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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% το 2015 και η πρόβλεψη ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί το 2016 με ρυθμό 

οικονομικής μεγέθυνσης 1,4%, σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της προσαρμογής της κυπριακής 

οικονομίας (τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση). Επομένως, είναι επίκαιρο να γίνει ένας απολογισμός της 

περιόδου προσαρμογής της οικονομίας (2012-2014) κατά την οποία επιβλήθηκαν μεγάλες διαρθρωτικές 

αλλαγές και η οικονομία βυθίστηκε σε βαθύτατη ύφεση. Η εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ ΠΕΟ είναι 

προσανατολισμένη στη διατύπωση ενός τέτοιου απολογισμού. 

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

ταξικά μεροληπτική. Από την άποψη του χρηματιστικού κεφαλαίου, των επιχειρήσεων και των 

εισοδηματιών, τα κριτήρια που ενδιαφέρουν είναι διαφορετικά από αυτά που ενδιαφέρουν τους 

μισθωτούς, τους άνεργους και τους συνταξιούχους. Είναι πολύ σημαντικό για τους πρώτους, ότι 

πρόσφατα η Κύπρος εξέδωσε δεκαετές ομόλογο με επιτόκιο 4,5% (και ας είναι υψηλό σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα επιτόκια δανεισμού άλλων χωρών του νότου, ιδιαίτερα δε του βορρά), ότι η 8η αξιολόγηση 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ότι ο οίκος Fitch αναβάθμισε κατά δύο βαθμίδες το αξιόχρεο της Κύπρου, 

ότι ψηφίστηκε ο νόμος για τις εκποιήσεις, ότι σύντομα -κατά τα φαινόμενα- η κυπριακή κυβέρνηση θα 

είναι σε θέσει να χαράξει τη δική της πολιτική (για την οποία βεβαίως είναι προβλέψιμο ότι θα αποτελεί 

συνεπή συνέχιση της πολιτικής που ήδη ασκείται). Αυτές οι επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, και οι 

παρόμοιες, ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις, το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, τους εισοδηματίες, όλους 

όσοι έχουν κύριο εισόδημα από κέρδη, τόκους και προσόδους, και φυσικά τους πολιτικούς 

εκπροσώπους αυτών των κοινωνικών τάξεων. Η ανάγνωση της οικονομικής συγκυρίας από την πλευρά 

των εργαζόμενων, και γενικότερα των επικυριαρχούμενων κοινωνικών τάξεων, χρησιμοποιεί 

διαφορετικά κριτήρια που οδηγούν σε έναν άλλο απολογισμό της προσαρμογής της οικονομίας κατά τα 

έτη 2012-2014: 

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

ανάγεται κυρίως στην μεγέθυνση της εξωτερικής ζήτησης (ιδιαίτερα για το τουριστικό προϊόν) λόγω 

ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας και ευνοϊκότερων συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρώ με τα άλλα 

νομίσματα. Η δημοσιονομική πολιτική είχε υποβοηθητικό ρόλο στην ανάκαμψη του 2015 απλώς 

χαλαρώνοντας την δημοσιονομική προσπάθεια και μειώνοντας έτσι την υφεσιακή της επίπτωση στην 

οικονομία. 

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

έχει αποτύχει ακόμη και αν κριθεί με βάση τους ίδιους τους διακηρυγμένους στόχους της. Ο 

σημαντικότερος στόχος της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι η μείωση των τιμών και 

επομένως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό όμως δεν συνέβη: οι τιμές μειώθηκαν ελάχιστα 

παρά το γεγονός ότι οι μισθοί και το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκαν δραματικά. 

Πιο συγκεκριμένα, ενώ το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε κατά 13% στη διάρκεια 
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της προσαρμογής της οικονομίας, οι αντίστοιχες τιμές εξαγωγών μειώθηκαν κατά 0,8% σε ευρώ (και 

μόνον υποβοηθούμενες από την ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ μειώθηκαν κατά 2,9% 

σε δολάρια το 2015). 

