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Πρόλογος του προέδρου του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
Η Κυπριακή οικονομία πλησιάζει πλέον στο πιο βαθύ σημείο της ύφεσης στην οποία την 

βύθισαν η τραπεζική κρίση, οι επιπτώσεις της και η πολιτική διαχείρισης της κρίσιμης 

κατάστασης στην οποία βρεθήκαμε. Μέσα στα επόμενα χρόνια είναι πιθανό να εμφανιστούν 

μικρές αυξήσεις του ΑΕΠ, οι οποίες θα γίνουν ίσως αντικείμενο θριαμβολογίας. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε όμως ότι όποια ανοδική πορεία ξεκινήσει θα έχει σαν σημείο αφετηρίας της το πολύ 

χαμηλό επίπεδο του ΑΕΠ στο οποίο έχουμε φτάσει. Για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, για 

να ξαναβρούμε το επίπεδο του ΑΕΠ που είχαμε φτάσει το 2008, θα χρειαστεί μια πενταετία 

με βάση τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών, που επισημαίνουν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης 

στο εξής θα είναι σαφώς κατώτεροι από αυτούς που είχαμε στις προηγούμενες δύο 

δεκαετίες. Έτσι, όταν θα ξαναβρούμε το επίπεδο του ΑΕΠ που είχαμε το 2008,προβλέπεται ότι 

θα έχουν περάσει συνολικά δώδεκα χρόνια. Τότε η Κυπριακή οικονομία θα έχει ξαναβρεί το 

εισόδημα του 2008, αλλά ίσως όχι για όλους: εάν διατηρηθούν οι σημερινές ανισότητες, 

αυτές που επιβλήθηκαν από την ασκούμενη οικονομική και διαρθρωτική πολιτική, τότε για 

τους εργαζόμενους δεν θα χρειαστούν δώδεκα αλλά είκοσι χρόνια για να ανακτήσουν το 

επίπεδο του εισοδήματος που είχαν το 2008.  

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

μέλλον που διαγράφεται για την Κυπριακή οικονομία, που είναι ένα μέλλον αργής ανάπτυξης. 

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

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

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

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

διαπιστώσεις για την διανομή του προϊόντος και την αγορά εργασίας οι οποίες περνούν 

απαρατήρητες επειδή το ενδιαφέρον των άλλων αναλύσεων επικεντρώνεται σε διαφορετικά 

πεδία.  

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

μετατράπηκε στη διάρκεια της κρίσης με εντυπωσιακό τρόπο σε βάρος της εργασίας καθώς τα 

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

τους) αυξήθηκαν μέσα στην κρίση ενώ οι αμοιβές εργασίας (μισθωτών και 

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

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

διεθνείς οργανισμούς, ευνοεί τα εισοδήματα από κέρδη, τόκους και προσόδους, 

αδιαφορώντας ή επιδιώκοντας την μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων  που 

καλούνται να καταβάλουν δυσβάσταχτες θυσίες. Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα που συμπιέζουν τους μισθούς, και αυτό σε συνδυασμό με την μείωση της 

απασχόλησης προκαλεί συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης του συνολικού εισοδήματος 

της εργασίας.  

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

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

διευρυμένο ορισμό που χρησιμοποιεί το Γραφείο Εργασιακών Στατιστικών των ΗΠΑ ώστε να 

λαμβάνει υπόψη του αποθαρρυμένους ανέργους, το διορθωμένο ποσοστό ανεργίας είναι 

υψηλότερο από το «επίσημο» ποσοστό ανεργίας, ιδιαίτερα στη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, η 
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εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ, κάνοντας χρήση τεσσάρων επιπλέον δεικτών (προσωρινή και μερική 

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

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

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

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

μακροοικονομικά ζητήματα, και ιδιαίτερα στις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο 

ταχύρρυθμης οικονομικής ανάπτυξης. Οι σημαντικότερες από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η 

ανασυγκρότηση του εξαγωγικού τομέα (είτε πρόκειται για τον τουρισμό είτε για άλλες 

επιχειρήσεις των υπηρεσιών ή την βιομηχανία), ώστε να μπορεί να καλύπτει τις αυξημένες 

εισαγωγές που είναι φυσικό να προκαλεί η ταχεία οικονομική ανάπτυξη. Το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών πρέπει να είναι ισοσκελισμένο ή να παρουσιάζει μικρό μόνον 

έλλειμμα ώστε να είναι βιώσιμο. Αλλιώς, το ΑΕΠ θα πρέπει αναγκαστικά να μειώνεται σε 

χαμηλότερο επίπεδο για να συγκρατηθούν οι εισαγωγές. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η 

διατήρηση των μισθών σε υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, διότι αυτοί δεν αποτελούν 

μόνον κόστος για τις επιχειρήσεις αλλά και ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Όπως αποδείχθηκε στην διάρκεια της κρίσης, η δραματική μείωση των μισθών μετατράπηκε 

σε μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, της εγχώριας ζήτησης και του ΑΕΠ, ενώ αντιθέτως, δεν 

μετατράπηκε σε μεγάλες μειώσεις των τιμών και της ανταγωνιστικότητας ούτε του 

εξαγωγικού τομέα ούτε των επιχειρήσεων. Οι αυξήσεις  της αγοραστικής δύναμη των μισθών 

πρέπει να ακολουθούν τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας ώστε να ενισχύεται η 

εσωτερική ζήτηση. 

Προφανώς ένας τέτοιος τύπος ανάπτυξης δεν έχει πολλά κοινά με τον χρηματοπιστωτικό 

καπιταλισμό που γνωρίσαμε στην πενταετία 2004-2008 και ο οποίος αποδείχθηκε μη βιώσιμη 

στρατηγική ανάπτυξης της χώρας. Η οικονομία μας οφείλει να είναι σε μεγάλο βαθμό 

εξαγωγική, να βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων της και την ποιότητα του εργατικού της 

δυναμικού που αξίζει να αμείβεται για τις υψηλές του ικανότητες. 

 

Πάμπης Κυρίτσης 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 

Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ 
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Εισαγωγή του διευθυντή του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 

Η Κυπριακή οικονομία υπέστη μεγάλες ζημιές με την έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 

κρίσης, όταν το 2008 ανέδειξε τις σαθρές βάσεις της ανάπτυξης των ετών 2004-2008, μιας 

ανάπτυξης που βασιζόταν στην ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης μέσω του δανεισμού, 

δηλαδή με  την μεταφορά καταναλωτικής ζήτησης από το μέλλον στο παρόν, στην 

κερδοσκοπία επάνω στη γη και τα ακίνητα η οποία δημιούργησε συνθήκες εκρηκτικής 

μεγέθυνσης της οικοδόμησης κατοικιών, και μέσω της πλάνης ότι το τραπεζικό σύστημα 

μπορούσε να καλύπτει επ’ άπειρον τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και τις 

μακροοικονομικές ισορροπίες που αναπτύσσονταν τότε (ιδιαίτερα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών). Αυτό το στάδιο της χρηματιστικοποίησης κατέληξε βυθίζοντας την Κυπριακή 

οικονομία σε σειρά μεγάλων προβλημάτων και επέφερε μεγάλες ζημιές σε όρους παραγωγής 

και απασχόλησης.  

Οι ζημιές από την αποτυχία του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού δεν έχουν επιμεριστεί 

εξίσου στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Το σύνολο του βάρους της κρίσης ανατέθηκε σε 

όσους έχουν εισοδήματα από την εργασία τους, ενώ το σύνολο των κερδών, τόκων και 

προσόδων (μετά τις αποσβέσεις και πριν την φορολογία) παρουσίασε αύξηση εν μέσω κρίσης. 

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν, ούτε ότι δεν 

μειώθηκε το εισόδημα ενός άλλου αριθμού επιχειρήσεων, αλλά σημαίνει ότι υπάρχουν και 

άλλες επιχειρήσεις των οποίων το εισόδημα αυξήθηκε, έτσι ώστε το σύνολο των εισοδημάτων 

από κέρδη, τόκους και προσόδους να αυξάνεται. Μάλιστα, τα αυξημένα κέρδη των μεν, δεν 

ανάγονται μόνο στην δραματική μείωση των μισθών, αλλά και στην μεταφορά της πελατείας 

των λιγότερο παραγωγικών επιχειρήσεων (που είναι καταδικασμένες στην πτώχευση, στον 

μαρασμό ή την απλή επιβίωση) στις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις που καρπώνονται έτσι τα 

οφέλη από την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζόμενων τάξεων αλλά και μιας 

μερίδας του επιχειρηματικού κόσμου που ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός έθεσε εκτός 

αγοράς.  

