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Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2012 

του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 

 

Δελτίο Τύπου 

Η ετήσια Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2012 παρουσιάστηκε στις 28 
Νοεμβρίου 2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων ΕΤΚΑ/ΠΕΟ. Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Πάμπης 

Κυρίτσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και Γ.Γ. της ΠΕΟ. Την έντιμη Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκπροσώπησε και διάβασε χαιρετισμό της, ο κ. 

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Γενικός Διευθυντής του υπουργείου. Την έκθεση παρουσίασαν  ο  
Ηλίας Ιωακείμογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕΚ και ο Σταύρος Τομπάζος, 

Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ολόκληρη η έκθεση σε έντυπη μορφή 
διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και είναι επίσης αναρτημένη σε 

μορφοποίηση PDF στον ιστοχώρο του ινστιτούτου στο www.inek.org.cy 

Στο τέλος μιας πενταετίας ύφεσης (2009-2013) προβλέπεται ότι το ΑΕΠ της Κύπρου θα είναι κατά 
4,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερο από το 2008. Το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει 
εκρηκτική αύξηση και σημάδια συρρίκνωσης του παραγωγικού δυναμικού έχουν αρχίσει να 
εμφανίζονται. 

Σε μια τέτοια συγκυρία κρίσης, η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να λάβει 
αποφάσεις που θα καθορίσουν το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα ακολουθήσει στο μέλλον. Ο 
τύπος ανάπτυξης της δεκαετίας του 2000 έχει τεθεί πλέον, εκ των πραγμάτων, σε αχρηστία. 

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

Η περσινή έκθεση του ΙΝΕΚ εξέτασε τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου ανάπτυξης των 
ετών 2004-2008, που ήταν ένα καθεστώς χρηματιστικής ρύθμισης της οικονομίας. Η φετινή έκθεση 
συμπληρώνει την ανάλυση αυτού του μοντέλου και εξετάζει την πορεία της κυπριακής 
οικονομίας στο χρόνια της κρίσης (2009-2012). Η έκθεση διαπιστώνει ότι στην Κύπρο βρίσκεται σε 
εξέλιξη μια διαδικασία ήπιας προσαρμογής η οποία τείνει να εξαλείψει τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες της οικονομίας (εξωτερικό έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, 
πρωτογενές έλλειμμα του δημοσίου) διατηρώντας το ΑΕΠ και την απασχόληση στάσιμα ή έστω 
σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2008. Εφόσον αυτή η διαδικασία της ήπιας 
προσαρμογής είναι σε θέση, μεσοπρόθεσμα, να παράγει πλεονάσματα, θα μπορούσε να 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να επιτρέψει την επιστροφή της Κύπρου στις 
αγορές για δανεισμό με χαμηλότερα επιτόκια, και την διαχείριση του δημοσίου χρέους με 
ευνοϊκούς όρους. 

Ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία ήπιας προσαρμογής έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα και δεν 
μπορεί να λύσει τα διαρθρωτικά προβλήματα του παραγωγικού συστήματος. Για τον λόγο αυτό, 
η έκθεση του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ επαναφέρει την πρόταση που είχε διατυπώσει ήδη από το 2003, σε 
σχέση με το αναπτυξιακό μοντέλο της κυπριακής οικονομίας: Πρώτο, την παραγωγική 
ανασυγκρότηση του τουρισμού και την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού των 
διαφοροποιημένων προϊόντων, των μικρών εγκαταστάσεων και των ήπιων μορφών 
εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος, του τουρισμού που βασίζεται στην ειδικευμένη 
εργασία. Δεύτερο, την δημιουργία και άλλων «πόλων ανταγωνιστικότητας» εκτός από τον 
τουρισμό, με την επιλογή συγκεκριμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων που να επιτρέπουν την 
αξιοποίηση του υπαρκτού βιομηχανικού ιστού αλλά και την επέκταση του σε νέες παραγωγικές 
δραστηριότητες. Αν η κυπριακή οικονομία κατορθώσει να αποκτήσει  ανταγωνιστική θέση σε 
μια μεγάλη αγορά χάρη στις εξαγωγές προϊόντων μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, και εάν 
επιπλέον η δραστηριότητα αυτή διατηρεί ισχυρές διακλαδικές σχέσεις, τότε θα δημιουργηθεί 
ένας «πόλος ανταγωνιστικότητας» με θετικές επιπτώσεις σε ανιόντες κλάδους και σε κατιόντες 
κλάδους αυτής της εξαγωγικής παραγωγικής δραστηριότητας με σημαντικά πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα (στους ανιόντες κλάδους με την αύξηση της ζήτησης για ενδιάμεσα αγαθά και 
πάγια κεφαλαιουχικά αγαθά, και στους κατιόντες κλάδους με την μείωση των κόστους των 
προϊόντων που βρίσκονται στα επόμενα στάδια παραγωγής).  