3. Η μόνη υποτίμηση που πραγματοποιήθηκε είναι η υποτίμηση της εργασίας. Η ασκούμενη πολιτική δεν 

επέτυχε να μειώσει τις τιμές, κατόρθωσε όμως να υποτιμήσει σοβαρά την εργασία: Είναι μια 

πολιτική που οδήγησε σκόπιμα σε κατακόρυφη άνοδο του ποσοστού ανεργίας ώστε να μειωθούν οι 

μισθοί και το κόστος εργασίας, και αυτό πράγματι επιτεύχθηκε. Στο τέλος της περιόδου 

προσαρμογής της οικονομίας, το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και συνεχίζει 

να συμπιέζει τους μισθούς. 

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

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

τάξεις των οποίων το εισόδημα προέρχεται από ιδιοκτησία, δηλαδή κέρδη, τόκους και προσόδους να 

διατηρήσουν ουσιαστικά αμετάβλητο το καθαρό ετήσιο εισόδημά τους, το οποίο ανερχόταν σε 4,9 

δισ. το 2015 έναντι 4,8 το 2011 (προ φόρων, μετά τις αποσβέσεις). Επομένως, ολόκληρο το 

εισοδηματικό βάρος της προσαρμογής στη διάρκεια της κρίσης επιβάρυνε αποκλειστικά τα 

εισοδήματα της εργασίας. 

5. Οι υπερβολικές απαιτήσεις κέρδους των επιχειρήσεων επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα. Επειδή οι 

τιμές δεν μειώθηκαν, διαψεύδοντας τους διεθνείς οργανισμούς και την κυβέρνηση, η μείωση των 

μισθών αντί να μετατραπεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μετατράπηκε σε θεαματική αύξηση 

του μέσου περιθωρίου κέρδους, το οποίο αναρριχήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Δεν είναι, 

λοιπόν, οι υποτιθέμενες υπερβολικές απαιτήσεις των εργαζομένων που επιβαρύνουν την 

ανταγωνιστικότητα αλλά οι υπερβολικές απαιτήσεις κέρδους των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαίες οι 

διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων που θα επιβάλουν την μείωση των περιθωρίων 

κέρδους των επιχειρήσεων στον βαθμό που αυτά δεν είναι συμβατά με την ανταγωνιστικότητα. 

6. Η μείωση των μισθών στηρίζει την κερδοφορία. Η πτώση του όγκου παραγωγής στη διάρκεια της 

μεγάλης ύφεσης 2012-2014, που μείωσε τα κέρδη ανά μονάδα κεφαλαίου, έχει αντισταθμιστεί από 

την μείωση των μισθών έτσι ώστε ο μέσος δείκτης κερδοφορίας να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. 

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

κεφαλαίου. Κερδοφορία και συσσώρευση παγίου κεφαλαίου εξελίχθηκαν, στην διάρκεια της 

περιόδου προσαρμογής, χωρίς να υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ τους. Η μείωση των μισθών, 

επομένως, δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε για αύξηση της ανταγωνιστικότητας ούτε για αύξηση των 

παραγωγικών επενδύσεων. 

8. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε διαδικασία αποεπένδυσης από το 2014, η οποία πρόκειται να 

συνεχιστεί κατά το 2015-2016 (σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Αυτό 

σημαίνει ότι οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι αρνητικές, δηλαδή ότι οι επενδύσεις 

που πραγματοποιούνται δεν επαρκούν ούτε για να αντικαταστήσουν το τμήμα του παραγωγικού 

δυναμικού που φθείρεται ή απαξιώνεται. 

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

ανεπαρκής διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα. Η ανάκαμψη του τουρισμού κατά το 2015 (και σύμφωνα 
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με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά το 2016) δεν πρέπει να αποκρύπτει το 

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

στον σχηματισμό του ΑΕΠ. Η ενίσχυση ενός εξαγωγικού αναπτυξιακού μοντέλου μπορεί να 

επιτευχθεί μόνον με μια πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών στον εξαγωγικό τομέα της χώρας. Αυτό 

προκύπτει από την ανάλυση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (κεφάλαιο 8) που καθιστά 

φανερό ότι είναι κρίσιμης σημασίας να υπάρξει αναδιάρθρωση της τουριστικής βιομηχανίας ώστε να 

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

προσελκύει όχι μόνο μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών αλλά και υψηλότερα εισοδήματα, και να 

