετίας (2012-2013). 

 

Διάγραμμα  5.3. 
Εργατικό δυναμικό και 
απασχόληση (χιλιάδες 
άτομα, 1995-2013, 
πρόβλεψη 2014-2015). 

 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2014, θα υπάρξει 
περαιτέρω μείωση της απασχόλησης κατά 13 χιλιάδες άτομα (μείωση 3,7%), πλην 
όμως η πτώση θα μεταστραφεί σε αύξηση το 2015 όταν 3 χιλιάδες περισσότερα 
άτομα θα καταλάβουν μια θέση απασχόλησης (αύξηση +1%). Οι προβλέψεις αυτές 
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει όμως να θεωρηθούν υπεραισιόδοξες, καθώς 
τα μέτρα που εφαρμόζονται έχουν έντονα υφεσιακά αποτελέσματα τα οποία συχνά 
οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποεκτιμούν. 

 

Διάγραμμα 5.4. 
Ετήσιος αριθμός ωρών 
εργασίας ανά 
απασχολούμενο (1995-
2013). 

 

 
Το γεγονός ότι η αύξηση της ανεργίας κατά το 2009-2013 δεν προήλθε μόνον από 
την μείωση της απασχόλησης αλλά και από την αύξηση του εργατικού δυναμικού 
(σωρευτική μεταβολή έναντι του 2008 = 9 χιλιάδες άτομα περίπου), εξηγείται από 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταβολές του εργατικού δυναμικού. 
Καταρχάς, τα νοικοκυριά προσπαθούν, εν μέσω κρίσης και ανακοπής του 
δανεισμού, να αντιμετωπίσουν, πρώτον, την μείωση του εισοδήματός τους (που 
ανάγεται στην μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού αλλά και στην αύξηση 
της ανεργίας), και δεύτερον, την γενικευμένη πλέον ανασφάλεια μεταξύ των 
μισθωτών, προσφέροντας περισσότερη εργασία. Αυτό συνέβη στην Κύπρο στα 
χρόνια της κρίσης, είτε με την εμφάνιση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, είτε με την αύξηση των ετήσιων ωρών εργασίας από τις 1840 στις 1860 
κατά μέσον όρο (διάγραμμα 5.4). Πρόκειται για αύξηση 1,8 ωρών μηνιαίως. Σε 
αντίθεση με αυτόν τον παράγοντα, σημαντική επίδραση ασκεί στις μεταβολές του 
εργατικού δυναμικού και η μεταβολή των ευκαιριών απασχόλησης. Έτσι, όταν 
αυξάνονται οι θέσεις εργασίας περισσότεροι μη-ενεργοί αποφασίζουν να 
αναζητήσουν εργασία, ενώ αντιθέτως, όταν η ανεργία αυξάνεται, περισσότερα 
άτομα αποθαρρύνονται και εγκαταλείπουν τις προσπάθειες αναζήτησης εργασίας 
(εγκαταλείπουν δηλαδή το εργατικό δυναμικό). Ο παράγοντας της αποθάρρυνσης 
είναι αυτός που εξηγεί την μείωση του εργατικού δυναμικού κατά το 2013, όταν 
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πλέον το ποσοστό ανεργίας είχε προσεγγίσει πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ ο 
παράγοντας της ανάγκης να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα εξηγεί την 
μεγέθυνση του εργατικού δυναμικού κατά το 2009-2011 (αλλά και το γεγονός ότι η 
μείωση του 2013, παρά την αποθάρρυνση, ήταν περιορισμένη). Το σύνολο της 
αποθάρρυνσης κατά το 2013 αφορούσε αποκλειστικά αλλοδαπούς εργαζόμενους. 

Η κατακόρυφη πτώση της απασχόλησης κατά το 2012-2013 οφείλεται στο γεγονός 
ότι η μείωση της παραγωγής ήταν ραγδαία. Το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του ΑΕΠ πραγματοποιήθηκε με παράλληλη μείωση 
της απασχόλησης, φαίνεται στο διάγραμμα 5.5. Παρατηρούμε ότι οι μειώσεις του 
ΑΕΠ δεν συνοδεύτηκαν από μειώσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, με 
αποτέλεσμα ολόκληρο το βάρος της προσαρμογής να μεταφέρεται στην 
απασχόληση. 

 

Διάγραμμα 5.5. ΑΕΠ 
και απασχόληση, 
ετήσιες % μεταβολές 
(1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014). 
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Διάγραμμα 5.6. ΑΕΠ, απασχόληση, εργατικό δυναμικό και πληθυσμός (1990-2013). 

 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.6, η αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά το 
2009-2011 δεν κατόρθωσε να συντηρήσει σε προηγούμενα υψηλά επίπεδα το 
ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στην αγορά εργασίας: το εργατικό δυναμικό 
ως ποσοστό του πληθυσμού 15-64 ετών μειώθηκε από το 74% στο 68%. Στο ίδιο 
διάγραμμα φαίνεται ότι ο δημογραφικός δείκτης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας 
(15-64 ετών) ως ποσοστό του γενικού πληθυσμού, παραμένει σταθερός. Αυτά 
σημαίνουν ότι στη διάρκεια της κρίσης, ένα σταθερό ποσοστό του πληθυσμού 
(περίπου 70%) έχει εργάσιμη ηλικία, και ότι από αυτή τη μερίδα του πληθυσμού 
ένα φθίνον ποσοστό εμφανίζεται στην αγορά εργασίας για να αναζητήσει εργασία 
καθώς μειώνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης παράλληλα με την συρρίκνωση του 
προϊόντος (όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.6, από την μορφή της καμπύλης της 
απασχόλησης ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού). 

Η αύξηση του εργατικού δυναμικού στην οποία αποδώσαμε παραπάνω την αύξηση 
της ανεργίας δεν οφείλεται επομένως στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, αλλά 
στην μεγέθυνση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) παράλληλα με την 
μεγέθυνση του γενικού πληθυσμού. 
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Μια σημαντική διαίρεση των εργαζομένων είναι μεταξύ μισθωτών και 
αυτοαπασχολουμένων. Η αυτοαπασχόληση, ως ποσοστό της συνολικής 
απασχόλησης ακολουθεί πτωτική τάση από το 2006 (διάγραμμα 5.7). Αυτό 
συνέβαινε μέχρι την έναρξη της κρίσης επειδή ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων 
παρέμενε σχετικά σταθερός (συνήθως μεταξύ 70 και 75 χιλιάδων ατόμων), αλλά και 
επειδή επεκτεινόταν η μισθωτή εργασία (από 225 στις 325 χιλιάδες άτομα μεταξύ 
1995 και 2008). Με την έναρξη της κρίσης, έχουν πληγεί και οι δύο κατηγορίες 
εργαζομένων, πλην όμως, αναλογικά έχουν πληγεί περισσότερο οι 
αυτοαπασχολούμενοι. 

 

Διάγραμμα 5.7. 
Εκατοστιαίες 
μεταβολές του αριθμού 
μισθωτών και 
αυτοαπασχολουμένων 
(1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014). 

 

 
Η μακροχρόνια σταθερότητα του αριθμού των αυτοαπασχολουμένων σχετιζόταν με 
το γεγονός ότι ενώ υποχωρούσαν τα παλαιά επαγγέλματα των 
αυτοαπασχολουμένων, αναδύονταν νέα επαγγέλματα που αντιστοιχούν στις 
διαρθρωτικές αλλαγές του παραγωγικού συστήματος και στις νέες τεχνολογίες. Ο 
ρυθμός ανάδυσης αυτών των νέων επαγγελμάτων σχετίζεται με τον ρυθμό 
οικονομικής μεγέθυνσης και των επενδύσεων που αποτελούν αναγκαία συνθήκη 
για την εγκατάσταση των νέων μορφών παραγωγής, οργάνωσης της εργασίας και 
απασχόλησης. Η κρίση, όμως, αφενός μείωσε τον αριθμό των 
αυτοαπασχολουμένων μειώνοντας την ζήτηση, αφετέρου δε με την αποεπένδυση 
που την χαρακτηρίζει, αφαίρεσε σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες ανάδυσης και 
επέκτασης νέων επαγγελμάτων αυτοαπασχολουμένων. Το αποτέλεσμα ήταν η 
μεγάλη μείωση της απασχόλησής τους. 
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Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα της αγοράς εργασίας στα χρόνια της κρίσης είναι η 
κατανομή της ανεργίας στα δύο φύλα. 

 

Διάγραμμα 5.8. 
Ποσοστό ανεργίας 
ανδρών και γυναικών 
(2000-2012). 

 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.8, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο κινήθηκε 
ανοδικά κατά το 2003-2005, και για τα δύο φύλα. Η άνοδος εντούτοις υπήρξε 
άνιση, έτσι ώστε διευρύνθηκε η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Πιο 
συγκεκριμένα, ενώ η διαφορά στα ποσοστά ανεργίας ανδρών και γυναικών είχε 
περιοριστεί κατά το 2002-2003 στη ζώνη 0,5%-1,5%  διευρύνθηκε σε 2,0%-2,5% το 
2004-2005. Ομοίως, κατά το 2000-2001, όταν το γενικό ποσοστό ανεργίας ήταν 
υψηλότερο, η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ήταν επίσης μεγαλύτερη από το 
2002-2003. Εν κατακλείδι, κατά την εν λόγω περίοδο, η διαφορά στα ποσοστά 
ανεργίας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκε παράλληλα με το γενικό 
ποσοστό ανεργίας. Αυτό το φαινόμενο εξηγείται από τον τυπικά νοτιο-ευρωπαϊκό 
τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στον οποίο οι γυναίκες αναλαμβάνουν εν 
μέρει τον ρόλο της εργασιακής εφεδρείας στα πλαίσια ενός κοινωνικού μοντέλου 
"επιμερισμένης ευθύνης" όπου οι γυναίκες έχουν ισχυρή παρουσία στην αγορά 
εργασίας αλλά διατηρούν τον πρωτεύοντα λόγο στις εργασίες του νοικοκυριού και 
στην φροντίδα της οικογένειας, των ασθενών, των παιδιών κλπ. Όταν το γενικό 
ποσοστό ανεργίας βρίσκεται πλησίον του σημείου της πλήρους απασχόλησης, η 
αυξημένη ζήτηση για εργασία απευθύνεται αναγκαστικά στις εργασιακές εφεδρείες 
που είναι οι γυναίκες, ενώ αντιστρόφως, όταν το γενικό ποσοστό ανεργίας 
αυξάνεται, οι εργασιακές εφεδρείες απομακρύνονται από το παραγωγικό σύστημα 
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και αυξάνεται έτσι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών. Αυτό συμβαίνει, όπως θα 
δούμε αναλυτικότερα παρακάτω, υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΕΠ παράγεται από 
μία σταθερή κλαδική σύνθεση οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Στις παραπάνω διαπιστώσεις για την λειτουργία της κυπριακής αγοράς εργασίας με 
τον τυπικά νοτιο-ευρωπαϊκό τρόπο, συνηγορεί και το γεγονός ότι η μακροχρόνια 
ανεργία, μέχρι το 2008, ήταν γενικά υψηλότερη για τις γυναίκες, αυξανόταν δε 
παράλληλα με το γενικό ποσοστό ανεργίας (και αντιστρόφως). Το γεγονός αυτό 
υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά δίνουν προτεραιότητα στην παρουσία των ανδρών 
στην αγορά εργασίας, και ότι η θέση και ο ρόλος των γυναικών στο νοικοκυριό, 
αλλά και οι μειωμένες προσδοκίες τους, τις αναγκάζουν να παραμείνουν επί μακρό 
χρονικό διάστημα στην κατάσταση της ανεργίας. 

Παρατηρείται, εντούτοις, ότι η κρίση έχει μεταβάλει αυτές τις σχέσεις: Ήδη από το 
πρώτο έτος ύφεσης, πραγματοποιήθηκε έντονη σύγκλιση στα ποσοστά ανεργίας, 
στα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και στα ποσοστά απασχόλησης των ηλικιών 
25-54 ετών μεταξύ των δύο φύλων. Μάλιστα, κατά το 2012, το ποσοστό ανεργίας 
των ανδρών, για πρώτη φορά, υπερέβη το αντίστοιχο των γυναικών.  

Αυτή η ιστορική μεταστροφή, κατά την διάρκεια της κρίσης, φαίνεται να 
υποδηλώνει, εκ πρώτης όψεως, μια ανατροπή στις οικογενειακές στρατηγικές 
απασχόλησης. Ωστόσο, πρόκειται για φαινόμενο που αφορά σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETUI 2011)12 και σχετίζεται με δύο παράγοντες: Πρώτον, η 
διεθνής οικονομική κρίση, μέχρι στιγμής, θίγει ορισμένους κλάδους παραγωγής 
στους οποίους η παρουσία των γυναικών είναι σχετικά μικρή, και δεύτερον, η κρίση 
ευνοεί τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, δηλαδή τις επισφαλείς θέσεις 
εργασίας που οι επιχειρήσεις προτιμούν έναντι της σταθερής απασχόλησης, και 
στις οποίες οι συμμετοχή των γυναικών είναι υψηλή. Επομένως, η αντιστροφή του 
2008-2012 που παρατηρούμε στα μεγέθη της αγοράς εργασίας, δεν μπορεί να 
εκληφθεί ως βελτίωση της θέσης των γυναικών, διότι στην πραγματικότητα 
υποκρύπτει μια επιδείνωση στην θέση των ανδρών (μείωση της απασχόλησης σε 
κλάδους με υψηλή συμμετοχή των ανδρών) αλλά και των ιδίων των γυναικών 
(επέκταση της πρόσκαιρης εργασίας).  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, η γυναικεία εργασία 
εξειδικεύεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, την εκπαίδευση, την υγεία, το 
εμπόριο, τις δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική πρόνοια και τις υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις. Όμως, όπως σημειώνει και έκθεση του ETUI (2011), η οικονομική 
κρίση έχει πλήξει, από το 2008, κατά κύριο λόγο τον τομέα των κατασκευών 
(οικοδομή και έργα υποδομών) και την βιομηχανία, δηλαδή ακριβώς εκείνους τους 
τομείς της οικονομίας στους οποίους η παρουσία των γυναικών είναι σχετικά 
περιορισμένη. Οι εξελίξεις αυτές φαίνονται στο διάγραμμα 5.9. 