Το τέλος του σταδίου της χρηματιστικοποίησης δημιούργησε συνθήκες ύφεσης και 

αποκάλυψε την ανάγκη να διορθωθούν βασικές μακροοικονομικές ανισορροπίες (ιδιαίτερα 

την υπερθέρμανση της οικονομίας και το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών). Η κερδοσκοπία στον τομέα της κατοικίας σταμάτησε, η εσωτερική ζήτηση 

μειώθηκε, και το πρόβλημα της υπερχρέωσης αναδύθηκε. Η οικονομία εισήλθε στο εξαετές 

στάδιο που βρίσκεται ακόμη σήμερα, δηλαδή στο στάδιο της κρίσης και της διαρθρωτικής 

προσαρμογής. Κατά την πρώτη φάση, της ήπιας προσαρμογής (2009-2011), υπήρξε 

στασιμότητα του ΑΕΠ και της απασχόλησης, η προστιθέμενη αξία του τομέα των υπηρεσιών 

δεν μειώθηκε και το προϊόν της βιομηχανίας (χωρίς τις κατασκευές) δεν παρουσίασε μεγάλη 

μείωση, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εκτός κατασκευαστικού τομέα δεν μειώθηκαν 

δραματικά, και η καταστροφή παραγωγικού παγίου κεφαλαίου δεν προχώρησε ιδιαίτερα.  

Η δριμεία προσαρμογή της οικονομίας που ακολούθησε την τραπεζική κρίση, με το 

πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση και την τρόικα, επέβαλε συνθήκες οξείας 

οικονομικής κρίσης, και όπως ήδη σημειώσαμε παραπάνω, συνθήκες δραματικής 

αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος των εργαζόμενων τάξεων. Πρόκειται για 

αναδιανομή που προστατεύει τους δείκτες της κερδοφορίας από την πτώση και τους 
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επιτρέπει να παραμείνουν σε επίπεδα παραπλήσια με αυτά που υπήρχαν προ κρίσης. Αυτό 

συμβαίνει επειδή το συνολικό κεφάλαιο στην Κύπρο όπως και σε όλες τις προηγμένες 

χώρες, έχει αυξηθεί υπέρμετρα και η ικανοποίηση των απαιτήσεών του συναντά εμπόδια. 

Επιπρόσθετα, το προϊόν έχει μειωθεί εξαιτίας της κρίσης και ιδιαίτερα εξαιτίας του τρόπου 

διαχείρισης της κρίσης που έχει επιβληθεί μετά το 2012. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι 

απαιτήσεις των κατόχων κεφαλαίου να μην μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αύξησης 

του προϊόντος και γι’ αυτό στρέφονται προς τα εισοδήματα των εργαζόμενων τάξεων. 

Πράγματι, αυτό συμβαίνει, με τις μειώσεις των μισθών και του συνολικού εισοδηματικού 

μεριδίου της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, με την αποδιάρθρωση της αγοράς εργασίας 

που σε συνέργεια με την ανεργία μειώνει τους μισθούς, αλλά και με την απαλλοτρίωση 

μέρους των καταθέσεων. 

Αυτές οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, στους μισθούς και στη διανομή του προϊόντος, 

καθοδηγούνται από την οικονομική και διαρθρωτική πολιτική, η οποία, όπως δείχνουμε 

στην εφετινή έκθεσή μας, δεν απαντά στα κρίσιμα ζητήματα της Κυπριακής οικονομίας και 

δεν ανοίγει προοπτικές για ουσιαστική ανάκαμψη. Είναι μια πολιτική που επιδιώκει την 

επιστροφή στο αποτυχημένο μοντέλο της χρηματιστικοποίησης τροποποιημένο με 

ιστορικού μεγέθους φτωχοποίηση των εργαζόμενων τάξεων εγγεγραμμένη σε ένα νέο 

θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, που δεν προστατεύει πλέον τους εργαζόμενους παρά 

μόνον οριακά.  

Αυτό το τροποποιημένο μοντέλο χρηματιστικοποίησης, ακόμη και εάν επικρατήσει, δεν θα 

κατορθώσει να προσδώσει δυναμισμό στην Κυπριακή οικονομία (ούτε και σε καμία άλλη) 

διότι θα μειώσει κατακόρυφα μια σημαντική συνιστώσα της εγχώριας ζήτησης που είναι η 

αγοραστική δύναμη. Όσο για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας μέσω μειώσεων 

των μισθών γνωρίζουμε τώρα χάρη στην κρίση ότι οι τιμές δεν ακολουθούν τις μειώσεις των 

μισθών παρά μόνον οριακά. Γνωρίζουμε επίσης ότι νέοι μεγάλοι ανταγωνιστές πολύ 

χαμηλού κόστους εργασίας, από την κεντρική Ασία, την Ινδία και άλλες ασιατικές χώρες 

προβλέπεται να κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στο προσεχή χρόνια. 

 Επομένως, όποιο σχέδιο ανάπτυξης θέλουμε να υιοθετήσουμε για το μέλλον ως χώρα δεν 

μπορεί να βασίζεται στην πλάνη ότι μια προηγμένη χώρα μπορεί να βασίζει την ευημερία της 

με τις εξαγωγικές της επιτυχίες σε αγορές όπου ο ανταγωνισμός διεξάγεται με βάση το κόστος 

εργασίας. Όποιο σχέδιο ανάπτυξης προκρίνουμε ως χώρα, θα πρέπει να προωθεί βεβαίως τις 

εξαγωγές, όπως δείχνουμε στην έκθεσή μας, αλλά με όρους βελτίωσης της ποιότητας του 

προϊόντος, γεωγραφική και κλαδική διαφοροποίηση, προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις 

των αγορών όπου διατίθενται προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εξάλλου αυτό 

επιβάλλει και η υψηλή ποιότητα του εργατικού δυναμικού της Κύπρου. 

 

Παύλος Καλοσυνάτος 

Γενικός Διευθυντής ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 

 



 
 

  

Κεφάλαιο 1
 
Συμπεράσματα και 
προτάσεις 
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Η σημερινή συγκυρία, κατά την οποία η Κυπριακή οικονομία πλησιάζει στο βαθύτερο 

σημείο της ύφεσης στην οποία την καταβύθισε η νεοφιλελεύθερη διαχείριση της κρίσης 

όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με το μνημόνιο, θέτει ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα: Πρώτον, 

με ποιους ρυθμούς θα αναπτύσσεται στο μέλλον η οικονομία όταν θα έχει αρθεί η 

σημερινή πίεση που ασκείται από την πολιτική της λιτότητας, της αναδιανομής του 

εισοδήματος σε βάρος των εργαζόμενων τάξεων και της θεσμικής αποδυνάμωσης της 

προστασίας της εργασίας. Δεύτερον, ποιο θα είναι το αναπτυξιακό πρότυπο που θα 

ακολουθηθεί. Τρίτον, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να περιορίσουν την 

ανάπτυξη και να μην επιτρέψουν την ταχεία μεγέθυνση του προϊόντος. Τέταρτον, ποια θα 

είναι η θέση της εργασίας στο νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, επομένως ποιο θα είναι το 

θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, πώς θα επιστρέψουμε σε καθεστώς σχεδόν 

πλήρους απασχόλησης όπως υπήρχε στην Κύπρο πριν το 2009, πώς θα αξιοποιηθεί πλήρως 

το αξιόλογο εργατικό δυναμικό της χώρας. Τα ερωτήματα αυτά τίθενται τώρα, και θα 

παραμείνουν επίκαιρα για τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια, ή εν πάση περιπτώσει για όσο 

καιρό η οικονομία θα παραμένει σε ύφεση ή σε μια περιοχή αμφιλεγόμενη μεταξύ ύφεσης 

και ανάπτυξης (δηλαδή στασιμότητας). Οι διεθνείς οργανισμοί και η κυβέρνηση δεν 

θέτουν αυτά τα ερωτήματα, πιθανότατα επειδή παραμένει ακλόνητη η πίστη τους στο 

νεοφιλελεύθερο δόγμα ότι οι απελευθερωμένες αγορές είναι ικανές να καθοδηγούν την 

οικονομία στις βέλτιστες αποφάσεις, ως εάν να μην ήταν αυτές που οδήγησαν στην 

σημερινή κρίση, και ως να μην ήταν αυτές που στάθηκαν ανίκανες να εξαλείψουν τις 

μακροοικονομικές ισορροπίες που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000.  

Επομένως, καλούνται σήμερα, και για τα επόμενα έτη, όσοι δεν αποδέχονται την 

μυθολογία των αγορών να καταστρώσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης, επομένως να προτείνουν 

ένα πρότυπο ανάπτυξης που θα απαντάει στα παραπάνω ερωτήματα που θέτει η 

οικονομική και η ιστορική συγκυρία. Αυτό απαιτεί την επανεξέταση της οικονομικής 

ιστορίας της Κύπρου, τουλάχιστον από το 1995 και μετά, ώστε να προσδιοριστούν οι 

μακροχρόνιες τάσεις που αναπτύχθηκαν και να αναδειχθούν τα σημαντικότερα 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της Κυπριακής οικονομίας, επομένως εκείνα τα 

χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να δοθεί η μέγιστη σημασία κατά τον σχεδιασμό ενός 

νέου προτύπου ταχύρρυθμης ανάπτυξης με ευημερία που θα επιμερίζεται δίκαια μεταξύ 

των κοινωνικών τάξεων σε πλήρη αντίθεση με την σημερινή περίοδο που δεν είναι μόνο 

περίοδος ύφεσης αλλά και δραματικής αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος της 

εργασίας, ανόδου των πάσης φύσεων ανισοτήτων και αποδιάρθρωσης των θεσμών που 

προστατεύουν την εργασία.  

