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

Η ασκούμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική στην Κύπρο, τουλάχιστον στην μορφή που υπέδειξαν 

οι διεθνείς οργανισμοί της τρόικας, επεδίωξε μια τριπλή προσαρμογή της οικονομίας: 

πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, μείωση των τιμών και ισοσκελισμένο εξωτερικό 

εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί καταρχάς ότι το κόστος της προσαρμογής ήταν εξαιρετικά 

υψηλό: σημαντική και ραγδαία μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, επιδεινούμενη 

κατάσταση στην αγορά εργασίας, αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, επέκταση της 

φτώχειας και της υλικής στέρησης, ανάπτυξη της κατηγορίας των εργαζόμενων φτωχών, 

εκρηκτική αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, αποεπένδυση και συρρίκνωση του 

παραγωγικού δυναμικού, ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, μείωση 

του εργατικού δυναμικού και του πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας.  

Από το πρώτο τρίμηνο του 2015 η Κυπριακή οικονομία εισήλθε σε φάση ανάκαμψης του ΑΕΠ. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι βγήκε από την βαθιά διαρθρωτική κρίση μέσα στην οποία 

βρίσκεται. Τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν, από τις χαμηλές επενδύσεις σε 

πάγιο κεφάλαιο που μόλις επαρκούν για να καλύψουν τις αποσβέσεις μέχρι το εμπορικό 

έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών που διευρύνεται παράλληλα με το ΑΕΠ, τη διείσδυση των 

εισαγωγών που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα κόκκινα δάνεια που συντηρούν την 

πιστωτική δυσπραγία, την εκροή εργατικού δυναμικού που μειώνει τον μακροχρόνιο ρυθμό 

ανάπτυξης που μπορούμε να πετύχουμε ως χώρα. Δεν πρέπει, λοιπόν, να συγχέουμε την 

ανάκαμψη του ΑΕΠ με το τέλος της κρίσης. Εκτός αυτού, όπως δείχνει η εφετινή έκθεση του 

ΙΝΕΚ, η ανάκαμψη της οικονομίας κατά την τελευταία διετία δεν σημαίνει ότι υπάρχει και 

άνοδος της γενικής ευημερίας, ότι βελτιώνεται η κατάσταση όλων των κοινωνικών τάξεων. 

Όπως δείχνει η φετινή έκθεση του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, η ανάκαμψη της οικονομίας κατά την τελευταία 

διετία δεν σημαίνει ότι υπάρχει και άνοδος της γενικής ευημερίας, ότι βελτιώνεται η 

κατάσταση όλων των κοινωνικών τάξεων.  

Η φετινή έκθεση θέτει τα ερωτήματα, πρώτον, αν η Κυπριακή οικονομία μετά το τέλος της 

ύφεσης θα μπορέσει να συνεχίσει σε μία πορεία ταχείας ή βραδείας ανάπτυξης. Διαθέτει 

όμως, άραγε, η Κυπριακή οικονομία, μετά από τρία χρόνια παραγωγικής και κοινωνικής 

καθίζησης, τις δικές της εσωτερικές δυνάμεις που θα την οδηγήσουν σε μακροχρόνια 

ανάκαμψη της παραγωγής και της απασχόλησης, σε βελτίωση της κατάστασης της αγοράς 

εργασίας,  σε αύξηση των εισοδημάτων των μισθωτών;  

Η έκθεση του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ δείχνει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών, και 

υπό τις παρούσες συνθήκες, οι προοπτικές της ανάπτυξης δεν βρίσκονται μακριά από την 

κατάσταση της στασιμότητας. Εξάλλου, έχει περάσει πια ο καιρός που οι αυξήσεις του ΑΕΠ 

μετατρέπονταν σχεδόν αυτόματα και σε βελτίωση των αποδοχών της εργασίας και αύξηση της 

απασχόλησης. Η μεγέθυνση του ΑΕΠ έχει αποσυνδεθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την βελτίωση 

της κατάστασης των εργαζόμενων τάξεων μέσω των διαρθρωτικών αλλαγών που έχει 

επιβάλλει η νεοφιλελεύθερη πολιτική στις αγορές εργασίας. Η αύξηση του ΑΠΕ αποτελεί 

προϋπόθεση για την βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, ωστόσο η βελτίωση αυτή δεν 

έρχεται με αυτόματο τρόπο αλλά απαιτεί και την άνοδο των συνδικαλιστικών και κοινωνικών 

αγώνων. Επομένως, θα πρέπει να μετράμε στο εξής τη βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων 

με μεγέθη που αναφέρονται απευθείας στην κατάστασή τους: απασχόληση, ανεργία, μισθός, 

διανομή του εισοδήματος, ποσοστό των εργαζομένων που βρίσκεται σε κατάσταση υλικής 
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στέρησης, εργαζόμενοι φτωχοί, μερική απασχόληση, πρόσκαιρη απασχόληση, αδήλωτη και 

ανασφάλιστη εργασία κλπ. 

Ωστόσο, στο σημείο αυτό πρέπει να προσέξουμε εάν στο εξής οι δείκτες που 

χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα διατηρούν την αξιοπιστία τους, διότι ορίστηκαν σε μια άλλη 

εποχή του καπιταλισμού, που δεν είχε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που έχει 

τώρα, που αγωνίζεται να βγει από τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματά του, αυτά που 

αναδείχθηκαν με την μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Όπως δείχνει η έκθεση του 

ΙΝΕΚ, το ποσοστό ανεργίας, έναν κλασικό δείκτη που θεωρείται μάλιστα ο κυριότερος δείκτης 

της αγοράς εργασίας, πρέπει να τον διαβάζουμε με πολύ προσοχή, διότι ενδέχεται η μείωσή 

του, σε συνθήκες κρίσης, να δείχνει μεν βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας ενώ 

έχουμε επιδείνωση. Αυτό, μάλιστα, είναι που συμβαίνει και στην Κύπρο στην διάρκεια των 

τελευταίων ετών: ενώ η απασχόληση, όπως την εκτιμούν οι Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, 

στην Κύπρο παρουσίασε μείωση κατά το 2015, το ποσοστό ανεργίας αντί αύξησης 

παρουσίασε μείωση. Αυτό συνέβη επειδή μειώθηκε ο πληθυσμός των παραγωγικών ηλικιών 

(15-64 ετών) καθώς υπήρξε αποχώρηση αποθαρρημένων εργαζομένων από τη χώρα. 

Επομένως, το ποσοστό ανεργίας μπορεί να μας ενδιαφέρει επειδή δείχνει την πίεση που 

ασκεί η ανεργία στους μισθούς, δηλαδή δείχνει τον συσχετισμό δυνάμεων της εργασίας και 

του κεφαλαίου στην αγορά εργασίας, αλλά δεν μας περιγράφει ικανοποιητικά την κατάσταση 

των εργαζόμενων τάξεων, το μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη συντήρηση και 

την αναπαραγωγή τους. Για να υπερβούμε αυτή τη δυσκολία, η έκθεση προτείνει δείκτες που 

χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ, από τον αρμόδιο κρατικό φορέα, και οι οποίοι διορθώνουν τον 

κλασικό δείκτη του ποσοστού ανεργίας ώστε να πλησιάζει πιο κοντά στην κατάσταση των 

εργαζόμενων τάξεων εκεί που ζουν, συντηρούνται και αναπαράγονται.  

 Χρειάζεται επίσης να εξοικειωθούμε και με άλλους δείκτες που αναφέρονται στην υλική 

στέρηση, τις εισοδηματικές ανισότητες και τη φτώχεια, επειδή ήδη έχουμε μπει σε μια εποχή 

όπου οι παλιές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ εργαζομένων, ανέργων, φτωχών και 

αποκλεισμένων γίνονται όλο και πιο ασαφείς. Η έκθεση του ΙΝΕΚ προτείνει εφέτος μια δέσμη 

τέτοιων δεικτών. 

Χρειαζόμαστε τέτοια εργαλεία επειδή οι εξελίξεις τείνουν να διαμορφώσουν ένα «νέο 

αναπτυξιακό καθεστώς» που θα συντηρεί τη στασιμότητα και το οποίο θα καταδικάσει την 

οικονομία σε βραδείς ρυθμούς ανάπτυξης και αργή μεγέθυνση της απασχόλησης, και όπου το 

εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει λίγο-πολύ το επίπεδο στο 

οποίο βρίσκεται σήμερα, οι ανισότητες θα παραμένουν υψηλές ως μόνιμη και αναπόφευκτη 

πραγματικότητα, δηλαδή ως διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας.  

Τέτοια εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τα εργατικά συνδικάτα στην αγωνιστική πρακτική 

τους, να μας προφυλάξουν από την καταχρηστική και παραπλανητική χρήση των δεικτών της 

αγοράς εργασίας, και να μας υποστηρίξουν στον σχεδιασμό των μελλοντικών μας δράσεων 

και αγώνων. 

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

Οι δυσμενείς και σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πολιτικής της τρόικας 

στην Κύπρο όπως η ύφεση 2012-2014 και η επιδείνωση της κατάστασης των εργαζόμενων 

τάξεων, η αύξηση της φτώχειας, της υλικής στέρησης και των εισοδηματικών ανισοτήτων, δεν 

αποτελούν παράπλευρες απώλειες της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας. Αντίθετα, 

συνιστούν αρνητικά χαρακτηριστικά της ασκούμενης πολιτικής, τα οποία μάλιστα τείνουν να 

παγιωθούν. Επιπλέον με την πολιτική αυτή υπήρξε καθίζηση των μεσο-μακροπρόθεσμων 

προοπτικών της οικονομίας. Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι η πτώση των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου δημιούργησε δυσμενείς συνθήκες αποεπένδυσης και 

οδήγησε σε απώλεια σημαντικού τμήματος του παραγωγικού δυναμικού (μείωση του 

κεφαλαιακού αποθέματος παγίου κεφαλαίου, μείωση του δυνητικού ΑΕΠ). Όσο μειώνεται το 

παραγωγικό και τεχνολογικό υπόβαθρο της οικονομίας, τόσο θα σπανίζει η δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και η μείωση της ανεργίας θα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μειώσεις του 

εργατικού δυναμικού.  

Η ανάκαμψη του ΑΕΠ κατά το 2015-2016 δεν πρέπει να αποκρύπτει την προοπτική της 

βραδείας μακροπρόθεσμης ανάπτυξης (μέγιστος μέσος ρυθμός ανάπτυξης 2%) που 

προβλέπουν για την Κύπρο οι διεθνείς οργανισμοί υπό τις παρούσες συνθήκες. Ούτε η 

ανάκαμψη πρέπει να αποκρύπτει ότι εάν οι μακροχρόνιοι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μικροί, τότε 

προδιαγράφεται ένα μάλλον ζοφερό μέλλον για τις εργαζόμενες τάξεις, τους ανέργους και τα 

φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπάρχουν βαθιές 

επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονομία, την αγορά εργασίας και την κοινωνία.  

Σε αντίθεση με την ευφορία που επικρατεί σχετικά με την μείωση του ποσοστού ανεργίας, 

δείχνουμε στην έκθεσή μας ότι η μείωση αυτή σε ένα μεγάλο βαθμό δεν οφείλεται σε κάποια 

βελτίωση αλλά στη μείωση του εργατικού δυναμικού που είναι επιδείνωση, αφού επηρεάζει 

τον μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης. Για αυτόν τον λόγο, η μείωση του ποσοστού ανεργίας δεν 

μπορεί να παρουσιάζεται ως επιτυχία.  

Ανεξάρτητα από αυτό, το ποσοστό ανεργίας, με όποιο τρόπο και αν μειωθεί, εκφράζει την 

πίεση που ασκεί η ανεργία στους μισθούς, με την έννοια ότι όταν μειώνεται οι μισθοί τείνουν 

να αυξηθούν, και αντίστροφα. Με αυτό το δεδομένο, το ποσοστό ανεργίας δύσκολα θα 

διαμορφωθεί κάτω από το 11%, καθώς αυτό το ποσοστό αποδίδεται στην λεγόμενη 

διαρθρωτική ανεργία η οποία αποτελεί ένα κατώφλι κάτω από το οποίο οι αυξήσεις των 

μισθών γίνονται ανεπιθύμητες από τις επιχειρήσεις και ανακόπτονται. 

Με άλλα λόγια ενώ πριν την κρίση το ποσοστό ανεργίας του 4% ή του 5% αποτελούσε 

συστατικό στοιχείο της ισορροπίας που υπήρχε στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και 

επιχειρήσεων, το αντίστοιχο ποσοστό σήμερα φαίνεται ότι έχει ανέλθει στο επίπεδο του 11% 

επειδή έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά το ύψος του 

εισοδηματικού μεριδίου των κερδών (κάτι που αντανακλάται στις διαχρονικές μεταβολές του 

μέσου περιθωρίου κέρδους μετά το 2008, τις οποίες παρουσιάζουμε στην έκθεση). Η 

εκτίμηση της διαρθρωτικής ανεργίας που αναφέρεται παραπάνω προέρχεται από τις 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά επειδή προκύπτει από ευαίσθητους 

υπολογισμούς, αναφερόμαστε σε αυτό με επιφύλαξη. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση αποτελεί 

μια ένδειξη για το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας που μπορεί να επιτευχθεί στη διάρκεια μιας 

ανάκαμψης. 
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Εκτός από το ποσοστό ανεργίας, παρουσιάζουμε στην έκθεση και έναν συμπληρωματικό 

δείκτη, που είναι το ποσοστό ανεργίας και υποαπασχόλησης, το οποίο εκτός από τους 

ανέργους περιλαμβάνει τους αποθαρρημένους ανέργους και την ακούσια μερική απασχόληση 

(δηλαδή όσους εργάζονται με μερική απασχόληση αναγκαστικά και θα επιθυμούσαν να 

εργαστούν με πλήρες ωράριο). Ο δείκτης αυτός υπερβαίνει την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ 

απασχόλησης και υποαπασχόλησης διότι αφορά τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται οι 

εργαζόμενες τάξεις.  

Η έκθεσή μας ασχολείται και με μακροοικονομικά ζητήματα, αφού αυτά αποτελούν την βάση 

για να κατανοήσουμε όσα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας. Μια από τις βασικές 

διαπιστώσεις είναι ότι τα αίτια της ανάκαμψης του ΑΕΠ κατά το 2015-2016 ήταν αφενός μεν η 

θεαματική πτώση των τιμών του πετρελαίου και η διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

του ευρώ σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι νομισμάτων χωρών με τις οποίες διατηρεί εμπορικές 

σχέσεις η Κύπρος και αφετέρου η χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας (όπως αυτή 

την μετρούμε με τις αθροιστικές μεταβολές του πρωτογενούς διαρθρωτικού ισοζυγίου). 

Επομένως, είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι η ανάκαμψη της διετίας 2015-2016 προήλθε από 

τα δήθεν επιτεύγματα της πολιτικής της τρόικας και του νεοφιλελευθερισμού. Αντιθέτως, 

ένας από τους παράγοντες της ανάκαμψης ήταν και η χαλάρωση της δημοσιονομικής 

προσπάθειας, μιας προσπάθειας που έχει υφεσιακά αποτελέσματα και η οποία, όταν 

εντάθηκε, καταβαράθρωσε την οικονομία σε βαθιά ύφεση. 

Η Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση του 2016 είναι το αποτέλεσμα μίας  

συλλογικής προσπάθειας του επιστημονικού δυναμικού του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, ωστόσο σ’ αυτή 

ξεχωριστή και κυρίαρχη θέση έχει η δουλειά, η τεχνογνωσία και η καθοδήγηση του πολύ 

καλού φίλου Ηλία Ιωακείμογλου. 

Η έκθεση με την επιστημονική ανάλυση και τα ευρήματά της συμβάλλει καθοριστικά, μεταξύ 

των άλλων, στον προβληματισμό και στην ανάδειξη της αναγκαιότητας υλοποίησης μίας 

εναλλακτικής πολιτικής διαμόρφωσης ενός νέου μείγματος οικονομικής και κοινωνικής 

πολιτικής που θα υπερβαίνει το νεοφιλελεύθερο πρότυπο διαχείρισης της οικονομίας, με την 

κυριαρχία των αγορών, τις μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες, την επισφάλεια στην εργασία, 

την «ισορροπία τρόμου» ανάμεσα στην απασχόληση και την ανεργία, την βραχυπρόθεσμη και 

την μακροπρόθεσμη ανεργία, την ακούσια μερική απασχόληση και την προσωρινή εργασία, 

την φτωχοποίηση και την εξαθλίωση κλπ. Η ανάλυση διακρίνεται από εσωτερική συνοχή, 

τεκμηρίωση και σαφήνεια, χρησιμοποιεί επιστημονικά έγκριτες μεθοδολογίες, ποσοτικές και 

ποιοτικές προσεγγίσεις. Διατηρεί έτσι τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί μια 

αποτελεσματική κοινωνική και συνδικαλιστική δράση. 

Παύλος Καλοσυνάτος 
Γενικός Διευθυντής ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
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H συνολική εικόνα της Κυπριακής οικονομίας στο τέλος του 2016, όπως αυτή προκύπτει από τις 

αναλύσεις της φετινής ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕΚ, δεν είναι η εικόνα μιας οικονομίας που έχει 

εξέλθει της κρίσης, αλλά μιας οικονομίας σε ανάκαμψη με προοπτικές βραδείας μακροχρόνιας 

ανάπτυξης  (κεφάλαια 2 και 3) και κοινωνικής στασιμότητας ή οπισθοχώρησης (κεφάλαια 4, 5 και 6). 

Το 2015-2016 αποτελεί περίοδο εξόδου από την ύφεση (δηλαδή αξιοποίησης του αχρησιμοποίητου 

παραγωγικού δυναμικού) και είναι το αποτέλεσμα ευνοϊκών εξωτερικών παραγόντων και χαλάρωσης 

της δημοσιονομικής πολιτικής (κεφάλαια 7 και 3). Ενσωματώνει μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που 

αλλάζουν σημαντικά τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ του κόσμου της εργασίας και του κόσμου του 

κεφαλαίου: η χρόνια επιδείνωση της κατάστασης της αγοράς εργασίας, η υποαπασχόληση που 

συμπληρώνει την φανερή και την κρυφή ανεργία των αποθαρρημένων ανέργων, η μεγέθυνση της 

κατηγορίας των εργαζόμενων φτωχών και των εισοδηματικών ανισοτήτων, τα υψηλά ποσοστά υλικής 

στέρησης ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, η διατήρηση των μισθών σε 

χαμηλά επίπεδα είτε σε σχέση με την περίοδο πριν το 2008 όσο και με άλλες αναπτυγμένες χώρες 

(κεφάλαια 4, 5 και 6), δεν είναι τα πρόσκαιρα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής ή μιας μεταβατικής 

φάσης οικονομικής δυσπραγίας, αλλά είναι τα χαρακτηριστικά μιας νέας περιόδου οικονομικής 

μεγέθυνσης που επέρχεται στη βάση του νέου καθεστώτος εκμετάλλευσης της εργασίας (ενός νέου 

καθεστώτος συσσώρευσης κεφαλαίου) που συγκροτήθηκε σταδιακά από την νεοφιλελεύθερη 

πολιτική στην σκληρή εκδοχή της, η οποία επιβλήθηκε στις χώρες της νότιας Ευρώπης που 

συμμετέχουν στην ευρωζώνη. 

Είναι δε, όλα τα παραπάνω, δομικά χαρακτηριστικά του νέου καθεστώτος συσσώρευσης κεφαλαίου, 

διότι αυτό διαθέτει μικρό δυναμικό ανάπτυξης με χαμηλούς ρυθμούς της τάξης του 0,5% - 2% 

(κεφάλαια 2 και 3). Με τόσο χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όμως, είναι αδύνατο να υπάρξουν 

μεγάλες αυξήσεις της απασχόλησης, το δε ποσοστό ανεργίας μπορεί να μειώνεται –και όντως 

μειώνεται στην διάρκεια της παρούσας ανάκαμψης- μόνο χάρη στην μείωση του πληθυσμού και του 

εργατικού δυναμικού, τον επιμερισμό του χρόνου εργασίας και την αποχώρηση από το εργατικό 

δυναμικό των αποθαρρημένων ανέργων, αποκρύπτοντας έτσι την επιδείνωση της κατάστασης της 

αγοράς εργασίας. 

Συγκροτείται έτσι, βαθμιαία, ένας μηχανισμός πειθάρχησης της μισθωτής εργασίας (τόσο στη 

σφαίρα της παραγωγής όσο και στη σφαίρα της κοινωνικής αναπαραγωγής) στις προτεραιότητες της 

αξιοποίησης του κεφαλαίου, στις απαιτήσεις κερδοφορίας του κοινωνικού συνασπισμού εξουσίας. 

Αυτός ο μηχανισμός πειθάρχησης της μισθωτής εργασίας συνδυάζεται με τον μηχανισμό πειθαρχίας 

των χρηματοπιστωτικών αγορών που επιβλέπει και τιμωρεί τις επιχειρήσεις ή τις χώρες που 

αποκλίνουν των στόχων που εκείνο έχει θέσει. 
 

Τα ευρήματα της έκθεσης αναλυτικότερα έχουν ως εξής: 

1. Η ανάκαμψη της οικονομίας κατά τη διετία 2015-2016 ανάγεται αφενός σε ευνοϊκές εξωτερικές 

συνθήκες και αφετέρου στην χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας. Η τιμή του πετρελαίου 

υποχώρησε κατακόρυφα κατά την εν λόγω περίοδο, και είχε σημαντικές επιπτώσεις για την Κύπρο 

διότι μείωσε σημαντικά το μερίδιο του ΑΕΠ που η χώρα διαθέτει για εισαγόμενες πρώτες ύλες. Η 

μείωση της ισοτιμίας του ευρώ ήταν ευνοϊκή για την ανταγωνιστικότητα τιμής του τουρισμού και 

των άλλων διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.  

2. Η ανάκαμψη είναι η έξοδος από την ύφεση (δηλαδή από μια χρονική περίοδο κατά την οποία 

μειώνεται ο όγκος της παραγωγής και η οποία υπερβαίνει το τρίμηνο) και δεν αποτελεί εγγύηση 

ότι η Κυπριακή οικονομία απλώς επιστρέφει στην “κανονική” της κατάσταση. Η ανάκαμψη του 

2015-2016 αντανακλά την μείωση του παραγωγικού χάσματος, δηλαδή την διαδικασία βαθμιαίας 
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χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού που είχε τεθεί σε αργία κατά τα προηγούμενα έτη, 

πλην όμως δεν σηματοδοτεί το τέλος των διαρθρωτικών προβλημάτων, τα οποία είτε υπήρχαν 

ήδη κατά τον χρόνο έναρξης της κρίσης είτε δημιουργήθηκαν από την ίδια την νεοφιλελεύθερη 

διαχείρισή της: α) το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι ισοσκελισμένο ούτε καν 

στο χαμηλό επίπεδο παραγωγής και ζήτησης που βρίσκεται σήμερα η οικονομία, έτσι ώστε η 

συνέχιση της ανάκαμψης ή η ανατίμηση του ευρώ θα προκαλέσουν εκ νέου σοβαρές 

ανισορροπίες στο εξωτερικό ισοζύγιο, εκτός εάν ο κυπριακός τουρισμός παρουσιάσει ταχεία 

ανάκαμψη των εξαγωγών του της τάξης του 5% ετησίως, β) οι καθαρές επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου παρέμειναν μηδενικές με αποτέλεσμα τη στασιμότητα του παραγωγικού δυναμικού 

και του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης, γ) τα προβλήματα των κόκκινων δανείων και της 

χρηματοπιστωτικής ασφυξίας βρίσκονται μόνο στην απαρχή της λύσης τους και οι χορηγήσεις 

νέων δανείων παραμένουν ασφυκτικά περιορισμένες και δ) το εργατικό δυναμικό έχει υποστεί 

σοβαρές ζημιές που υποσκάπτουν την μελλοντική παραγωγικότητα της εργασίας, επομένως και 

τον δυνητικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. 

3. Η ύπαρξη αυτών των διαρθρωτικών προβλημάτων που δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνον σε 

ορίζοντα πενταετίας ή δεκαετίας, υπονομεύουν την ικανότητα της Κυπριακής οικονομίας να 

αναπτύσσεται μεσοπρόθεσμα με ρυθμούς υψηλότερους του 1,5% έως 2,0%. Εξαίρεση αποτελούν 

τα πρώτα έτη αμέσως μετά από το τέλος της ύφεσης, επειδή η εκκίνηση της ανάκαμψης έγινε από 

χαμηλό σημείο: σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου1, ο ρυθμός 

ανάπτυξης του ΑΕΠ θα υπερβεί το 2% μόνον κατά το 2018-2019). Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που προβλέπουν μεγέθυνση 2,5% και για το 2017, εκτιμούν ότι υπό τις παρούσες 

διαρθρωτικές συνθήκες, ο μεσοπρόθεσμος δυνητικός ρυθμός μεγέθυνσης2 της Κυπριακής 

οικονομίας είναι της τάξης του 0,5%3. Εάν λοιπόν ισχύει ότι όντως παρατηρείται έξοδος της 

οικονομίας από την ύφεση, ισχύει εξίσου ότι η κρίση θα συνεχίζεται για όσο καιρό τα διαρθρωτικά 

προβλήματα θα παραμένουν άλυτα. Υπέρβαση της κρίσης δεν θα υπάρχει για όσο καιρό οι 

διαρθρωτικές αδυναμίες θα διατηρούν τις μακροχρόνιες δυνατότητες ισορροπημένης ανάπτυξης 

της Κυπριακής οικονομίας περιορισμένες σε αργόσυρτους ρυθμούς. 

4. Στον βραχυχρόνιο ορίζοντα της τρέχουσας συγκυρίας, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, η 

μείωση της ισοτιμίας του ευρώ, η οποία είχε ευνοϊκές επιπτώσεις στον εξαγωγικό τομέα. Επίσης, 

η πτώση της τιμής του πετρελαίου αποδείχθηκε εξαιρετικά επωφελής για την Κυπριακή οικονομία 

κατά την διετία 2015-2016 διότι βελτίωσε το εμπορικό ισοζύγιο, μείωσε σημαντικά τους πόρους 

που διαθέτει η χώρα για την αγορά πρώτων υλών από το εξωτερικό, αύξησε έτσι τα περιθώρια 

κέρδους των επιχειρήσεων και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Πιο συγκεκριμένα, η 

θεαματική μείωση των τιμών του πετρελαίου4 προκάλεσε μείωση του κόστους παραγωγής το 

οποίο επιμερίστηκε μεταξύ αυξήσεων των περιθωρίων κέρδους και μειώσεων των τιμών 

καταναλωτή που αύξησαν το διαθέσιμο εισόδημα και επομένως την αγοραστική δύναμη των 

                                                      
1 IMF (2016), Cyprus. Ninth Review, January. 

2 Ο δυνητικός ρυθμός αναπτυξης είναι ο μέγιστος ρυθμός που μπορεί να επιτύχει η οικονομία χωρίς να 
εμφανίζονται μεγάλες ανισορροπίες, όπως ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ή 
επιταχυνόμενος πληθωρισμός. 

3 Commission staff working document (2016), «Country Report Cyprus 2016. Including an In-Depth review on the 

prevention and correction of macroeconomic imbalances», European Commission, Brussels, 7.4.2016  SWD(2016) 

120 final. 

4 Μεταξύ Μαρτίου 2015 και Μαρτίου 2016, η τιμή του βαρελιού Brent μειώθηκε κατά 64%. 
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νοικοκυριών, τα οποία κατανάλωσαν μεγαλύτερο όγκο αγαθών και υπηρεσιών. Αυξήθηκε έτσι η 

ιδιωτική κατανάλωση και μέσω αυτής το ΑΕΠ. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η 

παραμονή των τιμών πετρελαίου σε χαμηλό επίπεδο μετά από την πρόσφατη συμφωνία των 

χωρών του ΟΠΕΚ για τη μείωση του όγκου παραγωγής που οδήγησε ήδη στην αύξηση των διεθνών 

τιμών κατά 10 δολάρια το βαρέλι.  

5. Ώθηση στην μεγέθυνση του ΑΕΠ, κατά το 2015-2016, υπήρξε και από την πλευρά της 

δημοσιονομικής προσπάθειας, επειδή αυτή παρουσίασε χαλάρωση (βλ. αναλυτικότερα στο 

κεφάλαιο 7). Κατά την τριετία 2012-2014, οι επιπτώσεις της περιοριστικής δημοσιονομικής 

πολιτικής επί της οικονομικής δραστηριότητας ήταν σαφώς αρνητικές και συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην ύφεση. Αντιθέτως, κατά το 2015 και το 2016, επήλθε χαλάρωση της 

δημοσιονομικής προσπάθειας η οποία συνέβαλε, από κοινού με τους ευνοϊκούς εξωτερικούς 

παράγοντες, στην ανάκαμψη της οικονομίας.  

6. Η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, υπήρξε 

αποφασιστικής σημασίας κατά το 2016. Εξηγεί μάλιστα κατά το μεγαλύτερο μέρος της, την 

ανάκαμψη της οικονομίας. Ο τουρισμός συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ κατά πολύ περισσότερο 

από όλα τα άλλα εξαγωγικά αγαθά και υπηρεσίες. Η τουριστική δραστηριότητα στην Κύπρο 

ωφελήθηκε από την περιορισμένη τουριστική κίνηση που υπάρχει πλέον σε σειρά τουριστικών 

ανταγωνιστικών προορισμών της Μεσογείου που έχουν θιγεί από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη 

Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική και από την επακόλουθη πολιτική αστάθεια και την ανασφάλεια 

των περιηγητών. Σημαντική ώθηση έχει δοθεί στην ανάκαμψη του Κυπριακού τουρισμού και από 

την διολίσθηση της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, η οποία επιτρέπει στον 

κλάδο του τουρισμού να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών μέσω των χαμηλότερων 

τιμών. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα της διολίσθησης της σταθμισμένης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του ευρώ, και της μεγάλης πτώσης των τιμών του πετρελαίου, δημιούργησαν σημαντικό 

όφελος για τον τουρισμό, και την οικονομία συνολικά.  

7. Κατά το 2015-2016, ενώ υπήρξε αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, παρουσιάστηκε και 

αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών οφειλόμενη στις επενδύσεις, η οποία κατά το 2016 ακύρωσε 

πλήρως την θετική συμβολή της εσωτερικής ζήτησης στο ΑΕΠ (κεφάλαιο 3). 

8. Εφόσον θα συνεχιστεί η παρούσα ανάκαμψη κατά το επόμενο έτος, το παραγωγικό χάσμα θα έχει 

καταστεί θετικό (περίπου +1.5%) στο τέλος του 2017. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε επιπλέον 

αύξηση του ΑΕΠ θα έπρεπε να περιμένουμε ότι θα συνοδεύεται από αύξηση των εισαγωγών και 

συνακόλουθη διεύρυνση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς 

και από την επανεμφάνιση των αυξήσεων των τιμών στις εγχώριες τιμές (ιδιαίτερα εάν αυτές 

ενισχυθούν από ανοδική διόρθωση των τιμών του πετρελαίου). Καθώς τα υψηλά ελλείμματα στο 

εμπορικό ισοζύγιο δεν είναι πλέον ανεκτά, μια τριετής πορεία διεύρυνσής τους μπορεί να 

δημιουργήσει αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της Κυπριακής οικονομίας. Βεβαίως, η πορεία 

του ισοζυγίου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τις μεταβολές στην ισοτιμία της στερλίνας 

που συνδέονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις της Βρετανίας με την ΕΕ. 

9. Προκειμένου να συγκρατηθεί η μείωση της απόδοσης κεφαλαίου που οφείλεται στην πτώση του 

λόγου προϊόντος/κεφαλαίου (ή "παραγωγικότητα κεφαλαίου"), επιδιώκεται από τις επιχειρήσεις, 

τις εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, την κυβέρνηση και τους διεθνείς οργανισμούς, με 

τις ασκούμενες πολιτικές λιτότητας και διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, να μειωθεί 

το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ. Ως αποτέλεσμα, το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας έχει 

μειωθεί υπό το βάρος της ανεργίας και των κυβερνητικών πολιτικών υποβάθμισης του θεσμικού 

πλαισίου της αγοράς εργασίας.  
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10. Η υποχώρηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου δεν οφείλεται στην υποχώρηση της ικανότητας 

της οικονομίας να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις. Οι διαθέσιμοι πόροι (δηλαδή το ακαθάριστο 

λειτουργικό πλεόνασμα της παραγωγής) διατίθενται σε άλλες χρήσεις πλην της διευρυμένης 

αναπαραγωγής του παγίου κεφαλαίου (επομένως του παραγωγικού συστήματος), κυρίως σε 

μερίσματα, τόκους, φόρους και αντικατάσταση του απαξιωμένου ή πεπαλαιωμένου παγίου 

κεφαλαίου. 

11. Από το τέλος του 2016, καθώς η αποπληθωριστική επίπτωση από τις τιμές της ενέργειας βαθμιαία 

μειώνεται και το αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυναμικό εξαντλείται, ο δείκτης τιμών καταναλωτή 

προβλέπεται ότι θα επιστρέψει σε αυξήσεις (0,6% το 2017 και 1,3% το 2018). Έτσι, η οικονομία 

δεν θα μπορεί πλέον να ωφελείται των μειώσεων των τιμών του πετρελαίου -πολύ περισσότερο 

που αυτές εμφανίζουν ανοδική διορθωτική κίνηση τις τελευταίες βδομάδες. Αυτό συνεπάγεται 

ότι η ώθηση που δέχθηκε η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών κατά το 2015 και το 2016, χάρη 

στις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, βαθμιαία θα εξαντληθεί και πιθανόν θα εκλείψει κατά το 

2017. Επιπλέον, το ιστορικά υψηλό πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 

ευρωζώνης, εμπεριέχει υψηλές πιθανότητες ανατίμησης του ευρώ: Το πλεόνασμα στις τρέχουσες 

συναλλαγές της ευρωζώνης θα έπρεπε ήδη να συνοδεύεται από ισχυρές ανατιμητικές τάσεις στην 

ισοτιμία του ευρώ, αλλά διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της νομισματικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Η αναπόφευκτη ομαλοποίηση της ευρωπαϊκής νομισματικής 

πολιτικής θα οδηγήσει, εκτός απροόπτου, σε ανατίμηση του ευρώ. Εάν υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, 

η Κυπριακή οικονομία θα αντιμετωπίσει νέα μεγάλα ελλείμματα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών 

και υπηρεσιών εκτός εάν ο εξαγωγικός τομέας έχει εν τω μεταξύ αποκτήσει βελτιωμένα 

διαρθρωτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Στην αντίθετη περίπτωση, η οικονομία θα 

ισορροπήσει σε χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής και απασχόλησης. 