                                                
12 Leschke J. and Jepsen M. (2011), "The economic crisis – challenge or opportunity for gender equali-
ty in social policy outcomes?", Working Paper 2011.04, ETUI (European Trade Union Institute) 
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Διάγραμμα 5.9. Κλαδική κατανομή της γυναικείας απασχόλησης και μεταβολές της 
απασχόλησης στους κλάδους παραγωγής (2012 έναντι 2008). 

 

Όσον αφορά τον δεύτερο παράγοντα (της πρόσκαιρης εργασίας), η θέση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας επηρεάζεται από τον ρόλο τους στην αναπαραγωγή 
της εργασιακής δύναμης στο νοικοκυριό, με αποτέλεσμα το ποσοστό των γυναικών 
που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι κατά πολύ υψηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν κατά 
πολύ ή να γίνουν αρνητικοί οι ρυθμοί μεγέθυνσης του ΑΕΠ, και σε συνδυασμό με 
την προσπάθεια πολλών επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν την κρίση ως ευκαιρία, 
οδήγησε, μεταξύ άλλων, και στην επέκταση της πρόσκαιρης εργασίας (εργασία με 
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συμβάσεις ορισμένου χρόνου). Η επέκταση αυτή πραγματοποιήθηκε προς το τμήμα 
εκείνο του εργατικού δυναμικού που κατά παράδοση καταλαμβάνει θέσεις 
πρόσκαιρης εργασίας, δηλαδή προς το γυναικείο εργατικό δυναμικό. Ως 
αποτέλεσμα, το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου ως ποσοστό του συνολικού αριθμού εργαζομένων γυναικών 
αυξήθηκε το 2012 σε 34,4% έναντι 29,6% το 2008 (μεταβολή +4,8 εκατοστιαίων 
μονάδων), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών αυξήθηκε κατά την ίδια περίοδο 
από 12,7% σε 14,2% (αύξηση 1,5 εκατοστιαίων μονάδων). 
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Κεφάλαιο 6 
 

Οι διαρθρωτικές 
αλλαγές στην αγορά 
εργασίας 
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Η διαδικασία προσαρμογής της Κυπριακής οικονομίας περιλαμβάνει μια πρώτη 
φάση προσαρμογής μέσω των αυθόρμητων μηχανισμών της αγοράς (market driven 
adjustment) με περιορισμένες τις συνοδευτικές παρεμβάσεις από το κράτος, και 
μια δεύτερη φάση προσαρμογής που οδηγείται κυρίως από κρατικές παρεμβάσεις 
(policy driven adjustment). Η μετάβαση από την πρώτη στην δεύτερη φάση, ήταν η 
υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης με την τρόικα. Μια από τις σημαντικότερες 
αλλαγές μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης προσαρμογής της Κυπριακής 
οικονομίας είναι ότι μετά από προσπάθειες ετών, οι θιασώτες του 
νεοφιλελευθερισμού στην Κύπρο και στους διεθνείς οργανισμούς κατόρθωσαν να 
επιβάλουν ένα μικρό, προς το παρόν, πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών στην 
αγορά εργασίας με το οποίο μετατρέπεται σταδιακά ο συσχετισμός δυνάμεων 
μεταξύ του κόσμου της εργασίας και των εργοδοτών. 

Η λογική, τα επιχειρήματα και η δικαιολόγηση που υπάρχουν πίσω από την εμμονή 
του κυρίαρχου ρεύματος των οικονομικών με τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά 
εργασίας είναι δύο ειδών: το πρώτο σημείο αφορά στην αντίληψη ότι οι 
υποτιθέμενες ακαμψίες της αγοράς εργασίας που προέρχονται από τους θεσμούς 
της εμποδίζουν την μείωση του ποσοστού ανεργίας, και το δεύτερο σημείο 
αφορά τον τρόπο λειτουργίας της νομισματικής ένωσης της Ευρώπης. 

Όσον αφορά το πρώτο σημείο, μια σειρά μελετών που αναφέρονται στην 
σημασία των θεσμών της αγοράς εργασίας, χρησιμοποιούν ως κυριότερες 
μεταβλητές τους θεσμούς προστασίας της εργασίας: τα εργατικά δικαιώματα, τα 
επιδόματα ανεργίας, την ισχύ των εργατικών συνδικάτων, τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές επί της μισθωτής εργασίας, και τις 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Οι μελέτες αναλύουν την συσχέτιση της 
ανεργίας σε διάφορες χώρες με τα χαρακτηριστικά των θεσμών της αγοράς 
εργασίας με σκοπό να θεμελιώσουν την ευρύτατα διαδεδομένη άποψη, μεταξύ των 
οικονομολόγων, ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγοράς εργασίας θα βελτιώσουν 
την λειτουργία της και θα μειώσουν την ανεργία. 

Οι μελέτες αυτές13 παρά το γεγονός ότι προσδιορίζουν διάφορους θεσμούς της 
αγοράς εργασίας ως υπεύθυνους για την υψηλή ανεργία σε ορισμένες χώρες, δεν 
μπορούν να διαμορφώσουν μια ευρεία συμφωνία ως προς τους σημαντικότερους 
θεσμούς. 

Σε αντίθετη κατεύθυνση με το κύριο ρεύμα των οικονομικών, έχουν δημοσιευθεί 
και εργασίες14, που δείχνουν ότι οι θεσμοί της αγοράς εργασίας δεν αποτελούν τον 
κυριότερο παράγοντα αύξησης του ποσοστού ανεργίας (ακριβέστερα του nairu, 
δηλαδή της ανεργίας ισορροπίας) ή ότι το συμπέρασμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο 
                                                
13 Ενδεικτικά, Scarpetta (1996), Nickell (1997), Nickell & Layard (1998), Elmeskov, Martin and 
Scarpetta (1998), Nickell, Nunziata and Ochel (2005), IMF (2003), Belot & Van Ours (2001), (2004), 
Nicoletti and Scarpetta (2005), Bassanini and Duval (2006). 
14 Ενδεικτικά Howell, Baker, Glyn and Schmitt 2007, Baker, Glyn, Howell and Schmitt 2005, 
Stockhammer 2004, 2011, Arestis, Baddeley and Sawyer 2007, Arestis and Mariscal 2000). 
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στην επιλογή των δεδομένων. Συνολικά, η εμπειρική έρευνα δείχνει ότι η ανεργία 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα επιτόκια, την παραγωγικότητά της εργασίας, 
την ένταση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων, την παρελθούσα ανεργία, 
και το μέγεθος (ή τον ρυθμό μεταβολής) του κεφαλαιακού αποθέματος, και σε 
κάποιο σχετικά μικρό βαθμό από τους θεσμούς της αγοράς εργασίας. 

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές εργασίες που έθεσαν σε αμφισβήτηση τον 
ισχυρισμό του κυρίου ρεύματος των οικονομικών ότι οι θεσμοί της αγοράς εργασίας 
είναι ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας του ποσοστού ανεργίας (της ανεργίας 
ισορροπίας) είναι οι εξής: Το 1997, ο Gordon διαπίστωσε ότι οι χώρες στις οποίες 
υπήρξε η μεγαλύτερη επιβράδυνση στον ρυθμό μεγέθυνσης του κεφαλαιακού 
αποθέματος ανά ώρα δυνητικής προσφοράς εργασίας έχουν παρατηρηθεί και οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις του ποσοστού ανεργίας. Οι Arestis and Mariscal (2000) 
έδειξαν ότι η συσσώρευση παγίου κεφαλαίου υπήρξε σημαντικός καθοριστικός 
παράγοντας της ανεργίας και των μισθών στην Γερμανία και την Βρετανία. Η 
μείωση της ζήτησης έχει δυσμενή αποτελέσματα στην απασχόληση και στην 
επένδυση, πλην όμως, η επακολουθούσα αύξηση της ζήτησης δεν παράγει τα 
ακριβώς αντίστροφα αποτελέσματα, δηλαδή δεν αυξάνει εξίσου την απασχόληση 
και την επένδυση εξαιτίας της ανεπάρκειας του κεφαλαιακού αποθέματος. Οι 
Fitoussi, Jestaz, Phelps and Zoega (2000), βασισμένοι σε στατιστική συσχέτιση που 
εξηγεί τις μεταβολές στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ της δεκαετίας του 1980 και του 
1990 σε δεκαεννέα χώρες του ΟΟΣΑ, διαπιστώνουν ότι οι μεταβολές στο 
βραχυπρόθεσμο πραγματικό επιτόκιο συμβαδίζουν με τις αλλαγές στο μέσο 
ποσοστό ανεργίας. Οι Blanchard and Wolfers (2000) παρουσίασαν μιαν ανάλυση 
για είκοσι χώρες του ΟΟΣΑ, και έδειξαν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση των 
μακροοικονομικών διαταραχών με τους θεσμούς της αγοράς εργασίας. Η Miaouli 
(2001) αναλύοντας στοιχεία για τον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας σε πέντε 
ευρωπαϊκές χώρες για τα έτη 1954-1995 διαπίστωσε ότι σε όλες τις υπό ανάλυση 
χώρες, η συσσωρευμένη επένδυση επέδρασε θετικά στην απασχόληση. Οι Malley 
and Moutos (2001) αναλύοντας τα στοιχεία για δεκατέσσερις χώρες του ΟΟΣΑ και 
για τα έτη 1960-1995 διαπίστωσαν ότι ο ρυθμός της κεφαλαιακής συσσώρευσης σε 
μία χώρα έναντι του αντίστοιχου ρυθμού στις άλλες προηγμένες χώρες επηρεάζει 
την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας. Το 2004, ο Kapadia (2004), προτείνοντας μια 
νέα έννοια του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού έδειξε ότι η 
ανεργία ισορροπίας εξαρτάται από το κεφαλαιακό απόθεμα. Ο Stockhammer 
(2004) βρίσκει ότι η κεφαλαιακή συσσώρευση είναι εξόχως σημαντική για την 
εξήγηση της ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα, στην παλινδρόμηση στην οποία 
χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη μεταβλητή το κεφαλαιακό απόθεμα ανά χώρα, μαζί 
με τρεις μεταβλητές για αντίστοιχους θεσμούς της αγοράς εργασίας, τους όρους 
εμπορίου και το ποσοστό ανεργίας παρελθόντων ετών, τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι η κεφαλαιακή συσσώρευση μειώνει το ποσοστό ανεργίας, σε όλες τις υπό 
εξέταση χώρες, και επιπλέον, ότι αυτή η επίπτωση είναι κατά πολύ σημαντικότερη 
από την επίπτωση των θεσμών της αγοράς εργασίας. Οι Bassanini and Duval 
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(2006) διαπιστώνουν ότι το μακροπρόθεσμο πραγματικό επιτόκιο έχει στατιστικά 
σημαντική επίπτωση στο ποσοστό ανεργίας σε ένα panel είκοσι μίας χωρών του 
ΟΟΣΑ και για τα έτη 1982–2003. Οι Arestis, Baddeley and Sawyer (2007) 
διερεύνησαν την εμπειρική σχέση μεταξύ κεφαλαιακού αποθέματος, ποσοστού 
ανεργίας και μισθών σε εννέα χώρες της ζώνης του ευρώ για την περίοδο 1979-
2002. Χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα επιδόματα ανεργίας, τον 
πραγματικό μισθό, την παραγωγικότητα της εργασίας, τον βαθμό αγωνιστικότητας 
των εργαζομένων, τους φόρους, τις τιμές εισαγωγών, το κεφαλαιακό απόθεμα και 
την μακροχρόνια ανεργία, έφθασαν στο συμπέρασμα ότι η συσσώρευση κεφαλαίου 
μειώνει την ανεργία. Οι Karanassou, Sala and Salvador (2008) εκτίμησαν ένα 
σύστημα εξισώσεων για την Σουηδία, την Δανία και την Φιλανδία, και διαπίστωσαν 
ότι η επιβράδυνση της κεφαλαιακής συσσώρευσης εξηγεί, στις χώρες αυτές, την 
ένταση και την διάρκεια της ανόδου του ποσοστού ανεργίας. Οι Stockhammer and 
Klär (2011), διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχουν αναλύσεις οι οποίες να διερευνούν 
τη σημασία της κεφαλαιακής συσσώρευσης ελέγχοντας ταυτοχρόνως για την 
σημασία της πλήρους σειράς των θεσμών της αγοράς εργασίας, κάλυψαν αυτό το 
κενό εξετάζοντας ταυτοχρόνως τις επιπτώσεις από την συσσώρευση κεφαλαίου, τις 
διαταραχές που δέχεται η οικονομία και την ύπαρξη θεσμών που ρυθμίζουν την 
αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το ευρήματά τους, οι θεσμοί της αγοράς εργασίας 
συμμετέχουν στον καθορισμό του ποσοστού ανεργίας σταθερού πληθωρισμού, 
πλην όμως, σε συγκριτικά μικρό βαθμό. Η συσσώρευση κεφαλαίου και το 
πραγματικό επιτόκιο έχουν την μεγαλύτερη επίπτωση. 

Η πολιτική των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας δεν βασίζεται, 
επομένως, σε ακλόνητα θεωρητικά θεμέλια, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι 
υποστηρικτές της ευελιξίας των αγορών, ή όπως πιστεύουν άκριτα η πλειονότητα 
των οικονομολόγων του κυρίαρχου θεωρητικού ρεύματος. 

Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο της λογικής επί της οποίας βασίζεται η 
πολιτική των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, αναφέρεται στο 
γεγονός ότι η συμμετοχή μιας χώρας στην Νομισματική Ένωση της Ευρώπης θέτει 
περιορισμούς, τόσο στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής, όσο και στην άσκηση 
πολιτικής για την αλλαγή της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού συστήματος (π.χ. 
περιορισμοί στην άσκηση κλαδικής πολιτικής). Ως εκ τούτου, οφείλουμε να 
λάβουμε υπόψη μας τους εν λόγω περιορισμούς. 

Στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης, η συναλλαγματική ισοτιμία έχει πλέον 
νόημα μόνον ως πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή ως διαφορά των 
εγχωρίων τιμών έναντι των τιμών των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ. Η 
ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία διατηρεί, βεβαίως, το νόημά της για τις 
ανταλλαγές κάθε χώρας μέλους με χώρες εκτός ζώνης του ευρώ, πλην όμως ως 
ονομαστική ισοτιμία την οποία δεν μπορεί να μεταβάλει. Έτσι, οι χώρες μέλη 
χάνουν ένα σημαντικό μακροοικονομικό εργαλείο (De Grauwe 1994,1996, 
Dornbush 1996). Στο παρελθόν, στην περίπτωση που η οικονομία δεχόταν πλήγμα 
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από μια κρίση, ανισορροπία ή εξωγενή διαταραχή, την προσαρμογή στον διεθνή 
ανταγωνισμό προσέφερε η συναλλαγματική πολιτική μέσω της υποτίμησης του 
εθνικού νομίσματος. Σε αυτήν την λύση κατέφευγαν και οι περισσότερες 
κυβερνήσεις που αντιμετώπιζαν προβλήματα ανταγωνιστικότητας με ενδεχόμενες, 
αλλά όχι βέβαιες, αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή και το ύψος της 
απασχόλησης15. 

Η απώλεια της δυνατότητας προσαρμογής των εθνικών οικονομιών στις απαιτήσεις 
του διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά και σε εξωτερικές διαταραχές ή ανισορροπίες 
της οικονομίας, μέσω της εθνικής νομισματικής και της συναλλαγματικής 
πολιτικής, θέτει το ζήτημα με ποιο τρόπο μπορεί να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 
τιμής των εθνικών οικονομιών σε συνθήκες ενιαίου νομίσματος.  

Καταρχάς, οι κανόνες λειτουργίας της ευρωζώνης αποδυναμώνουν τους 
μηχανισμούς προσαρμογής μιας οικονομίας της ζώνης του ευρώ σε ενδεχόμενες 
διαταραχές μεταφέροντας ολόκληρο το βάρος της προσαρμογής στις αγορές 
εργασίας. Ενώ αυτό ήταν μια θεωρητική διαπίστωση το 1995, σήμερα 
επιβεβαιώνεται η ορθότητά της διότι είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στις χώρες 
της ευρωζώνης που βρίσκονται σε διαδικασία προσαρμογής. 

Οι δίαυλοι προσαρμογής που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστούν οι 
μακροοικονομικές ισορροπίες αναφέρονται στην αγορά εργασίας. Οι θέσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα αυτό διατυπώθηκαν με σαφήνεια στα 
έγγραφα (α) Economic Policy in EMU, Νοέμβριος 1997, (β) Growth and 
Employment in the Stability-Oriented Framework of EMU, Μάρτιος 1998, και (γ) 
Commission's Recommendation for the Broad Guidelines of the Economic Policies 
of the Member States and the Community, Μάιος 1998. Βεβαίως, έκτοτε, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίες της έχουν εξειδικεύσει τις θέσεις που 
διατυπώθηκαν στα τρία παραπάνω θεμελιακά κείμενα. 

Οι δίαυλοι προσαρμογής σε μια νομισματική ένωση, όπως αναφέρονται στην 
βιβλιογραφία, είναι οι εξής:  

(α) Η μεταφορά πόρων προς τις περιοχές που θίγονται από ασύμμετρες 
διαταραχές, κρίσεις κλπ, μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής (μονομερείς 
μεταβιβάσεις). Ο δίαυλος αυτός προσαρμογής αναφέρεται σε μια αρχιτεκτονική 
της νομισματικής ένωσης που σήμερα δεν υπάρχει και έναντι της οποίας οι 
άρχουσες τάξεις της Ευρώπης δεν τρέφουν καμία συμπάθεια. (β) Η κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού που θα επέτρεπε την μετακίνηση ανέργων ή εργαζομένων 

                                                
15 H νομισματική ένωση της Ευρώπης βασίστηκε, μεταξύ άλλων, και στον ισχυρισμό ότι η 
προσαρμογή στον διεθνή ανταγωνισμό μέσω της συναλλαγματικής πολιτικής δεν συνιστά ουσιαστική 
λύση των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας και στην καλύτερη περίπτωση μετατοπίζει τα 
προβλήματα στο μέλλον (Carlin και Soskice 2006). Η χρήση της συναλλαγματικής πολιτικής μπορεί 
να αποδειχθεί ωφέλιμη, σύμφωνα με αυτόν τον ισχυρισμό, μόνο βραχυπρόθεσμα, προσφέροντας έτσι 
τα χρονικά περιθώρια στην οικονομία να προσαρμοσθεί ομαλότερα στις απαιτήσεις του διεθνούς 
ανταγωνισμού. 
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που αναζητούν υψηλότερες αποδοχές από περιοχές μειωμένης ζήτησης εργασίας σε 
περιοχές με βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης. Αυτός ο δίαυλος προσαρμογής 
έχει ενεργοποιηθεί πρόσφατα εξαιτίας της κρίσης των τελευταίων ετών, η οποία 
δημιουργεί νέα κύματα μετανάστευσης από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου προς 
τον βορρά. (γ) Η ευελιξία των μισθών, ώστε να είναι χαμηλότεροι στις χώρες 
χαμηλών ανταγωνιστικών επιδόσεων έναντι των μισθών στις πιο ανταγωνιστικές 
περιοχές. Η προσαρμογή αυτή θα βοηθούσε, υποτίθεται, την εξισορρόπηση των 
ανταλλαγών μεταξύ περιοχών. 

Μολονότι, σήμερα, το κανάλι της μετανάστευσης παρουσιάζει αυξανόμενη 
συμμετοχή στη διαδικασία της προσαρμογής, το κύριο βάρος της προσαρμογής, 
στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης, ανατίθεται στον τρίτο δίαυλο προσαρμογής, 
δηλαδή στην ευελιξία των μισθών (Artis 1998, Pissarides 1997). Προϋπόθεση, όμως, 
για την ύπαρξη αυξημένης ελαστικότητας των μισθών είναι η ευελιξία της αγοράς 
εργασίας που επιτυγχάνεται με διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρύθμιση των 
θεσμών (Pissarides 2008, Vinals and Jimeno 1996). Το αντίτιμο για την έλλειψη 
μιας τέτοιας ευελιξίας, ισχυρίζεται η κυρίαρχη οικονομική θεωρία, θα είναι η μη 
προσαρμογή της οικονομίας στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, η μείωση 
του ύψους της παραγωγής και η αύξηση της ανεργίας (European Commission 1997 
και 1998, OECD 1999 και 2000, Soltwdel, Dohse and Krieger-Boden 1999). Όσο 
υψηλότερες είναι οι ονομαστικές και πραγματικές ακαμψίες, τόσο βραδύτερη και 
επώδυνη θα είναι η διαδικασία προσαρμογής. Αυτή η ανάλυση καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η ταχεία και αποτελεσματική προσαρμογή της οικονομίας στις 
διαταραχές προϋποθέτει μια ευέλικτη αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε χώρες στις 
οποίες το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι τόσο υψηλό ώστε δεν επιτρέπει την 
λειτουργία των «αυτόματων σταθεροποιητών» ως δυνάμεις απόσβεσης των 
διαταραχών (shock absorbers) (Berthold, Fehn and Thode 1999), όπως ακριβώς 
συμβαίνει στις χώρες της Ευρώπης που βρίσκονται σήμερα σε διαδικασία 
προσαρμογής. Η σημασία που αποδίδεται στην ευελιξία της αγοράς εργασίας, στην 
σχετική βιβλιογραφία, αποδίδεται γλαφυρά από την διατύπωση των Allsopp and 
Vines (1998) ότι εάν οι αγορές ήταν πλήρως ευέλικτες, η μακροοικονομική 
σταθεροποίηση θα ήταν περιττή. 

Στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης της Ευρώπης, η ευελιξία της αγοράς 
εργασίας επιχειρείται να αντικαταστήσει την νομισματική και συναλλαγματική 
πολιτική ως μηχανισμός προσαρμογής, αύξησης της ανταγωνιστικότητας και 
διατήρησης της εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας της οικονομίας. 

Για τον λόγο αυτόν, μερικοί γνωστοί καθεστωτικοί οικονομολόγοι ορθά διείδαν στο 
νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της νομισματικής ένωσης τον Δούρειο Ίππο (Burda 
2001) που θα επιτρέψει την ελευθέρωση των αγορών εργασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Οι ερμηνείες της ακαμψίας των ονομαστικών μισθών αναφέρονται στην διάρκεια 
των συλλογικών συμβάσεων (Gray 1978, Ball 1987), στις ρήτρες που διασφαλίζουν 
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τους εργαζόμενους έναντι απρόβλεπτων μεταβολών (Blanchard 1979, Walsh 1995, 
Heinemann 1999), στην έλλειψη συντονισμού των συνδικάτων και των κοινωνικών 
συμφωνιών (social pacts) (Ball και Romer 1991, Calmfors, Booth, Burda, Checci, 
Naylor και Visser 2001), η διατήρηση του status quο μεταξύ επιχειρήσεων και 
συνδικάτων εν τη αδυναμία σύναψης νεότερης συμφωνίας (Holden 1994, 2001) και 
η αίσθηση που έχουν οι μισθωτοί ότι δικαιούνται ενός δίκαιου μισθού (fair wage) 
ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού πληθωρισμού (Holden 2004, Holden και Wulfsberg 
2005, Kahneman και Tversky 1979). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τίθενται στο 
στόχαστρο των μεταρρυθμιστών της αγοράς εργασίας. 

O Keynes θεωρούσε την ακαμψία των ονομαστικών μισθών ως δεδομένη16. Σήμερα, 
αντιθέτως, η ακαμψία των μισθών (Coenen 2003, Kieler 2003, Calmfors 1998, 
2001a, 2001b)) δεν αντιμετωπίζεται ως δεδομένη αλλά τίθεται σε αμφισβήτηση.  

Η εμπειρία των χωρών της ευρωζώνης που βρίσκονται σε διαδικασία προσαρμογής 
έδειξε ότι τελικά η μείωση των ονομαστικών μισθών, και μάλιστα σε μεγάλη έκταση 
και βάθος, είναι τελικά δυνατή -τουλάχιστον στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια. Η ίδια 
εμπειρία, όμως, δείχνει την ανεπαρκή λειτουργία των διαύλων προσαρμογής για 
τους οποίους το κύριο ρεύμα των οικονομικών θεωρεί ότι αποτελούν επαρκείς 
μηχανισμούς υποκατάστασης της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ως 
μηχανισμός προσαρμογής των σχετικών τιμών στην περίπτωση διαταραχής της 
οικονομίας. Η κατακόρυφη πτώση των μισθών και του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας,  όπου παρουσιάστηκαν, έδειξαν ότι δεν αποτελούν παράγοντα 
ανταγωνιστικότητας από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις δεν μετακυλούν τις 
μειώσεις των μισθών στις τιμές προκειμένου να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους. Ο 
δίαυλος ανταγωνιστικότητας τον οποίο επικαλείται η κυρίαρχη οικονομική θεωρία 
ως εξισορροπητικό μηχανισμό που θα αντικαθιστούσε, υποτίθεται, την ευελιξία της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, αποδεικνύεται από την κρίση ότι δεν λειτουργεί, ή 
τουλάχιστον ότι δεν λειτουργεί σε όλες τις χώρες. Η αποτυχία αυτή, που θα 
μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή για κριτική των αρχών λειτουργίας της 
ευρωζώνης, παραμένει προς το παρόν καταδικασμένη στη σιωπή εκ μέρους των 
οικονομολόγων του κυρίαρχου ρεύματος, διότι μπορεί μεν οι διαρθρωτικές αλλαγές 
στην αγορά εργασίας να μην αποδίδουν όσα υπόσχονταν, επιτρέπουν όμως την 
κατακόρυφη άνοδο των περιθωρίων κέρδους (βλ. αναλυτικότερα στα κεφάλαια 3, 4 
και 9), και το σημαντικότερο, ανατρέπουν τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 
εργασίας και κεφαλαίου με ριζικό τρόπο, υλοποιώντας έτσι έναν από τους βασικούς 
στόχους που έθεσε ο νεοφιλελευθερισμός ήδη από την εποχή της Μάργκαρετ 
Θάτσερ. 

Το 2004 ήταν ήδη ορατό ότι οι ίδιες οι αρχές λειτουργίας της ευρωζώνης είναι πηγή 
μακροοικονομικών αποκλίσεων μεταξύ των χωρών (Lane 2006, Ahearne and 
Pisany-Ferry 2006, Hoeller, Giorno, and de la Maisonneuve 2004, Arghyrou and 
                                                
16 “...the Classical Theory has been accustomed to rest the supposedly self-adjusting character of the 
economic system on an assumed fluidity of money wages” (Keynes, Η Γενική Θεωρία, Κεφάλαιο 19). 
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Chortareas 2008). Το κανάλι προσαρμογής μέσω των μισθών και της 
ανταγωνιστικότητας δεν κατόρθωσε, κατά τα έτη 2004-2008, να αποτρέψει τις 
χώρες μέλη του νότου από την υπερθέρμανση της οικονομίας. Σχολιάζοντας τις 
τότε εξελίξεις, οι Ahearne and Pisany-Ferry (2006) παρατηρούσαν ήδη το 2006 ότι 
για την πλήρη αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας τιμής στα επίπεδα 
ισορροπίας, θα απαιτηθεί παρατεταμένη περίοδος κατά την οποία το μοναδιαίο 
κόστος εργασίας θα πρέπει να μειώνεται, ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση 
πέραν της σκληρής προσπάθειας για την επίτευξη διαρθρωτικών αλλαγών και 
άμεσου περιορισμού των μισθών. Γνωρίζουμε τώρα, μετά την εμπειρία της 
προσαρμογής των χωρών του ευρωπαϊκού νότου, ότι οι μειωμένοι μισθοί δεν 
μειώνουν αναγκαστικά τις τιμές και ότι υπάρχει δομική ανεπάρκεια του διαύλου 
προσαρμογής της οικονομίας μέσω της μείωσης των μισθών. Ως εκ τούτου, η 
ιστορική εμπειρία απαξιώνει και την απαίτηση για διαρθρωτικές αλλαγές στην 
αγορά εργασίας. 