καλύπτει έτσι το έλλειμμα που δημιουργούν οι εισαγωγές και το έλλειμμα στο ισοζύγιο εισοδημάτων 

και τρεχουσών μεταβιβάσεων. Αυτές οι αλλαγές είναι τόσο αναγκαίες όσο προβλέψιμο είναι ότι οι 

εισαγωγές θα αυξηθούν ξανά θεαματικά στο μέλλον όταν θα υπάρξει επανεκκίνηση της 

αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου, το εξωτερικό έλλειμμα θα αυξηθεί, αυτό θα καταγραφεί ως 

σοβαρή μακροοικονομική ανισορροπία και θα έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για αύξηση των 

επιτοκίων δανεισμού και νέες παρεμβάσεις των ελεγκτικών ευρωπαϊκών θεσμών. Το ζητούμενο είναι 

να υπάρχει ταυτόχρονα υψηλό ΑΕΠ και ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο αγαθών 

και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται στον πληθυσμό επίπεδο ζωής συγκρίσιμο ή υψηλότερο από 

το αντίστοιχο του πρώτου μισού της δεκαετίας του 2000, αυτή τη φορά όμως χωρίς να υπάρχει 

ανάγκη για εξωτερικό δανεισμό. 

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

αφαιρείται από την οικονομία προκειμένου να πληρώνονται οι τόκοι. Αυτό θα στερήσει από την 

οικονομία πολύτιμους πόρους που θα εκτραπούν από την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

πρόοδο προς την πληρωμή των τόκων, και θα μειώσει τους μακροχρόνιους ρυθμούς μεγέθυνσης του 

ΑΕΠ (κεφάλαιο 6). 

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

σημαντικών πόρων από την πραγματική οικονομία για την αποπληρωμή τόκων θέτει ένα άνω όριο 

στον ρυθμό ανάπτυξης. Προστίθεται ως ένας δημοσιονομικός παράγοντας βραδείας ανάπτυξης στον 

περιορισμό της ανεπαρκούς διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (σημείο 9). Ως γνωστόν, κάθε 

καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου στο οποίο το ΑΕΠ αυξάνεται με χαμηλούς ρυθμούς, είναι ένα 

καθεστώς χαμηλών ποσοστών απασχόλησης και μειωμένων αμοιβών εργασίας. Έτσι, το πιο βασικό 

χαρακτηριστικό της μεγάλης ύφεσης 2012-2014, που είναι η απαξίωση της εργασιακής δύναμης, 

υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει χαρακτηριστικό και της επόμενης περιόδου, που σύμφωνα με 

περισσότερες ενδείξεις θα είναι περίοδος βραδείας ανάπτυξης —εκτός εάν υπάρξουν έκτακτες 

ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες που θα παρέμβουν ως από μηχανής θεός για να ανατρέψουν τις 

δυσοίωνες προοπτικές. 

12. Γενική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενέστερων. Η δημοσιονομική προσαρμογή που 

επιβλήθηκε προκειμένου να παραχθούν πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα για την 

αποπληρωμή των τόκων του δημοσίου χρέους, βύθισε την οικονομία στην ύφεση, μείωσε την 

απασχόληση, αύξησε την ανεργία και τις εισοδηματικές ανισότητες, και μέσω αυτών επιδεινώθηκαν 

οι συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού όπως αυτές εμφανίζονται στα στατιστικά στοιχεία για τη 

φτώχεια και κυρίως για την υλική στέρηση (κεφάλαιο 7). Εάν η δημοσιονομική προσπάθεια 
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συνεχιστεί, οι δείκτες συνθηκών διαβίωσης και υλικής στέρησης θα επιδεινώνονται. 

13. Η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού βρίσκεται στο επίπεδο του 1996. Για το έτος 2015, στην 

κατάταξη των προηγμένων χωρών της Ευρώπης, με κριτήριο τις μικτές αποδοχές σε ευρώ 

(ακαθάριστος μισθός και εισφορές εργοδότη), η Κύπρος καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις. 