Ως συμβολή στην αναγκαία ανακεφαλαίωση των διδαγμάτων της Κυπριακής οικονομικής 

ιστορίας των τελευταίων είκοσι ετών, έχουμε συμπεριλάβει στην εφετινή έκθεση το 

κεφάλαιο 3 που αναφέρεται στις μακροχρόνιες εξελίξεις της Κυπριακής οικονομίας. Τα 

στάδια ανάπτυξης / συσσώρευσης κεφαλαίου που διακρίνουμε στην οικονομική ιστορία 

της Κύπρου μετά το 1990 είναι τα εξής:  

    Μέχρι το 2001, το στάδιο ανάπτυξης / συσσώρευσης κεφαλαίου με κινητήρια 

δύναμη τον τουρισμό (στο εξής στάδιο ανάπτυξης με κινητήρα τον τουρισμό).  

    Tο στάδιο μετάβασης, κατά τα έτη 2002‐2003, από την ανάπτυξη με κινητήρα τον 
τουρισμό στην χρηματιστικοποίηση (στο εξής μεταβατικό στάδιο).  
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    Από το 2004 έως το 2008, το στάδιο εσωστρεφούς ανάπτυξης με κινητήριες 
δυνάμεις την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, τον δανεισμό και 

τις κατασκευές, ιδιαίτερα δε τις κατασκευές κατοικιών (στο εξής στάδιο της 

χρηματιστικοποίησης).  

    Το στάδιο της κρίσης και της διαρθρωτικής προσαρμογής (2009‐2014). Στο 
εσωτερικό του σταδίου αυτού διακρίνουμε δύο φάσεις: την φάση ήπιας 

προσαρμογής (2009‐2011) και την φάση όξυνσης της κρίσης(2012‐2014).  

Επιγραμματικά, μπορούμε να περιγράψουμε τα παραπάνω στάδια ανάπτυξης ως εξής: Ο 

ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά το πρώτο στάδιο, της ανάπτυξης με κινητήρα τον 

τουρισμό, ήταν υψηλός και έφθασε το 5% ετησίως κατά την τετραετία 1998‐2001. Αυτή η 

ταχεία μεγέθυνση του ΑΕΠ επιτεύχθηκε με την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων 

εκ παραλλήλου με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.  

Η ανάπτυξη με κινητήρα τον τουρισμό εξαντλήθηκε το 2001, με αποτέλεσμα την 

επιβράδυνση της οικονομίας σε ρυθμούς μεγέθυνσης 2% ετησίως για την επόμενη διετία. 

Η απασχόληση συνέχισε την ανοδική της πορεία καθώς έκανε την εμφάνισή του ένα από 

το κυριότερα χαρακτηριστικά του επόμενου σταδίου, δηλαδή η αυξημένη κατασκευαστική 

δραστηριότητα, η οποία εντάθηκε ήδη από το 2002 και αύξησε την απασχόληση επειδή 

είναι κλάδος έντασης εργασίας (που σημαίνει ότι για την παραγωγή μιας μονάδας 

προϊόντος του κλάδου αυτού απαιτείται η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας εργασιακής 

δύναμης). Η παραγωγικότητα της εργασίας, αντιθέτως, βρέθηκε σε κατάσταση 

στασιμότητας κατά τα έτη της επιβράδυνσης του 2002‐2003, αφενός επειδή αυξήθηκε το 

αργούν παραγωγικό δυναμικό, αφετέρου δε επειδή αυξήθηκε η συμμετοχή του 

κατασκευαστικού τομέα στο ΑΕΠ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο 

παραγωγικότητας και μειώνει έτσι το μέσο όρο. 

Το χαρακτηριστικό αυτό, της επιβράδυνσης της παραγωγικότητας της εργασίας θα 

ακολουθήσει την οικονομία και στο επόμενο στάδιο, της χρηματιστικοποίησης, καθώς ο 

οικοδομικός τομέας θα αποκτά αυξανόμενο βάρος στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, ενώ ο 

τουριστικός τομέας θα παραμείνει παραγωγικά στάσιμος καθώς οι προσπάθειες των 

επιχειρήσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα στραφούν στις ευέλικτες μορφές 

χαμηλόμισθης εργασίας αντί του παραγωγικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού. Ήταν 

τελικώς οι λοιπές υπηρεσίες που αύξησαν κατά τι την παραγωγικότητα εργασίας στη 

διάρκεια της τριετίας 2006‐2008. Επομένως, η αποκλίνουσα πορεία απασχόλησης και 

παραγωγικότητας στο διάγραμμα 3.1, είναι σύμπτωμα της αλλαγής καθεστώτος 

συσσώρευσης κεφαλαίου, από το εξωστρεφές καθεστώς των εξαγωγών τουριστικών 

αγαθών και υπηρεσιών στο εσωστρεφές καθεστώς της χρηματιστικοποίησης που επέτρεψε 

την ραγδαία συσσώρευση κεφαλαίου στον τομέα της οικοδόμησης κατοικιών. Οι 

αντιφάσεις του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού των ετών 2004‐2008, σε συνδυασμό με 

την στρεβλή αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, οδήγησαν την οικονομία σε υπερθέρμανση το 

2007‐2008 με αποτέλεσμα την επιτάχυνση των τιμών έναντι των ανταγωνιστριών χωρών 

και την ταχεία διεύρυνση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών 

υπό την διπλή επίπτωση της αυξημένης ζήτησης και της μειωμένης ανταγωνιστικότητας 

τιμής. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έθεσε τέλος στο στάδιο της χρηματιστικοποίησης, 
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προσθέτοντας στις μακροοικονομικές ανισορροπίες που δημιούργησε το στάδιο αυτό και 

τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα, την περιστολή του δανεισμού και την κατάρρευση 

του κλάδου οικοδόμησης κατοικιών. Η χώρα βρέθηκε ξαφνικά σε καθεστώς πιστωτικού 

κορεσμού και η απομόχλευση εμφανίστηκε ως το επόμενο αναγκαίο βήμα. Το επόμενο 

στάδιο, της κρίσης και της διαρθρωτικής προσαρμογής, περιλαμβάνει καταρχήν μια φάση 

ήπιας διαχείρισης (2009‐2011), κατά την οποία το ΑΕΠ διατηρήθηκε στο επίπεδο του 2008, 

η απασχόληση παρέμεινε στάσιμη, όπως εξάλλου και η παραγωγικότητα της εργασίας, ενώ 

εκκίνησε ταχύρρυθμη διαδικασία μείωσης του εξωτερικού ελλείμματος (που αποτελούσε 

βασική μακροοικονομική ανισορροπία). Κατά τη δεύτερη φάση (2012‐2014), όξυνσης της 

κρίσης και αποδιάρθρωσης των θεσμών προστασίας της εργασίας, το ΑΕΠ μειώνεται, και 

με σταθερή την παραγωγικότητα της εργασίας, η απασχόληση συρρικνώνεται δραματικά.  

Το πρώτο μεγάλο δίδαγμα από την ανάλυση των μακροχρόνιων εξελίξεων της Κυπριακής 

οικονομίας (κεφάλαιο 3), σχετίζεται με τον κρίσιμο ρόλο των εξαγωγών: Το πρόβλημα του 

τουρισμού, και των άλλων εξαγωγικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα δε η αποδυνάμωση της 

μεταποιητικής βιομηχανίας, δεν είναι απλώς συγκυριακά προβλήματα (δεν σχετίζονται 

δηλαδή απλώς με το ερώτημα εάν το 2015 και τα αμέσως επόμενα έτη θα υπάρξει 

ανάπτυξη και τι μέγεθος θα έχει αυτή), αλλά αποτελούν τον πυρήνα του προβλήματος. 

Αυτό το απέδειξε με τον πιο γλαφυρό και τραγικό τρόπο, το στάδιο της εσωστρεφούς 

ανάπτυξης της οικονομίας (2004‐2008), όταν κινητήρες της ανάπτυξης ήταν ο εύκολος 

δανεισμός, η οικοδόμηση κατοικιών, η ανάπτυξη των τραπεζών και οι χρηματιστικές 

«φούσκες». Πιο συγκεκριμένα, το στάδιο της χρηματιστικοποίησης έδειξε με τα αδιέξοδά 

του ότι προκειμένου η Κυπριακή οικονομία να μπορεί να αναπτυχθεί με ρυθμούς 3% ή 4% 

(συνθήκη απαραίτητη για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος), το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένο στο επίπεδο της ζήτησης (και των 

εισαγωγών) που δημιουργεί μια τέτοια ταχύρρυθμη ανάπτυξη. 