Παρόλα αυτά, οι οικονομολόγοι του κυρίαρχου ρεύματος και οι πολιτικοί που 
καθοδηγούνται από αυτούς εμμένουν στο δόγμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην 
αγορά εργασίας. Με τις θεωρητικές αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις που 
περιγράψαμε παραπάνω επιχειρούν τώρα να επιβάλλουν τις διαρθρωτικές αλλαγές 
και στην Κυπριακή αγορά εργασίας. Έτσι, το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε 
η Κυπριακή κυβέρνηση με την τρόικα, προβλέπει ότι θα υπάρξει μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου καθορισμού των μισθών τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον 
ιδιωτικό τομέα έτσι "ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή των μισθών" και να 
αντιστοιχεί στις μεταβολές της ανταγωνιστικότητας -που σημαίνει "ώστε να 
διευκολύνεται η μείωση των μισθών όταν υπάρχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας". 
Στο σημείο αυτό ξαναβρίσκουμε τον ισχυρισμό ότι εάν μειωθούν οι μισθοί θα 
μειωθούν και οι τιμές και θα βελτιωθεί έτσι η ανταγωνιστικότητα. Πρόκειται για 
έναν ισχυρισμό που όπως τονίσαμε στις αναλύσεις των κεφαλαίων 2,3,4 και 9, δεν 
ισχύει διότι οι επιχειρήσεις δεν μετακυλούν, ούτε πάντα ούτε εξ ολοκλήρου τις 
μειώσεις του κόστους εργασίας στις τιμές.  

Στο πνεύμα των διαρθρωτικών αλλαγών της αγοράς εργασίας για την μείωση των 
μισθών, το μνημόνιο έχει επιβάλει την αναβολή της εφαρμογής της ΑΤΑ στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι το τέλος του προγράμματος προσαρμογής. Επίσης, 
θεσπίζεται η μη καταβολή της σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, και μειώνεται το 
ποσοστό της αναπροσαρμογής των μισθών κατά το 50% της αύξησης των τιμών. 
Βεβαίως, αυτά τα μέτρα μπορούν να δικαιολογηθούν από την ανάγκη της 
κυβέρνησης να μειώσει τις δαπάνες της, αλλά δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με 
το επιχείρημα της ανταγωνιστικότητας διότι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα 
δεν συμμετέχουν σε εξαγωγικές δραστηριότητες. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι οι 
μισθοί στον δημόσιο τομέα λειτουργούν συνήθως ως μισθοί αναφοράς έναντι των 
οποίων οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνουν την αίσθηση του ύψους των 
αμοιβών τους που είναι δίκαιο για αυτούς (λαμβάνοντας υπόψη και το επίπεδο 
εκπαίδευσης). Διαμορφώνουν δηλαδή αντίληψη του δίκαιου μισθού του οποίου 
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δικαιούνται. Για τους λόγους αυτούς, η μείωση των μισθών στον δημόσιο τομέα 
μπορεί να πιέσει τους μισθούς και στον ιδιωτικό τομέα μέσω τέτοιου είδους 
συγκρίσεων, και για τους λόγους αυτούς επιδιώκεται από τους μεταρρυθμιστές της 
αγοράς εργασίας. 

Επίσης, η Κυπριακή κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση "κάθε αλλαγή στον 
κατώτατο μισθό που καλύπτει συγκεκριμένα επαγγέλματα και κατηγορίες 
εργαζομένων να ευθυγραμμίζεται με τις οικονομικές εξελίξεις και την κατάσταση 
της αγοράς εργασίας, καθώς και να πραγματοποιείται μόνο μετά από διαβούλευση 
με τους εταίρους του προγράμματος". Η τρόικα στοχεύει στους κατώτατους 
μισθούς που ισχύουν για ορισμένα επαγγέλματα διότι γνωρίζει ότι σε συνθήκες 
κρίσης μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για άλλους εργαζόμενους 
χαμηλής ειδίκευσης στους οποίους ενδέχεται να προσφερθούν μισθοί μικρότεροι 
των θεσμικών κατώτατων ορίων. 

Για τα επιδόματα ανεργίας το μνημόνιο ζήτησε διασφάλιση ότι θα πρέπει να έχουν 
ύψος τέτοιο ώστε να κινητοποιούν τον άνεργο να αναζητήσει ενεργητικά εργασία. 
Με τον τρόπον αυτόν, υποτίθεται ότι θα διευκολυνθεί η επανένταξή του στην 
αγορά εργασίας. Μάλιστα, προτάθηκε να τεθούν προαπαιτούμενα ενεργητικής 
αναζήτησης εργασίας από τον άνεργο για να υπάρχει συνέχιση της επιδότησής του. 
Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων σε μια οικονομία καθορίζεται από 
το ύψος της ζήτησης που απευθύνεται στην Κυπριακή οικονομία, και ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας δεν πρόκειται να αυξηθεί όσο ενεργητικά και αν αναζητήσουν 
εργασία οι άνεργοι. Τελικά, πρόκειται για ένα μέτρο που απλώς θα μειώσει την 
δαπάνη του δημοσίου για επιδόματα ανεργίας με το πρόσχημα ότι συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της ανεργίας. 

Οι αλλαγές του πρώτου μνημονίου συνεννόησης της Κυπριακής κυβέρνησης με την 
τρόικα έχει επιβάλλει σημαντικές αλλά λίγες διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά 
εργασίας. Όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, το πρώτο μνημόνιο 
επικεντρώνεται στον δημόσιο τομέα, ενώ τα επόμενα στρέφουν το ενδιαφέρον τους 
στον επιχειρηματικό τομέα και στις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς 
εργασίας. 
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Κεφάλαιο 7 
 

Το δημόσιο έλλειμμα 
και το δημόσιο 
χρέος 
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Το διαρθρωτικό17 έλλειμμα του κυπριακού δημοσίου ανήλθε σε 6,8% του ΑΕΠ 
(μετά από διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις) κατά το 2012 έναντι 6,5% το 
2011. Το 2013 έχει διαμορφωθεί στις 5,5 μονάδες του ΑΕΠ και η πρόβλεψη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι κατά το 2014 θα παραμείνει αμετάβλητο έναντι 
του 2013. Το έλλειμμα αυτό είναι κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερο 
από το αντίστοιχο μέγεθος της ζώνης του ευρώ. Είναι, επίσης, το υψηλότερο 
διαρθρωτικό έλλειμμα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση την 
Ιρλανδία.  
 

Διάγραμμα 7.1. Δημόσιες 
δαπάνες 2013 (% του 
ΑΕΠ, στοιχεία 
διορθωμένα με τις 
κυκλικές διακυμάνσεις) 

 

 

Οι δημόσιες δαπάνες του δημοσίου στην Κύπρο ανέρχονταν το 2013 σε 48,2% του 
ΑΕΠ (μετά από διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις) ενώ σε απόλυτους 
αριθμούς μειώνονται από το 2011. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.1, οι 
αντίστοιχες δαπάνες στις πιο προηγμένες χώρες της βόρειας Ευρώπης ήταν 
μεγαλύτερες, με εξαίρεση την Γερμανία, στην οποία οι δαπάνες ως ποσοστό του 
ΑΕΠ είναι παραπλήσιες με αυτές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Εκτός, 
δηλαδή, από το μισθολογικό dumping, η Γερμανία ασκεί και ένα κοινωνικό 
dumping το οποίο παίρνει την μορφή, μεταξύ άλλων, των χαμηλών κρατικών 
δαπανών. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ανερχόταν, το 2013, σε 48,2%, ακριβώς όσο 
και στην Κύπρο (ενώ το 2012 ήταν κατά περίπου 2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ 
υψηλότερος από όσο στην Κύπρο).  
                                                
17 Ως διαρθρωτικό έλλειμμα εννοούμε το έλλειμμα εκείνο που υπάρχει ανεξάρτητα από το σημείο του 
οικονομικού κύκλου στο οποίο βρίσκεται η οικονομία, ανεξάρτητα εάν βρίσκεται σε ύφεση ή σε 
ανάκαμψη. 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, 
μόνον η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν δημόσιες δαπάνες υψηλότερες του μέσου όρου 
της ευρωζώνης (μετά από διόρθωση για την σχετική κυκλική θέση των χωρών). Οι 
άλλες τέσσερις χώρες (Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος), χαρακτηρίζονται 
από συγκριτικά χαμηλές δημόσιες δαπάνες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 
τρέχουσα και ευρέως διαδεδομένη ιδέα ότι για την δημοσιονομική κρίση αυτών των 
χωρών ευθύνεται ο υποτιθέμενος μεγάλος και σπάταλος δημόσιος τομέας. 
Αντιθέτως, οι δημόσιες δαπάνες είναι μεγάλες σε μια σειρά χωρών στις οποίες το 
δημόσιο έχει μικρές δανειακές ανάγκες (Δανία, Φιλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, 
Σουηδία).  

Όσον αφορά τα δημόσια έσοδα στην Κύπρο (διάγραμμα 7.2), ανέρχονταν το 2013 
σε 39.8% του ΑΕΠ (έναντι 41,6% το 2012) και ήταν χαμηλά σε διεθνή σύγκριση, 
αφού ο μέσος όρος για την ευρωζώνη ανερχόταν σε 46,7%. Επομένως, η υστέρηση 
των κυπριακών εσόδων έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης ανερχόταν σε 
περίπου 7 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 
 

Διάγραμμα 7.2. Δημόσια 
έσοδα 2013 (% του ΑΕΠ, 
στοιχεία διορθωμένα με 
τις κυκλικές 
διακυμάνσεις) 

 

 

Στις χαμηλότερες θέσεις των δημοσίων εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται 
όλες οι χώρες με ιδιαίτερα δημοσιονομικά προβλήματα: η Ιρλανδία, η Ισπανία, η 
Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ελλάδα (διάγραμμα 7.2). 

Παρά την προφανή επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της Κύπρου έναντι του 
2011, από τις παραπάνω συγκρίσεις προκύπτει ότι η Κύπρος έχει ήδη χαμηλές 
δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό τους ΑΕΠ, ίσες με αυτές της ευρωζώνης, 
χαμηλότερες δε από τις περισσότερες άλλες αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. Συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ΕΕ υστερεί σοβαρά ως προς τα δημόσια 
έσοδά της που είναι σε χαμηλά επίπεδα και συγκρίσιμα με αυτά των άλλων χωρών 
με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, εύλογο είναι να υποθέσουμε 
ότι η προσαρμογή των δανειακών αναγκών του κυπριακού δημοσίου πρέπει να 
πραγματοποιηθεί κυρίως με αύξηση των εσόδων και δευτερευόντως με μείωση των 
δαπανών. 
 

Διάγραμμα 7.3. Έσοδα 
και δαπάνες του 
δημοσίου (% του ΑΕΠ, 
στοιχεία διορθωμένα με 
τις κυκλικές 
διακυμάνσεις, 1995-2013 
και πρόβλεψη για το 
2014-2015) 

 

 
Στο διάγραμμα 7.3 φαίνεται η εξέλιξη των δημοσίων εσόδων και δαπανών στην 
Κύπρο ως ποσοστό του ΑΕΠ (με ή χωρίς τις δαπάνες για τόκους, στοιχεία 
διορθωμένα με τις κυκλικές διακυμάνσεις). Από το 1995 έως το 2003, οι 
πρωτογενείς δαπάνες του δημοσίου και τα δημόσια έσοδα αυξάνονταν με ταχείς 
και παραπλήσιους ρυθμούς, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρωτογενές έλλειμμα 
(παρά μόνον πρόσκαιρα). Ως εκ τούτου, τα ελλείμματα του δημοσίου υπήρχαν 
μόνον εξαιτίας των τόκων εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Από το 2004, τόσο 
οι πρωτογενείς όσο και οι συνολικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 
σταθεροποιήθηκαν ενώ συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των δημοσίων εσόδων χάρη 
στους υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ (πρόκειται για αύξηση που 
σχετιζόταν σε μεγάλο βαθμό με την "φούσκα" των ακινήτων και τα τέλη 
κτηματολογίου, καθώς και με την "φούσκα" του τραπεζικού τομέα). 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 παγιώθηκε 
κατά το 2010-2012 εξαιτίας της στασιμότητας τόσο των δημοσίων εσόδων (ως 
ποσοστό του ΑΕΠ) όσο και των δημοσίων δαπανών στο επίπεδο του 2009. 
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Κατά το 2013, υπήρξε αξιοσημείωτη επιβάρυνση των συνολικών δαπανών εξαιτίας 
της αύξησης των δαπανών για την αποπληρωμή τόκων στις 4 εκατοστιαίες μονάδες 
του ΑΕΠ. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι οι πληρωμές 
τόκων κατά τα δύο επόμενα έτη (2014-2015) θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με το 
2013 (διάγραμμα 7.4). Επίσης κατά το 2013, υπήρξε αξιόλογη σταθεροποίηση των 
δημοσίων εσόδων, αλλά οι δαπάνες (χωρίς τους τόκους) αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα 
το πρωτογενές έλλειμμα να αυξηθεί σημαντικά και να αναμένεται ότι θα 
παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα και το 2014 (πρόβλεψη Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) (διάγραμμα 7.5, βλ. στην επόμενη σελίδα).  
 

Διάγραμμα 7.4. 
Πληρωμές τόκων από το 
δημόσιο (% του ΑΕΠ, 
1995-2013 και πρόβλεψη 
για το 2014-2015) 

 

 
Το δημοσιονομικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά το 2009 οφειλόταν στην 
μεταστροφή του πρωτογενούς πλεονάσματος σε πρωτογενές έλλειμμα του 
δημοσίου και όχι στην αύξηση των τόκων, οι οποίοι, αντιθέτως παρουσίασαν 
μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολουθώντας την πτωτική πορεία που είχε ξεκινήσει 
ήδη από το 2006 (διάγραμμα 7.4). Στην συνέχεια, όμως, από το 2012, ενώ το 
πρωτογενές έλλειμμα τέθηκε σταδιακά σε έλεγχο και σταθεροποιήθηκε, οι τόκοι 
παρουσίασαν εκρηκτική αύξηση και συμμετέχουν πλέον σχεδόν εξίσου με το 
πρωτογενές έλλειμμα στην διαμόρφωση ενός υψηλού συνολικού δημοσιονομικού 
ελλείμματος. Πρόκειται για το δευτερογενές αποτέλεσμα της επιδείνωσης των 
δημόσιων οικονομικών και κυρίως της τραπεζικής κρίσης (αύξηση του ρίσκου, 
σειρά υποβαθμίσεων της Κύπρου, αποκλεισμός από τις χρηματιστικές αγορές το 
2011, τραπεζική κατάρρευση του 2013). Οι μεταβολές των δημοσίων εσόδων, των 
δαπανών και του ΑΕΠ υποδηλώνουν ότι ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ έχει στην 
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Κύπρο μεγάλη επίπτωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά και αντιστρόφως, ότι 
οι μεταβολές στο δημοσιονομικό έλλειμμα επηρεάζουν σημαντικά το ΑΕΠ18. 
 