Οι μέσες μικτές ετήσιες απολαβές στην Κύπρο (22200 ευρώ) ανέρχονται στο 55% του μέσου όρου 

της ευρωζώνης. Μεταξύ 2011 και 2015 οι αποδοχές μειώθηκαν στην Κύπρο κατά 3 χιλιάδες ευρώ 

ετησίως έναντι αυξήσεων 2 έως 4 χιλιάδων ευρώ στις άλλες χώρες (με εξαίρεση την Ιταλία και την 

Ισπανία όπου οι αυξήσεις ήταν περιορισμένες). Από το 2012, όταν άρχισε η μείωση των μισθών, 

δημιουργήθηκε ένα μεγάλων διαστάσεων χάσμα μεταξύ της μέσης πραγματικής αμοιβής εργασίας 

και της παραγωγικότητας της εργασίας. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού 

μετρούμενη σε έτη ανέρχεται σε μια ολόκληρη εικοσαετία. 

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

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

αναπαραγωγή της κοινωνικής ομάδας των μισθωτών έχει μειωθεί κατά το ⅓ περίπου σε σχέση με το 

2011. Αυτό οφείλεται στη μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού, στο γεγονός ότι τα 

νοικοκυριά των μισθωτών πλήττονται από την ανεργία, και στις επιπτώσεις της δημοσιονομικής 

προσαρμογής (κοινωνικές δαπάνες, φόροι κλπ.). 

15. Η μείωση της απασχόλησης κατά 11% θα αντιμετωπιστεί μόνο κατά το ¼ στη τριετία 2015-2017. Η 

αύξηση της απασχόλησης κατά 0,2% το 2015 και η προβλεπόμενη αύξηση κατά 1,2% το 2016 θα 

έχουν πραγματοποιηθεί μετά από δραματική μείωση της απασχόλησης κατά περίπου 11% στην 

τριετία 2012-2014. Επομένως, θα έχουν αναιρέσει ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής μείωσης που 

σημειώθηκε στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης 2012-2014 και η απασχόληση στο τέλος του 2016 θα 

βρίσκεται στο επίπεδο του 2004. Υπολογισμένη σε έτη, η μείωση της απασχόλησης θα ανέρχεται 

επομένως σε 12 έτη (όσο και στο τέλος του 2015). Ακόμη και εάν επαληθευθεί η πρόβλεψη των 

υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι κατά το 2017 θα υπάρξει νέα αύξηση της απασχόλησης 

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

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

εργαζόμενοι έναντι του 2011. Η τριετία 2015-2017, εάν όντως υπάρξει μια τριετία αύξησης του ΑΕΠ, 

θα έχει αυξήσει συνολικά την απασχόληση μόνον κατά περίπου 10 χιλιάδες άτομα. 

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

ανειδίκευτους. Η συνολική μείωση της απασχόλησης για αυτές τις κατηγορίες ανήλθε σε περίπου 

20% από το 2011 μέχρι το καλοκαίρι του 2015 (ένας στους πέντε περιήλθε σε κατάσταση ανεργίας) 

έναντι 11% του συνόλου. Κατά το 2015 δεν υπήρξε βελτίωση. Διαψεύδοντας τις διαβεβαιώσεις των 

διεθνών οργανισμών και της κυβέρνησης, το χαμηλότερο κόστος εργασίας δεν αποτελεί τρόπο 

αντιμετώπισης της ανεργίας. Επομένως, η μεγάλη μείωση των μισθών και του κόστους εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ούτε για 

αύξηση των επενδύσεων, ούτε για αύξηση της απασχόλησης. 
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17. Η πραγματική ανεργία είναι υψηλότερη από αυτήν που επισήμως καταγράφεται. Το διευρυμένο 

ποσοστό ανεργίας (U-4, Bureau of Labor Statistics USA), που αντανακλά ακριβέστερα την πραγματική 

κατάσταση της αγοράς εργασίας διότι περιλαμβάνει τους αποθαρρημένους ανέργους, ανερχόταν 

στην Κύπρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε 19,7% (έναντι 14,9% του συνήθους ποσοστού 

ανεργίας).  

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

απασχόληση, η μακροχρόνια ανεργία (δηλαδή η ανεργία της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει το ένα 

έτος) και το αποθαρρημένο εργατικό δυναμικό έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλες διαστάσεις ενώ πριν 

την κρίση ήταν φαινόμενα περιθωριακά. Η επιδείνωση αυτή στην ποιότητα της αγοράς εργασίας έχει 

τόσο μεγάλο μέγεθος ώστε η διόρθωσή της θα απαιτούσε πολύ χρόνο και προσπάθεια -με βασική 

προϋπόθεση την πολιτική βούληση. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 
Για ένα μοντέλο ανάπτυξης επιμερισμένου οφέλους.  