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

 Στον αντίποδα μιας τέτοιας στρατηγικής ήπιας προσαρμογής βρίσκεται ένα μοντέλο ανάπτυξης 
με χαμηλούς μισθούς, ανυπαρξία θεσμών που προστατεύουν την εργασία και απουσία του 
κοινωνικού κράτους. Τον δρόμο προς ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης ανοίγει η πρόταση της 
Τρόικας για εφαρμογή της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. 
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Το θεωρητικό σχήμα της εσωτερικής υποτίμησης προβλέπει ότι μια οικονομία μπορεί, 
μειώνοντας τους μισθούς, να μειώσει τις τιμές και να βελτιώσει έτσι την ανταγωνιστικότητά της, 
να αυξήσει επομένως τις εξαγωγές της και την συνολική ζήτηση, άρα και την παραγωγή, και να 
οδηγηθεί σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας στο οποίο θα υπάρχει αφενός μεν πληθωρισμός 
σταθερός και ίσος προς τον πληθωρισμό των ανταγωνιστριών χωρών, αφετέρου δε βελτιωμένο 
εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.  

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

Η διαχείριση του δημοσίου χρέους σε άλλες χώρες της ευρωζώνης με δημοσιονομικά 
προβλήματα βυθίζει την οικονομία σε ύφεση, αυξάνει κατακόρυφα το ποσοστό ανεργίας και 
τείνει να μετατρέψει θεαματικά τον κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων σε βάρος του κόσμου της 
εργασίας.  

Μετά την υιοθέτηση του μνημονίου, η Κύπρος θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα υφεσιακά 
αποτελέσματα της δημοσιονομικής προσαρμογής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ανάλυση της 
ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕΚ δείχνει ότι η πλέον ενδεδειγμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων αυτών είναι η αύξηση της εξωστρέφειας της κυπριακής οικονομίας, με την 
αναδιάρθρωση του κυπριακού τουρισμού ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις 
της ζήτησης, αλλά και με την ανάπτυξη άλλων εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Η αύξηση των 
εξαγωγών μπορεί να αποτελέσει τον κινητήρα ανάπτυξης της οικονομίας και μείωσης της 
ανεργίας, και να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής 
στην οικονομική δραστηριότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών. Εάν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, θα εμφανιστούν σοβαροί κίνδυνοι 
για μια σοβαρή και μακροχρόνια ύφεση της κυπριακής οικονομίας. Για τον λόγο αυτόν, η 
διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα του τουρισμού αναδεικνύεται σε αποφασιστικής σημασίας 
παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Αντιθέτως, έχει αποτύχει η 
νεοφιλελεύθερη στρατηγική που ασκήθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού μέσω της επιβολής ευελιξίας στην 
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αγορά εργασίας, απασχόλησης ανειδικεύτου ή ελλιπώς ειδικευμένου προσωπικού, και μείωσης 
του μοναδιαίου κόστους εργασίας.  

Όπως επανειλημμένα έχουν επισημάνει οι εκθέσεις και οι μελέτες του ΙΝΕΚ ΠΕΟ 
προηγουμένων ετών, το πρόβλημα ανταγωνιστικότητες του κυπριακού τουρισμού δεν είναι 
δυνατόν να λυθεί πάρα μόνον με αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ώστε να παραγάγουν προϊόν 
υψηλότερης προστιθεμένης αξίας για το οποίο αυξάνεται η διεθνής ζήτηση. Απαιτείται στροφή 
της προσφοράς σε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, για την παράγωγη των όποιων οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση, από την ανειδίκευτη, φθηνή εργασία και τις 
ατομικές συμβάσεις, προς την ειδικευμένη ποιοτική εργασία. Στη σημερινή συγκυρία, με την 
αναμενόμενη μείωση της εσωτερικής ζήτησης, που θα προκληθεί από την εφαρμογή της 
πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης, ο ρόλος του εξαγωγικού τομέα καθίσταται, όχι απλώς 
σημαντικός, αλλά κρίσιμος για να αποφύγει η κυπριακή οικονομία μια βαθιά και παρατεταμένη 
ύφεση.  

Στην ίδια κατεύθυνση, αύξησης των εξαγωγών, μπορούν και οφείλουν να συμβάλουν άλλοι 
τομείς της οικονομίας αναβαθμίζοντας το προϊόν τους και διεισδύοντας σε νέες αγορές. Η 
πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, όμως, βυθίζοντας την οικονομία στην ύφεση μειώνει και 
τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου να 
αναβαθμιστεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα των κυπριακών εξαγωγών. 

 

Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 2012 

 


