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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ δίδει το Δεκέμβριο στη δημοσιότητα την  Έκθεση για 

την Οικονομία και την Απασχόληση 2015. Η έκθεση, που εκδίδεται ετησίως από το 2003, βα-

σίζεται κατά κύριο λόγο στη τράπεζα μακροοικονομικών δεδομένων AMECO της Γενικής Δι-

εύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ-

γκεκριμένα στα προσφάτως αναθεωρημένα στοιχεία της 5ης Νοεμβρίου 2015. Στηρίζεται, δη-

λαδή, στην ίδια τράπεζα μακροοικονομικών δεδομένων όπως και η φθινοπωρινή έκδοση της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πρόβλεψης 2015 (Autumn 2015 European Economic Forecast). Η 

έκθεση αξιοποιεί επίσης δεδομένα από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Στατιστικής (Eurostat). 

Η Κυπριακή οικονομία, μετά από μία τριετία (2012-2014) βαθιάς ύφεσης, ένεκα της τραπεζι-

κής κρίσης και των πολιτικών που επιλέγηκαν και εφαρμόστηκαν με ζηλευτή συνέπεια για 

την αντιμετώπισή της, επιστρέφει το 2015 σε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, γύρω στο 

1,2% σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης 

του 2015 έφερε μαζί του τη θριαμβολογία και τη γνωστή πλέον φιλολογία περί “success 

story” του κυπριακού προγράμματος προσαρμογής. 

Στον πρόλογο της περσινής έκδοσης της έκθεσης σημειώναμε ότι «μέσα στα επόμενα χρόνια 

είναι πιθανό να εμφανιστούν μικρές αυξήσεις του ΑΕΠ, οι οποίες θα γίνουν ίσως αντικείμενο 

θριαμβολογίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι όποια ανοδική πορεία ξεκινήσει θα έχει σαν 

σημείο αφετηρίας της το πολύ χαμηλό επίπεδο του ΑΕΠ στο οποίο έχουμε φτάσει. Για να κα-

λύψουμε το χαμένο έδαφος, για να ξαναβρούμε το επίπεδο του ΑΕΠ που είχαμε φτάσει το 

2008, θα χρειαστεί μια πενταετία με βάση τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών, που επι-

σημαίνουν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης στο εξής θα είναι σαφώς κατώτεροι από αυτούς που εί-

χαμε στις προηγούμενες δύο δεκαετίες». 

Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη γύρω στο 1,2% το 2015, 1,4% το 

2016 και 2,0% το 2017 επιβεβαιώνουν, ότι η προσπάθεια αναπλήρωσης του ΑΕΠ που χάθηκε 

θα είναι μακρόπνοη και υπολείπεται σημαντικά του αναγκαίου ρυθμού ανάπτυξης για την 

αποκατάσταση των ισορροπιών που διαταράχθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εάν επαλη-

θευθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2020 

ή ακόμη και 2021 για να επιστρέψει το ΑΕΠ στο επίπεδο του 2008. 

Περιθώριο για θριαμβολογία δεν αφήνουν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε 

για την απασχόληση (2015 0,2%, 2016, 1,2% και 2017 1,6%). Στην τριετία 2015-2017, η αύ-

ξηση της απασχόλησης θα έχει αντισταθμίσει μόνο το ¼ των απωλειών της τριετίας 2012-

2014. Με αυτούς τους ρυθμούς θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2025 για να επανέλθει η 

απασχόληση στο επίπεδο του 2008.  

 Έτσι, όταν θα ξαναβρούμε το επίπεδο του ΑΕΠ που είχαμε το 2008, προβλέπεται ότι θα έ-

χουν περάσει συνολικά δώδεκα χρόνια, και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για την απασχό-

ληση θα είναι δεκαεπτά χρόνια. Επιπλέον, η Κυπριακή οικονομία θα έχει ξαναβρεί το εισό-

δημα του 2008 μετά από δώδεκα έτη, αλλά όχι για όλους: εάν διατηρηθούν οι σημερινές ανι-

σότητες, αυτές που επιβλήθηκαν από την ασκούμενη οικονομική και διαρθρωτική πολιτική, 
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τότε για τους εργαζόμενους δεν θα χρειαστούν δώδεκα αλλά είκοσι χρόνια για να ανακτή-

σουν το επίπεδο του εισοδήματος που είχαν το 2008.  

Οι μεταβολές των καθαρών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, επίσης δεν είναι ενθαρρυντικές, 

αφού δείχνουν ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αποεπένδυσης που 

θα συνεχιστεί και κατά το 2016-2017.  

Η εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτό το δύσκολο 

μέλλον που διαγράφεται για την Κυπριακή οικονομία, που είναι ένα μέλλον αργής ανάπτυ-

ξης. Εάν δεν αλλάξουν οι κοινωνικοί συσχετισμοί δυνάμεων, θα είναι επιπλέον ένα μέλλον 

ανισοτήτων σε βάρος των εργαζόμενων τάξεων. Η έκθεση του ΙΝΕΚ παρακολουθεί τις εξελί-

ξεις, όπως κάθε έτος, από την άποψη των εργαζομένων και αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στα μεγέθη της οικονομίας που τους αφορούν. Περιέχει για τον λόγο αυτόν, διαπιστώσεις 

για την διανομή του προϊόντος και την αγορά εργασίας οι οποίες περνούν απαρατήρητες ε-

πειδή το ενδιαφέρον των άλλων αναλύσεων επικεντρώνεται σε διαφορετικά πεδία.  

Είναι πολύ σημαντική διαπίστωση, παραδείγματος χάρη, ότι η διανομή του προϊόντος μετα-

τράπηκε στη διάρκεια της κρίσης με εντυπωσιακό τρόπο σε βάρος της εργασίας καθώς τα ει-

σοδήματα από κέρδη, τόκους και προσόδους (μετά τις αποσβέσεις και πριν την φορολόγησή 

τους) παρέμειναν αμετάβλητα μέσα στην κρίση ενώ οι αμοιβές εργασίας (μισθωτών και αυ-

τοαπασχολουμένων πριν την φορολόγησή τους) μειώθηκαν δραματικά. Αυτό δείχνει ότι η 

διαχείριση της κρίσης, έτσι όπως σχεδιάζεται και ασκείται από την κυβέρνηση και τους διε-

θνείς οργανισμούς, ευνοεί τα εισοδήματα από κέρδη, τόκους και προσόδους, επιδιώκοντας 

την μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων  που καλούνται να καταβάλουν δυσβάστα-

χτες θυσίες. Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα που συμπιέζουν τους μι-

σθούς, και αυτό σε συνδυασμό με την μείωση της απασχόλησης προκαλεί συρρίκνωση της 

αγοραστικής δύναμης του συνολικού εισοδήματος της εργασίας.  

Διαπιστώνει ακόμη η έκθεση του ΙΝΕΚ ότι το ποσοστό ανεργίας, εάν δεν το υπολογίσουμε με 

βάση τον γενικώς παραδεκτό ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, αλλά με έναν διευ-

ρυμένο ορισμό που χρησιμοποιεί το Γραφείο Εργασιακών Στατιστικών των ΗΠΑ ώστε να λαμ-

βάνει υπόψη του αποθαρρημένους ανέργους, το διορθωμένο ποσοστό ανεργίας είναι υψη-

λότερο από το «επίσημο» ποσοστό ανεργίας, ιδιαίτερα στη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, η 

εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ, κάνοντας χρήση τεσσάρων επιπλέον δεικτών (προσωρινή και με-

ρική απασχόληση, αποθάρρυνση ανέργων και μακροχρόνια ανεργία) ότι η ποιότητα της αγο-

ράς εργασίας έχει επιδεινωθεί σοβαρά και ότι οι μορφές της ανεργίας γίνονται πιο οδυνηρές. 

Οι διαπιστώσεις της έκθεσης, όμως, δεν αφορούν μόνο στα φαινόμενα των μισθών και της 

διανομής του προϊόντος, της απασχόλησης και της ανεργίας, αλλά επεκτείνονται και στα μα-

κροοικονομικά ζητήματα, και ιδιαίτερα στις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο ταχύρρυθμης 

οικονομικής ανάπτυξης. Οι σημαντικότερες από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η ανασυγκρό-

τηση του εξαγωγικού τομέα (είτε πρόκειται για τον τουρισμό είτε για άλλες επιχειρήσεις των 

υπηρεσιών ή την βιομηχανία), ώστε να μπορεί να καλύπτει τις αυξημένες εισαγωγές που εί-

ναι φυσικό να προκαλεί η ταχεία οικονομική ανάπτυξη. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

πρέπει να είναι ισοσκελισμένο ή να παρουσιάζει μικρό μόνον έλλειμμα ώστε να είναι βιώ-
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σιμο. Αλλιώς, το ΑΕΠ θα πρέπει αναγκαστικά να μειώνεται σε χαμηλότερο επίπεδο για να συ-

γκρατηθούν οι εισαγωγές. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η διατήρηση των μισθών σε υψηλό-

τερα από τα σημερινά επίπεδα, διότι αυτοί δεν αποτελούν μόνον κόστος για τις επιχειρήσεις 

αλλά και ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Όπως αποδείχθηκε στην διάρκεια 

της κρίσης, η δραματική μείωση των μισθών μετατράπηκε σε μείωση της ιδιωτικής κατανά-

λωσης, της εγχώριας ζήτησης και του ΑΕΠ, ενώ αντιθέτως, δεν μετατράπηκε σε μεγάλες 

μειώσεις των τιμών και της ανταγωνιστικότητας ούτε του εξαγωγικού τομέα ούτε των επιχει-

ρήσεων. Οι αυξήσεις  της αγοραστικής δύναμη των μισθών πρέπει να ακολουθούν τις αυξή-

σεις της παραγωγικότητας της εργασίας ώστε να ενισχύεται η εσωτερική ζήτηση. 

Προφανώς ένας τέτοιος τύπος ανάπτυξης δεν έχει πολλά κοινά με τον χρηματοπιστω-

τικό καπιταλισμό που γνωρίσαμε στην πενταετία 2004-2008 και ο οποίος αποδεί-

χθηκε μη βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης της χώρας. Η οικονομία μας οφείλει να εί-

ναι σε μεγάλο βαθμό εξαγωγική, να βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων της και 

την ποιότητα του εργατικού της δυναμικού που αξίζει να αμείβεται για τις υψηλές 

του ικανότητες. 

 

Πάμπης Κυρίτσης 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 

Μετά από τρία χρόνια βαθιάς ύφεσης, έχει έρθει η στιγμή του απολογισμού της οικονομικής 

και διαρθρωτικής πολιτικής που ασκήθηκε στη διάρκεια αυτών των τριών ετών, όχι μόνο κα-

ταμετρώντας τα (υποτιθέμενα) οφέλη, αλλά και τις ζημιές.  

Η πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής που ασκήθηκε, και η οποία πυροδότησε μια διαδι-

κασία εσωτερικής υποτίμησης, οδήγησε σε μεγάλες απώλειες στο ύψος του εγχώριου προϊό-

ντος, στην απασχόληση, και στο εισόδημα ορισμένων κοινωνικών κατηγοριών.  

Στο τέλος της τετραετίας 2012-2015, η δημοσιονομική προσαρμογή έχει πιθανότατα ολοκλη-

ρωθεί, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών έχει εξαλειφθεί, και ο πλη-

θωρισμός βρίσκεται σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του μηδενός. Το αντίτιμο αυτών των 

προσαρμογών στα παραπάνω βασικά μεγέθη δεν είναι απλώς σημαντικό, είναι υπέρογκο. 

Αυτό το βαρύ αντίτιμο της εξάλειψης των μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν έ-

χει επιμεριστεί εξίσου στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Το σύνολο του βάρους της κρίσης έ-

χει μεταφερθεί σε όσους έχουν εισοδήματα από την εργασία τους, ενώ τα εισοδήματα της 

ιδιοκτησίας, το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (δηλαδή το σύνολο των κερδών, των τόκων 

και των προσόδων) παρέμεινε σταθερό. Βεβαίως, μεμονωμένες επιχειρήσεις οδηγήθηκαν 

στην χρεωκοπία ή σε σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες, πλην όμως, το συνολικό εισό-

δημα από κέρδη, τόκους και προσόδους παρέμεινε σταθερό.  

Αυτή η σταθερότητα στα εισοδήματα της ιδιοκτησίας έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την 

μεγάλη μείωση των εισοδημάτων εργασίας κατά περίπου 25% (προ φόρων). Υπήρξε επομέ-

νως αναδιανομή του εισοδήματος από την εργασία στο κεφάλαιο και άνοδος των εισοδημα-

τικών ανισοτήτων. Ο βασικός μοχλός για αυτήν την αναδιανομή του εισοδήματος (προ φό-

ρων) ήταν η άνοδος της ανεργίας και η δημιουργία ενός εφεδρικού εργατικού δυναμικού 

που τείνει να μειώνει τους μισθούς. Αντιθέτως, η ύφεση δεν άσκησε σημαντική πίεση επί 

των επιχειρήσεων ώστε να μειώσουν τις τιμές τους, ενδεχομένως επειδή η εκκαθάριση των 

λιγότερο ανθεκτικών από αυτές μετέφερε την πελατεία τους στις εναπομείνασες επιχειρή-

σεις (σε αυτή την ερμηνεία συνηγορεί το γεγονός ότι το αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυνα-

μικό ποτέ δεν υπερέβη το 7% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού). Σε κάθε περίπτωση 

το βάρος της προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μεταφέρθηκε στην απασχόληση και τα 

εισοδήματα της εργασίας.  

Το τέλος της ύφεσης δημιουργεί συνθήκες βραδείας ανάκαμψης της οικονομίας. Σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ότι η τριετία 2015-2017 θα χαρα-

κτηρίζεται από χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ και ακόμη χαμηλότερους ρυθμούς 

απορρόφησης της ανεργίας. Στο τέλος της τριετίας 2015-2017, θα έχει ανακτηθεί μόνον το ¼ 

από τις απώλειες της απασχόλησης της τριετίας 2012-2014.  

Αυτή η πρόβλεψη βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τις μακροχρόνιες προβλέψεις του ΔΝΤ 

που παρουσιάσαμε στην περυσινή έκθεση του ΙΝΕΚ, και οι οποίες προβλέπουν μέσο ετήσιο 

ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ για την επόμενη δεκαπενταετία της τάξης του 2% --με την παρα-

δοχή ότι διατηρείται το ίδιο καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου που ακολουθεί τους κανό-

νες ισοσκελισμένων δημόσιων οικονομικών και ρυθμίζεται από την διαδικασία της εσωτερι-

κής υποτίμησης προκειμένου να διατηρείται ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-

γών. 
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Αυτή ακριβώς η παραδοχή πρέπει, όμως, να απορριφθεί και να εξετάσουμε τις εναλλακτικές 

λύσεις. Η ασκούμενη οικονομική και διαρθρωτική πολιτική, εκτός από τον κοινωνικά άδικο 

χαρακτήρα που έχει, αποδεικνύεται και αναποτελεσματική σε σχέση με τον βασικό της στόχο 

που είναι η μείωση των τιμών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ο μηχανισμός της ε-

σωτερικής υποτίμησης που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί ώστε να αντικαταστήσει την λει-

τουργία των νομισματικών υποτιμήσεων, αποδείχθηκε ανεπαρκής. Όπως εξηγούμε αναλυ-

τικά στο κεφάλαιο 3, ο βασικός στόχος της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι η μεί-

ωση των τιμών με εργαλείο την υφεσιακή δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές 

αλλαγές «απελευθέρωσης» της αγοράς εργασίας. Οι τιμές όμως, ουσιαστικά παρέμειναν α-

μετάβλητες (παρά το γεγονός ότι δόθηκε στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να μειώσουν τους 

μισθούς σε βαθμό αδιανόητο σε καιρό ειρήνης).  

Ακόμη δε και εάν η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης είναι επιτυχημένη, εάν δηλαδή ό-

ντως επιτυγχάνει να μειώνει τις τιμές μέσω μειώσεων των μισθών, πρόκειται για μια πολι-

τική διατήρησης ή επιδείνωσης της ήδη δυσμενούς θέσης της εργασίας όπως αυτή διαμορ-

φώθηκε μέσα στην κρίση. Διότι έναντι ανταγωνιστριών χωρών που βελτιώνουν την ανταγωνι-

στικότητά τους στον τουρισμό με αλλαγές στην συναλλαγματική ισοτιμία των εθνικών τους 

νομισμάτων, η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών τουριστικών προϊό-

ντων θα έπρεπε να πραγματοποιείται με μείωση των μισθών προκειμένου να μειωθούν οι 

τιμές των κυπριακών εξαγωγών. Μια τέτοια διαδικασία θα οδηγούσε τις αποδοχές εργασίας 

στην Κύπρο σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, και για να μπορούν να μειωθούν οι μισθοί θα έ-

πρεπε η χώρα να διατηρεί διαρκώς ένα υψηλό επίπεδο ανεργίας. Απέναντι σε μια τέτοια 

προοπτική είμαστε υποχρεωμένοι θα διατυπώσουμε ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό καθε-

στώς επιμερισμένης ευημερίας, όπου η θέση της εργασίας θα είναι αναβαθμισμένη. 

 

Παύλος Καλοσυνάτος 

Γενικός Διευθυντής ΙΝΕΚ-ΠΕΟ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% το 2015 και η πρόβλεψη ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί το 

2016 με ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 1,4%, σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της προσαρ-

μογής της κυπριακής οικονομίας (τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση). Επομένως, είναι επί-

καιρο να γίνει ένας απολογισμός της περιόδου προσαρμογής της οικονομίας (2012-2014) 

κατά την οποία επιβλήθηκαν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και η οικονομία βυθίστηκε σε 

βαθύτατη ύφεση. Η εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ ΠΕΟ είναι προσανατολισμένη στη διατύπωση 

ενός τέτοιου απολογισμού. 

Ο απολογισμός αυτός μπορεί να γίνει με διάφορα κριτήρια, και η επιλογή τους είναι σε με-

γάλο βαθμό ταξικά μεροληπτική. Από την άποψη του χρηματιστικού κεφαλαίου, των επιχει-

ρήσεων και των εισοδηματιών, τα κριτήρια που ενδιαφέρουν είναι διαφορετικά από αυτά 

που ενδιαφέρουν τους μισθωτούς, τους άνεργους και τους συνταξιούχους. Είναι πολύ σημα-

ντικό για τους πρώτους, ότι πρόσφατα η Κύπρος εξέδωσε δεκαετές ομόλογο με επιτόκιο 

4,5% (και ας είναι υψηλό σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επιτόκια δανεισμού άλλων χωρών 

του νότου, ιδιαίτερα δε του βορρά), ότι η 8η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ότι ο 

οίκος Fitch αναβάθμισε κατά δύο βαθμίδες το αξιόχρεο της Κύπρου, ότι ψηφίστηκε ο νόμος 

για τις εκποιήσεις, ότι σύντομα -κατά τα φαινόμενα- η κυπριακή κυβέρνηση θα είναι σε θέ-

σει να χαράξει τη δική της πολιτική (για την οποία βεβαίως είναι προβλέψιμο ότι θα αποτε-

λεί συνεπή συνέχιση της πολιτικής που ήδη ασκείται). Αυτές οι επιδόσεις της κυπριακής οι-

κονομίας, και οι παρόμοιες, ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις, το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, 

τους εισοδηματίες, όλους όσοι έχουν κύριο εισόδημα από κέρδη, τόκους και προσόδους, και 

φυσικά τους πολιτικούς εκπροσώπους αυτών των κοινωνικών τάξεων. Η ανάγνωση της οικο-

νομικής συγκυρίας από την πλευρά των εργαζόμενων, και γενικότερα των επικυριαρχούμε-

νων κοινωνικών τάξεων, χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια που οδηγούν σε έναν άλλο απο-

λογισμό της προσαρμογής της οικονομίας κατά τα έτη 2012-2014: 

1. Η ανάκαμψη της οικονομίας το 2015 οφείλεται κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες. Η ανά-

καμψη ανάγεται κυρίως στην μεγέθυνση της εξωτερικής ζήτησης (ιδιαίτερα για το τουρι-

στικό προϊόν) λόγω ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας και ευνοϊκότερων συναλλαγματικών ι-

σοτιμιών του ευρώ με τα άλλα νομίσματα. Η δημοσιονομική πολιτική είχε υποβοηθητικό 

ρόλο στην ανάκαμψη του 2015 απλώς χαλαρώνοντας την δημοσιονομική προσπάθεια και 

μειώνοντας έτσι την υφεσιακή της επίπτωση στην οικονομία. 

2. Η αναγγελθείσα εσωτερική υποτίμηση δεν πραγματοποιήθηκε. Η πολιτική της εσωτερικής 

υποτίμησης έχει αποτύχει ακόμη και αν κριθεί με βάση τους ίδιους τους διακηρυγμένους 

στόχους της. Ο σημαντικότερος στόχος της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι η 

μείωση των τιμών και επομένως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό όμως δεν συ-

νέβη: οι τιμές μειώθηκαν ελάχιστα παρά το γεγονός ότι οι μισθοί και το κόστος εργασίας 

ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκαν δραματικά. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το κόστος εργα-

σίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε κατά 13% στη διάρκεια της προσαρμογής της οικο-

νομίας, οι αντίστοιχες τιμές εξαγωγών μειώθηκαν κατά 0,8% σε ευρώ (και μόνον υποβοη-

θούμενες από την ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ μειώθηκαν κατά 2,9% σε 

δολάρια το 2015). 

3. Η μόνη υποτίμηση που πραγματοποιήθηκε είναι η υποτίμηση της εργασίας. Η ασκούμενη 
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πολιτική δεν επέτυχε να μειώσει τις τιμές, κατόρθωσε όμως να υποτιμήσει σοβαρά την 

εργασία: Είναι μια πολιτική που οδήγησε σκόπιμα σε κατακόρυφη άνοδο του ποσοστού 

ανεργίας ώστε να μειωθούν οι μισθοί και το κόστος εργασίας, και αυτό πράγματι επιτεύ-

χθηκε. Στο τέλος της περιόδου προσαρμογής της οικονομίας, το ποσοστό ανεργίας παρα-

μένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και συνεχίζει να συμπιέζει τους μισθούς. 

4. Η ασκούμενη πολιτική πραγματοποίησε μεγάλη αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος 

των εργαζόμενων τάξεων. Η συνολική μείωση των εισοδημάτων της εργασίας επέτρεψε 

στις κοινωνικές τάξεις των οποίων το εισόδημα προέρχεται από ιδιοκτησία, δηλαδή 

κέρδη, τόκους και προσόδους να διατηρήσουν ουσιαστικά αμετάβλητο το καθαρό ετήσιο 

εισόδημά τους, το οποίο ανερχόταν σε 4,9 δισ. το 2015 έναντι 4,8 το 2011 (προ φόρων, 

μετά τις αποσβέσεις). Επομένως, ολόκληρο το εισοδηματικό βάρος της προσαρμογής στη 

διάρκεια της κρίσης επιβάρυνε αποκλειστικά τα εισοδήματα της εργασίας. 

5. Οι υπερβολικές απαιτήσεις κέρδους των επιχειρήσεων επιβαρύνουν την ανταγωνιστικό-

τητα. Επειδή οι τιμές δεν μειώθηκαν, διαψεύδοντας τους διεθνείς οργανισμούς και την 

κυβέρνηση, η μείωση των μισθών αντί να μετατραπεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότη-

τας μετατράπηκε σε θεαματική αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους, το οποίο αναρ-

ριχήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Δεν είναι, λοιπόν, οι υποτιθέμενες υπερβολικές α-

παιτήσεις των εργαζομένων που επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα αλλά οι υπερβολι-

κές απαιτήσεις κέρδους των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαίες οι διαρθρωτικές αλλαγές στις 

αγορές προϊόντων που θα επιβάλουν την μείωση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρή-

σεων στον βαθμό που αυτά δεν είναι συμβατά με την ανταγωνιστικότητα. 

6. Η μείωση των μισθών στηρίζει την κερδοφορία. Η πτώση του όγκου παραγωγής στη διάρ-

κεια της μεγάλης ύφεσης 2012-2014, που μείωσε τα κέρδη ανά μονάδα κεφαλαίου, έχει 

αντισταθμιστεί από την μείωση των μισθών έτσι ώστε ο μέσος δείκτης κερδοφορίας να 

παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. 

7. Η διατήρηση της κερδοφορίας στα προ κρίσης επίπεδα δεν μετατράπηκε σε επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου. Κερδοφορία και συσσώρευση παγίου κεφαλαίου εξελίχθηκαν, στην 

διάρκεια της περιόδου προσαρμογής, χωρίς να υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ τους. Η 

μείωση των μισθών, επομένως, δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε για αύξηση της ανταγωνιστι-

κότητας ούτε για αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων. 

8. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε διαδικασία αποεπένδυσης από το 2014, η οποία πρό-

κειται να συνεχιστεί κατά το 2015-2016 (σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ε-

πιτροπής). Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι αρνητικές, 

δηλαδή ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται δεν επαρκούν ούτε για να αντικατα-

στήσουν το τμήμα του παραγωγικού δυναμικού που φθείρεται ή απαξιώνεται. 

9. Η ασκούμενη πολιτική δεν έλυσε το σοβαρότερο διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας, 

που είναι η ανεπαρκής διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα. Η ανάκαμψη του τουρισμού κατά 

το 2015 (και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά το 2016) 

δεν πρέπει να αποκρύπτει το θεμελιώδες γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί μια μακρά πτω-

τική πορεία της συμβολής των εξαγωγών στον σχηματισμό του ΑΕΠ. Η ενίσχυση ενός εξα-

γωγικού αναπτυξιακού μοντέλου μπορεί να επιτευχθεί μόνον με μια πολιτική διαρθρωτι-
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κών αλλαγών στον εξαγωγικό τομέα της χώρας. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του ι-

σοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (κεφάλαιο 8) που καθιστά φανερό ότι είναι κρίσιμης 

σημασίας να υπάρξει αναδιάρθρωση της τουριστικής βιομηχανίας ώστε να παράγει 

προϊόν υψηλότερης προστιθέμενης αξίας για το οποίο αυξάνεται η διεθνής ζήτηση, να 

προσελκύει όχι μόνο μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών αλλά και υψηλότερα εισοδήματα, 

και να καλύπτει έτσι το έλλειμμα που δημιουργούν οι εισαγωγές και το έλλειμμα στο ισο-

ζύγιο εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων. Αυτές οι αλλαγές είναι τόσο αναγκαίες 

όσο προβλέψιμο είναι ότι οι εισαγωγές θα αυξηθούν ξανά θεαματικά στο μέλλον όταν θα 

υπάρξει επανεκκίνηση της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου, το εξωτερικό έλλειμμα θα 

αυξηθεί, αυτό θα καταγραφεί ως σοβαρή μακροοικονομική ανισορροπία και θα έχουν 

δημιουργηθεί προϋποθέσεις για αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και νέες παρεμβάσεις 

των ελεγκτικών ευρωπαϊκών θεσμών. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ταυτόχρονα υψηλό 

ΑΕΠ και ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, ώ-

στε να διασφαλίζεται στον πληθυσμό επίπεδο ζωής συγκρίσιμο ή υψηλότερο από το α-

ντίστοιχο του πρώτου μισού της δεκαετίας του 2000, αυτή τη φορά όμως χωρίς να υπάρ-

χει ανάγκη για εξωτερικό δανεισμό. 

10. Η δημοσιονομική προσαρμογή αφήνει άλυτο το πρόβλημα ότι ένα μεγάλο ποσοστό του 

ΑΕΠ θα αφαιρείται από την οικονομία προκειμένου να πληρώνονται οι τόκοι. Αυτό θα στε-

ρήσει από την οικονομία πολύτιμους πόρους που θα εκτραπούν από την οικονομική ανά-

πτυξη και την κοινωνική πρόοδο προς την πληρωμή των τόκων, και θα μειώσει τους μα-

κροχρόνιους ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ (κεφάλαιο 6). 

11. Οι πιθανότητες βραδείας ανάπτυξης και υψηλής ανεργίας παραμένουν μεγάλες. Η ε-

κτροπή σημαντικών πόρων από την πραγματική οικονομία για την αποπληρωμή τόκων 

θέτει ένα άνω όριο στον ρυθμό ανάπτυξης. Προστίθεται ως ένας δημοσιονομικός παρά-

γοντας βραδείας ανάπτυξης στον περιορισμό της ανεπαρκούς διαρθρωτικής ανταγωνι-

στικότητας (σημείο 9). Ως γνωστόν, κάθε καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου στο οποίο 

το ΑΕΠ αυξάνεται με χαμηλούς ρυθμούς, είναι ένα καθεστώς χαμηλών ποσοστών απα-

σχόλησης και μειωμένων αμοιβών εργασίας. Έτσι, το πιο βασικό χαρακτηριστικό της με-

γάλης ύφεσης 2012-2014, που είναι η απαξίωση της εργασιακής δύναμης, υπάρχει μεγά-

λος κίνδυνος να γίνει χαρακτηριστικό και της επόμενης περιόδου, που σύμφωνα με πε-

ρισσότερες ενδείξεις θα είναι περίοδος βραδείας ανάπτυξης —εκτός εάν υπάρξουν έκτα-

κτες ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες που θα παρέμβουν ως από μηχανής θεός για να ανα-

τρέψουν τις δυσοίωνες προοπτικές. 

12. Γενική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενέστερων. Η δημοσιονομική προ-

σαρμογή που επιβλήθηκε προκειμένου να παραχθούν πρωτογενή δημοσιονομικά πλεο-

νάσματα για την αποπληρωμή των τόκων του δημοσίου χρέους, βύθισε την οικονομία 

στην ύφεση, μείωσε την απασχόληση, αύξησε την ανεργία και τις εισοδηματικές ανισότη-

τες, και μέσω αυτών επιδεινώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού όπως αυτές 

εμφανίζονται στα στατιστικά στοιχεία για τη φτώχεια και κυρίως για την υλική στέρηση 

(κεφάλαιο 7). Εάν η δημοσιονομική προσπάθεια συνεχιστεί, οι δείκτες συνθηκών διαβίω-

σης και υλικής στέρησης θα επιδεινώνονται. 