12. Η ανάκαμψη, ωστόσο, προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κατά το 2017-2018, παρά την βαθμιαία 

εξάντληση των πλεονεκτημάτων που προσέφεραν στην Κυπριακή οικονομία οι μειώσεις των τιμών 

του αργού πετρελαίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, χάρη στις ευνοϊκές 

επιπτώσεις των πολλαπλασιαστών. Επιπλέον, η μεγέθυνση της οικονομίας συνοδεύεται από 

μεγάλες αυξήσεις στην κυκλική συνιστώσα του δημοσιονομικού ισοζυγίου και από την 

επακόλουθη συγκυριακή βελτίωση του συνολικού δημοσιονομικού ισοζυγίου απαλύνοντας έτσι 

τις ανησυχίες και τις πιέσεις για τις μακροπρόθεσμες, διαρθρωτικές, δημοσιονομικές επιδόσεις 

της οικονομίας. Με αυτά τα δεδομένα, και εφόσον δεν υπάρξουν έκτακτοι και δυσμενείς 

εξωτερικοί παράγοντες, η μεγέθυνση της οικονομίας θα συνεχιστεί κατά το 2017-2018 με 

ρυθμούς αύξησης που οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι θα βρίσκονται 

μεταξύ 2,0% και 2,5% ετησίως. Εφόσον αυτό επαληθευθεί, η Κυπριακή οικονομία θα έχει 

προσεγγίσει την “αναπτυξιακή οροφή” που συνιστά το δυνητικό ΑΕΠ, ήδη από το 2017. Με άλλα 

λόγια, από το 2017 θα έχει ήδη γίνει αξιοποίηση ολόκληρου του παραγωγικού δυναμικού που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την εμφάνιση μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών. 

13. Το 2017, μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ η Κύπρος θα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση 

του ΑΕΠ από το δυνητικό ΑΕΠ (παραγωγικό χάσμα +1,6%). Θα είναι δηλαδή η χώρα η οποία θα 

έχει εξαντλήσει περισσότερο από κάθε άλλη τα περιθώρια που διαθέτει για να μην οδηγηθεί σε 

μακροοικονομικές ανισορροπίες. 

14. Η μείωση της ανεργίας κατά το 2015 και το 2016 ανέκοψε την πτώση του μέσου χρηματικού 

μισθού, ο οποίος παρουσίασε για πρώτη φορά μια μικρή αύξηση της τάξης του 1% κατά το 2016. 

Είναι εντυπωσιακό, ωστόσο, το γεγονός ότι χρειάστηκε μια τόσο μεγάλη πτώση της ανεργίας 

προκειμένου να σταματήσει η μείωση του μέσου χρηματικού μισθού. Αυτό το εκ πρώτης όψεως 
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παράδοξο οφείλεται στο γεγονός ότι στο τέλος κάθε προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών στην 

αγορά εργασίας, ο κόσμος της μισθωτής εργασίας βρίσκεται αποδυναμωμένος έναντι των 

επιχειρήσεων. Αυτό που επιτυγχάνει η διαρθρωτική πολιτική μεταρρυθμίσεων στην αγορά 

εργασίας είναι ότι τελικά μειώνει τον μέγιστο μισθό που θα έχουν επιτύχει οι δυνάμεις της 

μισθωτής εργασίας στο τέλος της ημέρας, δηλαδή όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πτωτική πορεία 

του ποσοστού ανεργίας. Η πορεία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί όταν το ΑΕΠ υπερβεί το δυνητικό 

ΑΕΠ και θα αρχίσουν να επανεμφανίζονται ανισορροπίες στα δημόσια οικονομικά και στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών. 

15. Η Κυπριακή οικονομία δεν ακολούθησε την πορεία που προβλέπει η θεωρία της εσωτερικής 

υποτίμησης. Η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας δεν μετατράπηκε σε μείωση των τιμών 

είτε των εγχωρίων είτε των εξαγωγών: Η πτώση του μοναδιαίου κόστους εργασίας άρχισε κατά το 

τέταρτο τρίμηνο του 2011 και υπήρξε αδιάλειπτη και εξαιρετικά μεγάλη. Οι τιμές εξαγωγών, όμως, 

ανεπηρέαστες, ακολούθησαν την ανοδική τους πορεία έως το τέλος του 2012 και στη συνέχεια 

σταθεροποιήθηκαν έως το φθινόπωρο του 2014 σε επίπεδο ανώτερο από αυτό του 2008 κατά 

10% περίπου. Η μείωσή των τιμών των Κυπριακών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών εκκίνησε τρία 

χρόνια μετά την έναρξη της πτώσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Επομένως είναι αδύνατον 

η μείωση των τιμών των εξαγωγών κατά το 2015-2016 να αποδοθεί στο χαμηλότερο κόστος 

εργασίας. Η πραγματική αιτία της μείωσης των τιμών των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από 

το φθινόπωρο του 2014 οφείλεται στο γεγονός ότι ο εξαγωγικός τομέας της Κύπρου είναι price-

taker, δεν διαμορφώνει τις τιμές, αλλά ακολουθεί αρκετά πιστά τις τιμές του ανταγωνισμού. Όταν 

το καλοκαίρι του 2014 εκκίνησε η μείωση της τιμής του πετρελαίου, οι διεθνείς τιμές εξαγωγών 

ενσωμάτωσαν την πτώση της, και οι τιμές των εξαγωγών της Κύπρου ακολούθησαν τις τιμές του 

ανταγωνισμού. Σε μικρότερο βαθμό, το ίδιο ισχύει και για τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ (δηλαδή 

για τις τιμές της εγχώριας παραγωγής): ενώ η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας άρχισε 

κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και υπήρξε αδιάλειπτη, η πτώση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ 

εκκίνησε ενάμιση έτος μετά. Μετά από μείωση περίπου 2,5%, ο αποπληθωριστής 

σταθεροποιήθηκε και μόνο στη διάρκεια του 2015-2016 ακολούθησε η μείωση των εγχωρίων 

τιμών λόγω του φθηνότερου πετρελαίου. Οι εγχώριες τιμές ακολουθούν κυρίως τις τιμές των 

εισαγωγών. Οι οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ δείχνουν ότι η ελαστικότητα του 

αποπληθωριστή του ΑΕΠ έναντι των μεταβολών των τιμών των εισαγωγών ανέρχεται σε 0,7 ενώ 

έναντι του μοναδιαίου κόστους εργασίας μόνον 0,3. 

16. Η αποτυχία της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης σχετίζεται με το γεγονός ότι αναμένει 

βελτίωση των εξαγωγών χάρη στις μειώσεις του κόστους εργασίας ενώ δεν υπάρχει στατιστική 

συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών. Ως αποτέλεσμα, μεταλλάσσεται (ακούσια ή εκούσια) σε 

πολιτική υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών. Η θεωρία της εσωτερικής 

υποτίμησης παραβλέπει τον ρόλο της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, από την οποία 

εξαρτώνται μακροπρόθεσμα οι εξαγωγικές επιδόσεις. 

17. Ενδέχεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκε, να έχει 

επέλθει διαρθρωτική μετατόπιση στην σχέση του ποσοστού ανεργίας και του μεριδίου της 

εργασίας, με την έννοια ότι ενδέχεται οι δυνάμεις της εργασίας, για το ίδιο ποσοστό ανεργίας, να 

μπορούν πλέον να επιτύχουν μικρότερο μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ της χώρας (επειδή οι 

τροποποιημένες θεσμικές συνθήκες που προέκυψαν από την εφαρμογή του μνημονίου 

λειτουργούν υπέρ των επιχειρήσεων αποδυναμώνοντας την διαπραγματευτική ισχύ των 

μισθωτών). Μια τέτοια διαρθρωτική μετατόπιση ότι για το ίδιο ποσοστό ανεργίας, το 

εισοδηματικό μερίδιο της ιδιοκτησίας (κέρδη, τόκοι και πρόσοδοι) θα είναι αυξημένο κατά 2 

ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.  



Κεφάλαιο 1 

7 

 

18. Οι ώρες εργασίας που διατίθεντο για την συντήρηση και την αναπαραγωγή των εργαζόμενων 

τάξεων (πριν από τις αναδιανεμητικές παρεμβάσεις του Δημοσίου) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 

2016 είχαν μειωθεί περίπου κατά το 1/5 έναντι του τρίτου τριμήνου του 2009, όταν οι αντίστοιχες 

ώρες είχαν φθάσει στο ιστορικά υψηλότερο σημείο τους. 

19. Η αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, όπως προκύπτει από τους Εθνικούς Λογαριασμούς, 

κατά τη διετία της ανάκαμψης ανήλθε σε 0,8% το 2015 και 1,8% το 2016. Είναι αξιοσημείωτο ότι 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού5, κατά το 2015, όχι μόνον δεν υπήρξε 

αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 0,8% αλλά και μείωση 1,4%. Για το σύνολο της 

διετίας 2015-2016, η αύξηση της απασχόλησης ήταν 2,6% σύμφωνα με τους Εθνικούς 

Λογαριασμούς και μόνον 1,1% κατά την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.  

20. Ο αριθμός των ανέργων κατά το 2016 ανέρχεται σε περίπου 52 χιλιάδες άτομα σε μέσο ετήσιο 

επίπεδο και είναι κατά 15% υψηλότερος από το τριπλάσιο του αντίστοιχου αριθμού το 2008.  

21. Η οριακή μείωση της απασχόλησης (2015 και 2016) αντιστοιχεί σε ραγδαία πτώση του ποσοστού 

ανεργίας. Η εξήγηση για αυτό το παράδοξο βρίσκεται στο γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας δεν 

εξαρτάται μόνο από τις μεταβολές του αριθμού των απασχολουμένων αλλά και από τις μεταβολές 

του εργατικού δυναμικού. Το εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται θεαματικά υπερακοντίζοντας τις 

μειώσεις της απασχόλησης του 2015 με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσοστό ανεργίας ακόμη 

και σε συνθήκες συρρίκνωσης της απασχόλησης. H υψηλή και παρατεταμένη ανεργία, οδηγεί σε 

αποτυχία την προσπάθεια σημαντικής μερίδας των ανέργων να καταλάβουν μια θέση εργασίας 

ακόμη και μετά από επίμονες απόπειρες. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο της αποθάρρυνσης, που 

εξωθεί αυτήν την μερίδα ανέργων στην παραίτηση και στην αποχώρηση από το εργατικό 

δυναμικό. Άλλος παράγοντας για τον οποίο το εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται είναι η μείωση 

του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών λόγω μετανάστευσης. Ενδέχεται, ένα μέρος της 

αποθάρρυνσης να οφείλεται στην επιδείνωση της ποιότητας της απασχόλησης, επιδείνωση που 

μεταφέρει στα νοικοκυριά την αίσθηση ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί, 

όχι μόνο διότι δεν παρουσιάζει αξιόλογη αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, επομένως των 

ευκαιριών εξεύρεσης εργασίας, αλλά και επειδή οι νέες θέσεις εργασίας είναι κακής ποιότητας. 

22. Στρέβλωση στην εκτίμηση του αριθμού απασχολουμένων προκαλεί και η επίπτωση της μερικής 

απασχόλησης είτε των μειωμένων ωραρίων που επιβάλλονται σε περιόδους ύφεσης από τις 

επιχειρήσεις σε εργαζόμενους πλήρους ωραρίου. Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιούμε διόρθωση 

του αριθμού των απασχολουμένων διότι τα μειωμένα ωράρια μπορούν να δημιουργήσουν την 

ψευδή εντύπωση ότι βελτιώθηκε η ικανότητα της οικονομίας να αυξάνει την απασχόληση ενώ 

στην πραγματικότητα πρόκειται για επιμερισμό των  ωρών εργασίας σε περισσότερα άτομα. Με 

την διόρθωση διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υποεκτίμηση του ποσοστού ανεργίας κατά δύο 

εκατοστιαίες μονάδες. 

23. Η υποεκτίμηση του ποσοστού ανεργίας εξαιτίας των μεταβολών στον μέσο αριθμό ωρών 

εργασίας είναι φαινόμενο διαχρονικά εντεινόμενο: όσο επεκτείνεται το φαινόμενο των λιγότερων 

ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο, είτε με μερική απασχόληση είτε με μείωση των ωραρίων 

των εργαζομένων με πλήρες ωράριο, τόσο αυξάνεται η υποεκτίμηση του ποσοστού ανεργίας. 

                                                      
5 Στην έκθεση αυτή, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της απασχόλησης από τους Εθνικούς Λογαριασμούς όταν αυτά 

συσχετίζονται ή συγκρίνονται με μακροοικονομικές μεταβλητές. Αντιθέτως, όταν συσχετίζονται ή συγκρίνονται 

με μεταβλητές της αγοράς εργασίας χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.  
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24. Ο επίσημος ορισμός της ανεργίας δεν λαμβάνει υπόψη σημαντικές μερίδες του εργατικού 

δυναμικού που βρίσκονται στην ασαφή ζώνη μεταξύ απασχόλησης και ανεργίας. Το Bureau of 

Labor Statistics (US Department of Labor), έχει αναπτύξει μεθοδολογία με την οποία υπολογίζει 

δέσμη δεικτών που προκύπτουν από τροποποίηση του συνήθως χρησιμοποιούμενου δείκτη (που 

είναι ο λόγος της ανεργίας προς το εργατικό δυναμικό). Το συνήθως χρησιμοποιούμενο ποσοστό 

ανεργίας που ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους από την άποψη του μεταξύ τους 

ανταγωνισμού για την διανομή του προϊόντος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, ανερχόταν σε 

περίπου 12,5% το 2016 και στο βαθύτερο σημείο της ύφεσης βρισκόταν κατά προσέγγιση στο 

επίπεδο του 16%. Το ποσοστό ανεργίας και υποαπασχόλησης, το οποίο ενδιαφέρει τους 

εργαζόμενους από την άποψη της οικονομικής δυσπραγίας την οποία υφίστανται λόγω της 

κρίσης, είναι κατά πολύ υψηλότερο από το τρέχον ποσοστό ανεργίας: κατά το 2016, ένα στα 

τέσσερα άτομα που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό ή βρίσκονται στις παρυφές του, είναι 

άτομα που επιδιώκουν να εργαστούν και αναγκάζονται να βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας ή 

υποαπασχόλησης. 

25. Όλοι οι δείκτες ποιότητας της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι υπήρξε δραματική επιδείνωση στην 

αγορά εργασίας στη διάρκεια της ύφεσης. Με την ανάκαμψη της διετίας 2015-2016 υπήρξε 

βελτίωση μόνον ενός μεγέθους, της μακροχρόνιας ανεργίας. Ο αριθμός των αποθαρρημένων 

ανέργων και των ακουσίως μερικώς απασχολουμένων παραμένουν στάσιμοι στα υψηλά επίπεδα 

που προσέγγισαν στην διάρκεια της ύφεσης, και η προσωρινή απασχόληση αυξήθηκε περαιτέρω. 

Όλα τα μεγέθη 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, και κυρίως πολιτική 

βούληση. 

26. Διακρίνουμε μεγάλες ανισότητες όσον αφορά τις καθαρές ωριαίες αμοιβές εργασίας μεταξύ όσων 

μισθωτών ασκούν ειδικευμένη διανοητική εργασία, ιδιαίτερα από θέσεις επίβλεψης άλλων 

εργαζομένων και όσων ασκούν ανειδίκευτη ή λιγότερο ειδικευμένη εργασία, χειρωνακτική και μη 

διευθυντική εργασία. Ωστόσο, η ανισότητα στις αμοιβές σχετίζεται, μεταξύ άλλων, και με το 

γεγονός ότι το πρόβλημα της ανεργίας έχει πολύ διαφορετική έκταση για κάθε μία από αυτές τις 

δύο ταξικές μερίδες των μισθωτών. Η πτώση της απασχόλησης για τους εργάτες, τεχνίτες και 

ανειδίκευτους ανήλθε σε περίπου 20% (ένας στους πέντε περιήλθε σε κατάσταση ανεργίας) μέχρι 

το καλοκαίρι του 2014. Κατά το 2015-2016, η πτώση ανακόπηκε αλλά τα στοιχεία της ανάκαμψης 

είναι ακόμη δυσδιάκριτα. Η πτώση της απασχόλησης για την διευθυντική - επιστημονική - τεχνική 

μερίδα απασχολουμένων είναι οριακή (της τάξης του 3%) και παρά τις κατά καιρούς διακυμάνσεις, 

η μακροχρόνια τάση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Η μερίδα των υπαλλήλων των υπηρεσιών 

είναι μια ενδιάμεση περίπτωση καθώς είχε στη διάρκεια της ύφεσης απώλειες αλλά σαφώς 

μικρότερες από την εργατική μερίδα του εργατικού δυναμικού (της τάξης του 15%). Στη διάρκεια 

της ανάκαμψης 2015-2016, όμως, έχει ανακάμψει πλήρως. 

27. Η επίπτωση της αποθάρρυνσης απομάκρυνε από το εργατικό δυναμικό, και σε μεγάλο βαθμό από 

την χώρα, μια σημαντική μερίδα αλλοδαπών τόσο μεγάλη ώστε άρχισε να μειώνεται το ποσοστό 

ανεργίας. Με την ανάκαμψη του 2015-2016 εκκίνησε μια περίοδος δυσδιάκριτης αύξησης της 

απασχόλησης των αλλοδαπών εργαζομένων, η οποία σε συνδυασμό με την στασιμότητα του 

εργατικού δυναμικού προκάλεσε περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας. 

28. Η ύφεση των ετών 2012-2014 είχε δραματικά αποτελέσματα στην διανομή του προϊόντος σε 

βάρος των οικονομικά ασθενέστερων. Η Κύπρος μοιράζεται τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των 

χωρών στις οποίες υπήρξε αλματώδης αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Μέσα σε τρία 
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χρόνια (2012-2014) η Κύπρος μετατράπηκε από μια χώρα όπου οι εισοδηματικές ανισότητες ήταν 

οι χαμηλότερες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια χώρα που έχει διάμεση θέση 

στην κατάταξη των χωρών με βάση την ανισότητα. 

29. Ο συνολικός δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παρουσίασε αύξηση από το 2012 και 

μετά, όχι μόνον στη διάρκεια της ύφεσης 2012-2014, αλλά και κατά το πρώτο έτος της ανάκαμψης 

(2015, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία). Έτσι, περίπου 30% του 

πληθυσμού βρισκόταν το 2015 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

30. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, στην εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ, ότι υπάρχει και στην Κύπρο, όπως και 

στις περισσότερες άλλες χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, μια ιδιαίτερη κατηγορία 

εργαζόμενων φτωχών, οι οποίοι, μολονότι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας επειδή 

οι αμοιβές τους είναι χαμηλές. Η κατηγορία αυτή μισθωτών διευρύνθηκε στη διάρκεια της ύφεσης 

2012-2014: σε κάθε δύο εργαζόμενους φτωχούς του 2011 προστέθηκε και ένας τρίτος. 

31. Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης παρουσίασε 

μεγάλη άνοδο κατά το 2012-2013. Έτσι, κατά το 2015, βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής υλικής 

στέρησης το 1/6 του πληθυσμού, έναντι 1/10 το 2008-2009. Σημαντικές διαφορές υπάρχουν στο 

εσωτερικό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης: το ποσοστό 

των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 5% ενώ σε όσους συμπλήρωσαν κατά 

μέγιστο την τριετή δευτεροβάθμια εκπαίδευση το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 21%. 

32. Ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης όσο και αριθμός 

των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι υποεκτιμημένοι στα στατιστικά 

στοιχεία των τελευταίων ετών επειδή από το 2013 αποχώρησε από την χώρα μια μερίδα 

μεταναστών. Επειδή στους μετανάστες οι δείκτες της φτώχειας και της υλικής στέρησης είναι 

αυξημένοι, επηρεάζουν σημαντικά τον μέσο όρο. Έτσι, επειδή το 2015 συμμετέχουν με μικρότερο 

ποσοστό στον υπολογισμό των μέσων όρων φτώχειας και υλικής στέρησης από ό,τι στα έτη πριν 

το 2013, οι δείκτες παρουσιάζουν στρέβλωση προς χαμηλότερες τιμές. 

33. Υπήρξε χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας, που προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά το 

2017-2018 (φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νοέμβριος 2017), και θα 

οδηγήσει ήδη το 2017 σε διαρθρωτικό έλλειμμα της τάξης του 1% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα αυτό θα 

καλυφθεί από τα καθαρά έσοδα που θα προκαλέσει η ανάκαμψη της οικονομίας, δηλαδή από 

συγκυριακά έσοδα που σχετίζονται με την πορεία του οικονομικού κύκλου, και τα οποία 

δημιουργούν εσφαλμένη εικόνα για τις μακροχρόνιες προοπτικές του διαρθρωτικού 

δημοσιονομικού ισοζυγίου. 

34. Για τις μελλοντικές μεταβολές του δημοσίου χρέους, σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

προοπτική, είναι σημαντικό να υπάρχει διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα και ο ρυθμός 

μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του μέσου σταθμικού επιτοκίου 

δανεισμού. Ο πρώτος όρος, δηλαδή η ύπαρξη πρωτογενούς διαρθρωτικού πλεονάσματος έχει 

επιτευχθεί προς το παρόν, πλην όμως παρατηρείται ότι το διαρθρωτικό πλεόνασμα μειώνεται και 

τείνει στο μηδέν. Ο δεύτερος όρος μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μείωσης του δημοσίου 

χρέους (που συνοψίζεται στον κανόνα “ρυθμός ανάπτυξης + πληθωρισμός > μέσου επιτοκίου 

εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους”) εμφανίζεται περισσότερο ως στόχος προς επίτευξη, διότι ο 

μακροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ, υπό τις ισχύουσες συνθήκες, εκτιμάται 

ότι θα είναι περιορισμένος. 

35. Προκύπτει από τις διεθνείς συγκρίσεις ότι το δημοσιονομικό προφίλ της Κύπρου είναι αυτό μιας 

χώρας με χαμηλές δημόσιες δαπάνες και χαμηλά δημόσια έσοδα, ακριβώς όπως επιβάλλει  η 
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νεοφιλελεύθερη αντίληψη για τον περιορισμό του κράτους στην οικονομική ζωή της χώρας. Δεν 

είναι τυχαίο, ότι από την άποψη αυτή η Κύπρος εμφανίζεται ότι ανήκει στην ίδια συστάδα χωρών 

με την Βρετανία και την Ιρλανδία. Μόνον η Ιρλανδία μεταξύ των 15 πιο προηγμένων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει δημόσια έσοδα χαμηλότερα από την Κύπρο. 



 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 2. 
Η κυπριακή οικονομία  
κατά το 2015-2016  
Τέλος της ύφεσης, συνέχιση της κρίσης. 
 

 

  



Κεφάλαιο  2 

12 

Το πρώτο τρίμηνο του 2015, περίπου επτά χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης του χρηματο-

πιστωτικού καπιταλισμού το 2008, η Κυπριακή οικονομία εξήλθε της οικονομικής ύφεσης 

που είχε ως σημείο εκκίνησης το τρίτο τρίμηνο του 2011. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.1, 

είχαν προηγηθεί μια πρώτη ύφεση, από το πρώτο τρίμηνο του 2009 έως το πρώτο τρίμηνο 

του 2010 και μια σύντομη ανάκαμψη από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 έως το δεύτερο τρί-

μηνο του 2011. Το έτος 2016 προεξέτεινε και ενίσχυσε την ανάκαμψη του ΑΕΠ της Κυπρια-

κής οικονομίας: η ετήσια αύξηση του προϊόντος κατά το 2015 ανήλθε σε 1,7% και κατά το 

2016 σε 2,8%. Το διάγραμμα 2.1 συγκεφαλαιώνει τις παραπάνω εξελίξεις.  

Η ανάκαμψη είναι η έξοδος από την ύφεση (δηλαδή από μια χρονική περίοδο κατά την ο-

ποία μειώνεται ο όγκος της παραγωγής και η οποία υπερβαίνει το τρίμηνο) και δεν αποτελεί 

εγγύηση ότι η Κυπριακή οικονομία απλώς επιστρέφει στην “κανονική” της κατάσταση. Η 

ανάκαμψη του 2015-2016 αντανακλά την μείωση του παραγωγικού χάσματος, δηλαδή την 

διαδικασία βαθμιαίας χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού που είχε τεθεί σε αργία 

κατά τα προηγούμενα έτη, πλην όμως δεν σηματοδοτεί το τέλος των διαρθρωτικών προβλη-

μάτων, τα οποία είτε υπήρχαν ήδη κατά τον χρόνο έναρξης της κρίσης είτε δημιουργήθηκαν 

από την ίδια την νεοφιλελεύθερη διαχείρισή της:  

• οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρέμειναν μηδενικές με αποτέλεσμα τη 

στασιμότητα του παραγωγικού δυναμικού,  

• το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι ισοσκελισμένο ούτε καν στο χα-

μηλό επίπεδο παραγωγής και ζήτησης που βρίσκεται σήμερα η οικονομία  

(-8% έναντι του ιστορικά υψηλότερου σημείου της το οποίο είχε προσεγγίσει κατά το 

δεύτερο τρίμηνο του 2011) έτσι ώστε η συνέχιση της ανάκαμψης ή η ανατίμηση του ευ-

ρώ θα προκαλέσουν εκ νέου σοβαρές ανισορροπίες στο εξωτερικό ισοζύγιο, εκτός εάν ο 

κυπριακός τουρισμός παρουσιάσει ταχεία ανάκαμψη των εξαγωγών της τάξης του 5% 

ετησίως,   

Διάγραμμα 2.1. Ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής του πραγματικού 

ΑΕΠ. 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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• τα προβλήματα των κόκκινων δανείων και της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας βρίσκονται 

μόνο στην απαρχή της λύσης τους και οι χορηγήσεις νέων δανείων παραμένουν ασφυ-

κτικά περιορισμένες, 

• το εργατικό δυναμικό έχει υποστεί σοβαρές ζημιές που υποσκάπτουν την μελλοντική 

παραγωγικότητα της εργασίας.  

Η ύπαρξη αυτών των διαρθρωτικών προβλημάτων (στα οποία αναφερόμαστε αναλυτικότερα 

στα επόμενα κεφάλαια), που δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνον σε ορίζοντα πενταετίας ή 

δεκαετίας, υπονομεύουν την ικανότητα της Κυπριακής οικονομίας να αναπτύσσεται μακρο-

χρονίως με ρυθμούς υψηλότερους του 1,5% έως 2,0%. Εξαίρεση αποτελούν τα πρώτα έτη 

αμέσως μετά από το τέλος της ύφεσης, επειδή η εκκίνηση της ανάκαμψης έγινε από χαμηλό 

σημείο: σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου1, ο ρυθμός ανά-

πτυξης του ΑΕΠ θα υπερβεί το 2% μόνον κατά το 2018-2019. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που προβλέπουν μεγέθυνση 2,8% και για το 2017, εκτιμούν ότι υπό τις παρούσες 

διαρθρωτικές συνθήκες, ο μεσοπρόθεσμος δυνητικός ρυθμός μεγέθυνσης της Κυπριακής 

οικονομίας είναι της τάξης του 0,5%2, και στηρίζουν τις ελπίδες τους για βελτίωση σε διαρ-

θρωτικές αλλαγές εμπνεόμενες από την νεοφιλελεύθερη οικονομική θεωρία (βελτίωση συν-

θηκών εντός των οποίων ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, ενίσχυση του ανθρώπι-

νου κεφαλαίου, υψηλής ποιότητας επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, μεταρρύθμιση του τομέα 

της ενέργειας, κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας, και άλλα στην ίδια ιδεολογική κα-

τεύθυνση). Εάν λοιπόν ισχύει ότι όντως παρατηρείται έξοδος της οικονομίας από την ύφεση, 

ισχύει εξίσου ότι η κρίση θα συνεχίζεται για όσο καιρό τα διαρθρωτικά προβλήματα θα πα-

ραμένουν άλυτα. Υπέρβαση της κρίσης δεν θα υπάρχει για όσο καιρό οι διαρθρωτικές αδυ-

ναμίες θα διατηρούν τις μακροχρόνιες δυνατότητες ισορροπημένης ανάπτυξης της Κυπρια-

κής οικονομίας περιορισμένες σε αργόσυρτους ρυθμούς. 

Βεβαίως, ο μακροχρόνιος ρυθμός ισορροπημένης ανάπτυξης εξαρτάται και από μη αμιγώς 

οικονομικούς παράγοντες όπως, όπως η ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων, οι αναπτυξιακές 

επιδόσεις των εμπορικών εταίρων της Κύπρου, οι όροι με τους οποίους θα λυθεί το Κυπρια-

κό πρόβλημα κλπ. Μεταξύ αυτών των εξωτερικών συνθηκών, στη μεσοπρόθεσμη διάρκεια 

θα αναλάβει σημαντικό ρόλο η νομισματική πολιτική της ευρωζώνης. Εάν παραμείνει επε-

κτατική ώστε να διατηρεί την υποτίμηση της νομισματικής ισοτιμίας του ευρώ, και εάν υ-

πάρξει κάποια χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας, θα ευνοηθούν οι αναπτυξιακές 

τάσεις πανευρωπαϊκά.  

Στον βραχυχρόνιο ορίζοντα της τρέχουσας συγκυρίας, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, 

η μείωση της ισοτιμίας του ευρώ, η οποία είχε ευνοϊκές επιπτώσεις στον εξαγωγικό τομέα. 

Επίσης, η πτώση της τιμής του πετρελαίου αποδείχθηκε εξαιρετικά επωφελής για την Κυ-

πριακή οικονομία κατά την διετία 2015-2016 διότι βελτίωσε το εμπορικό ισοζύγιο, μείωσε 

σημαντικά τους πόρους που διαθέτει η χώρα για την αγορά πρώτων υλών από το εξωτερικό, 

αύξησε έτσι τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικο-

κυριών. Πιο συγκεκριμένα, η θεαματική μείωση των τιμών του πετρελαίου3 προκάλεσε αφε-

                                                 
1 IMF (2016), Cyprus. Ninth Review, January. 
2 Commission staff working document (2016), «Country Report Cyprus 2016. Including an In-Depth 

review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances», European Commission, Brus-

sels, 7.4.2016  SWD(2016) 120 final.   
3 Μεταξύ Μαρτίου 2015 και Μαρτίου 2016, η τιμή του βαρελιού Brent μειώθηκε κατά 64%. 
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νός μεν μείωση του κόστους παραγωγής που επιμερίστηκε μεταξύ αυξήσεων των περιθωρί-

ων κέρδους και μειώσεων των τιμών, αφετέρου δε μείωση των τιμών καταναλωτή που αύξη-

σε το διαθέσιμο εισόδημα και επομένως την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, τα οποία 

τελικά κατανάλωσαν μεγαλύτερο όγκο αγαθών και υπηρεσιών. Αυξήθηκε έτσι η ιδιωτική 

κατανάλωση και μέσω αυτής το ΑΕΠ. 

Ώθηση στην μεγέθυνση του ΑΕΠ, κατά το 2015-2016, υπήρξε και από την πλευρά της δημο-

σιονομικής προσπάθειας, επειδή αυτή παρουσίασε χαλάρωση (βλ. αναλυτικότερα στο κεφά-

λαιο 7). Κατά την τριετία 2012-2014, οι επιπτώσεις της περιοριστικής δημοσιονομικής πολι-

τικής επί της οικονομικής δραστηριότητας ήταν σαφώς αρνητικές και συνέβαλαν αποφασι-

στικά στην ύφεση. Αντιθέτως, κατά το 2015 και το 2016, επήλθε χαλάρωση της δημοσιονομι-

κής προσπάθειας η οποία συνέβαλε, από κοινού με τους ευνοϊκούς εξωτερικούς παρά-

γοντες, στην ανάκαμψη της οικονομίας.  

Διάγραμμα 2.2. Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν σε εκατομμύρια 

ευρώ (σε σταθερές τιμές 2010).  

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2008:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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Διάγραμμα 2.3. Συμβολή των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρε-

σιών στην διαμόρφωση του ΑΕΠ 

και αντίστοιχη συμβολή της 

εσωτερικής ζήτησης που απευ-

θύνεται στις εγχώριες επιχειρή-

σεις (σε εκατοστιαίες μονάδες 

του ΑΕΠ, 2006-2016). 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.2, στο τέλος της ύφεσης των ετών 2011:3-2014:4, ο όγκος 

του προϊόντος είχε παρουσιάσει συνολική μείωση κατά 11,4% έναντι του δευτέρου τριμήνου 

του 2011 κατά το οποίο ο όγκος της παραγωγής είχε φθάσει στο ιστορικά υψηλότερο σημεί-

ο. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της διετίας 2015-2016 περιόρισε την απώλεια σε 8%. 

Εάν η Κυπριακή οικονομία αναπτυσσόταν κατά τα επόμενα έτη με τον μέσο ρυθμό της διετί-

ας 2015-2016, θα μπορούσε να επιστρέψει μετά από μία δεκαετία περίπου στο ΑΕΠ του 

2011. Εάν, όμως, επικρατήσουν μικρότεροι ρυθμοί ανάπτυξης η περίοδος επαναφοράς στο 

ΑΕΠ του 2011 θα είναι της τάξης της δεκαπενταετίας. 