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

πολιτική, που είναι μια πολιτική βασισμένη στην αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων με εργαλείο το 

εφεδρικό εργατικό δυναμικό και την υψηλή ανεργία, όχι μόνον επειδή είναι κοινωνικά άδικη, αλλά 

επειδή δεν επιτυγχάνει καν τους στόχους της.   

Τα στοιχεία ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν θα είναι εχθρικό προς τον κόσμο της εργασίας, που δεν 

θα επιφυλάσσει για αυτόν υψηλή ανεργία και διευρυνόμενες ανισότητες μπορεί να έχει τα παρακάτω 

στοιχεία: υψηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, αυξημένες εξαγωγικές επιδόσεις βασισμένες σε 

βελτιωμένη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, αξιοποίηση της υψηλής ποιότητας του εργατικού 

δυναμικού που διαθέτει η Κύπρος, χαμηλό ποσοστό ανεργίας και αμοιβές εργασίας ευθυγραμμισμένες 

με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και το γενικό επίπεδο ευημερίας της εποχής μας.  

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

καθεστώς ανάπτυξης επιμερισμένης ευημερίας:  

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

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, η Κύπρος μπορεί να βελτιώσει την διεθνή ανταγωνιστικότητά της 

ώστε να υπερβεί τους περιορισμούς που θέτει η σχετικά μικρή εσωτερική αγορά. Σε μια τέτοια 

προσπάθεια, ο τουρισμός θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά και 

της ήδη κατακτημένης θέσης του στην διεθνή τουριστική αγορά. Όπως έχουμε ήδη αναπτύξει σε 

προηγούμενες εκδόσεις του ΙΝΕΚ, ο κυπριακός τουρισμός, για να αυξήσει τον αριθμό των 

περιηγητών που προσελκύει, οφείλει να απευθυνθεί, πέραν των παραδοσιακών πελατών του και σε 

νέους που προέρχονται από τις διερυνόμενες αγορές του νέου μοντέλου τουρισμού. Βελτιώνοντας 

την διαρθρωτική του ανταγωνιστικότητα, ο κυπριακός τουρισμός μπορεί να αποκτήσει πλεονέκτημα 

στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης (έτσι ώστε για κάθε 

μονάδα αύξησης του ΑΕΠ στις χώρες – πελάτες να αυξάνονται σημαντικά τα έσοδα από τον 

τουρισμό). Με τον τρόπο αυτόν, ο τουριστικός τομέας θα συμβάλει σημαντικά και σε μακροχρόνια 
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βάση στην αύξηση του ΑΕΠ. Την πλευρά αυτή της ανταγωνιστικότητας την αγνόησε η 

νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη της δεκαετίας του 2000, που στράφηκε στην χρηματιστικοποίηση (2004-

2008) ως απάντηση στην διαρθρωτική κρίση του τουρισμού (για τον οποίο, είχε ήδη γίνει φανερό 

από το 2002-2003 ότι δεν μπορούσε πλέον να αναλάβει τον ρόλο της «ατμομηχανής» της 

οικονομίας). Την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα αγνοεί και η οικονομική και διαρθρωτική πολιτική 

που ασκείται σήμερα, η οποία ελπίζει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μείωσης των τιμών 

(μια μείωση η οποία τελικά δεν επιτεύχθηκε, όπως εξηγούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 3). Αγνοούν 

δηλαδή, όσοι εφαρμόζουν αυτήν την πολιτική, ότι με τη βελτίωση της διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας, δηλαδή με την ευθυγράμμιση του τουριστικού κλάδου με τις κυριότερες τάσεις 

της διεθνούς ζήτησης, η Κύπρος θα αποκτούσε μακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 

διεθνείς αγορές προϊόντων υψηλής ποιότητας στις οποίες ο ανταγωνισμός δεν διεξάγεται με τις 

τιμές αλλά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ακόμα χειρότερα, στο σημερινό καθεστώς 