13. Η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού βρίσκεται στο επίπεδο του 1996. Για το έτος 
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2015, στην κατάταξη των προηγμένων χωρών της Ευρώπης, με κριτήριο τις μικτές αποδο-

χές σε ευρώ (ακαθάριστος μισθός και εισφορές εργοδότη), η Κύπρος καταλαμβάνει μια 

από τις τελευταίες θέσεις. Οι μέσες μικτές ετήσιες απολαβές στην Κύπρο (22200 ευρώ) 

ανέρχονται στο 55% του μέσου όρου της ευρωζώνης. Μεταξύ 2011 και 2015 οι αποδοχές 

μειώθηκαν στην Κύπρο κατά 3 χιλιάδες ευρώ ετησίως έναντι αυξήσεων 2 έως 4 χιλιάδων 

ευρώ στις άλλες χώρες (με εξαίρεση την Ιταλία και την Ισπανία όπου οι αυξήσεις ήταν πε-

ριορισμένες). Από το 2012, όταν άρχισε η μείωση των μισθών, δημιουργήθηκε ένα μεγά-

λων διαστάσεων χάσμα μεταξύ της μέσης πραγματικής αμοιβής εργασίας και της παρα-

γωγικότητας της εργασίας. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού με-

τρούμενη σε έτη ανέρχεται σε μια ολόκληρη εικοσαετία. 

14. Η κοινωνική ομάδα των μισθωτών συντηρείται πλέον με τα ⅔  των αγαθών και υπηρεσιών 

που χρειαζόταν το 2011. Ο όγκος των αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται για την συ-

ντήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής ομάδας των μισθωτών έχει μειωθεί κατά το ⅓ 

περίπου σε σχέση με το 2011. Αυτό οφείλεται στη μείωση της αγοραστικής δύναμης του 

μέσου μισθού, στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά των μισθωτών πλήττονται από την ανεργία, 

και στις επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής (κοινωνικές δαπάνες, φόροι κλπ.). 

15. Η μείωση της απασχόλησης κατά 11% θα αντιμετωπιστεί μόνο κατά το ¼ στη τριετία 2015-

2017. Η αύξηση της απασχόλησης κατά 0,2% το 2015 και η προβλεπόμενη αύξηση κατά 

1,2% το 2016 θα έχουν πραγματοποιηθεί μετά από δραματική μείωση της απασχόλησης 

κατά περίπου 11% στην τριετία 2012-2014. Επομένως, θα έχουν αναιρέσει ένα μικρό 

μόνο μέρος της συνολικής μείωσης που σημειώθηκε στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης 

2012-2014 και η απασχόληση στο τέλος του 2016 θα βρίσκεται στο επίπεδο του 2004. 

Υπολογισμένη σε έτη, η μείωση της απασχόλησης θα ανέρχεται επομένως σε 12 έτη (όσο 

και στο τέλος του 2015). Ακόμη και εάν επαληθευθεί η πρόβλεψη των υπηρεσιών της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής ότι κατά το 2017 θα υπάρξει νέα αύξηση της απασχόλησης κατά 

1,6%, η επίπτωση της τριετίας 2012-2014 (μείον 43 χιλιάδες λιγότεροι εργαζόμενοι) θα 

παραμένει εξαιρετικά αρνητική: θα παραμένουν στο τέλος του 2017 περίπου 30 χιλιάδες 

λιγότεροι εργαζόμενοι έναντι του 2011. Η τριετία 2015-2017, εάν όντως υπάρξει μια τριε-

τία αύξησης του ΑΕΠ, θα έχει αυξήσει συνολικά την απασχόληση μόνον κατά περίπου 10 

χιλιάδες άτομα. 

16. Το ποσοστό απασχόλησης παραμένει δραματικά χαμηλό για τους εργάτες, τους τεχνίτες και 

τους ανειδίκευτους. Η συνολική μείωση της απασχόλησης για αυτές τις κατηγορίες α-

νήλθε σε περίπου 20% από το 2011 μέχρι το καλοκαίρι του 2015 (ένας στους πέντε περι-

ήλθε σε κατάσταση ανεργίας) έναντι 11% του συνόλου. Κατά το 2015 δεν υπήρξε βελτί-

ωση. Διαψεύδοντας τις διαβεβαιώσεις των διεθνών οργανισμών και της κυβέρνησης, το 

χαμηλότερο κόστος εργασίας δεν αποτελεί τρόπο αντιμετώπισης της ανεργίας. Επομέ-

νως, η μεγάλη μείωση των μισθών και του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος δεν 

χρησιμοποιήθηκε ούτε για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ούτε για αύξηση των επεν-

δύσεων, ούτε για αύξηση της απασχόλησης. 
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17. Η πραγματική ανεργία είναι υψηλότερη από αυτήν που επισήμως καταγράφεται. Το διευ-

ρυμένο ποσοστό ανεργίας (U-4, Bureau of Labor Statistics USA), που αντανακλά ακριβέ-

στερα την πραγματική κατάσταση της αγοράς εργασίας διότι περιλαμβάνει τους αποθαρ-

ρημένους ανέργους, ανερχόταν στην Κύπρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε 19,7% 

(έναντι 14,9% του συνήθους ποσοστού ανεργίας).  

18. Οι δείκτες ποιότητας της αγοράς εργασίας δείχνουν δραματική επιδείνωση. Η προσωρινή 

και η μερική απασχόληση, η μακροχρόνια ανεργία (δηλαδή η ανεργία της οποίας η διάρ-

κεια υπερβαίνει το ένα έτος) και το αποθαρρημένο εργατικό δυναμικό έχουν αποκτήσει 

πολύ μεγάλες διαστάσεις ενώ πριν την κρίση ήταν φαινόμενα περιθωριακά. Η επιδεί-

νωση αυτή στην ποιότητα της αγοράς εργασίας έχει τόσο μεγάλο μέγεθος ώστε η διόρ-

θωσή της θα απαιτούσε πολύ χρόνο και προσπάθεια -με βασική προϋπόθεση την πολι-

τική βούληση. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 
Για ένα μοντέλο ανάπτυξης επιμερισμένου οφέλους.  

Η ανάλυσή μας δείχνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί τώρα η ασκούμενη οικονομική και διαρ-

θρωτική πολιτική, που είναι μια πολιτική βασισμένη στην αύξηση των εισοδηματικών ανισο-

τήτων με εργαλείο το εφεδρικό εργατικό δυναμικό και την υψηλή ανεργία, όχι μόνον επειδή 

είναι κοινωνικά άδικη, αλλά επειδή δεν επιτυγχάνει καν τους στόχους της.   

Τα στοιχεία ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν θα είναι εχθρικό προς τον κόσμο της εργα-

σίας, που δεν θα επιφυλάσσει για αυτόν υψηλή ανεργία και διευρυνόμενες ανισότητες μπο-

ρεί να έχει τα παρακάτω στοιχεία: υψηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, αυξημένες εξαγωγι-

κές επιδόσεις βασισμένες σε βελτιωμένη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, αξιοποίηση της 

υψηλής ποιότητας του εργατικού δυναμικού που διαθέτει η Κύπρος, χαμηλό ποσοστό ανερ-

γίας και αμοιβές εργασίας ευθυγραμμισμένες με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και το γε-

νικό επίπεδο ευημερίας της εποχής μας.  

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και μπορούν να συγκροτήσουν ένα εξω-

στρεφές καθεστώς ανάπτυξης επιμερισμένης ευημερίας:  

1. Με επίκεντρο τις εξαγωγές προϊόντων για τα οποία η χώρα διαθέτει ή μπορεί να δη-

μιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, η Κύπρος μπορεί να βελτιώσει την διεθνή α-

νταγωνιστικότητά της ώστε να υπερβεί τους περιορισμούς που θέτει η σχετικά μικρή ε-

σωτερική αγορά. Σε μια τέτοια προσπάθεια, ο τουρισμός θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, 

όχι μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά και της ήδη κατακτημένης θέσης του στην διεθνή 

τουριστική αγορά. Όπως έχουμε ήδη αναπτύξει σε προηγούμενες εκδόσεις του ΙΝΕΚ, ο 

κυπριακός τουρισμός, για να αυξήσει τον αριθμό των περιηγητών που προσελκύει, οφεί-

λει να απευθυνθεί, πέραν των παραδοσιακών πελατών του και σε νέους που προέρχο-

νται από τις διερυνόμενες αγορές του νέου μοντέλου τουρισμού. Βελτιώνοντας την διαρ-

θρωτική του ανταγωνιστικότητα, ο κυπριακός τουρισμός μπορεί να αποκτήσει πλεονέ-

κτημα στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης (έ-

τσι ώστε για κάθε μονάδα αύξησης του ΑΕΠ στις χώρες – πελάτες να αυξάνονται σημα-
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ντικά τα έσοδα από τον τουρισμό). Με τον τρόπο αυτόν, ο τουριστικός τομέας θα συμβά-

λει σημαντικά και σε μακροχρόνια βάση στην αύξηση του ΑΕΠ. Την πλευρά αυτή της α-

νταγωνιστικότητας την αγνόησε η νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη της δεκαετίας του 2000, 

που στράφηκε στην χρηματιστικοποίηση (2004-2008) ως απάντηση στην διαρθρωτική 

κρίση του τουρισμού (για τον οποίο, είχε ήδη γίνει φανερό από το 2002-2003 ότι δεν 

μπορούσε πλέον να αναλάβει τον ρόλο της «ατμομηχανής» της οικονομίας). Την διαρ-

θρωτική ανταγωνιστικότητα αγνοεί και η οικονομική και διαρθρωτική πολιτική που α-

σκείται σήμερα, η οποία ελπίζει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μείωσης των 

τιμών (μια μείωση η οποία τελικά δεν επιτεύχθηκε, όπως εξηγούμε αναλυτικά στο κεφά-

λαιο 3). Αγνοούν δηλαδή, όσοι εφαρμόζουν αυτήν την πολιτική, ότι με τη βελτίωση της 

διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, δηλαδή με την ευθυγράμμιση του τουριστικού κλά-

δου με τις κυριότερες τάσεις της διεθνούς ζήτησης, η Κύπρος θα αποκτούσε μακροχρό-

νιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές προϊόντων υψηλής ποιότητας στις 

οποίες ο ανταγωνισμός δεν διεξάγεται με τις τιμές αλλά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του προϊόντος. Ακόμα χειρότερα, στο σημερινό καθεστώς εσωτερικής υποτίμησης που 

έχει επιβληθεί κατά τα τελευταία έτη, η οικονομική και διαρθρωτική πολιτική αποσκο-

πούν στην βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας μέσω των τιμών, με δυσάρεστες προοπτι-

κές για τον κόσμο της εργασίας:  Έναντι ανταγωνιστριών χωρών που αναπτύσσουν τον 

μαζικό τουρισμό, έχουν νομίσματα που υποτιμώνται και μισθούς υποπολλαπλάσιους 

των αντίστοιχων κυπριακών, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που ασκείται σή-

μερα έχει θέσει τον κυπριακό τουρισμό σε έναν αγώνα δρόμου προς το χειρότερο (a race 

to the bottom) στον οποίο οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα πρέπει συνεχώς να αποδέχο-

νται χαμηλότερες αποδοχές έως ότου αυτές, σε βάθος χρόνου, πλησιάσουν ή εξισωθούν 

με τις αντίστοιχες αποδοχές στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που επιδίδονται στην α-

νάπτυξη του κυπριακού τουρισμού. 

2.  Ένα τέτοιο μοντέλο τουρισμού μπορεί και πρέπει να καταβάλει υψηλότερους μισθούς 

για υψηλότερη ποιότητα εργασίας. Μόνον εάν οι αποδοχές εργασίας είναι μεγαλύτερες 

ή ίσες προς τον μισθό που οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι είναι δίκαιος, δηλαδή ανταποκρί-

νεται στα προσόντα τους και την ποιότητα της εργασίας που είναι σε θέση να προσφέ-

ρουν, μπορεί να κινητοποιηθεί το αξιόλογο εργατικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα, και 

μόνον έτσι μπορεί να επιτευχθεί μια προσπάθεια βελτίωσης της διαρθρωτικής ανταγωνι-

στικότητας. 

3. Η αύξηση των εξαγωγών χάρη στην διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, θα προκαλούσε αύ-

ξηση του ΑΕΠ σε υψηλότερο επίπεδο στο οποίο θα ήταν υψηλότερη και η παραγωγικό-

τητα της εργασίας. Αυτό θα συνέβαινε χάρη στα διαδοχικά κύματα επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου που είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότη-

τας, στις νέες τεχνολογικές, οργανωσιακές και οικολογικές δυνατότητες που ενσωματώ-

νει το νέο μοντέλο τουρισμού, η νέα διαδικασία εκμάθησης (learning by doing), και άλλα.  

4. Η υψηλότερη παραγωγικότητα θα καθιστούσε συμβατές, εφικτές, λογικές και δίκαιες τις 

υψηλότερες αμοιβές εργασίας. Σε ένα αναπτυξιακό καθεστώς επιμερισμένης ευημερίας, 
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οι αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας θα μετατρέπονταν αυτομάτως σε αυξή-

σεις των πραγματικών μισθών. Με άλλα λόγια, ένας νέος κανόνας επιμερισμένης ευημε-

ρίας θα έπρεπε να υιοθετηθεί ώστε οι αυξήσεις του ΑΕΠ να επιμερίζονται σε σταθερή 

αναλογία μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου.  

5. Οι υψηλότεροι μισθοί αλληλεπιδρούν θετικά με την παραγωγικότητα της εργασίας με 

διάφορους τρόπους1. Ως αποτέλεσμα, ένας ενάρετος κύκλος μπορεί να εγκατασταθεί και 

να οδηγεί σε διαδοχικές αυξήσεις της παραγωγικότητας και των πραγματικών μισθών 

ενώ τα εισοδηματικά μερίδια της εργασίας και των κερδών θα παραμένουν σταθερά.  

6. Ένα τέτοιο αναπτυξιακό καθεστώς επιμερισμένης ευημερίας θα περιελάμβανε και έναν 

κανόνα διατήρησης της ισορροπίας στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για να διασφα-

λίζεται η βιωσιμότητα του αναπτυξιακού καθεστώτος έναντι του εξωτερικού δανεισμού. 

7. Με την παραδοχή ότι στη μακροχρόνια διάρκεια η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 

θα παραμένει σταθερή, αποδεικνύεται ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα ισορροπήσει σε ένα 

επίπεδο του οποίου το ύψος θα εξαρτάται από τον βαθμό βελτίωσης της διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας. Νομίζουμε ότι το παραπάνω θεωρητικό σχήμα ενός Εξωστρεφούς 

Αναπτυξιακού Καθεστώτος Επιμερισμένης Ευημερίας προσφέρει την βάση για μια ανανε-

ωμένη συζήτηση για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, έξω και σε αντίθεση με το 

πλαίσιο δημόσιας συζήτησης που θέτει η ασκούμενη σήμερα οικονομική και διαρθρω-

τική πολιτική. 

  

                                                 
1 Storm and Naastepad 2013, 2009, Vergeer and Kleinknecht 2010, 2011, Hein and Tarassow 2010. Η 

υποκίνηση των εργαζομένων οδηγεί στη βελτιωμένη συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία 

(Krassoi, Peach and Stanley 2009, Akerlof and Yellen 1986, 1990, Akerlof 1982), σε αύξηση της εγχώ-

ριας ζήτησης και μέσω αυτής του ΑΕΠ, της επένδυσης, και μέσω του «επιταχυντή» σε αύξηση της πα-

ραγωγικότητας (Kaldor 19MM, Setterfield and Cornwall 2002, Naastepad and Storm 2010). 
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Στο τέλος του 2014, η Κυπριακή οικονομία συμπλήρωσε μία εξαετία κρίσης (2009Q1-

2014Q42) που περιελάμβανε δύο υφέσεις (2009Q1-2010Q1 και 2011Q3-2014Q4) και μια σύ-

ντομη ανάκαμψη (2010 Q2-2011Q2) (διάγραμμα 2.1). Είχε προηγηθεί μια πενταετία υψηλών 

ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης (2004-2008) που βασιζόταν στην ανάπτυξη του χρηματοπι-

στωτικού καπιταλισμού και στη διάρκεια της οποίας η οικονομία έφτασε σε κατάσταση υ-

περθέρμανσης με σημαντική επιδείνωση στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, υπερχρέωση κλπ3. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.2, κατά την πρώτη φάση 

της κρίσης (μέχρι το 2011Q2) το πραγματικό ΑΕΠ κυμάνθηκε γύρω από την σταθερή τιμή των 

4,76 δισ. ευρώ ανά τρίμηνο σε τιμές 2010. Στη συνέχεια ακολούθησε η ύφεση της περιόδου 

2011Q3-2014Q4, στο τέλος της οποίας ο όγκος του προϊόντος παρουσίασε συνολική μείωση 

κατά 10,8% έναντι του τετάρτου τριμήνου του 2008 και 9,8% στη διάρκεια της δεύτερης ύφε-

σης (2010Q3-2014Q4). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, υπήρξε οριακή αύξηση (0,4%) του 

πραγματικού ΑΕΠ η οποία περιόρισε την συνολική απώλεια σε προϊόν από την έναρξη της 

κρίσης σε 9,3%. Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 

ΑΕΠ θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,2% και 1,4% στη διάρκεια του 2015 και του 2016 αντί-

στοιχα. Εάν επαληθευθούν οι προβλέψεις αυτές, στο τέλος του 2016 ο όγκος του προϊόντος 

θα έχει επανέλθει στο επίπεδο του τρίτου τριμήνου του 2013.  

 

Διάγραμμα 2.1. Ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ 
(2008Q1 έως 2015Q2). 

 

 

                                                 
2 Με το γράμμα Q συμβολίζουμε τα τρίμηνα. Π.χ. το τρίτο τρίμηνο του 2012 γράφεται 2012Q3.  
3 Βλ. αναλυτικά για την περιοδολόγηση της συσσώρευσης κεφαλαίου στην Κύπρο στο κεφάλαιο 3 

της περυσινής έκθεσης του ΙΝΕΚ. 
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Διάγραμμα 2.2. Ακαθά-
ριστο Εγχώριο Προϊόν σε 
εκατομμύρια ευρώ 
(2008Q1 έως 2015Q2). 

 

 

Η ανάκαμψη που εμφανίστηκε κατά το 2015 σχετίζεται με τις εξελίξεις στην τουριστική δρα-

στηριότητα, η οποία παρουσίαζε στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 στασιμότητα εάν λά-

βουμε ως κριτήριο τον αριθμό των επισκεπτών, ή ακόμη και μείωση εάν θεωρήσουμε ως κρι-

τήριο τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.3 (βλ. στην επό-

μενη σελίδα), υπήρξε φθίνουσα πορεία στον ρυθμό μεταβολής του αριθμού των διανυκτε-

ρεύσεων αλλοδαπών περιηγητών από το έτος 2000 έως το τέλος του 2012. Μέχρι το 2008 

αυτό επιβράδυνε την αύξηση του αριθμού διανυκτερεύσεων ενώ με την έναρξη της κρίσης η 

κατάσταση επιδεινώθηκε και εμφανίστηκαν καθαρές μειώσεις στις διανυκτερεύσεις. Αυτή η 

φθίνουσα πορεία, που φαίνεται με σαφήνεια στα μηνιαία στατιστικά στοιχεία (διάγραμμα 

2.3) αναχαιτίστηκε βαθμιαία στη διάρκεια του 2013-2014 (δηλαδή οι μειώσεις συνεχίστηκαν 

πλην όμως με μικρότερο ρυθμό) και μεταστράφηκε κατά το 2015 όταν για πρώτη φορά ο α-

ριθμός των διανυκτερεύσεων κατά το καλοκαίρι παρουσίασε αύξηση. 

Ο αριθμός των περιηγητών, με βάση τα στοιχεία των εννέα πρώτων μηνών του 2015 παρου-

σίασε μεγάλη αύξηση και όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.4 (βλ. στην επόμενη σελίδα) συνο-

δεύτηκε από αύξηση του ΑΕΠ. 

Επομένως, η ανοδική πορεία των διανυκτερεύσεων, του αριθμού των επισκεπτών και των α-

ντίστοιχων εισπράξεων συνέβαλαν σημαντικά στην ανάκαμψη της οικονομίας κατά το 2015. 

Επίσης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία των προηγουμένων ετών, φαίνεται ότι διαμορφώνεται 

πλέον μια μονιμότερη ανοδική τάση των πωλήσεων του Κυπριακού τουρισμού σε αλλοδα-

πούς περιηγητές. 
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Διάγραμμα 2.3. Αριθμός 
διανυκτερεύσεων αλλο-
δαπών περιηγητών (μη-
νιαία στοιχεία 2000Μ1 
έως 2015Μ7, κυλιόμε-
νος μέσος όρος 12 μη-
νών). 

 
 

 

Διάγραμμα 2.4. Ετήσιες 
% μεταβολές του αριθ-
μού περιηγητών και του 
ΑΕΠ (1995-2015). 

 
 



13 

 

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν, για μία ακόμη φορά, την εξάρτηση της κυπριακής οικονο-

μίας από την τουριστική βιομηχανία, εξάρτηση που φαίνεται στη στατιστική συσχέτιση που 

υπάρχει μεταξύ του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ και του αριθμού των περιηγητών (διάγραμμα 

2.4). Παρόλα αυτά, στη διάρκεια της κρίσης παρουσιάστηκε μια σχετική χαλάρωση της σχέ-

σης των δύο μεγεθών, η οποία αποτυπώνεται στο διάγραμμα 2.4 ως αυξανόμενη απόσταση 

μεταξύ των δύο καμπυλών.  

Ο αριθμός των περιηγητών παρουσιάζει συσχέτιση με τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η συσχέ-

τιση αυτή ήταν σταθερή πριν το 2008 και περιγραφόταν από την ευθεία ΑΑ' στο διάγραμμα 

2.5.  

 

Διάγραμμα 2.5. Ετήσιες 
μεταβολές του αριθμού 
περιηγητών και του ΑΕΠ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(1995-2015). 

 

 

Από το 2009, όμως, η σχέση μεταξύ του αριθμού των περιηγητών και των μεταβολών του ευ-

ρωπαϊκού ΑΕΠ άλλαξε εξαιτίας της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας σε ανταγωνιστικούς 

τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου και της εντονότερης παρουσίας περιηγητών από 

άλλες αγορές, ιδιαίτερα από την Ρωσία. Η σχέση μεταξύ του ΑΕΠ της ΕΕ-28 και του αριθμού 

των περιηγητών περιγράφεται τώρα από την ευθεία ΒΒ' στο διάγραμμα 2.5. Ως αποτέλεσμα, 

οι μειώσεις ή οι μικρές αυξήσεις στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στη διάρκεια της κρίσης, 

προκάλεσαν μεταβολές στον αριθμό των περιηγητών που ήταν ευνοϊκότερες από αυτές που 

θα ίσχυαν με τα παλαιότερα δεδομένα. Υπήρξε, επομένως, μέσα στην κρίση, μια ευνοϊκή 

διαρθρωτική μετατόπιση του Κυπριακού τουρισμού (η οποία περιγράφεται από την μετατό-

πιση της ευθείας ΑΑ' στη θέση ΒΒ') χάρη στην οποία η Κυπριακή οικονομία δεν περιήλθε σε 
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κατάσταση βαθύτερης ύφεσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις ενδέχεται να επιβεβαιώσουν την με-

τατόπιση αυτή και για τα επόμενα 2-3 χρόνια.  

Μετά από την σχετική ανάκαμψη του κυπριακού τουρισμού κατά τα έτη 2011-2012, και τη 

σταθεροποίησή του κατά το 2013-2014, ο αριθμός των επισκεπτών κατά το 2015 πλησίασε 

τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2000-2001 όταν η Κύπρος δέχθηκε περισσότερους από 2,6 

εκατομμύρια περιηγητές (διάγραμμα 2.6). Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2015, οι αφίξεις ε-

πισκεπτών αυξήθηκαν κατά περίπου 7% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014.  

 

Διάγραμμα 2.6. Αριθμός 
περιηγητών (1995-2015. 
Για το 2015 εκτίμηση με 
βάση τα στοιχεία του 
πρώτου εννεαμήνου). 

 
 

Η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ φαίνεται στο 

διάγραμμα 2.7 για τα έτη 1996-2015 μαζί με την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

2016.  

Η ισχυρή συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά το 2010-2011 που φαίνεται 

στο διάγραμμα εξηγεί την πρόσκαιρη ανάκαμψη της οικονομίας μεταξύ των δύο υφέσεων 

που περιλαμβάνονται στην περίοδο της κρίσης (διάγραμμα 2.1). Εξηγεί επίσης και περισσό-

τερο από το ήμισυ της ανάκαμψης του 2015 και της προβλεπόμενης για το 2016 (βλ. διά-

γραμμα 2.7). 

Βεβαίως, ο τουρισμός συνέβαλε στην αύξηση του 2015 περισσότερο από όλα τα αγαθά και 

υπηρεσίες που εξάγονται (όπως είχε συμβεί και νωρίτερα, κατά το 2010- 2011). Οι μεταβο-

λές των εξαγωγών των υπηρεσιών κατά τα τελευταία έτη, ουσιαστικά αντανακλούν τις μετα-

βολές των εξαγωγών τουριστικών υπηρεσιών. 
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Διάγραμμα 2.7. Συμβολή 
των εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών στην δια-
μόρφωση του ΑΕΠ και α-
ντίστοιχη συμβολή της ε-
σωτερικής ζήτησης (σε 
εκατοστιαίες μονάδες 
του ΑΕΠ, 1996-2015 και 
πρόβλεψη 2016). 

  

Στο ίδιο διάγραμμα περιλαμβάνεται και η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης που απευθύνε-

ται στους εγχώριους παραγωγούς (και όχι στις εισαγωγές). Προκύπτει από το διάγραμμα 2.7, 

ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, και μέχρι την έναρξη της κρίσης, η εσωτερική ζή-

τηση ήταν η κυριότερη κινητήρια δύναμη της κυπριακής οικονομίας. Η εικόνα αυτή αντι-

στράφηκε πλήρως κατά τα έτη 2010-2011: η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης που απευθύ-

νεται στις εγχώριες επιχειρήσεις ήταν αρνητική, ενώ αντιθέτως η συμβολή των εξαγωγών α-

γαθών και υπηρεσιών ήταν θετική, και μάλιστα τόσο θετική ώστε η οικονομία ανέκαμψε 

μετά από την πρώτη ύφεση (2009Q1-2010Q1). Για το 2015-2016 προβλέπεται ότι οι εξαγω-

γές θα είναι ο κυριότερος κινητήρας της ανάκαμψης, πλην όμως, θα είναι θετική και η συμ-

βολή της εσωτερικής ζήτησης. Αυτή αναλύεται στην συμβολή της επένδυσης παγίου κεφα-

λαίου και της συνολικής κατανάλωσης (ιδιωτικής και δημόσιας) που φαίνονται στο διά-

γραμμα 2.8 (βλ. στην επόμενη σελίδα) για τα έτη 1996-2014 μαζί με την εκτίμηση για το 

2015 και την πρόβλεψη για το 2016. Μέχρι την έναρξη της κρίσης, η συμβολή της κατανάλω-

σης υπήρξε καταφανώς μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της επένδυσης παγίου κεφαλαίου. 

Αυτή η διαπίστωση ισχύει και για τα χρόνια της κρίσης, αν και σε μικρότερο βαθμό, ισχύει δε 

και για την ανάκαμψη που βρίσκεται σε εξέλιξη το 2015 και αναμένεται να συνεχιστεί κατά 

το 2016. Επομένως, η συμβολή των επενδύσεων στην παρούσα ανάκαμψη είναι οριακή (σε 

αντίθεση με τις εξαγωγές και την κατανάλωση). 
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Διάγραμμα 2.8. Συμ-
βολή επένδυσης και κα-
τανάλωσης στη διαμόρ-
φωση του ΑΕΠ (σε εκα-
τοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ, 1996-2015 και 
πρόβλεψη 2016). 

 

 

 

Διάγραμμα 2.9. Ακαθά-
ριστες επενδύσεις πα-
γίου κεφαλαίου (δισε-
κατομμύρια ευρώ, σε 
σταθερές τιμές 2010, 
2000-2015 και πρό-
βλεψη 2016). 
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Η οριακή συμβολή των επενδύσεων στην τρέχουσα ανάκαμψη οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

επενδύσεις σε κατοικίες, οι οποίες μειώθηκαν θεαματικά στη διάρκεια της κρίσης παραμέ-

νουν σήμερα στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του ¼ περίπου του αντίστοιχου όγκου παραγωγής 

του 2008 (διάγραμμα 2.9). Δραματική υποχώρηση παρουσιάζει όμως και ο όγκος των επεν-

δύσεων σε μηχανές και μεταλλικά προϊόντα στο ½ των επενδύσεων του 2008, αλλά και σε 

κατασκευές εκτός κατοικιών που σχετίζονται με τις δημόσιες δαπάνες, όπου η υποχώρηση 

είναι της τάξης του 35%. Καμία από τις συνιστώσες των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου (που φαίνονται στο διάγραμμα 2.9) δεν επιδεικνύει αξιόλογα σημεία ανάκαμψης.  

Όσον αφορά την συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης στην αύξηση του προϊόντος (διά-

γραμμα 2.10), η συμβολή της από το 2009 και μετά κατέστη αρνητική. Αντιθέτως, κατά το 

2015-2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ιδιωτική κατανάλωση 

θα αυξηθεί συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάκαμψη της οικονομίας. Η δημόσια κατανά-

λωση, όμως, θα εξακολουθήσει να έχει αρνητική συμβολή, πλην όμως τόσο μικρή ώστε η ε-

πίπτωση της στο ΑΕΠ της διετίας 2015-2016 να μπορεί να θεωρηθεί ως μηδενική.  

Από την συνολική ανάλυση της συμβολής των διάφορων συνιστωσών του ΑΕΠ στη διαμόρ-

φωσή του, προκύπτει επομένως ότι η ανάκαμψη του 2015-2016 βασίζεται στις εξαγωγές (και 

δη στις εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών) και στην ιδιωτική κατανάλωση. 