Η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, η οποία φαίνε-

ται στο διάγραμμα 2.3, υπήρξε αποφασιστικής σημασίας κατά το 2016. Εξηγεί μάλιστα κατά 

το μεγαλύτερο μέρος της, την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο τουρισμός συνέβαλε στην αύξη-

ση του ΑΕΠ κατά πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα εξαγωγικά αγαθά και υπηρεσίες. Η 

τουριστική δραστηριότητα στην Κύπρο ωφελήθηκε από την περιορισμένη τουριστική κίνηση 

που υπάρχει πλέον σε σειρά τουριστικών ανταγωνιστικών προορισμών της Μεσογείου που 

έχουν θιγεί από τις γεωπολιτικές εντάσεις στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο και από 

την επακόλουθη πολιτική αστάθεια και την ανασφάλεια των περιηγητών. Σημαντική ώθηση 

έχει δοθεί στην ανάκαμψη του Κυπριακού τουρισμού και από την διολίσθηση της σταθμι-

σμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, η οποία επιτρέπει στον κλάδο του τουρισμού 

να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών μέσω των χαμηλότερων τιμών. Το συνδυα-

σμένο αποτέλεσμα της διολίσθησης της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, 

και της μεγάλης πτώσης των τιμών του πετρελαίου, δημιούργησαν σημαντικό όφελος για τον 

τουρισμό, το οποίο επιμερίσθηκε μεταξύ μειώσεων των τιμών (δηλαδή ανταγωνιστικότητας 

τιμής) και περιθωρίων κέρδους των τουριστικών επιχειρήσεων.  

Η ανάκαμψη του τουρισμού εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, και στα στοιχεία για τον αριθμό των 

διανυκτερεύσεων. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.4, το καλοκαίρι του 2016 η  αύξηση του 

αριθμού διανυκτερεύσεων αλλοδαπών περιηγητών παρουσίασε την μεγαλύτερη αύξηση της 

τελευταίας δεκαετίας. (Για τον τουρισμό βλ. αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 8). 
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Διάγραμμα 2.4. Αριθμός διανυ-

κτερεύσεων αλλοδαπών περιη-

γητών (ετήσιες % μεταβολές). 
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Στο διάγραμμα 2.3 περιλαμβάνεται και η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης που απευθύνεται 

στους εγχώριους παραγωγούς (και όχι στις εισαγωγές). Προκύπτει από το διάγραμμα 2.3, ότι 

στη διάρκεια των ετών 2011-2014, η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης που απευθύνεται στις 

εγχώριες επιχειρήσεις ήταν εξαιρετικά αρνητική, και επομένως αποτέλεσε τον κυριότερο 

παράγοντα της ύφεσης. Κατά το 2015, η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης για εγχώριες επι-

χειρήσεις ήταν θετική αλλά το 2016 κατέστη και πάλι αρνητική.   

Εκτός από το μερίδιο της εσωτερικής ζήτησης που απευθύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις, 

υπάρχει και ένα άλλο μερίδιο που απευθύνεται στις εισαγωγές. Η συνολική εσωτερική ζήτη-

ση είναι το  άθροισμα αυτών των δύο μεριδίων. Η συμβολή της συνολικής εσωτερικής ζήτη-

σης αναλύεται στην συμβολή της επένδυσης παγίου κεφαλαίου και της συνολικής κατανά-

λωσης (ιδιωτικής και δημόσιας) που φαίνονται στο διάγραμμα 2.5 για τα έτη 2006-2016. Στο 

ίδιο διάγραμμα φαίνεται και η συμβολή στο ΑΕΠ των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. 

Κατά το 2015-2016, ενώ υπήρξε αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και της κατανά-

λωσης, παρουσιάστηκε και αύξηση των εισαγωγών, η οποία κατά το 2016 ακύρωσε πλήρως 

την θετική συμβολή της εσωτερικής ζήτησης στο ΑΕΠ.   

Στο ίδιο διάγραμμα (2.5) φαίνεται ότι μεταξύ της συμβολής της εσωτερικής ζήτησης και της 

συμβολής των εισαγωγών υπάρχει συστηματικά αρνητική σχέση (η αύξηση της μεν συνο-

δεύεται από τη μείωση της δε). Αυτό οφείλεται στο τυπικό χαρακτηριστικό των χωρών μι-

κρού μεγέθους ότι η μεγέθυνση της εγχώριας ζήτησης αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τις εισαγω-

γές, οι οποίες αναγκαστικά οφείλουν να καλύπτονται από μεγάλες εξαγωγές. 

Η συμβολή της συνολικής κατανάλωσης στο Κυπριακό ΑΕΠ, κατά κανόνα είναι μεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη της επένδυσης παγίου κεφαλαίου (διάγραμμα 2.5). Αυτή η διαπίστωση 

ισχύει για τα χρόνια 2008-2014 (με εξαίρεση το 2013). Κατά τη διετία της ανάκαμψης 2015-

2016, όμως, οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο παρουσίασαν συμβολή στο ΑΕΠ που είναι 

συγκρίσιμη με την αντίστοιχη της κατανάλωσης. Ωστόσο, αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι η 

επένδυση κατά το 2015 αυξήθηκε κατά πολύ στα μέσα μεταφοράς, καθώς υπήρξε υψηλός 

αριθμός εγγραφών πλοίων, οι οποίες όμως αυτομάτως εγγράφονται και ως εισαγωγές, έτσι 

Διάγραμμα 2.5. Συμβολή επέν-

δυσης, κατανάλωσης και εισα-

γωγών στη διαμόρφωση του 

ΑΕΠ (σε εκατοστιαίες μονάδες 

του ΑΕΠ, 2006-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 
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ώστε η συμβολή τους στο ΑΕΠ είναι μηδενική (διότι δεν αποτελούν εγχώριο προϊόν). Επομέ-

νως, μετά από την διόρθωση για τα πλοία οι επενδύσεις δεν παρουσίασαν εντυπωσιακή 

αύξηση. Επιπλέον, η αύξηση αυτή προήλθε από τις μη παραγωγικές επενδύσεις σε κατοικίες 

(διάγραμμα 2.6). Κατά τα αμέσως επόμενα έτη, οι επενδύσεις σε κατοικίες θα ευνοηθούν 

από την σταθεροποίηση της αγοράς κατοικιών και μια κάποια διαφαινόμενη ομαλοποίηση 

του τραπεζικού δανεισμού προς τις επιχειρήσεις. Εντούτοις, η οικοδομική δραστηριότητα θα 

περιορίζεται από το γεγονός ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν πλέον ένα σημαντικό μερίδιο του 

εισοδήματός τους για την αποπληρωμή των δανείων τους. Αυτό το μερίδιο ενδέχεται να 

αυξηθεί κατά τα αμέσως επόμενα έτη εάν οι τράπεζες εφαρμόσουν προγράμματα επιμήκυν-

σης της περιόδου αποπληρωμής ή άλλα σχήματα διακανονισμού που θα διευκολύνουν την 

ομαλή καταβολή των δόσεων των οφειλετών. Σε αυτήν την περίπτωση, το μερίδιο του 

εισοδήματος που θα μπορεί να διατεθεί για κατανάλωση ή επένδυση θα είναι μειωμένο.   

Οι ακαθάριστες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2015 και το 2016 παρέμειναν 

σε χαμηλό επίπεδο, αφού μόλις επαρκούσαν για την αντικατάσταση του παγίου κεφαλαίου 

που καταναλώθηκε κατά την ίδια περίοδο. Οι συνιστώσες των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου φαίνονται στο διάγραμμα 2.6. Η οριακή συμβολή των παραγωγικών επεν-

δύσεων παγίου κεφαλαίου (δηλαδή επενδύσεων που αυξάνουν το παραγωγικό δυναμικό της 

χώρας) στην τρέχουσα ανάκαμψη οφείλεται καταρχάς στο γεγονός ότι οι επενδύσεις συνο-

δεύονται από αντίστοιχες εγγραφές στις εισαγωγές στον βαθμό που οι επενδύσεις πραγμα-

τοποιούνται με εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών είτε με την μορφή μηχανολογικού εξο-

πλισμού είτε με τη μορφή ενδιάμεσων αγαθών (πρώτων υλών ή ενδιάμεσων αναλώσεων της 

παραγωγής). Επίσης, οι επενδύσεις κεφαλαίου σε κατοικίες, οι οποίες μειώθηκαν κατά τα 

2/3 στη διάρκεια της κρίσης παραμένουν σήμερα στο επίπεδο όγκου παραγωγής του πρώτου 

εξαμήνου 2014 παρά την πρόσφατη μικρή αύξησή τους (εξάλλου είναι επενδύσεις που δεν 

αυξάνουν το παραγωγικό δυναμικό). Μικρή παραμένει και η αύξηση που παρουσιάζει ο ό-

γκος των επενδύσεων και σε κατασκευές εκτός κατοικιών, ο οποίος παραμένει μικρότερος 

του 2013 και του 2014. 

Διάγραμμα 2.6. Ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

(δισεκατομμύρια ευρώ, σε στα-

θερές τιμές 2010, 2000-2015 

και πρόβλεψη 2016). 
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Από την συνολική ανάλυση της συμβολής των διάφορων συνιστωσών του ΑΕΠ στη διαμόρ-

φωσή του, προκύπτει επομένως ότι η ανάκαμψη συνεχίστηκε το 2016 βασισμένη στις εξα-

γωγές (και δη στις εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών). Οι αυξήσεις της κατανάλωσης και των 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, διορθωμένες με την επίπτωση που έχουν στις εισαγωγές 

συμβάλουν σε μικρό μόνο βαθμό στην αύξηση του ΑΕΠ.  

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

τρέχουσας ανάκαμψης, έχει το μέγεθος του παραγωγικού χάσματος που περιγράφει τον 

βαθμό κατά τον οποίο παραμένουν αχρησιμοποίητες οι παραγωγικές ικανότητες της χώρας. 

Αυτές ορίζονται από το δυνητικό προϊόν (ή δυνητικό ΑΕΠ), που είναι το μέγιστο προϊόν που 

μπορεί να επιτύχει μια οικονομία χωρίς να δημιουργούνται μεγάλες μακροοικονομικές ανι-

σορροπίες (όπως μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, υπέρμε-

τρος πληθωρισμός, μη βιώσιμα ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό). Προσδιορίζουμε 

το παραγωγικό χάσμα συγκρίνοντας το τρέχον ΑΕΠ με το δυνητικό ΑΕΠ. Η σύγκριση αυτή για 

την Κύπρο φαίνεται στο διάγραμμα 2.7.   

Η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από το διάγραμμα 2.7 είναι ότι από το 2013 ήταν το 

σημείο εκκίνησης μιας διαδικασίας συρρίκνωσης της παραγωγικής ικανότητας, δηλαδή του 

μέγιστου προϊόντος που μπορεί να επιτευχθεί υπό συνθήκες ισορροπημένης ανάπτυξης. 

Αυτή η πορεία, η οποία συνεχίστηκε και κατά το 2015 και 2016 αποτελεί την σαφέστερη 

ένδειξη της συνέχισης της κρίσης, διότι το δυνητικό ΑΕΠ είναι μια “οροφή” την οποία μπορεί 

μεν το ΑΕΠ να υπερβαίνει. πλην όμως, μόνον πρόσκαιρα διότι μια τέτοια υπέρβαση οδηγεί 

σε μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες.  

Η δεύτερη διαπίστωση που προκύπτει από το ίδιο διάγραμμα, είναι ότι πριν από το 2011 το 

παραγωγικό χάσμα ήταν θετικό (το ΑΕΠ είχε υπερβεί το δυνητικό προϊόν). Αυτό είχε ως αντί-

Διάγραμμα 2.7. ΑΕΠ, δυνητικό 

ΑΕΠ και παραγωγικό χάσμα (σε 

σταθερές τιμές 2010). 
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τιμο την δραματική διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών, της ο-

ποίας η κάλυψη από τον χρηματοπιστωτικό τομέα αποδείχθηκε μη βιώσιμη4.  

Άλλη διαπίστωση που προκύπτει από το διάγραμμα 2.7 είναι ότι κατά την τελευταία διετία 

2015-2016 υπήρξε αύξηση του ΑΕΠ που μείωσε το παραγωγικό χάσμα στις 0,8 μονάδες (ε-

πομένως το παραγωγικό χάσμα έχει ουσιαστική κλείσει). Εφόσον θα συνεχιστεί η παρούσα 

ανάκαμψη κατά το επόμενο έτος, το παραγωγικό χάσμα θα έχει καταστεί θετικό (περίπου 

+1.5%) στο τέλος του 2017. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ θα έ-

πρεπε να περιμένουμε ότι θα συνοδεύεται από αύξηση των εισαγωγών και συνακόλουθη 

διεύρυνση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και από 

την επανεμφάνιση των αυξήσεων των τιμών στις εγχώριες τιμές (ιδιαίτερα εάν αυτές ενισχυ-

θούν από ανοδική διόρθωση των τιμών του πετρελαίου). Καθώς τα υψηλά ελλείμματα στο 

εμπορικό ισοζύγιο δεν είναι πλέον ανεκτά, μια τριετής πορεία διεύρυνσής τους μπορεί να 

δημιουργήσει αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της Κυπριακής οικονομίας. Βεβαίως, η 

πορεία του ισοζυγίου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τις μεταβολές στην ισοτιμία 

της στερλίνας που συνδέονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις της Βρετανίας με την 

ΕΕ. Επίσης, οι αυξήσεις των τιμών θα μειώσουν την αγοραστική δύναμη των ονομαστικών 

μισθών και την επακόλουθη ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. 

Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να συμπεράνουμε ότι η μεγέθυνση του Κυπριακού ΑΕΠ κατά 

τη διετία 2015-2016 έχει τον χαρακτήρα κυκλικής διόρθωσης που θέτει σε χρήση το αργούν 

παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Επειδή όμως ταυτοχρόνως μειώνεται το δυνητικό ΑΕΠ, 

επιδεινώνονται δηλαδή οι παραγωγικές ικανότητες της χώρας, είναι παράδοξος ο ισχυρισμός 

ότι η Κυπριακή οικονομία εξήλθε της κρίσης. 

  

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

αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, της οικοδομικής δραστηριότητας, της εσωτερικής ζήτησης και 

συνακόλουθα του ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (που έφτασε στο -12% 

του ΑΕΠ το 2008). Η άνοδος αυτή του ΑΕΠ πάνω από τις παραγωγικές ικανότητες της χώρας οδήγησε 

σε εξάντληση του παραγωγικού δυναμικού, σε μεγάλες αυξήσεις των εισαγωγών και συνέβαλε θεα-

ματικά στην διεύρυνση του εξωτερικού ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών κατά το 2007-2008 (μέχρι 

την έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης). Αυτές οι εξελίξεις αντανακλώνται στις μεταβολές 

του αργούντος παραγωγικού δυναμικού (δηλαδή της παραγωγικής ικανότητας της χώρας που παρα-

μένει αχρησιμοποίητη εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης): Στην διάρκεια της υπερθέρμανσης των ετών 

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

σεις της ζήτησης. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 2.7  όπου για τα έτη 2004-2008 το τρέχον ΑΕΠ εμφα-

νίζεται μεγαλύτερο του δυνητικού ΑΕΠ. Με την έναρξη της κρίσης, η υπερβάλλουσα ζήτηση άρχισε να 

μειώνεται και από το 2012 μετατράπηκε σε έλλειμμα ζήτησης. 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 επίπεδο των 6,5 εκατο-

στιαίων μονάδων της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας. 
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Για να μην υπάρξει επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, που είναι 

λογικό να περιμένουμε εξαιτίας της αυξημένης εσωτερικής ζήτησης, πάνω από τις αντοχές 

της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας, θα πρέπει να υπάρξει ικανή αύξηση των Κυπριακών 

εξαγωγών κατά το 2017 οφειλόμενη είτε σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως σε μια ενδεχό-

μενη αύξηση της εξωτερικής ζήτησης ή στην περαιτέρω διολίσθηση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων, είτε στην μείωση των περιθωρίων κέρ-

δους των εξαγωγικών επιχειρήσεων ώστε να διατηρήσουν τις τιμές τους σε ανταγωνιστικά 

επίπεδα.  

Η διαδικασία της προσαρμογής της οικονομίας στη διάρκεια της κρίσης, έχει οδηγήσει σε 

σχεδόν μηδενικές αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας (διάγραμμα 2.8). Έτσι, το 

σημερινό επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας είναι παραπλήσιο με αυτό του 2008, 

παραμένει δηλαδή πρακτικά αμετάβλητο.  

Η αύξηση που παρουσιάζει, και η οποία είναι δυσδιάκριτη στο διάγραμμα 2.8 είναι στα όρια 

του στατιστικού λάθους, της τάξης του 1% για το σύνολο της δεκαετίας. Η στασιμότητα της 

παραγωγικότητας σχετίζεται με την μείωση της ζήτησης στη διάρκεια της κρίσης, διότι αυτή 

προκάλεσε απότομη συστολή της οικονομικής δραστηριότητας, αύξησε το αργούν παραγω-

γικό δυναμικό και αποθάρρυνε τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, αλλά σχετίζεται επίσης και 

με την έκρυθμη κατάσταση που δημιούργησε η τραπεζική κρίση, με την ακραία περιστολή 

του δανεισμού, την επιτακτική ανάγκη μείωσης των παλαιών δανείων κλπ.  

Παρόλα αυτά, η παραγωγικότητα στην Κύπρο δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη μείωση συγκρι-

τικά με τις άλλες αναπτυγμένες χώρες επειδή η επιβράδυνση της παραγωγικότητας στα χρό-

νια της κρίσης είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται γενικά και στις ανταγωνίστριες χώρες. 

  

Διάγραμμα 2.8. Παραγωγικότη-

τα της εργασίας (πρώτο τρίμηνο 

2016=100). 

 

 

 

 

Πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχο-
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2016:2. 
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Η μείωση της ζήτησης κατά τα δύο πρώτα έτη της κρίσης, οδήγησε και σε μείωση της κερδο-

φορίας (διάγραμμα 2.9) εξαιτίας της συρρίκνωσης των πωλήσεων. Η μείωση όμως αυτή της 

κερδοφορίας από το 15% περίπου στο 13% του καθαρού παγίου κεφαλαίου, αποδείχθηκε 

πρόσκαιρη καθώς η περιστολή της ζήτησης προκάλεσε εν συνεχεία αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας και επακόλουθη μείωση των μισθών. Έτσι, οι επιχειρήσεις κατόρθωσαν να σταθε-

ροποιήσουν από το 2010 και μέχρι το 2012 την κερδοφορία τους στο επίπεδο του 13%. Το 

έτος 2013, με την τραπεζική κρίση, προκάλεσε περαιτέρω μείωση της κερδοφορίας στο επί-

πεδο του 12%. Από το πρώτο τρίμηνο του 2014, όμως, η απόδοση παγίου κεφαλαίου εμφα-

νίζει ανοδική τάση και βρισκόταν τον καλοκαίρι του 2016 πλησίον του επιπέδου 12,5%. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι οι απώλειες της απόδοσης παγίου κεφαλαίου στη διάρκεια της κρίσης δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεγάλες, πολύ δε περισσότερο ως δραματικές. 

Η απόδοση παγίου κεφαλαίου (που είναι μέτρο της κερδοφορίας του συνολικού κεφαλαίου 

στον επιχειρηματικό τομέα και όχι μιας ιδιαίτερης μερίδας του) εξαρτάται από δύο μεγέθη: 

Από τον λόγο προϊόντος / κεφαλαίου και από το εισοδηματικό μερίδιο των μισθών ως ποσο-

στό του ΑΕΠ (βλ. για την ακριβή σχέση στο μεθοδολογικό σημείωμα).  

Ο λόγος προϊόντος/κεφαλαίου έχει ως παρονομαστή το συσσωρευμένο πάγιο κεφάλαιο του 

οποίου η παραγωγική χρήση οφείλει να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις που έχει επί του προϊό-

ντος το συνολικό κεφάλαιο, είτε με την μορφή του κέρδους (για επενδύσεις ή για μερίσμα-

τα), είτε με την μορφή των χρηματιστικών εισοδημάτων (τόκοι και εισοδήματα χρηματοπι-

στωτικών προϊόντων), είτε με την μορφή της γαιοπροσόδου (κυρίως με την μορφή των ενοι-

κίων). Το συνολικό κεφάλαιο, όμως, μετά από το στάδιο της χρηματιστικοποίησης, σε όλες 

τις προηγμένες χώρες, έχει αυξηθεί υπέρμετρα και η ικανοποίηση των απαιτήσεών του συ-

ναντά εμπόδια (πρόκειται για υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο). Επιπρόσθετα, ο αριθμητής του 

λόγου προϊόντος / κεφαλαίου έχει μειωθεί εξαιτίας της κρίσης και ιδιαίτερα εξαιτίας του 

τρόπου διαχείρισής της που έχει επιβληθεί μετά το 2012. Αυτό έχει ως συνέπεια την μεγάλη 

μείωση του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου (διάγραμμα 2.10). 

 

 

Διάγραμμα 2.9. Δείκτης κερδο-

φορίας (απόδοση παγίου κεφα-

λαίου) προ αποσβέσεων και 

φόρων στον επιχειρηματικό 

τομέα (τριμηνιαία στοιχεία 

2006:1-2016:2). 

 

 

 

Απόδοση παγίου κεφαλαίου: 

Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα 

(Earnings Before Interest Taxes 

Depreciation and Amortisation) 

% του καθαρού κεφαλαιακού 

αποθέματος.  
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 Μεθοδολογικό σημείωμα 

Το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή το μερίδιο του ΑΕΠ 

που ιδιοποιούνται οι εργαζόμενες τάξεις είναι   όπου   είναι ο μι-

σθός, η απασχόληση, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, και το ΑΕΠ. Το μερίδιο της εργασίας εί-

ναι το μέτρο της διανομής του προϊόντος πριν από την φορολόγηση και τις μεταβιβάσεις 

από το δημόσιο προς τα νοικοκυριά. Ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου   όπου 

 είναι αντίστοιχα το προϊόν και το κεφαλαιακό απόθεμα, μακροπρόθεσμα αποτελεί 

δείκτη αποτελεσματικής χρήσης του κεφαλαίου. Βραχυπρόθεσμα, οι μεταβολές του δεί-

χνουν αλλαγές στον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Η απόδοση πα-

γίου κεφαλαίου, είναι μέτρο της κερδοφορίας του συνολικού κεφαλαίου, και δίνεται από 

τη σχέση  όπου   είναι η απόδοση παγίου κεφαλαίου και η κα-

τανάλωση παγίου κεφαλαίου.
  

 

Αναλυτικότερα, ο λόγος προϊόντος / παγίου κεφαλαίου (βλ. διάγραμμα 2.10), παρουσίασε 

μείωση από το 2004 και μετά. Η υποχώρηση μεταξύ 2008 και 2012, έδειχνε την ανάπτυξη 

διαρθρωτικών αδυναμιών αλλά και την κάμψη συγκυριακού χαρακτήρα που σχετιζόταν με 

την υποχώρηση του όγκου της παραγωγής (την αύξηση του παραγωγικού χάσματος, δηλαδή 

του αργούντος παραγωγικού δυναμικού). Στο τέλος της περιόδου, όμως, κατά την ανάκαμψη 

2015-2016 και την επακόλουθη μείωση του παραγωγικού χάσματος, εμφανίσθηκαν σημεία 

βελτίωσης του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου. Ωστόσο, η μείωση του λόγου προϊόντος / κε-

φαλαίου παραμένει μεγάλη καθώς οφείλεται σε κάποιο βαθμό σε διαρθρωτικές αδυναμίες 

και σηματοδοτεί την παραμονή της κυπριακής οικονομίας σε συνθήκες κρίσης. 

Προκειμένου να συγκρατηθεί η μείωση της απόδοσης κεφαλαίου που οφείλεται στην πτώση 

του λόγου προϊόντος/κεφαλαίου, επιδιώκεται από τις επιχειρήσεις, τις εργοδοτικές συνδι-
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Απόδοση παγίου κεφαλαίου 

στον επιχειρηματικό τομέα  

       (δεξιά κλίμακα) 

Λόγος προϊόντος / κεφαλαίου 

στον επιχειρηματικό τομέα  

       (αριστερή κλίμακα) 

Διάγραμμα 2.10. Λόγος 

προϊόντος / κεφαλαίου και 

απόδοση παγίου κεφαλαίου 

προ αποσβέσεων και φό-

ρων στον επιχειρηματικό 

τομέα (τριμηνιαία στοιχεία 

2006:1-2016:2) 

 

 

 

Λόγος προϊόντος / κεφαλαί-

ου: ΑΕΠ % του καθαρού 

αποθέματος παγίου κεφα-

λαίου. 
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καλιστικές οργανώσεις, την κυβέρνηση και τους διεθνείς οργανισμούς, με τις ασκούμενες 

πολιτικές λιτότητας και διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, να μειωθεί το μερίδιο 

της εργασίας στο ΑΕΠ. Έτσι, το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας έχει μειωθεί υπό το βά-

ρος της ανεργίας (διάγραμμα 2.11) και των κυβερνητικών πολιτικών υποβάθμισης του θε-

σμικού πλαισίου της αγοράς εργασίας. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε αύξηση του εισοδηματικού 

μεριδίου των κερδών η οποία αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την πτώση του λόγου προϊό-

ντος/κεφαλαίου (βλ. διάγραμμα 2.12). Καθώς υπήρξε αντίθετη κίνηση των δύο μεγεθών που 

φαίνονται στο διάγραμμα 2.12,, η απόδοση παγίου κεφαλαίου παρουσίασε την μικρή μόνο 

μείωση που φαίνεται στο διάγραμμα 2.10. 

Κατά την διετία 2015-2016, ο λόγος προϊόντος/παγίου κεφαλαίου στο σύνολο της οικονομίας 
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Μερίδιο της εργασίας % 

του ΑΕΠ (δεξιά κλίμακα) 

Ποσοστό ανεργίας  
(αριστερή κλίμακα) 

Διάγραμμα 2.11. Εισοδηματικό 

μερίδιο της εργασίας ως ποσο-

στό του ΑΕΠ και ποσοστό ανερ-

γίας (τριμηνιαία στοιχεία 

2006:1-2016:2). 

 

 

 

 

Εισοδηματικό μερίδιο εργασί-

ας: Σύνολο αμοιβών εργασίας 

(μισθωτών και αυτοαπασχο-

λουμένων) ως ποσοστό του 

ΑΕΠ. 
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Μερίδιο των κερδών  

 % του ΑΕΠ (δεξιά 

κλίμακα) 

Λόγος προϊόντος/κεφαλαίου (%)  

(αριστερή κλίμακα) 

Διάγραμμα 2.12. Εισοδηματικό 

μερίδιο των κερδών ως ποσο-

στό του ΑΕΠ και λόγος προϊό-

ντος / κεφαλαίου (τριμηνιαία 

στοιχεία 2006:1-2016:2). 

 

 

 

 

Εισοδηματικό μερίδιο κερδών: 

Σύνολο αμοιβών κεφαλαίου 

(κέρδη, τόκοι και πρόσοδοι) ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. 
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αυξήθηκε επειδή υπήρξε αύξηση του ΑΕΠ (δηλαδή του αριθμητή) και μείωση του παγίου 

κεφαλαίου (δηλαδή του παρονομαστή) λόγω της αποεπένδυσης. Με άλλα λόγια, η βελτίωση 

του λόγου προϊόντος/κεφαλαίου ανάγεται αφενός μεν στην κυκλική διόρθωση που μειώνει 

το παραγωγικό χάσμα και αφετέρου στην εκκαθάριση των λιγότερο αποδοτικών κεφαλαίων 

που μειώνει το απόθεμα παγίου κεφαλαίου. Η βελτίωση του λόγου προϊόντος/κεφαλαίου 

αντανακλάται στην μικρή άνοδο της κερδοφορίας (της απόδοσης παγίου κεφαλαίου) (διά-

γραμμα 2.10), η οποία όμως μετριάζεται κατά τι από την οριακή μείωση του μεριδίου των 

κερδών (δηλαδή στην οριακή αύξηση του μεριδίου της εργασίας), που ανάγεται αφενός μεν 

στην σταθεροποίηση του ονομαστικού μισθού καθώς το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε, αφε-

τέρου δε στην μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών 

του πετρελαίου) που αύξησε τον πραγματικό μισθό (για τις εξελίξεις αυτές βλ. αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 4). 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της κρίσης είναι η αποεπένδυση: Εμφανίστηκε το πρώτο 

τρίμηνο του 2014 και συνεχίστηκε κατά το 2015-2016, παρόλο που στο τέλος του 2016 υ-

πάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης, με την έννοια ότι οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφα-

λαίου είναι περίπου μηδενικές, δηλαδή ότι καλύπτουν οριακά την κατανάλωση παγίου κε-

φαλαίου (δηλαδή το παραγωγικό δυναμικό που απαξιώνεται ή καταστρέφεται λόγω φυσικής 

ή τεχνολογικής απαξίωσης).  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.13, τόσο οι ακαθάριστες όσο και οι καθαρές επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου αυξάνονταν μέχρι το 2008, επομένως υπήρχε τότε διευρυμένη αναπαρα-

γωγή του κεφαλαίου. Με την έναρξη της κρίσης, εμφανίστηκε αρχικά επιβράδυνση των ε-

πενδύσεων, και εν συνεχεία, από το πρώτο τρίμηνο του 2014, οι καθαρές επενδύσεις έγιναν 

αρνητικές. Αυτό οδηγεί σε συρρίκνωση του εγκατεστημένου παραγωγικού δυναμικού, επο-

μένως και της παραγωγικής ικανότητας της χώρας όπως αυτή εμφανίζεται στο μέγεθος της 

δυνητικής παραγωγής (διάγραμμα 2.7).  

Η συρρίκνωση του παγίου κεφαλαίου συνεχίστηκε και κατά το 2015-2016 σηματοδοτώντας 

την συνέχιση της κρίσης παρά την έξοδο από την ύφεση.   
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Ακαθάριστες επενδύσεις  

παγίου κεφαλαίου 

Καθαρές επενδύσεις  

παγίου κεφαλαίου 

Διάγραμμα 2.13. Ακαθάριστες 

και καθαρές επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου (σε σταθερές τιμές 

2010). 

 

 

 

 

Σε εκατομμύρια ευρώ ανά τρί-

μηνο. Τριμηνιαία στοιχεία 

2006:1-2016:2, εποχικά διορ-

θωμένα. 
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Η υποχώρηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου δεν οφείλεται στην υποχώρηση της ικανό-

τητας της οικονομίας να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 

2.14 που συγκρίνει τον όγκο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου με τις δυνατότητες που έχει 

η οικονομία να τις χρηματοδοτήσει, και οι οποίες είναι τα έσοδα του κεφαλαίου προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων. Η αποσύνδεση των επενδύσεων από την κερδοφορία φαίνεται και 

στο διάγραμμα 2.15 που συγκρίνει τον δείκτη κερδοφορίας (απόδοση παγίου κεφαλαίου) με 

τον ρυθμό συσσώρευσης κεφαλαίου.  
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Ακαθάριστες επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου 

Κέρδη, τόκοι, πρόσοδοι  

 προ φόρων και αποσβέσεων 

(EBITDA)  

Διάγραμμα 2.14. Ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

και ικανότητα χρηματοδότης 

επενδύσεων (σε σταθερές 

τιμές 2010). 

 

 

 

 

Ικανότητα χρηματοδότησης 

επενδύσεων: Κέρδη, τόκοι, 

πρόσοδοι προ φόρων και απο-

σβέσεων (EBITDA). Τριμηνιαία 

στοιχεία 2006:1-2016:2, εποχι-

κά διορθωμένα. 
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Ρυθμός συσσώρευσης  

 παγίου κεφαλαίου  

(αριστερή κλίμακα) 

Κερδοφορία  

 παγίου κεφαλαίου  

(δεξιά κλίμακα) 

Διάγραμμα 2.15. Ρυθμός συσ-

σώρευσης παγίου κεφαλαίου 

και δείκτης κερδοφορίας (από-

δοση παγίου κεφαλαίου). 

 

 

 

Δείκτης κερδοφορίας: Απόδο-

ση παγίου κεφαλαίου: Κέρδη, 

τόκοι, πρόσοδοι προ φόρων ως 

ποσοστό το συνολικού παγίου 

κεφαλαίου. Τριμηνιαία στοι-

χεία 2006:1-2016:2, εποχικά 

διορθωμένα. 
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Προκύπτει από τα διαγράμματα 2.14 και 2.15 ότι οι διαθέσιμοι πόροι (δηλαδή το καθαρό 

λειτουργικό πλεόνασμα της παραγωγής) διατίθενται σε άλλες χρήσεις πλην της διευρυμένης 

αναπαραγωγής του παγίου κεφαλαίου (επομένως του παραγωγικού συστήματος). Χαρακτη-

ριστικό από την άποψη αυτή είναι ότι οι μη-χρηματοπιστωτικές εταιρείες διαθέτουν το κα-

θαρό λειτουργικό πλεόνασμά τους κυρίως σε μερίσματα, τόκους, φόρους και αντικατάσταση 

του απαξιωμένου ή πεπαλαιωμένου παγίου κεφαλαίου (διάγραμμα 2.16).  

  

Διάγραμμα 2.16. Διάθεση του 

καθαρού λειτουργικού πλεο-

νάσματος των μη-

χρηματοπιστωτικών εταιρειών 

ως ποσοστό του ΑΕΠ (1999-

2014).  

 

 

 

Καθαρό λειτουργικό πλεόνα-

σμα: Κέρδη, τόκοι, πρόσοδοι 

προ φόρων και μετά τις απο-

σβέσεις. 
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Ρυθμός συσσώρευσης 

παγίου κεφαλαίου  

(αριστερή κλίμακα) 

Παραγωγικό χάσμα  

(δεξιά κλίμακα) 

Διάγραμμα 2.17. Ρυθμός συσ-

σώρευσης παγίου κεφαλαίου 

(ετήσιες εκατοστιαίες  μεταβο-

λές) και παραγωγικό χάσμα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. 

 

 

 

Ρυθμός συσσώρευσης: Καθα-

ρές επενδύσεις παγίου κεφα-

λαίου προς καθαρό απόθεμα 

παγίου κεφαλαίου.  

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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Η διάθεση των πλεονασμάτων της παραγωγής σε άλλες χρήσεις, πλην των επενδύσεων, έχει 

ως αποτέλεσμα ο ρυθμός συσσώρευσης κεφαλαίου να μην παρουσιάζει ισχυρή εξάρτηση 

από την κερδοφορία (διάγραμμα 2.15). Αντιθέτως, ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το παραγω-

γικό χάσμα με χρονική υστέρηση ενός ή δύο τετραμήνων (διάγραμμα 2.17). Έτσι, το θετικό 

παραγωγικό χάσμα που αναμένεται να εμφανιστεί κατά το 2017 πιθανότατα θα έχει αυξητι-

κή επίπτωση στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Στο σημείο αυτό όμως θα 

πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση εάν οι μελλοντικές αυξήσεις των επενδύσεων παγίου κεφα-

λαίου μπορούν να υποστηριχθούν από ισορροπημένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (βλ. 