Η Κυπριακή οικονομία δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα μονοπάτι ταχύρρυθμης βιώσιμης 

ανάπτυξης παρά μόνον εάν ο τουριστικός τομέας και οι άλλες εξαγωγικές δραστηριότητες 

των υπηρεσιών ή της βιομηχανίας καταστούν ικανές να διασφαλίσουν, στην μακροχρόνια 

διάρκεια, την ύπαρξη ισοσκελισμένου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αλλιώς, η 

οικονομία θα προσαρμόζεται σε χαμηλότερα επίπεδα του ΑΕΠ στα οποία το εξωτερικό 

εμπόριο θα είναι ισοσκελισμένο εξαιτίας των μειωμένων εισοδημάτων (και όπως 

δείχνουμε στην έκθεσή μας, εξαιτίας των μειωμένων εισοδημάτων της εργασίας). Η 

προσαρμογή αυτή έχει ήδη συντελεστεί στη διάρκεια της κρίσης και ο κίνδυνος είναι τώρα 

η οικονομία να παραμείνει καθηλωμένη στο χαμηλό επίπεδο ΑΕΠ και εισοδημάτων που 

βρίσκεται. Είναι αναγκαίο, επομένως, να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη προσπάθεια για τη 

βελτίωση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του παραγωγικού συστήματος ώστε να 

ενισχυθεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα του εξαγωγικού τομέα. Το ΙΝΕΚ, με τις 

μελέτες του έχει ήδη προσδιορίσει τις μεγάλες κατευθύνσεις μιας τέτοιας προσπάθειας. 

Επιπρόσθετα, είναι δυνατές ορισμένες σημαντικές παρεμβάσεις στη διάρθρωση της 

οικονομίας οι οποίες θα βελτιώσουν θεαματικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και θα 

παρέχουν στην εσωτερική ζήτηση και στο ΑΕΠ τον χώρο να μεγεθυνθούν: Η εκτεταμένη 

χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η υποκατάσταση πετρελαίου με φυσικό 

αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μειωθούν σημαντικά οι εισαγωγές 

πετρελαίου, η διαγραφή ενός μέρους του εξωτερικού χρέους και η μείωση των αμυντικών 
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δαπανών μπορούν να βελτιώσουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά 5 εκατοστιαίες 

μονάδες του ΑΕΠ. Μια τέτοια βελτίωση θα προσέφερε στην εγχώρια ζήτηση και το ΑΕΠ τον 

χώρο να μεγεθυνθούν και να δημιουργήσουν τους πόρους για επενδύσεις στους κλάδους –

κινητήρες του νέου αναπτυξιακού προτύπου.   

Το δεύτερο μεγάλο δίδαγμα της ανάλυσης των μακροχρόνιων εξελίξεων της οικονομίας 

είναι ότι ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός δεν μπορεί να αποτελεί το κλειδί για την 

ανάπτυξη, και ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ανατρέπει τις μεγάλες 

μακροοικονομικές ισορροπίες. Οι συνεχιζόμενες απόπειρες επιστροφής σε αυτό το 

αποτυχημένο καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου είναι καταστροφικές. Η σημερινή 

οικονομική και διαρθρωτική πολιτική επιχειρούν ακριβώς μια τέτοια επιστροφή στο στάδιο 

της χρηματιστικοποίησης με νέους όρους καθυπόταξης και φτωχοποίησης των 

εργαζόμενων τάξεων σε κατάσταση ακραιφνούς νεοφιλελευθερισμού. Η οικονομική 

ιστορία της Κύπρου, όπως και των άλλων προηγμένων χωρών, δείχνει ότι πρέπει οριστικά 

να αφήσουμε πίσω μας τον  χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό. 

Το τρίτο μεγάλο δίδαγμα  της ανάλυσης των μακροχρόνιων εξελίξεων είναι ότι ο 

χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός οδηγεί αναγκαστικά σε υπερσυσσώρευση κεφαλαίου, με 

την έννοια ότι το μέγεθος του συσσωρευμένου κεφαλαίου είναι πλέον τόσο μεγάλο ώστε 

οι απαιτήσεις του επί του προϊόντος να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν από την αύξηση 

του ΑΕΠ, μέσω της αύξησης του όγκου της παραγωγής, επομένως του συνολικού 

κοινωνικού πλούτου που μπορεί να διανεμηθεί, και αναγκαστικά πραγματοποιείται με την 

ιδιοποίηση ενός μέρους της μελλοντικής εργασίας των εργαζόμενων κυριαρχούμενων 

κοινωνικών τάξεων μέσω της μεγάλης μείωσης των μισθών, αλλά και μέσω της 

αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα και της διόγκωσης του δημόσιου χρέους 

(σε ορισμένες άλλες χώρες δε και με την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα 

κατοικιών). Η οικονομική και διαρθρωτική πολιτική που ασκείται στην φάση όξυνσης της 

κρίσης, συνεχίζει, επεκτείνει και εμβαθύνει την αυθόρμητη τάση του καπιταλισμού να 

διευρύνει τις εισοδηματικές ανισότητες ως απάντηση στην υπερσυσσώρευση κεφαλαίου 

που αρνείται πεισματικά να απαξιωθεί. Παρουσιάζουμε στην εφετινή έκθεση την 

στατιστική αποτύπωση αυτής της κατάστασης: ο λόγος κεφαλαίου / προϊόντος (δηλαδή η 

ικανότητα του κεφαλαίου να αυξάνει το προϊόν) μειώνεται από το 20041 και το 

εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας μειώνεται. Προκειμένου να μην μειωθεί η κερδοφορία, 

επιδιώκεται με τις ασκούμενες πολιτικές να μειωθεί το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ ώστε 

να αντισταθμισθεί η άνοδος του λόγου κεφαλαίου / προϊόντος. Αυτή δε η επιδίωξη 

επιτυγχάνεται καθώς οι μισθοί μειώνονται υπό το βάρος της ανεργίας και των 

κυβερνητικών πολιτικών υποβάθμισης του θεσμικού πλαισίου της αγοράς εργασίας. Ως 

αποτέλεσμα, το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα στην Κύπρο, δηλαδή το άθροισμα κερδών, 

τόκων και προσόδων (μετά τις αποσβέσεις και πριν την φορολόγησή τους), έχει αυξηθεί 

μεσούσης της κρίσης. Η ασκούμενη πολιτική, όπως δείχνουμε στα υπόλοιπα κεφάλαια της 

έκθεσής μας, δεν απαντά στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το γενικό συμφέρον, αλλά 

εξυπηρετεί το ιδιοτελές συμφέρον κυρίαρχων κοινωνικών δυνάμεων αυξάνοντας τις 

εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες σε ακραίες μορφές προκειμένου να διασωθεί το 

                                                 
1 Η μείωση του 2002‐2003 σημειώθηκε για βραχυπρόθεσμους, συγκυριακούς λόγους, επομένως ως 
σημείο εκκίνησης της υπερσυσσώρευσης θεωρούμε το 2004, δηλαδή το πρώτο έτος του σταδίου της 
χρηματιστικοποιήσης. 
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υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο.   

Το τέταρτο μεγάλο δίδαγμα  της ανάλυσης των μακροχρόνιων εξελίξεων είναι ότι η 

εσωτερική ζήτηση καταρρέει όταν οι μισθοί μειώνονται σημαντικά. Αυτό έγινε φανερό στη 

διάρκεια του σταδίου της χρηματιστικοποίησης, όταν η μείωση της αγοραστικής δύναμης 

των μισθών (και η εν συνεχεία  καθήλωσή τους στο ίδιο επίπεδο) έπρεπε να 

αντισταθμιστεί με τον μαζικό δανεισμό των νοικοκυριών των εργαζόμενων τάξεων ώστε να 

στηριχθεί η εσωτερική ζήτηση. Η σημασία των μισθών ως συνιστώσας της ζήτησης έγινε 

φανερή και στη διάρκεια της όξυνσης της κρίσης, όταν σε αντίθεση με την καθεστωτική 

οικονομική θεωρία, που αντιλαμβάνεται τους μισθούς μόνον ως κόστος, η μείωση των 

μισθών περιέστειλε την εσωτερική ζήτηση και εμβάθυνε την ύφεση. Συμπερασματικά, 

κανένα νέο πρότυπο ανάπτυξης δεν μπορεί να επιτύχει στην Κύπρο χωρίς το στοιχείο ενός 

δικαιότερου επιμερισμένου της ευημερίας που δημιουργεί η ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά την 

βραχυπρόθεσμη και την μεσοπρόθεσμη συγκυρία, έχει δοθεί υπόσχεση των φορέων της 

οικονομικής πολιτικής ότι θα υπάρξει σύντομα ανάκαμψη της οικονομίας χάρη στο 

εφαρμοζόμενο πρόγραμμα προσαρμογής. Αυτό βασίζεται στην πρόβλεψη ότι θα υπάρξει 

ανάκαμψη των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά το 2015. Όπως δείχνουμε στην 