Διάγραμμα 7.5. Συνιστώσες 
δημοσίου ελλείμματος (% 
του ΑΕΠ, στοιχεία 
διορθωμένα από τις 
κυκλικές διακυμάν-σεις, 
1995-2013 και πρόβλεψη 
2014-2015) 

 

 

Οι συνιστώσες του δημοσίου ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ φαίνονται στο 
διάγραμμα 7.5. Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του δημοσίου που προέρχονταν από 
το πρωτογενές έλλειμμα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ήταν 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 2009-2013 
υπήρξε, εξαιτίας της ύφεσης της παραγωγής, σημαντική αύξηση των δανειακών 
αναγκών του δημοσίου (χωρίς τους τόκους). Οι παραπάνω διαπιστώσεις 

                                                
18 Όπως είχαμε επισημάνει και στις προηγούμενες εκθέσεις του ΙΝΕΚ, η αύξηση του δημοσιονομικού 
ελλείμματος λόγω αύξησης των πρωτογενών δαπανών στη διάρκεια της κρίσης είχε θετική επίπτωση 
στο Κυπριακό ΑΕΠ. 
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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 να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι επιπτώσεις της μείωσης του 
δημοσίου ελλείμματος στις μεταβολές του ΑΕΠ. Εξάλλου η αρνητική ελληνική 
εμπειρία υπογραμμίζει την βαρύτητα τέτοιων υπολογισμών. 
 

Διάγραμμα 7.6. Δημόσιο 
χρέος της Κύπρου (% του 
ΑΕΠ, 1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014-2015) 

 

 
Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους στην Κύπρο φαίνεται στο διάγραμμα 7.6. Οι 
περίοδοι που μπορούμε να διακρίνουμε είναι τρεις: Κατά την πρώτη περίοδο, που 
περιλαμβάνει τα έτη 1995-2004, υπήρξε αύξηση του χρέους από το επίπεδο του 
50% του ΑΕΠ στο 70% περίπου. Κατά την δεύτερη περίοδο, που περιλαμβάνει τα 
έτη ανάπτυξης 2005-2008, επιτεύχθηκε μείωση του δημοσίου χρέους από το 
ιστορικά υψηλό επίπεδο του 70% στο 50% περίπου. Στο εσωτερικό αυτής της 
περιόδου διακρίνουμε στο έτος 2008 μια θεαματική μείωση του χρέους κατά 10 
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.  

Κατά την τρίτη περίοδο, που είναι η έναρξη της κρίσης 2009-2010, υπήρξε αύξηση 
του δημοσίου χρέους από το 50% περίπου το 2008 σε 60% κατά το 2010. Κατά την 
τέταρτη περίοδο, της όξυνσης της κρίσης (2011-2013) το δημόσιο χρέος 
εκτινάχθηκε από το 70% περίπου στο 116% εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης και του 
τρόπου διαχείρισής της. Από το σημείο αυτό και μετά, η αύξηση του χρέους αποκτά 
τη δική της δυναμική διόγκωσης (snowball effect)19.  

                                                
19 Με τον όρο "snowball effect", εννοούμε μια διαδικασία όπου το υψηλότερο χρέος αυξάνει τις 
κυβερνητικές δαπάνες για πληρωμή τόκων. Αυτές χρηματοδοτούνται με πρόσθετο δανεισμό που 
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Η δυναμική αυτή περιγράφεται στο διάγραμμα 7.7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα πλησιάσει κατά το 2015 στο 127% του ΑΕΠ. 
 

Διάγραμμα 7.7. 
Δυναμική του δημοσίου 
χρέους (snow ball effect, 
1995-2013) 

 

 

Η σύγκριση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Κύπρο με το 
αντίστοιχο μέγεθος στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2013, 
φαίνεται στο διάγραμμα 7.8 (βλ. στην επόμενη σελίδα). Από την κατάταξη των 
χωρών με κριτήριο το δημόσιο χρέος τους ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Κύπρος ανήκε 
στην ομάδα χωρών με υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο ήταν κατά 20 περίπου 
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. 
Μεταξύ των δεκαέξι πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, μόνον 
τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία) είχαν δημόσιο χρέος (ως 
ποσοστό του ΑΕΠ) μεγαλύτερο από την Κύπρο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όταν 
το 2015 το χρέος θα έχει πλησιάσει το 130% του ΑΕΠ, μόνον η Ελλάδα και η Ιταλία 
θα έχουν δημόσιο χρέος υψηλότερο από την Κύπρο. 

                                                                                                                                       
αυξάνουν ακόμη περισσότερο το χρέος, που απαιτεί επιπλέον δαπάνες για τόκους κ.ο.κ. Το χρέος 
αποκτά έτσι μια εσωτερική δυναμική μεγέθυνσης, καθίσταται ανατροφοδοτούμενη διαδικασία. Η 
διαδικασία αυτή περιγράφεται με την παρομοίωση της "χιονοστιβάδας". 
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Διάγραμμα 7.8. Δημόσιο 
χρέος ανά χώρα (% του 
ΑΕΠ, 2013) 

 

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

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 πλούσια βιβλιογραφία η οποία ισχυρίζεται ότι η 
δημοσιονομική προσαρμογή ευνοεί την μεγέθυνση της οικονομίας, όχι μόνον 
μακροπρόθεσμα, αλλά και βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Jaime Guajardo, Daniel  Leigh, and Andrea 
Pescatori 2011) έδειξε ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα στην εν 
λόγω βιβλιογραφία ήταν εν μέρει λανθασμένη. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής διαψεύδουν τον διαδεδομένο ισχυρισμό ότι η μείωση του δημοσιονομικού 
ελλείμματος, την οποία επιφέρει μια πολιτική απόφαση, ευνοεί την μεγέθυνση του 
ΑΕΠ. Επιπλέον, οι επανειλημμένες αποτυχίες της τρόικας στην Ελλάδα, όσον 
αφορά την επίπτωση της δημοσιονομικής λιτότητας στο ΑΕΠ συνηγορούν υπέρ της 
παραδοσιακής κεϊνσιανής άποψης ότι οι μειώσεις των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων και οι μειώσεις του ΑΕΠ συγκροτούν έναν φαύλο κύκλο ύφεσης που 
οδηγεί στην αποεπένδυση, την διαρκή πτώση του προϊόντος και στην δραματική 
άνοδο της ανεργίας. Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις στην Κύπρο φαίνεται ότι 
επιβεβαιώνουν αυτήν την εκτίμηση. Οι ασκούμενες πολιτικές της Τρόικας σε άλλες 
χώρες, αντί να διευκολύνουν, υπονομεύουν την δημοσιονομική προσαρμογή διότι 
προκαλούν μια σωρευτική και αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία ύφεσης, έτσι ώστε 
το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, 
όλα τα οφέλη από την πλευρά της μείωσης των ελλειμμάτων εξαλείφονται από τις 
απώλειες από την πλευρά του ΑΕΠ, και ο λόγος δημοσίου χρέους / ΑΕΠ αυξάνεται 
ή παραμένει στάσιμος. 

Η ικανότητα των υφιστάμενων πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής να 
μειώσουν το δημόσιο έλλειμμα είναι συνάρτηση αφενός μεν του πολλαπλασιαστή 
του δημόσιου ελλείμματος επί της παραγωγής, αφετέρου δε της επίδρασης της 
μεταβολής του ΑΕΠ στο δημόσιο έλλειμμα. Για να επιτύχει μια πολιτική 
δημοσιονομικής προσαρμογής πρέπει ο μεν δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής 
(επίδραση στο ΑΕΠ από την αύξηση μίας μονάδας δημόσιου ελλείμματος) να είναι 
μικρός, η δε επίπτωση του ΑΕΠ στο δημόσιο έλλειμμα (επίδραση στο δημόσιο 
έλλειμμα μιας μείωσης κατά 1% του ΑΕΠ) να μην είναι αυξημένη. Αυτές οι 
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Κεφάλαιο 8 
 

Το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών 
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Η συμβολή των εισαγωγών στο ΑΕΠ κατά την περίοδο της κρίσης (2009-2013) 

ήταν εξαιρετικά θετική (διάγραμμα 3.3 κεφαλαίου 3) καθώς ο όγκος των 

εισαγωγών μειώθηκε θεαματικά υπό την επίδραση της περιστολής της εγχώριας 

ζήτησης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8.1, οι μεταβολές του όγκου των 

εισαγωγών παρουσιάζουν έντονη εξάρτηση από τις μεταβολές της εσωτερικής 

ζήτησης. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι η μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά το 

2009-2013 οδήγησε σε μειώσεις του όγκου των εισαγωγών προβλεπόμενες 

σχετικά ικανοποιητικά από την συσχέτισή τους με την εσωτερική ζήτηση. Η 

θετική συμβολή των εισαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ έχει το νόημα ότι ένα 

μικρότερο μέρος της εσωτερικής ζήτησης διατίθεται για την αγορά εισαγομένων 

και απελευθερώνονται έτσι πόροι για την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης που 

απευθύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις. Με άλλους όρους, μπορούμε να 

περιγράψουμε το ίδιο φαινόμενο αναφερόμενοι στην μείωση της διείσδυσης των 

εισαγωγών στην εγχώρια αγορά. 
 

Διάγραμμα 8.1. 
Εγχώρια ζήτηση 
και όγκος 
εισαγωγών 
αγαθών και 
υπηρεσιών (σε 
δισεκατομμύρια 
ευρώ,  
σε σταθερές τιμές 
2005, 1995-2013 
και πρόβλεψη 
2014-2015) 
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Η διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά, δηλαδή ο βαθμός κάλυψης της 

εγχώριας ζήτησης από εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες (διάγραμμα 8.2), 

παρέμεινε μεσοπρόθεσμα αμετάβλητη στο σύνολο της περιόδου 1995-2008 γύρω 

από μια μέση τιμή 51% της εγχώριας ζήτησης. Η διείσδυση των εισαγωγών στην 

εγχώρια αγορά παρουσίασε μεγάλη πτώση κατά το πρώτο έτος της κρίσης (2009) 

στο 44% του ΑΕΠ όπου περίπου και παραμένει μέχρι σήμερα παρά τις μικρές 

πρόσκαιρες μεταβολές.  

 

Διάγραμμα 8.2. 
Διείσδυση εισαγωγών 
(εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών 
% της εγχώριας ζήτησης, 
σε τρέχουσες τιμές, 
1995-2013 και πρόβλεψη 
2014-2015) 

 

 
Η μείωση αυτή των εισαγωγών έχει σημαντική επίπτωση στο εμπορικό ισοζύγιο 

αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση στη διάρκεια των 

τελευταίων ετών. 

Κατά τη δεκαετία του 2000, η υποχώρηση της σημασίας του τουρισμού και 
συνακόλουθα των εξαγωγών ως κινητήριας δύναμης της μεγέθυνσης του ΑΕΠ, 
καθώς και η άνοδος των εισαγωγών εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων της εγχώριας 
ζήτησης, είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο εμπορικό ισοζύγιο (αγαθών και 
υπηρεσιών). Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων των εξωτερικών 
συναλλαγών που δείχνει ότι, σε καθεστώς κοινού νομίσματος, οι κίνδυνοι για μια 
σοβαρή ύφεση της κυπριακής οικονομίας ήταν ήδη υπαρκτοί το 2009, εξαιτίας μιας 
σειράς αδυναμιών στις εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου, στο εμπορικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και στην υστέρηση 
του επιπέδου της παραγωγικότητας έναντι των ανταγωνιστριών χωρών (βλ. 
αναλυτικά στις εκθέσεις του ΙΝΕΚ για την οικονομία των προηγούμενων ετών). 
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Κατά την τελευταία τετραετία, ο τουρισμός δεν ανέκτησε τελικά ένα μέρος από τον 
χαμένο δυναμισμό του, όπως αρχικά είχε διαφανεί κατά το 2011-2012 (βλ. στα 
κεφάλαια 2 και 3), αν και στο ζήτημα αυτό είναι νωρίς για να δοθεί οριστική 
απάντηση.  

'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8.3, οι αγορές προορισμού των κυπριακών 
εξαγωγών είχαν παρουσιάσει θεαματική άνοδο κατά την περίοδο 2000-2008.  
 

Διάγραμμα 8.3. 
Μεγέθυνση εξαγωγικών 
αγορών αγαθών και 
υπηρεσιών, όγκος 
Κυπριακών εξαγωγών 
και δείκτης εξαγωγικής 
επίδοσης (έτος 
2000=100, 2000-2013 
και πρόβλεψη 2014-
2015) 

 

 

 

Η εξέλιξη αυτή σχετιζόταν σε σημαντικό βαθμό με τους ρυθμούς ανάπτυξης στην 
διεθνή οικονομία που σημειώθηκαν πριν την κρίση. Ωστόσο, στη διάρκεια της 
δεκαετίας του 2000, 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, κατά την εν λόγω περίοδο, ήταν μικρότερη από την 
αντίστοιχη μεγέθυνση των αγορών προορισμού (βλ. διάγραμμα 8.3). Αντιθέτως, εν 
μέσω κρίσης (2008-2013), ενώ οι αγορές προορισμού των εξαγωγών 
συρρικνώθηκαν, ο όγκος των Κυπριακών εξαγωγών αυξήθηκε κατά το 2010-2011 
ταχύτερα από όσο μεγεθύνθηκαν οι αγορές αυτές, χάρη στις ευνοϊκότερες τιμές 
που διαμόρφωσαν τότε οι επιχειρήσεις της Κύπρου. Κατά το 2012-2013, όμως, οι 
τιμές των Κυπριακών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν με αποτέλεσμα 
να υπάρξει πτώση του όγκου των εξαγωγών. Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 3 (βλ. 
διαγράμματα 3.14 και 3.15) η αύξηση των τιμών των εξαγωγών οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μετέτρεψαν την κατακόρυφη πτώση των μισθών σε 
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κέρδη αντί να την μετατρέψουν σε μείωση των τιμών. Για να αποτιμήσουμε σωστά 
τις εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου διορθώνουμε τον όγκο των εξαγωγών της με 
την μεγέθυνση των αγορών προορισμού των κυπριακών εξαγωγών. Μετά από μια 
τέτοια προσαρμογή (η οποία περιγράφεται, στα στοιχεία της βάσης δεδομένων 
Ameco, από τη μεταβλητή Market performance of exports of goods and services on 
export weighted imports of goods and services: 37 industrial countries) 
διαπιστώνουμε ότι ο δείκτης εξαγωγικής επίδοσης της Κύπρου (διάγραμμα 8.3) 
παρουσίασε πτώση μέχρι το 2008, πλην όμως και αξιοσημείωτη βελτίωση κατά το 
2009-2012. Το 2013, όμως, υπήρξε επιδείνωση των εξαγωγικών επιδόσεων της 
Κύπρου που θα συνεχιστεί και κατά το 2014-2015 (σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η επιδείνωση αυτή ήταν το αποτέλεσμα της διαμόρφωσης 
των τιμών των Κυπριακών εξαγωγών σε μη ανταγωνιστικά επίπεδα προκειμένου να 
μετατραπεί η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε αύξηση των 
περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων. Σε μεσοπρόθεσμη βάση, το διάγραμμα 8.3 
δείχνει ότι ο όγκος των Κυπριακών εξαγωγών, στη διάρκεια της κρίσης, μειώθηκε 
εξαιτίας της συρρίκνωσης της εξωτερικής ζήτησης, αλλά και εξαιτίας της πολιτικής 
τιμών των εξαγωγικών επιχειρήσεων που το 2013 αύξησαν τις τιμές τους ακριβώς 
κατά την στιγμή που τους προσφέρθηκε μεγάλη μείωση του κόστους εργασίας.  
 