κεφάλαιο 3). 
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Η ανάκαμψη της οικονομίας κατά τη διετία 2015-2016 ανάγεται αφενός σε ευνοϊκές εξωτε-

ρικές συνθήκες και αφετέρου στην χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας. Η τιμή του 

πετρελαίου υποχώρησε κατακόρυφα κατά την εν λόγω περίοδο (διάγραμμα 3.1), και είχε 

σημαντικές επιπτώσεις για την Κύπρο διότι μείωσε σημαντικά το μερίδιο του ΑΕΠ που η χώ-

ρα διαθέτει για εισαγόμενες πρώτες ύλες. Το όφελος αυτό δημιουργεί ένα πλεονέκτημα 

κόστους το οποίο επιμερίζεται σε δύο μέρη: ένα μέρος μετακυλίεται στις τιμές, και ένα μέ-

ρος στα περιθώρια κέρδους. Στο βαθμό που το όφελος μετακυλίεται στις τιμές, αφενός αυ-

ξάνεται η ζήτηση, επειδή μεγεθύνεται η αγοραστική δύναμη των χρηματικών εισοδημάτων, 

και αφετέρου μειώνονται οι τιμές των εξαγωγών, επομένως βελτιώνεται η ανταγωνιστικότη-

τα. Η επίπτωση της μείωσης των τιμών του πετρελαίου στις τιμές καταναλωτή ήταν μεγάλη 

και χωρίς αυτήν οι τιμές θα είχαν μειωθεί κατά το 2016 μόνον οριακά1. Οι εξελίξεις αυτές 

υπογραμμίζουν την σημασία που θα είχε για την Κυπριακή οικονομία μια ενδεχόμενη δρα-

στική υποκατάσταση των εισαγωγών πετρελαίου από εγχωρίως παραγόμενη ενέργεια. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.1, ένα μέρος της πτώσης της τιμής του αργού πετρελαίου 

απορροφήθηκε από την μείωση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου. Ωστόσο, η 

μείωση της τιμής του πετρελαίου ήταν τόσο μεγάλη ώστε το όφελος για την Κυπριακή οικο-

νομία παρέμεινε σημαντική. Εξάλλου, η μείωση της ισοτιμίας του ευρώ ήταν ευνοϊκή για την 

ανταγωνιστικότητα τιμής του τουρισμού και των άλλων διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και 

υπηρεσιών. Από το τέλος του 2016, καθώς η αποπληθωριστική επίπτωση από τις τιμές της 

ενέργειας βαθμιαία μειώνεται και το αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυναμικό εξαντλείται, ο 

δείκτης τιμών καταναλωτή προβλέπεται ότι θα επιστρέψει σε αυξήσεις (0,6% το 2017 και 

1,3% το 2018). Έτσι, η οικονομία δεν θα μπορεί πλέον να ωφελείται των μειώσεων των τιμών 

του πετρελαίου -πολύ περισσότερο που αυτές εμφανίζουν ανοδική διορθωτική κίνηση (διά-

γραμμα 3.1). Αυτό συνεπάγεται ότι η ώθηση που δέχθηκε η αγοραστική δύναμη των νοικο-

                                                 
1 European Economic Forecast, Autumn 2016, Institutional Paper 038, November 2016, European 

Commission.  

Διάγραμμα 3.1. Τιμή αργού πε-

τρελαίου (δολάρια και ευρώ ανά 

βαρέλι, 2012-2016). 
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κυριών κατά το 2015 και το 2016, χάρη στις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, βαθμιαία θα 

εξαντληθεί και πιθανόν θα εκλείψει κατά το 2017. 

Καθώς μειώνονται βαθμιαία οι ωφέλειες που επέφερε η μείωση της τιμής του πετρελαίου, 

πιθανότατα θα μειωθεί και η ευνοϊκή επίπτωση που είχε για την οικονομία η χαμηλότερη 

συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι των νομισμάτων των χωρών με τις οποίες η Κύ-

προς διατηρεί ισχυρές οικονομικές σχέσεις. Η μείωση της ισοτιμίας του ευρώ από το πρώτο 

τρίμηνο του 2015 και μετά, συνέβαλε σημαντικά στην διεύρυνση των μεριδίων αγοράς που 

καλύπτει ο Κυπριακός τουρισμός. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά, προϊόντος του χρόνου, τείνουν να 

εξαντληθούν. Επιπλέον, το ιστορικά υψηλό πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

της ευρωζώνης (αποτέλεσμα της χαμηλής ζήτησης στην Ευρώπη), εμπεριέχει υψηλές πιθα-

νότητες ανατίμησης του ευρώ: Το πλεόνασμα στις τρέχουσες συναλλαγές της ευρωζώνης θα 

έπρεπε ήδη να συνοδεύεται από ισχυρές ανατιμητικές τάσεις στην ισοτιμία του ευρώ, αλλά 

διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας. Σε ορίζοντα μερικών ετών, η αναπόφευκτη ομαλοποίηση της ευρωπαϊκής νο-

μισματικής πολιτικής θα οδηγήσει, εκτός απροόπτου, σε ανατίμηση του ευρώ. Εάν υπάρξει 

μια τέτοια εξέλιξη, η Κυπριακή οικονομία θα αντιμετωπίσει νέα μεγάλα ελλείμματα στο εξω-

τερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών εκτός εάν ο εξαγωγικός τομέας έχει εν τω μεταξύ 

αποκτήσει βελτιωμένα διαρθρωτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Στην αντίθετη περίπτω-

ση, η οικονομία θα ισορροπήσει σε χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής και απασχόλησης. 

Η ανάκαμψη, ωστόσο, προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κατά το 2017-2018, παρά την βαθμιαία 

εξάντληση των πλεονεκτημάτων που προσέφεραν στην Κυπριακή οικονομία οι μειώσεις των 

τιμών του αργού πετρελαίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας συνεχίζεται και δεν αναμένε-

ται να διακοπεί. Η δημοσιονομική επίπτωση στην οικονομία, της οποίας μέτρο είναι οι μετα-

βολές του διαρθρωτικού πρωτογενούς ισοζυγίου, δεν είναι πλέον ακραία περιοριστική και 

δεν προβλέπεται να μεταστραφεί κατά την επόμενη διετία (βλ. στο διάγραμμα 7.1 του κεφα-

λαίου 7). Αυτό έχει ως συνέπεια, την συνέχιση της ανάκαμψης με βάση, όχι τόσο τις ευνοϊκές 

επιπτώσεις από τις μειώσεις των τιμών του πετρελαίου και του ευρώ, αλλά περισσότερο με 

βάση τις ευνοϊκές επιπτώσεις των πολλαπλασιαστών (π.χ. η ανάκαμψη προκάλεσε, στη διάρ-

κεια της διετίας, αύξηση στην απασχόληση περίπου 2% σε ισοδύναμο αριθμό απασχολουμέ-

νων με πλήρες ωράριο, επομένως, δημιούργησε νέα εισοδήματα, αύξηση της ζήτησης και 

του ΑΕΠ κ.ο.κ.). Επιπλέον, η μεγέθυνση της οικονομίας συνοδεύεται από μεγάλες αυξήσεις 

στην κυκλική συνιστώσα του δημοσιονομικού ισοζυγίου και από την επακόλουθη συγκυρια-

κή βελτίωση του συνολικού δημοσιονομικού ισοζυγίου (βλ. κεφάλαιο 7) απαλύνοντας έτσι 

τις ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες, διαρθρωτικές, δημοσιονομικές επιδόσεις της οικονο-

μίας. 

Με αυτά τα δεδομένα, και εφόσον δεν υπάρξουν έκτακτοι και δυσμενείς εξωτερικοί παράγο-

ντες, η μεγέθυνση της οικονομίας θα συνεχιστεί κατά το 2017-2018 με ρυθμούς αύξησης 

που οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι θα βρίσκονται μεταξύ 2,0% και 

2,5% ετησίως. Εφόσον αυτό επαληθευθεί, η Κυπριακή οικονομία θα έχει προσεγγίσει την 

“αναπτυξιακή οροφή” που συνιστά το δυνητικό ΑΕΠ, ήδη από το 2017. Με άλλα λόγια, από 

το 2017 θα έχει ήδη γίνει αξιοποίηση ολόκληρου του παραγωγικού δυναμικού που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί χωρίς την εμφάνιση μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 3.2, το παραγωγικό χάσμα (δηλαδή η διαφορά μεταξύ τρέχοντος 

ΑΕΠ και δυνητικού ΑΕΠ) θα καταστεί θετικό το 2017. Από το σημείο αυτό και μετά, προκει-

μένου να μην αντιμετωπίζει σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες η Κυπριακή οικονομία, 
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θα πρέπει να μεγεθύνεται με τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης ή με μικρότερους ρυθμούς. Ο 

δυνητικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, υπό τις παρούσες διαρθρωτικές συνθήκες, ποικίλει 

ανάλογα με τις εκτιμήσεις (ΔΝΤ και ΕΕ), αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το 2% ετη-

σίως. Ο ρυθμός μεγέθυνσης μπορεί βεβαίως περιστασιακά να υπερβαίνει τον δυνητικό ρυθ-

μό στη διάρκεια των ανοδικών φάσεων του οικονομικού κύκλου και να καθίσταται μικρότε-

ρος στη διάρκεια των υφέσεων ή των επιβραδύνσεων της οικονομικής δραστηριότητας έτσι 

ώστε στο σύνολο του οικονομικού κύκλου να διατηρείται ίσος προς τον δυνητικό ρυθμό με-
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Διάγραμμα 3.2. Παραγωγικό 

χάσμα ως ποσοστό του ΑΕΠ 

(1998-2015, και πρόβλεψη 2016 

και 2017). 
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γέθυνσης.  

Ο χαμηλός ρυθμός δυνητικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ είναι ένα γενικό φαινόμενο στις  χώρες 

υψηλής και μεσαίας ανάπτυξης μετά το 2008 και ανάγεται στις χαμηλές ή πολύ χαμηλές 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της κρίσης2.  

Ωστόσο, η Κύπρος έχει πληγεί περισσότερο από τις περισσότερες άλλες χώρες. Αυτό φαίνε-

ται στο διάγραμμα 3.33, όπου γίνεται φανερό ότι εφόσον επαληθευθούν οι προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017, μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ η Κύπρος θα είναι η χώρα 

με τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση του ΑΕΠ από το δυνητικό ΑΕΠ (παραγωγικό χάσμα 

+1,6%). Θα είναι δηλαδή η χώρα η οποία θα έχει εξαντλήσει περισσότερο από κάθε άλλη τα 

περιθώρια που διαθέτει για να μην οδηγηθεί σε μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό μά-

λιστα θα έχει επιτευχθεί μέσα σε τρία έτη συνολικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά 7% ενώ η 

Ισπανία μετά από τέσσερα έτη μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά +10% δεν θα έχει υπερβεί το δυνη-

τικό ΑΕΠ. Η Λιθουανία και η Λετονία, στις οποίες το παραγωγικό χάσμα κατά το 2017 θα 

είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της Κύπρου, θα έχουν φθάσει στο σημείο αυτό μετά από 

πενταετή μεγέθυνση του ΑΕΠ που προσεγγίζει το 15%. 

Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού εξετάζουμε και έναν δεύτερο περιοριστικό παράγοντα των 

μακροχρόνιων ρυθμών ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας, ο οποίος είναι το εμπορικό 

ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. 

                                                 
2 Αυτή η επιδείνωση της επενδυτικής προσπάθειας με τη σειρά της ανάγεται στις χαμηλές προσδοκίες 

που αναπτύχθηκαν σχετικά με την μεγέθυνση της ζήτησης, στις δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθή-

κες, στις προσπάθειες των επιχειρήσεων να μειώσουν τον δανεισμό τους, και στις συνθήκες μεγάλης 

αβεβαιότητας. 

3 Στο διάγραμμα αυτό, δεν εμφανίζεται η Ελλάδα επειδή βρίσκεται σε εξαιρετικά μεγάλη απόσταση 

από όλες τις άλλες χώρες. 
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Δημοσιονομική    
 προσπάθεια    

Διάγραμμα 3.4. Η δημοσιονομι-

κή προσπάθεια* και οι ετήσιες 

μεταβολές της (2008-2015 και 

πρόβλεψη 2016 και 2017). 

 

 

 

 

* σωρευτικές διαφορές του 

διαρθρωτικού δημοσιονομικού 

ισοζυγίου % του δυνητικού ΑΕΠ. 
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Η προσαρμογή της οικονομίας σε ανώτερα επίπεδα παραγωγής στη διάρκεια της ανάκαμψης 

ακολούθησε πορεία της οποίας η εσωτερική λογική αναφέρεται, σε συντομία, στο υπόλοιπο 

μέρος του κεφαλαίου αυτού: 

Για την περιγραφή της επίπτωσης που έχει η δημοσιονομική προσπάθεια στην οικονομία 

χρησιμοποιούμε ως δείκτη την σωρευτική μεταβολή του διαρθρωτικού δημοσιονομικού ισο-

ζυγίου ως ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ (για την μεθοδολογία βλ. στο κεφάλαιο 7). Η εξέλιξη 

της δημοσιονομικής επίπτωσης καθώς και οι μεταβολές της φαίνονται στο διάγραμμα 3.4. Οι 

ετήσιες μεταβολές της δημοσιονομικής επίπτωσης αναφέρονται στο διάγραμμα ως μεταβο-

λές του διαρθρωτικού ισοζυγίου, ενώ οι μεταβολές αυτές αθροιστικά αναφέρονται ως δημο-

σιονομική προσπάθεια. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, οι μεταβολές του διαρθρωτικού ισο-

ζυγίου κατά το 2010-2012 ήταν ελαφρώς θετικές και υποδηλώνουν ότι υπήρξε τότε ήπια 

προσαρμογή των δημόσιων οικονομικών. Αυτό αντανακλάται στην ανοδική τάση της καμπύ-

λης της δημοσιονομικής προσπάθειας που είχε ως σημείο εκκίνησης το 2010. Το διαρθρωτι-

κό ισοζύγιο αυξήθηκε κατακόρυφα κατά το 2013-2014 και η συνολική δημοσιονομική προ-

σπάθεια έφθασε το 2014 σε 6 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2008, παράγοντας 

τις έντονες υφεσιακές επιπτώσεις που καταβύθισαν το ΑΕΠ σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 

11,4% έναντι του δευτέρου τριμήνου του 2011, όταν ο όγκος της παραγωγής είχε φθάσει στο 

ιστορικά υψηλότερο σημείο. Όπως δείχνει η καμπύλη της δημοσιονομικής προσπάθειας, 

κατά το 2015-2016 υπήρξε χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας, εφόσον τόσο για το 

2015 όσο και για το 2016, το πλεόνασμα του διαρθρωτικού ισοζυγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ 

ήταν μικρότερο από το προηγούμενο έτος. 

Για το 2017 αναμένεται μια επιπλέον χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας. 

Η δημοσιονομική επίπτωση σε μια οικονομία σε ένα συγκεκριμένο έτος, δεν έχει ως μέτρο 

την δημοσιονομική προσπάθεια του ιδίου έτους, αλλά την σωρευτική δημοσιονομική προ-

σπάθεια και των προηγουμένων ετών. Έτσι, η ευνοϊκή επίπτωση που θα υπάρξει κατά το 

2017 στην οικονομική δραστηριότητα θα προέρχεται από την χαλάρωση των ετών 2015-2017 

αθροιστικά. Στο διάγραμμα 3.5, φαίνεται ότι η μεταβολή της δημοσιονομικής προσπάθειας 

εξηγεί, σε κάποιο βαθμό, τις μεταβολές του ΑΕΠ τόσο κατά την τριετία της ύφεσης 2012-

2014, όσο και κατά την τριετία ανάκαμψης 2015-2017.  
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κή προσπάθεια* και οι ετήσιες 

μεταβολές της (2008-2015 και 

πρόβλεψη 2016 και 2017). 

 

 

 

* σωρευτικές διαφορές του 

διαρθρωτικού δημοσιονομικού 

ισοζυγίου % του δυνητικού ΑΕΠ. 

2010 

2012 

2013 

2014 

2015-2017 
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Συνοψίζοντας σχετικά με τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής στην οικονομική 

δραστηριότητα, η ένταση της δημοσιονομικής προσπάθειας των 6 εκατοστιαίων μονάδων 

του ΑΕΠ που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο ουσιαστικά μέσα σε μια διετία (2013-2014) 

μειώνοντας την ιδιωτική κατανάλωση και τις ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, μείω-

σε θεαματικά την ιδιωτική εσωτερική ζήτηση. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και την 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 επί-

πτωση είχαν επί των καθαρών εξαγωγών. Έτσι, η συνολική ζήτηση που απευθύνεται στην 

κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε και οδήγησε το ΑΕΠ σε υποχώρηση 11,4%% μέσα σε μια 

τριετία (με αντίστοιχη μείωση της απασχόλησης κατά 11%). Η χαλάρωση της δημοσιονομικής 

προσπάθειας κατά το 2015 και το 2016, παρόλο που δεν ήταν επεκτατική (δεν έδωσε δηλα-

δή ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα), αναίρεσε βαθμιαία τις αρνητικές επιπτώσεις 

που είχε η πολιτική της διαρθρωτικής δημοσιονομικής πολιτικής κατά το 2013 και το 2014 

και επέτρεψε στις ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες (τιμές πετρελαίου, συναλλαγματική ισοτι-

μία του ευρώ, γεωπολιτικές συνθήκες που αύξησαν τη ζήτηση για τουριστικά προϊόντα της 

Κύπρου), να πυροδοτήσουν μια διαδικασία ανάκαμψης, η οποία εκτός απροόπτου θα συνε-

χιστεί και κατά το 2017 χάρη στην ώθηση που δίνουν τώρα στην οικονομική δραστηριότητα 

οι πολλαπλασιαστές.  

Σε αυτήν την διαδικασία, η δημοσιονομική πολιτική δεν είχε καθαρά θετική επίπτωση στην 

οικονομική δραστηριότητα, με την έννοια ότι απλώς μείωσε την υφεσιακή της επίπτωση 

στην οικονομία. Ως εκ τούτου, η ανάκαμψη επήλθε χάρη σε παράγοντες που δεν σχετίζονται 

με την ασκούμενη πολιτική -αντιθέτως, σχετίζονται με την χαλάρωσή της.  

Ένας εκ των κυριοτέρων παραγόντων της ανάκαμψης είναι η συμβολή του εξωτερικού τομέα 

της οικονομίας (διάγραμμα 3.6), η οποία, μολονότι παραμένει μικρότερη από την αντίστοιχη 

της δεκαετίας του 2000, παρουσίασε κατά το 2016 σημαντική ανάκαμψη που προβλέπεται 

να συνεχιστεί κατά το 2017 (φθινοπωρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η πρόβλεψη 
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Διάγραμμα 3.6. Η συμβολή των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρε-

σιών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ 

(2006-2015 και πρόβλεψη 2016 

και 2017). 
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αυτή, ωστόσο, με δεδομένη την ρευστότητα της διεθνούς οικονομικής, πολιτικής και γεωπο-

λιτικής κατάστασης, είναι αρκετά επισφαλής. 

Εάν επαληθευθεί η πρόβλεψη αυτή, η ανοδική πορεία του Κυπριακού τουρισμού θα μπο-

ρούσε να αποτελέσει παράθυρο ευκαιρίας για να εδραιωθούν περαιτέρω οι θετικές επιδό-

σεις των εξαγωγών αντιμετωπίζοντας τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της τουριστικής 

βιομηχανίας. Η ανάκαμψη του τουρισμού κατά το 2016 (και ενδεχομένως κατά το 2017) δεν 

πρέπει να αποκρύπτει το θεμελιώδες γεγονός ότι η ενίσχυση ενός εξαγωγικού αναπτυξιακού 

μοντέλου μπορεί να επιτευχθεί μόνον με μια πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών στον εξαγωγι-

κό τομέα της χώρας4. 

Σημαντική ήταν και η ώθηση που δόθηκε στην εσωτερική ζήτηση από την μείωση των τιμών 

του αργού πετρελαίου, η οποία συνέβαλε κατά πολύ στη μείωση του δείκτη των τιμών κατα-

ναλωτή. Ως αποτέλεσμα, στο σύνολο της διετίας 2015-2016, αυξήθηκε η αγοραστική δύναμη 

του χρήματος κατά 2,6%. Η αύξηση αυτή, αθροιζόμενη με την αύξηση του αριθμού απασχο-

λουμένων κατά 2,6%, και την αύξηση του μέσου ονομαστικού μισθού κατά 0,7% προκάλεσε 

μεγέθυνση, για το σύνολο της διετίας, κατά 5,9% της αγοραστικής δύναμης του συνόλου των 

αμοιβών εργασίας που καταβλήθηκαν στο σύνολο της οικονομίας. Επειδή η ροπή προς κατα-

νάλωση των μισθών είναι υψηλή, ιδιαίτερα όταν αυτοί βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο (όπως 

συμβαίνει κατά την τρέχουσα περίοδο), το μεγαλύτερο μέρος τους στρέφεται στην κατανά-

λωση. Έτσι, η αύξηση της αγοραστικής δύναμής τους συνέβαλε σημαντικά στην μεγέθυνση 

της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,2%. Αυτό φαίνεται στις χρονοσειρές των δύο μεγεθών στο 

διάγραμμα 3.7.  

Συνοψίζοντας σχετικά με την ιδιωτική κατανάλωση, η αύξησή της κατά το 2016 ήταν το συν-

δυασμένο αποτέλεσμα τριών παραγόντων: μιας μικρής αύξησης του μέσου ονομαστικού 

                                                 
4 Βλ. στην μελέτη "Η ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας μετά την υιοθέτηση του ευρώ", 

Σειρά Μελέτες ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 3, Λευκωσία 2011. 
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Διάγραμμα 3.7. Αγοραστική 

δύναμη συνόλου μισθών και 

ιδιωτική κατανάλωση (ετήσιες 

μεταβολές σε σταθερές τιμές 

2010). 

 

 

 

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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μισθού, της μείωσης του δείκτη τιμών καταναλωτή και της αύξησης του αριθμού απασχο-

λουμένων. Ο συνδυασμός αυτών των τριών παραγόντων προκάλεσε την μεγέθυνση του δια-

θέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, και μέσω αυτού, την μεγέθυνση του όγκου της ιδιω-

τικής κατανάλωσης. Στην συνέχεια, η μεγέθυνση του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 

το 2015-2016 αύξησε την ζήτηση που απευθύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις και επομένως 

το ΑΕΠ. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 3.8 που δείχνει επίσης και την μόνιμη σχέση εξάρτη-

σης που υπάρχει μεταξύ ιδιωτικής κατανάλωσης και προϊόντος.  

Η μεγέθυνση του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά το 2015-2016 αύξησε, εκτός από το 

ΑΕΠ, και την ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα. Στο διάγραμμα 3.9 φαίνεται η σχέση στενής 

εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των δύο μεγεθών και η οποία αποτελεί τυπικό χαρακτηριστι-
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Διάγραμμα 3.8. Ιδιωτική κατα-

νάλωση  και ΑΕΠ (ετήσιες μετα-

βολές σε σταθερές τιμές 2010). 

 

 

 

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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Εσωτερική ζήτηση  
(δεξιά κλίμακα) 
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(κινητός μέσος 8 
τριμήνων  
 αριστερή κλίμακα) 

Διάγραμμα 3.9. Εισαγωγές αγα-

θών και υπηρεσιών και εσωτε-

ρική ζήτηση (εκατομμύρια ευρώ 

σε σταθερές τιμές 2010). 

 

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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κό των νησιωτικών χωρών, οι οποίες λόγω του μικρού μεγέθους της εσωτερικής τους αγοράς 

δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν όλους ή περισσότερους από τους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας. Επήλθε έτσι αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες έχουν αρνητική συμβολή 

στο ΑΕΠ επειδή εκτρέπουν ένα τμήμα της εσωτερικής ζήτησης από την εγχώρια αγορά προς 

επιχειρήσεις του εξωτερικού.  

Η αρνητική συμβολή των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά 

τα τελευταία έτη φαίνεται στο διάγραμμα 3.10. 
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Διάγραμμα 3.10. Η συμβολή των 

εισαγωγών αγαθών και υπηρε-

σιών στην διαμόρφωση του ΑΕΠ 

(2006-2015 και πρόβλεψη2016). 
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Διάγραμμα 3.11. Διείσδυση των 

εισαγωγών αγαθών και υπηρε-

σιών στην εσωτερική αγορά 

(1995-2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Διείσδυση εισαγωγών: εισαγω-

γές αγαθών και υπηρεσιών ως 

ποσοστό της εσωτερικής ζήτη-

σης. 



Κεφάλαιο 3 

39 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ανάκαμψης του 2015-2016 είναι ότι δεν έχει αντιστρέψει, του-

λάχιστον όχι ακόμη, την διαρκή αύξηση της διείσδυσης των εισαγωγών στην εσωτερική αγο-

ρά5 (διάγραμμα 3.11), μια αρνητική εξέλιξη που εμφανίστηκε μετά το 2008. Η διατήρηση της 

διείσδυσης των εισαγωγών σε υψηλά επίπεδα ενδέχεται να σηματοδοτεί δυσμενή διαρθρω-

τική, και όχι συγκυριακή αλλαγή. 

Με αυτά τα δεδομένα, ένα αυξημένο μέρος της ιδιωτικής κατανάλωσης καλύφθηκε από 

εισαγωγές. Το ίδιο φαινόμενο, και μάλιστα σε μεγαλύτερη ένταση εμφανίστηκε και στις ε-

πενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες εμφανίστηκαν αυξημένες το 2015 λόγω υψηλού 

αριθμού εγγραφών πλοίων, οι οποίες όμως αυτομάτως καταγράφονται και ως εισαγωγές 

έτσι ώστε η συμβολή τους στο ΑΕΠ να είναι μηδενική (βλ. αναλυτικότερα για τις επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου στο κεφάλαιο 2). 

Η θετική συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ αθροιζόμενη με την αντί-

στοιχη συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ώθησε 

το ΑΕΠ σε υψηλότερα επίπεδα κατά το 2015-2016. Η εσωτερική ζήτηση (ιδιωτική κατανάλω-

ση και επενδύσεις) ανέλαβε μεγαλύτερο ρόλο κατά το 2015 ενώ η κινητήρια δύναμη της 

ανάκαμψης κατά το 2016 ήταν οι εξαγωγές και ιδιαίτερα ο τουρισμός.  

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2015-2016, οδήγησε σε σχεδόν ισόποση αύξηση της απασχόλη-

σης. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% το 2015 προκάλεσε μικρή μόνο αύξηση της απασχόλησης 

(0,8%) αλλά αυτό είναι τυπικό φαινόμενο κάθε ανάκαμψης στην πρώτη φάση της. Η μεγέ-

θυνση του ΑΕΠ κατά 2,8% το 2016 αύξησε τον αριθμό απασχολουμένων κατά 1,8%. Από πιο 

μακροχρόνια άποψη (διάγραμμα 3.12), παρατηρούμε ότι οι μεταβολές του αριθμού απασχο-

                                                 
5 Η διείσδυση των εισαγωγών στην εσωτερική αγορά, η οποία είναι το μερίδιο της εσωτερικής ζήτησης 

που καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα. 

Διάγραμμα 3.12. ΑΕΠ και αριθμός 

απασχολουμένων (ετήσιες μετα-

βολές σε σταθερές τιμές 2010, 

κινητοί μέσοι τριών ετών).  

 

 

 

 

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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λουμένων ακολούθησαν τις μεταβολές του ΑΕΠ με μικρές διαφορές που οφείλονται στις 

πολύ μικρές μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας. 

Η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 2,6% στη διάρκεια της ανάκαμψης συνέ-

βαλε στην σημαντική μείωση που παρουσίασε το ποσοστό ανεργίας, το 2015 και το 2016, 

κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες (διάγραμμα 3.13). Αποτελεί, βεβαίως, παράδοξο ότι η 

αύξηση της απασχόλησης κατά 2,6% συνοδεύεται από μια τόσο μεγάλη μείωση του ποσο-

στού ανεργίας (βλ. στο Κεφάλαιο 5 της έκθεσης). Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι κατά 

τα δύο τελευταία έτη έχει μειωθεί το εργατικό δυναμικό. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.14 

(βλ. επόμενη σελίδα), ενώ οι μεταβολές του εργατικού δυναμικού κατά κανόνα ακολουθού-

σαν τις μεταβολές του αριθμού απασχολουμένων, κατά την τελευταία διετία κατέστησαν 

έντονα αρνητικές, όχι μόνον εξαιτίας του πληθυσμού αλλά και για άλλους λόγους (βλ. ανα-

λυτικότερα στο Κεφάλαιο 5).  

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 εργασία τους. 

Εάν υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη θα διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας σε υψηλότερα επίπεδα.  

Η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων συμβάλλει στην αύξηση της εσωτερικής ζήτη-

σης και του ΑΕΠ, και ανήκει σε έναν πολλαπλασιαστή όπου η αρχική ώθηση που δέχτηκε το 

ΑΕΠ προκαλεί αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, που αποκτούν εισόδημα το οποίο 

δαπανούν και δίνουν έτσι μια νέα ώθηση στην αύξηση του προϊόντος κ.ο.κ. Αυτός ο χρηστός 

κύκλος απασχόλησης-ΑΕΠ έχει τεθεί σε λειτουργία κατά την τελευταία διετία και το ανώτατο 

όριό του είναι το δυνητικό ΑΕΠ. 
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Διάγραμμα 3.13. Ποσοστό ανερ-

γίας (αριθμός απασχολουμένων 

ως ποσοστό του εργατικού δυνα-

μικού).  

 

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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Η πτώση του ποσοστού ανεργίας αποτελεί παράγοντα αύξησης των χρηματικών μισθών ε-

πειδή μετατρέπει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Αυτή είναι 

μια δομική σχέση του καπιταλισμού, και για αυτόν τον λόγο διαπιστώνουμε ότι ανεξάρτητα 

από χώρα ή εποχή, οι δύο μεταβλητές, του μέσου μισθού και του ποσοστού ανεργίας πα-

ρουσιάζουν ισχυρή στατιστική συσχέτιση. Στην παρούσα συγκυρία μείωσης του ποσοστού 

ανεργίας στην Κύπρο, αυτή η στατιστική συσχέτιση φαίνεται στο διάγραμμα 3.15: Η άνοδος 

της ανεργίας μετά το 2008 οδήγησε σε μεγάλες μειώσεις του μέσου μισθού, και αντιστρό-

φως, η μείωση της ανεργίας κατά το 2015 και το 2016 ανέκοψε την πτώση του μέσου μι-

σθού, ο οποίος παρουσίασε για πρώτη φορά μια μικρή αύξηση της τάξης του 1% κατά το 

2016. Είναι εντυπωσιακό, ωστόσο, το γεγονός ότι χρειάστηκε μια τόσο μεγάλη πτώση της 

ανεργίας προκειμένου να σταματήσει η μείωση του μέσου χρηματικού μισθού. 
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Διάγραμμα 3.14. Ετήσιες μεταβο-

λές της απασχόλησης και του 

εργατικού δυναμικού. 
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Διάγραμμα 3.15. Ετήσιες μεταβο-

λές του μέσου χρηματικού μισθού 

και ποσοστό ανεργίας. 
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Αυτό το εκ πρώτης όψεως παράδοξο εξηγείται με τις επιπτώσεις της διαρθρωτικής πολιτικής 

που ασκείται από το 2013 και μετά:  

Μια τυπική εξέλιξη στις χώρες όπου εφαρμόζονται προγράμματα διαρθρωτικών αλλαγών 

στην αγορά εργασίας όμοια ή παρόμοια με αυτό που εφαρμόζεται στην Κύπρο, είναι ότι με 

την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, η μείωση του ποσοστού ανεργίας μετατρέ-

πει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων και οδηγεί έτσι σε αύ-

ξηση των ονομαστικών μισθών, πλην όμως, λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν 

γίνει εν τω μεταξύ στην αγορά εργασίας, τα συνδικάτα και γενικότερα οι εργαζόμενοι ανα-

κτούν μεν ένα μέρος από την διαπραγματευτική τους ισχύ επειδή υπάρχει μείωση του ποσο-

στού ανεργίας, αλλά αυτή τελικά είναι μικρότερη από την διαπραγματευτική δύναμη που 

είχαν πριν την εφαρμογή του προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών. 

Εξάλλου, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, με τις γνωστές απορυθμίσεις που 

υλοποιούν, αποσκοπούν ακριβώς σε αυτήν την μείωση της διαπραγματευτικής ισχύος της 

μισθωτής εργασίας και των συνδικαλιστικών της οργανώσεων. Η πολιτική της εσωτερικής 

υποτίμησης περιλαμβάνει πάντοτε μια διαρθρωτική πολιτική "απελευθέρωσης" της αγοράς 

εργασίας και αποδιάρθρωσης των θεσμών της, που συμπυκνώνουν τον παρελθόντα συσχε-

τισμό δυνάμεων μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων και επηρεάζουν έτσι τον τρέχοντα 

συσχετισμό δυνάμεων. 

Στο τέλος, επομένως, κάθε προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, ο 

κόσμος της μισθωτής εργασίας βρίσκεται αποδυναμωμένος έναντι των επιχειρήσεων. Αυτό 

εξηγεί τον λόγο για τον οποίο μια μεγάλη μείωση του ποσοστού ανεργίας δεν συνοδεύεται 

από μεγάλες αυξήσεις των μισθών. 

Έτσι, αυτό που επιτυγχάνει η διαρθρωτική πολιτική μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας 

είναι ότι τελικά μειώνει τον μέγιστο μισθό που θα έχουν επιτύχει οι δυνάμεις της μισθωτής 

εργασίας στο τέλος της ημέρας, δηλαδή όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πτωτική πορεία του 

ποσοστού ανεργίας. 