έκθεσή μας, όλες οι άλλες πιθανές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας (επενδύσεις, 

κατανάλωση, δημόσιες δαπάνες) δεν θα έχουν θετική συμβολή στο ΑΕΠ. Μόνον η άνοδος 

της τουριστικής κίνησης σημαντικά πάνω από την αξεπέραστη μέχρι στιγμής οροφή των 

2,5 εκατομμυρίων επισκεπτών,  θα μπορούσε να επαληθεύσει την πρόβλεψη. Ωστόσο, οι 

άλλες προβλέψεις για τον τουρισμό κατά το 2015 είναι αρνητικές λόγω προβλημάτων που 

παρουσιάζει η ρωσική αγορά, ενώ για την πιο μακροπρόθεσμη διάρκεια, η ουσιαστική 

ανάκαμψη του τουρισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί, όπως ήδη τονίσαμε, παρά μόνον με 

την παραγωγική αναδιάρθρωση που θα διαφοροποιήσει τον Κυπριακό τουρισμό. Η 

απόπειρα ανάκαμψης του τουρισμού με όχημα τις εργασιακές ευελιξίες και τους χαμηλούς 

μισθούς έχει δείξει πλέον, μετά από δεκαετή προσπάθεια, ότι δεν μπορεί να αποδώσει τα 

υπεσχημένα, και παρόλα αυτά το πρόγραμμα προσαρμογής επιμένει σε αυτήν την 

αποτυχημένη απόπειρα, που εκτός των άλλων έχει επιφέρει μεγάλο οικονομικό και 

κοινωνικό κόστος στις εργαζόμενες τάξεις. Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη δημοσιεύσει 

εκτιμήσεις του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης, δηλαδή του ρυθμού άνω του οποίου 

δημιουργούνται μακροοικονομικές ανισορροπίες και ως εκ τούτου αποτελεί το άνω όριο 

της οικονομικής μεγέθυνσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι ο 

μακροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης δεν θα υπερβαίνει το 2% μέχρι το 2020 (IMF country 

report no. 14/314), ενώ πρόσφατη μελέτη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προβλέπει μέση μεγέθυνση της οικονομίας μέχρι το 2020 ίση προς 1,7% ετησίως 

(Economic Paper 535/November 2014).  Σε κάθε περίπτωση, τονίζουν οι διεθνείς 

οργανισμοί, η Κύπρος δεν πρόκειται να επιστρέψει στους ρυθμούς ανάπτυξης των 

προηγούμενων δεκαετιών. Οι προβλέψεις είναι δυσμενείς, σε μεγάλο βαθμό επειδή η 

σημερινή κατάσταση του εξαγωγικού τομέα δεν μπορεί να στηρίξει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. Η συμβολή των εξαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ παρουσιάζει μακροχρόνια 

φθίνουσα τάση για την οποία δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιστροφής. Αυτό, όμως, κατά τα 

φαινόμενα δεν ανησυχεί ιδιαίτερα ούτε τις κυρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις, ούτε τους 

διεθνείς οργανισμούς για όσο καιρό διασφαλίζονται τα εισοδήματα από κέρδη, τόκους και 

προσόδους.  
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Η Κυπριακή οικονομία  
το 2013‐2014 
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Η Κυπριακή οικονομία, μετά από έξι χρόνια κρίσης (2009‐2014), ιδιαίτερα δε εξαιτίας της 

βαθιάς ύφεσης της τελευταίας τριετίας (2012‐2014), έχει υποχωρήσει κατά μία δεκαετία 

όσον αφορά το πραγματικό ΑΕΠ. Στις τέσσερις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που 

βρίσκονται σε βαθιά κρίση, το παραγόμενο προϊόν μειώθηκε δραματικά και έχει 

επιστρέψει στο επίπεδο του 2005 στην περίπτωση της Κύπρου και της Ισπανίας, ενώ στην 

περίπτωση της Πορτογαλίας και της Ελλάδας οι απώλειες είναι μεγαλύτερες και 

ανέρχονται σε περίπου 15 έτη (διάγραμμα 2.1). H Κύπρος εισήλθε σε ύφεση το 2009 (‐1,9% 

του ΑΕΠ), και μετά από μια διετή ανάκαμψη (2010‐2011) που επανέφερε το ΑΕΠ στο 

επίπεδο του 2008, η παραγωγή μειώθηκε κατά 7,8% στη διετία 2012‐20132. Σύμφωνα με 

τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΑΕΠ θα μειωθεί περαιτέρω κατά 2,8% το 

2014 (έναντι 4,8% της εαρινής πρόβλεψης). Έτσι, η συνολική μείωση του όγκου της 

παραγωγής θα ανέρχεται, στο τέλος της τριετίας 2012‐2014, σε 10,5%. 
 

Διάγραμμα 2.1. 

Πραγματικό ΑΕΠ στις 

χώρες της Νότιας 

Ευρώπης (σε σταθερές 

τιμές 2010, 1995=100, 

1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.1, η επιδείνωση της οικονομίας στην Κύπρο 

πραγματοποιήθηκε κατά το 2012‐2014 με μεγάλη ταχύτητα, συγκρίσιμη με αυτήν της 

Ελλάδας και σαφώς μεγαλύτερη από την Ισπανία και την Πορτογαλία, πλην όμως είχε 

μικρότερη διάρκεια χάρη στην διετή ανάκαμψη της διετίας 2010‐2011. Επίσης, οι 

εκτιμήσεις και οι προβλέψεις του Νοεμβρίου 2013 αποδείχθηκαν τελικώς υπερβολικά 

απαισιόδοξες και η Κυπριακή οικονομία απέφυγε την ακόμη βαθύτερη ύφεση που 

αναμενόταν. Οι εν λόγω προβλέψεις έδιναν για το 2013‐2104 ύφεση περίπου 15% ενώ 

τελικά αυτή περιορίστηκε σε 10,5%. Για το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι το 

ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,4%. 

                                                 
2 Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Διάγραμμα 2.2. ΑΕΠ και 

αριθμός επισκεπτών (% 

ετήσιες μεταβολές, 1995‐

2014). 

 

 

Οι μεταβολές του ΑΕΠ σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα, αλλά με τρόπο που 

έχει μεταβληθεί μετά το 2001, και ιδιαίτερα στη διάρκεια της κρίσης. Παρόλα αυτά, το 

παραγωγικό σύμπλεγμα του τουρισμού διατηρεί ακέραια την σημασία του για το μέλλον 

της Κυπριακής οικονομίας (βλ. αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 3 σχετικά με τις μακροχρόνιες 

εξελίξεις). Σε ό,τι αφορά την σχέση του τουρισμού με το ΑΕΠ στη διάρκεια της κρίσης, η 

ύφεση του 2009 οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην θεαματική μείωση του αριθμού των 

αλλοδαπών περιηγητών κατά 10%, η δε σταθεροποίηση των ετών 2010‐2011 σχετιζόταν 

άμεσα με το γεγονός ότι κατά την εν λόγω διετία υπήρξε αθροιστική αύξηση του αριθμού 

των επισκεπτών κατά περίπου 12%. Κατά τα αμέσως επόμενα έτη, ωστόσο, όταν η 

οικονομία περιήλθε σε κατάσταση βαθιάς ύφεσης εξαιτίας άλλων παραγόντων, η σχέση 

του ΑΕΠ με την τουριστική δραστηριότητα έγινε λιγότερο έντονη. Η εξάρτηση της 

κυπριακής οικονομίας από τον τουρισμό φαίνεται στη στατιστική συσχέτιση που υπάρχει 

μεταξύ του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ και του αριθμού των περιηγητών (διάγραμμα 2.2). 

Κατά το 2010‐2011, η άνοδος της τουριστικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από εμφανείς 

αυξήσεις του ΑΕΠ, παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις αυτές, συγκρινόμενες με προηγούμενα 

έτη, ήταν μικρές. Χάρη σε αυτήν την άνοδο της τουριστικής κίνησης της διετίας 2010‐2011 

κατόρθωσε η Κυπριακή οικονομία να εισέλθει σε διετία μικρής ανάκαμψης που επανέφερε 

το ΑΕΠ στο επίπεδο του 2008. Η μείωση του αριθμού των επισκεπτών κατά το 2013 

προσέθεσε την υφεσιακή της επίπτωση σε αυτήν της τραπεζικής κρίσης αλλά και η 

ανάκαμψη του τουρισμού κατά το 2014 περιόρισε σημαντικά την ύφεση της οικονομίας. Η 

δε μικρή ανάκαμψη της οικονομίας που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 

2015, θα οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ανάκαμψη των εξαγωγών τουριστικών υπηρεσιών. 
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Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ στην ΕΕ‐15 επηρεάζει, από κοινού με άλλους παράγοντες, 

την μεταβολή του αριθμού των περιηγητών. Η συσχέτιση αυτή ήταν σταθερή πριν το 2008 

και περιγράφεται από την ευθεία ΑΑ' και την αντίστοιχη έγχρωμη ζώνη που φαίνονται στο 