Διάγραμμα 2.10. Συμ-
βολή ιδιωτικής και δη-
μόσιας κατανάλωσης 
στη διαμόρφωση του 
ΑΕΠ (σε εκατοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ, 1996-
2015 και πρόβλεψη 
2016). 
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Διάγραμμα 2.11. ΑΕΠ 
ανά κάτοικο και παρα-
γωγικότητα της εργα-
σίας (1995-2015 και 
πρόβλεψη 2016). 

 
 

Το 2008, το ΑΕΠ ανά κάτοικο ήταν κατά 36% υψηλότερο από το αντίστοιχο του 1995. 'Όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 2.11, αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας σχετικά σταθερής ανοδικής τά-

σης που διαρκούσε από το 1995. Κατά το 2015, όμως, μετά από επτά έτη κρίσης, το αντί-

στοιχο ποσοστό έχει περιοριστεί στο 13%. Πρόκειται για απώλεια εισοδήματος περίπου 17% 

μέσα στην επταετία 2008-2015.  

Η παραγωγικότητα της εργασίας (μετρούμενη με το ΑΕΠ ανά απασχολούμενο σε σταθερές 

τιμές) είχε ανέλθει το 2008 σε επίπεδο υψηλότερο του 1995 σωρευτικά κατά περίπου 25%. 

Στη διάρκεια της κρίσης η παραγωγικότητα της εργασίας παρέμεινε κατά προσέγγιση αμετά-

βλητη, με αποτέλεσμα να διατηρείται ανέπαφη ολόκληρη η πρόοδος που είχε συντελεστεί 

στην περίοδο 1995-2008. 

Οι παραπάνω εξελίξεις δείχνουν ότι ολόκληρη η επιδείνωση του ΑΕΠ ανά κάτοικο στη διάρ-

κεια της κρίσης έχει επέλθει εξαιτίας της μείωσης της απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυ-

σμού. Για την λεπτομερέστερη διερεύνηση του ζητήματος αναλύουμε το ΑΕΠ ανά κάτοικο σε 

τέσσερις συνιστώσες: την παραγωγικότητα της εργασίας, την απασχόληση ως ποσοστό του 

εργατικού δυναμικού, το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στην αγορά εργασίας (δη-

λαδή το εργατικό δυναμικό ως ποσοστό του πληθυσμού 15-64 ετών), και ένα δημογραφικό 

δείκτη που είναι ο πληθυσμός ο οποίος έχει ηλικία κατάλληλη για εργασία (15-64 ετών) ως 

ποσοστό του γενικού πληθυσμού. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο είναι το γινόμενο των τεσσάρων πα-

ραπάνω συνιστωσών, και επομένως οι μεταβολές του μπορούν να αναλυθούν στις μεταβο-

λές αυτών των επιμέρους μεγεθών. Στο διάγραμμα 2.11 φαίνεται η παραγωγικότητα της ερ-

γασίας για την οποία παρατηρήσαμε ότι στη διάρκεια της κρίσης δεν μεταβλήθηκε ουσια-
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στικά. Στο διάγραμμα 2.12 εμφανίζονται οι άλλες τρεις συνιστώσες του ΑΕΠ ανά κάτοικο. Πα-

ρατηρούμε ότι στη διάρκεια της κρίσης, η απασχόληση ως ποσοστό του εργατικού δυναμι-

κού μειώθηκε θεαματικά (που σημαίνει ότι αυξήθηκε αντίστοιχα το ποσοστό ανεργίας), το 

ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας παρουσίασε κάμψη μετά το 2007, ενώ ο δημο-

γραφικός δείκτης (δηλαδή ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας ως ποσοστό του γενικού πληθυ-

σμού) παρέμεινε αμετάβλητος. Με αυτά τα δεδομένα, η μεγάλη μείωση του ΑΕΠ ανά κά-

τοικο (-17%) δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε σε πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας 

ούτε σε μείωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας ως ποσοστό του γενικού πληθυσμού, α-

φού τα δύο αυτά μεγέθη παρέμειναν αμετάβλητα, αλλά κυρίως στην αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας και δευτερευόντως στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στην α-

γορά εργασίας (από περίπου 75% το 2008 σε 70% το 2015). Πιο συγκεκριμένα, τα ⅔ της απώ-

λειας κατά 17% του ΑΕΠ ανά κάτοικο που εμφανίστηκε στη διάρκεια της κρίσης ανάγονται 

στην αύξηση της ανεργίας και το ⅓ οφείλεται στην μείωση του ποσοστού συμμετοχής του 

πληθυσμού στην αγορά εργασίας. Με άλλα λόγια, το εισόδημα ανά κάτοικο μειώθηκε ε-

πειδή μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού παρουσιάζεται στην αγορά εργασίας για να αναζη-

τήσει απασχόληση και ταυτοχρόνως μικρότερο ποσοστό όσων αναζητούν εργασία καταλαμ-

βάνουν τελικά μια θέση απασχόλησης. 

Διάγραμμα 2.12. ΑΕΠ 
ανά κάτοικο και συνι-
στώσες της απασχόλη-
σης (1995-2015 και 
πρόβλεψη 2016). 

 

Η ανοδική πορεία του ΑΕΠ ανά κάτοικο κατά την περίοδο 1995-2008 είχε οδηγήσει σε σημα-

ντική πραγματική σύγκλιση της Κύπρου με τις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Η πορεία 

αυτή ανακόπηκε μετά το 2008 και ο δείκτης πραγματικής σύγκλισης (δηλαδή το ΑΕΠ ανά κά-

τοικο της Κύπρου, υπολογισμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης), ενώ ανερχόταν το 2008 
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σε περίπου 95% του μέσου όρου της ΕΕ-28, το 2015 ανέρχεται σε μόλις 80% (διάγραμμα 

2.13). Η απώλεια αυτή ανάγεται αφενός μεν στην ταχύτερη αύξηση του πληθυσμού στην Κύ-

προ αφετέρου δε στην μεγάλη υποχώρηση του ΑΕΠ στην Κύπρο. 

 

Διάγραμμα 2.13. Δείκτης 
πραγματικής σύγκλισης 
με αναφορά στον μέσο 
όρο της ΕΕ-28 (1995-
2015 και πρόβλεψη 
2016). 

 

 

Μεγάλη σημασία για την εκτίμηση της μακροοικονομικής κατάστασης και του χαρακτήρα της 

τρέχουσας ανάκαμψης, αλλά και για την ανάλυση της διαδικασίας της εσωτερικής υποτίμη-

σης (που εκτίθεται στο κεφάλαιο 3) έχει ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμι-

κού της χώρας:  

Κατά τα έτη 2004-2008 η Κυπριακή οικονομία βρέθηκε σε κατάσταση υπερθέρμανσης, με 

μεγάλες αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, της οικοδομικής δραστηριότητας, της εσωτε-

ρικής ζήτησης και συνακόλουθα του ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρε-

σιών (που έφτασε στο -12% του ΑΕΠ το 2008). Η άνοδος αυτή του ΑΕΠ πάνω από τις παρα-

γωγικές ικανότητες της χώρας οδήγησε σε εξάντληση του παραγωγικού δυναμικού, σε μεγά-

λες αυξήσεις των εισαγωγών και συνέβαλε θεαματικά στην διεύρυνση του εξωτερικού ελ-

λείμματος αγαθών και υπηρεσιών κατά το 2007-2008 (μέχρι την έναρξη της διεθνούς χρημα-

τοπιστωτικής κρίσης). Αυτές οι εξελίξεις αντανακλώνται στις μεταβολές του αργούντος παρα-

γωγικού δυναμικού (δηλαδή της παραγωγικής ικανότητας της χώρας που παραμένει αχρησι-

μοποίητη εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης): Στην διάρκεια της υπερθέρμανσης των ετών 

2004-2008, το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις 

αυξήσεις της ζήτησης. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 2.14  όπου για τα έτη 2004-2008 το τρέ-

χον ΑΕΠ εμφανίζεται μεγαλύτερο του δυνητικού ΑΕΠ. Το 2008, το τρέχον ΑΕΠ είχε καταστεί 
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κατά 5,3% υψηλότερο του δυνητικού ΑΕΠ (δηλαδή του παραγωγικού δυναμικού). Με την έ-

ναρξη της κρίσης, η υπερβάλλουσα ζήτηση άρχισε να μειώνεται και από το 2012 μετατρά-

πηκε σε έλλειμμα ζήτησης (ύψους 2%). Στη συνέχεια, ένα αυξανόμενο μέρος του παραγωγι-

κού δυναμικού τέθηκε σε αργία (ταυτοχρόνως με ένα μέρος του εργατικού δυναμικού) με 

απόληξη το έτος 2014, όταν το αργούν παραγωγικό δυναμικό ανήλθε στο ιστορικά υψηλό ε-

πίπεδο των 6,3 εκατοστιαίων μονάδων της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας. Από το 

2015 το αργούν παραγωγικό δυναμικό μειώνεται και προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή να έχουν απομείνει στο τέλος του 2016 αχρησιμοποίητες μόνον 1,2 εκατοστιαίες μο-

νάδες του παραγωγικού δυναμικού. 

 

Διάγραμμα 2.14. Αρ-
γούν παραγωγικό 
δυναμικό (Απόκλιση 
δυνητικού ΑΕΠ από 
το τρέχον ΑΕΠ, σε % 
μονάδες του δυνητι-
κού ΑΕΠ, 1996-2015 
και πρόβλεψη 
2016). 

 
Η ανάκαμψη του 2015, εφόσον συνεχιστεί και κατά το 2016-2017, όπως προβλέπει η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, σύντομα θα οδηγήσει σε εξάντληση του αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυ-

ναμικού, και επακόλουθα σε επανεμφάνιση του πληθωρισμού και αύξηση των εισαγωγών. 

Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου αγα-

θών και υπηρεσιών (κάτι που θα ήταν λογικό να περιμένουμε εξαιτίας της αυξημένης εσωτε-

ρικής ζήτησης που θα συνοδεύει αναγκαστικά την ανάκαμψη της  οικονομίας) επειδή προ-

βλέπει περαιτέρω αύξηση των Κυπριακών εξαγωγών κατά το 2016-2017 οφειλόμενη στην 

αύξηση της εξωτερικής ζήτησης κατά 8% εντός της διετίας. Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής αφορά επομένως σε ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας οφειλόμενη σε εξωγενείς 

παράγοντες άσχετους με το πρόγραμμα προσαρμογής και την κυβερνητική πολιτική. 
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Διάγραμμα 2.15. Παρα-
γωγικότητα της εργασίας 
έναντι 37 ανταγωνι-
στριών χωρών (1995-
2015 και πρόβλεψη 
2016). 

 

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 παραπλήσιο με αυτό του 2008 

—παραμένει δηλαδή πρακτικά αμετάβλητο. Αυτό συνέβη επειδή η παραγωγικότητα της ερ-

γασίας εξαρτάται από τον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού (ακριβέ-

στερα, σε χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής, όταν δηλαδή το αργούν παραγωγικό δυναμικό 

είναι μεγαλύτερο, η παραγωγικότητα της εργασίας είναι χαμηλότερη) και από τις επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου, οι οποίες φέρνουν νέες τεχνολογίες στο εσωτερικό της διαδικασίας πα-

ραγωγής, προκαλούν αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και μέσω αυτών αυξάνουν την 

παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι, στην περίπτωση της Κύπρου, η παραγωγικότητα της ερ-

γασίας ήταν στάσιμη, τόσο επειδή δεν γίνονταν πλέον σημαντικές επενδύσεις παγίου κεφα-

λαίου, όσο και επειδή αυξήθηκε το αργούν παραγωγικό δυναμικό. Η στασιμότητα της παρα-

γωγικότητας σχετίζεται με την μείωση της ζήτησης στη διάρκεια της κρίσης, διότι αυτή προ-

κάλεσε απότομη συστολή της οικονομικής δραστηριότητας, αύξησε το αργούν παραγωγικό 

δυναμικό και αποθάρρυνε έτσι τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Παρόλα αυτά, η παραγω-

γικότητα στην Κύπρο δεν παρουσίασε μείωση συγκριτικά με τις 37 άλλες αναπτυγμένες χώ-

ρες αλλά στασιμότητα (διάγραμμα 2.15, βλ. στην επόμενη σελίδα) επειδή η επιβράδυνση της 

παραγωγικότητας είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται και στις ανταγωνίστριες χώρες που 

πλήττονται και αυτές από την κρίση. 
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Διάγραμμα 2.16. Δείκτης 
κερδοφορίας (Απόδοση 
παγίου κεφαλαίου: Κα-
θαρό λειτουργικό πλεό-
νασμα % του καθαρού 
κεφαλαιακού αποθέμα-
τος, 1995-2015 και πρό-
βλεψη 2016). 

 

Η μείωση της ζήτησης κατά το 2009, οδήγησε και σε μείωση της κερδοφορίας εξαιτίας της 

συρρίκνωσης των πωλήσεων. Η μείωση όμως αυτή της κερδοφορίας αποδείχθηκε πρόσκαιρη 

καθώς η περιστολή της ζήτησης προκάλεσε εν συνεχεία αύξηση του ποσοστού ανεργίας και 

επακόλουθη μείωση των μισθών. Οι επιχειρήσεις ανέκτησαν, δηλαδή, από το 2010 και μετά 

ένα μεγάλο μέρος από τις απώλειές τους σε κέρδη αναπληρώνοντας τη ζημιά που προκάλεσε η 

πτώση των πωλήσεων με μειώσεις των πραγματικών μισθών. 

Ακριβέστερα, η μεγάλη μείωση των μισθών επέτρεψε την ανακοπή της πτώσης της κερδοφο-

ρίας κατά τα έτη 2010-2013 (διάγραμμα 2.16) και εν συνεχεία την αύξησή της έτσι ώστε να 

ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος των απωλειών. Προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 

κατά το 2016-2017, η απόδοση του παγίου κεφαλαίου θα αυξηθεί περαιτέρω και θα φτάσει 

στο μέσο επίπεδο της περιόδου 1995-2008. 

Ο λόγος προϊόντος / παγίου κεφαλαίου στην Κύπρο (διάγραμμα 2.17), παρουσίασε μείωση 

από το 2004 και μετά. Η υποχώρηση μεταξύ 2008 και 2012, δεν έδειχνε την ανάπτυξη διαρ-

θρωτικών αδυναμιών αλλά την κάμψη συγκυριακού χαρακτήρα, που σχετιζόταν με την υπο-

χώρηση του όγκου της παραγωγής (την αύξηση του αργούντος παραγωγικού δυναμικού). Στο 

τέλος της περιόδου, όμως, χάρη στην ανάκαμψη του 2015 και την επακόλουθη μείωση του 

αργούντος παραγωγικού δυναμικού, εμφανίσθηκαν έντονα σημεία βελτίωσης του λόγου 

προϊόντος / κεφαλαίου. 
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Διάγραμμα 2.17. Λόγος 
προϊόντος / παγίου κε-
φαλαίου (καθαρό 
προϊόν % του καθαρού 
κεφαλαιακού αποθέμα-
τος, 1995-2015 και πρό-
βλεψη 2016). 

 

Στο διάγραμμα 2.17 φαίνεται, επίσης, το εισοδηματικό μερίδιο των κερδών στο ΑΕΠ (δηλαδή 

το ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο μετατρέπεται σε εισόδημα του κεφαλαίου). Το γινόμενο του 

λόγου προϊόντος / κεφαλαίου και του μεριδίου των κερδών ισούται προς την απόδοση του 

παγίου κεφαλαίου (που είναι μέτρο της κερδοφορίας). Είναι αξιοσημείωτο ότι η πτώση του 

λόγου προϊόντος / κεφαλαίου, που μειώνει την κερδοφορία αντισταθμίστηκε στη διάρκεια της 

κρίσης από αυξήσεις του μεριδίου των κερδών που αυξάνουν την κερδοφορία. Η εικόνα αυτή 

περιγράφει τυπική περίπτωση οικονομίας που διέρχεται της διαδικασίας της εσωτερικής υ-

ποτίμησης. Αναλύουμε το φαινόμενο αυτό στο κεφάλαιο 3.  

Η αποεπένδυση εμφανίστηκε κατά το 2014 και σύμφωνα με τις προβλέψεις πρόκειται να συ-

νεχιστεί κατά το 2015-2016. Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εί-

ναι αρνητικές, δηλαδή ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται είναι μικρότερες από το 

παραγωγικό δυναμικό που αποσύρεται ή καταστρέφεται. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

2.18, στο οποίο παρίσταται η ταχύτητα με την οποία συσσωρεύεται το πάγιο κεφάλαιο, η 

συσσώρευση ακολουθούσε μέχρι το 2008 αυξανόμενους ρυθμούς, παρουσίαζε δηλαδή επι-

τάχυνση. Με την έναρξη της κρίσης, εμφανίζεται αρχικά επιβράδυνση της συσσώρευσης και 

εν συνεχεία καθαρή μείωση του παγίου κεφαλαίου από το 2014. Πρόκειται για συρρίκνωση 

του παραγωγικού δυναμικού η οποία ωστόσο δεν πρόκειται να υπερβεί το 2% του συνολικού 

κεφαλαιακού αποθέματος. 



25 

 

 

Διάγραμμα 2.18. Ρυθ-
μός συσσώρευσης πα-
γίου κεφαλαίου (ετήσιες 
% μεταβολές του καθα-
ρού κεφαλαιακού απο-
θέματος, 1995-2015 και 
πρόβλεψη 2016). 

 

 
 

Διάγραμμα 2.19. Από-
δοση παγίου κεφαλαίου 
και ρυθμός συσσώρευ-
σης κεφαλαίου (1995-
2015 και πρόβλεψη 
2016). 
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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 χρηματοδοτή-

σουν 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 πα-

ρούσας κρίσης. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.19, τα δύο μεγέθη (κερδοφορία και συσσώρευση) εξελίσσο-

νται χωρίς να υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ τους ή εάν υπάρχει είναι εξαιρετικά δυσδιά-

κριτη. Η μεν κερδοφορία έχει σχεδόν επανέλθει στα μέσο επίπεδο της περιόδου 1995-2008, 

οι δε καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παραμένουν αρνητικές υποσκάπτοντας τον μα-

κροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας και την ικανότητά της να δημιουργεί 

νέες θέσεις εργασίας. 

 

Διάγραμμα 2.20. Ακαθά-
ριστες επενδύσεις πα-
γίου κεφαλαίου (σε τι-
μές 2010, σε δισεκατομ-
μύρια ευρώ, 1995-2015 
και πρόβλεψη 2016). 

 

 

 

 

Αυτή η αποκλίνουσα πορεία του ρυθμού συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου και κερδοφορίας 

οφείλεται στο γεγονός ότι η συσσώρευση κεφαλαίου (οι επενδύσεις) εξαρτάται και από το αρ-

γούν παραγωγικό δυναμικό (διότι όταν οι επιχειρήσεις διαθέτουν αχρησιμοποίητο δυναμικό με 

το οποίο μπορούν να ικανοποιήσουν τις αυξήσεις της ζήτησης είναι λιγότερο πρόθυμες να 

πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δεχθούμε 

ότι σε ένα μοντέλο ερμηνείας της επιβράδυνσης και της μείωσης της συσσώρευσης παγίου κε-

φαλαίου στην Κύπρο, ως κυριότερη ερμηνευτική μεταβλητή θα πρέπει να θεωρηθεί το μέγε-

θος του αργούντος παραγωγικού δυναμικού. 
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Στο διάγραμμα 2.20 φαίνεται η υποχώρηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφα-

λαίου κατά τα τελευταία χρόνια: το 2013, η επένδυση είχε υποχωρήσει περίπου κατά 16 έτη 

(βρισκόταν δηλαδή στο επίπεδο του 1997). Οι ακαθάριστες επενδύσεις του 2015 είναι τόσο 

χαμηλές ώστε είναι συγκρίσιμες με επενδύσεις που πραγματοποιούνταν τουλάχιστον προ 

εικοσαετίας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση που εμφανίζεται στις καθαρές επενδύ-

σεις παγίου κεφαλαίου (διάγραμμα 2.18), οι οποίες για πρώτη φορά στα τελευταία 40 χρόνια 

ήταν αρνητικές κατά το 2014-2015 και αναμένεται να είναι αρνητικές επίσης κατά το 2016. 
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Κεφάλαιο 3 

 
Η προσαρμογή 

της οικονομίας  

το 2013-2015 
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Η μετάδοση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2013 στην πραγματική οικονομία και η ά-

σκηση  μιας πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, αυθορμήτως οδηγούμενης από τις δυνάμεις 

της αγοράς από το 2009, με μέτρα ήπιας προσαρμογής το Δεκέμβριο του 2012 και με το πρό-

γραμμα προσαρμογής καθ’ υπόδειξη της Τρόικας από το πρώτο τετράμηνο του 2013, βύθι-

σαν την οικονομία στην ύφεση και την ανεργία, πλην όμως με υποσχέσεις εκ μέρους των φο-

ρέων άσκησης πολιτικής ότι σύντομα οι επιχειρούμενες διαρθρωτικές αλλαγές θα ανοίξουν 

νέες δυνατότητες και νέες προοπτικές στην κυπριακή οικονομία. Η ταχεία έξοδος από την ύ-

φεση, ήδη από το 2015, αποτελεί όντως μία εκ των υποσχέσεων η οποία τηρήθηκε. Απομέ-

νει, όμως, να εξετάσουμε για ποιο λόγο. 

Μετά την βαθιά ύφεση του 2012-2014, που έφερε την κυπριακή οικονομία και κοινωνία α-

ντιμέτωπη με δραματική μείωση του ΑΕΠ και της απασχόλησης, εκρηκτική αύξηση του ποσο-

στού ανεργίας και δραστική μείωση των εισοδημάτων της εργασίας, η χαλάρωση της δημο-

σιονομικής προσπάθειας κατά το 2015 επέτρεψε στο ΑΕΠ μια μικρή αύξηση (+1,2%) η οποία 

σταθεροποίησε το επίπεδο της παραγωγής στη χαμηλή στάθμη -8,5% κάτω από το επίπεδο 

της περιόδου 2008-2011 (ή -11% σε όρους απασχόλησης).  

Ακριβέστερα, η χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας δεν οδήγησε σε αύξηση του 

ΑΕΠ, αλλά είχε μικρή μόνο αρνητική επίπτωση στο σχηματισμό του προϊόντος, το οποίο αυ-

ξήθηκε κυρίως χάρη στις πωλήσεις του τουριστικού τομέα: Ο αριθμός των περιηγητών κατά 

το 2015 ανέκαμψε και ήταν ο μεγαλύτερος μετά το έτος 2000 (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 

2) καθώς από το 2013 οι αγορές προορισμού των κυπριακών εξαγωγών μεγεθύνονται ταχύ-

τερα (βλ. στο κεφάλαιο 8). Επιπροσθέτως, η ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτι-

μία4 έναντι των 37 κυριότερων ανταγωνιστριών χωρών της Κύπρου υποχώρησε από το πρώτο 

τρίμηνο του 2014 μέχρι το καλοκαίρι του 2015 κατά 4,3%, μείωσε έτσι τις τιμές των κυπρια-

κών εξαγωγών και ευνόησε την αύξηση των πωλήσεών τους. Αντιθέτως, εάν δεν λάβουμε υ-

πόψη μας την ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι των άλ-

λων νομισμάτων, οι τιμές των κυπριακών εξαγωγών το 2015 ήταν μόλις κατά 1% μικρότερες 

από το 2012 και το 2013 (καθώς οι μειώσεις στους μισθούς δεν μεταβιβάστηκαν στις τιμές). 

Ό,τι δεν κατάφερε, λοιπόν, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, το κατάφεραν οι μεταβο-

λές του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων, δηλαδή η νομισματική υποτίμηση.  

Συνοψίζοντας, η ανάκαμψη του 2015 ανάγεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες που αφορούν 

την μεγέθυνση της εξωτερικής ζήτησης και τις ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες ενώ η 

οικονομική πολιτική είχε υποβοηθητικό ρόλο απλώς μειώνοντας την υφεσιακή της επίπτωση 

στην οικονομία. Ως εκ τούτου, η υπόσχεση της τρόικας και της κυβέρνησης για ταχεία ανά-

καμψη ήδη από το 2015 εκπληρώθηκε μεν, πλην όμως για λόγους που κατά κύριο λόγο δεν 

σχετίζονται με την ασκούμενη πολιτική αλλά με εξωτερικές εξελίξεις (αύξηση της ζήτησης 

στις χώρες προορισμού των κυπριακών εξαγωγών, ιδιαίτερα του τουρισμού, ευνοϊκή συναλ-

λαγματική ισοτιμία του ευρώ, γεωπολιτική κατάσταση στη Μεσόγειο). 

Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζεται στην Κύπρο μέσω του προγράμμα-

τος προσαρμογής θα κριθεί, όπως και αλλού, εκ των αποτελεσμάτων της. Διακρίνουμε δύο 

                                                 
4 Η ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία για την Κύπρο είναι η ισοτιμία του ευρώ ένα-
ντι των άλλων νομισμάτων σταθμισμένη αφενός με την γεωγραφική κατανομή των κυπριακών εξα-
γωγών και αφετέρου με την ποσοστιαία σύνθεσή τους ανά προϊόν. 
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ομάδες αποτελεσμάτων:  

Καταρχάς, υποθέτοντας ότι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών παραμένει λόγος 

ύπαρξης τής οικονομικής πολιτικής και των διαρθρωτικών αλλαγών, η πρώτη ομάδα αποτε-

λεσμάτων αναφέρεται στις κοινωνικές επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής. Μια πρώτη 

συμβολή σε αυτήν την αξιολόγηση περιέχεται στο κεφάλαιο 7 της έκθεσης. 

Η δεύτερη ομάδα αποτελεσμάτων με βάση τα οποία θα πρέπει να κριθεί η επιτυχία ή αποτυ-

χία της ασκούμενης πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι η επίτευξη ή μη των διακη-

ρυγμένων στόχων αυτής της ίδιας της πολιτικής. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται ακριβώς σε 

αυτό το ζήτημα. 

Ο τελικός στόχος της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι η μείωση των εγχώριων τι-

μών —όπως εξάλλου δηλώνει ο όρος εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή υποτίμηση μεν αλλά χω-

ρίς υποτίμηση του νομίσματος, επομένως μείωση των τιμών με άλλα μέσα. Η εσωτερική υ-

ποτίμηση, δηλαδή η μείωση των εγχωρίων τιμών έναντι των ανταγωνιστριών χωρών θα οδη-

γούσε σε μια υποτιθέμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και μέσω αυτής σε αύξηση της 

συμβολής των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην μεγέθυνση του ΑΕΠ, έτσι ώστε ο εξω-

τερικός τομέας της οικονομίας να καταστεί κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και να αντι-

σταθμίσει την αδυναμία της εγχώριας ζήτησης να αναλάβει τον ρόλο της κινητήριας δύναμης 

της οικονομίας εν όψει της μακράς περιόδου αποπληρωμής των κάθε μορφής δημόσιων και 

ιδιωτικών χρεών που μας κληροδότησε η περίοδος της χρηματιστικοποίησης. Για την επί-

τευξη αυτού του κύριου στόχου της, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης επέβαλε στην οι-

κονομία, με πολιτικές αποφάσεις, να διέλθει από περίοδο ύφεσης και ανεργίας ώστε να 

μειωθούν οι μισθοί, άρα και το κόστος εργασίας, και τελικά οι τιμές. Στο κεφάλαιο αυτό δεί-

χνουμε ότι ακόμη και με κριτήριο τους διακηρυγμένους στόχους της, η ασκούμενη πολιτική 

έχει αποτύχει. 

Όσο για την δημοσιονομική προσαρμογή, δεν αποτελεί στόχο αλλά εργαλείο της πολιτικής 

της εσωτερικής υποτίμησης, και δεν επιτυγχάνεται δια της οικονομικής πολιτικής αλλά με 

διοικητικές αποφάσεις. Το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι η “μεταβλητή χειρισμού” με την 

οποία επιχειρεί η πολιτική εξουσία να οδηγήσει την οικονομία σε μια επιθυμητή κατάσταση 

ενεργοποιώντας τις εσωτερικές αλληλουχίες οικονομικών μεγεθών που δεν μπορούν να κα-

θοριστούν με διοικητικό τρόπο. Επειδή, λοιπόν, τέτοια είναι η φύση της δημοσιονομικής πο-

λιτικής, η επιτευχθείσα από την κυπριακή κυβέρνηση δημοσιονομική προσαρμογή δεν μπο-

ρεί να εκληφθεί ως επιτυχία της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής αλλά ως αποτέλεσμα 

των σχετικών διοικητικών αποφάσεων και της συνέπειας με την οποία εφαρμόσθηκαν αυτές 

από τον κυπριακό κρατικό μηχανισμό. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δεν κρίνεται, 

λοιπόν, από τη δημοσιονομική πολιτική αλλά από αυτό που λέει το ίδιο το όνομά της, δη-

λαδή εάν όντως υπήρξε εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή εάν επιτεύχθηκε η μείωση των εγχω-

ρίων τιμών έναντι των ανταγωνιστριών χωρών (εννοείται, βεβαίως, χωρίς τις βοήθειες της 

διολίσθησης της ισοτιμίας του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων). 
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Διάγραμμα 3.1.  

Η συμβολή των εξα-

γωγών αγαθών και 

υπηρεσιών στη δια-

μόρφωση του ΑΕΠ 

(1996-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 

Οι εξελίξεις που αφορούν στα παραπάνω ζητήματα, αναλυτικότερα έχουν ως εξής: Όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 3.1, η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρ-

φωση του ΑΕΠ παρουσίασε ανάκαμψη κατά την τελευταία διετία 2014-2015 (για τους λό-

γους που αναφέραμε παραπάνω). Ωστόσο, αυτή η συμβολή παραμένει μικρότερη από την 

αντίστοιχη της δεκαετίας του 2000 και ακόμη περισσότερο της δεκαετίας του 1990. Αυτές οι 

δυσμενείς, από μακροχρόνια άποψη, επιδόσεις των εξαγωγών οφείλονται στα χρόνια διαρ-

θρωτικά προβλήματα του τουρισμού, στην αποβιομηχάνιση και κατά τα τελευταία έτη στην 

υποχώρηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον χρη-

ματοπιστωτικό τομέα). Η ανάκαμψη του τουρισμού κατά το 2015 (και σύμφωνα με τις προβλέ-

ψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά το 2016) δεν πρέπει να αποκρύπτει το θεμελιώδες 

γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί μια μακρά πτωτική πορεία της συμβολής των εξαγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών στον σχηματισμό του ΑΕΠ με σημείο εκκίνησης το έτος 2001, όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα 3.1, γεγονός που υπογραμμίζει την κεντρική σημασία του τουρισμού αφού 

αυτό ακριβώς είναι το έτος κατά το οποίο σταμάτησε η ανοδική πορεία που ακολουθούσε 

μέχρι τότε ο αριθμός των περιηγητών (κεφάλαιο 2). 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 
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αλλαγών στον εξαγωγικό τομέα της χώρας. Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου έχει επανειλημ-

μένα περιγράψει στις εκδόσεις του τις γενικές κατευθύνσεις μιας στρατηγικής αναβάθμισης 

του παραγωγικού δυναμικού και ιδιαίτερα της τουριστικής βιομηχανίας5. 