Η πορεία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί όταν το ΑΕΠ υπερβεί το δυνητικό ΑΕΠ και θα αρχίσουν 

να επανεμφανίζονται ανισορροπίες στα δημόσια οικονομικά και στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. Έχει σημασία βεβαίως πόσο μεγάλες θα είναι αυτές οι ανισορροπίες κατά το 

2017 και το 2018 και πόσο ανεκτικοί θα είναι έναντι αυτών οι διεθνείς οργανισμοί, οι χρημα-

τοπιστωτικές αγορές, οι οίκοι αξιολόγησης και η κυπριακή κυβέρνηση. 

Μέχρι τότε, στον βαθμό που η οικονομία ανακάμπτει, θα χρησιμοποιεί το αργούν παραγωγι-

κό δυναμικό της καθώς οδεύει προς το μέγιστο δυνατό επίπεδο παραγωγής που μπορεί να 

επιτύχει (δηλαδή το δυνητικό ΑΕΠ), η ανεργία θα μειώνεται και οι δυνάμεις της εργασίας θα 

ανακτούν ένα μέρος από την διαπραγματευτική τους ισχύ με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται 

αρχικά η μείωση των μισθών και εν συνεχεία να παρουσιάζονται κάποιες αυξήσεις. Πόσο 

μεγάλες θα είναι αυτές, εξαρτάται από την μαχητικότητα των ίδιων των εργαζομένων και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. 

Οι αυξήσεις των χρηματικών μισθών που συνοδεύουν την μείωση του ποσοστού ανεργίας 

αποτελούν κόστος για τις επιχειρήσεις και εισόδημα για τους εργαζόμενους, επομένως και 

ιδιωτική κατανάλωση (ζήτηση) για την οικονομία. Πρέπει, για τον λόγο αυτό, να εξετάσουμε 

τη σχέση τους, πρώτον, με τις τιμές και την ανταγωνιστικότητα, και δεύτερον, με την εσωτε-

ρική ζήτηση και το ΑΕΠ:  
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• Οι μισθοί, οι τιμές και η ανταγωνιστικότητα 
Η σχέση των μισθών με τις τιμές διαμεσολαβείται από το μοναδιαίο κόστος εργασίας που 

είναι ο λόγος του μέσου χρηματικού μισθού προς την παραγωγικότητα της εργασίας. Όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 3.16, από το 2008 και μετά, δεν παρατηρείται πλέον μακροχρόνια 

ανοδική τάση της παραγωγικότητας αλλά διακυμάνσεις γύρω από την ίδια σταθερή τιμή που 

είχε διαμορφωθεί το 2008. Η απουσία αυξητικής μακροχρόνιας τάσης σχετίζεται με το γεγο-

νός ότι η οικονομία εισήλθε από την αρχή της κρίσης σε φάση αρνητικής συσσώρευσης πα-

γίου κεφαλαίου, του οποίου η επένδυση μεταφέρει στις παραγωγικές διαδικασίες την 

τεχνολογική και οργανωτική πρόοδο.  
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Διάγραμμα 3.16. Ετήσιες μεταβο-

λές της παραγωγικότητας της 

εργασίας. 

 

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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Διάγραμμα 3.17. Ετήσιες μεταβο-

λές του μοναδιαίου κόστους ερ-

γασίας. 
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Οι διακυμάνσεις της παραγωγικότητας της εργασίας ακολουθούν τις διακυμάνσεις του ΑΕΠ, 

επειδή σε υψηλότερη κλίμακα παραγωγής πραγματοποιούνται οικονομίες στην χρήση της 

εργασίας, και αντιστρόφως. Έτσι, στη διάρκεια της διετίας 2015 και 2016, επειδή υπήρξε 

αύξηση της παραγωγής, η παραγωγικότητα της εργασίας παρουσίασε άνοδο της τάξης του 

1%. 

Αυτή η μεταβολή υπεισέρχεται στο μοναδιαίο κόστος εργασίας, διότι αυτό ισούται με τον 

λόγο του μέσου χρηματικού ακαθάριστου μισθού προς το επίπεδο της παραγωγικότητας της 

εργασίας. Για να αυξηθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας θα πρέπει η αύξηση των μέσων χρη-

ματικών αποδοχών να υπερτερεί της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Πιο συ-

γκεκριμένα, θα πρέπει η ανάκαμψη να έχει προκαλέσει μείωση στο ποσοστό ανεργίας και 

συνακόλουθη αύξηση των μέσων χρηματικών απολαβών της εργασίας σε τέτοιο μέγεθος 

ώστε να υπερκαλύπτει την θετική επίπτωση που έχει η αύξηση της κλίμακας παραγωγής 

στην παραγωγικότητα της εργασίας. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.17, το μοναδιαίο κό-

στος εργασίας από το 2009 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2011 επιβραδύνθηκε και από το 

πρώτο τρίμηνο του 2012 και μετά παρουσίασε καθαρή μείωση. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 

2016 οι μειώσεις του ήταν μικρές και βρίσκονταν στην περιοχή του μηδενός. Για το 2016, οι 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμούν ότι θα υπάρξει αύξηση 0,3%. Επομένως, η 

μικρή αύξηση των χρηματικών μισθών που υπήρξε κατά το 2015-2016 δεν προκάλεσε άνοδο 

του μοναδιαίου κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με την θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να αντιδρά-

σουν στην μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας μειώνοντας τις τιμές τους, κατά μείζο-

να λόγο επειδή έχοντας άφθονο αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυναμικό θα είχε αποδυνα-

μωθεί η ισχύς τους στις αγορές προϊόντων και θα είχαν μικρότερη δυνατότητα να αυξήσουν 

τις τιμές τους. Αντιθέτως, θα έπρεπε, υποτίθεται, να επιζητούν την αύξηση του όγκου των 

πωλήσεών τους ώστε να αυξηθούν έτσι τα κέρδη τους. Θα έπρεπε, σε αυτήν την περίπτωση, 

να παρατηρήσουμε την μείωση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ (δηλαδή των τιμών των εγχω-

ρίως παραγομένων προϊόντων). Στη συνέχεια, θα έπρεπε, σύμφωνα με την θεωρία της εσω-

τερικής υποτίμησης να υπάρξει μείωση του δείκτη των τιμών καταναλωτή κατά την αναλογία 

στην οποία εισέρχονται στην ιδιωτική κατανάλωση τα εγχώρια προϊόντα. Αυτό θα μπορούσε 

να προκαλέσει, θεωρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, μια αύξηση της αγο-

ραστικής δύναμης των μισθών, η οποία θα αύξανε την ιδιωτική κατανάλωση, άρα την εσω-

τερική ζήτηση και το ΑΕΠ. Επιπλέον, επειδή θα υπήρχε μείωση των εγχωρίων τιμών θα αυξα-

νόταν σταδιακά η ανταγωνιστικότητα. Ως αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής υποτίμησης θα 

αυξάνονταν οι εξαγωγές, ενώ οι εισαγωγές θα ήταν συγκρατημένες διότι θα είχε βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα τιμής. Θα είχαν αυξηθεί έτσι οι καθαρές εξαγωγές (δηλαδή η διαφορά 

εξαγωγών-εισαγωγών) αγαθών και υπηρεσιών. Η θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης προ-

βλέπει, λοιπόν, ότι θα υπήρχε ταυτόχρονη μεγέθυνση της εσωτερικής και της εξωτερικής 

ζήτησης. Η Κυπριακή οικονομία, όμως, δεν ακολούθησε την πορεία που προβλέπει η θεωρία 

της εσωτερικής υποτίμησης. Η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας δεν μετατράπηκε 

σε μείωση των τιμών είτε των εγχωρίων είτε των εξαγωγών. Η πτώση του μοναδιαίου κό-

στους εργασίας άρχισε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και υπήρξε αδιάλειπτη και εξαιρε-

τικά μεγάλη (διάγραμμα 3.18). Οι τιμές εξαγωγών, όμως, ανεπηρέαστες, ακολούθησαν την 

ανοδική τους πορεία έως το τέλος του 2012 και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν έως το 

φθινόπωρο του 2014 σε επίπεδο ανώτερο από αυτό του 2008 κατά 10% περίπου.  

Η μείωσή των τιμών των Κυπριακών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών εκκίνησε τρία χρόνια 

μετά την έναρξη της πτώσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Επομένως είναι αδύνατον η 
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μείωση των τιμών των εξαγωγών κατά το 2015-2016 να αποδοθεί στο χαμηλότερο κόστος 

εργασίας.  

Η πραγματική αιτία της μείωσης των τιμών των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από το 

φθινόπωρο του 2014 φαίνεται στο διάγραμμα 3.19: ο εξαγωγικός τομέας της Κύπρου είναι 

price-taker, δεν διαμορφώνει τις τιμές, αλλά ακολουθεί αρκετά πιστά τις τιμές του ανταγωνι-

σμού. Όταν το καλοκαίρι του 2014 εκκίνησε η μείωση της τιμής του πετρελαίου, οι διεθνείς 

τιμές εξαγωγών ενσωμάτωσαν την πτώση της, και οι τιμές των εξαγωγών της Κύπρου ακο-

λούθησαν τις τιμές του ανταγωνισμού.  
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Σε μικρότερο βαθμό, το ίδιο ισχύει και για τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ (δηλαδή για τις τιμές 

της εγχώριας παραγωγής): ενώ η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας άρχισε κατά το 

τέταρτο τρίμηνο του 2011 και υπήρξε αδιάλειπτη, η πτώση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ 

εκκίνησε ενάμιση έτος μετά (διάγραμμα 3.20). Μετά από μείωση περίπου 2,5%, ο αποπλη-

θωριστής σταθεροποιήθηκε και μόνο στη διάρκεια του 2015-2016 ακολούθησε η μείωση 

των εγχωρίων τιμών λόγω του φθηνότερου πετρελαίου.   

Το διάγραμμα 3.21 επιβεβαιώνει ότι οι εγχώριες τιμές ακολουθούν κυρίως τις τιμές των ει-

σαγωγών. Οι οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ δείχνουν ότι η ελαστικότητα του α-

ποπληθωριστή του ΑΕΠ στις μεταβολές των τιμών των εισαγωγών ανέρχεται σε 0,7 (όταν 
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Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1- 

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 

Διάγραμμα 3.21. Αποπληθωρι-

στής του ΑΕΠ και τιμές εισαγω-

γών (2006:1=100). 

 

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1- 

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 

90

95

100

105

110

115

120

2006 2008 2010 2012 2014 2016

20
06

Q
1=

10
0

Πηγή: Eurostat                                                                                                     

Αποπληθωριστής του ΑΕΠ 

Τιμές εισαγωγών 



Κεφάλαιο 3 

47 

δηλαδή οι τιμές των εισαγωγών μεταβληθούν κατά 1%, οι τιμές του αποπληθωριστή του ΑΕΠ 

μεταβάλλονται κατά 0,7%).  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις διαψεύδουν την βασική παραδοχή της πολιτικής της εσωτερικής 

υποτίμησης ότι υπάρχει ισχυρή και άμεση αιτιακή σχέση μεταξύ του μοναδιαίου κόστους 

εργασίας και των τιμών των εξαγωγών, επομένως και της ανταγωνιστικότητας. Η ανάκαμψη 

των ετών 2015 και 2016 οφείλεται μεταξύ άλλων και στην μείωση των τιμών, πλην όμως 

αυτή ελάχιστα προήλθε από την μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας αλλά οφείλεται 

κυρίως στην μείωση των τιμών του πετρελαίου που προκάλεσαν διεθνώς ένα κύμα 

αποπληθωρισμού. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισχυρή και άμεση σχέση μεταξύ του μοναδιαίου κόστους εργασί-

ας και των τιμών των εξαγωγών, επομένως και της ανταγωνιστικότητας, εξηγεί και το γεγονός 

ότι δεν υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ του όγκου των εξαγωγών  αγαθών και υπηρε-

σιών και του μοναδιαίου κόστους εργασίας (διάγραμμα 3.22). 

Η αποτυχία της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης και η μετάλλαξή της σε μια πολιτική 

υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών, σχετίζεται με το γεγονός ότι η θεωρία 

της εσωτερικής υποτίμησης παραβλέπει τον ρόλο της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, 

από την οποία εξαρτώνται μακροπρόθεσμα οι εξαγωγικές επιδόσεις. 

Έχοντας αναλύσει τις μεταβολές των χρηματικών μισθών ως κόστος, εξετάζουμε παρακάτω 

τις ίδιες μεταβολές ως εισόδημα για τους εργαζόμενους, επομένως και την επίπτωσή τους 

στην ιδιωτική κατανάλωση και την συνολική ζήτηση. 

  

Διάγραμμα 3.22. Όγκος εξαγω-

γών αγαθών και υπηρεσιών και 

μοναδιαίο κόστος εργασίας 

(ετήσιες μεταβολές). 

 

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1- 

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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• Οι μισθοί, η ιδιωτική κατανάλωση και το ΑΕΠ 
Οι αυξήσεις των χρηματικών μισθών (δηλαδή των ονομαστικών μισθών) ως εισόδημα για 

τους εργαζόμενους, σε συνδυασμό με τις μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή διαμορ-

φώνουν τις μεταβολές της αγοραστικής δύναμης των μισθών (δηλαδή τις μεταβολές των 

πραγματικών μισθών). Κατά το 2015-2016, χάρη στις μειώσεις των τιμών (-2,6%) στο σύνολο 

της διετίας, καθώς και στην μικρή αύξηση κατά 1% περίπου των χρηματικών μισθών κατά την 

ίδια περίοδο, υπήρξε μεγέθυνση της αγοραστικής δύναμης των μισθών κατά 1% το 2015 και 

2,6% το 2016 (διάγραμμα 3.23). 

Χάρη στην μεγέθυνση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού, σε συνδυασμό με την 

αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων δόθηκε σημαντική ώθηση στην ιδιωτική κατανά-

λωση (διάγραμμα 3.7) και μέσω αυτής στο ΑΕΠ (διάγραμμα 3.8), παρά το γεγονός ότι ένα 

αυξημένο μέρος της κατανάλωσης καλύπτεται από εισαγωγές (διάγραμμα 3.11) και παρά το 

γεγονός ότι υπό το βάρος των επιπτώσεων της τραπεζικής κρίσης τα νοικοκυριά πραγματο-

ποιούν προσπάθεια να μειώσουν το χρέος τους εκτρέποντας ένα μέρος του εισοδήματός 

τους προς την αποπληρωμή του. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα νοικοκυριά των μισθωτών βαρύ-

νονται, εκτός των άλλων, και από την αύξηση της πραγματικής αξίας του ιδιωτικού χρέους, 

το οποίο ακόμη και όταν παραμένει αμετάβλητο σε ονομαστικούς όρους, αυξάνεται ως πο-

σοστό του διαθέσιμου εισοδήματος από εργασία όταν αυτό το εισόδημα μειώνεται. Δεν 

είναι εξάλλου τυχαίο ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα ρυθμισμένα δάνεια (που θεω-

ρούνται και αυτά ως δάνεια με υψηλή πιθανότητα μη εξυπηρέτησης) παραμένουν σε υψηλά 

επίπεδα. 

Η αρχική αύξηση της παραγωγής που επιτεύχθηκε χάρη στην μεγέθυνση της αγοραστικής 

δύναμης του μέσου μισθού και της απασχόλησης δημιουργεί, στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια, 
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Διάγραμμα 3.23. Χρηματικός και 

πραγματικός μισθός (ετήσιες 
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Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στην διατήρηση της ανοδικής πορείας 

του οικονομικού κύκλου. 

• Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
Κρίσιμη εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου κατά την διάρκεια της ύφεσης ήταν η μεγάλη υπο-

χώρηση του όγκου των εισαγωγών ως επακόλουθο της περιστολής της εγχώριας ζήτησης 

(διάγραμμα 3.9). Η υποχώρηση αυτή επέτρεψε την αποκατάσταση της εξωτερικής ισορροπί-

ας της οικονομίας (δηλαδή τη ισοσκέλιση του ισοζυγίου του εξωτερικού εμπορίου) 

(διάγραμμα 3.24).  
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Διάγραμμα 3.24. Εμπορικό 

ισοζύγιο αγαθών και υπηρε-

σιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

(1995-2015 και πρόβλεψη 

2016). 
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σιών (δισεκατομμύρια ευρώ 

σε σταθερές τιμές 2010, 

1995-2015 και πρόβλεψη 

2016). 
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Η θετική συμβολή της μείωσης του όγκου των εισαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ στη 

διάρκεια της ύφεσης είχε το νόημα ότι ένα μικρότερο μέρος της εσωτερικής ζήτησης διατί-

θεται για την αγορά εισαγομένων και απελευθερώνονται έτσι πόροι για την αύξηση της εσω-

τερικής ζήτησης που απευθύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις. Η μείωση της εγχώριας ζήτη-

σης το 2009-2013 οδήγησε σε μειώσεις του όγκου των εισαγωγών προβλεπόμενες σχετικά 

ικανοποιητικά από την συσχέτισή τους με την εσωτερική κατανάλωση και επένδυση παγίου 

κεφαλαίου. Η συσχέτιση αυτή εκδηλώθηκε και κατά τα επόμενα έτη, όταν από το 2014 οι 

εισαγωγές παρουσίασαν οριακή, πλην όμως ευδιάκριτη αύξηση, και κατά το 2015-2016 όταν 

οι εισαγωγές αυξήθηκαν περαιτέρω. Επειδή οι εισαγωγές θα αυξάνονται για όσο χρονικό 

διάστημα θα διαρκεί η μεγέθυνση του ΑΕΠ, κατά το 2017-2018, για να μην αποτελέσουν 

αυτές ισχυρό ανασχετικό παράγοντα της ανάκαμψης είναι αναγκαίο να αντισταθμίζονται 

αρκούντως από αυξημένες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προβλέπουν ότι αυτό θα συμβεί διότι ο ρυθμός αύξησης του όγκου των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών θα διατηρηθεί, κατά το 2017-2018, στο ίδιο υψηλό επίπεδο με το 

2016, παρόλο που ο ρυθμός μεγέθυνσης στις χώρες-πελάτες του Κυπριακού τουρισμού ανα-

μένεται να μειωθεί και παραμένουν αβέβαιες οι επιπτώσεις του Brexit στη ζήτηση για Κυ-

πριακά τουριστικά προϊόντα. 

Ο όγκος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (διάγραμμα 3.25) παρουσίασε αύξηση, χάρη 

στην οποία το ΑΕΠ επιταχύνθηκε κατά το 2016. Το ασφαλέστερο κριτήριο για τις επιδόσεις 

των εξαγωγών είναι ο δείκτης εξαγωγικής επίδοσης, ο οποίος εκτός από τον ίδιο τον όγκο 

των εξαγωγών λαμβάνει υπόψη του και την μεγέθυνση των αγορών προορισμού των κυ-

πριακών εξαγωγών (διάγραμμα 3.26).  
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Εξαγωγική επίδοση Κύπρου 
έναντι 37 προηγμένων χωρών 

Διάγραμμα 3.26. Όγκος εξα-

γωγών αγαθών και υπηρε-

σιών, μεγέθυνση αγορών 

προορισμού των εξαγωγών 

και εξαγωγική επίδοση* 

(δισεκατομμύρια ευρώ σε 

σταθερές τιμές 2010, 1995-

2015 και πρόβλεψη 2016). 

 

*Ο δείκτης εξαγωγικής επί-

δοσης είναι το μερίδιο των 

Κυπριακών εξαγωγών στις 

εισαγωγές που πραγματο-

ποιούν οι αγορές προορι-

σμού. 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.26, οι αγορές προορισμού παρουσίασαν σημαντική μεγέ-

θυνση κατά την τελευταία τριετία (2014-2016). Αυτή εξηγεί εξ ολοκλήρου την αύξηση των 

Κυπριακών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η εξαγωγική επίδοση παρέμεινε κατά προσέγ-

γιση σταθερή, επομένως η Κύπρος διατήρησε την ανταγωνιστική της θέση, και ως αποτέλε-

σμα, ο όγκος των εξαγωγών της αυξήθηκε όσο και οι αγορές προορισμού. 

Ωστόσο, παρατηρείται ειδικά για το 2016, βελτιωμένη εικόνα της ανταγωνιστικότητας των 

εξαγωγών καθώς ο δείκτης της εξαγωγικής επίδοσης παρουσιάζει μικρή μεν αλλά αξιοση-

μείωτη άνοδο. Μολονότι αυτή η βελτίωση είναι αξιόλογη, υπολείπεται των επιδόσεων που 

θα είναι αναγκαίες στο μέλλον προκειμένου η αύξηση του ΑΕΠ να μεγεθύνεται χωρίς να 

οδηγεί σε ελλείμματα στο εξωτερικό εμπόριο, τα οποία αποτελούν και αυτά ένα είδος “ορο-

φής” για τον ρυθμό ανάπτυξης. 

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 

ανταγωνιστικότητα τιμής, δηλαδή ένα μέτρο σύγκρισης των τιμών στην Κύπρο έναντι του 

συνόλου των ανταγωνιστριών χωρών σε κοινό νόμισμα. Από το 2010, με την υποχώρηση της 

ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, υπήρξε μεγάλη βελτίωση στην ανταγωνι-

στικότητα τιμής. Αποκαταστάθηκε έτσι, μέσα σε τρία χρόνια, περίπου το 1/3 της απώλειας 

ανταγωνιστικότητας τιμής των ετών 1997-2008. Αυτή η μεταβολή είχε αντανάκλαση στην 

πορεία των εξαγωγών που ενισχύθηκαν πρόσκαιρα έως ότου αρχίσει η ανατίμηση του ευρώ 

κατά το 2013. Κατά το 2014-2015, εκ νέου αποδυνάμωση του ευρώ ενίσχυσε την ανταγωνι-

στικότητα. Γίνεται έτσι φανερή η σημαντική επίπτωση της τρέχουσας συναλλαγματικής ισο-

τιμίας του ευρώ στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου. Κάθε ανατίμηση του ευρώ αποτελεί 

εμπόδιο στην ισοσκέλιση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και απομακρύνει την προο-

πτική για μακροχρόνια ταχεία οικονομική μεγέθυνση της κυπριακής οικονομίας. 
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Κεφάλαιο 4. 
Οι μισθοί και τα κέρδη 
Ανάδυση μιας νέας διανομής του εισοδήματος; 
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Κατά την περίοδο της ύφεσης, σημειώθηκαν μεγάλες μειώσεις των μισθών που ανήλθαν 

αθροιστικά σε περίπου 10%. Στο διάγραμμα 4.1, φαίνεται ότι η καμπύλη του μέσου χρηματι-

κού μισθού ακολούθησε ανοδική πορεία μέχρι το καλοκαίρι του 2012, αν και με φθίνουσες 

αυξήσεις που έτειναν να μηδενιστούν. Το φθινόπωρο του ιδίου έτους υπήρξε πολύ μικρή 

μείωση και στη συνέχεια ραγδαία υποχώρηση κατά τη διετία  2013-2014. Η ανάκαμψη του 

2015-2016 και η επακόλουθη μείωση του ποσοστού ανεργίας επιβράδυναν την πτώση των 

χρηματικών μισθών (-0,5% το 2015) και τελικά οδήγησαν σε μικρή αύξηση (+1,2% το 2016). 

Μεθοδολογικό σημείωμα 

Ως μέτρο της αμοιβής εργασίας θεωρούμε τον ακαθάριστο χρηματικό μισθό, ο οποίος δεν 

περιλαμβάνει τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, σε αντίθεση με τις ακαθάριστες (ή 

μικτές) χρηματικές αποδοχές. Ο όρος "μικτές" ή "ακαθάριστες" αναφέρεται στο γεγονός ότι 

πρόκειται για τις αμοιβές με την ευρύτερη έννοια, διότι περιλαμβάνουν, πέραν των καθαρών 

αποδοχών (take-home pay), τον φόρο εισοδήματος, τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζό-

μενου και του εργοδότη, και κάθε άλλου είδους παροχές που μπορούν να εκληφθούν ως 

αμοιβή εργασίας. Ο όρος “μέσες αποδοχές" αναφέρεται στο γεγονός ότι πρόκειται για την 

αμοιβή ανά απασχολούμενο. Ο όρος χρηματικός μισθός (περισσότερο γνωστός ως ονομαστι-

κός μισθός) αναφέρεται στον μισθό σε ευρώ, σε αντιπαράθεση με τον πραγματικό μισθό που 

αναφέρεται σε αγοραστική δύναμη. Επομένως, ο χρηματικός μισθός είναι ο μισθός μετά την 

παρακράτηση των εργοδοτικών εισφορών και πριν την παρακράτηση του φόρου εισοδήμα-

τος και των εισφορών του εργαζομένου στο ασφαλιστικό τους ταμείο. Οι μέσες μικτές (χρη-

ματικές) αποδοχές είναι ένα μέγεθος το οποίο αφορά στον υπολογισμό του κόστους εργασί-

ας επειδή περιλαμβάνει όλα όσα δαπάνησε η επιχείρηση για να απασχολήσει τον εργαζόμε-

νο, ενώ ο μέσος ακαθάριστος χρηματικός μισθός, που δεν περιλαμβάνει τις εργοδοτικές ει-

σφορές, αφορά περισσότερο τον υπολογισμό του εισοδήματος της εργασίας. 
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με βάση  
 το έτος 2006 =100 
(δεξιά κλίμακα)  

ετήσιες % 
μεταβολές 

Διάγραμμα 4.1. Μέσος χρηματι-

κός μισθός (δείκτης με βάση το 

έτος 2006=100 και ετήσιες με-

ταβολές).  

 

 

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 
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Οι μεταβολές του χρηματικού μισθού εξηγούνται από την κατάσταση στην αγορά εργασίας. 

Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 4.2: οι μεταβολές του μέσου χρηματικού μισθού ακολουθούν 

το ποσοστό απασχόλησης (δηλαδή την απασχόληση ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού) 

ή εναλλακτικά το ποσοστό ανεργίας.  

Διάγραμμα 4.2. Ετήσιες μετα-

βολές του μέσου χρηματικού 

μισθού και ποσοστό απασχό-

λησης*.  

 

 

 

Τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-

2016:2, εποχικά διορθωμένα. 

 

 

* Ποσοστό απασχόλησης: α-

ριθμός απασχολουμένων ως 

ποσοστό του εργατικού δυνα-

μικού. 
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Διάγραμμα 4.3. Μικτές αποδο-

χές ανά απασχολούμενο στις 

χώρες της νότιας Ευρώπης που 

ανήκουν στην ευρωζώνη (έτος 

βάσης 1995=100, 1995-2015 

και πρόβλεψη 2016). 

100

120

140

160

180

200

220

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

έτ
ο

ς 
1

9
9

5
=1

0
0

Πηγή: Ameco Database, Ευρωπαϊκή Επιτροπή                                                         

Ελλάδα 

Ισπανία 

Κύπρος 

Ιταλία 

Πορτογαλία 



Κεφάλαιο 4 

56 

Σε διεθνή σύγκριση (διάγραμμα 4.3), οι μέσες μικτές (χρηματικές) αποδοχές στην Κύπρο 

αυξήθηκαν μέχρι και το 2012 με ρυθμούς υψηλότερους από τις άλλες χώρες της νότιας Ευ-

ρώπης με εξαίρεση την Ελλάδα, μαζί με την οποία είναι οι μοναδικές χώρες, μεταξύ των πε-

ρισσότερο προηγμένων χωρών της ΕΕ, στις οποίες υπήρξαν μειώσεις των αποδοχών στη 

διάρκεια της ύφεσης. Στην Ισπανία και την Ιταλία υπήρξε απλώς επιβράδυνση ενώ στην Πορ-

τογαλία οι αποδοχές παρέμειναν στάσιμες περίπου στο επίπεδο του 2007-2008. 

Στην κατάταξη των 15 πιο προηγμένων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήριο τις 

μικτές αποδοχές (ακαθάριστος χρηματικός μισθός + εισφορές εργοδότη), η Κύπρος διατηρεί 

μια από τις κατώτερες θέσεις μαζί με την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Εξαιτίας της περιορι-

στικής πολιτικής που ασκήθηκε κατά τη διετία 2013-2014, έχει αυξηθεί σημαντικά η από-

στασή της Κύπρου από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Στο διάγραμμα 4.4 φαίνεται η πλήρης κα-

τάταξη των χωρών με βάση τις ετήσιες αποδοχές ανά απασχολούμενο το 2016. Είναι ευδιά-

κριτη η ταξινόμηση των χωρών σε τρεις ομάδες: Οι χώρες του ευρωπαϊκού βορρά μαζί με τη 

Γαλλία αποτελούν την ομάδα των υψηλών αποδοχών (μεγαλύτερων των 44 χιλιάδων ευρώ 

ετησίως). Η δεύτερη ομάδα χωρών με ενδιάμεσες αποδοχές εργασίας (35-42 χιλιάδες ευρώ) 

αποτελείται από τέσσερις μεγάλες χώρες: Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Ισπανία. Αξιοση-

μείωτη είναι η θέση της Γερμανίας στο μέσο της κατάταξης. Η τρίτη ομάδα, μεσαίων προς 

χαμηλές αποδοχές εργασίας αποτελείται από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. 

Υπάρχει και μια τέταρτη ομάδα χωρών, που δεν περιλαμβάνεται στο διάγραμμα, με χαμηλές 

αποδοχές εργασίας, που είναι οι χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, με εξαίρεση 

την Σλοβενία που συμμετέχει πλέον στην τρίτη ομάδα. 

Διάγραμμα 4.4. Ετήσιες μι-

κτές αποδοχές ανά απασχο-

λούμενο στις χώρες της ΕΕ-

15 (σε χιλιάδες ευρώ). 
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Σε διεθνή σύγκριση, η αγοραστική δύναμη των μικτών αποδοχών ανά απασχολούμενο  στην 

Κύπρο αυξήθηκε μέχρι και το 2009 με ρυθμούς υψηλότερους από τις άλλες χώρες της νότιας 

Ευρώπης με εξαίρεση την Ελλάδα. Οι μοναδικές χώρες μεταξύ των περισσότερο προηγμένων 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπήρξαν ιστορικά υψηλές μειώσεις της αγορα-

στικής δύναμης των μισθών στη διάρκεια της ύφεσης ήταν η Κύπρος (-10,2%, υποχώρηση 

στο επίπεδο του 2002), η Πορτογαλία (-8,2%, υποχώρηση στο 1998) και η Ελλάδα (-20,0%, 

υποχώρηση το επίπεδο του 2001). Στην Ισπανία και την Ιταλία η μείωση ήταν περιορισμένη  

(-4,5% και -2,6% αντίστοιχα). Κατά το 2015 και το 2016, η αγοραστική δύναμη των αποδοχών 

παρουσίασε αύξηση στην Κύπρο (λόγω μείωσης του δείκτη τιμών καταναλωτή) και στην Ιτα-

λία ενώ παρέμεινε στάσιμη στις άλλες τρεις χώρες. 

Οι διαχρονικές μεταβολές του πραγματικού μισθού (δηλαδή της αγοραστικής δύναμης του 

μέσου χρηματικού μισθού) στην Κύπρο φαίνονται στο διάγραμμα 4.6 σε ετήσιες % μεταβο-

λές και σε επίπεδο. Η μείωση των πραγματικών μισθών εκκίνησε κατά το πρώτο τρίμηνο του 

2010 υπό την πίεση της αυξανόμενης ανεργίας, η οποία υπερέβη τότε το 6,5%. Η πτώση 

ολοκληρώθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και η άνοδος επανήλθε από το 2015. 

Το γεγονός ότι οι αυξήσεις των πραγματικών αμοιβών εργασίας στην Κύπρο, από το 1995 

έως το 2009 ήταν υψηλές σε διεθνή σύγκριση, σχετίζεται με το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των 

μισθωτών, όσον αφορά τις χρηματικές αποδοχές τους τείνουν να ευθυγραμμιστούν στην 

μακροχρόνια διάρκεια με τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της εργασίας, στον βαθ-

μό βεβαίως που το επιτρέπει ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσε-

ων. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει την ισχύ οικονομικού νόμου, με την έννοια ότι ισχύει 
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για όλες τις χώρες και όλες τις εποχές: Μακροχρονίως, οι απαιτήσεις των μισθωτών προσαρ-

μόζονται αφενός στο επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας εκλαμβάνοντας την ως 

μέτρο ή ως δείκτη του γενικού πλούτου της κοινωνίας στον οποίο θεωρούν ότι είναι δίκαιο 

να έχουν συμμετοχή, και αφετέρου στο επίπεδο των τιμών καταναλωτή. Ως συνέπεια, οι 

χρηματικές αποδοχές εργασίας τείνουν να είναι υψηλότερες στις χώρες όπου οι τιμές και η 

παραγωγικότητα αυξάνονται ταχύτερα και αντιστρόφως. Με βάση αυτόν τον γενικό κανόνα, 

στην περίοδο πριν την κρίση ήταν φυσικό οι αυξήσεις των χρηματικών αμοιβών εργασίας 

στην Κύπρο να αυξάνονται ταχύτερα. Στο διάγραμμα 4.7 (βλ. στην επόμενη σελίδα) φαίνεται 

το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας (το οποίο περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές των μι-

σθωτών και την τεκμαρτή αμοιβή εργασίας των αυτοαπασχολουμένων) ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

σε συνάρτηση με το ποσοστό απασχόλησης. Προκύπτει από την σύγκριση αυτή, ότι η πτώση 

του ποσοστού απασχόλησης (ή ισοδύναμα, η άνοδος του ποσοστού ανεργίας), η οποία εκκί-

νησε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009, οδήγησε σε μείωση το εισοδηματικό μερίδιο της 

εργασίας μετά από ένα εξάμηνο, δηλαδή από το πρώτο τρίμηνο του 2010. Χρονική υστέρηση 

παρατηρούμε και κατά το τέλος της ύφεσης, όταν το ποσοστό απασχόλησης σταθεροποιή-

θηκε σε χαμηλό επίπεδο στη διάρκεια του 2014 ενώ η απόκριση του μεριδίου εργασίας σε 

αυτήν την σταθεροποίηση επήλθε τουλάχιστον ένα έτος αργότερα. Η ίδια διαπίστωση ισχύει 

και για την άνοδο του ποσοστού απασχόλησης (2015-2016) που ελκύει το εισοδηματικό με-

ρίδιο της εργασίας προς τα άνω. Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι υπάρχει στενή σχέ-

ση μεταξύ των δύο μεγεθών (η οποία εμφανίζεται και ως ισχυρή στατιστική συσχέτιση). Ω-

στόσο, ενδέχεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστη-

κε, να έχει επέλθει διαρθρωτική μετατόπιση στην σχέση μεταξύ ποσοστού απασχόλησης (ή 

ισοδύναμα του ποσοστού ανεργίας) και μεριδίου της εργασίας, με την έννοια ότι ενδέχεται 

οι δυνάμεις της εργασίας, για το ίδιο ποσοστό ανεργίας, να μπορούν πλέον να επιτύχουν 

μικρότερο μερίδιο της εργασίας (επειδή οι τροποποιημένες θεσμικές συνθήκες που προέκυ-

ψαν από την εφαρμογή του μνημονίου λειτουργούν υπέρ των επιχειρήσεων αποδυναμώνο-

ντας την διαπραγματευτική ισχύ των μισθωτών). Ένδειξη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι η 

χρονική υστέρηση που παρουσιάζει η ανάκαμψη του μεριδίου της εργασίας έναντι του 

ποσοστού απασχόλησης στο διάγραμμα 4.7.  
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Η ίδια ένδειξη, με διαφορετικό τρόπο, φαίνεται στο διάγραμμα 4.8: ενώ η συσχέτιση μεταξύ 

των δύο μεγεθών για το χρονικό διάστημα από το πρώτο τρίμηνο του 2008 έως το δεύτερο 

τρίμηνο του 2016 περιγράφεται από την ευθεία ΑΑ’, κατά την επαναφορά του ποσοστού 

ανεργίας σε κατώτερα επίπεδα στη διάρκεια της ανάκαμψης (πρώτο τρίμηνο 2015 έως δεύ-

τερο τρίμηνο 2016), το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας δεν ακολουθεί τον προηγούμενο 

δρόμο επαναφοράς σε υψηλότερα επίπεδα (δηλαδή δεν ακολουθεί την ευθεία ΑΑ’ με κα-

τεύθυνση από το Α’ προς το Α), αλλά έναν χαμηλότερο δρόμο που ορίζεται από την ευθεία 

ΒΒ’. Ενδέχεται, βεβαίως, το φαινόμενο αυτό να οφείλεται σε καθαρή χρονική υστέρηση, και 

τελικώς η συσχέτιση να επανέλθει πλήρως στη ευθεία ΑΑ’ μετά από μια περίοδο προσαρμο-

γής. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα έχουμε απλώς ετεροχρονισμένη απόκριση του μεριδίου της 

Διάγραμμα 4.7. Εισοδηματικό 

μερίδιο της εργασίας % του ΑΕΠ 

και ποσοστό απασχόλησης. 
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εργασίας (επομένως των μισθών) στις μειώσεις του ποσοστού ανεργίας. Εάν, αντιθέτως, 

επιβεβαιωθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα ότι η γραμμή συσχέτισης στο εξής θα είναι η ΒΒ’, 

τότε θα πρέπει να δεχθούμε ότι έχουμε διαρθρωτική μεταβολή στον συσχετισμό δυνάμεων 

μεταξύ επιχειρήσεων και μισθωτών, η οποία θα συνίσταται ότι για το ίδιο ποσοστό ανεργίας 

οι εργαζόμενοι θα μπορούν να καρπώνονται εισοδηματικό μερίδιο μικρότερο από την προ 

του 2013 περίοδο κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (πριν από την αναδιανεμητική πα-

ρέμβαση του Δημοσίου).  