διάγραμμα 2.3. Από το 2009, όμως, η σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών μεταβλήθηκε 

εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας σε ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς της 

Μεσογείου και του αυξημένου ενδιαφέροντος επισκεπτών από άλλες αγορές, ιδιαίτερα 

από την Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, η σχέση μεταξύ του ΑΕΠ στην ΕΕ‐15 και του αριθμού των 

περιηγητών περιγράφεται τώρα από την ευθεία ΒΒ' και την αντίστοιχη έγχρωμη ζώνη που 

φαίνεται στο διάγραμμα 2.3. Ως συνέπεια, οι μειώσεις ή οι μικρές αυξήσεις στο ΑΕΠ της 

Ευρωπαϊκής 'Ένωσης των 15 στη διάρκεια της κρίσης των ετών 2008‐2014, προκάλεσαν 

μεταβολές στον αριθμό των περιηγητών που ήταν κατά πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που 

θα είχαν εμφανιστεί κατά το παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, το 2013, εάν ίσχυε ακόμα η προ 

κρίσης συσχέτιση, η σχεδόν μηδενική αύξηση του ΑΕΠ στις χώρες της ΕΕ‐15, θα έπρεπε να 

είχε οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των επισκεπτών της Κύπρου κατά 9%, ενώ τελικά 

υπήρξε μείωση μόνον κατά 2,5%. Αντίστοιχα για το 2014, η αύξηση κατά 1,2% στο ΑΕΠ της 

ΕΕ‐15 θα έπρεπε να είχε οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των περιηγητών κατά 5% ενώ 

τελικά υπήρξε αύξηση κατά 3%. Υπήρξε, επομένως, μέσα στην κρίση, μια ευνοϊκή 

διαρθρωτική μετατόπιση του Κυπριακού τουρισμού, η οποία περιγράφεται από την 

μετατόπιση της ευθείας ΑΑ' στη θέση ΒΒ', χάρη στην οποία η Κυπριακή οικονομία δεν 

περιήλθε σε κατάσταση ακόμη βαθύτερης ύφεσης. 
 

Διάγραμμα 2.3. Αριθμός 

περιηγητών και ΑΕΠ στην 

ΕΕ‐15 (% ετήσιες 

μεταβολές, 1995‐2014). 

 

 

Αυτές οι ευνοϊκές επιπτώσεις που είχε στο ΑΕΠ η διαρθρωτική μετατόπιση του κυπριακού 

τουρισμού όπως την περιγράψαμε παραπάνω, δεν πρέπει ωστόσο να αποκρύπτουν ότι δεν 

έχουν ακόμη λυθεί τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου. Μετά από την 
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ανάκαμψη του τουρισμού κατά τα έτη 2010‐2011, ο αριθμός των επισκεπτών κατά το 2012 

υπερέβη τα προ της κρίσης επίπεδα και προσέγγισε τον υψηλότερο αριθμό περιηγητών της 

περιόδου 1995‐2012, με εξαίρεση τις ιστορικά υψηλές τιμές της διετίας 2000‐2001, όταν η 

Κύπρος δέχθηκε περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια επισκέπτες (διάγραμμα 2.4). Η εκ 

νέου κάμψη στον αριθμό των περιηγητών κατά το προηγούμενο έτος (2013) και η αύξηση 

του τρέχοντος έτους, δείχνουν περισσότερο την εμφάνιση μιας τάσης σταθεροποίησης 

στην περιοχή των 2,46 εκατομμυρίων περιηγητών παρά μια τάση μακροχρόνιας ανόδου.  
 

Διάγραμμα 2.4. Αριθμός 

περιηγητών (σε 

εκατομμύρια άτομα,1995‐

2014). 

 

 

Η ανάλυση, βεβαίως, του διαγράμματος 2.3 δείχνει ότι τα σημεία που αντιστοιχούν στα 

έτη 2013 και 2014 παρέμειναν στο εσωτερικό της ζώνης γύρω από την ευθεία ΒΒ'. 

Επομένως, από την ανάλυση αυτή έχουμε ένδειξη ότι ίσως υπάρχει μονιμότερη αλλαγή. 

Επομένως οι ενδείξεις είναι ακόμη αμφιλεγόμενες. Ακόμη, όμως και εάν αποδειχθεί από 

τις εξελίξεις των επομένων ετών ότι πράγματι υπάρχουν ευνοϊκότερες συνθήκες για τον 

τουρισμό σχετιζόμενες με αλλαγές στην σύνθεση των περιηγητών και κάποιες 

μεσοπρόθεσμες πολιτικές συνθήκες, παραμένει στο ακέραιο το καθήκον της παραγωγικής 

αναβάθμισης του τουρισμού με σκοπό την βελτίωση της διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Βεβαίως, οι εξαγωγές υπηρεσιών της 

Κύπρου δεν ανάγονται αποκλειστικά στον τουρισμό. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, 

απέκτησαν σημαντική δυναμική οι εξαγωγές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων και χάρη στην 

ποιότητα του κυπριακού εργατικού δυναμικού. Από το 2012, όμως, αυτή η συνιστώσα των 

εξαγωγών υποχώρησε σοβαρά, ιδιαίτερα το 2013 και μετά εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης. 

Έτσι, εμφανίζεται ως ακόμη επιτακτικότερη η ανάγκη παραγωγικής αναδιάρθρωσης του 
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Κυπριακού τουρισμού κατά τα επόμενα έτη. 

Οι εξαγωγές υπηρεσιών απετέλεσαν τον ισχυρότερο κινητήρα της ανάπτυξης της 

Κυπριακής οικονομίας στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και μέχρι και το 2001. Έκτοτε, 

όμως, και μέχρι το 2009, η μεγέθυνση του ΑΕΠ πραγματοποιήθηκε με περιορισμένη 

συμβολή των τουριστικών υπηρεσιών, καθώς ο αριθμός των περιηγητών (διάγραμμα 2.4) 

παρέμεινε πρακτικά στάσιμος στο επίπεδο του 2000. Η ανάπτυξη των ετών 2002‐2008 

στηρίχθηκε σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες που ανέλαβαν τον ρόλο της κινητήριας 

δύναμης της οικονομίας, με την έννοια ότι αναπλήρωσαν το κενό που είχε δημιουργήσει η 

διαρθρωτική κρίση του τουρισμού. Οι εξελίξεις αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα στο 

κεφάλαιο 3. Η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Κύπρου φαίνεται στο 

διάγραμμα 2.5. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται και η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης για 

εγχώρια προϊόντα, δηλαδή η εγχώρια ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που απευθύνεται 

στους εγχώριους παραγωγούς.  
 

Διάγραμμα 2.5. Συμβολή  

της εσωτερικής ζήτησης 

που απευθύνεται στις 

εγχώριες επιχειρήσεις και 

των εξαγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών στην 

διαμόρφωση του ΑΕΠ (σε 

εκατοστιαίες μονάδες του 

ΑΕΠ, 1996‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Προκύπτει από το διάγραμμα 2.5, ότι στο σύνολο των οκτώ ετών 2002‐2009, η συμβολή 

των εξαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, οφειλόμενη ουσιαστικά στην ανάπτυξη 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων εκτός τουρισμού, ανήλθε αθροιστικά σε 1,5 εκατοστιαίες 

μονάδες έναντι 22,6 μονάδων της εσωτερικής ζήτησης για εγχώρια προϊόντα. Επομένως, 

στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, και μέχρι την έναρξη της κρίσης, η εσωτερική ζήτηση 

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

αντιστράφηκε πλήρως κατά τα έτη 2010‐2011, η οποία όμως αποδείχθηκε πρόσκαιρη αν 

και εξαιρετικά χρήσιμη διότι περιόρισε την διάρκεια και το βάθος της ύφεσης και 

επανέφερε το ΑΕΠ στο προηγούμενο επίπεδο (δηλαδή στο επίπεδο του 2008). Σύμφωνα με 
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τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015, η Κυπριακή οικονομία θα βασιστεί 

και πάλι στις εξαγωγές για την μεγέθυνση του προϊόντος της.  

Στο διάγραμμα 2.6 φαίνεται η συμβολή της επένδυσης παγίου κεφαλαίου και της 

συνολικής κατανάλωσης (ιδιωτικής και δημόσιας) στο ΑΕΠ για τα έτη 1996‐2013 (καθώς 

και η πρόβλεψη για το 2014‐2015). Μέχρι την έναρξη της κρίσης, η συμβολή της 

κατανάλωσης υπήρξε σαφώς μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της επένδυσης παγίου 

κεφαλαίου. Αυτή η διαπίστωση ισχύει και για τα χρόνια της κρίσης, αν και σε πολύ 

μικρότερο βαθμό: Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.6, κατά την πενταετία 2009‐2013, 

αμφότερες οι συνιστώσες της εσωτερικής ζήτησης (επένδυση και κατανάλωση) συνέβαλαν 

αρνητικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, αλλά η διαφορά τους ήταν μικρή: η συμβολή της 

μείωσης των επενδύσεων στην ύφεση κατά την τελευταία πενταετία (2009‐2013) ανήλθε 

σε 12,3% ενώ της κατανάλωσης σε 15,3%. Αυτή η εξέλιξη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 

την κρίση της οικοδομικής δραστηριότητας. Για το 2014‐2015, σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο οι επενδύσεις όσο και η συνολική κατανάλωση θα 

εξακολουθήσουν να έχουν αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ. 