 

 

Διάγραμμα 3.2.  

Η συμβολή των ει-

σαγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών στη 

διαμόρφωση του 

ΑΕΠ (1996-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 

 

Σε αντίθεση με την μειωμένη συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρ-

φωση του ΑΕΠ μετά το 2012, η συμβολή των εισαγωγών, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.2, 

ήταν πολύ θετική. Επομένως, η θετική συμβολή του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου στη 

διαμόρφωση του ΑΕΠ, από το 2012 και μετά, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των ει-

σαγωγών, και μόνο δευτερευόντως, για το 2015, οφείλεται κατά τι στις εξαγωγές.  

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 οικονο-

μίας, ούτε θα πρέπει να καταγραφεί σαν κάποιο είδος επιτυχίας του προγράμματος προσαρ-

μογής, διότι απλώς αντανακλά τα χαμηλότερα εισοδήματα και την γενική καθίζηση της εγχώ-

ριας ζήτησης (διάγραμμα 3.3). 

                                                 
5 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.  

Εγχώρια ζήτηση και 

ΑΕΠ (εκατομμύρια 

ευρώ, τριμηνιαία 

στοιχεία εποχικά 

διορθωμένα, 

2008Q1-2015Q2). 

 

Το αρνητικό σοκ ζήτησης των ετών 2009-2013 (περίπου -20% στην εγχώρια ζήτηση), ήταν το 

αποτέλεσμα της κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας, της μείωσης του διαθέσι-

μου εισοδήματος των μισθωτών που επηρεάζει έντονα την ιδιωτική κατανάλωση, της προ-

σπάθειας νοικοκυριών και επιχειρήσεων να μειώσουν τα χρέη τους, της τραπεζικής κρίσης 

αλλά και της έναρξης της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης, που περιέστειλε τις δημό-

σιες δαπάνες και αύξησε τα φορολογικά έσοδα αφαιρώντας πολύτιμους πόρους από την 

πραγματική οικονομία.  

Η κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης κατά περίπου 20% επανέφερε το επίπεδό της στο επί-

πεδο του 2000 και του 1996. Στο τέλος της περιόδου, η εγχώρια ζήτηση φαίνεται να σταθε-

ροποιείται στο χαμηλό επίπεδο των 4,2 δισ. ευρώ ανά τρίμηνο έναντι 5,4 δισ. ευρώ το 2008. 

Η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης είναι εμφανής για το 2015 (διάγραμμα 3.3) και σχετίζεται 

με την αύξηση των εισοδημάτων από τον τουρισμό που μετατρέπονται εν συνεχεία σε ιδιω-

τική κατανάλωση. 
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Διάγραμμα 3.4.  

Η εγχώρια ζήτηση έ-

ναντι 37 προηγμέ-

νων χωρών  

(σε σταθερές τιμές 

2010, έτος 

2010=100, 1996-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

Εξίσου δραματική ήταν η μείωση της εγχώριας ζήτησης στην Κύπρο συγκρινόμενη με άλλες 

χώρες. Έναντι των 37 πλέον προηγμένων χωρών, η εγχώρια ζήτηση στην Κύπρο θα έχει υπο-

χωρήσει στο τέλος του 2016 κατά17,1% επαναφέροντας τον σχετικό δείκτη στο επίπεδο του 

2003. Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης στην Κύπρο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.4, κατά 

τα έτη 2000-2008 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 σχετική ζήτηση σταθεροποιήθηκε κατά 

τα έτη της ήπιας φάσης της κρίσης (που διήρκεσε έως το καλοκαίρι του 2011) με την έννοια 

ότι αυξανόταν περίπου όσο και στις 37 ανταγωνίστριες χώρες. Στη συνέχεια, οι μεταβολές 

της υστερούσαν σε διεθνή σύγκριση και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το 2016. 

Η θεαματική πτώση της εγχώριας ζήτησης, σε συνδυασμό με την αδυναμία του εξαγωγικού 

τομέα, παρέσυρε σε μείωση το ΑΕΠ, το οποίο προσαρμόζεται στο νέο, επίπεδο ζήτησης πριν 

να παρέλθει το χρονικό διάστημα ενός έτους. Μετά από κάθε νέα μείωση της ζήτησης, η οι-

κονομία μετέβαινε σε κατάσταση βαθύτερης ύφεσης χωρίς να επηρεάζονται καταρχήν οι μι-

σθοί και οι τιμές: Η παραγωγή προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις της ζήτησης στην βραχυ-

χρόνια διάρκεια (δηλαδή στη διάρκεια του ιδίου έτους), σε αντίθεση με τους μισθούς και τις 

τιμές που προσαρμόζονται με βραδύτερους ρυθμούς. Η μείωση του ΑΕΠ, που φαίνεται στο 

διάγραμμα 3.5, ανήλθε σωρευτικά για την τριετία 2012-2014 σε περίπου 10% έναντι των ε-
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τών 2008-2011. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% το 2015 αναμένεται (από τις υπηρεσίες της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής) να συνεχιστεί το 2016 (+1,4%). Σε μακροχρόνια προοπτική, η πτώση 

του προϊόντος της τριετίας 2012-2014 εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη μείωση μετά το 1974, 

και ισχύει η παρατήρηση ότι τέτοιου μεγέθους μειώσεις δεν καταγράφονται στα στατιστικά 

στοιχεία παρά μόνον σε περιπτώσεις πολέμου ή δραματικών φυσικών καταστροφών. 

 

Διάγραμμα 3.5.  

Ετήσιες % μεταβο-

λές ακαθάριστου εγ-

χώριου προϊόντος 

(σε σταθερές τιμές 

2010, 1996-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.6, η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ για την τριετία 2011-2013, 

συγκρινόμενη με την αντίστοιχη μεταβολή στις 37 πιο προηγμένες χώρες του κόσμου, α-

νήλθε σε 12%. Η πραγματική απόκλιση της κυπριακής οικονομίας από τον μέσο όρο της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης έχει ακυρώσει, επομένως, ένα μεγάλο μέρος από την μεγάλη πρόοδο που 

είχε πραγματοποιηθεί από το 1996 έως το 2008. 
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Διάγραμμα 3.6.  

ΑΕΠ προς το ΑΕΠ 37 

προηγμένων χωρών 

(σε σταθερές τιμές 

2010, έτος 

2010=100, 1996-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

  

 

 

Διάγραμμα 3.7.  

ΑΕΠ και αριθμός α-

πασχολουμένων (σε 

τιμές 2010, ετήσιες 

% μεταβολές, κινητοί 

μέσοι τριών ετών). 
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Μετά από αυτές τις παρατηρήσεις σχετικά με τη ζήτηση και το ΑΕΠ, 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 δυ-

νάμεων μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων προκειμένου να υπάρξει μείωση των μισθών, 

να προκύψει έτσι μείωση των τιμών και "ανταγωνιστική υποτίμηση" (δηλαδή βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας τιμής). Στο νέο μειωμένο επίπεδο ζήτησης, παραγωγής και αυξημένης 

ανεργίας, τα συνδικάτα και γενικότερα οι εργαζόμενοι χάνουν ένα μέρος από την διαπραγ-

ματευτική τους ισχύ. Το μέγεθος αυτής της απώλειας ισχύος εξαρτάται από το ύψος του πο-

σοστού ανεργίας και από τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της α-

γοράς εργασίας. Για αυτούς τους λόγους, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης περιλαμβά-

νει μια διαρθρωτική πολιτική "απελευθέρωσης" της αγοράς εργασίας και αποδιάρθρωσης 

των θεσμών της, που συμπυκνώνουν τον παρελθόντα συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ επιχει-

ρήσεων και εργαζομένων και επηρεάζουν έτσι τον τρέχοντα συσχετισμό δυνάμεων. Η πολι-

τική της εσωτερικής υποτίμησης χρησιμοποιεί την αύξηση της ανεργίας, που μετατρέπει τον 

τρέχοντα συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων, για να προκαλέσει 

την μείωση των αποδοχών τους στον ιδιωτικό τομέα. (Στον δημόσιο τομέα οι μισθοί μειώνο-

νται με διοικητικές αποφάσεις και δεν εμπίπτουν στην λογική της εσωτερικής υποτίμησης 

αλλά της δημοσιονομικής προσαρμογής). Κρίσιμης σημασίας μεγέθη, επομένως, για την επι-

τυχία μιας εσωτερικής υποτίμησης, σε πρώτο στάδιο, είναι η απασχόληση και η ανεργία. 

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, στην απασχόληση και στο ποσοστό ανεργίας στην Κύ-

προ, συνδυασμένα με τις επιπτώσεις της τραπεζικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, 

αλλά και την ύφεση που είχε ξεκινήσει το 2009 και είχε εν τω μεταξύ προετοιμάσει το έδα-

φος για την μεγάλη μείωση των μισθών και της ιδιωτικής κατανάλωσης, ήταν δραματικά: 

Κατά τα έτη 2012-2014, o αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά περίπου 11% ως ε-

πακόλουθο της μείωσης του προϊόντος, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο αφού οι δύο μετα-

βλητές παρουσιάζουν πάντοτε ισχυρή συσχέτιση (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 5). Στο διά-

γραμμα 3.7 φαίνεται ότι η μείωση του αριθμού των απασχολουμένων ακολούθησε αρκετά 

πιστά τις μειώσεις του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, η μείωση του προϊόντος, κατά το 2012-2014 ο-

δήγησε σε σχεδόν ισόποση μείωση της απασχόλησης ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας 

παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% το 2015 προκάλεσε μικρή μόνο 

αύξηση της απασχόλησης (0,2%) αλλά αυτό είναι τυπικό φαινόμενο κάθε ανάκαμψης στην 

πρώτη φάση της. 

Η μείωση της απασχόλησης στη διάρκεια της ύφεσης, λοιπόν, μετατράπηκε σε κατακόρυφη 

αύξηση του ποσοστού ανεργίας (διάγραμμα 3.8) σε διψήφια ποσοστά (16,1% το 2014). Η 

μείωση του 2015 μείωσε το ποσοστό ανεργίας κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (κατά τα ⅔ ε-

ξαιτίας της μείωσης του εργατικού δυναμικού και κατά το ⅓ εξαιτίας της αύξησης της απα-

σχόλησης). 
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Διάγραμμα 3.8. Πο-

σοστό ανεργίας (ά-

νεργοι % του εργατι-

κού δυναμικού, 

1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 

Ο αύξηση του ποσοστού ανεργίας, κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες, μέσα στα τέσσερα χρόνια 

2011-2014, δεν οφείλεται μόνο στη μείωση του αριθμού των απασχολουμένων, αλλά και 

στην στασιμότητα του εργατικού δυναμικού, δηλαδή του αριθμού των ατόμων που έχουν η-

λικία 15 έως 64 ετών και συμμετέχουν στην αγορά εργασίας (είτε δηλαδή έχουν απασχόληση 

είτε αναζητούν ενεργητικά εργασία). Είναι σημαντικό, κατά συνέπεια, να έχουμε σαφή εικόνα 

της σχέσης αιτίας - αποτελέσματος μεταξύ των μεταβολών της απασχόλησης και του εργατι-

κού δυναμικού. Η διερεύνησή μας δείχνει τα εξής:  

Πριν την κρίση, οι αυξήσεις της απασχόλησης προκαλούσαν συστηματικά αυξήσεις του εργα-

τικού δυναμικού επειδή οι αυξανόμενες ευκαιρίες απασχόλησης προσέλκυαν εργατικό δυνα-

μικό στην αγορά εργασίας (και αντιστρόφως), οι μειώσεις της απασχόλησης προκαλούσαν 

αποθάρρυνση και απόσυρση στον μη ενεργό πληθυσμό (βλ. διάγραμμα 3.9). 

Κατά τα έτη 2009-2012, παρατηρήθηκε μια αλλαγή στη σχέση αυτή της απασχόλησης με το 

εργατικό δυναμικό: Οι μεγάλες μειώσεις της απασχόλησης δεν συνοδεύτηκαν από μειώσεις 

του εργατικού δυναμικού αλλά από αυξήσεις. Η ευθεία ΑΑ' στο διάγραμμα 3.9 αναφέρεται 

στην προ κρίσης περίοδο και δείχνει την σταθερή ποσοτική σχέση που υπήρχε μεταξύ μετα-

βολών της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού. Η μετατόπιση προς την ευθεία ΒΒ' 

δείχνει την αλλαγή αυτής της σχέσης στη διάρκεια της κρίσης. Η πιθανότερη εξήγηση για 

αυτό αναφέρεται στο εισόδημα: Επειδή συρρικνώθηκε δραματικά η αγοραστική δύναμη των 

μισθών, μειώθηκε κατά πολύ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών των εργαζομένων με 
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αποτέλεσμα να αναζητούν περισσότερη απασχόληση προκειμένου να αναπληρώσουν το χα-

μένο εισόδημα με αποτέλεσμα να αυξηθεί το εργατικό δυναμικό και η ανεργία. Από το 2014 

και μετά, επανεμφανίζεται η παλαιά σταθερή σχέση μεταξύ απασχόλησης και εργατικού δυ-

ναμικού καθώς οι μεταβολές επανέρχονται στην γειτονία της ευθείας ΑΑ΄. 

 

 

Διάγραμμα 3.9.  

Ετήσιες % μεταβο-

λές της απασχόλη-

σης και του εργατι-

κού δυναμικού 

(1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 

Η πιθανότερη ερμηνεία του φαινομένου αυτού είναι ότι επικράτησαν μεταξύ των ανέργων 

ισχυρές τάσεις αποθάρρυνσης λόγω της παρατεταμένης περιόδου ανεργίας που υφίστανται 

(το γεγονός της αύξησης των χρονικών διαστημάτων ανεργίας καταγράφεται στα στατιστικά 

στοιχεία με αύξηση του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας). Έχει σημασία για το μέλλον πόσο 

γρήγορα οι αποθαρρημένοι άνεργοι (οι οποίοι τώρα καταγράφονται στον μη ενεργό πληθυ-

σμό διότι δεν ασκούν ανταγωνιστική πίεση επί των εργαζομένων) θα επιστρέψουν σε αναζή-

τηση εργασίας ωθούμενοι από την οικονομική δυσπραγία που εξακολουθεί να ασκεί μεγά-

λες πιέσεις στα νοικοκυριά των οποίων το κύριο εισόδημα προέρχεται από την εργασίας 

τους. Μια τέτοια εξέλιξη θα διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας σε υψηλότερα επίπεδα και η 

πίεση επί των μισθών θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. 

Συνοψίζοντας σχετικά με τη φάση εκκίνησης της διαδικασίας της εσωτερικής υποτίμησης, η 

επιδείνωση της ύφεσης που ξεκίνησε το 2009 αύξησε το ποσοστό ανεργίας και προετοίμασε 

την μεγάλη μείωση των μισθών και της ιδιωτικής κατανάλωσης στην περίοδο 2012-2014. 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 απασχό-

ληση, και σε εκρηκτική αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά το 2012-2014. Η μείωση του α-

ριθμού απασχολουμένων έχει επιφέρει πρόσθετη μείωση της συνολικής ζήτησης εξαιτίας 



41 

 

της απώλειας εισοδήματος των ανέργων.  

Με αυτά τα δεδομένα, η μεγάλη μείωση των μισθών εκκίνησε αφού είχε διαμορφωθεί χαμη-

λότερο επίπεδο απασχόλησης και είχε αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό ανεργίας, και αργό-

τερα υπό το βάρος των επιπτώσεων της τραπεζικής κρίσης: προσπάθεια μείωσης του χρέους 

των νοικοκυριών που μειώνει την κατανάλωση, συρρίκνωση του όγκου των δανείων, διαμόρ-

φωση απαισιόδοξων προσδοκιών των επιχειρήσεων και των καταναλωτών κλπ. Όπως φαίνε-

ται στο διάγραμμα 3.10, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας αυξάνει την πίεση που ασκείται 

επί των μισθών καθώς μετατρέπει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζο-

μένων.  

 

 

 

Διάγραμμα 3.10.  

Αγοραστική δύναμη 

μέσης αμοιβής ερ-

γασίας έναντι ποσο-

στού ανεργίας (αγο-

ραστική δύναμη έ-

τους 1995=100, 

1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 
 

Η μείωση του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα που προέκυψε έτσι, σε συνδυασμό με τη 

διοικητική μείωση του μέσου μισθού στον δημόσιο τομέα, προκάλεσε δραματική μείωση της 

αγοραστικής δύναμης των μέσων αποδοχών εργασίας (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 4). Έως 

το σημείο αυτό, οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν το σχέδιο της εσωτερικής υποτίμησης. Ο επόμε-

νος κρίκος στην αλυσίδα της εσωτερικής λογικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι ο σχημα-

τισμός του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, το οποίο αυξάνεται με τους μισθούς 

και μειώνεται με την παραγωγικότητα της εργασίας.  
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Διάγραμμα 3.11.  

Ετήσιες % μεταβο-

λές της παραγωγι-

κότητας της εργα-

σίας (1995-2015 

και πρόβλεψη 

2016). 

 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.11, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά την 

διάρκεια της κρίσης είχε μέχρι το τέλος του 2015 συνολικά πολύ μικρή μεταβολή: ενώ πριν 

την κρίση ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας ανερχόταν σε 

περίπου 1,7%, κατά το 2009-2012 περιορίστηκε σε περίπου 0,6% και το 2013-2015 σε -0,2%. 

Το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας είναι σήμερα μόλις 1,3% υψηλότερο από το 

2011. Αυτή ήταν μια θετική εξέλιξη από την άποψη της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμη-

σης, διότι συνήθως σε συνθήκες κρίσης η παραγωγικότητα μειώνεται και εμποδίζει έτσι την 

μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Ως αποτέλεσμα της αύξησης της πα-

ραγωγικότητας, έστω μικρής, οι μειώσεις στους μισθούς μετατράπηκαν εξ ολοκλήρου σε 

μειώσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος χωρίς αυτό να επιβαρύνεται από 

μειώσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη τετραετία 2012-

2015, οι μέσες ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών μειώθηκαν κατά 11,7% έναντι του 

2011. Έτσι, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, με δεδομένη και την αύξηση της πα-

ραγωγικότητας της εργασίας μειώθηκε κατά 13%6. 

Εάν δούμε τα πράγματα από την άποψη της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης, η μείωση 

του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι η μείωση αυτή 

                                                 
6 Από την μείωση των μέσων ονομαστικών αποδοχών εργασίας (-11,7%) αφαιρείται η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας (1,3%) για τον σχηματισμό του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊό-
ντος (-11,7% -1,3% = -13%). 
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θεωρείται, σύμφωνα με την επίσημη θεωρία των εσωτερικών υποτιμήσεων, ως ο απαραίτη-

τος όρος για την μείωση των τιμών, δηλαδή για την εγκατάσταση ενός οικονομικού μηχανι-

σμού που θα αντικαθιστά επιτυχώς τις νομισματικές υποτιμήσεις. 

Για το 2016, προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αύξηση του μοναδιαίου κόστους ερ-

γασίας κατά περίπου 1%, εξαιτίας σχεδόν ισόποσης αύξησης στην μέση ονομαστική αμοιβή 

των μισθωτών και ασήμαντης μεταβολής της παραγωγικότητας. Εάν επαληθευθεί αυτή η 

πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016, η προς τα κάτω σωρευτική απόκλιση της 

τετραετίας 2012-2015 έναντι του 2001 θα ανέρχεται σε 10,7% στην μέση ονομαστική αμοιβή 

και σε 12,2% στο μοναδιαίο κόστος εργασίας. Η κρίσιμη σχέση στην οποία εντοπίζεται η απο-

τυχία της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι η σχέση του μοναδιαίου κόστους εργα-

σίας με τις τιμές. Η αποτυχία συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ το κόστος εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος μειώθηκε κατά 13%, οι αντίστοιχες τιμές εξαγωγών μειώθηκαν κατά 0,8%7. 

Αναλυτικότερα, η σχέση του κόστους εργασίας με τις τιμές αναλύεται ως εξής: Οι εργαζόμε-

νοι απολαμβάνουν σήμερα μισθού σημαντικά χαμηλότερου έναντι του 2011 και οι απώλειές 

τους σε εισόδημα μετατρέπονται σε μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. 

Αυτό το όφελος των επιχειρήσεων μπορεί να μετατραπεί σε βελτίωση της μείωση της τιμής 

(δηλαδή σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους) ή σε αύξηση των κερδών ή 

να επιμερισθεί μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών. Όπως δείχνουμε στη συνέχεια, οι επιχειρή-

σεις στην Κύπρο επέλεξαν να μετατρέψουν τις μειώσεις των μισθών κυρίως σε κέρδη. 

                                                 
7 Εάν λάβουμε υπόψη την μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι άλλων νομισμά-
των, η μείωση των τιμών των εξαγωγών ανήλθε σε 2,9% (σε δολάρια). Αυτό όμως δεν σχετίζεται με 
την ασκούμενη οικονομική πολιτική, ανάγεται σε εξωγενείς παράγοντες. 
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Διάγραμμα 3.12. 

Μοναδιαίο κόστος 

εργασίας, εγχώριες 

τιμές και ποσοστό α-

νεργίας (για τις τιμές 

και το κόστος έτος 

βάσης 2010=100, 

2005-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 
 

Στο διάγραμμα 3.12 φαίνεται η επίπτωση του ποσοστού ανεργίας στην εξέλιξη του κόστους 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (χωρίς την επίπτωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας): Η μεί-

ωση 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 αποπληθωρι-

στή του ΑΕΠ στο διάγραμμα). Πράγματι, η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών των μι-

σθωτών παρέμεινε σταθερή κατά το εν λόγω διάστημα (βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 4). Ο α-

νταγωνισμός επιχειρήσεων και εργαζομένων για την διανομή του εισοδήματος, ο οποίος πα-

ροξύνεται σε συνθήκες υπερθέρμανσης της οικονομίας (όπως το 2005-2008) είχε ως αποτέ-

λεσμα την ανοδική πορεία των τιμών και του μοναδιαίου κόστους εργασίας που αλληλεπι-

δρούσαν σχηματίζοντας ανοδική σπείρα διαδοχικών αυξήσεων. Αυτό φαίνεται στο γεγονός 

ότι οι δύο καμπύλες στο διάγραμμα 3.2 σχεδόν συμπίπτουν. Από το 2012, όμως, εμφανίζεται 

μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δύο μεγεθών: το μεν μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε 

(συνολικά κατά 13%) υπό την πίεση της ανεργίας, ενώ οι τιμές των εγχώριων προϊόντων (α-

ποπληθωριστής του ΑΕΠ) μειώθηκαν μόλις 1,8% (και αυτό μάλιστα σε μεγάλο βαθμό χάρη 

σε έναν ακόμη εξωτερικό παράγοντα που ήταν η μείωση των τιμών της ενέργειας).  

Το γεγονός ότι οι εγχώριες τιμές δεν ακολούθησαν την μείωση του κόστους εργασίας ανά μο-

νάδα προϊόντος, όπως προβλέπεται από την επίσημη θεωρία των εσωτερικών υποτιμήσεων, 

αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων και όχι των εργαζομένων. Διότι, εάν οι επιχειρήσεις ακο-

λουθούσαν τις αυξήσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας χωρίς να αυξάνουν τα περιθώρια 

κέρδους, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ θα είχε μειωθεί κατά 13% στην υπό εξέταση περίοδο 
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και όχι μόνον 1,8%. Η επιδίωξη των επιχειρήσεων να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους δεν 

βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα τιμής, η οποία τελικά ευνοήθηκε από τις μεταβολές της συ-

ναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. 

Στο σημείο αυτό καταγράφεται η αποτυχία της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης: Ο ση-

μαντικότερος στόχος της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι η μείωση των τιμών και 

επομένως η βελτίωση 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 δείξαμε, οι μεταβολές των εγχωρίων 

τιμών στην Κύπρο (όπως και σε άλλες χώρες) δεν ακολούθησαν τις μειώσεις του μοναδιαίου 

κόστους εργασίας. Με δύο λέξεις, η αναγγελθείσα εσωτερική υποτίμηση δεν πραγματοποιή-

θηκε. Η μόνη υποτίμηση που πραγματοποιήθηκε είναι η υποτίμηση της εργασίας.  

 

 

Το θεωρητικό σχήμα των εσωτερικών υποτιμήσεων και η αποτυχία του 

Κατά την διάρκεια της δεύτερης ύφεσης (2012-2014) που σημειώθηκε μέσα στην κρίση 
(2009-2014), οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει, στην μείωση του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας με μείωση των τιμών τους, διατηρώντας σταθερά τα περιθώρια κέρ-
δους 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, σύμ-
φωνα με την ορθόδοξη θεωρία των εσωτερικών υποτιμήσεων, να υπάρξει μείωση του δεί-
κτη τιμών καταναλωτή κατά την αναλογία στην οποία εισέρχονται στην ιδιωτική κατανά-
λωση τα εγχώρια προϊόντα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει, θεωρώντας όλους τους 
άλλους παράγοντες σταθερούς, μια αύξηση του πραγματικού μισθού, η οποία θα καθι-
στούσε 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 εξωτερι-
κής ζήτησης: Επειδή οι εγχώριες τιμές θα μειώνονταν διαρκώς έναντι των τιμών των εισα-
γομένων προϊόντων, θα αυξανόταν σταδιακά η ανταγωνιστικότητα τιμής. Ως αποτέλεσμα 
της πραγματικής υποτίμησης θα αυξάνονταν οι εξαγωγές, ενώ οι εισαγωγές θα μειώνο-
νταν επειδή θα υπήρχε, πρώτον, μειωμένη εσωτερική ζήτηση, και δεύτερον, αυξημένη α-
νταγωνιστικότητα τιμής. Θα είχαν αυξηθεί έτσι η εξωτερική ζήτηση (αύξηση των εξαγω-
γών) 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 μα-
κροχρόνια ισορροπία: καθώς θα αυξανόταν σταδιακά η ζήτηση, ο δίαυλος της ανταγωνι-
στικότητας τιμής θα είχε οδηγήσει την οικονομία, στο τέλος της προσαρμογής, στο μακρο-
χρόνιο σημείο ισορροπίας της. Αυτά όμως δεν συνέβησαν επειδή η ανωτέρω λογική αλ-
ληλουχία, που συγκροτεί το θεωρητικό σχήμα της εσωτερικής υποτίμησης διερράγη στον 
κρίσιμο κρίκο μεταξύ κόστους εργασίας και τιμών. 
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Διάγραμμα 3.13.  

Κόστος εργασίας 

ανά μονάδα προϊό-

ντος και τιμές (έτος 

2010=100, 2005-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

Στο διάγραμμα 3.13 φαίνεται η απόκλιση μεταξύ του μοναδιαίου κόστους εργασίας και των 

τιμών, είτε πρόκειται για τις τιμές εξαγωγών είτε για τις εγχώριες τιμές. Η σκιασμένη επιφά-

νεια, που φαίνεται στο διάγραμμα, μεταξύ των καμπυλών του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος και των τιμών είναι το μέτρο της έκτασης κατά την οποία το μοναδιαίο κόστος ερ-

γασίας μετατράπηκε σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους αντί να μετατραπεί σε βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας τιμής των εξαγωγών ή των εγχωρίων προϊόντων που αντιμετωπίζουν 

τον ανταγωνισμό των εισαγομένων στην εσωτερική αγορά. Η αναντιστοιχία των μεταβολών 

του μοναδιαίου κόστους εργασίας και των τιμών υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι μεταβολές 

των τιμών δεν ευθυγραμμίζονται αυτομάτως με τις μεταβολές του κόστους εργασίας παρά 

μόνον όταν συντρέχουν προϋποθέσεις, των οποίων η λεπτομερής διερεύνηση (που δεν εμπί-

πτει στους στόχους αυτής της έκθεσης) μπορεί να προσδιορίσει αναγκαίες διαρθρωτικές αλ-

λαγές στις αγορές προϊόντων που θα επιβάλουν την μείωση των περιθωρίων κέρδους των επι-

χειρήσεων όταν αυτά δεν είναι συμβατά με την ανταγωνιστικότητα —διότι τελικώς αποδεί-

χθηκε περίτρανα στη διάρκεια της κρίσης στην Κύπρο (όπως και αλλού) ότι δεν είναι οι υποτι-

θέμενες υπερβολικές απαιτήσεις των εργαζομένων που επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα 

αλλά οι υπερβολικές απαιτήσεις κέρδους των επιχειρήσεων. 



47 

 

 

 

Διάγραμμα 3.14.  

Κόστος εργασίας 

ανά μονάδα προϊό-

ντος και τιμές σε σύ-

γκριση με 37 αντα-

γωνίστριες χώρες 

(σε κοινό νόμισμα, 

έτος 2010=100, 

2005-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 

Αξίζει προσοχής το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα δεν αφορά μόνον τις εξαγωγές αλλά και 

όσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά. Ο 

αποπληθωριστής του ΑΕΠ κινείται σε μια πορεία μεταξύ του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος και των τιμών των εισαγωγών. Όταν είναι περισσότερο μετατοπισμένος προς την 

καμπύλη του μοναδιαίου κόστους εργασίας δείχνει ότι οι επιχειρήσεις σχηματίζουν τις τιμές 

τους λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τους το κόστος και λιγότερο τις τιμές των ανταγωνι-

στών —και αντιστρόφως. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.14, κατά την τριετία 2012-2014, η 

καμπύλη του αποπληθωριστή του ΑΕΠ ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά μετατοπισμένος προς την 

καμπύλη των τιμών των εισαγωγών. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις που παράγουν για την 

εσωτερική αγορά καθόρισαν τις τιμές τους αγνοώντας πλήρως την μείωση του κόστους εργα-

σίας ανά μονάδα προϊόντος και ακολούθησαν τις τιμές του ανταγωνισμού (εν προκειμένω τις 

τιμές των εισαγομένων προϊόντων). Επομένως, όχι μόνον οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά 

και οι υπόλοιπες, δεν μετακύλησαν στις τιμές τους τις μειώσεις του μοναδιαίου κόστους ερ-

γασίας και αύξησαν τα περιθώρια κέρδους σε βάρος της ανταγωνιστικότητας. 
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Διάγραμμα 3.15.  