Μια τέτοια διαρθρωτική μετατόπιση, θα σημαίνει, ισοδύναμα προς τα παραπάνω, ότι για το 

ίδιο ποσοστό ανεργίας, το εισοδηματικό μερίδιο της ιδιοκτησίας (κέρδη, τόκοι και πρόσοδοι) 

θα είναι αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.  

Το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ο λόγος του συνολικού 

εισοδήματος των μισθωτών και των αυτοαπασχολουμένων από εργασία, προ φόρων και πριν 

αφαιρεθούν οι εργοδοτικές εισφορές, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αποτελεί επομένως δείκτη της 

πρωτογενούς διανομής προϊόντος (πρωτογενούς, δηλαδή πριν από την αναδιανεμητική πα-

ρέμβαση του κράτους). Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως δείκτης της αμοιβής εργασί-

ας υπολογισμένης ως ποσοστό του συνολικού χρόνου εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη 

μονάδα του χρόνου (π.χ. ενός έτους ή ενός τριμήνου). Επομένως, πολλαπλασιάζοντας το 

μερίδιο της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ με τον συνολικό χρόνο εργασίας προσδιορίζουμε 

έναν δείκτη των ωρών εργασίας που διατέθηκαν μέσα στη μονάδα του χρόνου για την συ-

ντήρηση και την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης στο σύνολο της οικονομίας. Το απο-

τέλεσμα αυτών των υπολογισμών φαίνεται στο διάγραμμα 4.9. Οι ώρες εργασίας που διατί-

θεντο για την συντήρηση και την αναπαραγωγή των εργαζόμενων τάξεων (πριν από τις ανα-

διανεμητικές παρεμβάσεις του Δημοσίου) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 είχαν μειωθεί 

περίπου κατά το 1/5 έναντι του τρίτου τριμήνου του 2009, όταν οι αντίστοιχες ώρες είχαν 

φθάσει στο ιστορικά υψηλότερο σημείο τους. 

 

Διάγραμμα 4.9. Ώρες εργασίας 

που διατέθηκαν για την συντή-

ρηση και αναπαραγωγή της 

εργασιακής δύναμης στο σύνο-

λο της οικονομίας πριν από τις 

αναδιανεμητικές παρεμβάσεις 

του Δημοσίου. 
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• Μοναδιαίο κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους 
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας (ή κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος) υπολογίζεται με 

βάση την παραγωγικότητα της εργασίας και τις ετήσιες μικτές αποδοχές ανά απασχολούμε-

νο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα: 

Οι μεταβολές του μοναδιαίου κόστους εργασίας φαίνονται στο διάγραμμα 4.10 (βλ. στην 

επόμενη σελίδα) για τις χώρες της νότιας Ευρώπης που ανήκουν στην ευρωζώνη.  

Μεταξύ των 15 πιο προηγμένων χωρών της ΕΕ, η Κύπρος ανήκει στην ομάδα των χωρών με 

συγκριτικά χαμηλό μοναδιαίο κόστος εργασίας, την οποία αποτελούν οι χώρες του ευρωπαϊ-

κού νότου. Τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου η Κύπρος παρουσί-

αζε το χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος εργασίας, το οποίο είναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο 

της Ελλάδας (διάγραμμα 4.10).  

Οι χώρες συγκριτικά χαμηλού κόστους εργασίας περιλαμβάνουν δύο διακριτά υποσύνολα: 

τρεις χώρες έχουν το ελάχιστο κόστος (Ελλάδα, Κύπρος και Πορτογαλία) ενώ η Ιταλία και η 

Ισπανία ανήκουν σε μια ζώνη κόστους υψηλότερη. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις προκαλούν αναπόφευκτα το ερώτημα για ποιο λόγο οι χώρες 

της ευρωζώνης που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην διάρκεια της τρέχουσας 

κρίσης είναι οι χώρες της νότιας Ευρώπης, στις οποίες το μοναδιαίο κόστος εργασίας είναι 

χαμηλό. Το ερώτημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι η περαιτέρω μείωση του κόστους ερ-

γασίας έχει προταθεί, και ακόμη προτείνεται, από τους διεθνείς οργανισμούς και την πλειο-

ψηφία των οικονομολόγων ως η λύση ή έστω ένα μέρος της λύσης των προβλημάτων των 

χωρών αυτών. Στην κορυφή της κατάταξης των χωρών με κριτήριο τις επιδόσεις στο διεθνές 

εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, τοποθετούνται οι χώρες που έχουν υψηλό μοναδιαίο κό-

στος εργασίας. Αυτή και μόνον η παρατήρηση καταδεικνύει ότι η ανταγωνιστικότητα είναι 

ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αναχθεί σε απλές ερμηνεί-

ες όπως αυτή που κυριαρχεί σήμερα και σύμφωνα με την οποία η ανταγωνιστικότητα έχει ως 

μέτρο της το μοναδιαίο κόστος εργασίας. 
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Το διάγραμμα 4.11 συνοψίζει την σύγκριση του κόστους εργασίας στην Κύπρο έναντι των 37 

κυριοτέρων εμπορικών εταίρων της. Διακρίνονται δύο περίοδοι, μία περίοδος ανόδου και 

μία περίοδος μείωσης του κόστους: 2000-2012 και 2013-2016 αντίστοιχα. Όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε σημαντικά, κατά την περίοδο 2000-

2005 (+10%), παρέμεινε σχεδόν σταθερό μέχρι το 2011 και από το 2012 μέχρι και το 2016 

μειώθηκε περίπου στο επίπεδο του 2000. 

Διάγραμμα 4.10. Κόστος εργα-

σίας ανά μονάδα προϊόντος 

στις χώρες συγκριτικά χαμηλού 

κόστους εργασίας της ΕΕ-15 

(1995-2015 και πρόβλεψη 2016). 
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Διάγραμμα 4.11. Σύγκριση μο-

ναδιαίου κόστους εργασίας 

στην Κύπρο με το αντίστοιχο 

μέγεθος στους 37 κυριότερους 

εμπορικούς εταίρους (έτος βά-

σης 2010=100, 2000-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 
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Για τα εισοδήματα του κεφαλαίου χρησιμοποιούμε τρεις δείκτες: το σύνολο των εισοδημά-
των κέρδη+τόκοι+πρόσοδοι προ φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το μέσο περιθώριο κέρ-
δους, και το εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στο διάγραμμα 4.12 
φαίνονται τα εισοδήματα της εργασίας (μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων) και του κεφα-
λαίου, προ φόρων. Η μείωση των αμοιβών της εργασίας στο τέλος της περιόδου που εξετά-
ζουμε έναντι του ιστορικά υψηλότερου σημείου (2011) είναι ευδιάκριτη επειδή ανήλθε σε 
16,5% ενώ του κεφαλαίου είναι δυσδιάκριτη διότι ήταν μόλις 3,5%. Μόνο στο τέλος της πε-
ριόδου, κατά την ανάκαμψη της οικονομίας η αμοιβή της εργασίας παρουσίασε μικρή άνο-
δο. Η αναδιανομή του εισοδήματος από την εργασία στο κεφάλαιο επιβεβαιώνεται, τόσο 
από την άνοδο του μέσου περιθωρίου κέρδους (διάγραμμα 4.13), το οποίο παραμένει σε 
επίπεδα σαφώς υψηλότερα από την προ κρίσης περίοδο παρά την πρόσφατη μικρή υποχώ-
ρησή του, όσο και από την αύξηση του εισοδηματικού μεριδίου του κεφαλαίου % του ΑΕΠ 
(διάγραμμα 4.14). 
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Διάγραμμα 4.13. Μέσο περιθώ-

ριο κέρδους (2006-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 
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Διάγραμμα 4.14. Εισοδηματικό 

μερίδιο του κεφαλαίου % του 

ΑΕΠ (2006-2015 και πρόβλεψη 

2016). 
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Από το 2008 και μετά, δεν παρατηρείται πλέον μακροχρόνια ανοδική τάση της παραγωγικό-

τητας αλλά διακυμάνσεις γύρω από την ίδια σταθερή τιμή που είχε διαμορφωθεί το 2008 

(διαγράμματα 2.8 και 3.16, στα κεφάλαια 2 και 3 αντίστοιχα). Η απουσία αυξητικής μακρο-

χρόνιας τάσης σχετίζεται με το γεγονός ότι η οικονομία εισήλθε από την αρχή της κρίσης σε 

φάση αρνητικής συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου, του οποίου η επένδυση μεταφέρει στις 

παραγωγικές διαδικασίες την τεχνολογική και οργανωτική πρόοδο. Επειδή στη διάρκεια της 

ανάκαμψης δεν υπήρξε ουσιαστικά ανατροπή της δυσμενούς επενδυτικής συγκυρίας, η μα-

κροχρόνια στασιμότητα της παραγωγικότητας συνεχίζεται. Έτσι, στη διάρκεια της ανάκαμψης 

οι αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας περιορίστηκαν σε μικρές αυξήσεις της τάξης 

του 1% που οφείλονται στην ομαλή πορεία του οικονομικού κύκλου1. Ως αποτέλεσμα, η αύ-

ξηση της παραγωγής 2015-2016 επιτεύχθηκε κατά τα 2/3 περίπου με αύξηση της απασχόλη-

σης και κατά το 1/3 μόνο με αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Συνεχίστηκε, έτσι, 

το ίδιο φαινόμενο που ίσχυε και κατά την ύφεση, δηλαδή ότι υπάρχει ισχυρή στατιστική 

συσχέτιση μεταξύ των αυξήσεων του ΑΕΠ και των αυξήσεων του αριθμού των απασχολουμέ-

νων. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 5.1. 

Ως αποτέλεσμα, η αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, όπως προκύπτει από τους Εθνι-

κούς Λογαριασμούς, κατά τη διετία της ανάκαμψης ανήλθε σε 0,8% το 2015 και 1,8% το 

2016. Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού2, 

                                                 
1 Σε υψηλότερη κλίμακα παραγωγής πραγματοποιούνται οικονομίες στην χρήση της εργασίας και 

αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας, και αντιστρόφως. Το φαινόμενο αυτό στατιστικά περιγρά-

φεται από την κυκλική συνιστώσα της παραγωγικότητας. 
2 Στην έκθεση αυτή, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της απασχόλησης από τους Εθνικούς Λογαριασμούς 

όταν αυτά συσχετίζονται ή συγκρίνονται με μακροοικονομικές μεταβλητές. Αντιθέτως, όταν συσχετί-

ζονται ή συγκρίνονται με μεταβλητές της αγοράς εργασίας χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού.  
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κατά το 2015, όχι μόνον δεν υπήρξε αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 0,8% 

αλλά και μείωση 1,4% (διάγραμμα 5.2, βλ. στην επόμενη σελίδα). Για το σύνολο της διετίας 

2015-2016, η αύξηση της απασχόλησης ήταν 2,6% σύμφωνα με τους Εθνικούς Λογαρια-

σμούς και μόνον 1,1% κατά την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.  

Ο αριθμός των ανέργων κατά το 2016 ανέρχεται σε περίπου 52 χιλιάδες άτομα σε μέσο ετή-

σιο επίπεδο και είναι κατά 15% υψηλότερος από το τριπλάσιο του αντίστοιχου αριθμού το 

2008. Για το 2017, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν μείωση του αριθ-

μού των ανέργων κατά επιπλέον 5 χιλιάδες άτομα λόγω της συνέχισης της ανάκαμψης. 

Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας φαίνεται στο διάγραμμα 5.3. Συγκρίνοντας τα δύο δια-

γράμματα, 5.2 και 5.3, παρατηρούμε το παράδοξο ότι σε μείωση της απασχόλησης (2015 και 

2016) αντιστοιχεί μια ραγδαία πτώση του ποσοστού ανεργίας. Η εξήγηση για αυτό το εκ 

πρώτης όψεως παράδοξο βρίσκεται στο γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας δεν εξαρτάται 

μόνο από τις μεταβολές του αριθμού των απασχολουμένων αλλά και από τις μεταβολές του 

εργατικού δυναμικού.  

Διάγραμμα 5.2. Ετήσιες ποσο-

στιαίες μεταβολές αριθμού 

απασχολουμένων. 
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Διάγραμμα 5.3. Ποσοστό α-

νεργίας. 
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Σε εκθέσεις προηγουμένων ετών του ΙΝΕΚ, είχε γίνει η διαπίστωση ότι ενώ από το καλοκαίρι 

του 2008 έως το τέλος του 2009 η απασχόληση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη (διά-

γραμμα 5.2), υπήρξε τότε επιδείνωση της ανεργίας η οποία προήλθε αποκλειστικά από την 

μεγέθυνση του εργατικού δυναμικού κατά την ίδια χρονική περίοδο. Κατά το 2015-2016, 

έχουμε το αντίστροφο φαινόμενο, όπου το εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται θεαματικά 

υπερακοντίζοντας τις μειώσεις της απασχόλησης του 2015 (διάγραμμα 3.14 κεφαλαίου 3).  

Η εξήγηση αυτών των αντιφατικών κινήσεων του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την απα-

σχόληση ανάγεται σε δύο διαφορετικούς μηχανισμούς που επιδρούν στις μεταβολές της 

προσφοράς εργασίας:  

1. Καταρχάς, στη διάρκεια της ύφεσης, όταν αυξάνεται η ανεργία, μειώνονται οι μισθοί και 

στενεύουν τα περιθώρια δανεισμού, τα νοικοκυριά τείνουν να προσφέρουν περισσότερη 

εργασία προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν, αφενός μεν, την μείωση του εισοδήματός 

τους, αφετέρου δε, την γενικευμένη ανασφάλεια που επικρατεί μεταξύ των μισθωτών σε 

συνθήκες αυξημένης ανεργίας.  

2. Ωστόσο, η υψηλή και παρατεταμένη ανεργία, οδηγεί σε αποτυχία την προσπάθεια ση-

μαντικής μερίδας των ανέργων να καταλάβουν μια θέση εργασίας ακόμη και μετά από 

επίμονες απόπειρες. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο της αποθάρρυνσης, που εξωθεί αυ-

τήν την μερίδα ανέργων στην παραίτηση και στην αποχώρηση από το εργατικό δυναμικό.  

Επομένως, οι μεταβολές του εργατικού δυναμικού εξηγούνται από αυτές τις δύο αντίρροπες 

δυνάμεις που δημιουργεί η κρίση: αφενός από την αποθάρρυνση, αφετέρου από την επιτα-

κτική ανάγκη αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος και διασφάλισης έναντι της αβεβαιό-

τητας που προκαλεί η ανεργία.  

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού προσφέρει ισχυρές ενδείξεις ότι η αποθάρρυνση και η ροπή 

προς απόσυρση από την αγορά εργασίας παρέμειναν κατά το 2015 και το 2016 εξίσου έντο-

νες με το 2013, και φτάνουμε σε αυτή τη διαπίστωση ακόμη και αν διορθώσουμε τις μετα-

βολές του εργατικού δυναμικού με τις μεταβολές του πληθυσμού (διότι κατά την ίδια περίο-

δο μειώθηκε ο πληθυσμός ηλικίας 15-64 ετών).  

Η πιθανότερη ερμηνεία είναι, λοιπόν, ότι ο παράγοντας της αποθάρρυνσης απέκτησε μεγάλο 

βάρος όταν πλέον το ποσοστό ανεργίας είχε προσεγγίσει το ιστορικά υψηλότερο επίπεδό 

του μετά από συνεχή πενταετή άνοδο ενώ ο παράγοντας της αναπλήρωσης του χαμένου 

εισοδήματος (επίπτωση του “πρόσθετου εργαζόμενου”) παρέμεινε αμετάβλητος καθώς οι 

μειώσεις των ονομαστικών μισθών κατά το 2015 ήταν περιορισμένες και πολύ μικρότερες 

από τις αντίστοιχες των προηγουμένων ετών (διάγραμμα 4.2 κεφαλαίου 4).  

Έτσι, ενώ ο παράγοντας της ανάγκης να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα εξηγεί την μεγέ-

θυνση του εργατικού δυναμικού από το καλοκαίρι του 2008 έως το τέλος του 2009 (και την 

στασιμότητά του κατά το 2012-2014 εν μέσω οξύτατης ύφεσης), ο παράγοντας της αποθάρ-

ρυνσης εξηγεί την μείωση του 2015 και του 2016 (σε συνδυασμό και με την μείωση του πλη-

θυσμού). 

Μια ένδειξη μεταστροφής του κλίματος από την αποθάρρυνση στην ενθάρρυνση υπάρχει 

μόνο στα στατιστικά στοιχεία του δευτέρου τριμήνου του 2016 (τελευταία διαθέσιμα στοι-

χεία κατά τον χρόνο σύνταξης αυτής της έκθεσης), όταν εμφανίζεται η πρώτη αύξηση της 

απασχόλησης στο στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.  

Ενδέχεται, ένα μέρος της αποθάρρυνσης να οφείλεται στην επιδείνωση της ποιότητας της 

απασχόλησης (στην οποία αναφερόμαστε παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο), επιδείνωση που 

μεταφέρει στα νοικοκυριά την αίσθηση ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει επιδει-

νωθεί, όχι μόνο διότι δεν παρουσιάζει αξιόλογη αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, ε-
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πομένως των ευκαιριών εξεύρεσης εργασίας, αλλά και επειδή οι νέες θέσεις εργασίας είναι 

κακής ποιότητας. 

Εάν υποθέσουμε ότι η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων μέχρι το τέλος του τρέχο-

ντος έτους θα έχει ανέλθει σε 1,8% (σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής), η συνολική μείωση της απασχόλησης κατά 12% έναντι του 2011 θα έχει 

περιοριστεί σε περίπου 10%.  

Εάν συνεχιζόταν με τους ίδιους ρυθμούς η αναίρεση της συνολικής απώλειας σε απασχόλη-

ση, που επήλθε κατά την τριετία της βαθιάς ύφεσης των ετών 2012-2014, το τέλος της διαδι-

κασίας θα βρίσκεται στο έτος 2022 και θα έχουν χρειαστεί συνολικά έξι έτη για την πλήρη 

ανάκτηση του χαμένου αριθμού απασχολουμένων. 

Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το 2022 ο αριθμός των απασχολουμένων θα επανέλθει στο 

επίπεδο του 2011. Το ενδεχόμενο, όμως, να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο, αδιάλει-

πτης ανάπτυξης της οικονομίας επί οκτώ συναπτά έτη (2014-2022) χωρίς φάσεις επιβράδυν-

σης ή ύφεσης, επομένως επίτευξης μεγέθυνσης της απασχόλησης με μέσο ετήσιο ρυθμό 

περίπου 2%, είναι απίθανο, εκτός εάν υπάρξουν έκτακτες, μεγάλης σημασίας εξωτερικοί 

παράγοντες που θα μετατρέψουν την διάρθρωση της οικονομίας (όπως π.χ. η λύση του Κυ-

πριακού ζητήματος ή κάποιες θεαματικές εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής ενεργειακών 

πρώτων υλών). Επομένως, εάν δεν υπάρξουν δραστικές αλλαγές στην διάρθρωση της οικο-

νομίας (π.χ. λύση του Κυπριακού, αναβάθμιση του τουρισμού κλπ), θα ήταν υπερβολικά 

αισιόδοξη η προσδοκία ότι το 2022 θα έχει επανέλθει η απασχόληση στο επίπεδο που βρι-

σκόταν πριν από την μεγάλη ύφεση της τριετίας 2012-2014. 

Στο διάγραμμα 5.4 (βλ. στην επόμενη σελίδα), που περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα (άνω 

και κάτω) για ευκρινέστερη ανάγνωση, φαίνονται το εργατικό δυναμικό, ο αριθμός απασχο-

λουμένων και το ποσοστό ανεργίας. Στο επάνω τμήμα φαίνεται ο αριθμός ανέργων ως δια-

φορά μεταξύ της καμπύλης του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης και γίνεται αντι-

ληπτό ότι η μείωση της ανεργίας κατά το 2015-2016 οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην 

μείωση του εργατικού δυναμικού. Αυτό γίνεται φανερό και από την ομοιότητα που παρου-

σιάζουν οι μεταβολές της καμπύλης του εργατικού δυναμικού και του ποσοστού ανεργίας 

στο κάτω μέρος του ίδιου διαγράμματος. 

Η ανεπάρκεια του δείκτη του ποσοστού ανεργίας να περιγράψει την κατάσταση στην αγορά 

εργασίας από την πλευρά όσων υφίστανται τις συνέπειες της ανεργίας, και ακόμη περισσό-

τερο η παραπλανητική εικόνα που δίνει στην παρούσα συγκυρία, όπου μια επιδείνωση της 

αγοράς εργασίας (μείωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας και του εργατικού δυναμικού 

άρα μείωση και του δυνητικού ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας) εμφανίζεται ως βελτίω-

ση, επιβάλλει  

1. να λαμβάνουμε υπόψη μας σε ποιο βαθμό η μεταβολή του ποσοστού α-

νεργίας αντανακλά μεταβολές της απασχόλησης, του εργατικού δυναμι-

κού ή του πληθυσμού, 

2. να διορθώνουμε τον δείκτη ώστε να αντανακλά τις πραγματικές αλλαγές 

στην αγορά εργασίας που έχουν κοινωνικές συνέπειες, και  

3. να χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς ως προς το ποσοστό ανεργίας δείκτες 

που αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση του προβλήματος.  



Κεφάλαιο 5 

70 

  

Διάγραμμα 5.4. Εργατικό 

δυναμικό, αριθμός απα-

σχολουμένων και ποσοστό 

ανεργίας. 
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• Διόρθωση του ποσοστού ανεργίας με τις μεταβολές του αριθμού των ωρών εργασίας  

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο, είναι διαδεδομένη η διόρθωση του αριθμού των απασχο-

λουμένων με τις μεταβολές του αριθμού των ωρών εργασίας. Η διόρθωση αυτή αφορά είτε 

την επίπτωση της μερικής απασχόλησης είτε την επίπτωση των μειωμένων ωραρίων που 

επιβάλλονται σε περιόδους ύφεσης από τις επιχειρήσεις σε εργαζόμενους πλήρους ωραρίου. 

Η διόρθωση γίνεται διότι αμφότερες οι επιπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδή 

εντύπωση ότι αυξήθηκε η ικανότητα της οικονομίας να αυξάνει την απασχόληση ενώ στην 

πραγματικότητα πρόκειται για επιμερισμό των ωρών εργασίας σε περισσότερα άτομα ή για 

γενική μείωση των ωρών εργασίας.  

Προκύπτει από την διόρθωση αυτή το μέγεθος του ισοδύναμου αριθμού απασχολουμένων 

που είναι ο αριθμός απασχολουμένων ο οποίος θα υπήρχε εάν το σύνολο των ωρών εργασί-

ας που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια ενός τριμήνου είχε πραγματοποιηθεί από εργα-

ζόμενους με πλήρες ωράριο σαράντα ωρών, και δείχνει με πιο ακριβή τρόπο την ικανότητα 

της οικονομίας να αυξάνει την απασχόληση. 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών του ΙΝΕΚ φαίνονται στο διάγραμμα 5.5. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.5, ο αριθμός των απασχολουμένων ακολούθησε πτωτική 

πορεία έως το δεύτερο τρίμηνο του 2016 όταν παρουσίασε σημαντική αύξηση και ένα πρώτο 

σημείο ανάκαμψης. Η πτώση της απασχόλησης είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν ο υπολογισμός 

γίνεται σε ισοδύναμο αριθμό απασχολουμένων. Η υπερεκτίμηση της απασχόλησης ανερχό-
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ταν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε επτά χιλιάδες άτομα και η αντίστοιχη υποεκτίμηση 

του ποσοστού ανεργίας σε δύο εκατοστιαίες μονάδες. Αναλυτικότερα, η εν λόγω υποεκτίμη-

ση για τα χρόνια της ανάκαμψης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Η υποεκτίμηση του ποσοστού ανεργίας εξαιτίας των μεταβολών στον μέσο αριθμό ωρών 

εργασίας είναι φαινόμενο πρόσφατο και διαχρονικά εντεινόμενο. Η καμπύλη του ισοδύνα-

μου αριθμού απασχολουμένων είναι μετατοπισμένη προς χαμηλότερες τιμές σε σχέση με 

τον τρέχοντα αριθμό απασχολουμένων από τα πρώτα τρίμηνα του 2012 και μετά. Μέχρι τό-

τε, εξαιτίας της περιορισμένης έκτασης της μερικής απασχόλησης και των διαδεδομένων 

υπερωριών, ο αριθμός απασχολουμένων ήταν μικρότερος του ισοδύναμου αριθμού. Από το 

2012, η επέκταση της μερικής απασχόλησης και η μείωση των υπερωριών έχει οδηγήσει στο 

αντίστροφο αποτέλεσμα, δηλαδή σε μείωση της ισοδύναμης απασχόλησης σε επίπεδα χα-

μηλότερα του αριθμού απασχολουμένων και υποεκτίμηση του ποσοστού ανεργίας. Όπως 

φαίνεται στην γραμμή τάσης της διαφοράς της τρέχουσας από την ισοδύναμη απασχόληση 

(βλ. στο κάτω μέρος του διαγράμματος 5.5), όσο επεκτείνεται το φαινόμενο των λιγότερων 

ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τόσο αυξάνεται η υπερε-

κτίμηση της απασχόλησης (και συνακόλουθα η υποεκτίμηση του ποσοστού ανεργίας). 

  

 Ποσοστό ανεργίας 

Ποσοστό ανεργίας 
διορθωμένο με τις με-
ταβολές των ωρών ερ-

γασίας 

2015Q1 17,9% 19,8% 

2015Q2 14,8% 15,7% 

2015Q3 14,9% 14,9% 

2015Q4 12,9% 14,5% 

2016Q1 14,3% 16,4% 

2016Q2 12,3% 14,0% 
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• Εναλλακτικοί δείκτες ανεργίας και ποιότητας της απασχόλησης 

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 

αλλαγές της αγοράς εργασίας, αλλά και επειδή ο επίσημος ορισμός του δεν λαμβάνει υπόψη 

σημαντικές μερίδες του εργατικού δυναμικού που βρίσκονται στην ασαφή ζώνη μεταξύ α-

πασχόλησης και ανεργίας. Το Bureau of Labor Statistics (US Department of Labor), έχει ανα-

πτύξει μεθοδολογία με την οποία υπολογίζει δέσμη δεικτών που προκύπτουν από τροποποί-

ηση του συνήθως χρησιμοποιούμενου δείκτη (που είναι ο λόγος της ανεργίας προς το εργα-

τικό δυναμικό). Οι κυριότεροι από τους δείκτες αυτούς είναι οι εξής: 

Ο δείκτης U3 είναι ο συνήθως χρησιμοποιούμενος δείκτης του ποσοστού ανεργίας, του ο-

ποίου τα αδύναμα σημεία περιγράψαμε παραπάνω. Στο εξής θα αναφέρεται ως ποσοστό 

ανεργίας. Ο δείκτης U4 λαμβάνει υπόψη του το φαινόμενο της αποθάρρυνσης μιας μερίδας 

ανέργων που δεν καταγράφονται ως τέτοιοι. Ο U5 λαμβάνει υπόψη του, εκτός από το φαι-

νόμενο της αποθάρρυνσης και το εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, που αποτελείται 

από ανέργους ή άεργους που δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι για εργασία πλην όμως θα είναι 

διαθέσιμοι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο εξής θα αναφέρεται ως επαυξημένο ποσοστό 

ανεργίας. Ο U6 λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τα παραπάνω και την ακούσια μερική απα-

σχόληση μισθωτών που αναγκαστικά εργάζονται με μειωμένο ωράριο, είτε η μερική απα-

σχόληση έχει προκύψει από πρόσληψη είτε από μονομερή απόφαση του εργοδότη να μειώ-

σει το ωράριο. Στο εξής θα αναφέρεται ως ποσοστό ανεργίας και υποαπασχόλησης. 

Ο συνήθως χρησιμοποιούμενος δείκτης για το ποσοστό ανεργίας (U3) παραμένει αναντικα-

τάστατος για τις αναλύσεις μακροοικονομικού ενδιαφέροντος διότι δείχνει την πίεση που 

ασκεί η ανεργία επί των μισθών. Είναι επομένως ένας δείκτης που περιγράφει την κατάστα-

ση της αγοράς εργασίας από την άποψη της οικονομίας, αλλά αδυνατεί να περιγράψει την 

κατάσταση της αγοράς εργασίας από την άποψη της κοινωνίας. Αναφέρεται στην οικονομική 

λειτουργία της ανεργίας αλλά δεν αναφέρεται στις κοινωνικές της επιπτώσεις, δεν περιγρά-

φει την έκταση των επιπτώσεων της ανεργίας στην κοινωνία. 

Το κενό αυτό καλύπτουν οι τροποποιημένοι δείκτες του ποσοστού ανεργίας: ο U4 ενσωμα-

τώνει τους αποθαρρημένους, και ο U5 επιπλέον το εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, 

που αποτελείται κυρίως από όσους αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι διαθέσιμοι στο άμεσο 

μέλλον. Ο δείκτης U5, επομένως, αναφέρεται σε μια διευρυμένη έννοια του εργατικού δυ-

ναμικού και επομένως περιγράφει καλύτερα την έκταση της ανεργίας από την πλευρά των 

κοινωνικών της επιπτώσεων. 

Ωστόσο, ακόμη πιο χρήσιμος δείκτης από την άποψη αυτή είναι ο U6, οποίος είναι δείκτης 

ανεργίας και υποαπασχόλησης διότι περιλαμβάνει εκτός από τους ανέργους και την ακούσια 

μερική απασχόληση, διότι είναι υποαπασχολούμενοι επειδή εργάζονται με μειωμένο ωράριο 

χωρίς να το έχουν επιλέξει.  

Οι υπολογισμοί του ΙΝΕΚ για την Κύπρο φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα: 

Στο διάγραμμα 5.6 φαίνονται οι εναλλακτικοί δείκτες U5 (επαυξημένο ποσοστό ανεργίας) και 

U6 (ποσοστό ανεργίας και υποαπασχόλησης) σε σύγκριση με το ποσοστό ανεργίας (U3). 
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Στο διάγραμμα 5.7 φαίνονται οι τέσσερις κατηγορίες που συγκροτούν το σύνολο της ανεργί-

ας και της υποαπασχόλησης.  

Μεθοδολογικό σημείωμα  

O πλέον διαδεδομένος εναλλακτικός δείκτης ως προς το ποσοστό ανεργίας, που χρησιμο-

ποιείται από όλους τους μελετητές, είναι ο λόγος απασχόλησης / πληθυσμού ηλικίας 15-64 

ετών, ο οποίος δεν εξαρτάται από τις μεταβολές στο εργατικό δυναμικό, αν και εξαρτάται 

από μεταβολές στον πληθυσμό. 

Εναλλακτικοί δείκτες του Bureau of Labor Statistics: 

 U3:   άνεργοι ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού 

 U4:   άνεργοι + αποθαρρημένοι ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού περιλαμβανο-

μένων σε αυτό των αποθαρρημένων 

 U5:   άνεργοι + αποθαρρημένοι + εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, ως ποσο-

στό του εργατικού δυναμικού περιλαμβανομένων σε αυτό των αποθαρρημένων και του εν 

δυνάμει πρόσθετου εργατικού δυναμικού 

 U6:   άνεργοι + αποθαρρημένοι + εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό + ακούσια 

μερική απασχόληση ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού περιλαμβανομένων σε αυτό των 

αποθαρρημένων και του εν δυνάμει πρόσθετου εργατικού δυναμικού. 