Οι επενδύσεις σε κατοικίες μειώθηκαν θεαματικά και ο όγκος τους κατά το 2014 θα έχει 

υποχωρήσει στο 26% του αντίστοιχου όγκου του 2008 (διάγραμμα 2.7) ασκώντας έντονη 

υφεσιακή επίπτωση στο ΑΕΠ. Δραματική υποχώρηση παρουσιάζει όμως και ο όγκος των 

επενδύσεων σε μηχανές και μεταλλικά προϊόντα, αλλά και σε κατασκευές χωρίς κατοικίες 

που σχετίζονται με τις δημόσιες δαπάνες. 

 

Διάγραμμα 2.6. Συμβολή  

της επένδυσης και της 

κατανάλωσης στη 

διαμόρφωση του ΑΕΠ (σε 

εκατοστιαίες μονάδες του 

ΑΕΠ, 1996‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 
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Διάγραμμα 2.7. 

Ακαθάριστες επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου 

(δισεκατομμύρια ευρώ, 

σε σταθερές τιμές 2005, 

2000‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

'Όσον αφορά την συμβολή της κατανάλωσης στην αύξηση της ζήτησης και του προϊόντος 

(διάγραμμα 2.8), ενώ πριν την κρίση το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων του ΑΕΠ 

οφείλονταν στην κατανάλωση, ιδιαίτερα δε στις αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, η 

συμβολή της από το 2009 και μετά καθίσταται έντονα αρνητική. Αρνητική έχει καταστεί και 

η συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης ως αποτέλεσμα της περιοριστικής δημοσιονομικής 

πολιτικής. Ωστόσο, ιδιαίτερα θετική ήταν η συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης κατά το 

2010‐2011, όταν βοήθησε την οικονομία να ανακάμψει ελαφρώς από την ύφεση του 2009. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ιδιωτική κατανάλωση δεν θα 

ανακάμψει ούτε το 2015, πλην όμως η αρνητική της συμβολή στο ΑΕΠ θα είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη. Η ίδια διαπίστωση, αν και σε μικρότερο βαθμό ισχύει και για τη δημόσια 

κατανάλωση, η οποία θα μειώσει το ΑΕΠ κατά 0,2%. Συμπερασματικά, μετά το 2001, η 

διαρθρωτική κρίση του τουρισμού είχε ως αποτέλεσμα η κυπριακή οικονομία να 

αναπτύσσεται με κυριότερη κινητήρια δύναμη την εσωτερική ζήτηση. Από τις συνιστώσες 

της εσωτερικής ζήτησης, μεγαλύτερη σημασία είχαν η ιδιωτική κατανάλωση και οι 

επενδύσεις σε κατοικίες. Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούσαν μια σημαντική αλλαγή στον 

τρόπο λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας από ένα καθαρά εξωστρεφές σε ένα σχετικά 

εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης. Με την έναρξη της κρίσης, ωστόσο, υπήρξε μια 

πρόσκαιρη επαναφορά στην εξωστρέφεια για μια διετία καθώς οι εξαγωγές υπηρεσιών 

μετατράπηκαν, μαζί με τη δημόσια κατανάλωση, εκ νέου σε κινητήρα της οικονομίας. Οι 

εξελίξεις αυτές όμως ανακόπηκαν από την τραπεζική κρίση και από το γεγονός ότι η 

βελτίωση της τουριστικής δραστηριότητας που είχε παρουσιαστεί κατά το 2011‐2012 δεν 

μπόρεσε να συνεχιστεί ώστε να διαρρηχθεί η οροφή των 2,46 εκατομμυρίων περιηγητών. 

Έτσι, η αύξηση των εξαγωγών σε μονιμότερη βάση παραμένει το μεγάλο στοίχημα της 

οικονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής. Προς το παρόν, πάντως, η μοναδική κινητήρια 
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δύναμη που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σύρει την οικονομία εκτός 

ύφεσης το 2015 (πρόβλεψη ΑΕΠ = +0,4%) είναι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (όπως 

προκύπτει από την σύγκριση των διαγραμμάτων 2.5, 2.6 και 2.8).  
 

Διάγραμμα 2.8. Συμβολή 

ιδιωτικής και δημόσιας 

κατανάλωσης στη 

διαμόρφωση του ΑΕΠ (σε 

εκατοστιαίες μονάδες του 

ΑΕΠ, 1996‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.9 (βλ. στην επόμενη σελίδα), το ΑΕΠ ανά κάτοικο 

παρουσίασε μια σχετικά σταθερή ανοδική τάση από το 1995 έως το 2008. Η ίδια 

παρατήρηση ισχύει και για την παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι, το 2008, το ΑΕΠ ανά 

κάτοικο ήταν κατά 36% υψηλότερο από το αντίστοιχο του 1995. Το 2014, μετά από πέντε 

έτη κρίσης, το αντίστοιχο ποσοστό έχει περιοριστεί στο 10,2%. Η δε απώλεια ετήσιου 

εισοδήματος ανά κάτοικο, μεταξύ 2008 και 2014, ανήλθε σε 4560 ευρώ. δηλαδή 

εκατοστιαία μείωση 18,7%. Η παραγωγικότητα της εργασίας (μετρούμενη από τον δείκτη 

ΑΕΠ ανά απασχολούμενο σε σταθερές τιμές) είχε ανέλθει το 2008 σε επίπεδο υψηλότερο 

του 1995 σωρευτικά κατά 23,8%. Στη διάρκεια της κρίσης (2009‐2014) παρουσίασε ελαφρά 

αύξηση περίπου 1%. Η ανοδική πορεία του ΑΕΠ ανά κάτοικο κατά την περίοδο 1995‐2008, 

πορεία που είχε οδηγήσει σε σημαντική πραγματική σύγκλιση της Κύπρου με τις πιο 

αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, ανακόπηκε μετά το 2008 καθώς η Κυπριακή οικονομία 

χάνει έδαφος από το 2009 μέχρι σήμερα, σύμφωνα δε με τις προβλέψεις και κατά το 2015, 

έναντι των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο της Κύπρου, 

υπολογισμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ανερχόταν το 2008 σε περίπου 95% του 

μέσου όρου της ΕΕ‐15, ενώ το 2014 έχει μειωθεί στο 80% (διάγραμμα 2.10). Η υποχώρηση 

της πραγματικής σύγκλισης οφείλεται στην ταχύτερη αύξηση της ζήτησης στις άλλες 

χώρες.  
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Διάγραμμα 2.9. ΑΕΠ ανά 

κάτοικο και 

παραγωγικότητα της 

εργασίας (1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 
 

Διάγραμμα 2.10. Δείκτης 

πραγματικής σύγκλισης 

προς τον μέσο όρο της 

ΕΕ‐15 (1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 
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Κατά τα έτη 2007‐2008, η Κυπριακή οικονομία βρέθηκε σε κατάσταση υπερθέρμανσης, με 

μεγάλες αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, της οικοδομικής δραστηριότητας, της 

εσωτερικής ζήτησης και συνακόλουθα του ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και 

υπηρεσιών (που έφτασε στο ‐12% του ΑΕΠ το 2008). Η άνοδος αυτή του ΑΕΠ πάνω από την 

μακροχρόνια τάση του οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις των εισαγωγών και συνέβαλε 

θεαματικά στην διεύρυνση του εξωτερικού ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών κατά το 

2007‐2008, μέχρι την έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Υπήρχε επομένως, 

ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2008, ανάγκη για προσαρμογή της οικονομίας, και 

πράγματι, από το 2009 η αναγκαία προσαρμογή εκκίνησε και βρισκόταν σε εξέλιξη έως 

ότου ξεσπάσει η μεγάλη τραπεζική κρίση: η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε και οι εισαγωγές 

ακόμη περισσότερο, και το εξωτερικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών έτεινε ήδη να 

μηδενιστεί. Με την έναρξη της μεγάλης τραπεζικής αναδιάρθρωσης, οι διαδικασίες αυτές 

συνεχίστηκαν και εντατικοποιήθηκαν. Αυτές οι εξελίξεις αντανακλώνται στον δείκτη 

απόκλισης του ΑΕΠ από το δυνητικό ΑΕΠ (διάγραμμα 2.11), με την μεγάλη αύξηση του 

2007‐2008 και την καταβύθιση που ακολούθησε έως την περιοχή του ‐6,0% . 
 

Διάγραμμα 2.11. 