Αποδοχές εργασίας 

μισθωτών και αυτο-

απασχολουμένων, 

και ακαθάριστο λει-

τουργικό πλεόνασμα 

σε τρέχουσες τιμές 

(δισεκατομμύρια 

ευρώ, 1995-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 

 

Αυτή η αύξηση των περιθωρίων κέρδους αντανακλάται και στην πρωτογενή διανομή του 

προϊόντος (διάγραμμα 3.15). Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι μειώσεις του μέσου πραγματι-

κού μισθού και της απασχόλησης συρρίκνωσαν το συνολικό διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα 

των νοικοκυριών που προέρχεται από εργασία. Το εισόδημα εργασίας (μισθωτής και αυτοα-

πασχολουμένων), για το σύνολο των εργαζομένων, μειώθηκε από τα 9,9 δισ. ευρώ το 2011 

σε 7,8 δισ. ευρώ το 2014 και 2015 (σε τρέχουσες τιμές).  

Η συνολική μείωση των εισοδημάτων της εργασίας επέτρεψε στις κοινωνικές τάξεις των ο-

ποίων το εισόδημα προέρχεται από ιδιοκτησία, δηλαδή κέρδη, τόκους και προσόδους να παρα-

μείνει ουσιαστικά αμετάβλητο καθώς ανερχόταν σε 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 και σε 

7,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014. Επομένως, ολόκληρη η μείωση του ΑΕΠ στη διάρκεια της 

κρίσης επιβάρυνε αποκλειστικά τα εισοδήματα της μισθωτής εργασίας και της εργασίας των 

αυτοαπασχολουμένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα εισοδή-

ματα ιδιοκτησίας θα αυξηθούν το 2016 κατά 2,8% έναντι 2,5% των εισοδημάτων της εργα-

σίας. 

Αυτή η αναδιανομή του προϊόντος σε βάρος της εργασίας επέτρεψε στην κερδοφορία (με 

την γενική έννοια των κερδών, των τόκων και των προσόδων) να ανακάμψει σε μεγάλο 

βαθμό από την μείωση που σημειώθηκε κατά τα πρώτα έτη της κρίσης (και η οποία ούτως ή 

άλλως ήταν περιορισμένη). Η απόδοση του παγίου κεφαλαίου (που είναι ο λόγος του καθα-

ρού λειτουργικού πλεονάσματος διορθωμένου με την επίπτωση της αυτοαπασχόλησης προς 

το καθαρό απόθεμα παγίου κεφαλαίου), αποτελεί μέτρο της κερδοφορίας και η εξέλιξή του 

στην Κύπρο εμφανίζεται στο διάγραμμα 3.16. Η απόδοση παγίου κεφαλαίου μειώθηκε από 
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την μέση τιμή 23% της περιόδου 1995-2008 σε 20% κατά το 2008-2009. Η μείωση αυτή απο-

δίδεται στην μείωση των πωλήσεων που επήλθε ως αποτέλεσμα της περιστολής της ζήτη-

σης. Στη συνέχεια όμως, χάρη στην πρωτογενή αναδιανομή του προϊόντος, δηλαδή στην αύ-

ξηση του μεριδίου των κερδών στο ΑΕΠ (διάγραμμα 3.16), υπήρξε άνοδος της απόδοσης κε-

φαλαίου στο 22%. Η κερδοφορία, επομένως, ελάχιστα έχει θιγεί.  

 

 

Διάγραμμα 3.16.  

Μερίδιο κερδών στο 

ΑΕΠ και απόδοση 

παγίου κεφαλαίου, 

(1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 

Η διατήρηση της κερδοφορίας στα ίδια περίπου επίπεδα δεν μετατράπηκε, ωστόσο, σε αύ-

ξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (βλ. διάγραμμα 3.17 στην επόμενη σελίδα) ούτε 

εμπόδισε την ραγδαία μείωσή τους καθώς η αύξηση του αργούντος παραγωγικού δυναμι-

κού, επομένως το βάθος της ύφεσης, αποθάρρυνε τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου8. 

                                                 
8 Η συσσώρευση παγίου κεφαλαίου εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες: την κερδοφορία, τον 
βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και το επιτόκιο. 
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Διάγραμμα 3.17.  

Ακαθάριστες επεν-

δύσεις παγίου κε-

φαλαίου ως ποσο-

στό του ΑΕΠ (σε 

σταθερές τιμές 

2010, τριμηνιαία 

στοιχεία εποχικά 

διορθωμένα, 

2007Q1-2015Q2). 
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Κεφάλαιο 4 
 

Οι μισθοί, οι τιμές  

και τα κέρδη 
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Κατά το 2014, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ύφεση (2011Q3-2014Q4) που παρουσιάστηκε στη 

διάρκεια της κρίσης, και  κατά το 2015 εμφανίστηκε ασθενής ανάκαμψη του ΑΕΠ. Αποτελεί 

ένα από το σημαντικότερα γεγονότα της οικονομικής ιστορίας της Κύπρου μετά το 1974 ότι 

στη διάρκεια της περιόδου αυτής πραγματοποιήθηκε μαζική, ιστορικών διαστάσεων απαξί-

ωση της μισθωτής εργασίας: ο όγκος των αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται για την συ-

ντήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής ομάδας των μισθωτών (πρωτογενώς, δηλαδή χωρίς 

να λάβουμε υπόψη μας τις κοινωνικές δαπάνες του δημοσίου και την επίπτωση της φορολο-

γίας) έχει μειωθεί κατά περίπου 25% σε σχέση με το 2011. Αυτό οφείλεται κατά 60% στη μεί-

ωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού και κατά 40% στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά 

των μισθωτών πλήττονται από την ανεργία. Πιο συγκεκριμένα, οι μειώσεις των ονομαστικών 

αποδοχών ανά μισθωτό κατά την τετραετία 2012-2015 ανήλθαν σωρευτικά σε -11,7% (στο 

διάγραμμα 4.1 φαίνονται οι μεταβολές ανά έτος και συνολικά). Οι ονομαστικές αποδοχές πε-

ριλαμβάνουν εκτός από τον μισθό και όλα τα άλλα είδη αποδοχών (επιδόματα, μπόνους, υ-

περωρίες κλπ) καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές και τις παρακρατήσεις του φόρου εισο-

δήματος. Η αγοραστική δύναμη των ονομαστικών αποδοχών ανά μισθωτό εξαρτάται και από 

τις μεταβολές των τιμών στα καταναλωτικά είδη. Έτσι στην μείωση της αγοραστικής δύναμης 

που προήλθε από τις μικρότερες ονομαστικές αποδοχές προστέθηκε και η μείωση που προ-

ήλθε από τις υψηλότερες τιμές. Καθώς η σωρευτική αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή 

κατά την τετραετία 2012-2015 ανήλθε σε 1,6% η σωρευτική μείωση της αγοραστικής δύνα-

μης των αποδοχών ανά μισθωτό προσέγγισε το 13%. Οι παραπάνω υπολογισμοί αφορούν 

την απώλεια εισοδήματος ανά μισθωτό κατά μέσο όρο. Η απώλεια όμως του συνόλου των 

μισθωτών ως κοινωνική ομάδα σχετίζεται και με την ανεργία η οποία αφαιρεί διαθέσιμο ει-

σόδημα από τα νοικοκυριά. Τα ίδια νοικοκυριά των μισθωτών πρέπει τώρα να συντηρηθούν 

με αγοραστική δύναμη που έχει μειωθεί για δύο λόγους: όχι μόνο επειδή η αγοραστική δύ-

ναμη των αποδοχών ανά μισθωτό έχει μειωθεί, αλλά και επειδή εργάζονται λιγότερα μέλη 

των νοικοκυριών. Με αυτά τα δεδομένα προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής ότι η αγοραστική δύναμη των αποδοχών του συνόλου των μισθωτών μειώ-

θηκε σωρευτικά στη διάρκεια της τετραετίας 2012-2015 κατά περίπου 23%. Συνοψίζοντας, οι 

μισθωτοί ως άτομα, καθένας ξεχωριστά, έχει απολέσει περίπου το 13% της αγοραστικής δύ-

ναμης των αποδοχών που είχε το 2011 ενώ οι μισθωτοί ως κοινωνική ομάδα έχουν απολέσει 

εξαιτίας και της υψηλής ανεργίας περίπου 23% της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών 

τους προ φόρων (διάγραμμα 4.1).  

Σε αυτές τις απώλειες θα πρέπει να προσθέσουμε και τις απώλειες από την φορολογία επί 

της μισθωτής εργασίας για τις οποίες όμως τα στατιστικά στοιχεία δεν μας προσφέρουν την 

δυνατότητα ενός ασφαλούς, λεπτομερούς υπολογισμού. Εάν πάντως κάνουμε την μετριο-

παθή υπόθεση ότι η επιπλέον επιβάρυνση για το σύνολο της τετραετίας έναντι του 2011 εί-

ναι της τάξης του 5% έως 10%, οι απώλειες ανά μισθωτό είναι της τάξης του 20% και για 

τους μισθωτούς ως κοινωνική ομάδα της τάξης του 30%. Εάν μάλιστα αφαιρέσουμε από αυ-

τήν την ομάδα τα διευθυντικά στελέχη των οποίων οι υπέρογκες αποδοχές δεν αποτελούν 

μόνον αμοιβή εργασίας αλλά και συμμετοχή στα κέρδη η συνολική απώλεια για το σύνολο 

των μισθωτών είναι της τάξης του ⅓. 

  



53 

 

Διάγραμμα 4.1. Μείωση της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών του συνόλου των μι-

σθωτών (ετήσιες % μεταβολές). 
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Πιο αναλυτικά, οι εξελίξεις σε σχέση με τους μισθούς έχουν ως εξής: Σύμφωνα με τα στοι-

χεία των Εθνικών Λογαριασμών, η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού μειώθηκε στη 

διάρκεια του 2014 κατά 4,3%, μετά από μείωση 6,4% και 3,8% κατά το 2013 και το 2012 α-

ντίστοιχα. Έτσι, η σωρευτική μείωση της τριετίας 2012-2014 ανήλθε σε περίπου 14%. 

Διάγραμμα 4.2. Πραγματικές μέσες αποδοχές εργασίας σε τιμές 2010 (δείκτης με έ-

τος 1995=100 και ετήσιες % μεταβολές. Αποπληθωρισμός με τον δείκτη τιμών κατα-

ναλωτή, 1995-2015 και πρόβλεψη 2016). 

 

Κατά τα έτη 1995-2003, η σωρευτική αύξηση των μέσων πραγματικών αποδοχών ανήλθε σε 

18% (διάγραμμα 4.2). Αυτή η περίοδος ταχύρρυθμης αύξησης της αγοραστικής δύναμης των 

μισθών έκλεισε με την είσοδο στην περίοδο της χρηματιστικοποίησης: η συνολική αύξηση 

του μέσου πραγματικού μισθού κατά τα έτη 2004-2008 ήταν ασήμαντη (0,8%). Ακολούθη-

σαν, πρώτα μια περίοδος σχετικής σταθερότητας (2009-2011) και μετά η περίοδος των μεγά-

λων μειώσεων (2012-2014). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η αγοραστική δύναμη του μέ-

σου μισθού αυξήθηκε κατά 0,9% το 2015. Έτσι, η σωρευτική μείωση για την τετραετία 2012-
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2015 εκτιμάται ότι ανήλθε σε περίπου 13%. Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, η αγοραστική δύναμη του μισθού θα αυξηθεί περαιτέρω κατά το 2016 κατά 

0,5%. Εάν επαληθευθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συνολική υποχώρηση 

της αγοραστικής δύναμης των μισθών θα παραμένει τόσο μεγάλη ώστε το 2016 θα έχει επα-

νέλθει στο επίπεδο του 1996. Επομένως, η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του μέσου μι-

σθού μετρούμενη σε έτη θα ανέρχεται στο τέλος του 2016 σε μια ολόκληρη εικοσαετία. 

 

Διάγραμμα 4.3. 

Μέση ονομαστική 

αμοιβή εργασίας έ-

ναντι 37 προηγμέ-

νων χωρών (έτος 

2010=100, 2003-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

Μια συχνή αναφορά των φορέων της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής, μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, εργοδοτικών οργανισμών κλπ. είναι η σύγκριση των αμοιβών στην Κύπρο με τις 

αντίστοιχες στις ανταγωνίστριες χώρες επειδή οι σχετικές αμοιβές θεωρούνται σημαντικός 

παράγοντας ανταγωνιστικότητας. Τίθεται έτσι διαρκώς το ερώτημα εάν όντως οι μισθοί στην 

Κύπρο είναι μη ανταγωνιστικοί, όπως πολλοί διατείνονται. 

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι αποδοχές στην Κύπρο, συγκρινόμενες με τις αντί-

στοιχες αποδοχές σε 37 προηγμένες χώρες (που αποτελούν τους κυριότερους ανταγωνιστές 

της Κύπρου) παρουσίασαν αρχικά σχετική σταθερότητα, μέχρι το 2011, και στη συνέχεια θε-

αματική υποχώρηση (2012-2015). Αναλυτικότερα, στο διάγραμμα 4.3, φαίνεται η μέση α-

μοιβή εργασίας συγκρινόμενη προς το αντίστοιχο μέγεθος των 37 προηγμένων χωρών, υπο-

λογισμένη αφενός σε εθνικά νομίσματα, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις συναλλαγ-

ματικές ισοτιμίες, και αφετέρου υπολογισμένη σε δολάρια (λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη μας 

τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών). Είτε σε εθνικό νόμισμα, είτε σε δολάρια, οι 

εξελίξεις ήταν γενικά παραπλήσιες, και η μέση ονομαστική αμοιβή εργασίας συγκρινόμενη 

με αυτήν των 37 προηγμένων χωρών, κυμάνθηκε στην διάρκεια των ετών 2003-2011 στο ε-
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σωτερικό μιας περιορισμένης ζώνης ±2,5%. Επομένως, ο μέσος ονομαστικός μισθός αυξή-

θηκε στην Κύπρο κατά την περίοδο αυτήν με τον ίδιο περίπου μέσο ετήσιο ρυθμό που αυξή-

θηκε στις 37 προηγμένες χώρες. Στη συνέχεια, η κατάρρευση των μέσων ονομαστικών αποδο-

χών των μισθωτών στην Κύπρο (2012-2014) οδήγησε σε μείωση έναντι των 37 κατά περίπου 

16% ως προς το 2011. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων Annual Macroeconomic Database 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι για το έτος 2015, στην κατάταξη των προηγμένων 

χωρών της Ευρώπης, με κριτήριο τις μικτές αποδοχές σε ευρώ (ακαθάριστος μισθός και εισφο-

ρές εργοδότη), η Κύπρος καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις μαζί με την Ελλάδα και 

την Πορτογαλία (διάγραμμα 4.4). Οι μέσες μικτές ετήσιες απολαβές στην Κύπρο (22200 ευρώ) 

ανέρχονται στο 55% του μέσου όρου της ευρωζώνης. 
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Διάγραμμα 4.4. Μέσες μικτές ετήσιες απολαβές μισθωτών ανά χώρα της ΕΕ-15 (σε ευρώ, 

2015). 

 

Με κριτήριο τις μέσες μικτές ετήσιες αποδοχές, οι χώρες του νότου, που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα υψηλού δημόσιου ή ιδιωτικού χρέους και δεν έχουν πρόσβαση στις χρηματοπι-

στωτικές αγορές ή δανείζονται με υψηλά επιτόκια, βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης των 

πλέον αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται και το επιτυχές απο-

τέλεσμα της μακροχρόνιας προσπάθειας των κυβερνήσεων της Γερμανίας να μειώσουν τις 

απολαβές των εργαζομένων, οι οποίες είναι πλέον μικρότερες από τις αντίστοιχες αμοιβές 

στην Ιταλία και δεν διαφέρουν πολύ από τις αντίστοιχες στην Ισπανία. Είναι επίσης αξιοση-

μείωτο ότι οι μέσες απολαβές στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και στη Γαλλία υπερβαί-

νουν τις 46 χιλιάδες ευρώ και είναι επομένως υπερδιπλάσιες συγκρινόμενες με αυτές της Κύ-

πρου, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο ομάδων χωρών 
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διευρύνεται καθώς οι μισθοί αυξάνονται στον βορρά ενώ μειώνονται, μένουν στάσιμοι ή αυ-

ξάνονται ελάχιστα στον νότο. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 4.5, όπου καταγράφονται οι με-

ταβολές των μέσων μικτών ετήσιων αποδοχών ανά χώρα της ΕΕ-15 μεταξύ 2011 και 2015. 

Μεγάλες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (-3 χιλιάδες ευρώ) και στην Ελλάδα (-3,4 χιλιά-

δες) έναντι αυξήσεων 2 έως 4 χιλιάδων ευρώ στις άλλες χώρες (με εξαίρεση την Ιταλία και την 

Ισπανία όπου οι αυξήσεις ήταν περιορισμένες). 

Διάγραμμα 4.5. 

Μεταβολή μέσων 

μικτών ετήσιων α-

πολαβών μισθωτών 

ανά χώρα της ΕΕ-15 

μεταξύ 2011 και 

2015 (σε χιλιάδες 

ευρώ). 

 

 

Στο διάγραμμα 4.6 φαίνεται η σύγκριση των μέσων πραγματικών αποδοχών των εργαζομέ-

νων στην Κύπρο υπολογισμένων ως αγοραστική δύναμη, δηλαδή με βάση τον δείκτη τιμών 

καταναλωτή, και ως κόστος για τις επιχειρήσεις με βάση τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ9. Η 

διαφορά των δύο καμπυλών ανάγεται στο γεγονός ότι η ανατίμηση του νομίσματος καθιστά 

φθηνότερα τα εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες και μειώνει τον δείκτη τιμών καταναλωτή 

                                                 
9 Η διαφορετική χρήση των δύο δεικτών προέρχεται από το γεγονός ότι ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ 
αφορά στις τιμές της εγχώριας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή 
λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τις τιμές των εγχωρίων προϊόντων, και τις τιμές των εισαγομένων 
προϊόντων και τους φόρους κατανάλωσης (κυρίως ΦΠΑ). Εξαιτίας αυτής της διαφοράς χρησιμοποι-
ούμε τον δείκτη καταναλωτή για να υπολογίσουμε την αγοραστική δύναμη ενός εισοδήματος αλλά 
τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ για να υπολογίσουμε ένα κόστος σε πραγματικούς όρους. 
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που περιλαμβάνει εκτός από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα και τα εισαγόμενα. Δημιουρ-

γείται έτσι μια απόκλιση μεταξύ του αποπληθωριστή του ΑΕΠ και του δείκτη τιμών κατανα-

λωτή η οποία έχει ως αποτέλεσμα οι μεν μισθωτοί να απολαμβάνουν υψηλότερης αγοραστι-

κής δύναμης οι δε επιχειρήσεις να απολαμβάνουν συγκριτικά χαμηλότερο κόστος εργασίας 

όταν γίνονται φθηνότερα τα εισαγόμενα προϊόντα. Το διάγραμμα 4.6 περιγράφει το φαινό-

μενο αυτό στην Κύπρο. Κατά τα έτη 1995-2003, ο μέσος πραγματικός μισθός ως αγοραστική 

δύναμη αυξήθηκε περισσότερο από όσο αυξήθηκε ως κόστος. Στη συνέχεια (2004-2015) η 

διαφορά των δύο δεικτών μειώθηκε σταδιακά και μηδενίστηκε. 

 

Διάγραμμα 4.6. 

Πραγματικές μέσες 

μικτές αποδοχές 

ως αγοραστική δύ-

ναμη και ως κόστος 

(έτος 1995=100, 

1995-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 

 

 

Η κατακόρυφη πτώση της μέσης πραγματικής αμοιβής εργασίας στην Κύπρο κατά το 2012-

2014 δεν σχετίζεται με την εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας. Παρά το γεγονός ότι η 

παραγωγικότητα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στη διάρκεια της κρίσης (ακριβέστερα, με 

ελαφρώς ανοδική τάση), από το 2012 άρχισε η μεγάλη μείωση των μισθών. Δημιουργήθηκε 

έτσι ένα ιστορικών διαστάσεων χάσμα μεταξύ της μέσης πραγματικής αμοιβής εργασίας και 

της παραγωγικότητας της εργασίας (διάγραμμα 4.7). 

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, για το σύνολο της οικονομίας, υπολογισμένο σε 

δολάρια και συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος των 37 κυριότερων ανταγωνιστριών χω-

ρών, λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής κατανομής του εξωτερικού ε-

μπορίου της Κύπρου με αυτές τις 37 χώρες, παρέμεινε αμετάβλητο κατά την περίοδο 2003-
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2011, παρά τις μικρές αυξομειώσεις (βλ. διάγραμμα 4.8 στην επόμενη σελίδα).  

 

Διάγραμμα 4.7. Μι-

σθοί και παραγωγι-

κότητα της εργα-

σίας (1995-2015 

και πρόβλεψη 

2016). 

 

 

Η στασιμότητα αυτή δείχνει την σημαντική σταθερότητα στην ανταγωνιστικότητα κόστους 

εργασίας που υπήρχε κατά την εν λόγω χρονική περίοδο. Αυτή όμως η διαπίστωση αφορά σε 

υπολογισμούς σε δολάρια, και ως εκ τούτου περιλαμβάνει και τις μεταβολές των συναλλαγ-

ματικών ισοτιμιών. Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε πόσο επέδρασαν στην ανταγωνιστικότητα 

κόστους οι απαιτήσεις των μισθωτών, επομένως οι αυξήσεις των αποδοχών τους, 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 συναλλαγ-

ματικής ισοτιμίας, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος παρουσίασε έναντι των 37 μεί-

ωση 3% κατά τα έτη 2003-2011. Στη συνέχεια, με τις μεγάλες μειώσεις των μισθών κατά το 

2012-2014, κατέστη κατά περίπου 15% μικρότερο σε σχέση με το 2011. Εάν οι τιμές είχαν 

προσαρμοστεί στο νέο, μειωμένο, επίπεδο του μοναδιαίου κόστους εργασίας, η ανταγωνιστι-

κότητα τιμής θα είχε βελτιωθεί κατά 15%. Ωστόσο, όπως δείχνουμε παρακάτω, αυτό δεν συ-

νέβη, και αντί της ανταγωνιστικότητας αυξήθηκαν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. 

Επομένως, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας επι-

δεινώθηκε στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εξαιτίας των αυξήσεων των μισθών δεν ευ-

σταθεί, όχι μόνον για το 2012-2015 αλλά και για την προηγούμενη περίοδο (2003-2011). Αντι-

θέτως, όπως προκύπτει από την ανάλυση των περιθωρίων κέρδους που ακολουθεί, ευθύνη για 

την μειωμένη ανταγωνιστικότητα τιμής μπορεί να αποδοθεί στις επιχειρήσεις για την πολιτική 
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διαμόρφωσης των τιμών που ασκούν. 

 

 

Διάγραμμα 4.8. Κό-

στος εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος 

συγκρινόμενο με το 

αντίστοιχο μέγεθος 

των 37 κυριότερων 

ανταγωνιστριών χω-

ρών (έτος 

2010=100, 2003-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

 

Πράγματι, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.9 (βλ. στην επόμενη σελίδα), το μέσο περιθώριο 

κέρδους κατά τα έτη 1995-2007, ενώ κυμαινόταν γύρω από μια σταθερή τιμή, παρουσίασε 

έντονη αυξητική τάση στην διάρκεια της κρίσης. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην μείωση των 

μισθών και στην επακόλουθη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την ίδια περί-

οδο, σε συνδυασμό με την στασιμότητα ή τις πολύ μικρές μειώσεις των τιμών. Πρόκειται για 

μειώσεις του κόστους εργασίας τις οποίες οι επιχειρήσεις εισέπραξαν ως κέρδος αντί να τις 

μετατρέψουν σε μειώσεις των τιμών, δηλαδή σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής. Το 

μέσο περιθώριο κέρδους, επομένως, όχι μόνον παρέμεινε υψηλό διαρκούσης της κρίσης, αλλά 

και αυξήθηκε θεαματικά, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
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Διάγραμμα 4.9. 

Μέσο περιθώριο 

κέρδους στο σύνολο 

της οικονομίας (έτος 

2010=100, 1995-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

 

 

Διάγραμμα 4.10. 

Μέσο περιθώριο 

κέρδους στον εξαγω-

γικό τομέα και στο 

σύνολο της οικονο-

μίας (έτος 

2010=100, 2005-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 
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Από το 1996 μέχρι το 2007, το μέσο περιθώριο κέρδους στην κυπριακή οικονομία, διατηρή-

θηκε σχετικά αμετάβλητο έναντι των άλλων προηγμένων χωρών καθώς κυμαινόταν γύρω 

από έναν ιστορικό μέσο όρο, μέσα σε μια σχετικά στενή περιοχή τιμών (διάγραμμα 4.9). Από 

το 2008, όμως, το μέσο περιθώριο κέρδους συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος των 37 

προηγμένων χωρών ανέρχεται σε πολύ ανώτερα επίπεδα. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η δραμα-

τική μείωση των μισθών στην τριετία 2012-2014 χρησιμοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις, ιδιαί-

τερα αυτές που δεν είναι εξαιρετικά εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό, για να αυξήσουν 

τα περιθώρια κέρδους, και μάλιστα η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στις 

37 προηγμένες χώρες. 

Οι τιμές των εξαγωγών αποτελούν δείκτη ανταγωνιστικότητας τιμής των εξαγομένων προϊό-

ντων και οι τιμές των εγχωρίων προϊόντων αποτελούν δείκτη ανταγωνιστικότητας τιμής ένα-

ντι των εισαγομένων προϊόντων. Οι μεν εγχώριες τιμές αυξήθηκαν γενικά ταχύτερα από το 

κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους, ενώ οι αυξή-

σεις των τιμών εξαγωγών, μέχρι και το 2011 ήταν περισσότερο προσαρμοσμένες στο μονα-

διαίο κόστος εργασίας. Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 3, από το 2012, τόσο οι εγχώριες τιμές 

όσο και οι τιμές των εξαγωγών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία χωρίς να παρουσιάζουν 

πλέον ισχυρή συσχέτιση με το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Αυτό έχει ως αποτέ-

λεσμα την εκρηκτική αύξηση των περιθωρίων κέρδους για το σύνολο της οικονομίας αλλά 

και για τις εξαγωγές ειδικότερα (βλ. διάγραμμα 4.10 στην προηγούμενη σελίδα). Οι εξαγω-

γείς ενώ είχαν μειώσει τις τιμές τους κατά την διετία 2010-2011, κατά την τελευταία τριετία 

ακολούθησαν και αυτοί την γενική τάση αύξησης των περιθωρίων κέρδους.  

Τα ίδια φαινόμενα φαίνονται και στην πρωτογενή διανομή του προϊόντος. Το διάγραμμα 

4.11 περιγράφει την πρωτογενή διανομή του προϊόντος, συγκρίνει δηλαδή τα εισοδηματικά 

μερίδια της εργασίας και του κεφαλαίου πριν από την αναδιανεμητική λειτουργία του κρά-

τους. 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 κα-

θαρό λειτουργικό πλεόνασμα, το οποίο  προκύπτει με την αφαίρεση του εισοδηματικού με-

ριδίου της εργασίας από το καθαρό προϊόν και επομένως περιλαμβάνει τα κέρδη των επιχει-

ρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων, τους τόκους και τις προσόδους, προ φόρων και μετά 

τις αποσβέσεις. Το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα δεν περιλαμβάνει την αμοιβή εργασίας 

των αυτοαπασχολουμένων, που συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή εργασίας. Αντιθέτως, περι-

λαμβάνει το κέρδος των αυτοαπασχολουμένων (δηλαδή εκείνο το τμήμα του μικτού εισοδή-

ματός τους που δεν αποτελεί αμοιβή εργασίας). Επομένως, το διάγραμμα 4.11, που αναφέ-

ρεται στην σύγκριση των εισοδηματικών μεριδίων της εργασίας και του κεφαλαίου διαχρο-

νικά, ή απλούστερα, στην σύγκριση του συνόλου των μισθών και του συνόλου των κερδών, 

δείχνει τις αλλαγές στην πρωτογενή διανομή του προϊόντος: ενώ το εισόδημα του κεφαλαίου 

παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητο στην διάρκεια της κρίσης (4,9 δισ. το 2015 έναντι 4,8 το 

2011, προ φόρων μετά τις αποσβέσεις), το εισόδημα της εργασίας μειώθηκε δραματικά (7,8 

δισ. το 2015 έναντι 9,9 το 2011, προ φόρων). 
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Διάγραμμα 4.11. 

Εισοδήματα εργα-

σίας και κεφαλαίου 

προ φόρων (σε δισ. 

ευρώ, στοιχεία 

διορθωμένα με την 

επίπτωση της αυτο-

απασχόλησης, 

1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 
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Κεφάλαιο 5 
 

Η απασχόληση και η 

ανεργία 
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Στο διάγραμμα 5.1 φαίνεται ένα σημαντικό γεγονός της κρίσης: το μεγαλύτερο μέρος των με-

ταβολών του κυπριακού ΑΕΠ δεν πραγματοποιήθηκε με αλλαγές στην παραγωγικότητα αλλά 

με μεταβολές της απασχόλησης. Με άλλα λόγια, στη διάρκεια της κρίσης οι μεταβολές του 

ΑΕΠ δεν συνοδεύτηκαν από σημαντικές μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας, με 

αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των μεταβολών του όγκου παραγωγής να αντανακλώνται 

στην απασχόληση. Με βάση αυτόν τον κανόνα, η αύξηση της απασχόλησης κατά 0,2% το 

2015 ήταν μικρή με δεδομένο ότι η αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε σε 1,2% (και υπήρξε επομένως 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 1%). Μια τέτοια εξέλιξη είναι ωστόσο συνη-

θισμένη κατά το πρώτο έτος μετά από μια ύφεση, και κατά τα επόμενα έτη η αύξηση του 

ΑΕΠ, εάν όντως σημειωθεί, θα έχει πιο ευνοϊκά αποτελέσματα επί της απασχόλησης. Έτσι, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση της απασχόλησης κατά 1,2% το 2016 έναντι αύξη-

σης του ΑΕΠ 1,4%. 