Ορισμοί κατηγοριών εργατικού δυναμικού 

Υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης είναι οι μερικώς απασχολούμενοι που επιθυμούν 

και είναι διαθέσιμοι να εργαστούν περισσότερες ώρες εάν τους δοθεί η δυνατότητα. 

Το εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό είναι κυρίως άτομα που αναζητούσαν εργασία 

κατά τον τελευταίο μήνα αλλά δεν ήταν διαθέσιμοι να αναλάβουν εργασία μέσα στις επόμε-

νες δύο εβδομάδες, καθώς και άτομα που αναζητούσαν παθητικά εργασία κατά τον τελευ-

ταίο μήνα και είναι διαθέσιμοι να την αναλάβουν άμεσα. 

Αποθαρρημένοι άνεργοι είναι οι άνεργοι που δεν αναζητούν εργασία αλλά θα ήθελαν να 

έχουν μια εργασία και είναι διατεθειμένοι να την αναλάβουν μέσα στις δύο επόμενες εβδο-

μάδες. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.6, το ποσοστό ανεργίας (U3), που ενδιαφέρει τις επιχειρή-

σεις και τους εργαζόμενους από την άποψη του μεταξύ τους ανταγωνισμού για την διανομή 

του προϊόντος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, ανερχόταν σε περίπου 12,5% το 2016 και στο 

βαθύτερο σημείο της ύφεσης βρισκόταν κατά προσέγγιση στο επίπεδο του 16%. Το ποσοστό 

ανεργίας και υποαπασχόλησης (U6), το οποίο ενδιαφέρει τους εργαζόμενους από την άποψη 

της οικονομικής δυσπραγίας την οποία υφίστανται λόγω της κρίσης, είναι κατά πολύ υψηλό-

τερο από το τρέχον ποσοστό ανεργίας: Κατά το 2016, ένα στα τέσσερα άτομα που συμμετέ-

χουν στο εργατικό δυναμικό ή βρίσκονται στις παρυφές του, είναι άτομα που επιδιώκουν να 

εργαστούν και αναγκάζονται να βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας ή υποαπασχόλησης. Βε-

βαίως, δεν αρκεί αυτή η εκτίμηση των εναλλακτικών δεικτών 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 παρουσιάζουμε παρακάτω την έκταση της προσωρινής απασχόλησης, της μερικής 

απασχόλησης, του αποθαρρημένου εργατικού δυναμικού, και της μακροχρόνιας ανεργίας. 
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Διάγραμμα 5.8. Προσωρινή απασχόληση, ακούσια μερική απασχόληση, αποθαρρημένοι ά-

νεργοι και εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, μακροχρόνια άνεργοι (σε χιλιάδες άτο-

μα, Τριμηνιαία στοιχεία 2008:1-2016:2, εποχικά διορθωμένα). 

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

 

Όλοι οι δείκτες ποιότητας της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι υπήρξε δραματική επιδείνωση 

στην αγορά εργασίας στη διάρκεια της ύφεσης. Με την ανάκαμψη της διετίας 2015-2016 

υπήρξε βελτίωση μόνον ενός μεγέθους, της μακροχρόνιας ανεργίας. Ο αριθμός των αποθαρ-

ρημένων ανέργων και των ακουσίως μερικώς απασχολουμένων παραμένουν στάσιμοι στα 

υψηλά επίπεδα που προσέγγισαν στην διάρκεια της ύφεσης, και προσωρινή απασχόληση 

αυξήθηκε περαιτέρω. Όλα τα μεγέθη έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλες διαστάσεις ενώ πριν 

την κρίση ήταν φαινόμενα μάλλον περιθωριακά. Η επιδείνωση αυτή στην ποιότητα της αγο-

ράς εργασίας έχει τόσο μεγάλο μέγεθος ώστε η διόρθωσή της θα απαιτούσε πολύ χρόνο και 

προσπάθεια, και κυρίως πολιτική βούληση. 
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• Η ανεργία ανά τμήμα της αγοράς εργασίας 

Η ανεργία δεν κατανέμεται εξίσου στις διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Κάνοντας χρή-

ση της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων διαιρούμε τον πληθυσμό των μισθωτών 

σε δύο τμήματα:  

Το πρώτο τμήμα αποτελείται από διευθυντές, μάνατζερ, επιστημονικά επαγγέλματα και 

βοηθητικά επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα  (ISCO 1, 2 και 3), που συγκροτούν τον 

πόλο της ειδικευμένης, διευθυντικής και διανοητικής εργασίας (του ιδιωτικού και του δημό-

σιου τομέα).  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται, από δύο μερίδες. Η πρώτη μερίδα είναι το υπαλληλικό προ-

σωπικό της ανειδίκευτης και ημι-ειδικευμένης διανοητικής εργασίας στον κλάδο των υπηρε-

σιών (πωλητές, υπάλληλοι γραφείου κλπ) (ISCO 4 και 5). Η δεύτερη μερίδα αποτελείται από 

ειδικευμένους, ημι-ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες των υπηρεσιών, της βιομηχα-

νίας και των κατασκευών (ISCO 7, 8 και 9).  

Το δεύτερο τμήμα της αγοράς εργασίας αποτελεί τον πόλο3 της ανειδίκευτης ή λιγότερο 

ειδικευμένης εργασίας, της χειρωνακτικής και μη διευθυντικής εργασίας. 

Στο διάγραμμα 5.9, όπου φαίνεται η κατάτμηση της μισθωτής εργασίας4 στα τμήματα που 

αναφέρονται παραπάνω, διακρίνουμε τις μεγάλες ανισότητες όσον αφορά τις καθαρές ω-

ριαίες αμοιβές εργασίας μεταξύ του πόλου της ειδικευμένης, διευθυντικής και διανοητικής 

εργασίας και του πόλου της ανειδίκευτης ή λιγότερο ειδικευμένης εργασίας, της χειρωνακτι-

κής και μη διευθυντικής εργασίας.  

Ωστόσο, η ανισότητα στις αμοιβές σχετίζεται, μεταξύ άλλων, και με το γεγονός ότι το πρό-

βλημα της ανεργίας έχει πολύ διαφορετική έκταση για κάθε μία από αυτές τις τρεις ταξικές 

μερίδες των απασχολουμένων. 

Το διάγραμμα 5.10 δείχνει την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων ανά ευρεία κατη-

γορία απασχολουμένων όπως τις ορίσαμε παραπάνω.  

Η πτώση της απασχόλησης για τους εργάτες, τεχνίτες και ανειδίκευτους 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. Κατά το 2015-2016, η πτώση 

ανακόπηκε αλλά τα στοιχεία της ανάκαμψης είναι ακόμη δυσδιάκριτα.  

Η πτώση της απασχόλησης για την διευθυντική - επιστημονική - τεχνική μερίδα απασχολου-

μένων είναι οριακή (της τάξης του 3%) και παρά τις κατά καιρούς διακυμάνσεις, η μακροχρό-

νια τάση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.  

Η μερίδα των υπαλλήλων των υπηρεσιών μεσαίας ειδίκευσης (κυρίως πωλητές και υπάλλη-

λοι γραφείου) είναι μια ενδιάμεση περίπτωση καθώς είχε στη διάρκεια της ύφεσης απώλειες 

                                                 
3 Χρησιμοποιούμε την έννοια του πόλου για να υποδηλώσουμε ότι στα επαγγέλματα αυτά συγκε-

ντρώνονται κατά πλειονότητα ορισμένα χαρακτηριστικά. Επομένως, αναφερόμαστε σε αυτά τα χαρα-

κτηριστικά με την στατιστική έννοια του όρου. 
4 Το σχήμα της κατάτμησης της μισθωτής εργασίας στην Κύπρο που φαίνεται στο διάγραμμα 5.9 κα-

ταστρώθηκε από το ΙΝΕΚ με βάση τα ατομικά στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το τρίτο 

τρίμηνο του 2014, στα πλαίσια της μελέτης The Effects of the Economic Crisis on GPG: A Comparative 

Analytical Report between Cyprus, Greece and Portugal, του προγράμματος Bridging the Gender Pay 

Gap. Transnational Cooperation: Greece, Portugal, Cyprus. 
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αλλά σαφώς μικρότερες από την εργατική μερίδα του εργατικού δυναμικού (της τάξης του 

15%). Στη διάρκεια της ανάκαμψης 2015-2016, όμως, έχει ανακάμψει πλήρως. 

Διάγραμμα 5.9. Προσωρινή απασχόληση, ακούσια μερική απασχόληση, αποθαρρημένοι ά-

νεργοι και εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, μακροχρόνια άνεργοι (σε χιλιάδες 

άτομα, 2014:3). Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
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Διάγραμμα 5.10. Αριθμός 

απασχολουμένων ανά 

ευρεία κατηγορία απα-

σχολουμένων (σε χιλιάδες 

άτομα).  
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• Η απασχόληση και η ανεργία των μεταναστών 

Ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων στην Κύπρο αυξανόταν μέχρι τον χειμώ-

να του 2010, οπότε και σταθεροποιήθηκε στο ιστορικά υψηλότερο σημείο του που ήταν 

περίπου 90 χιλιάδες άτομα. Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκε η αύξηση του εργατικού δυναμικού, 

ακόμη και μετά τον χειμώνα του 2010, μολονότι με μικρότερους ρυθμούς (διάγραμμα 5.11) 

πιθανότατα επειδή υπήρχε μερίδα μεταναστών που προσδοκούσε ότι η Κυπριακή οικονομία 

θα ανακάμψει. Φαίνεται ότι η πλάνη αυτή διαλύθηκε όταν το ποσοστό ανεργίας των αλλο-

δαπών υπερέβη το 10%, και ως συνέπεια, άρχισε η μείωση του εργατικού δυναμικού και η 

ταυτόχρονη μείωση του αντίστοιχου πληθυσμού. Στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης της τριε-

τίας 2012-2014, η απασχόληση των αλλοδαπών μειώθηκε περίπου κατά το 1/5 και το ποσο-

στό ανεργίας προσέγγισε το επίπεδο του 15%. Σε αυτό το επίπεδο η επίπτωση της αποθάρ-

ρυνσης απομάκρυνε από το εργατικό δυναμικό, και σε μεγάλο βαθμό από την χώρα, μια 

σημαντική μερίδα αλλοδαπών τόσο μεγάλη ώστε άρχισε να μειώνεται το ποσοστό ανεργίας. 

Με την ανάκαμψη του 2015-2016 εκκίνησε μια περίοδος δυσδιάκριτης αύξησης της απασχό-

λησης των αλλοδαπών εργαζομένων, η οποία σε συνδυασμό με την στασιμότητα του εργατι-

κού δυναμικού προκάλεσε περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας. 

Σε σύγκριση με την αγορά εργασίας των Κυπρίων, διακρίνουμε ως σημαντική διαφορά ότι το 

εργατικό δυναμικό φαίνεται να είναι περισσότερο ευέλικτο λόγω του νομαδικού χαρακτήρα 

του. 
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Τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού μας δίνουν την δυνατότητα να ελέγξουμε 

στατιστικά τον ισχυρισμό ότι η εργασία των μεταναστών θα μπορούσε να ευθύνεται, έστω εν 

μέρει, για την ανεργία Κυπρίων εργαζομένων. 

Ο τρόπος για να ελέγξουμε αυτόν τον ισχυρισμό είναι να εξετάσουμε την στατιστική συσχέ-

τιση του ποσοστού ανεργίας των Κυπρίων με το αντίστοιχο ποσοστό των αλλοδαπών. Εάν 

διαπιστώσουμε ότι η συσχέτιση είναι αρνητική, εάν δηλαδή η ανεργία των Κυπρίων αυξάνε-

ται όταν μειώνεται η ανεργία των μεταναστών, τότε ο ισχυρισμός δεν μπορεί να απορριφθεί. 

Αντιστρόφως, εάν διαπιστώσουμε ότι η στατιστική συσχέτιση είναι θετική, εάν δηλαδή η 

ανεργία των δύο ομάδων μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση (όταν αυξάνεται η ανεργία 

των Κυπρίων αυξάνεται και των αλλοδαπών), τότε ο ισχυρισμός ότι η παρουσία των αλλοδα-

πών μπορεί να ευθύνεται για αυξήσεις στην ανεργία των Κυπρίων πρέπει να απορριφθεί.  

Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης φαίνεται στο διάγραμμα 5.12. Τα ποσοστά ανεργίας 

μεταβάλλονται ταυτοχρόνως προς την ίδια κατεύθυνση, και επιπλέον η συσχέτιση είναι πολύ 

ισχυρή (όπως δείχνει ο συντελεστής συσχέτισης που ανέρχεται σε περίπου 0,9). 
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 Διανομή του εισοδήματος 

Η διανομή του εισοδήματος στην Κύπρο κατά το 2015 (τελευταίο έτος για το οποίο υπάρ-

χουν διαθέσιμα στοιχεία) φαίνεται στα διαγράμματα 6.1 έως 6.5.  

Το τέταρτο τεταρτημόριο, δηλαδή το 25% των πιο εύπορων ιδιοποιείται το 50% του εισοδή-

ματος. Στην άλλη άκρη της κατάταξης, το πρώτο τεταρτημόριο, δηλαδή το 1/4 των λιγότερο 

εύπορων ιδιοποιείται μόλις το 1/10 του εισοδήματος (διάγραμμα 6.1). Το 50% του πιο εύπο-

ρου πληθυσμού ιδιοποιείται περίπου τα 3/4 του εισοδήματος. Το 50% των λιγότερο εύπο-

ρων ιδιοποιείται το 28% του συνολικού εισοδήματος δηλαδή περίπου όσο το δεύτερο τεταρ-

τημόριο. 

Στο διάγραμμα 6.2 φαίνονται δύο δείκτες ανισότητας του εισοδήματος. Ο πρώτος δείκτης, 

που αναφέρεται ως S80/S20, είναι ο λόγος του εισοδήματος των 20% πιο εύπορων προς το 

εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων. Ο δεύτερος δείκτης, S75/S25, ορίζεται κατά αναλογία 

με τον S80/S20 για τα δύο ακραία τεταρτημόρια. 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.2, αμφότεροι οι δείκτες ανισότητας παρέμειναν σταθεροί 

από το 2006 μέχρι και το 2011, αλλά αυξήθηκαν θεαματικά στη διάρκεια της βαθιάς ύφεσης 

της τριετίας 2012-2014. Ο δείκτης S80/S20 ιδιαίτερα, από το επίπεδο του 4,5 προσέγγισε το 

5,5 (που σημαίνει ότι το εισόδημα των 20% πιο πλούσιων ήταν 5,5 φορές το αντίστοιχο ει-

σόδημα των φτωχότερων. Συγκριτικά μικρότερη αλλά και θεαματική ήταν η άνοδος του δεί-

κτη S75/S25. Κατά το 2015 υπήρξε μια πολύ μικρή διόρθωση στους δείκτες ανισότητας.  

Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι η ύφεση των ετών 2012-2014 είχε δραματικά αποτελέσματα 

στην διανομή του προϊόντος σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων. 

Η έκταση της διεύρυνσης των εισοδηματικών ανισοτήτων γίνεται φανερή από τις μεταβολές 

του δείκτη εισοδηματικών ανισοτήτων Gini, για τον οποίο διαθέτουμε στοιχεία για όλες τις 

αναπτυγμένες χώρες. Στο διάγραμμα 6.3, όπου φαίνεται η μεταβολή του δείκτη μεταξύ 2007 

και 2015 ανά χώρα, διαπιστώνουμε ότι στην Κύπρο υπήρξε ραγδαία διεύρυνση των ανισοτή-

των. Το γεγονός ότι η Κύπρος μοιράζεται τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των χωρών ανάλο-

γα με τις επιδόσεις τους στην αναδιανομή υπέρ των πλουσιότερων με την Πορτογαλία και 

την Ελλάδα, αποτελεί ένδειξη ότι η αιτία μιας τέτοιας αλματώδους ανόδου των εισοδη-

ματικών ανισοτήτων ήταν η μνημονιακή πολιτική που ασκήθηκε στις τρεις χώρες. 
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Διάγραμμα 6.4. Δείκτης εισοδηματικών ανισοτήτων Gini το 2007 και το 2015 ανά χώρα. 

Στο διάγραμμα 6.4, όπου φαίνεται η κατάταξη των χωρών με βάση τον δείκτη Gini 20071 και 

το 2005, παρατηρούμε ότι οι εισοδηματικές ανισότητες στην Κύπρο ήταν οι χαμηλότερες 
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όλες άλματα στην διεύρυνση των ανισοτήτων. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η Γερμανία 

διατηρεί σταθερά μια από τις πρώτε θέσεις μαζί με τη Βρετανία. Την αποδιάρθρωση του 

κοινωνικού κράτους και την αποδυνάμωση των πολιτικών που ευνοούν την ισότητα στην 

Σουηδία και την Δανία σηματοδοτεί η ραγδαία άνοδός αυτών των δύο χωρών στην κατάταξη 

των ανισοτήτων. Στο διάγραμμα 6.5 φαίνεται η συσχέτιση του δείκτη Gini μεταξύ των ετών 

2007 και 2015. Η μετατόπιση όλων των σημείων επάνω από την διχοτόμο (με εξαίρεση την 

Πολωνία, την Ρουμανία και την Σλοβακία δείχνει ότι στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε κατά 

το εν λόγω χρονικό διάστημα γενική και μεγάλη αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων (με 

ακραίες περιπτώσεις την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία). 
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• Δείκτες φτώχειας και υλικής στέρησης 

Ο δείκτης της φτώχειας, ο οποίος αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού το οποίο κινδυ-

νεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, είναι ένας δείκτης σχετικής φτώχειας, 

διότι συγκρίνει το εισόδημα των λιγότερο εύπορων με το μέσο εισόδημα. Επειδή, όμως, στην 

Κύπρο υπήρξε μεγάλη μείωση του ΑΕΠ και του εισοδήματος, ο δείκτης υποεκτιμά σοβαρά 

την πραγματική έκταση του φαινομένου. Εντούτοις, έχει την χρησιμότητά του, διότι η αύ-

ξησή του δείχνει ότι η μείωση του εισοδήματος για τους φτωχότερους είναι μεγαλύτερη από 

την μείωση που έχουν υποστεί οι υπόλοιπες κατηγορίες εισοδημάτων. 

Στο διάγραμμα 6.6 φαίνεται ο δείκτης φτώχειας για το σύνολο του πληθυσμού, για τους νέ-

ους 18-24 ετών και για τους μισθωτούς. Ο συνολικός δείκτης παρουσιάζει αύξηση από το 

2012, στη διάρκεια της ύφεσης 2012-2014, αλλά και κατά το πρώτο έτος της ανάκαμψης 

(2015). Έτσι, περίπου 30% του πληθυσμού βρισκόταν το 2015 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινω-

νικού αποκλεισμού έναντι περίπου 25% από το 2006 έως το 2011. Ελαφρώς περισσότερο 

από τον μέσο όρο έχουν θιγεί οι νέοι ηλικίας 18-24 ετών.  

Όσον αφορά τους μισθωτούς, απειλούνται σε μικρότερο βαθμό από την φτώχεια σε σύγκρι-

ση με τον μέσο όρο, εφόσον έχουν σταθερό εισόδημα, αλλά το ποσοστό των μισθωτών που 

κινδυνεύει από τη φτώχεια αυξήθηκε στη διάρκεια της ύφεσης 2012-2014 παράλληλα με τον 

μέσο όρο. Το γεγονός ότι το 18% των μισθωτών επαπειλούνταν από την φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό το 2015 έναντι 13% το 2009, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχει και 

στην Κύπρο, όπως και στις περισσότερες άλλες χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, μια 

ιδιαίτερη κατηγορία εργαζόμενων φτωχών, οι οποίοι, μολονότι εργαζόμενοι βρίσκονται σε 

κατάσταση φτώχειας επειδή οι αμοιβές τους είναι χαμηλές. Επιπλέον, τα στοιχεία του δια-

γράμματος 6.6 δείχνουν ότι η κατηγορία των εργαζόμενων φτωχών παρουσίασε στη διάρκεια 

της κρίσης σημαντική αύξηση (+5% επί του συνολικού αριθμού των μισθωτών, που σημαίνει 

ότι σε κάθε δύο εργαζόμενους φτωχούς προστέθηκε και ένας τρίτος. 
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Διάγραμμα 6.6. Ποσοστό του πλη-

θυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-

σμού (2006-2015). 
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Οι δείκτες υλικής στέρησης υπερτερούν του δείκτη φτώχειας κατά το ότι αναφέρονται στην 

απόλυτη φτώχεια, η οποία μετράται απευθείας με επιμέρους φυσικούς δείκτες (όπως η α-

δυναμία πληρωμής λογαριασμών ή ενοικίου, θέρμανσης της κατοικίας κλπ). 

Προσδιορίζεται έτσι ένας δείκτης σοβαρής υλικής στέρησης που αναφέρεται σε στέρηση 

περισσότερων επιμέρους υλικών στερήσεων. Προσδιορίζεται, στη συνέχεια, το ποσοστό του 

πληθυσμού που βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης.  

Στο διάγραμμα 6.7 φαίνονται οι διαχρονικές μεταβολές του δείκτη σοβαρής υλικής στέρησης 

για επιλεγμένες κατηγορίες του πληθυσμού. Παρατηρούμε και εδώ ότι ο γενικός δείκτης, 

που αναφέρεται στο σύνολο του πληθυσμού, παρουσίασε μεγάλη άνοδο κατά το 2012-2013. 

Έτσι, κατά το 2015, βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης το 15% του πληθυ-

σμού, έναντι 10% το 2008-2009.  

Οι διαχρονικές μεταβολές των επιμέρους ομάδων του πληθυσμού μετά το 2008 ακολούθη-

σαν, γενικά, τις μεταβολές του γενικού δείκτη. Ωστόσο, σημαντικές είναι οι διαφορές επιπέ-

δου μεταξύ αυτών των επιμέρους ομάδων. Το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης ανέρχεται σε 5% και των μισθωτών σε περίπου 10%. Αυτά τα ποσοστό επιβεβαιώ-

νουν με διαφορετικό τρόπο την εκτίμηση ότι υπάρχει και αναπτύσσεται μια μερίδα εργαζό-

μενων φτωχών. Η υλική στέρηση είναι κατάσταση που αφορά κυρίως όσου συμπλήρωσαν 

κατά μέγιστο όρο την δευτεροβάθμια εκπαίδευση τριών ετών, διότι το αντίστοιχο ποσοστό 

τους ανέρχεται σε 21%. 

Είναι σημαντικό, στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσουμε ότι ο αριθμός των ατόμων που βρί-

σκονται σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης όσο και αριθμός των ατόμων που βρίσκο-

νται κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι υποεκτιμημένοι στα στατιστικά στοιχεία των τε-

λευταίων ετών επειδή από το 2013 αποχώρησε από την χώρα μια μεγάλη μερίδα μετανα-

στών. Επειδή στους μετανάστες οι δείκτες της φτώχειας και της υλικής στέρησης είναι αυξη-

μένοι, επηρεάζουν σημαντικά τον μέσο όρο. Έτσι, επειδή το 2015 συμμετέχουν με μικρότερο 

ποσοστό στον υπολογισμό των μέσων όρων φτώχειας και υλικής στέρησης από ό,τι στα έτη 

πριν το 2013, οι δείκτες παρουσιάζουν στρέβλωση προς χαμηλότερες τιμές. 
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Το πρωτογενές ισοζύγιο του δημοσίου (δηλαδή το ισοζύγιο πριν από τις πληρωμές των τό-

κων) ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν αρνητικό από το 2009 έως το 2014. Κατά το 2015 και το 2016 

κατέστη θετικό και ανέρχεται σε περίπου 2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ετησίως (διά-

γραμμα 7.1).  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρωτογενές πλεόνασμα θα δια-

τηρηθεί στο ίδιο επίπεδο κατά το 2017. Έτσι, μετά την αποπληρωμή των τόκων, το τελικό 

ισοζύγιο του δημοσίου θα παρουσιάζει ένα πολύ μικρό έλλειμμα. 

Ωστόσο, το πρωτογενές ισοζύγιο του δημοσίου δεν αντανακλά την ώθηση που δίνει η δημο-

σιονομική πολιτική στην οικονομία (fiscal stimulus ή fiscal impulse) διότι περιλαμβάνει ένα 

τμήμα που μεταβάλλεται ανάλογα με τις διακυμάνσεις του όγκου παραγωγής κατά τις διά-

φορες φάσεις του οικονομικού κύκλου (ύφεση, ανάκαμψη κλπ.). Το τμήμα αυτό, αποτελεί 

την συγκυριακή συνιστώσα του ισοζυγίου, έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα και συσκοτίζει τις με-

σοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις μεταβολής του πρωτογενούς δημοσιονομικού 

ισοζυγίου. 

Επιπλέον, το τρέχον ισοζύγιο συσκοτίζεται από έκτακτα έσοδα ή έξοδα που πραγματοποιή-

θηκαν από το δημόσιο εφάπαξ, για ειδικούς σκοπούς, και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να 

επαναληφθούν στο μέλλον (π.χ. κατά το 2014, το πρωτογενές έλλειμμα διευρύνθηκε έως το -

6% του ΑΕΠ εξαιτίας έκτακτων δαπανών). 

Επομένως, προκειμένου να καταγράφει το δημοσιονομικό ισοζύγιο την κατεύθυνση και την 

πορεία της δημοσιονομικής πολιτικής, είναι χρήσιμο να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις στην 

εικόνα του δημοσιονομικού ισοζυγίου που δημιουργούνται, αφενός από τα έσοδα και τα 

έξοδα που σχετίζονται με τις οικονομικές διακυμάνσεις, και αφετέρου από τα έκτακτα, εφά-

παξ έσοδα ή έξοδα. Για τον λόγο αυτό, τα αφαιρούμε από το ισοζύγιο και υπολογίζουμε το 

διαρθρωτικό πρωτογενές ισοζύγιο, το οποίο και χρησιμοποιούμε στην ανάλυσή μας. Παρου-

σιάζουμε αναλυτικότερα το περιεχόμενο της έννοιας του διαρθρωτικού ισοζυγίου στο μεθο-

δολογικό ένθετο που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 7.1. Πρωτογενές ισο-

ζύγιο του δημοσίου ως ποσοστό 

του ΑΕΠ (2008-2015 και πρόβλε-

ψη 2016 και 2017). 
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Μεθοδολογικό σημείωμα. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο. 

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 (π.χ. μειωμένα επιδόματα ανεργίας και κοι-
νωνικής πολιτικής) -και αντιστρόφως, όταν η οικονομία είναι σε ύφεση, το χαμηλότερο 
ΑΕΠ συνοδεύεται από μειωμένα έσοδα και αυξημένες δαπάνες. 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 προ-
βλήματα 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 ή χαμηλές κλπ.), αντανακλά επιπλέον και τις 
διακυμάνσεις της οικονομίας. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο (έλλειμμα ή 
πλεόνασμα) δεν συμπίπτει με το τρέχον ισοζύγιο διότι είναι το ισοζύγιο 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 παρα-
γωγικού δυναμικού. Επομένως, το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο δεν εξαρτάται 
από τις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας (αν δηλαδή η οικονομία είναι σε ύφεση 
ή μεγέθυνση κλπ.). Είναι διορθωμένο ώστε να μην περιέχει τις επιπτώσεις των διακυ-
μάνσεων της παραγωγής. Επίσης, δεν εξαρτάται από έκτακτους παράγοντες που έχουν 
πρόσκαιρη επίπτωση (όπως π.χ. εφάπαξ δαπάνες ή έσοδα μιας μεμονωμένης χρονικής 
περιόδου). Ως εκ τούτου, το διαρθρωτικό ισοζύγιο αντανακλά τα δομικά, διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά της οικονομίας και την πραγματική, μακροπρόθεσμη ικανότητα της να 
ισοσκελίζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Το διαρθρωτικό πρωτογενές δημοσιονομικό 
ισοζύγιο (πλεόνασμα ή έλλειμμα) υπολογίζεται χωρίς να περιλαμβάνονται στις δαπά-
νες οι τόκοι. Στο συνολικό διαρθρωτικό ισοζύγιο, αντιθέτως, συνυπολογίζονται οι τό-
κοι. Όταν υπάρχει πρωτογενές διαρθρωτικό πλεόνασμα που ισούται με τους τόκους, 
το πλεόνασμα μπορεί να αποπληρώνει τους τόκους και το συνολικό διαρθρωτικό ισο-
ζύγιο είναι ισοσκελισμένο, είναι δηλαδή μηδενικό. Εάν το πρωτογενές διαρθρωτικό 
πλεόνασμα δεν είναι επαρκές για την αποπληρωμή των τόκων, τότε το συνολικό διαρ-
θρωτικό ισοζύγιο είναι αρνητικό και πρέπει να υπάρξει δανεισμός. 

Ως μέτρο της δημοσιονομικής προσπάθειας (επομένως της δημοσιονομικής ώθησης 
που δίνει η δημοσιονομική πολιτική στην οικονομία) χρησιμοποιούμε τη σώρευση των 
μεταβολών του διαρθρωτικού ισοζυγίου ως ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ. Το μέγεθος 
αυτό, επειδή δεν περιλαμβάνει την επίπτωση που έχει στο ισοζύγιο η κυκλική θέση 
της οικονομίας (η ύφεση ή η ανάκαμψη), εκφράζει την πίεση ή την ώθηση που ασκεί-
ται καταρχάς από την δημοσιονομική προσαρμογή επί της οικονομίας χωρίς τα πολ-
λαπλασιαστικά της αποτελέσματα. Η χρήση των σωρευτικών αντί των ετήσιων μετα-
βολών του διαρθρωτικού ελλείμματος δικαιολογείται από το γεγονός ότι το ύψος μιας 
κοινωνικής δαπάνης (π.χ. για την υγεία) κατά ένα ορισμένο έτος, δεν εξαρτάται μόνο 
από την δημοσιονομική προσπάθεια του έτους αυτού αλλά από την δημοσιονομική 
προσπάθεια του συνόλου της περιόδου προσαρμογής της οικονομίας (π.χ. το ύψος 
των δαπανών για υπηρεσίες υγείας κατά το 2014 δεν είναι το αποτέλεσμα της δημο-
σιονομικής 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 επόμενα έτη. 
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Στο διάγραμμα 7.2 φαίνεται το διαρθρωτικό ισοζύγιο υπολογισμένο με δύο τρόπους: μία 
φορά πριν την πληρωμή των τόκων που καταβάλλει ετησίως το δημόσιο (πρωτογενές διαρ-
θρωτικό ισοζύγιο), και μία φορά μετά την πληρωμή των τόκων (συνολικό διαρθρωτικό ισοζύ-
γιο). Κατά τα έτη 2009 έως 2012, το κυπριακό δημόσιο παρουσίαζε πρωτογενές διαρθρωτικό 
έλλειμμα, το οποίο όμως από το 2013 μετατράπηκε σε πλεόνασμα που έφτασε στην μέγιστη 
τιμή του το 2014. Από το 2015 ακολουθεί πτωτική πορεία η οποία αναμένεται να συνεχιστεί 
και κατά το 2017 (βλ. διάγραμμα 7.2 ανώτερο τμήμα του διαγράμματος). Η μείωση του πρω-
τογενούς διαρθρωτικού πλεονάσματος οδήγησε σε μείωση το συνολικό διαρθρωτικό πλεό-
νασμα, που προσέγγισε πλέον μηδενικά επίπεδα κατά το 2016 (διάγραμμα 7.2, κατώτερο 
τμήμα του διαγράμματος). Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν την χαλάρωση της δημοσιονο-
μικής προσπάθειας, η οποία, σε συνδυασμό με ευνοϊκούς εξωτερικούς παράγοντες (βλ. στα 
κεφάλαια 2 και 3) επέτρεψε στην οικονομία να εξέλθει από την ύφεση. Η χαλάρωση της δη-
μοσιονομικής προσπάθειας, που προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά το 2017-2018 (φθινο-
πωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νοέμβριος 2017), θα οδηγήσει το 2017 σε 
συνολικό διαρθρωτικό έλλειμμα της τάξης του 1% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί 
από τα καθαρά έσοδα που θα προκαλέσει η ανάκαμψη της οικονομίας, δηλαδή από συγκυ-
ριακά έσοδα που σχετίζονται με την πορεία του οικονομικού κύκλου.   
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Διάγραμμα 7.2. Διαρθρωτικό 

ισοζύγιο του δημοσίου ως 

ποσοστό του ΑΕΠ (2008-2015 

και πρόβλεψη 2016 και 2017). 
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Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες του δημοσίου ανήλθαν το 2016 σε 38,2% του ακαθάριστου 

προϊόντος (μετά από διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις) ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες 

ανήλθαν σε 35,6%. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.3, οι αντίστοιχες δαπάνες στις χώρες της 

βόρειας Ευρώπης και στη Γαλλία ήταν συγκριτικά μεγαλύτερες, με εξαίρεση την Γερμανία, 

την Βρετανία και την Ολλανδία που έχουν περιορίσει κατά πολύ τις δαπάνες τους. Ο μέσος 

όρος στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία ανερχόταν σε 46% το 2016, έναντι 38,2% της Κύ-

πρου. Συγκρινόμενη με τις πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-15), 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. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ-28, 

εκτός από την Ιρλανδία, χαμηλότερες από την Κύπρο δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 

έχουν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Λιθουανία. 

Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 46,5% και της Ευρωζώνης 47,4%. Όλες οι χώρες 

με δημοσιονομικά προβλήματα, έχουν πλέον δημόσιες δαπάνες % του ΑΕΠ χαμηλότερες του 

μέσου όρου της ευρωζώνης (μετά από διόρθωση για την σχετική κυκλική θέση των χωρών).  