Διάγραμμα 8.4. 
Εμπορικό πλεόνασμα 
υπηρεσιών 
(δισεκατομμύρια ευρώ, 
σε τιμές 2005, 1995-2013 
και πρόβλεψη 2014-
2015) 

 

 

Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της Κύπρου βασίζεται στο 
πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών (διάγραμμα 8.4), το οποίο κυμαινόταν στη 
διάρκεια της δεκαετίας του 2000 στο εσωτερικό της ζώνης των 3,0 έως 3,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ (σε σταθερές τιμές 2005). Η σταθερότητα αυτή του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανατράπηκε 



 
 

117 

 

το 2011, όταν άρχισε η σταδιακή μείωση. Στο τέλος του 2013, ανέρχεται σε περίπου 
2,8 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2005), και παρουσιάζει μείωση της τάξης 
του 15% έναντι του μέσου όρου της περιόδου της δεκαετίας του 2000. 
 

Διάγραμμα 8.5. 
Εμπορικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών 
% του ΑΕΠ (1996-2013 
και πρόβλεψη 2014-
2015) 

 

 

 

Το άθροισμα δύο επιμέρους ισοζυγίων (ισοζυγίου αγαθών και ισοζυγίου 
υπηρεσιών) σχηματίζει το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών του οποίου η 
εξέλιξη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, φαίνεται στο διάγραμμα 8.5. 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 θετική επίδοση αντιστράφηκε από το 2002, ιδιαίτερα δε από το 2005, όταν 
η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών ήταν πολύ μεγάλη (περίπου κατά 
7% του ΑΕΠ από το 2005 στο 2008). Το αποτέλεσμα ήταν το έλλειμμα ελλείμματος 
του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να ανέλθει στο 11% περίπου το 2008 έναντι 
1,6% το 2002. Στην συνέχεια, εξαιτίας της κρίσης της Κυπριακής οικονομίας, της 
περιστολής της εσωτερικής ζήτησης και της συνακόλουθης μείωσης των 
εισαγωγών, το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησε στο 
επίπεδο του -6% κατά το 2009-2010, και από το 2011 και μετά, το έλλειμμα 
συρρικνώθηκε εντυπωσιακά ώστε κατά το 2013 απέληξε σε πλεόνασμα. Για το 2014 
και 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πλεόνασμα της τάξης του 4% του ΑΕΠ.  
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Οι εξελίξεις αυτές φαίνονται και στο διάγραμμα 8.6, που περιγράφει τις μεταβολές 
του όγκου των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, και δείχνει ότι 
η βελτίωση του ισοζυγίου έχει προέλθει αποκλειστικά από την θεαματική 
υποχώρηση των εισαγωγών. Η μείωση του όγκου των εξαγωγών έχει επιβαρύνει το 
ισοζύγιο, του οποίου η βελτίωση έχει προέλθει αποκλειστικά και μόνον από την 
μεγάλη μείωση της εγχώριας ζήτησης, που χαρακτηρίζει τις συνθήκες κρίσης στις 
οποίες βρίσκεται η οικονομία. 
 

Διάγραμμα 8.6. Όγκος 
εξαγωγών και 
εισαγωγών 
(εκατομμύρια ευρώ σε 
τιμές 2005, 1995-2013 
και πρόβλεψη 2014-
2015) 

 

 

Όσον αφορά τις άλλες συνιστώσες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, οι 
καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις20, που κατά το παρελθόν (1995-2008) κάλυπταν 
ένα μέρος του ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών σε ύψος 1% του ΑΕΠ κατά μέσον 
όρο (διάγραμμα 8.7), έχουν επιβαρύνει, στη διάρκεια της κρίσης, το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών κατά περίπου -1% του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, η συμβολή των 
καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων στο ισοζύγιο αναμένεται να καταστεί και πάλι 
θετική κατά την επόμενη διετία (πρόβλεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής).  

Διαρθρωτική αδυναμία της κυπριακής οικονομίας αποτελεί και η μόνιμη καθαρή 
εκροή πρωτογενούς εισοδήματος21 που κυμαινόταν γύρω στο 4% του ΑΕΠ ετησίως 
                                                
20 Οι καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις (ή μονομερείς τρέχουσες μεταβιβάσεις) κατοίκων από και προς 
το εξωτερικό, είναι χρηματικές ροές χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
είναι η εισροή πόρων από την ΕΕ και τα εμβάσματα των μεταναστών. 
21 Το καθαρό πρωτογενές εισόδημα περιλαμβάνει τις ροές με το εξωτερικό, αφενός μεν των αμοιβών 
εργασίας, αφετέρου δε των κερδών. 
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μέχρι την έναρξη της κρίσης, μειώθηκε στη συνέχεια (2010-2011), αλλά απέκτησε 
προβληματικό χαρακτήρα το 2012-2013 (διάγραμμα 8.7). Αναμένεται δε η εκροή 
πρωτογενούς εισοδήματος να φτάσει περίπου τις επτά εκατοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ κατά το 2015. 
 

Διάγραμμα 8.7. 
Τρέχουσες μεταβιβάσεις 
και πρωτογενές εισόδημα 
(% του ΑΕΠ, 1996-2013 
και πρόβλεψη 2014-
2015) 

 

 

Το καθαρό πρωτογενές πλεόνασμα παρουσιάζει επιδείνωση σε πιο μακροχρόνια 
περίοδο -εάν δηλαδή λάβουμε υπόψη μας όχι μόνον τη δεκαετία του 2000 αλλά και 
του 1990. Αυτό φαίνεται στη καμπύλη εξομάλυνσης της χρονολογικής σειράς του 
πρωτογενούς εισοδήματος στο διάγραμμα 8.7. Αυτή η εξέλιξη σχετίζεται με τον 
αυξημένο αριθμό εταιριών ξένης ιδιοκτησίας που έχουν ως βάση τους την Κύπρο 
(με διάφορες νομικές μορφές, άμεση παρουσία, θυγατρικές κλπ). Βεβαίως, η 
σημαντική παρουσία αυτών των εταιριών στην Κύπρο μεταβάλλει το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών με τρόπο που δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά σε αλλαγές 
στην ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας. Επιπλέον, τα μη διανεμόμενα 
κέρδη αυτών των εταιριών και η επανεπένδυσή τους στην Κύπρο καταγράφονται 
ως εκροή στο ισοζύγιο εισοδήματος από το ένα μέρος, και ως εισροή άμεσων 
επενδύσεων στο άλλο. Επομένως, στο ισοζύγιο εισοδήματος εμφανίζονται ως 
εκροές αξίες οι οποίες επενδύονται τελικά στην Κυπριακή οικονομία. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να στρεβλώνεται η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως 
δείκτης ανταγωνιστικότητας. 
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Ως αποτέλεσμα αυτών των δυσμενών εξελίξεων, η βελτίωση του εμπορικού 
ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών δεν έχει μετατραπεί σε θετικό ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών. 
 

Διάγραμμα 8.8. Ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών 
% του ΑΕΠ (1996-2013 
και πρόβλεψη 2014-
2015) 

 

 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (που είναι το άθροισμα του ισοζυγίου αγαθών 
και υπηρεσιών, καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων και καθαρού πρωτογενούς 
εισοδήματος) (διάγραμμα 8.8), παρουσίασε μεγάλη επιδείνωση από το 2004 μέχρι 
το 2008, όταν η Κυπριακή οικονομία είχε στραφεί προς την εγχώρια ζήτηση και 
ακολουθούσε ένα εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο όμως αναγκαστικά 
αύξανε και τις εισαγωγές. Από το 2009 και μετά, η βελτίωση του εμπορικού 
ισοζυγίου μείωσε και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όμως, η πορεία των 
τρεχουσών συναλλαγών προς ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο εμποδίζεται από το 
έλλειμμα του καθαρού πρωτογενούς εισοδήματος και των καθαρών τρεχουσών 
μεταβιβάσεων, παρά την θεαματική βελτίωση του εξωτερικού εμπορίου (δηλαδή 
του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών).  

Αυτό γίνεται εμφανές από το διάγραμμα 8.9, που συγκρίνει το εμπορικό ισοζύγιο 

(αγαθών και υπηρεσιών) με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η εικόνα όμως 

αυτή δεν είναι πλήρως αξιόπιστη διότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφανίζονται ως εκροές τα επανεπενδυόμενα 

κέρδη των ξένων εταιριών στην Κύπρο. Εάν διορθώσουμε το ισοζύγιο ώστε να μην 

παρουσιάζει αυτή την αδυναμία, βρίσκουμε ότι είναι αρκετά πλησιέστερο του 

εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών και τείνει να είναι ισοσκελισμένο. 
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Διάγραμμα 8.9. Ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών 
και ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών (% του 
ΑΕΠ, 1995-2013 και 
πρόβλεψη 2014-2015) 

 

 

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 αναδείχθηκε σε αποφασιστικής σημασίας 

παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.  

Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας δεν εκδηλώθηκε, τότε, εξαιτίας της μαζικής 

εισροής ξένων κεφαλαίων, είτε με την μορφή χρηματιστικών τοποθετήσεων 

(κυρίως 2003-2006) είτε με την μορφή καταθέσεων (μετά το 2006) που 

προέρχονταν κυρίως από την Ελλάδα, την Ρωσία και την Κεντρική Ασία. Αυτές οι 

εισροές εξηγούν την ταυτόχρονη αύξηση των αποταμιεύσεων (που πέρασαν από 
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το 17% το 2003 σε 23% το 2008), την διεύρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών και την αύξηση της επένδυσης. Μετά το 2009, όμως, αυτή η 

κατάσταση ανατράπηκε και αντιστράφηκε εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης. Για 

τους λόγους αυτούς είναι κρίσιμης σημασίας το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των 

τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να παραγάγουν προϊόν υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας για το οποίο αυξάνεται η διεθνής ζήτηση, αλλά και της 

ανασύνταξης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Αυτές οι 

αλλαγές είναι αναγκαίες ώστε η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, 

που παρατηρείται κατά τα τελευταία έτη, να αλλάξει βάση και να μην στηρίζεται 

στη μείωση των εισαγωγών (για τις οποίες θα έπρεπε να περιμένουμε ότι θα 

αυξηθούν ξανά στο μέλλον όταν θα υπάρξει επανεκκίνηση της αναπτυξιακής 

πορείας της Κύπρου), αλλά να στηρίζεται στις εξαγωγές. Το ζητούμενο είναι να 

υπάρχει ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών σε επίπεδο  του 

ΑΕΠ τόσο υψηλό ώστε να διασφαλίζεται στον πληθυσμό επίπεδο ζωής συγκρίσιμο 

ή υψηλότερο από το αντίστοιχο του πρώτου μισού της δεκαετίας του 2000. 

 

Διάγραμμα 8.10. 
Πραγματική 
σταθμισμένη 
συναλλαγματική 
ισοτιμία (έτος 
2005=100, 
τριμηνιαία 
στοιχεία εποχικά 
διορθωμένα, 
2005-2013) 

 

 

Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (υπολογισμένη με βάση τις 
τιμές στην Κύπρο και στις ανταγωνίστριες χώρες), που είναι παράγοντας 
ανταγωνιστικότητας, επηρεάζει σημαντικά τις εξωτερικές ανταλλαγές της Κύπρου. 
Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις περιόδους ανατίμησης του ευρώ που οδήγησαν και σε 
μεγάλη αύξηση της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
Κύπρου έναντι του συνόλου των ανταγωνιστριών χωρών (διάγραμμα 8.10).  
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Μετά το 2009, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η κατάσταση αυτή ανατράπηκε και 
υπήρξε υποχώρηση της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας 
έναντι του συνόλου των ανταγωνιστριών χωρών εξαιτίας της υποχώρησης της 
ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. 

Οι μεταβολές αυτές της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
Κύπρου έχουν άμεση αντανάκλαση στις εξαγωγές και τις εισαγωγές, επομένως στη 
διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου. Το αντίστροφο της πραγματικής 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η ανταγωνιστικότητα τιμής, δηλαδή 
ένα αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης των τιμών στην Κύπρο έναντι του συνόλου των 
ανταγωνιστριών χωρών.  
 