εσωτερικής υποτίμησης που έχει επιβληθεί κατά τα τελευταία έτη, η οικονομική και διαρθρωτική 

πολιτική αποσκοπούν στην βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας μέσω των τιμών, με δυσάρεστες 

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

μαζικό τουρισμό, έχουν νομίσματα που υποτιμώνται και μισθούς υποπολλαπλάσιους των 

αντίστοιχων κυπριακών, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που ασκείται σήμερα έχει θέσει τον 

κυπριακό τουρισμό σε έναν αγώνα δρόμου προς το χειρότερο (a race to the bottom) στον οποίο οι 

εργαζόμενοι στον κλάδο θα πρέπει συνεχώς να αποδέχονται χαμηλότερες αποδοχές έως ότου αυτές, 

σε βάθος χρόνου, πλησιάσουν ή εξισωθούν με τις αντίστοιχες αποδοχές στις λιγότερο αναπτυγμένες 

χώρες που επιδίδονται στην ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού. 

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

υψηλότερη ποιότητα εργασίας. Μόνον εάν οι αποδοχές εργασίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες προς τον 

μισθό που οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι είναι δίκαιος, δηλαδή ανταποκρίνεται στα προσόντα τους και 

την ποιότητα της εργασίας που είναι σε θέση να προσφέρουν, μπορεί να κινητοποιηθεί το αξιόλογο 

εργατικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα, και μόνον έτσι μπορεί να επιτευχθεί μια προσπάθεια 

βελτίωσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. 

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

ΑΕΠ σε υψηλότερο επίπεδο στο οποίο θα ήταν υψηλότερη και η παραγωγικότητα της εργασίας. 

Αυτό θα συνέβαινε χάρη στα διαδοχικά κύματα επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που είναι αναγκαίες 

για την αναβάθμιση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, στις νέες τεχνολογικές, οργανωσιακές 

και οικολογικές δυνατότητες που ενσωματώνει το νέο μοντέλο τουρισμού, η νέα διαδικασία 

εκμάθησης (learning by doing), και άλλα.  

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

υψηλότερες αμοιβές εργασίας. Σε ένα αναπτυξιακό καθεστώς επιμερισμένης ευημερίας, οι αυξήσεις 

της παραγωγικότητας της εργασίας θα μετατρέπονταν αυτομάτως σε αυξήσεις των πραγματικών 
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μισθών. Με άλλα λόγια, ένας νέος κανόνας επιμερισμένης ευημερίας θα έπρεπε να υιοθετηθεί ώστε 

οι αυξήσεις του ΑΕΠ να επιμερίζονται σε σταθερή αναλογία μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου.  

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

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

διαδοχικές αυξήσεις της παραγωγικότητας και των πραγματικών μισθών ενώ τα εισοδηματικά 

μερίδια της εργασίας και των κερδών θα παραμένουν σταθερά.  

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

διατήρησης της ισορροπίας στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για να διασφαλίζεται η 

βιωσιμότητα του αναπτυξιακού καθεστώτος έναντι του εξωτερικού δανεισμού. 

Με την παραδοχή ότι στη μακροχρόνια διάρκεια η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία θα 

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

οποίου το ύψος θα εξαρτάται από τον βαθμό βελτίωσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. 

Νομίζουμε ότι το παραπάνω θεωρητικό σχήμα ενός Εξωστρεφούς Αναπτυξιακού Καθεστώτος 

Επιμερισμένης Ευημερίας προσφέρει την βάση για μια ανανεωμένη συζήτηση για το μέλλον της 

κυπριακής οικονομίας, έξω και σε αντίθεση με το πλαίσιο δημόσιας συζήτησης που θέτει η 

ασκούμενη σήμερα οικονομική και διαρθρωτική πολιτική. 

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

των εργαζομένων οδηγεί στη βελτιωμένη συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία (Krassoi, Peach and Stanley 

2009, Akerlof and Yellen 1986, 1990, Akerlof 1982), σε αύξηση της εγχώριας ζήτησης και μέσω αυτής του ΑΕΠ, 

της επένδυσης, και μέσω του «επιταχυντή» σε αύξηση της παραγωγικότητας (Kaldor 19MM, Setterfield and 

Cornwall 2002, Naastepad and Storm 2010). 