Εκτός από τις δημόσιες δαπάνες, τα δημόσια έσοδα της Κύπρου επίσης είναι από τα χαμηλό-

τερα στην ΕΕ-15 (διάγραμμα 7.4). Μόνον η Ιρλανδία και η Ισπανία έχουν χαμηλότερα δημό-

σια έσοδα (ως ποσοστό του ΑΕΠ μετά από κυκλική διόρθωση). Είναι αξιοσημείωτο ότι τα 

δημόσια έσοδα της Κύπρου κατά το 2016, ως ποσοστό του ΑΕΠ και διορθωμένα με τις επι-

πτώσεις της ύφεσης, ήταν μικρότερα από τα αντίστοιχα της Βρετανίας, σε αντίθεση με την 

προηγούμενη διετία 2014-2015. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι 

από το 2017 μόνο η Ιρλανδία μεταξύ των 15 πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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θα έχει δημόσια έσοδα χαμηλότερα από την Κύπρο. Κατά το 2016, ο μέσος όρος δημοσίων 

εσόδων της ευρωζώνης ανερχόταν σε 46,2% του ΑΕΠ, και επομένως ήταν κατά περίπου 8 

εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερα από τα αντίστοιχα έσοδα στην Κύπρο. 

Προκύπτει, επομένως, από τις διεθνείς συγκρίσεις ότι το δημοσιονομικό προφίλ της Κύπρου 

είναι αυτό μιας χώρας με χαμηλές δημόσιες δαπάνες και χαμηλά δημόσια έσοδα. Από την 

άποψη αυτή, η Κύπρος ανήκει στην ίδια συστάδα χωρών με την Βρετανία, την Ιρλανδία και 

την Ισπανία. 

Στο διάγραμμα 7.5 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 της οικονομίας). Υπήρξε αξιοσημείωτη επιβάρυνση των πρωτογενών και των 

συνολικών δαπανών κατά το 2014, η οποία όμως είχε έκτακτο χαρακτήρα και τελικά οι δα-

πάνες μειώθηκαν έως το τέλος του 2016 κατά περίπου 4,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε 

σχέση με το 2009. Η αντίστοιχη βελτίωση των εσόδων ανήλθε σε 2 εκατοστιαίες μονάδες του 

ΑΕΠ. Συνεπώς, το 70% της δημοσιονομικής προσαρμογής προήλθαν από μείωση των δαπα-

νών και μόνο το 30% από αύξηση των εσόδων. Η δημοσιονομική προσαρμογή με μείωση των 

δαπανών αντί αύξησης των εσόδων αποτελεί παγκοσμίως τυπικό χαρακτηριστικό της νεοφι-

λελεύθερης δημοσιονομικής πολιτικής. 
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Οι τόκοι που καταβάλλει το δημόσιο (διάγραμμα 7.6), κατά τα έτη 2006-2010 παρουσίασαν 

μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στην συνέχεια, ενώ κατά το 2012 το πρωτογενές έλλειμμα είχε 

τεθεί υπό έλεγχο, οι τόκοι παρουσίασαν αύξηση της τάξης της μιας εκατοστιαίας μονάδας 

του ΑΕΠ και επιβάρυναν σημαντικά το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο. Επρόκειτο για το 

αποτέλεσμα μιας κατασκευασμένης κρίσης εμπιστοσύνης στα δημόσια οικονομικά της Κύ-

πρου, και κυρίως της τραπεζικής κρίσης (αύξηση του ρίσκου, σειρά υποβαθμίσεων της κυ-

πριακής οικονομίας, αποκλεισμός από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τραπεζική κατάρρευση 

του 2013). Στο διάγραμμα 7.6 φαίνεται η μακροχρόνια τάση των τόκων που ανέρχεται σε 2,8 

ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Κατά το 2014-2015, οι τόκοι που καταβλήθηκαν βρίσκονταν 

Διάγραμμα 7.5. Έσοδα και δαπά-

νες του δημοσίου ως ποσοστό 

του ΑΕΠ (στοιχεία διορθωμένα 

με τις κυκλικές διακυμάνσεις, 

1998-2015 και πρόβλεψη 2016). 
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Διάγραμμα 7.6. Πληρωμές τόκων 

από το Κυπριακό δημόσιο ως 

ποσοστό του ΑΕΠ (1998-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 
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περίπου στο ύψος της μακροχρόνιας τάσης και κατά το 2016 ήταν κατά τι μικρότεροι (2,6% 

του ΑΕΠ).  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.7, η Κύπρος ανήκει στην ομάδα χωρών που καταβάλλουν 

υψηλούς τόκους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρόλο που δεν ανήκει στην ακραία περίπτωση χω-

ρών που διαθέτουν περισσότερο από 3% του προϊόντος τους για πληρωμή τόκων (Ιταλία, 

Πορτογαλία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία). 

Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους στην Κύπρο φαίνεται στο διάγραμμα 7.8. 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 

μείωση του δημοσίου χρέους από το επίπεδο του 65% στο 45% περίπου, χάρη στην αύξηση 

του ΑΕΠ. Στο εσωτερικό αυτής της περιόδου διακρίνουμε κατά το έτος 2008 μια θεαματική 

μείωση του χρέους κατά περίπου 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 45% περίπου το 2008 σε 65% κατά το 2011. Κατά την τέταρτη περίοδο, της 

όξυνσης της κρίσης (2012-2014) το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε πάνω από το 100% εξαιτίας 

της τραπεζικής κρίσης και του τρόπου διαχείρισής της. Από το σημείο αυτό και μετά, η αύξη-

ση του χρέους απέκτησε αυτόνομη ροπή διόγκωσης (snowball effect)1.  

  

                                                 
1 Με τον όρο "snowball effect", εννοούμε μια διαδικασία όπου το υψηλότερο χρέος αυξάνει τις κυβερνητικές 
δαπάνες για πληρωμή τόκων. Αυτές χρηματοδοτούνται με πρόσθετο δανεισμό που αυξάνουν ακόμη περισσότερο 
το χρέος, που απαιτεί επιπλέον δαπάνες για τόκους κ.ο.κ. Το χρέος αποκτά έτσι μια εσωτερική δυναμική μεγέθυν-
σης, καθίσταται ανατροφοδοτούμενη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται με την παρομοίωση της "χιονο-
στιβάδας". 
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Η ροπή αυτή περιγράφεται στο διάγραμμα 7.9. Ωστόσο, από το 2015, η αυτόνομη δυναμική 

διόγκωσης του δημοσίου χρέους εξασθένισε και κατά το 2016 ελαχιστοποιήθηκε. Αυτό συμ-

βάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση που αναμένεται να παρουσιάσει το δημόσιο χρέος 

κατά τη διετία 2017-2018 στο ύψος των 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, επειδή οι 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2017-2018 συ-

νολικού ύψους 5%, αναμένουν ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί σε 

101% το 2018 έναντι 107% της τριετίας 2014-2016. 

  

Διάγραμμα 7.8. Δημόσιο χρέος 

της Κύπρου ως ποσοστό του 

ΑΕΠ (1995-2015 και πρόβλε-

ψη 2016). 
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Διάγραμμα 7.9. Δυναμική του 

δημοσίου χρέους (snow ball 

effect), ποσοστό αύξησης του 

δημοσίου χρέους ως ποσοστό 

του ΑΕΠ (1995-2015 και πρό-

βλεψη 2016). 
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Η σύγκριση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Κύπρο με το αντίστοιχο μέγεθος 

στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2016, φαίνεται στο διάγραμμα 7.10.  

Με κριτήριο το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στις πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης (ΕΕ-15), η Κύπρος ανήκει στην ομάδα χωρών με υψηλό χρέος, παρότι απέχει 

κατά πολύ από τις τρεις χώρες που βρίσκονται πρώτες στην κατάταξη (Ελλάδα, Ιταλία, Πορ-

τογαλία). Το χρέος της Κύπρου είναι κατά 15,5 περίπου εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεγα-

λύτερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης έναντι 15 μονάδων το 2015 και 8,5 μονάδων το 

2013. 

Όσον αφορά την γενικότερη κατάταξη, επαληθεύεται και για το 2016, η πόλωση βορρά-

νότου που έχει καταγραφεί επί σειρά ετών: Στο διάγραμμα 7.10, στην κορυφή της κατάταξης 

βρίσκονται όλες οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου και ως εξαίρεση το Βέλγιο ενώ στην άλλη 

άκρη της κατάταξης συγκεντρώνονται αποκλειστικά οι χώρες της βόρειας Ευρώπης.     

Για τις μελλοντικές μεταβολές του δημοσίου χρέους, σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

προοπτική, είναι σημαντικό να υπάρχει διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα και ο ρυθμός 

μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του μέσου σταθμικού επιτο-

κίου δανεισμού.  

Ο πρώτος όρος, δηλαδή η ύπαρξη πρωτογενούς διαρθρωτικού πλεονάσματος έχει επιτευχθεί 

προς το παρόν, πλην όμως παρατηρείται ότι το πλεόνασμα μειώνεται βαθμιαία ήδη από το 

2015 (διάγραμμα 7.2). Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μείωση 

αυτή θα συνεχιστεί κατά την επόμενη διετία και κατά το 2018 το πρωτογενές διαρθρωτικό 

πλεόνασμα θα έχει κατέλθει στο επίπεδο του 0,8%. Όμως, με πλεόνασμα αυτού του μεγέ-

θους είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί μείωση του χρέους σε μεσο-μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Βεβαίως, το τρέχον πρωτογενές ισοζύγιο του δημοσίου περιλαμβάνει εκτός από το 

διαρθρωτικό πλεόνασμα και μια κυκλική συνιστώσα, δηλαδή τις ευνοϊκές επιπτώσεις που 

έχει στο ισοζύγιο η ανάκαμψη της οικονομίας και αντίστοιχα τις δυσμενείς επιπτώσεις που 

έχει η ύφεση. Η κυκλική συνιστώσα στην περίπτωση της Κύπρου, για τα έτη 2014-2016, μαζί 

με την πρόβλεψη για την επόμενη διετία φαίνεται στο διάγραμμα 7.11. Για το 2017 και το 
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2018, λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας η κυκλική συνιστώσα θα είναι θετική, ιδιαίτερα 

κατά το 2018, έτσι ώστε το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέρχεται σε 2,5 εκατοστιαίες μονά-

δες του ΑΕΠ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να παρου-

σιάσει σημαντική βελτίωση. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή, θα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

πρόσκαιρη βελτίωση που θα έχει προκαλέσει η άνοδος της παραγωγής πάνω από το επίπεδο 

του δυνητικού ΑΕΠ και δεν θα οφείλεται σε διαρθρωτικούς παράγοντες (οπότε θα έπρεπε η 

βελτίωση να καταγράφεται στο διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα και όχι στην κυκλική 

συνιστώσα του δημοσιονομικού ισοζυγίου). Ενώ δηλαδή για συγκυριακούς λόγους οδεύου-

με προς μια μείωση του δημοσίου ελλείμματος, οι διαρθρωτικές βάσεις για την μακροχρόνια 

μείωσή του δεν φαίνεται να έχουν τεθεί.   

Ο δεύτερος όρος μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μείωσης του δημοσίου χρέους (που 

συνοψίζεται στον κανόνα “ρυθμός ανάπτυξης + πληθωρισμός > μέσου επιτοκίου εξυπηρέτη-

σης του δημοσίου χρέους”) εμφανίζεται περισσότερο ως στόχος προς επίτευξη, διότι ο μα-

κροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ (δηλαδή ο δυνητικός ρυθμός μεγέθυν-

σης του ΑΕΠ), υπό τις ισχύουσες συνθήκες, εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένος. Βεβαίως, η 

επίτευξη του δεύτερου όρου εξαρτάται και από τα επιτόκια δανεισμού. Εάν επιτευχθεί μια 

σημαντική μείωση των επιτοκίων, η συνακόλουθη μείωση των τόκων θα επέτρεπε την μείω-

ση του δημοσίου χρέους. Από αυτή την άποψη, ο δανεισμός από τις αγορές με επιτόκια της 

τάξης του 4% έχει καταστήσει δυσχερή και μάλλον οριακά εφικτή την μείωση του δημοσίου 

χρέους. 

  

Διάγραμμα 7.11. Διαρθρω-

τικό πρωτογενές πλεόνα-

σμα και κυκλική συνιστώσα 

του πλεονάσματος ως πο-

σοστό του ΑΕΠ (2014-2015 

και πρόβλεψη 2016-2018). 
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Η ανάκαμψη της οικονομίας που εκκίνησε κατά το 2015 σχετίζεται με τις εξελίξεις στην του-

ριστική δραστηριότητα, η οποία παρουσίαζε στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 στασιμό-

τητα εάν λάβουμε ως κριτήριο τον αριθμό των επισκεπτών, ή ακόμη και μείωση εάν θεωρή-

σουμε ως κριτήριο τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8.1, 

υπήρξε κατά κανόνα φθίνουσα πορεία του αριθμού των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών περι-

ηγητών από το έτος 2002 έως το τέλος του 2014, καθώς οι ετήσιες μεταβολές των διανυκτε-

ρεύσεων ήταν κατά κανόνα αρνητικές (όπως φαίνεται στο διάγραμμα ήταν γενικά κάτω από 

τον οριζόντιο άξονα του μηδενός). Αυτή η φθίνουσα πορεία, που φαίνεται στα μηνιαία στα-

τιστικά στοιχεία αναχαιτίστηκε μετά το 2013 (δηλαδή οι μειώσεις συνεχίστηκαν πλην όμως 

με μικρότερο ρυθμό) και μεταστράφηκε κατά το 2015 όταν για πρώτη φορά ο αριθμός των 

διανυκτερεύσεων κατά το καλοκαίρι παρουσίασε αύξηση. Ακολούθησε μια θεαματική αύξη-

ση κατά το 2016. 

Διάγραμμα 8.1. Ετήσιος 

ρυθμός μεταβολής α-

ριθμού διανυκτερεύσε-

ων αλλοδαπών περιηγη-

τών (μηνιαία στοιχεία 

2002Μ1-2016Μ7, κυ-

λιόμενος μέσος όρος 12 

μηνών). 

 

Η μεγάλη αύξηση που παρουσίασε ο αριθμός των περιηγητών, με βάση τα στοιχεία του 2015 

και των δέκα πρώτων μηνών του 2016, συνοδεύτηκε από αύξηση του ΑΕΠ (διάγραμμα 2.2). 

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

αντίστοιχων εισπράξεων συνέβαλαν σημαντικά στην ανάκαμψη της οικονομίας κατά το 2015, 

ιδιαίτερα δε κατά το 2016. Επίσης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία των προηγουμένων ετών, 

φαίνεται ότι διαμορφώνεται πλέον μια ανοδική τάση των πωλήσεων του Κυπριακού τουρι-

σμού σε αλλοδαπούς περιηγητές για την οποία τίθεται το ερώτημα εάν είναι μόνιμη, ή ακό-

μη, υπό ποίους όρους μπορεί να καταστεί μόνιμη. 

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

2002M01 2006M01 2010M01 2014M01



Κεφάλαιο 8 

105 

 

Διάγραμμα 8.2. Ετήσιες 

ποσοστιαίες μεταβολές 

του αριθμού περιηγη-

τών και του ΑΕΠ (1995-

2015 και πρόβλεψη 

2016). 

 

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 

2.2).  

Παρόλα αυτά, στη διάρκεια της κρίσης παρουσιάστηκε μια σχετική χαλάρωση της σχέσης 

των δύο μεγεθών, η οποία αποτυπώνεται στο διάγραμμα 2.2 ως αυξανόμενη απόσταση με-

ταξύ των δύο καμπυλών. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι κατά την τριετία της ύφεσης 

2012-2014, ενεργοποιήθηκαν αρνητικοί παράγοντες, ανεξάρτητοι από τις επιδόσεις του του-

ριστικού τομέα που μείωσαν το ΑΕΠ, όπως η τραπεζική κρίση του ΑΕΠ και η περιοριστική 

δημοσιονομική πολιτική που οδήγησε σε συστολή της οικονομικής δραστηριότητας.    

Ο αριθμός των περιηγητών, επειδή σχετίζεται με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών 

των χωρών πελατών του Κυπριακού τουρισμού,  παρουσιάζει συσχέτιση με τον ρυθμό οικο-

νομικής μεγέθυνσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα της ευρωπαϊ-

κής ηπείρου καθώς το μεγάλο ποσοστό των πελατών του Κυπριακού τουρισμού προέρχεται 

από αυτές τις χώρε. Η συσχέτιση αυτή φαίνεται στο διάγραμμα 2.3.  
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Διάγραμμα 8.3. Ετήσιες 

μεταβολές του αριθμού 

περιηγητών και του ΑΕΠ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

των 28  (1995-2015 και 

πρόβλεψη 2016). 

 

 

Από το 2010, όμως, η σχέση μεταξύ του αριθμού των περιηγητών και των μεταβολών του 

ευρωπαϊκού ΑΕΠ (ΕΕ-28), η οποία εμφανίζεται στο διάγραμμα 2.3 ως αύξηση της απόστασης 

μεταξύ των δύο μεγεθών, άλλαξε για δύο λόγους: 

 πρώτον, εξαιτίας της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας σε ανταγωνιστικούς τουρι-

στικούς προορισμούς της Μεσογείου και της εντονότερης παρουσίας περιηγητών 

από άλλες αγορές, ιδιαίτερα από την Ρωσία, οι μειώσεις ή οι μικρές αυξήσεις στο 

ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στη διάρκεια της κρίσης, αντιστοιχούν σε μεταβολές 

του αριθμού των περιηγητών που ήταν ευνοϊκότερες από αυτές που θα ίσχυαν με τα 

παλαιότερα δεδομένα. Υπήρξε, επομένως, μέσα στην κρίση, μια ευνοϊκή διαρθρωτι-

κή μετατόπιση του Κυπριακού τουρισμού. 

 δεύτερον, εξαιτίας της μείωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι των 

άλλων νομισμάτων. Η μείωση αυτή επέτρεψε, σε συνδυασμό με την μείωση των τι-

μών του πετρελαίου να ανακάμψει από την βαθιά ύφεση του 2012-2014.  

Ο αριθμός των επισκεπτών κατά το 2015 πλησίασε κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 

2000-2001 όταν η Κύπρος δέχθηκε περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια περιηγητές (διά-

γραμμα 2.4). Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2016, οι αφίξεις επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 

περίπου 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, και αποτελούν την ιστορικά υ-

ψηλότερη επίδοση του Κυπριακού τουρισμού.   
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Διάγραμμα 8.4. Αριθμός 

περιηγητών (1995-2015. 

Για το 2016 εκτίμηση με 

βάση τα στοιχεία του 

πρώτου δεκάμηνου). 

 

Μολονότι αυτές οι επιδόσεις αποτελούν ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός, δεν πρέπει να αγνο-

ήσουμε το γεγονός ότι οι επιδόσεις αυτές οφείλονται σε ευνοϊκούς εξωτερικούς παράγοντες 

(γεωπολιτικές αλλαγές και μειωμένη συναλλαγματική ισοτιμίας του ευρώ). Πρόκειται μάλι-

στα για παράγοντες που συνοδεύονται από μεγάλη αβεβαιότητα.  

Για τον λόγο αυτόν, επανέρχεται και πάλι το ζήτημα της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας 

του Κυπριακού τουρισμού.  Οι επιδόσεις του πρέπει να βασίζονται σε ανταγωνιστικά πλεο-

νεκτήματα που προήλθαν από την βελτίωση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του τουρι-

σμού ώστε να είναι ανθεκτικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της συγκυρίας. 

Προτάσεις βελτίωσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας 

O τουρισμός αποτελεί πλέον,  και σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις θα παραμείνει, μια από 

τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες σε διεθνή κλίμακα. Αυτή η προοπτική προσ-

δίδει στις τουριστικές δραστηριότητες μια άκρως ενδιαφέρουσα θέση στα πλαίσια των εθνι-

κών και τοπικών σχεδίων ανάπτυξης. Η προβλεπόμενη αύξηση της τουριστικής ζήτησης ε-

ντάσσεται στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της «μεταβιομηχανικής» κοινωνί-

ας και της ανάδειξης των υπηρεσιών σε δραστηριότητα πρωταρχικής σημασίας για την απα-

σχόληση, την οικονομία και το παραγωγικό σύστημα. Η προοπτική αυτή ισχύει, βεβαίως, υπό 

την αίρεση ότι η παγκόσμια οικονομία θα υπερβεί την τρέχουσα οικονομική κρίση.  
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Το ΙΝΕΚ έχει προτείνει στο παρελθόν, με την μελέτη του «Η ανταγωνιστικότητα της κυπρια-

κής οικονομίας μετά την υιοθέτηση του ευρώ» (2011) τις εξής κατευθύνσεις: 

Κατεύθυνση 1: Από τον μαζικό τουρισμό στην διαφοροποιημένη παραγωγή ποιοτικών τουρι-

στικών υπηρεσιών. 

Το μοντέλο της μαζικής κατανάλωσης τουριστικών υπηρεσιών, με την μορφή που αναπτύ-

χθηκε μεταπολεμικά και κυρίως μετά το 1970, έχει χαρακτηρισθεί ως το μοντέλο των 4s: Sun, 

Sea, Sand and Sex ακριβώς επειδή η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες εμπνεόταν από τις 

παραπάνω τέσσερις «αξίες».  

Σε απόκριση αυτών των χαρακτηριστικών της ζήτησης, σε συνδυασμό με την μετατροπή του 

τουρισμού σε μαζικό αγαθό, αναπτύχθηκε η μαζική παραγωγή τουριστικών υπηρεσιών: μαζι-

κή παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων, με χαμηλό κόστος που βασίζεται στις οικονομίες 

κλίμακας, στην ομοιομορφία και την κατάτμηση της διαδικασίας παραγωγής έτσι να αξιο-

ποιείται η ανειδίκευτη, φθηνή εργασία.  

Το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, διαφέρει από το αντίστοιχο μοντέλο της παραγωγής 

εμπορευμάτων της μεταποιητικής βιομηχανίας κατά το ότι υφίσταται έναν επιπλέον περιο-

ρισμό: η συνάρτηση παραγωγής που στηρίζεται στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων χαρα-

κτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις. Με άλλα λόγια, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, 

στον βαθμό που επεκτείνεται, χαρακτηρίζεται από μειούμενη μέση παραγωγικότητα της 

εργασίας. 

Ο μαζικός τουρισμός στις χώρες της μεσογειακής Ευρώπης, στις δεκαετίες του 1970 και 

1980, απέφυγε την κρίση κερδοφορίας που σχετίζεται με την επέκταση της προσφοράς πάνω 

από έναν κρίσιμο όγκο παραγωγής, χάρη στην κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία, η ο-

ποία με τις υποτιμήσεις ή την διολίσθηση των εθνικών νομισμάτων των χωρών υποδοχής, 

καθιστούσε τις τιμές περισσότερο ελκυστικές.  

Ο μηχανισμός των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών ανέβαλε για έναν πιο μακρινό 

ορίζοντα τα προβλήματα κερδοφορίας που δημιουργεί η επέκταση της παραγωγής του μαζι-

κού τουρισμού πέραν ενός σημείου. Το γεγονός ότι η Κύπρος, όπως εξάλλου και οι χώρες της 

Ιβηρικής χερσονήσου και η Ελλάδα, έχουν πλέον το ίδιο νόμισμα με τις άλλες χώρες της ευ-

ρωζώνης, ανατρέπει μια από τις βασικές προϋποθέσεις της ευημερίας και της περαιτέρω 

ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού στον νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εν κατακλείδι, το μοντέλο της μαζικής κατανάλωσης τουριστικών υπηρεσιών έχει ήδη φθάσει 

στα όριά του και η περαιτέρω ανάπτυξή του συναντάει μεγάλα εμπόδια, τα οποία κάποια 

στιγμή εμφανίζονται ως αξεπέραστα, τουλάχιστον για τις χώρες που έχουν ισχυρό νόμισμα.  

Η κατεύθυνση που μπορούν να ακολουθήσουν οι χώρες της Μεσογειακής Ευρώπης που 

έχουν υιοθετήσει ως εθνικό νόμισμα το ευρώ, είναι ο ποιοτικός τουρισμός των διαφοροποι-

ημένων προϊόντων, των μικρών εγκαταστάσεων και των ήπιων μορφών εκμετάλλευσης του 

φυσικού περιβάλλοντος, του κατακερματισμού των διακοπών σε περισσότερα, συντομότερα, 

χρονικά διαστήματα, της ειδικευμένης εργασίας. Μια τέτοια κατεύθυνση δημιουργεί τουρι-

στικά προϊόντα των οποίων η τιμή είναι υψηλή και η ζήτηση είναι σχετικά ανελαστική ως 

προς την τιμή.   
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Κατεύθυνση 2: Προσαρμογή στις μεγάλες τάσεις εξέλιξης της τουριστικής ζήτησης 

Η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών επηρεάζουν το 

σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων και ο τουριστικός κλάδος δεν αποτελεί εξαίρεση. 

Oι αλλαγές αυτές επιτρέπουν σε κοινωνικές ομάδες που στο παρελθόν ήταν αποκλεισμένες 

από την κατανάλωση τουριστικών υπηρεσιών να συμμετέχουν στην τουριστική εμπειρία. 

Επιτρέπουν επίσης την αύξηση του αριθμού των ταξιδιωτικών προορισμών.  

Καθώς η γενιά του baby-boom συνταξιοδοτείται, η οικογενειακή πελατεία αυξάνεται σταθε-

ρά και αποτελεί πλέον σημαντική παράμετρο στην οργάνωση της προσφοράς.  

Η αναζήτηση ταξιδιών επιμορφωτικού χαρακτήρα ευνοεί τον πολιτιστικό τουρισμό, τους 

«αυθεντικούς» προορισμούς και τις φιλόξενες περιοχές. Τα χαρακτηριστικά της ζήτησης πολ-

λαπλασιάζονται επιφέροντας την εξειδίκευση και την διαφοροποίηση των τουριστικών προϊ-

όντων.  

Τα «θεματικά» ταξίδια παρουσιάζουν εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες τάσεις στην προσφορά και την 

ζήτηση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών: 

Η τουριστική ζήτηση γνωρίζει σημαντικές αλλαγές ποιοτικού χαρακτήρα. Ο μαζικός τουρι-

σμός, η  άκαμπτη παραγωγή και πώληση τυποποιημένων προϊόντων χάνουν σημαντικό έδα-

φος προς όφελος νέων μορφών τουρισμού. Αναπτύσσεται ραγδαία η προσφορά προϊόντων 

με έμφαση στην ευελιξία και την κατάτμηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Με άλλα λό-

για, οι νέες τουριστικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την παροχή μιας σειράς διαφοροποιημένων 

και καινοτομικών προϊόντων ικανών να απαντήσουν στα νέα χαρακτηριστικά της τουριστικής 

ζήτησης. 

Οι τοπικοί κοινωνικοί και άλλοι φορείς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ελκυστικότητα της 

περιοχής. Οι αρχές, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλοι τοπικοί φορείς (περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, σύλλογοι κλπ) αναζητούν νέες μεθόδους δράσης για την βελτίωση των ποιοτι-

κών χαρακτηριστικών της περιοχής. Κεντρικό άξονα στην ανάπτυξη των παραπάνω ενεργειών 

αποτελεί η βελτίωση της τοπικής τουριστικής ανταγωνιστικότητας της περιοχής. 

Ο τουρισμός εισχωρεί δυναμικά στην «κοινωνία της πληροφορίας». Η ανάπτυξη των μέσων 

και δικτύων τηλεπικοινωνίας επιτρέπει την διαρκή επαφή μεταξύ των πελατών και του τελι-

κού προϊόντος. Η αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης επιτρέπει την γρήγορη προσαρμο-

γή της πρώτης στα μεταβαλλόμενα και εξειδικευμένα χαρακτηριστικά της δεύτερης. Η ανά-

πτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας στον τουριστικό τομέα διευκολύνει την πλήρη και 

άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα τουριστικών προορισμών. Χάρη στο ηλεκτρονικό ε-

μπόριο, οι υποψήφιοι τουρίστες κερδίζουν σε αυτονομία σε ότι αφορά τις διαδικασίες επι-

λογής των διακοπών τους. 

Άλλες σημαντικές τάσεις που έχουν εμφανισθεί είναι η αύξηση των ατομικών ταξιδιών εις 

βάρος των ομαδικών, το αυξανόμενο βάρος των διακοπών στο προϋπολογισμό των νοικοκυ-

ριών, και το γεγονός ότι τα ταξίδια γίνονται πιο σύντομα αλλά και πιο πολυάριθμα. Τα κοντι-

νά ταξίδια παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης για τις περιφερειακές περιο-

χές. Παρατηρείται, επίσης, αύξηση των ταξιδιών που συνδυάζουν επαγγελματικές υποχρεώ-

σεις και αναζήτηση ψυχαγωγίας, αύξηση των «θεματικών» ταξιδιών, και «αναζήτηση της 
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εμπειρίας». Σε σχέση με την «αναζήτηση της εμπειρίας», που αποτελεί αναδυόμενο χαρα-

κτηριστικό του σύγχρονου τουρισμού, αναφέρεται στην σωματική, ψυχική και διανοητική 

συμμετοχή των καταναλωτών, στην ευφορία, την ευεξία και την αυθεντικότητα που προσφέ-

ρουν ορισμένες δραστηριότητες τις οποίες ο καταναλωτής εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να 

έχει στον τόπο της μόνιμης διαμονής του. 

Στα πλαίσια της «οργάνωσης της τουριστικής εμπειρίας», παρατηρούνται ορισμένες νέες 

τάσεις των χαρακτηριστικών της ζήτησης:  

Η τουριστική δραστηριότητα πρέπει να στοχεύει στην διαφοροποίηση από τα τυποποιημένα 

προϊόντα και υπηρεσίες, στην παροχή των κατάλληλων συνθηκών για την δημιουργία των εν  

λόγω εμπειριών, στην προσφορά «θεματικών» προϊόντων, στην ενεργητική συμμετοχή του 

επισκέπτη.  

Ο σύγχρονος ταξιδιώτης θέλει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις εμπειρίες που θα του προ-

σφερθούν. Τα θέματα που θα προταθούν πρέπει να είναι απλά και συμβατά με τα χαρακτη-

ριστικά της τουριστικής επιχείρησης ή του προορισμού του.  

Η ιστορία, τα μνημεία, το φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, οι τοπικές παραδόσεις 

και οι δραστηριότητες του τοπικού πληθυσμού, τα λιγότερο συνηθισμένα σπορ, αποτελούν 

μερικές από τις βάσεις για την ανάπτυξη διαφοροποιημένων τουριστικών δραστηριοτήτων, 

την οργάνωση «θεματικού» τουρισμού και την «οργάνωση της τουριστικής εμπειρίας».  

Οι σύγχρονοι τουρίστες τείνουν να αναπτύξουν μια σειρά νέων συμπεριφορών: έχουν απο-

κτήσει ευαισθησίες στην αρμονία του περιβάλλοντος (τοπίο, περιβάλλον, κλίμα και βλάστη-

ση, παραδόσεις), έχουν αποκτήσει την έννοια της λεπτομέρειας (π.χ. αποδίδουν σημασία σε 

χώρους στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες όπως η διακόσμηση των δωματίων), θέλουν 

να οδηγούνται  από τους τοπικούς φορείς και γνώστες των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, 

θέλουν να νιώθουν ότι οι υπηρεσίες που τους παρέχονται έχουν οργανωθεί ώστε να απορρί-

πτεται κάθε στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με το επιλεγμένο θέμα του ταξιδιού τους.  

Παράλληλα, όποιο και αν είναι το κίνητρο του ταξιδιού (ανακάλυψη, φυγή από το αστικό 

περιβάλλον, αναψυχή, κτλ), η διάθεση για συμμετοχή αλλάζει κατά την διάρκεια της ημέρας.  

Κατά συνέπεια, η προσφορά πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται γρή-

γορα στις διακυμάνσεις αυτές, άρα να συνδυάζει εναλλακτικές λύσεις. 

Τα διαρθρωτικά προβλήματα του κυπριακού τουρισμού και η αδυναμία του να ακολουθήσει 

τις σύγχρονες τάσεις της ζήτησης, και μαζί με αυτές να αναπτύξει νέες μορφές τουριστικού 

προϊόντος, ήταν ήδη εμφανώς ορατά από τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000. Εντούτοις, η 

αναδιάρθρωση του κλάδου δεν πραγματοποιήθηκε, ούτε καν πρόσφατα.  

Θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά, κατά προτεραιότητα η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα 

της τουριστικής βιομηχανίας επειδή έχει μεγάλη συμμετοχή στην διαμόρφωση του εξωτερι-

κού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αλλά και του ΑΕΠ. 

Μετά την ένταξή της στην ζώνη του ευρώ, η Κύπρος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει την 

νομισματική πολιτική για να μεταβάλει την θέση της τουριστικής της βιομηχανίας στον διε-

θνή ανταγωνισμό. Οι μεταβολές στην ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία δεν είναι πλέον 

δυνατές από την εθνική κυβέρνηση και έχουν υποκατασταθεί, ως προς την λειτουργία τους 

να μεταβάλλουν την ανταγωνιστικότητα τιμής (δηλαδή την σχέση των εγχωρίων τιμών προς 

τις τιμές των ανταγωνιστών)μέσω προσαρμογών των μισθών.  



Κεφάλαιο 8 

111 

 

Σε συνθήκες ενιαίου νομίσματος, αυτός ο τύπος προσαρμογής αναλαμβάνει να επαναφέρει 

την οικονομία σε κατάσταση ισορροπίας αντικαθιστώντας την λειτουργία που άλλοτε ανε-

λάμβανε το εθνικό νόμισμα.  

Η Κυπριακή εμπειρία, σε συνδυασμό με την εμπειρία άλλων χωρών, δείχνει ότι αυτός ο τύ-

πος προσαρμογής (δηλαδή της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω μειώσεων των μι-

σθών) δεν είναι αποτελεσματικός. Οι επιτυχίες του Κυπριακού τουρισμού κατά τα τελευταία 

έτη εμφανίστηκαν  με την αποδυνάμωση του ευρώ, και όχι προηγουμένως όταν μειώθηκαν 

δραστικά οι μισθοί. Τελικά οι μειώσεις των μισθών χρησίμευσαν  για να αυξηθούν τα περι-

θώρια κέρδους. 

Ως εναλλακτική λύση στην προσαρμογή της κυπριακής οικονομίας μέσω των μεταβολών των 

μισθών (δηλαδή μέσω εσωτερικής υποτίμησης), πρέπει να θεωρήσουμε τις διαρθρωτικές 

αλλαγές στο τουριστικό παραγωγικό σύστημα. 
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