Διάγραμμα 8.11. Τιμές 
εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών έναντι 37 
αναπτυγμένων χωρών 
(έτος 2005=100, 1997-
2013 και πρόβλεψη 
2014-2015) 

 

 
Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνονται από την ανάλυση των τιμών των εξαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών. Από το 1997 έως το 2009, οι τιμές εξαγωγών της Κύπρου 
έναντι των 37 κυριότερων αναπτυγμένων χωρών, υπολογισμένες σε δολάρια 
(λαμβάνοντας δηλαδή τις τελικές τιμές, που επηρεάζονται από την συναλλαγματική 
ισοτιμία του ευρώ) παρουσίασαν αύξηση κατά 19% (διάγραμμα 8.11). Υπήρξε 
επομένως, κατά τα έτη 1997-2009, μεγάλη μείωση της ανταγωνιστικότητας τιμής 
που οφειλόταν στην ανατίμηση του νομίσματος (όπως δείχνει η σύγκριση των δύο 
χρονολογικών σειρών του διαγράμματος 8.11). Αντιθέτως, μέσα στην κρίση, και πιο 
συγκεκριμένα από το 2010, με την υποχώρηση της ονομαστικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας του ευρώ, υπήρξε μεγάλη βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα τιμής κατά 
περίπου 8%. Αποκαταστάθηκε έτσι, μέσα σε τρία χρόνια, περίπου το 1/3 της 
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απώλειας ανταγωνιστικότητας τιμής των ετών 1997-2008. Αυτή η μεταβολή είχε 
αντανάκλαση στην πορεία των εξαγωγών που ενισχύθηκαν πρόσκαιρα έως ότου 
αρχίσει η ανατίμηση του ευρώ κατά το 2013. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την 
έντονη εξάρτηση των Κυπριακών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από τις τιμές, 
άρα εξ αντιθέτου, ότι η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα δεν είναι ισχυρή. 

Γίνεται έτσι φανερή η σημαντική επίπτωση της τρέχουσας συναλλαγματικής 
ισοτιμίας του ευρώ στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου. Η συνέχιση της ανατίμησης 
του ευρώ για την επόμενη διετία, εάν πραγματοποιηθεί, μπορεί να αποτελέσει ένα 
από το κυριότερα εμπόδια στην ισοσκέλιση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
βραχυπρόθεσμα. Αυτή η ανάλυση υπογραμμίζει, για ακόμη μία φορά, αφενός μεν 
την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, αφετέρου 
δε, την εγκατάλειψη εκ μέρους των επιχειρήσεων, της πολιτικής διατήρησης 
υψηλών περιθωρίων κέρδους. 

Διάγραμμα 8.12. Όγκος εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε επιλεγμένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000-2013 (έτος 2000=100) 

 

Η σύγκριση των εξαγωγών της Κύπρου με άλλες χώρες, υπογραμμίζει με έναν 
άλλον τρόπο το επείγον των δύο παραπάνω αλλαγών (διαγράμματα 8.12 και 8.13). 
Στο διάγραμμα 8.12 φαίνεται ότι ο όγκος εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 
αυξήθηκε, από το 2000 έως το 2013, θεαματικά για την Γερμανία (αύξηση περίπου 
90%) για την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ αντιθέτως αυξήθηκε 
ελάχιστα για την Ελλάδα και την Κύπρο.  
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Αυτό εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών στις χώρες αυτές (διάγραμμα 8.13): Η Γερμανία και η Ιρλανδία αύξησαν 
τις τιμές των εξαγωγών τους λιγότερο από 10% ενώ η Κύπρος κατά 22% και η 
Ελλάδα κατά 41%. 

Διάγραμμα 8.13. Τιμές εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε επιλεγμένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000-2013 (έτος 2000=100) 
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Κεφάλαιο 9 
 

Εσωτερική και 
εξωτερική 
ισορροπία της 
Κυπριακής 
οικονομίας 
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Η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται από την έναρξη της ύφεσης, το 2009, μέχρι 
σήμερα, σε διαδικασία προσαρμογής, δηλαδή σε διαδικασία εξισορρόπησης των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών της. Η πρώτη μεγάλη ανισορροπία που υπήρχε 
το 2008 ήταν η εξωτερική ανισορροπία, δηλαδή το πολύ μεγάλο έλλειμμα στο 
εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Η δεύτερη ανισορροπία, η οποία 
δημιουργήθηκε εξαιτίας της κρίσης, και απέκτησε προβληματικό χαρακτήρα με 
την τραπεζική κρίση του 2013, είναι το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα. 
Μεγάλες επίσης εσωτερικές ανισορροπίες ήταν η συσσώρευση ιδιωτικού χρέους 
και η υπερβολική άνοδος των τιμών των ακινήτων. Αντιθέτως, ο γενικός δείκτης 
πληθωρισμού (είτε αποπληθωριστής του ΑΕΠ, είτε δείκτης τιμών καταναλωτή) 
διατηρήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

Η διαδικασία προσαρμογής της Κυπριακής οικονομίας είχε ως σημείο εκκίνησης 
το έτος 2009 και περιλαμβάνει μια πρώτη φάση προσαρμογής μέσω των 
αυθόρμητων μηχανισμών της αγοράς (market driven adjustment) με σχετικά 
περιορισμένες παρεμβάσεις από το κράτος, και μια δεύτερη φάση προσαρμογής 
που οδηγείται κυρίως από κρατικές παρεμβάσεις (policy driven adjustment), 
ιδιαίτερα από την στιγμή της παρέμβασης της τρόικας με το πρόγραμμα 
προσαρμογής. 

Στο διάγραμμα 9.1 (βλ. στην επόμενη σελίδα), στο οποίο ο οριζόντιος άξονας είναι 
ο όγκος του προϊόντος (δηλαδή το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές) και στον κατακόρυφο 
άξονα είναι η ανταγωνιστικότητα τιμής (δηλαδή ο λόγος των τιμών Ρ*/Ρ, όπου Ρ* 
είναι οι τιμές των ανταγωνιστριών χωρών και Ρ οι εγχώριες τιμές), μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε την πορεία της οικονομίας και να διακρίνουμε περιόδους και 
κρίσιμης σημασίας μεταβολές.  

Μπορούμε καταρχάς να διακρίνουμε τα έτη επιβράδυνσης της οικονομίας από το 
τρίτο τρίμηνο του 2001 (2001Q3) έως το τρίτο τρίμηνο του 2003 (2003Q3). Αυτό 
φαίνεται από την πολύ μικρή μετατόπιση προς τα δεξιά των σημείων που 
παριστούν τα τρίμηνα 2001Q3 έως 2003Q3. Αντιθέτως, τα ίδια σημεία 
παρουσιάζουν μετατόπιση προς τα κάτω, δείχνοντας έτσι ότι υπήρξε επιδείνωση 
της ανταγωνιστικότητας τιμής. Με άλλα λόγια υπήρξε αύξηση των εγχωρίων 
τιμών έναντι των τιμών των ανταγωνιστριών χωρών. Η αύξηση αυτή οφειλόταν 
αποκλειστικά στις μεταβολές της σταθμισμένης ονομαστικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας της Κυπριακής λίρας καθώς στον υπολογισμό του λόγου Ρ*/P, οι τιμές 
(Ρ* και Ρ) μετατρέπονται στο ίδιο νόμισμα κάνοντας χρήση της ονομαστικής 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας. Έτσι, κάθε ανατίμηση του εθνικού 
νομίσματος αυξάνει τις εγχώριες τιμές και μειώνει τις τιμές των ανταγωνιστριών 
χωρών, και αντιστρόφως.  

Επίσης, όταν οι εγχώριες τιμές σε εθνικό νόμισμα αυξάνονται κατά προσέγγιση με 
τον ίδιο ρυθμό με τις τιμές των ανταγωνιστών επίσης σε εθνικό νόμισμα, τότε οι 
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μεταβολές στην ανταγωνιστικότητα τιμής ανάγονται σε μεγάλο βαθμό στις 
μεταβολές της ονομαστικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στην υπό 
εξέταση περίοδο, αυτό συνέβαινε συχνά στην Κύπρο. Στο μεν διάγραμμα 3.15 
φαίνεται ότι οι τιμές υπολογισμένες χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες αυξάνονταν στην Κύπρο με ρυθμούς παραπλήσιους 
προς τις ανταγωνίστριες χώρες, στο δε διάγραμμα 9.2 (βλ. στην επόμενη σελίδα) 
φαίνεται η έντονη εξάρτηση της ανταγωνιστικότητας τιμής από την ονομαστική 
σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία. 

Διάγραμμα 9.1. Όγκος παραγωγής και ανταγωνιστικότητα τιμής (τριμηνιαία στοιχεία εποχικά 
διορθωμένα, χρονική περίοδος 2000 Q1-2013 Q2) 
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Η μείωση της ανταγωνιστικότητας τιμής κατά τα τρίμηνα 2001Q3-2003Q3, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 9.2, οφειλόταν αποκλειστικά στις μεταβολές της 
σταθμισμένης ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της Κυπριακής λίρας: η μεν 
ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία αυξήθηκε κατά 10,5%, η δε 
ανταγωνιστικότητα τιμής μειώθηκε κατά 10,2%. Αυτή η σχέση έντονης εξάρτησης 
μεταξύ των δύο μεγεθών ίσχυσε γενικά μέχρι σήμερα. 

Διάγραμμα 9.2. Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία και ανταγωνιστικότητα 
τιμής (2000 Q1-2013Q2, τρίμηνο 2000 Q1=100) 

 

Τα χρόνια της στασιμότητας και της ανατίμησης του εθνικού νομίσματος, 
διαδέχθηκε μια περίοδος μεγέθυνσης της εσωτερικής ζήτησης. Πρόκειται για τα 
έτη που περιγράψαμε στα κεφάλαια 2 και 3 (και στην έκθεση του ΙΝΕΚ για το έτος 
2012), ως περίοδο εσωστρεφούς ανάπτυξης με κινητήρια δύναμη την εσωτερική 
ζήτηση και την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού (financialisation), 
σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές αποτελούσαν 
τον κυριότερο κινητήρα της οικονομίας.  

Στο διάγραμμα 9.1 παρατηρούμε την σημαντική μετατόπιση προς τα δεξιά των 
σημείων της καμπύλης που δείχνει ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε με υψηλούς ρυθμούς. Στην 
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διάρκεια αυτής της περιόδου, το μικρό έλλειμμα που υπήρχε στο εμπορικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών μέχρι το 2003 (πλεόνασμα μέχρι το 2001) διευρύνθηκε σε 
έλλειμμα αυξανόμενο με ταχείς ρυθμούς (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 8). Οι 
ανταγωνιστικές επιδόσεις της Κύπρου στο εξωτερικό εμπόριο επιδεινώθηκαν σοβαρά 
(διάγραμμα 8.3). Αυτό προήλθε από δύο παράγοντες: ο πρώτος παράγοντας ήταν η 
ταχεία αύξηση της εσωτερικής ζήτησης που ευνοεί τις εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών, και ο δεύτερος παράγοντας ήταν το ανατιμημένο νόμισμα, το οποίο 
ανατιμήθηκε περαιτέρω κατά το 2003Q4-2004Q4 πριν σταθεροποιηθεί για δυόμιση 
έτη (2015Q1-2017Q2). Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των ετών 2004-2008, 
πραγματοποιήθηκε με κυριότερες κινητήριες δυνάμεις την ιδιωτική κατανάλωση και 
την οικοδομή (που ενισχύθηκαν από την πτώση των επιτοκίων, τον άνετο δανεισμό 
και την γενικότερη ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού) και οδήγησε 
μεν σε μια πενταετία ανόδου του ΑΕΠ ανά κάτοικο, πλην όμως και στην δημιουργία 
μεγάλων εξωτερικών ελλειμμάτων καθώς το παραγωγικό σύστημα της Κύπρου, 
ιδιαίτερα ο τουρισμός, δεν μπορούσαν πλέον να προσφέρουν προϊόντα επαρκώς 
ανταγωνιστικά ώστε να στηρίξουν το επίπεδο ανάπτυξης που επιτεύχθηκε τότε. 
Βεβαίως, το πρόβλημα αυτό αναδείχθηκε έντονα στην συνέχεια, διότι κατά τα έτη 
2004-2008, ο χρηματοπιστωτικός τομέας κάλυπτε τις αδυναμίες του εξωτερικού 
εμπορίου με την εισροή κεφαλαίων και έδινε την εντύπωση ότι το πρόβλημα του 
μεγάλου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών είχε βρει τη λύση 
του.  

Από το 2009, η περίοδος αυτή κλείνει και η Κυπριακή οικονομία εισέρχεται σε 
διαδικασία προσαρμογής, σε φάση ύφεσης και διόρθωσης των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών της (εξωτερικό έλλειμμα, υψηλές τιμές ακινήτων, υπερχρέωση 
νοικοκυριών) αλλά και ανάδυσης νέων (δημόσιο έλλειμμα και δημόσιο χρέος). Από 
τότε το ΑΕΠ μειώνεται ως αντίτιμο για την εξάλειψη των μεγάλων ελλειμμάτων στο 
εξωτερικό εμπόριο επειδή ο όγκος των εξαγωγών μειώνεται και η διόρθωση 
πραγματοποιείται μέσω της συρρίκνωσης των εισαγωγών (επομένως της εσωτερικής 
ζήτησης, άρα και του ΑΕΠ) (διαγράμματα 8.6 και 8.1). 

Συνοψίζοντας, κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000, η κυπριακή οικονομία 
βρισκόταν στο ανώτερο αριστερό τμήμα του διαγράμματος 9.1, δηλαδή σε μια 
περιοχή υψηλής ανταγωνιστικότητας τιμής και χαμηλής εσωτερικής ζήτησης (σε 
σύγκριση με την σημερινή). Τόσο η υψηλή ανταγωνιστικότητα τιμής όσο και το 
χαμηλότερο επίπεδο ζήτησης επέτρεπαν στην κυπριακή οικονομία να παράγει 
πλεονάσματα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Το 2008, η οικονομία 
είχε μετατοπιστεί στο κατώτερο δεξιό τμήμα του διαγράμματος, με χαμηλότερη 
ανταγωνιστικότητα τιμής και υψηλότερη εσωτερική ζήτηση. Τόσο η χαμηλότερη 
ανταγωνιστικότητα τιμής όσο και το υψηλότερο επίπεδο εσωτερικής ζήτησης 
οδήγησαν στην μεγέθυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Στα 
έτη 2009-2013, η εγχώρια ζήτηση μειώνεται και η οικονομία μετατοπίζεται προς το 
αριστερό μέρος του διαγράμματος πλησιάζοντας έτσι στο ισοσκελισμένο εξωτερικό 
εμπόριο (αγαθών και υπηρεσιών). Το πρόβλημα που παρουσιάζεται τώρα είναι ότι η 
οικονομία δεν μετατοπίζεται προς το άνω αριστερά μέρος του διαγράμματος, δηλαδή 
στην περιοχή μειωμένου ΑΕΠ πλην όμως αυξημένης ανταγωνιστικότητας, αλλά προς 
το κάτω αριστερά, στην περιοχή μειωμένου ΑΕΠ και μειωμένης ανταγωνιστικότητας 



 
 

131 

 

τιμής. Μια τέτοια μετατόπιση, όμως, δημιουργεί εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για 
την ισοσκέλιση του κρατικού προϋπολογισμού, διότι σε χαμηλότερο επίπεδο του 
ΑΕΠ τα έσοδα καθίστανται μικρότερα και οι δαπάνες υψηλότερες, με αποτέλεσμα η 
κυβέρνηση να αναγκασθεί να καταφύγει σε περικοπές δαπανών και 
υπερφορολόγηση, και να βυθίσει έτσι την οικονομία σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση. 