 

Διάγραμμα 5.1. 

ΑΕΠ και απασχό-

ληση, ετήσιες % 

μεταβολές (1995-

2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 

Η αύξηση της απασχόλησης κατά 0,2% το 2015 και η προβλεπόμενη αύξηση κατά 1,2% το 2016 

θα έχουν πραγματοποιηθεί μετά από δραματική μείωση της απασχόλησης κατά περίπου 11% 

στην τριετία 2012-2014 (διάγραμμα 5.2). Επομένως, θα έχουν αναιρέσει ένα μικρό μόνο μέρος 

της συνολικής μείωσης που σημειώθηκε στη διάρκεια της κρίσης και η απασχόληση στο τέλος 

του 2016 θα βρίσκεται στο επίπεδο του 2004. Υπολογισμένη σε έτη, η μείωση της απασχόλη-

σης θα ανέρχεται επομένως σε 12 έτη (όσο και στο τέλος του 2015). Ακόμη και εάν επαληθευ-

θεί η πρόβλεψη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι κατά το 2017 θα υπάρξει αύ-

ξηση της απασχόλησης κατά 1,6%, η επίπτωση της τριετίας 2012-2014 (43 χιλιάδες λιγότεροι 

εργαζόμενοι) θα παραμένει εξαιρετικά αρνητική: θα παραμένουν στο τέλος του 2017 περίπου 
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30 χιλιάδες λιγότεροι εργαζόμενοι έναντι του 2011. Για το σύνολο της περιόδου 1995-2008, η 

αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων είχε ανέλθει σωρευτικά σε περίπου 100 χιλιάδες 

άτομα και περίπου το μισό της προόδου που είχε επιτευχθεί τότε αναιρέθηκε μέσα στην 

τριετία 2012-2014. Η τριετία 2015-2017, εάν υπάρξει όντως μια τριετία αύξησης του ΑΕΠ, θα 

έχει αυξήσει συνολικά την απασχόληση μόνον κατά 10 χιλιάδες άτομα. Θα έχουν χρειαστεί, 

δηλαδή, τρία έτη ανάκαμψης του ΑΕΠ (2015-2017) για να εξαλειφθεί μόνο το ¼ της μείωσης 

της τριετίας 2012-2014. 

 

Διάγραμμα 5.2. Ετή-

σιες % μεταβολές α-

ριθμού απασχολου-

μένων (1995-2015 

και πρόβλεψη 

2016). 

 

 

Ο αριθμός των ανέργων κατά το 2015 ανέρχεται σε 67,5 χιλιάδες άτομα σε μέσο ετήσιο επί-

πεδο και θα είναι κατά 10% υψηλότερος από το τετραπλάσιο του αντίστοιχου αριθμού το 

2008. Για το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μείωση του αριθμού των ανέργων στις 

63,2 χιλιάδες περίπου. Ο λόγος ανέργων / απασχολουμένων ανέρχεται σήμερα σε 19,3%, και 

επομένως σε κάθε πέντε εργαζόμενους αντιστοιχεί ένας άνεργος.  

Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας φαίνεται στο διάγραμμα 5.3 μαζί με τον λόγο κερδών / μι-

σθών. Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 3 της έκθεσης, τα δύο μεγέθη συσχετίζονται επειδή η ά-

νοδος της ανεργίας απετέλεσε τον κύριο μοχλό μείωσης των μισθών που μετατράπηκε εν συ-

νεχεία σε αύξηση των κερδών. 
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Διάγραμμα 5.3. Ποσοστό ανεργίας και λόγος κερδών / μισθών (Ακαθάριστο λειτουργικό πλε-

όνασμα προς ακαθάριστες αποδοχές εργασίας), (1995-2015 και πρόβλεψη 2016). 

 

Από το έτος 2008, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.3, υπήρξε αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

για κάθε διαδοχικό έτος. Ωστόσο, η απασχόληση (διάγραμμα 5.2), παρέμεινε ουσιαστικά α-

μετάβλητη κατά το 2009-2011 ως αποτέλεσμα της ήπιας ανάκαμψης της περιόδου 2010Q2-

2011Q2. Επομένως, η διαρκής επιδείνωση της ανεργίας κατά το 2009-2014 έναντι του 2008 

δεν προήλθε αποκλειστικά από την μείωση της απασχόλησης, αλλά και από την αύξηση του 

εργατικού δυναμικού κατά τα έτη 2009-2011. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις 

στο εσωτερικό της περιόδου της κρίσης: Κατά τα έτη 2009-2011, η αύξηση της ανεργίας προ-

ήλθε αποκλειστικά από την αύξηση του εργατικού δυναμικού ενώ ο αριθμός των απασχο-

λουμένων παρέμεινε σταθερός (βλ. στο διάγραμμα 5.4 στην επόμενη σελίδα). Κατά την δεύ-

τερη φάση, 2012-2014, η αύξηση της ανεργίας προήλθε από την μεγάλη μείωση της απασχό-

λησης καθώς δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή του εργατικού δυναμικού. 

Κατά το 2015 και το 2016, το εργατικό δυναμικό προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε μέσο επί-

πεδο σε 418 χιλιάδες άτομα, έναντι 428 χιλιάδων το 2011, έτος κατά το οποίο είχε φθάσει 

στο μέγιστο σημείο του. Η μείωση αυτή, η οποία σε ποσοστιαία μεταβολή ανέρχεται μόλις 

σε 2,3% ήταν πολύ μικρή σε σχέση με την μείωση της απασχόλησης κατά 11% στη διάρκεια 
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της ίδιας περιόδου. Ενώ δηλαδή οι ευκαιρίες απασχόλησης μειώθηκαν κατακόρυφα, η προ-

σφορά εργασίας μειώθηκε μόνον κατά 2,3%. Εάν μάλιστα συνυπολογίσουμε στο εργατικό 

δυναμικό τους αποθαρρυμένους ανέργους, που κακώς καταγράφονται στον μη ενεργό πλη-

θυσμό, θα συμπεράνουμε ότι δεν υπήρξε καμία μείωση του εργατικού δυναμικού. Η εξέλιξη 

αυτή δείχνει ότι τα νοικοκυριά των εργαζομένων, στο σύνολό τους ή εν πάσει περιπτώσει 

στην πλειονότητά τους, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την μείωση του εισοδήματός τους, 

που οφείλεται στην επιπλέον ανεργία και στη μείωση του μέσου πραγματικού μισθού, παρα-

μένοντας στην αγορά εργασίας και αναζητώντας επιπλέον απασχόληση. 

 

Διάγραμμα 5.4. Ερ-

γατικό δυναμικό και 

απασχόληση (σε χι-

λιάδες άτομα, 1995-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

Ακριβέστερα, στη διάρκεια της κρίσης, τα νοικοκυριά εν μέσω ανεργίας, μείωσης των μισθών 

και περιστολής του δανεισμού, προσέφεραν περισσότερη εργασία προσπαθώντας να αντιμε-

τωπίσουν, αφενός μεν, την μείωση του εισοδήματός τους, αφετέρου δε, την γενικευμένη α-

νασφάλεια που επικρατεί μεταξύ των μισθωτών σε συνθήκες αυξημένης ανεργίας. Βεβαίως, 

η υψηλή και παρατεταμένη ανεργία, οδηγεί σε αποτυχία την προσπάθεια σημαντικής μερί-

δας των ανέργων να καταλάβουν μια θέση εργασίας ακόμη και μετά από επίμονες απόπει-

ρες. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο της αποθάρρυνσης, που εξωθεί αυτήν την μερίδα ανέρ-

γων στην παραίτηση και στην αποχώρηση από το εργατικό δυναμικό. Επομένως, οι μεταβο-

λές του εργατικού δυναμικού εξηγούνται από αυτές τις δύο αντίρροπες δυνάμεις που δη-

μιουργεί η κρίση: αφενός μεν από τη αποθάρρυνση, αφετέρου δε από την επιτακτική ανάγκη 

αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος και διασφάλισης έναντι της αβεβαιότητας που προ-

καλεί η ανεργία. Η αποθάρρυνση και η ροπή προς απόσυρση από την αγορά εργασίας επι-

κράτησαν κατά το 2013-2014 (το φαινόμενο είναι πιο έντονο εάν λάβουμε υπόψη μας και το 

γεγονός ότι κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε ο πληθυσμός ηλικίας 15-64 ετών). Αυτό αποτε-
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λεί ένδειξη ότι ενεργοποιήθηκε ο παράγοντας της αποθάρρυνσης όταν πλέον το ποσοστό α-

νεργίας είχε προσεγγίσει πολύ υψηλά επίπεδα μετά από συνεχή πενταετή άνοδο. Έτσι, ενώ ο 

παράγοντας της ανάγκης να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα εξηγεί την μεγέθυνση του ερ-

γατικού δυναμικού κατά το 2009-2012, ο παράγοντας της αποθάρρυνσης εξηγεί την μείωση 

του 2013-2014 (η οποία είναι αξιοσημείωτο ότι αφορούσε σε μεγάλο βαθμό τους αλλοδα-

πούς εργαζόμενους ενώ το εργατικό δυναμικό των Κυπρίων παρέμεινε πρακτικά αμετά-

βλητο). Κατά το 2015 εκτιμάται ότι το φαινόμενο της αποθάρρυνσης διατήρησε την ισχύ του 

και μόνο για το 2016 αναμένεται η εξασθένησή του. 

 

Διάγραμμα 5.5. Α-

ριθμός απασχολου-

μένων ανά ευρεία 

κατηγορία απασχο-

λουμένων (σε χιλιά-

δες άτομα, πρώτο 

τρίμηνο 2010 έως 

δεύτερο τρίμηνο 

2015). 

 

       Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey 

Η ανεργία δεν κατανέμεται εξίσου στις διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Με βάση την 

στατιστική ταξινόμηση των επαγγελμάτων διαιρούμε τον πληθυσμό των απασχολουμένων σε 

τρεις διακριτές μερίδες: Η πρώτη μερίδα αποτελείται από διευθυντές, μάνατζερ, επιστημο-

νικά επαγγέλματα και βοηθητικά επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα  (ISCO 1, 2 και 3), 

που συγκροτούν τον πυρήνα της ειδικευμένης, διευθυντικής και διανοητικής εργασίας. Η 

δεύτερη μερίδα αποτελείται από το υπαλληλικό προσωπικό (πωλητές, υπάλληλοι γραφείου 

κλπ) (ISCO 4 και 5), που συγκροτούν τις εργαζόμενες τάξεις κυρίως των υπηρεσιών. Η τρίτη 

μερίδα αποτελείται από ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες της βιομηχανίας, των κα-

τασκευών και των υπηρεσιών (ISCO 7, 8 και 9). Η δεύτερη και η τρίτη μερίδα βρίσκονται πε-

ρισσότερο στον πόλο της ανειδίκευτης ή λιγότερο ειδικευμένης εργασίας, της χειρωνακτικής 

και μη διευθυντικής εργασίας. Το πρόβλημα της ανεργίας έχει πολύ διαφορετική έκταση για 

κάθε μία από αυτές τις τρεις ταξικές μερίδες των απασχολουμένων. Το διάγραμμα 5.5 δεί-

χνει την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων ανά ευρεία κατηγορία απασχολουμένων 
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όπως τις ορίσαμε παραπάνω. Η πτώση της απασχόλησης για τους εργάτες, τεχνίτες και ανειδί-

κευτους άρχισε ουσιαστικά το τρίτο τρίμηνο του 2011 και οδήγησε σε συνολική μείωση κατά 

20% (ένας στους πέντε περιήλθε σε κατάσταση ανεργίας) μέχρι το καλοκαίρι του 2014. Στη συ-

νέχεια παρουσίασε στασιμότητα (διάγραμμα 5.5). Η πτώση της απασχόλησης για την διευθυ-

ντική - επιστημονική - τεχνική μερίδα απασχολουμένων είναι δυσδιάκριτη για το σύνολο της πε-

ριόδου της κρίσης (2010-2014): παρά τις κατά καιρούς διακυμάνσεις, η μακροχρόνια τάση πα-

ρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Η μερίδα των υπαλλήλων των υπηρεσιών είναι μια ενδιάμεση πε-

ρίπτωση καθώς είχε μεν απώλειες αλλά σαφώς μικρότερες από την εργατική μερίδα του εργα-

τικού δυναμικού (περίπου ένας στους 13 υπαλλήλους περιήλθε σε κατάσταση ανεργίας). 

 

Διάγραμμα 5.6. Εκα-

τοστιαίες μεταβολές 

του αριθμού μισθω-

τών και αυτοαπα-

σχολουμένων (1995-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη της αυτοαπασχόλησης. Ως ποσοστό της συνολικής α-

πασχόλησης ακολουθεί πτωτική τάση από το 2006 (διάγραμμα 5.6). Με την έναρξη της κρί-

σης, έχουν πληγεί και οι δύο κατηγορίες εργαζομένων (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι), 

πλην όμως, αναλογικά έχουν πληγεί περισσότερο οι αυτοαπασχολούμενοι. Ειδικότερα, οι ι-

διαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν κατά τα έτη 2012 και 2013, είχαν σχεδόν ι-

διαίτερα σοβαρές επιπτώσεις για τους αυτοαπασχολούμενους. Αξιοσημείωτο, όμως, είναι 

ότι το 2014-2015 υπήρξε σταθεροποίηση του αριθμού των αυτοαπασχολουμένων και προ-

βλέπεται αύξηση για το 2016. Αυτό πιθανόν να σχετίζεται με το γεγονός ότι ενώ η κρίση στην 

πρώτη φάση της μείωσε τον αριθμό των αυτοαπασχολουμένων μειώνοντας την ζήτηση, κατά 
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την δεύτερη φάση της, μέσω της μείωσης του κόστους εργασίας, της διάδοσης της πρόσκαι-

ρης εργασίας και της μερικής απασχόλησης, αυξάνει τις μικρο-επιχειρηματικές ευκαιρίες που 

ευνοούν την αύξηση του αριθμού των αυτοαπασχολουμένων (που συχνά απασχολούν και 

προσωπικό σε μικρές επιχειρήσεις).  

 

Διάγραμμα 5.7. Πο-

σοστό ανεργίας 

διορθωμένο με την 

επίπτωση της απο-

θάρρυνσης των α-

νέργων (% του εργα-

τικού δυναμικού, 

πρώτο τρίμηνο 2007 

έως δεύτερο τρί-

μηνο 2015). 

 

 

Η κρίση έχει αναδείξει, σε όλες τις χώρες, την ανεπάρκεια των δεικτών που παραδοσιακά 

χρησιμοποιήθηκαν σε περιόδους ανάπτυξης της οικονομίας, σχετικά σταθερού θεσμικού 

πλαισίου της αγοράς εργασίας και βαθμιαίων αλλαγών. Ιδιαίτερα, ο δείκτης του ποσοστού 

ανεργίας αποδεικνύεται ανεπαρκής διότι δεν αναδεικνύει πολύ σημαντικές διαρθρωτικές αλ-

λαγές της αγοράς εργασίας, αλλά και επειδή ο επίσημος ορισμός του δεν λαμβάνει υπόψη 

σημαντικές μερίδες του εργατικού δυναμικού που βρίσκονται στην ασαφή ζώνη μεταξύ απα-

σχόλησης και ανεργίας. Το Γραφείο Εργασιακής Στατιστικής (BLS, Bureau of Labor Statistics) 

των ΗΠΑ, το οποίο έχει υιοθετήσει τον επίσημο ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 

(τον οποίο χρησιμοποιεί και η Eurostat) καθιέρωσε διευρυμένους δείκτες ποσοστών ανερ-

γίας οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους και τις μερίδες του εργατικού δυναμικού που βρίσκο-

νται στα όρια μεταξύ απασχόλησης και της ανεργίας. Πρόκειται κυρίως για τους αποθαρρυ-

μένους ανέργους, οι οποίοι δεν αναζήτησαν προσφάτως ενεργητικά εργασία, διότι έχουν 

πεισθεί ότι η αναζήτηση αυτή θα είναι μάταιη, και ως εκ τούτου δεν καταγράφονται, βάσει 

του επίσημου ορισμού του ποσοστού ανεργίας, στο εργατικό δυναμικό. Ο συνυπολογισμός 

των αποθαρρυμένων ανέργων στο εργατικό δυναμικό μάς δίνει έναν διευρυμένο δείκτη α-

νεργίας που είναι γνωστός στις ΗΠΑ ως U-4.  Πραγματοποιήσαμε τον υπολογισμό του δείκτη 

αυτού για την Κύπρο, με τα στοιχεία της Eurostat από το πρώτο τρίμηνο του 2007 έως το 
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δεύτερο τρίμηνο του 2015, και το αποτέλεσμα φαίνεται στο διάγραμμα 5.7. Το διευρυμένο 

ποσοστό ανεργίας, που αντανακλά ακριβέστερα την πραγματική κατάσταση της αγοράς εργα-

σίας διότι περιλαμβάνει τους αποθαρρυμένους ανέργους, ανερχόταν κατά το δεύτερο τρίμηνο 

του 2015 σε 19,7% έναντι 14,9%. Η διαφορά μεταξύ του διευρυμένου και του επίσημου πο-

σοστού ανεργίας έχει μεγαλώσει στη διάρκεια της κρίσης. Με άλλα λόγια, το επίσημο ποσο-

στό ανεργίας υποεκτιμά την έκτασή της ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης. Βεβαίως, δεν 

αρκεί αυτή η εκτίμηση του διευρυμένου ποσοστού ανεργίας για να αποκτήσουμε καλύτερη 

αντίληψη της πραγματικής έκτασης των προβλημάτων στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο 

αυτό, είναι αναγκαίο να λαμβάνουμε υπόψη μας και άλλους δείκτες, μεταξύ των οποίων πα-

ρουσιάζουμε παρακάτω την έκταση της προσωρινής απασχόλησης, της μερικής απασχόλη-

σης, του αποθαρρυμένου εργατικού δυναμικού, και της μακροχρόνιας ανεργίας.  

 

Διάγραμμα 5.8. Με-

γέθη ποιότητας της 

εργασίας και της α-

νεργίας (σε χιλιάδες 

άτομα, από πρώτο 

τρίμηνο 2007 έως 

δεύτερο τρίμηνο 

2015). 

 

Στο διάγραμμα 5.8 φαίνονται τα παραπάνω μεγέθη σε απόλυτους αριθμούς (σε χιλιάδες ά-

τομα) και στο διάγραμμα 5.9 φαίνονται τα ίδια μεγέθη σε σύγκριση με τον πληθυσμό των α-

ντίστοιχων ομάδων αναφοράς: η μακροχρόνια ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναμι-

κού, η προσωρινή και η μερική απασχόληση ως ποσοστά της συνολικής απασχόλησης, και το 

αποθαρρυμένο εργατικό δυναμικό ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού. 

Όλοι οι δείκτες ποιότητας της αγοράς εργασίας δείχνουν δραματική επιδείνωση στην αγορά 

εργασίας. Η προσωρινή και η μερική απασχόληση, η μακροχρόνια ανεργία (δηλαδή η ανεργία 

της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος) και το αποθαρρυμένο εργατικό δυναμικό έχουν 

αποκτήσει πολύ μεγάλες διαστάσεις ενώ πριν την κρίση ήταν φαινόμενα μάλλον περιθωριακά. 

Η επιδείνωση αυτή στην ποιότητα της αγοράς εργασίας έχει τόσο μεγάλο μέγεθος ώστε η 

διόρθωσή της θα απαιτούσε πολύ χρόνο και προσπάθεια -με βασική προϋπόθεση την πολιτική 

βούληση.  
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Διάγραμμα 5.9. Δεί-

κτες ποιότητας της 

εργασίας και της α-

νεργίας (ποσοστά % 

της ομάδας αναφο-

ράς, από πρώτο τρί-

μηνο 2007 έως δεύ-

τερο τρίμηνο 2015). 
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Κεφάλαιο 6 
 

Δημόσιο έλλειμμα και 

δημόσιο χρέος 
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Για την ανάλυση των δημόσιων οικονομικών χρησιμοποιούμε στην εφετινή έκθεση την έν-

νοια του διαρθρωτικού δημοσίου ισοζυγίου (ελλείμματος ή πλεονάσματος) ως ποσοστό του 

ΑΕΠ (βλ. για το περιεχόμενο της έννοιας στο μεθοδολογικό ένθετο που ακολουθεί). Στο διά-

γραμμα 6.1 (στην επόμενη σελίδα) φαίνεται το διαρθρωτικό ισοζύγιο υπολογισμένο με δύο 

τρόπους: μία φορά περιλαμβάνοντας τους τόκους που καταβάλλει ετησίως το δημόσιο (συ-

νολικό ισοζύγιο), και μία φορά χωρίς αυτούς (πρωτογενές ισοζύγιο).  

 

Μεθοδολογική περιγραφή. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο. 

1. Το τρέχον δημοσιονομικό ισοζύγιο είναι η διαφορά εσόδων - εξόδων 

του δημοσίου. Το ύψος του εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής: 

Όταν το ΑΕΠ είναι υψηλό, τα έσοδα είναι αυξημένα και οι δαπάνες 

μειωμένες (πχ. αυξημένα επιδόματα ανεργίας και κοινωνικής πολιτι-

κής) —και αντιστρόφως, όταν η οικονομία είναι σε ύφεση, το χαμη-

λότερο ΑΕΠ συνοδεύεται από μειωμένα έσοδα και αυξημένες δαπά-

νες.  

Με άλλα λόγια, το τρέχον δημοσιονομικό ισοζύγιο επηρεάζεται από 

τις διακυμάνσεις της οικονομίας.  

Για το λόγο αυτό, ένα δημοσιονομικό έλλειμμα δεν αντανακλά μόνο 

τα διαρθρωτικά προβλήματα των δημόσιων οικονομικών (π.χ. αν οι 

φορολογικοί συντελεστές είναι υψηλοί ή χαμηλοί, αν φορολογούνται 

τα υψηλά ή τα χαμηλά εισοδήματα περισσότερο, αν οι δαπάνες για 

την εκπαίδευση είναι υψηλές οι χαμηλές κλπ), αντανακλά επιπλέον 

και τις διακυμάνσεις της οικονομίας. 

2. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο (έλλειμμα ή πλεόνασμα) δεν 

συμπίπτει με το τρέχον ισοζύγιο διότι είναι το έλλειμμα που υπάρχει 

όταν η οικονομία χρησιμοποιεί πλήρως το παραγωγικό δυναμικό της 

(χρησιμοποιεί ολόκληρο το κεφάλαιο που είναι επενδυμένο σε μέσα 

παραγωγής) και χρησιμοποιεί επίσης το εργατικό δυναμικό που 

χρειάζεται για την πλήρη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμι-

κού.  

Επομένως, το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο δεν εξαρτάται 

από τις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας (αν δηλαδή η οικονο-

μία είναι σε ύφεση ή μεγέθυνση κλπ). Είναι διορθωμένο ώστε να μην 

περιέχει τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων της παραγωγής.  

Επίσης, δεν εξαρτάται από έκτακτους παράγοντες που έχουν πρό-

σκαιρη επίπτωση (όπως π.χ. εφάπαξ δαπάνες ή έσοδα μιας μεμονω-

μένης χρονικής περιόδου).  

Ως εκ τούτου, το διαρθρωτικό ισοζύγιο αντανακλά τα δομικά, διαρ-

θρωτικά χαρακτηριστικά της οικονομίας και την πραγματική, μακρο-

πρόθεσμη ικανότητα της να ισοσκελίζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο.  

Το διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα (ή έλλειμμα) υπολογίζεται 

χωρίς να περιλαμβάνονται στις δαπάνες οι τόκοι.  
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Στο συνολικό διαρθρωτικό ισοζύγιο, αντιθέτως, συνυπολογίζονται οι 

τόκοι. Όταν υπάρχει πρωτογενές διαρθρωτικό πλεόνασμα που ισού-

ται με τους τόκους, αυτό σημαίνει ότι το πλεόνασμα μπορεί να απο-

πληρώνει τους τόκους και το συνολικό διαρθρωτικό ισοζύγιο είναι 

ισοσκελισμένο (είναι δηλαδή μηδενικό). Εάν το διαρθρωτικό πλεόνα-

σμα δεν είναι επαρκές για την αποπληρωμή των τόκων, τότε το συνο-

λικό διαρθρωτικό ισοζύγιο είναι αρνητικό και πρέπει να υπάρξει δα-

νεισμός. 

Όταν υπάρχει πρωτογενές διαρθρωτικό έλλειμμα, το δημόσιο είναι 

αναγκασμένο να καταφύγει σε δανεισμό προκειμένου να καλύψει τις 

τρέχουσες ανάγκες του και να αποπληρώσει τους τόκους.  

Διάγραμμα 6.1. Διαρθρωτικό ισοζύγιο του δημοσίου (% του ΑΕΠ, 2008-2015 και πρόβλεψη 

2016). 
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Το κυπριακό δημόσιο παρουσίαζε πρωτογενές διαρθρωτικό δημοσιονομικό έλλειμμα κατά τα 

έτη 2009-2012, το οποίο όμως στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από πλεόνασμα, που έφτασε 

στην μέγιστη τιμή του κατά το 2014. Η μείωσή του πλεονάσματος κατά το 2015, δείχνει την 

χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας, η οποία επέτρεψε στην οικονομία να αυξήσει 

κατά τι το ΑΕΠ (βλ. αναλυτικά στα κεφάλαια 2 και 3). 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.1, το διαρθρωτικό πλεόνασμα του 2015 και το προβλεπό-

μενο από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 καλύπτουν πλήρως τις ανά-

γκες του δημοσίου για την πληρωμή των τόκων (που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα). Επιτυγ-

χάνεται έτσι διαρθρωτική δημοσιονομική ισορροπία που μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία 

του κυπριακού καπιταλισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με αντίτιμο όμως ότι σε ετή-

σια βάση θα αφαιρούνται από την οικονομία μεγάλα ποσά για την πληρωμή των τόκων. Μια 

τέτοια διαρκής εκροή θα έχει διαρκείς υφεσιακές επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί βεβαίως να 

μην απολήγουν σε ύφεση αλλά θα επιβραδύνουν την οικονομία. 

 

Διάγραμμα 6.2. Δημό-

σιες δαπάνες 2015 (% 

του ΑΕΠ, στοιχεία διορ-

θωμένα με τις κυκλικές 

διακυμάνσεις). 

 

Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες του δημοσίου ανήλθαν το 2015 σε 38,6% του ΑΕΠ (μετά από 

διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις) ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν σε 35,8%. Ό-

πως φαίνεται στο διάγραμμα 6.2, οι αντίστοιχες δαπάνες στις χώρες της βόρειας Ευρώπης 
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και στη Γαλλία ήταν συγκριτικά μεγαλύτερες, με εξαίρεση την Γερμανία, την Βρετανία και την 

Ολλανδία που έχουν περιορίσει πολύ τις δαπάνες τους. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ανερ-

χόταν, το 2015, σε 47,7% έναντι 38,6% της Κύπρου ενώ το 2012 η αντίστοιχη διαφορά ανερ-

χόταν σε μόλις 2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα, καμία δεν έχει πλέον 

δημόσιες δαπάνες υψηλότερες του μέσου όρου της ευρωζώνης (μετά από διόρθωση για την 

σχετική κυκλική θέση των χωρών).  

Συγκρινόμενη με τις πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος έχει πλέον τις 

χαμηλότερες δαπάνες (ως ποσοστό του ΑΕΠ μετά από διόρθωση της θέσης των χωρών στον 

οικονομικό κύκλο) με εξαίρεση την Ιρλανδία.  

 

Διάγραμμα 6.3. Δημόσια 

έσοδα 2015 (% του ΑΕΠ, 

στοιχεία διορθωμένα με 

τις κυκλικές διακυμάν-

σεις). 

 
 

Αυτό όμως αφορά και τα δημόσια έσοδα της Κύπρου (διάγραμμα 6.3) που είναι τα από τα 

χαμηλότερα (μόνον η Ιρλανδία, η Βρετανία και η Ισπανία έχουν χαμηλότερα δημόσια έσοδα 

(ως ποσοστό του ΑΕΠ μετά από κυκλική διόρθωση).  

Πιο συγκεκριμένα, το 2015 ανέρχονταν στην Κύπρο σε 39,8% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος για την 

ευρωζώνη ανερχόταν σε 46,6%. Επομένως, η υστέρηση των κυπριακών εσόδων έναντι του 

μέσου όρου της ευρωζώνης ανερχόταν σε περίπου 7 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 

Επομένως, από τις διεθνείς συγκρίσεις προκύπτει ότι το δημοσιονομικό προφίλ της Κύπρου 

είναι αυτό μιας χώρας με χαμηλές δημόσιες δαπάνες και χαμηλά δημόσια έσοδα. Από την ά-

ποψη αυτή, η Κύπρος ανήκει στην ίδια συστάδα χωρών με την Βρετανία, την Ιρλανδία και την 
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Ισπανία. 

 

Διάγραμμα 6.4. Έ-

σοδα και δαπάνες 

του δημοσίου (% 

του ΑΕΠ, στοιχεία 

διορθωμένα με τις 

κυκλικές διακυμάν-

σεις, 2008-2015 και 

πρόβλεψη για το 

2016). 

 

 

Στο διάγραμμα 6.4 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). 

Υπήρξε αξιοσημείωτη επιβάρυνση των πρωτογενών και των συνολικών δαπανών κατά το 

2014 αλλά τελικώς οι δαπάνες μειώθηκαν κατά περίπου 4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ένα-

ντι της περιόδου 2009-2011. Η αντίστοιχη βελτίωση των εσόδων ανήλθε σε 2 εκατοστιαίες μο-

νάδες του ΑΕΠ. Συνεπώς, τα ⅔ της δημοσιονομικής προσαρμογής προήλθαν από μείωση των 

δαπανών και το ⅓ από αύξηση των εσόδων.  