Διάγραμμα 9.3. Όγκος παραγωγής και ανταγωνιστικότητα τιμής κατά την περίοδο 
προσαρμογής (τριμηνιαία στοιχεία εποχικά διορθωμένα, χρονική περίοδος 2007 Q1-2013 Q2) 

 

Πιο αναλυτικά, η προσαρμογή της οικονομίας από το 2009 και μετά έχει ως εξής: 

Στη διάρκεια του 2007 και του πρώτου εξαμήνου του 2008, η ισχυρή ανατίμηση 
του ευρώ μείωσε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα τιμής της Κυπριακής 
οικονομίας περίπου κατά 5% (διάγραμμα 9.3) επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο 
το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
εξακολουθούσε να χρηματοδοτεί την εσωτερική ζήτηση και να καλύπτει τα 
ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μέσω της εισροής κεφαλαίων, η 
μεγέθυνση του ΑΕΠ συνεχίστηκε προκαλώντας και αυξήσεις της απασχόλησης και 
των μισθών με θετικές επιπτώσεις για την εσωτερική ζήτηση. Αυτή η διαδικασία 
συνεχίστηκε μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2008. Η έναρξη της διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν και το σημείο διάρρηξης του μοντέλου του 
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χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού που είχε επικρατήσει μέχρι τότε καθώς 
αποκαλύφθηκαν όλες οι αδυναμίες του. Το 2009 ήταν ένα έτος ύφεσης (-1,9%) την 
οποία συνόδευαν η περαιτέρω απώλεια ανταγωνιστικότητας τιμής, η έναρξη της 
διόρθωσης του εμπορικού ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών (αποκλειστικά 
εξαιτίας της μείωσης των εισαγωγών) και η εμφάνιση ενός σχετικά μικρού 
δημοσίου πρωτογενούς ελλείμματος καθώς η ύφεση μείωσε τα δημόσια έσοδα και 
αύξησε τις δαπάνες. 

Ακολούθησαν δύο έτη ήπιας ανάκαμψης του ΑΕΠ (αθροιστικά για το 2010 και το 
2011, +1,7%) χάρη στην οποία ανακτήθηκε το χαμένο έδαφος σε σχέση με το 2008. 
Η διετία 2010-2011 βασίστηκε στις εξαγωγές (διάγραμμα 2.5) μετά από μια 
παρατεταμένη περίοδο ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης από 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Η αύξηση των εξαγωγών οφειλόταν αφενός μεν σε διαρθρωτικούς ή εξωγενείς 
παράγοντες (διαφοροποίηση του γεωγραφικού προσανατολισμού των εξαγωγών, 
πολιτική κατάσταση σε άλλους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου), 
αφετέρου δε στην αποδυνάμωση του ευρώ κατά περίπου 6% (αποδυνάμωση που 
σχετιζόταν με την ελληνική κρίση και τις απαισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον 
της ευρωζώνης, διάγραμμα 9.3) (βλ. επίσης αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 2, 
ιδιαίτερα στα διαγράμματα 2.3 και 2.4).  

Ωστόσο, στην ανάκαμψη των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της διετίας 2010-
2011 δεν υπήρξε συνέχεια εξαιτίας της σταθεροποίησης της σταθμισμένης 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, της διεθνούς ύφεσης, αλλά και εξαιτίας της πολιτικής 
περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων που προτιμούν, προς το παρόν τουλάχιστον, 
να μετατρέπουν τις μεγάλες μειώσεις των μισθών της διετίας 2012-2013 σε αύξηση 
των περιθωρίων κέρδους αντί της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τιμής 
(διαγράμματα 4.7 έως 4.13). 

Πράγματι, από το 2012, ο όγκος εξαγωγών, μετά από την άνοδο του 2010-2011 
υποχωρεί (διάγραμμα 8.3.), και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα υποχωρήσει και κατά το 2014.  

Αυτό επιτείνει την ύφεση που προκαλεί η ραγδαία υποχώρηση της εσωτερικής 
ζήτησης (ιδιωτική κατανάλωση, δημόσια κατανάλωση, επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου, μείωση των δανείων, προσπάθεια μείωσης του χρέους των 
επιχειρήσεων, περιστολή της ρευστότητας από την δημοσιονομική πολιτική και την 
τραπεζική κρίση, εκρηκτική άνοδος του αριθμού των ανέργων, κατακόρυφη μείωση 
των μισθών).  

Η περίοδος αυτή, της μεγάλης ύφεσης 2012Q1-2013Q4 εμφανίζεται με εξαιρετική 
σαφήνεια στο διάγραμμα 9.3 μόνον μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2013, που 
είναι τα τελευταία διαθέσιμα τριμηνιαία στοιχεία. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι κατά τα 
τελευταία δύο τρίμηνα του 2013 είχαμε περαιτέρω μείωση του όγκου της 
παραγωγής.  
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Η πτώση αυτή του ΑΕΠ έχει οδηγήσει σε πλήρη διόρθωση του ελλείμματος στο 
εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 8), πλην 
όμως, όχι με αύξηση του όγκου των εξαγωγών (που αντιθέτως μειώθηκαν το 2012-
2013), αλλά με περιστολή της εσωτερικής ζήτησης και των εισαγωγών.  

Ταυτοχρόνως, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους εκμεταλλευόμενες 
την κατακόρυφη πτώση των μισθών (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 4, ιδιαίτερα στα 
διαγράμματα 4.10 έως 4.13).  

Η αύξηση των περιθωρίων κέρδους εν μέσω κρίσης είναι ένα φαινόμενο που αφορά  
όλες τις χώρες της ευρωζώνης που βρίσκονται σε διαδικασία προσαρμογής, πλην 
όμως σε διαφορετικούς βαθμούς. Στο διάγραμμα 9.4, όπου φαίνονται οι μεταβολές 
του μέσου περιθωρίου κέρδους, μπορούμε να διακρίνουμε εν μέρει διαφορετικές 
τακτικές των επιχειρήσεων σε διαφορετικές χώρες.  

Διάγραμμα 9.4. Μέσο περιθώριο κέρδους σε χώρες της ευρωζώνης που βρίσκονται σε 
διαδικασία προσαρμογής (αντίστροφο του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας, 2008-
2013) 

 

Στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, οι επιχειρήσεις μετατρέπουν το όφελος από την 
μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε αυξήσεις των περιθωρίων κέρδους. Το 
ίδιο ισχύει και για την Κύπρο κατά το 2012-2013.  

Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, οι επιλογές των επιχειρήσεων είναι μικτές: 
επιμερίζουν το όφελος από την μείωση των μισθών σε βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τιμής και σε αύξηση του περιθωρίου κέρδους.  
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Τέλος, στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται από τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους 
(Ευρωζώνη και ΕΕ-28) ότι το φαινόμενο αυτό, της  αύξησης των περιθωρίων 
κέρδους δεν απαντάται γενικά στην Ευρώπη αλλά στις χώρες που βρίσκονται σε 
διαδικασία προσαρμογής. 

Διάγραμμα 9.5. Εξαγωγική επίδοση των χωρών της ευρωζώνης που βρίσκονται σε διαδικασία 
προσαρμογής (όγκος εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διορθωμένος με την μεγέθυνση των 
αγορών προορισμού των εξαγωγών, 2008-2013) 

 

Όπως φαίνεται από την σύγκριση μεταξύ χωρών, στο διάγραμμα 9.5, οι εξαγωγικές 
επιδόσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες της πολιτικής τιμών των επιχειρήσεων κάθε 
χώρας. Η Πορτογαλία και η Ισπανία που αύξησαν μεν τα περιθώρια κέρδους αλλά 
συγκριτικά λιγότερο από τις άλλες χώρες επέτυχαν σημαντικές εξαγωγικές 
επιδόσεις. Αντιθέτως, οι εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας, όπου οι επιχειρήσεις 
αύξησαν τα περιθώρια κέρδους για τρίτο συναπτό έτος, είναι εξαιρετικά αρνητικές. 
Εξαιρετικά μέτρια ήταν και η εξαγωγική επίδοση της Ιρλανδίας (+5%) καθώς 
επιδόθηκε και αυτή σε θεαματική αύξηση των περιθωρίων κέρδους ήδη από το 
2010. Βεβαίως, το γεγονός ότι η Ιρλανδία διαθέτει εξαιρετικά ισχυρό εξαγωγικό 
τομέα την έχει προφυλάξει από αρνητικές επιδόσεις σαν και αυτές της Ελλάδας.  

Οι επιδόσεις της Κύπρου ήταν θετικές μέχρι και το 2012 επειδή διατήρησε τα 
περιθώρια κέρδους σε επίπεδα μειωμένα το 2010-2011 ή λογικά το 201222. Από το 
2013, όμως, η εκρηκτική άνοδος των περιθωρίων κέρδους, που επιτεύχθηκε με 

                                                
22 Το 2012 υπήρξε μεγάλη άνοδος των περιθωρίων κέρδους, όπως και το 2013. Επειδή όμως κατά το 
2011 τα περιθώρια ήταν μειωμένα, το 2012 βρέθηκαν σε ένα λογικό επίπεδο (βλ. διάγραμμα 9.4). 
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αντίστοιχη άνοδο των τιμών, μείωσε τον όγκο των εξαγωγών. Έτσι, ενώ οι 
επιχειρήσεις της Κύπρου υιοθετούσαν μια τακτική παρόμοια με αυτήν των χωρών 
της Ιβηρικής χερσονήσου, έχουν στραφεί τώρα σε μια τακτική απόλυτης 
προτίμησης του κέρδους έναντι της ανταγωνιστικότητας.  

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου, κατά το 2012-2013, δεν αποκρίθηκαν στη μείωση του 
μοναδιαίου κόστους εργασίας με μείωση των τιμών τους όπως προβλέπει η 
κυρίαρχη οικονομική θεωρία. Η εκτίμηση ότι θα υπάρξει αποπληθωρισμός χάρη 
στη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας βασίζεται στην θέση ότι σε 
χαμηλότερο επίπεδο χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού έχει 
αποδυναμωθεί η ισχύς των επιχειρήσεων στις αγορές προϊόντων, με αποτέλεσμα να 
έχουν μικρότερη δυνατότητα να αυξήσουν τις τιμές τους. Φαίνεται ωστόσο ότι αυτή 
η θέση δεν ισχύει, ή τουλάχιστον δεν ισχύει πάντα, δηλαδή σε όλες τις συνθήκες, 
όπως αποδεικνύει η εμπειρία των χωρών της ΕΕ που βρίσκονται σε διαδικασία 
προσαρμογής. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την θεαματική άνοδο του ακαθάριστου και του καθαρού 
λειτουργικού πλεονάσματος στην Κύπρο, κατά τα δύο τελευταία έτη, έναντι των 
αμοιβών εργασίας (διαγράμματα 3.16 και 4.11, βλ. τα αντίστοιχα σχόλια στο οικεία 
κεφάλαια).  

Επιπλέον, η δραματική μείωση των μισθών και η άνοδος της ανεργίας δημιουργούν 
συνθήκες παράτασης της ύφεσης που μεταλλάσσεται ήδη σε διαδικασία 
αποεπένδυσης (βλ. διαγράμματα 2.17 και 2.18). Μια διαδικασία αποεπένδυσης 
παγίου κεφαλαίου, όμως, αυξάνει περαιτέρω το ποσοστό ανεργίας και τους μισθούς 
και δημιουργεί έτσι έναν φαύλο κύκλο αυτοσυντηρούμενης ύφεσης.  

Επίσης, η συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού που επέρχεται με την 
αποεπένδυση, μετατρέπει ένα αυξανόμενο μέρος της ανεργίας σε διαρθρωτική, 
δηλαδή ανεργία που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς με αύξηση της ζήτησης 
αλλά απαιτεί επενδυτική προσπάθεια ανάλογη της αποεπένδυσης που προηγήθηκε. 

Με άλλα λόγια, αντί η ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας να ανέλθει 
στο επίπεδο ευημερίας που είχε επιτύχει πριν το 2009, έχει εκκινήσει μια 
διαδικασία μείωσης του επιπέδου ευημερίας στο υπάρχον, χαμηλό, επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας.  

Αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί, σε συνθήκες νομισματικής ένωσης, παρά μόνον εάν 
η επιχειρηματική τάξη σταματήσει να μετατρέπει σε ιδιοτελές όφελος (δηλαδή σε 
αύξηση του περιθωρίου κέρδους) ολόκληρη τη μείωση του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας αντί να το μετατρέπει σε μείωση των τιμών ώστε ο εξωτερικός τομέας της 
οικονομίας να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη της Κυπριακής οικονομίας, αλλά 
και να ανακάμψει η αγοραστική δύναμη του μισθού και να τονωθεί έτσι η ιδιωτική 
κατανάλωση ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μιας ανατροφοδοτούμενης σπείρας 
ύφεσης - μείωσης των μισθών -μείωσης της ζήτησης - αποεπένδυσης - ύφεσης.  
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Μακροπρόθεσμα δε, θα πρέπει να εκκινήσει μια διαδικασία αναδιάρθρωσης του 
παραγωγικού συστήματος ώστε να μπορεί να υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο 
ευημερίας. Το ΙΝΕΚ έχει επανειλημμένα διατυπώσει προτάσεις στις ετήσιες 
εκθέσεις του για την οικονομία καθώς και στην μελέτη "Η ανταγωνιστικότητα της 
Κυπριακής οικονομίας μετά την υιοθέτηση του ευρώ" (2011). 
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