Αναμένεται ότι κατά το 2016 τα έσοδα θα παρουσιάσουν ελαφρά μείωση για δεύτερο συνα-

πτό έτος. Οι δαπάνες, αντιθέτως, θα παραμείνουν περίπου στο ίδιο επίπεδο.  

Η δημοσιονομική προσαρμογή με μείωση των δαπανών αντί αύξησης των εσόδων αποτελεί 

πάγια πρόταση και τυπικό χαρακτηριστικό της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και πολιτικής.   
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Διάγραμμα 6.5. Πληρω-

μές τόκων από το δημό-

σιο (στοιχεία διορθω-

μένα με τις κυκλικές δια-

κυμάνσεις,  

% του ΑΕΠ, 1995-2015 

και πρόβλεψη για το 

2016). 

 

 

Το δημοσιονομικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά το 2009, οφειλόταν στην μεταστροφή 

του πρωτογενούς πλεονάσματος σε πρωτογενές έλλειμμα του δημοσίου (διάγραμμα 6.1) και 

όχι στην αύξηση των τόκων (διάγραμμα 6.5), οι οποίοι, αντιθέτως παρουσίασαν μείωση ως 

ποσοστό του ΑΕΠ ακολουθώντας την πτωτική πορεία που είχε εκκινήσει ήδη από το 2006. 

Στην συνέχεια, όμως, από το 2012, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα είχε τεθεί σταδιακά υπό έ-

λεγχο, οι τόκοι παρουσίασαν μεγάλη αύξηση και επιβάρυναν σημαντικά το συνολικό δημο-

σιονομικό ισοζύγιο. Επρόκειτο για το αποτέλεσμα μιας εν πολλοίς κατασκευασμένης κρίσης 

εμπιστοσύνης στα δημόσια οικονομικά της Κύπρου, και κυρίως της τραπεζικής κρίσης (αύ-

ξηση του ρίσκου, σειρά υποβαθμίσεων της κυπριακής οικονομίας, αποκλεισμός από τις χρη-

ματοπιστωτικές αγορές, τραπεζική κατάρρευση του 2013). 

Με βάση το διάγραμμα 6.5 μπορούμε να διατυπώσουμε την εκτίμηση ότι έχει σχηματισθεί 

μια μακροχρόνια τάση εξέλιξης των τόκων ύψους 2,6 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ. Το 

μέσο σταθμικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους ανέρχεται σε περίπου 3% του 

ΑΕΠ.  

Προκύπτει από τα προηγούμενα μια γενική εικόνα δημοσιονομικής προσαρμογής και σταθερο-

ποίησης η οποία έχει ως αντίτιμο ότι στο εξής και μακροχρονίως, ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ 

θα αφαιρείται από την οικονομία προκειμένου να πληρώνονται οι τόκοι. Αυτό θα στερήσει από 

την οικονομία πολύτιμους πόρους που θα εκτραπούν από την οικονομική ανάπτυξη και την 

κοινωνική πρόοδο, και θα μειώσει τους μακροχρόνιους ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Προστί-



82 

 

θεται έτσι ακόμη ένας παράγοντας βραδείας ανάπτυξης σε άλλους που αναλύουμε στα υπό-

λοιπα κεφάλαια της έκθεσης αυτής. Ως γνωστόν, όμως, κάθε καθεστώς συσσώρευσης κεφα-

λαίου (κάθε “οικονομικό μοντέλο”) στο οποίο το ΑΕΠ αυξάνεται με χαμηλούς ρυθμούς, είναι 

ένα καθεστώς χαμηλών ποσοστών απασχόλησης και μειωμένων αμοιβών εργασίας. Έτσι, το πιο 

βασικό χαρακτηριστικό της, που είναι η απαξίωση της εργασιακής δύναμης τείνει να γίνει χα-

ρακτηριστικό και της επόμενης περιόδου, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι περίο-

δος βραδείας ανάπτυξης. 

 

Διάγραμμα 6.6. Δη-

μόσιο χρέος της Κύ-

πρου (% του ΑΕΠ, 

1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

  

Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους στην Κύπρο φαίνεται στο διάγραμμα 6.6. 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 65% περίπου. 

Κατά την δεύτερη περίοδο, που περιλαμβάνει τα έτη ανάπτυξης 2005-2008, επιτεύχθηκε μεί-

ωση του δημοσίου χρέους από το επίπεδο του 65% στο 40% περίπου, χάρη στην αύξηση του 

ΑΕΠ. 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 

φάση της ήπιας διαχείρισης της κρίσης 2009-2011, υπήρξε αύξηση του δημοσίου χρέους από 

το 40% περίπου το 2008 σε 50% κατά το 2010. Κατά την τέταρτη περίοδο, της όξυνσης της 

κρίσης (2012-2014) το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε πάνω από το 100% εξαιτίας της τραπεζι-
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κής κρίσης και του τρόπου διαχείρισής της. Από το σημείο αυτό και μετά, η αύξηση του χρέ-

ους απέκτησε δική της αυτόνομη δυναμική διόγκωσης (snowball effect)10. Η δυναμική αυτή 

περιγράφεται στο διάγραμμα 6.7. Κατά το 2015, η αυτόνομη δυναμική διόγκωσης του δημο-

σίου χρέους εξασθένισε και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα 

μειωθεί κατά το 2016 στο 99% του ΑΕΠ και το 2017 στο 95%, με τη βοήθεια και της αύξησης 

του ΑΕΠ. 

 

Διάγραμμα 6.7.  

Δυναμική του δημοσίου 

χρέους (snow ball effect, 

ποσοστό αύξησης του 

δημοσίου χρέους ως πο-

σοστό του ΑΕΠ, 1995-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

  

Η σύγκριση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Κύπρο με το αντίστοιχο μέγεθος 

στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2015, φαίνεται στο διάγραμμα 6.8.  

Από την κατάταξη των χωρών με κριτήριο το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Κύπρος 

ανήκει στην ομάδα χωρών με υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο είναι κατά 12 περίπου εκατο-

στιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Μεταξύ των δεκαέξι 

πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, μόνον τρεις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτο-

γαλία) είχαν δημόσιο χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) μεγαλύτερο από την Κύπρο.  

Είναι αξιοσημείωτη η πόλωση βορρά - νότου που εμφανίζεται στο διάγραμμα 6.8: στην κο-

ρυφή της κατάταξης βρίσκονται όλες οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου και ως εξαίρεση το 

                                                 
10 Με τον όρο "snowball effect", εννοούμε μια διαδικασία όπου το υψηλότερο χρέος αυξάνει τις κυ-

βερνητικές δαπάνες για πληρωμή τόκων. Αυτές χρηματοδοτούνται με πρόσθετο δανεισμό που αυξά-

νουν 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 διαδικα-

σία αυτή περιγράφεται με την παρομοίωση της "χιονοστιβάδας". 
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Βέλγιο ενώ στην άλλη άκρη της κατάταξης συγκεντρώνονται αποκλειστικά οι χώρες της βό-

ρειας Ευρώπης.     

 

Διάγραμμα 6.8. Δη-

μόσιο χρέος ανά 

χώρα (% του ΑΕΠ, 

2015). 

 

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 δα-

νείζεται 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 (ESA 2010) στα έσοδα ή στις δαπάνες αυτού 

του έτους, αλλά επηρεάζουν το συνολικό χρέος (π.χ. οι ενισχύσεις για τις τράπεζες, οι χρημα-

τοπιστωτικές εγγυήσεις που έχει εκδώσει το δημόσιο για διάφορες επιχειρήσεις και οι ο-

ποίες καταπίπτουν, η μεταβολή του δημόσιου χρέους λόγω αλλαγών στη συναλλαγματική 

ισοτιμία, οι αμυντικές δαπάνες των οποίων των ύψος εξαρτάται από τους κανόνες καταγρα-

φής 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 επι-

πλέον, αγνοώντας την επίδραση που έχουν οι αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

οι προσαρμογές αποθεματικών μεγεθών στο δημόσιο χρέος, προκύπτει ότι για να μειώνεται 
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το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ πρέπει τα έσοδα να είναι ίσα ή μεγαλύτερα από τις πρωτογε-

νείς δαπάνες (να υπάρχει δηλαδή πρωτογενές πλεόνασμα) και ο ρυθμός μεγέθυνσης του ο-

νομαστικού ΑΕΠ να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του μέσου σταθμικού επιτοκίου δανεισμού.  

Κατά τα φαινόμενα, ο πρώτος όρος, δηλαδή η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος έχει επι-

τευχθεί. Ο δεύτερος όρος εμφανίζεται προς το παρόν ως στόχος προς επίτευξη, διότι ο μα-

κροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ, υπό τις ισχύουσες συνθήκες, θα έ-

πρεπε να υπερβαίνει το 3% (που είναι το μέσο σταθμικό επιτόκιο με το οποίο βαρύνεται το 

δημόσιο χρέος). Αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα ρυθμού ανάπτυξης και πληθωρισμού θα έ-

πρεπε να είναι μεγαλύτερο του 3%. 

Ωστόσο, στα πλαίσια του καθεστώτος συσσώρευσης κεφαλαίου που έχει εγκατασταθεί 

τώρα, με τον συνδυασμό χαμηλής απασχόλησης και χαμηλού πληθωρισμού ως δομικά χαρα-

κτηριστικά, είναι αμφίβολο εάν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος —εκτός εάν υπάρξουν 

εξωτερικοί και προς το παρόν άγνωστοι παράγοντες που θα δώσουν, ως από μηχανής θεός, 

νέα ώθηση στην Κυπριακή οικονομία. 

Βεβαίως, η επίτευξη του δεύτερου στόχου (ρυθμός ανάπτυξης + πληθωρισμός > μέσου επι-

τοκίου εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους) εξαρτάται και από τα επιτόκια δανεισμού. Εάν 

επιτευχθεί μια σημαντική μείωση των επιτοκίων, η συνακόλουθη μείωση των τόκων θα επέ-

τρεπε μια ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους.  

Προς το παρόν πάντως, αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Το τελευταίο δάνειο που συνάφθηκε στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, ύψους 1 δισ. ευρώ, είχε επιτόκιο 4,25%, το οποίο είναι το υψη-

λότερο επιτόκιο δεκαετούς ομολόγου στην ευρωζώνη, μετά βεβαίως από αυτό με το οποίο 

μπορεί να δανειστεί η Ελλάδα. Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης δανείζονται με επιτόκια μι-

κρότερα της μονάδας και της νότιας Ευρώπης με 1% έως 2,5%. Επίσης, το επιτόκιο του Διε-

θνούς Νομισματικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ανέρχεται σε 

2,5% για δάνεια με μέση διάρκεια λήξης τα δεκαπέντε έτη. Προς το παρόν, τουλάχιστον, και 

μεσοπρόθεσμα, η μείωση του μέσου σταθμικού επιτοκίου εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέ-

ους δεν φαίνεται να είναι τόσο εύκολη. 
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Κεφάλαιο 7 
 

Δείκτες κοινωνικών ε-

πιπτώσεων  

της κρίσης 
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Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτουμε δείκτες που περιγράφουν ορισμένες σημαντικές κοινωνικές 

επιπτώσεις της ασκούμενης οικονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής. 

Μια πρώτη ομάδα δεικτών που χρησιμοποιούμε είναι οι δείκτες επιβάρυνσης της οικονομίας 

από το δημόσιο χρέος, οι οποίοι εκφράζουν το μέγεθος του φορτίου που επιβαρύνει την λει-

τουργία της οικονομίας. Βεβαίως πρόκειται για οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι όμως αφο-

ρούν εμμέσως και την κοινωνική επιβάρυνση διότι αποτελούν ενδείξεις είτε της χρονικής 

διάρκειας που απαιτείται για την αποπληρωμή του χρέους, είτε του ύψους της ετήσιας επι-

βάρυνσης. Είναι εύλογο να θεωρήσουμε ότι όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται 

για την αποπληρωμή του χρέους τόσο μεγαλύτερη είναι η κοινωνική επιβάρυνση, διότι οι ί-

διες ετήσιες κοινωνικές επιπτώσεις είναι λιγότερο ανεκτές για μεγαλύτερα χρονικά διαστή-

ματα. Ο πρώτος δείκτης που χρησιμοποιούμε συγκρίνει το δημόσιο χρέος με το ΑΕΠ σε τρέ-

χουσες τιμές και είναι επομένως ο αριθμός των ετών που θα χρειάζονταν για την πλήρη απο-

πληρωμή του δημοσίου χρέους εάν η χώρα διέθετε το σύνολο του ακαθάριστου προϊόντος 

της για την αποπληρωμή. Ο δεύτερος δείκτης συγκρίνει τους τόκους εξυπηρέτησης του χρέ-

ους με το ΑΕΠ και αποτελεί μέτρο της ετήσιας επιβάρυνσης της οικονομίας από το δημόσιο 

χρέος. Η εξυπηρέτηση των τόκων απαιτεί έντονη δημοσιονομική προσπάθεια, η οποία, όπως 

δείχνουμε στα επόμενα, έχει υφεσιακά αποτελέσματα, εκτρέπει πόρους από τις κοινωνικές 

χρήσεις (υγεία, παιδεία, κοινωνική πολιτική, κλπ.) προς την εξυπηρέτηση του χρέους και επι-

δεινώνει τις συνθήκες ζωής (φτώχεια, υλική στέρηση κλπ.). Στην ίδια ενότητα, της πρώτης ο-

μάδας δεικτών, εκθέτουμε επίσης συσχετίσεις της δημοσιονομικής προσπάθειας ή των μετα-

βολών της με κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας (ΑΕΠ, ποσοστό ανεργίας κ.ά.). 

Μεθοδολογικό ένθετο. Ορισμός της δημοσιονομικής προσπάθειας 

Ως μέτρο της δημοσιονομικής προσπάθειας (επομένως της δημοσιονομικής προσαρμογής) 

χρησιμοποιούμε τη σώρευση των μεταβολών του διαρθρωτικού ισοζυγίου (πλεόνασμα ή έλ-

λειμμα) ως ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ. Το μέγεθος αυτό, το οποίο υπολογίζουμε με βάση 

τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco, εκφράζει την πίεση που ασκείται από την δημο-

σιονομική προσαρμογή επί της οικονομίας και της κοινωνίας (στην περίπτωση που αναλύ-

ουμε, για τα έτη 2010-2014). Στο εξής θα αποκαλούμε δημοσιονομική προσπάθεια το μέγε-

θος αυτό. Η χρήση των σωρευτικών αντί των ετήσιων μεταβολών του διαρθρωτικού ελλείμ-

ματος δικαιολογείται από το γεγονός ότι το ύψος μιας κοινωνικής δαπάνης (π.χ. για την υ-

γεία) κατά ένα ορισμένο έτος, δεν εξαρτάται μόνο από την δημοσιονομική προσπάθεια του 

έτους αυτού αλλά από την δημοσιονομική προσπάθεια του συνόλου της περιόδου προσαρ-

μογής της οικονομίας (π.χ. το ύψος των δαπανών για υπηρεσίες υγείας κατά το 2014 δεν εί-

ναι το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής του 2014 μόνον, αλλά της συνολικής 

προσαρμογής των ετών 2010-2014). Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής 

προσπάθειας ενός έτους δεν επιβαρύνουν αποκλειστικά το εν λόγω έτος, αλλά και τα επό-

μενα έτη. 

Η δεύτερη ομάδα δεικτών που παρουσιάζουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι οι δείκτες εκτροπής 

πόρων από την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Οι δείκτες αυτοί εκφράζουν τον βαθμό 

εκτροπής πολύτιμων πόρων, από χρήσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας προς την αποπληρωμή του χρέους. Η εκτροπή αυτή πραγ-

ματοποιείται μέσω του διαύλου της προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή. 
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Η τρίτη ομάδα δεικτών που εκθέτουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι ορισμένοι δείκτες κοινωνι-

κών επιπτώσεων. Προκειμένου να έχουμε ένα μέτρο των κοινωνικών επιπτώσεων πραγματο-

ποιούμε συσχετίσεις, με τη μορφή διαγραμμάτων, μεταξύ της δημοσιονομικής προσπάθειας 

και ορισμένων κρίσιμων μεγεθών που περιγράφουν τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. 

Πρόκειται για το ποσοστό απασχόλησης (δηλαδή την απασχόληση ως ποσοστό του πληθυ-

σμού ηλικίας 15-64 ετών), το ποσοστό απασχόλησης των νέων 15-24 ετών, τον αριθμό ατό-

μων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και τον αριθμό ατόμων που βρίσκονται σε κα-

τάσταση υλικής στέρησης. Η επιλογή των μεγεθών αυτών έγινε με κριτήριο να ελέγξουμε σε 

ποιο βαθμό η παρατεταμένη δημοσιονομική προσπάθεια είχε έντονα υφεσιακά αποτελέ-

σματα που οδήγησαν σε ανεργία, εκρηκτική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης για τους 

νέους, επέκταση της φτώχειας και του αριθμού των ατόμων που στερούνται βασικών υλικών 

αγαθών και υπηρεσιών.  

 

Διάγραμμα 7.1. Δη-

μόσιο χρέος ως πο-

σοστό του ΑΕΠ. 

 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.1, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασε από-

τομη αύξηση από μια μέση τιμή 50% του ΑΕΠ το 2006-2010 σε περίπου 110% κατά το 2014. 

Για να αποπληρωθεί το σημερινό δημόσιο χρέος θα έπρεπε να διατεθεί εξ ολοκλήρου το α-

καθάριστο εγχώριο προϊόν δεκατριών μηνών.  
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Ο επόμενος δείκτης που εξετάζουμε είναι οι τόκοι εξυπηρέτησης του χρέους. Όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα 7.2, οι τόκοι ως ποσοστό του ΑΕΠ έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους το 

2013 και παρουσίασαν μικρή μόνο μείωση κατά το 2014. Απορροφούν περίπου 3 εκατο-

στιαίες μονάδες του ΑΕΠ και ως εκ τούτου απαιτούν την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμά-

των για την αποπληρωμή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το 

2015 δεν θα υπάρξει αισθητή μείωση των τόκων ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

 

Διάγραμμα 7.2. Τό-

κοι ως ποσοστό του 

ΑΕΠ. 

 

Όπως ήδη αναφέραμε, ως δείκτη που εκφράζει την δημοσιονομική προσπάθεια, επομένως 

την δημοσιονομική πίεση που ασκείται επί της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, χρησιμο-

ποιούμε την σωρευτική μεταβολή του διαρθρωτικού δημοσιονομικού ισοζυγίου ως ποσοστό 

του δυνητικού ΑΕΠ. Η εξέλιξη της δημοσιονομικής προσπάθειας καθώς και οι μεταβολές της 

φαίνονται στο διάγραμμα 7.3. Οι ετήσιες μεταβολές της δημοσιονομικής προσπάθειας ανα-

φέρονται στο διάγραμμα ως ετήσιες μεταβολές του διαρθρωτικού ισοζυγίου. 

Η γενική εικόνα που αποκομίζουμε από την πρώτη κατηγορία δεικτών είναι ότι η επιβάρυνση 

της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας από το 2012 και μετά ήταν και παραμένει πολύ με-

γάλη παρά το γεγονός ότι υπήρξε επιβράδυνση της δημοσιονομικής πίεσης το 2014 και μια 

κάποια μείωση κατά το 2015.   
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Διάγραμμα 7.3.  

Η δημοσιονομική 

προσπάθεια* 

και οι ετήσιες μετα-

βολές της. 

 

 

 

 

 

 

* (σωρευτικές 

διαφορές του 

δημοσιονομικού 

ισοζυγίου % του 

δυνητικού ΑΕΠ) 

 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.3, η ετήσια προσαρμογή ήταν ήπια το 2012, πολύ έντονη 

κατά το 2013-2014 και ελαφρώς αρνητική κατά το 2015.  

Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραμε, η πίεση που δέχεται η οικονομία και η κοινωνία σε ένα συγκε-

κριμένο έτος, δεν έχει ως μέτρο την δημοσιονομική προσπάθεια του ιδίου έτους, αλλά την 

σωρευτική δημοσιονομική προσαρμογή. Έτσι, η πίεση που ασκήθηκε κατά το 2014-2015 επί 

της οικονομίας και της κοινωνίας από την δημοσιονομική προσπάθεια ήταν η σωρευτική αύ-

ξηση του διαρθρωτικού ισοζυγίου που ανερχόταν κατά μέσον όρο σε 7 εκατοστιαίες μονάδες 

του ΑΕΠ. 

Η μικρή χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας κατά το 2015 εξηγεί σε μεγάλο βαθμό 

το γεγονός ότι η οικονομική δραστηριότητα κατά το τρέχον έτος παρουσίασε ήπια ανάκαμψη 

του προϊόντος. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στο γεγονός ότι ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ πα-

ρουσιάζει συσχέτιση με την μεταβολή της δημοσιονομικής προσπάθειας (διάγραμμα 7.4). 

Αναλυτικότερα, στο διάγραμμα 7.4, φαίνεται ότι η μεταβολή του διαρθρωτικού ισοζυγίου 

(δηλαδή η δημοσιονομική προσπάθεια) εξηγεί, σε κάποιο σημαντικό βαθμό, τις μεγάλες 

μειώσεις του ΑΕΠ κατά την τριετία 2012-2014, και τις αυξήσεις των ετών 2010-2011 και 

2015.  
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Διάγραμμα 7.4. 

Ρυθμός μεταβο-

λής ΑΕΠ και μετα-

βολή δημοσιονο-

μικής προσπά-

θειας 

(2010-2015). 

 

 

 

Διάγραμμα 7.5. Πο-

σοστό ανεργίας και 

δημοσιονομική προ-

σπάθεια 

(2010-2015). 
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Ως γνωστόν, οι ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές του ΑΕΠ σχετίζονται ευθέως με τις μεταβο-

λές της απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας. Ως εκ τούτου είναι αναμενόμενο η αύξηση 

της δημοσιονομικής προσπάθειας, εφόσον παρουσιάζει συσχέτιση με τις μεταβολές του 

ΑΕΠ, να παρουσιάζει συσχέτιση και με την αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Αυτό επαληθεύε-

ται στο διάγραμμα 7.5: η μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια σχετίζεται με υψηλότερο 

ποσοστό ανεργίας. Η σχέση αυτή διαμεσολαβείται από την αρνητική συσχέτιση της δημοσιο-

νομικής προσπάθειας και του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ.  

Επίσης, η μείωση του ΑΕΠ οδήγησε, εκτός από την αύξηση της ανεργίας, και στην αύξηση 

του αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού, του οποίου δείκτη αποτελεί το παραγωγικό 

χάσμα, δηλαδή η διαφορά μεταξύ τρέχοντος ΑΕΠ και δυνητικού ΑΕΠ. Επομένως, η δημοσιο-

νομική προσπάθεια είναι αναμενόμενο να αυξάνει το παραγωγικό χάσμα —όπως και πράγ-

ματι συνέβη κατά την περίοδο 2012-2014 (διάγραμμα 7.6). Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι 

η μείωση του αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού (δηλαδή η μείωση του αργούντος 

παγίου κεφαλαίου) κατά το 2015 σχετίζεται με την χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπά-

θειας (δηλαδή με την μείωση του διαρθρωτικού δημόσιου πλεονάσματος). 

 

Διάγραμμα 7.6. 

Μεταβολή παρα-

γωγικού χάσμα-

τος* και μεταβολή 

δημοσιονομικής 

προσπάθειας. 

 

Όμως, η μεν αύξηση του ποσοστού ανεργίας μειώνει τους μισθούς και την ιδιωτική κατανά-

λωση, η δε αύξηση του αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού μειώνει τις επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα, η  ένταση της δημοσιονομικής προσπάθειας των 7 εκατο-

στιαίων μονάδων του ΑΕΠ που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο ουσιαστικά μέσα σε μια διετία 

(2013-2014) μειώνοντας την ιδιωτική κατανάλωση και τις ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφα-

λαίου, μείωσε θεαματικά την ιδιωτική εσωτερική ζήτηση. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και την 
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μείωση των δημόσιων δαπανών, η συνολική εσωτερική ζήτηση παρουσίασε δραματική πτώση. 

Εξάλλου, οι μειώσεις των μισθών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο μικρή 

μόνο επίπτωση είχαν επί των καθαρών εξαγωγών. Έτσι, η συνολική ζήτηση που απευθύνεται 

στην κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε και οδήγησε το ΑΕΠ σε υποχώρηση της τάξης του 10% 

μέσα σε μια τριετία (με αντίστοιχη μείωση της απασχόλησης κατά 11%).  

Η δεύτερη ομάδα δεικτών που χρησιμοποιούμε είναι οι δείκτες εκτροπής πόρων από την 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη προς στην αποπληρωμή το χρέους, οι οποίοι συγκρίνουν 

την δημοσιονομική προσπάθεια με ορισμένες κρίσιμης σημασίας κρατικές κοινωνικές δαπά-

νες. Όσο μεγαλύτερος είναι ένας δείκτης, τόσο υψηλότερο είναι το ετήσιο πρωτογενές διαρ-

θρωτικό πλεόνασμα σε σχέση με μία κοινωνική δαπάνη και τόσο μεγαλύτερη είναι η εκτροπή 

πόρων από αυτήν προς την εξυπηρέτηση του χρέους. Στη συνέχεια εξετάζουμε τη σχέση των 

δεικτών αυτών με την δημοσιονομική προσπάθεια στα διαγράμματα 7.7 έως 7.10. 

 

Διάγραμμα 7.7. 

Σχέση δημοσιονο-

μικής προσπά-

θειας / δημόσιων 

δαπανών παι-

δείας. 
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Διάγραμμα 7.8. 

Σχέση δημοσιονο-

μικής προσπά-

θειας / δημόσιων 

δαπανών υγείας. 

 

 

Διάγραμμα 7.9. 

Σχέση δημοσιονο-

μικής προσπά-

θειας / επιδομά-

των ανεργίας. 
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Διάγραμμα 7.10. 

Σχέση δημοσιονο-

μικής προσπά-

θειας / δαπανών 

για κοινωνική προ-

στασία. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.7, καθώς αυξάνεται η ένταση της δημοσιονομικής προσπά-

θειας αυξάνεται και ο λόγος του διαρθρωτικού πλεονάσματος προς την κοινωνική δαπάνη για 

παιδεία. Πόροι που εξοικονομήθηκαν από την παιδεία εξετράπησαν προς τα πρωτογενή πλε-

ονάσματα και από εκεί προς την αποπληρωμή του χρέους. Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για 

τις δαπάνες υγείας, τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για την κοινωνική 

προστασία, (όπως προκύπτει από τα διαγράμματα 7.8, 7.9 και 7.10). Το σύνολο των συγκρί-

σεων των διαγραμμάτων 7.7 έως 7.10, δείχνουν ότι οι μεταβολές υπήρξαν μεγάλες: Παρα-

δείγματος χάριν, το διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα κατά την διετία 2013-2014 ήταν 

120% των κρατικών δαπανών υγείας ενώ ανερχόταν σε μόλις 40% των αντίστοιχων δαπανών 

κατά το 2012. Τα διαγράμματα αυτά δείχνουν, επομένως, ότι υπήρξε σημαντική εκτροπή πό-

ρων από κοινωνικές χρήσεις προς την εξυπηρέτηση του χρέους μέσω της δημιουργίας πρωτο-

γενών πλεονασμάτων. 

Η επόμενη ομάδα δεικτών που χρησιμοποιούμε αφορά με πιο άμεσο τρόπο τις συνθήκες 

διαβίωσης: Προκειμένου να έχουμε ένα μέτρο των κοινωνικών επιπτώσεων πραγματοποι-

ούμε συσχετίσεις, με τη μορφή διαγραμμάτων, μεταξύ της δημοσιονομικής προσπάθειας και 

τεσσάρων κρίσιμων μεγεθών των συνθηκών διαβίωσης: το ποσοστό απασχόλησης, το ποσο-

στό απασχόλησης των νέων 15-24 ετών, τον αριθμό ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της 

φτώχειας, και τον αριθμό ατόμων σε κατάσταση υλικής στέρησης. Τα αποτελέσματα φαίνο-

νται στα διαγράμματα 7.11 έως 7.14 (βλ. στις επόμενες σελίδες).  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.11, το ποσοστό απασχόλησης ακολούθησε πτωτική πορεία 
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στον βαθμό που αυξανόταν η δημοσιονομική προσπάθεια. Αυτή η διαπίστωση δεν αφορά 

μόνο το συνολικό ποσοστό απασχόλησης αλλά και αυτό που προκύπτει εάν δεν λάβουμε υ-

πόψη μας την υπέρογκη ανεργία των νέων.  

Για την μεταβολή της κατάστασης των νέων στην αγορά εργασίας χρησιμοποιούμε τον λόγο 

απασχόλησης / πληθυσμού των νέων 15-24 ετών, επειδή το ποσοστό ανεργίας ενδέχεται να 

περιγράφει με στρεβλό τρόπο την θέση των νέων στην αγορά (Darvas 2015). Όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα 7.12, υπάρχει σαφής αρνητική συσχέτιση μεταξύ της δημοσιονομικής προ-

σπάθειας και της νεανικής απασχόλησης.  

Η συσχέτιση μεταξύ δημοσιονομικής προσπάθειας και του αριθμού των ατόμων που ζουν 

κάτω από το όριο της φτώχειας φαίνεται στο διάγραμμα 7.13 και δείχνει την μεγάλη άνοδο 

στον δείκτη φτώχειας που εμφανίστηκε κατά την τριετία 2012-2014. εξαιτίας της δημοσιονο-

μικής προσπάθειας.  

Όμοια εικόνα παρουσιάζει και η συσχέτιση της δημοσιονομικής προσπάθειας με τον αριθμό 

των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση υλικής στέρησης (διάγραμμα 7.14). Το ίδιο ισχύει 

και για την εικόνα που εμφανίζουν και οι επιμέρους δείκτες υλικής στέρησης, οι οποίοι αφο-

ρούν σε λεπτομερέστερη περιγραφή και ιδιαίτερες πτυχές της υλικής στέρησης. 

Ένας τελευταίος δείκτης της επιδείνωσης των κοινωνικών δαπανών είναι αυτός που αναφέ-

ρεται στις δαπάνες ανά ωφελούμενο άτομο. Υπολογίσαμε, ενδεικτικά, τρεις δείκτες που πα-

ρουσιάζουμε με τη μορφή διαγραμμάτων: τις ετήσιες δημόσιες δαπάνες υγείας ανά άτομο, 

τις ετήσιες δημόσιες δαπάνες παιδείας ανά άτομο ηλικίας έως 24 ετών, και τις ετήσιες δαπά-

νες για επιδόματα ανεργίας ανά άνεργο (σε σταθερές τιμές). Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

7.15, στη διάρκεια της κρίσης, για κάθε ξεχωριστή κατηγορία κοινωνικής δαπάνης, η μείωση 

ανηγμένη ανά ωφελούμενο άτομο ήταν δραματική. 

Με όλους τους δείκτες, επομένως, γίνεται φανερό ότι η ένταση της δημοσιονομικής προσπά-

θειας στην Κύπρο είχε αρνητικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ, την απασχόληση, το ποσοστό ανερ-

γίας, εξέτρεψε πόρους από τις κοινωνικές χρήσεις προς την εξυπηρέτηση του χρέους, και επι-

δείνωσε σοβαρά τις συνθήκες διαβίωσης.   
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Διάγραμμα 7.11. 

Ποσοστό απασχό-

λησης έναντι δη-

μοσιονομικής 

προσπάθειας. 

 

 

Διάγραμμα 7.12. 

Ποσοστό απασχό-

λησης νέων 15-24 

ετών έναντι δημο-

σιονομικής προ-

σπάθειας. 
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Διάγραμμα 7.13. 

Αριθμός ατόμων 

που ζουν κάτω 

από το όριο της 

φτώχειας έναντι 

δημοσιονομικής 

προσπάθειας 

 
 

Διάγραμμα 7.14. 

Αριθμός ατόμων 

σε κατάσταση υλι-

κής στέρησης ένα-

ντι δημοσιονομι-

κής προσπάθειας. 
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Διάγραμμα 7.15. 

Ετήσιες δημόσιες 

κοινωνικές δαπά-

νες ανά ωφελού-

μενο άτομο για 

την παιδεία, την υ-

γεία και την αντι-

μετώπιση της α-

νεργίας (σε σταθε-

ρές τιμές 2010). 

Για το 2014 εκτί-

μηση με βάση την 

παραδοχή ότι το 

ποσοστό εκάστης 

δαπάνης ως ποσο-

στό του ΑΕΠ παρέ-

μεινε αμετάβλητο 

κατά το 2014. 

 

 

 

Συμπεράσματα της ποσοτικής ανάλυσης 

Τα παραπάνω αποτελέσματα βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την εργασία των Ball et al 

(2013), οι οποίοι ανέλυσαν τις διανεμητικές επιπτώσεις 173 επεισοδίων δημοσιονομικής 

προσαρμογής για τα έτη 1978-2009 και διαπίστωσαν ότι η αύξηση της ανεργίας και των εισο-

δηματικών ανισοτήτων αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημοσιονομικής προσαρμο-

γής. Την αρνητική συσχέτιση δημοσιονομικής προσαρμογής και ΑΕΠ διαπιστώνουν και οι 

Blanchard & Leigh (2013). Εξάλλου η απλή συσχέτιση δημοσιονομικής προσπάθειας και α-

νεργίας μεταξύ χωρών δείχνει γλαφυρά την αρνητική σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη (διά-

γραμμα 7.16): το ποσοστό ανεργίας είναι συστηματικά υψηλότερο στις χώρες εκείνες στις 

οποίες η δημοσιονομική προσπάθεια ήταν εντονότερη. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι η 

Κύπρος ήταν μία από τις χώρες αυτές (με ακραία περίπτωση την Ελλάδα). 
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Διάγραμμα 7.16. Συσχέτιση μεταβολής ποσοστού ανεργίας και δημοσιονομικής προσπάθειας 

ανά χώρα (για την χρονική περίοδο από το έτος έναρξης της δημοσιονομικής προσαρμογής 

έως και το 2013).  

Πηγή: Darvas 2015 

Θα θεωρήσουμε, λοιπόν, στο εξής ότι οι συσχετίσεις που αναδείχθηκαν από την ποσοτική 

μας ανάλυση εκφράζουν αιτιακές σχέσεις, δηλαδή ότι δείχνουν πως η αύξηση της δημοσιο-

νομικής προσπάθειας, δηλαδή της προσπάθειας να επέλθει προσαρμογή του δημοσιονομικού 

ισοζυγίου, είχε υφεσιακές επιπτώσεις, μείωσε το ΑΕΠ και την απασχόληση, και αύξησε την α-

νεργία. 

Ένα δεύτερο ζήτημα που έχει τεθεί διεθνώς σε συζήτηση είναι εάν μια αύξηση της ανεργίας, 

μια πτώση των μισθών και άνοδος των εισοδηματικών ανισοτήτων, αυξάνουν την φτώχεια 

και τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση υλικής στέρησης. Εάν μια τέτοια 

σχέση υπάρχει, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι θα υπάρχει επίσης αιτιακή σχέση με-

ταξύ δημοσιονομικής προσπάθειας αφενός και φτώχειας και υλικής στέρησης αφετέρου. Οι 

συσχετίσεις που εκθέσαμε στο κεφάλαιο αυτό μεταξύ δημοσιονομικής προσπάθειας και δει-

κτών συνθηκών διαβίωσης υποδεικνύουν ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια αιτιακή σχέση. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις ανάλογες συσχετίσεις μεταξύ χωρών που πραγματοποιούν 

άλλοι μελετητές. Στο διάγραμμα 7.17, παραδείγματος χάριν, φαίνεται η θετική συσχέτιση δη-

μοσιονομικής προσπάθειας και αύξησης του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κατά-

σταση υλικής στέρησης. 
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Διάγραμμα 7.17. Συσχέτιση μεταβολής αριθμού ατόμων σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέ-

ρησης και δημοσιονομικής προσπάθειας (για την χρονική περίοδο από το έτος έναρξης της 

δημοσιονομικής προσαρμογής έως και το 2013). 

 

Πηγή: Darvas 2015 

Η ύπαρξη μιας σχέσης μεταξύ ανεργίας και ανισοτήτων αφενός, και συνθηκών διαβίωσης α-

φετέρου, αναλύεται και στην εργασία των Duiella & Turrini (2014).  

Το γενικό συμπέρασμά μας είναι, λοιπόν, καταρχάς ότι οι ποσοτικές σχέσεις που καταγρά-

ψαμε στο κεφάλαιο αυτό εκφράζουν αιτιακές σχέσεις: η δημοσιονομική προσαρμογή που ε-

πιβλήθηκε προκειμένου να παραχθούν πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα για την απο-

πληρωμή των τόκων του δημοσίου χρέους, βύθισε την κυπριακή οικονομία στην ύφεση, μεί-

ωσε την απασχόληση, αύξησε την ανεργία και τις εισοδηματικές ανισότητες, και μέσω αυτών 

επιδεινώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού όπως αυτές εμφανίζονται στα στατι-

στικά στοιχεία για τη φτώχεια και κυρίως για την υλική στέρηση. Εάν η δημοσιονομική προσπά-

θεια συνεχιστεί, εάν αυξάνονται τα πρωτογενή πλεονάσματα του δημοσίου (ακριβέστερα, 

στον βαθμό που θα αυξάνεται το σωρευτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο ως ποσοστό του δυνητι-

κού ΑΕΠ) οι υφεσιακές τάσεις θα εντείνονται και οι δείκτες συνθηκών διαβίωσης θα επιδεινώ-

νονται. Μια τέτοια πολιτική επιλογή, ανάλογα με την ένταση που θα ακολουθείται θα οδηγεί 

είτε σε ύφεση είτε σε βραδείς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 1% έως 2% που θα συντη-

ρούν ή θα μειώνουν με πολύ μικρή ταχύτητα την ανεργία. Μόνον εξαιρετικές εξωτερικές 

συνθήκες θα μπορούν να προσφέρουν στην Κυπριακή οικονομία την δυνατότητα να μεγεθύ-

νεται ταχύτερα. 
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Κεφάλαιο 8 
 

Το ισοζύγιο 

τρεχουσών 

συναλλαγών  
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Κρίσιμη εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου κατά την διάρκεια της κρίσης ήταν η μεγάλη 

υποχώρηση του όγκου των εισαγωγών ως επακόλουθο της περιστολής της εγχώριας ζήτησης. 

Η υποχώρηση αυτή επέτρεψε την αποκατάσταση της εξωτερικής ισορροπίας της οικονομίας 

(δηλαδή την ισοσκέλιση του ισοζυγίου του εξωτερικού εμπορίου) και την συγκράτηση της 

μείωσης του ΑΕΠ κατά τα έτη 2009-2015. Η θετική συμβολή της μείωσης του όγκου 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 (βλ. στο 

κεφαλαίο 3). Στο διάγραμμα 8.1 φαίνονται οι μεταβολές του όγκου των εισαγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών, και η έντονη εξάρτησή τους από τις μεταβολές του όγκου της εγχώριας 

ζήτησης. 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 συσχέτιση αυτή εκδηλώθηκε και κατά τα επόμενα έτη, όταν από το 

2014 οι εισαγωγές παρουσίασαν οριακή, πλην όμως ευδιάκριτη αύξηση καθώς η εγχώρια 

ζήτηση σταθεροποιήθηκε (διάγραμμα 8.1). Μικρή περαιτέρω αύξηση του όγκου των 

εισαγωγών αναμένεται και για το 2016. Με τον τρόπο αυτόν επιβεβαιώνεται η εκτίμηση 

(κεφάλαιο 3) ότι οι εισαγωγές θα αυξηθούν εάν υπάρξει σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και δεν 

θα αποτελέσουν ισχυρό ανασχετικό παράγοντα της ανάκαμψης μόνον υπό τον όρο ότι θα 

αυξηθούν αρκούντως οι εξαγωγές. 

 

Διάγραμμα 8.1. Εγ-

χώρια ζήτηση και 

όγκος εισαγωγών 

αγαθών και υπη-

ρεσιών (σε δισεκα-

τομμύρια ευρώ, σε 

σταθερές τιμές 

2010, 1995-2015 

και πρόβλεψη 

2016). 
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Το ίδιο φαινόμενο, της αύξησης του όγκου των εισαγωγών από το 2014 εμφανίζεται εντονό-

τερα στις μεταβολές της διείσδυσης των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά. Πιο συγκεκριμένα, 

η διείσδυση, που είναι το ποσοστό κάλυψης της εγχώριας ζήτησης από εισαγόμενα αγαθά 

και υπηρεσίες, ενώ παρουσίαζε μακροχρόνια πτωτική τάση από το 1995, εμφανίζει κατά τα 

τελευταία έτη άνοδο, η οποία φαίνεται στο διάγραμμα 8.2. 

 

Διάγραμμα 8.2. Διείσ-

δυση εισαγωγών (εισα-

γωγές αγαθών και υπη-

ρεσιών % της εγχώριας 

ζήτησης, σε τιμές 2010, 

1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 

Η αύξηση της διείσδυσης δείχνει ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από αυτό που θα 

μπορούσε να δικαιολογήσει η αύξηση της εγχώριας ζήτησης “υπό κανονικές συνθήκες”, δη-

λαδή ότι αυξήθηκε η ροπή προς αγορές εισαγομένων προϊόντων. Αναλύοντας τα στοιχεία 

των εισαγωγών προκειμένου να διερευνήσουμε το ζήτημα αυτό, διαπιστώνουμε ότι η αύ-

ξηση του όγκου των εισαγωγών κατά τα τελευταία έτη ανάγεται στην αύξηση του όγκου των 

εισαγωγών για καταναλωτικά αγαθά περιλαμβανομένων των εισαγωγών αυτοκινήτων. Αυτό 

φαίνεται στο διάγραμμα 8.3 (στην επόμενη σελίδα). Πρόκειται για φαινόμενο το οποίο σχετί-

ζεται ενδεχομένως με την αναδιανομή εισοδήματος από τους μισθούς προς τα εισοδήματα 

ιδιοκτησίας (που εμφανίζουν πιθανότατα υψηλότερη ροπή προς αγορές εισαγομένων), ή με 

καταναλωτικές δαπάνες που σχετίζονται με την αβεβαιότητα που δημιούργησαν η τραπεζική 

κρίση, ο τρόπος διαχείρισής της και οι συνέπειές της, όσον αφορά την ασφάλεια των καταθέ-

σεων και γενικότερα των χρηματικών αποθεμάτων. 
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Διάγραμμα 8.3. Ό-

γκος εισαγωγών κα-

ταναλωτικών αγα-

θών, καυσίμων κίνη-

σης και αυτοκινήτων 

(εποχικά διορθω-

μένα μηνιαία στοι-

χεία, έτος 

2010=100, περίοδος 

Ιανουαρίου 2008 - 

Αυγούστου 2015). 

 

 

Διάγραμμα 8.4. Με-

γέθυνση εξαγωγι-

κών αγορών αγα-

θών και υπηρεσιών, 

όγκος Κυπριακών ε-

ξαγωγών και δείκτης 

εξαγωγικής επίδο-

σης (έτος 2000=100, 

2000-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 
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Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, το ασφαλέστερο κριτήριο για τις επιδό-

σεις τους είναι ο δείκτης εξαγωγικής επίδοσης, ο οποίος εκτός από τον ίδιο τον όγκο των εξα-

γωγών λαμβάνει υπόψη του και την μεγέθυνση των αγορών προορισμού των κυπριακών εξα-

γωγών (ο εν λόγω δείκτης αναφέρεται στα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco, ως Market 

performance of exports on export weighted imports of goods and services).  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8.4, οι αγορές προορισμού είχαν παρουσιάσει θεαματική ά-

νοδο κατά την περίοδο 2000-2008. 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 εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Κύπρο δεν ωφελήθηκαν 

ιδιαίτερα από αυτήν την μεγέθυνση των αγορών προορισμού.  

Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι η αύξηση του όγκου των κυπριακών εξαγωγών, κατά την εν 

λόγω περίοδο, ήταν κατά πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη μεγέθυνση των αγορών προο-

ρισμού (βλ. διάγραμμα 8.4). Εάν η Κύπρος είχε διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση, ο ό-

γκος των εξαγωγών της θα είχε αυξηθεί ακριβώς όσο και οι αγορές προορισμού.  

Στην διάρκεια της κρίσης, αυτή η δυσμενής εικόνα μετατράπηκε και ενώ οι αγορές προορι-

σμού των εξαγωγών συρρικνώθηκαν θεαματικά, ο όγκος των Κυπριακών εξαγωγών παρέ-

μεινε περίπου σταθερός. 

 Αυτή η απόκλιση πρέπει να εκληφθεί ως ισχυρή ένδειξη αυξημένων εξαγωγικών επιδόσεων, 

όπως εξάλλου φαίνεται από την πορεία του σχετικού δείκτη. (Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή 

είναι μια βελτιωμένη εικόνα της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών, έναντι της αντίστοιχης 

εικόνας που είχαμε παρουσιάσει σε εκθέσεις του ΙΝΕΚ κατά το παρελθόν, εξαιτίας εφετινής 

αναθεώρησης των στοιχείων των εξαγωγών και των αγορών προορισμού).  

Μικρή κάμψη της εξαγωγικής επίδοσης εμφανίστηκε κατά το 2014-2015, όταν η ισχυρή ανά-

καμψη των εξαγωγικών αγορών προορισμού δεν συνοδεύτηκε από ισόποση αύξηση των κυ-

πριακών εξαγωγών.  

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η περιορισμένη αύξηση, παρόλο που υπολείπεται των αντίστοιχων 

αυξήσεων της ζήτησης για κυπριακές εξαγωγές στις αγορές προορισμού, θεωρείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επαρκής για να επιτύχει η κυπριακή οικονομία θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης κατά το 2016-2017 μετά το πρώτο έτος ανάκαμψης που ήταν το 2015 (βλ. αναλυ-

τικότερα στο κεφάλαιο 2).  

Ο παράγοντας, δηλαδή, που θα συμβάλει στην μεγέθυνση της οικονομίας κατά την επόμενη 

διετία δεν θα είναι κάποια βελτίωση σχετιζόμενη με την ασκούμενη οικονομική και διαρθρω-

τική πολιτική αλλά ένας εξωτερικός παράγοντας, η μεγέθυνση των εξαγωγικών αγορών που 

φαίνεται στο διάγραμμα 8.4. 
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Διάγραμμα 8.5. Εμπο-

ρικό πλεόνασμα υπηρε-

σιών (δισεκατομμύρια 

ευρώ, σε τιμές 2010, 

1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 

 

Με αυτά τα δεδομένα, η ευνοϊκή διεθνής συγκυρία αναμένεται να οδηγήσει σε μικρή άνοδο 

το εμπορικό πλεόνασμα των υπηρεσιών (διάγραμμα 8.5) με θετικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών και στο ΑΕΠ.  

Το πλεόνασμα των υπηρεσιών, κυμαινόταν στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 στο εσωτε-

ρικό της ζώνης των 3,6 έως 4,0 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε σταθερές τιμές 2010).  

Η σταθεροποίηση αυτή του πλεονάσματος σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανατράπηκε το 2012, 

όταν υπήρξε σημαντική μείωση. Διαμορφώθηκε έκτοτε μια ευκρινής μεσοπρόθεσμη τάση 

ελαφράς ανάκαμψης κατά την τελευταία τριετία (2013-2015) η οποία αναμένεται να συνεχι-

στεί κατά το 2016.  

Ακόμη όμως και μετά την αναμενόμενη αύξηση του 2016 η συνολική άνοδος της τετραετίας 

2013-2016 δεν θα έχει επαναφέρει το πλεόνασμα υπηρεσιών στο επίπεδο του μέσου όρου 

της δεκαετίας του 2000 (διάγραμμα 8.5). 
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Διάγραμμα 8.6. Εμπο-

ρικό ισοζύγιο αγαθών 

και υπηρεσιών % του 

ΑΕΠ (1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 

 

Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών του οποίου η εξέλιξη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, φαίνεται στο 

διάγραμμα 8.6, σχηματίζεται ως το άθροισμα δύο επιμέρους ισοζυγίων, του ισοζυγίου αγα-

θών και του ισοζυγίου υπηρεσιών. Με σημείο εκκίνησης το έτος 2009 και εξαιτίας της κρίσης 

της Κυπριακής οικονομίας, της περιστολής της εσωτερικής ζήτησης και της συνακόλουθης 

μείωσης των εισαγωγών, το υπέρογκο έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών που 

είχε δημιουργήσει η περίοδος της χρηματιστικοποίησης, άρχισε να υποχωρεί, και από το 

2013 μετατράπηκε σε πλεόνασμα. Για το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι για τέ-

ταρτο έτος θα υπάρξει μικρό πλεόνασμα της τάξης του 1% του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις αυτές φαίνο-

νται και στο διάγραμμα 8.7 (στην επόμενη σελίδα), που περιγράφει τις μεταβολές του όγκου 

των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, και δείχνει ότι η βελτίωση του ι-

σοζυγίου έχει προέλθει κυρίως από την θεαματική υποχώρηση των εισαγωγών και σε μικρό-

τερο βαθμό από την βελτίωση των εξαγωγών. Η μείωση του όγκου των εισαγωγών, όπως 

ήδη αναφέραμε στην αρχή του κεφαλαίου, έχει προέλθει από την μεγάλη μείωση της εγχώ-

ριας ζήτησης, που χαρακτηρίζει τις συνθήκες κρίσης. Η εξάλειψη του ελλείμματος στο ισοζύ-

γιο αγαθών και υπηρεσιών δεν αντανακλά, επομένως, κάποια σημαντική βελτίωση στις εξα-

γωγικές επιδόσεις αλλά κυρίως την περιστολή της εγχώριας ζήτησης. (Η εικόνα που εμφανί-

ζεται στο διάγραμμα 8.7 είναι ευνοϊκότερη ως προς τις εξαγωγές από την αντίστοιχη εκθέ-

σεων που παρουσιάσαμε σε προηγούμενα έτη εξαιτίας αναθεώρησης των στοιχείων). 
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Διάγραμμα 8.7. Όγκος ε-

ξαγωγών και εισαγωγών 

(δισεκατομμύρια ευρώ 

σε τιμές 2010, 1995-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώνεται, εκτός από το εμπορικό ισοζύγιο αγα-

θών και υπηρεσιών και από τις καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις11 και τις καθαρές εκροές 

πρωτογενούς εισοδήματος12. Οι καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις κατά το παρελθόν (1995-

2008) κάλυπταν ένα μέρος του ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών σε ύψος περίπου 1% του 

ΑΕΠ κατά μέσον όρο. Στη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο, έχουν καταστήσει ελλειμματικές και 

επιβαρύνουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά περίπου μία εκατοστιαία μονάδα του 

ΑΕΠ (διάγραμμα 8.8). Για το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει κάποια αλλαγή. Η 

μόνιμη καθαρή εκροή πρωτογενούς εισοδήματος (κερδών και αμοιβών εργασίας) εμφανίζε-

ται ως μόνιμη διαρθρωτική αδυναμία της κυπριακής οικονομίας. Η εκροή αυτή κυμαινόταν 

γύρω στο 5% του ΑΕΠ ετησίως μέχρι την έναρξη της κρίσης, μειώθηκε όμως στη συνέχεια και 

μεταβάλλεται πλέον γύρω από μια μέση τιμή περίπου 3,5% του ΑΕΠ (διάγραμμα 8.8). Αναμέ-

νεται για το 2016 ότι η εκροή πρωτογενούς εισοδήματος θα επιδεινωθεί στο επίπεδο του 

4%. 

                                                 
11 Οι καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις (ή μονομερείς τρέχουσες μεταβιβάσεις) κατοίκων από και 

προς το εξωτερικό, είναι χρηματικές ροές χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Χαρακτηριστική περίπτωση 

είναι η εισροή πόρων από την ΕΕ. 

12 Το καθαρό πρωτογενές εισόδημα περιλαμβάνει τις ροές με το εξωτερικό, αφενός μεν των αμοιβών 

εργασίας, αφετέρου δε των κερδών. 
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Διάγραμμα 8.8. Τρέχου-

σες μεταβιβάσεις και 

πρωτογενές εισόδημα (% 

του ΑΕΠ, 1996-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 

 

Το καθαρό πρωτογενές εισόδημα, το οποίο εμφανίζεται ως διαρθρωτικό πρόβλημα σε πιο 

μακροχρόνια περίοδο στο διάγραμμα 8.8, σχετίζεται με τον αυξημένο αριθμό εταιριών ξένης 

ιδιοκτησίας που έχουν ως βάση τους την Κύπρο (με διάφορες νομικές μορφές, άμεση παρου-

σία, θυγατρικές κλπ) και η οποία μεταβάλλει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καθώς τα 

μη διανεμόμενα κέρδη αυτών των εταιριών και η εκ νέου επένδυσή τους στην Κύπρο κατα-

γράφονται ως εκροή στο ισοζύγιο εισοδήματος από το ένα μέρος, και ως εισροή άμεσων ε-

πενδύσεων στο άλλο. Επομένως, στο ισοζύγιο εισοδήματος εμφανίζονται ως εκροές αξίες οι 

οποίες επενδύονται τελικά στην Κυπριακή οικονομία.  

Επομένως, η πληροφορία που μας παρέχει το διάγραμμα 8.8 για την μεγάλη εκροή εισοδή-

ματος πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή επειδή αυτή η εκροή αντισταθμίζεται σε με-

γάλο βαθμό από εισροές άμεσων επενδύσεων.  

Ως αποτέλεσμα των ελλειμμάτων στις τρέχουσες μεταβιβάσεις και το ισοζύγιο εισοδημάτων, 

το θετικό εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών δεν έχει μετατραπεί ακόμη σε θετικό ι-

σοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (διάγραμμα 8.9 στην επόμενη σελίδα). Αναλυτικότερα, το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (που είναι το άθροισμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρε-

σιών, καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων και καθαρού πρωτογενούς εισοδήματος), παρου-

σίασε μεγάλη επιδείνωση από το 2004 μέχρι το 2008, όταν η Κυπριακή οικονομία είχε στρα-

φεί προς την εγχώρια ζήτηση και ακολουθούσε εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο 

στον κλάδο των κατασκευών και στην χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, το οποίο όμως α-

ναγκαστικά αύξανε εκθετικά και τις εισαγωγές. Με την έναρξη της κρίσης, 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 ανακόπτεται 
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από το έλλειμμα του καθαρού πρωτογενούς εισοδήματος και των καθαρών τρεχουσών μετα-

βιβάσεων, παρά την θεαματική βελτίωση του εξωτερικού εμπορίου (δηλαδή του ισοζυγίου 

αγαθών και υπηρεσιών). Αυτό γίνεται εμφανές στο διάγραμμα 8.10, που συγκρίνει το εμπο-

ρικό ισοζύγιο (αγαθών και υπηρεσιών) με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
 

 

Διάγραμμα 8.9. Ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών 

% του ΑΕΠ (1995-2015 

και πρόβλεψη 2016). 

 

Η ανάλυση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καθιστά φανερό ότι είναι κρίσιμης σημασίας 

να υπάρξει αναδιάρθρωση της τουριστικής βιομηχανίας ώστε να παράγει προϊόν υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας για το οποίο αυξάνεται η διεθνής ζήτηση, να προσελκύει όχι μόνο μεγα-

λύτερο αριθμό επισκεπτών αλλά και υψηλότερα εισοδήματα, και να καλύπτει έτσι το έλλειμμα 

που δημιουργούν οι εισαγωγές, το έλλειμμα στο ισοζύγιο εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβι-

βάσεων. Αυτές οι αλλαγές είναι τόσο αναγκαίες όσο προβλέψιμο είναι ότι οι εισαγωγές θα αυ-

ξηθούν ξανά στο μέλλον όταν θα υπάρξει επανεκκίνηση της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου. 

Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και 

υπηρεσιών σε επίπεδο του ΑΕΠ τόσο υψηλό ώστε να διασφαλίζεται στον πληθυσμό επίπεδο 

ζωής, καταρχάς, συγκρίσιμο ή υψηλότερο από το αντίστοιχο του πρώτου μισού της δεκαετίας 

του 2000. 
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Διάγραμμα 8.10. Ισοζύ-

γιο αγαθών και υπηρε-

σιών και ισοζύγιο τρε-

χουσών συναλλαγών (% 

του ΑΕΠ, 1995-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 

 

 

Διάγραμμα 8.11. Πραγ-

ματική σταθμισμένη συ-

ναλλαγματική ισοτιμία 

(έτος 2005=100,  2005-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 
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Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, υπολογισμένη με βάση τις τιμές εξα-

γωγών αγαθών και υπηρεσιών στην Κύπρο και στις ανταγωνίστριες χώρες, και η οποία είναι 

παράγοντας ανταγωνιστικότητας, επηρεάζει σημαντικά τις εξωτερικές ανταλλαγές της Κύ-

πρου. Το αντίστροφο της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η α-

νταγωνιστικότητα τιμής, δηλαδή ένα αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης των τιμών στην Κύπρο ένα-

ντι του συνόλου των ανταγωνιστριών χωρών. Στο διάγραμμα 8.12 φαίνεται η μεγάλη σημα-

σία που είχε η ανατίμηση του ευρώ μέχρι το 2008 που οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της πραγ-

ματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της Κύπρου έναντι του συνόλου των αντα-

γωνιστριών χωρών (κατέστησε δηλαδή τις τιμές των κυπριακών εξαγωγών κατά πολύ υψηλό-

τερες έναντι των ανταγωνιστριών χωρών). Μετά το 2009, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η 

κατάσταση αυτή ανατράπηκε. Οι μεταβολές αυτές της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγ-

ματικής ισοτιμίας της Κύπρου έχουν άμεση αντανάκλαση στις εξαγωγές και τις εισαγωγές, 

επομένως στη διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου.  
 

 

Διάγραμμα 8.12. Τιμές ε-

ξαγωγών αγαθών και υ-

πηρεσιών έναντι 37 ανα-

πτυγμένων χωρών (έτος 

1997=100, 1997-2015 

και πρόβλεψη 2016). 

 

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 8.12). Αντιθέτως, μέσα στην κρίση, και πιο συγκεκριμένα από το 

2010, με την υποχώρηση της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, υπήρξε με-

γάλη βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα τιμής. Αποκαταστάθηκε έτσι, μέσα σε τρία χρόνια, 

περίπου το 1/3 της απώλειας ανταγωνιστικότητας τιμής των ετών 1997-2008. Αυτή η μετα-

βολή είχε αντανάκλαση στην πορεία των εξαγωγών που ενισχύθηκαν πρόσκαιρα έως ότου 

αρχίσει η ανατίμηση του ευρώ κατά το 2013. Κατά το 2014-2015, εκ νέου αποδυνάμωση του 
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ευρώ ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα.  

Διάγραμμα 8.13. Τιμές εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών επιλεγμένων χωρών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, (2005-2015, έτος βάσης 2005=100). 

Γίνεται έτσι φανερή η σημαντική επίπτωση της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του 

ευρώ στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου. Κάθε ανατίμηση του ευρώ αποτελεί εμπόδιο στην 

ισοσκέλιση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και απομακρύνει κάθε προοπτική για ταχεία 

οικονομική μεγέθυνση της κυπριακής οικονομίας. Η παραπάνω ανάλυση υπογραμμίζει, για α-

κόμη μία φορά, πρώτον, την επείγουσα ανάγκη μείωσης των υπέρογκων περιθωρίων κέρδους 

στην Κύπρο, δεύτερον, την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότη-

τας, και τρίτον, την μεγάλη σημασία που έχει η αδυναμία άσκησης αυτόνομης συναλλαγματι-

κής πολιτικής εξαιτίας της υιοθέτησης του ευρώ. Η σύγκριση των τιμών εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών της Κύπρου με άλλες χώρες υπογραμμίζει με έναν άλλον τρόπο τις ίδιες διαπι-

στώσεις. Στο διάγραμμα 8.13 φαίνεται η σύγκριση των τιμών μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Κύπρου. Λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 2005, στο διάγραμμα διαπιστώ-

νουμε ότι οι αυξήσεις των τιμών στην Κύπρο ήταν από τις υψηλότερες. 