Απόκλιση ΑΕΠ από το 

δυνητικό ΑΕΠ  

(% μονάδες 

απόκλισης, 1996‐

2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

Η διαδικασία της προσαρμογής που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί κατά τα 

επόμενα έτη, έχει οδηγήσει σε σχεδόν μηδενικές αυξήσεις της παραγωγικότητας της 

εργασίας. Έτσι, το σημερινό επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας είναι περίπου 1% 

υψηλότερο από το 2008 (παραμένει δηλαδή πρακτικά αμετάβλητο). Αυτή η επιβράδυνση 

της παραγωγικότητας της εργασίας από το 2009, ακολούθησε τις μειώσεις στον βαθμό 
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χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Η παραγωγικότητα της εργασίας εξαρτάται 

βραχυπρόθεσμα από τον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα από τις καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. 

Επομένως, στην περίπτωση της Κύπρου, κατά την τελευταία πενταετία, η αύξηση της 

παραγωγικότητας υποχώρησε τόσο επειδή δεν γίνονται πλέον παραγωγικές επενδύσεις, 

όσο και επειδή αυξήθηκε το παραγωγικό δυναμικό που αργεί. Παρόλα αυτά, η 

παραγωγικότητα στην Κύπρο δεν παρουσίασε μείωση συγκριτικά με τις 37 άλλες 

αναπτυγμένες χώρες αλλά στασιμότητα (διάγραμμα 2.12). Αποκλειστικά κατά το 2013‐

2014 υπήρξε οριακή υποχώρηση της παραγωγικότητας έναντι των ανταγωνιστριών χωρών, 

μετά όμως από αύξηση που είχε προηγηθεί κατά το 2012. 
 

Διάγραμμα 2.12. 

Παραγωγικότητα 

της εργασίας έναντι 

37 προηγμένων 

χωρών (1995‐2013 

και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

Η μείωση της ζήτησης στην Κύπρο είχε αρνητικά αποτελέσματα, τόσο επί του βαθμού 

χρησιμοποίησης όσο και επί των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Προκάλεσε απότομη 

συστολή της οικονομικής δραστηριότητας, αύξησε το αχρησιμοποίητο παραγωγικό 

δυναμικό και αποθάρρυνε έτσι τις επενδύσεις. Όσον αφορά την κερδοφορία, η μείωση της 

ζήτησης προκάλεσε πτώση της απόδοσης παγίου κεφαλαίου το 2009 (εξαιτίας της πτώσης 

των πωλήσεων). Η μείωση όμως αυτή της κερδοφορίας αποδείχθηκε πρόσκαιρη καθώς η 

περιστολή της ζήτησης κατά τα επόμενα έτη, 2010‐2013, προκάλεσε εκρηκτική αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας και επακόλουθη μείωση των μισθών. Έτσι, η απόδοση κεφαλαίου 

ακολουθεί βραδεία μεν, ορατή δε, ανάκαμψη. Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη μείωση των 

μισθών και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν μετακύλησαν την μείωση του κόστους 

εργασίας στις τιμές, οδήγησε σε ανάκαμψη της κερδοφορίας (διάγραμμα 2.13).  



 

19 

 

 

Διάγραμμα 2.13. Απόδοση 

παγίου κεφαλαίου 

(καθαρό λειτουργικό 

πλεόνασμα % του 

καθαρού κεφαλαιακού 

αποθέματος, 1995‐2013 

και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 

Ο λόγος προϊόντος / παγίου κεφαλαίου στην Κύπρο (διάγραμμα 2.14), παρουσίασε άνοδο 

από το 1995 έως το 2001, εν συνεχεία στασιμότητα κατά το 2002‐2003 όταν υπήρξε 

επιβράδυνση της οικονομίας και μείωση του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού 

δυναμικού. Επομένως, η στασιμότητα αυτή δεν αποτελεί ένδειξη διαρθρωτικής αδυναμίας 

αλλά επίπτωση της επιβράδυνσης της οικονομίας, δηλαδή φαινόμενο με αντιστρέψιμο 

χαρακτήρα. Κατά την επόμενη περίοδο, χρηματιστικοποίησης και εσωστρεφούς ανάπτυξης 

της οικονομίας, εμφανίσθηκαν έντονα σημεία υποχώρησης στον λόγο προϊόντος / 

κεφαλαίου. Η υποχώρηση αυτή πρέπει να αποδοθεί στην ανάπτυξη διαρθρωτικών 

αδυναμιών αλλά και στην κάμψη συγκυριακού χαρακτήρα, που σχετιζόταν με την 

υποχώρηση του όγκου της παραγωγής. Στην συνέχεια, όμως, με την εμβάθυνση της κρίσης 

που κατέληξε σε αποεπένδυση παγίου κεφαλαίου και καθυστέρηση στην τεχνολογική 

πρόοδο, η υποχώρηση του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου σηματοδοτεί πλέον έντονες 

διαρθρωτικές αδυναμίες. Έτσι, ενώ κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000, ένα 

εκατομμύριο ευρώ παγίου κεφαλαίου αντιστοιχούσε σε παραγωγή μισού εκατομμυρίου 

ευρώ, το 2014 αντιστοιχεί σε παραγωγή μόνον 360 χιλιάδων ευρώ. 



 

20 

 

 

Διάγραμμα 2.14. Λόγος 

προϊόντος / παγίου 

κεφαλαίου (καθαρό 

προϊόν % του καθαρού 

κεφαλαιακού 

αποθέματος, 1995‐2013 

και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 
 

Διάγραμμα 2.15. Ρυθμός 

συσσώρευσης παγίου 

κεφαλαίου (ετήσιες % 

μεταβολές του καθαρού 

κεφαλαιακού 

αποθέματος, 1995‐2013 

και πρόβλεψη 2014‐

2015). 
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Η μείωση του λόγου προϊόντος κεφαλαίου μειώνει αναλογικά την απόδοση παγίου 

κεφαλαίου (δηλαδή την κερδοφορία). Οι επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 

μείωση της κερδοφορίας τους επεδίωξαν και επέτυχαν, με την βοήθεια της ανεργίας, την 

αύξηση του μεριδίου των κερδών στο ΑΕΠ (δηλαδή την αύξηση της εισοδηματικής 

ανισότητας μεταξύ κερδών και μισθών) (βλ. στο διάγραμμα 2.14 την αντίθετη κίνηση των 

δύο μεγεθών). 
 

Διάγραμμα 2.16. Απόδοση 

παγίου κεφαλαίου και 

ρυθμός συσσώρευσης 

κεφαλαίου (1995‐2013 

και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 

 

 

Η αποεπένδυση στην Κύπρο εμφανίστηκε κατά το 2013 και πρόκειται να συνεχιστεί κατά 

το 2014‐2015 σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι 

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

πραγματοποιούνται είναι μικρότερες από το παραγωγικό δυναμικό που αποσύρεται ή 

καταστρέφεται. Με έναν άλλον τρόπο, το φαινόμενο αυτό περιγράφει η εξέλιξη του 

ρυθμού συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου, που παρουσιάζει σοβαρή κάμψη. 'Όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 2.15, στο οποίο παρίσταται η ταχύτητα με την οποία 

συσσωρεύεται το πάγιο κεφάλαιο στην Κύπρο, μέχρι το 2008 η συσσώρευση επιταχυνόταν. 

Με την έναρξη της κρίσης, εμφανίζεται αρχικά μια επιβράδυνση της συσσώρευσης και εν 

συνεχεία μια καθαρή μείωση του παγίου κεφαλαίου. Πρόκειται για συρρίκνωση του 

παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Η αύξηση ή μείωση του ρυθμού συσσώρευσης παγίου 

κεφαλαίου συνήθως αποδίδεται στις μεταβολές της κερδοφορίας. Μια αύξηση της 

απόδοσης κεφαλαίου, πρώτον, συχνά βελτιώνει την χρηματοοικονομική κατάσταση των 

επιχειρήσεων και τους επιτρέπει έτσι να χρηματοδοτήσουν με άνεση τις νέες επενδύσεις 

τους, και δεύτερον, βελτιώνει τις προσδοκίες σχετικά με τα μελλοντικά τους κέρδη. Αυτός 
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ο γενικός κανόνας, όμως, δεν ισχύει στις συνθήκες της παρούσας κρίσης. Όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα 2.16, τα δύο μεγέθη (κερδοφορία και συσσώρευση) εξελίσσονται χωρίς να 

υπάρχει ιδιαίτερα έντονη συσχέτιση μεταξύ τους. Η συσσώρευση κεφαλαίου (οι 

επενδύσεις) εξαρτάται και από τον ρυθμό μεταβολής της συνολικής ζήτησης, όπως 

προβλέπει το κλασικό μοντέλο του επιταχυντή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δεχθούμε ότι 

σε ένα μοντέλο ερμηνείας της επιβράδυνσης και της μείωσης της συσσώρευσης παγίου 

κεφαλαίου στην Κύπρο, ως σημαντική ερμηνευτική μεταβλητή θα πρέπει να θεωρηθεί η 

συνολική ζήτηση. Επίσης, η συσσώρευση κεφαλαίου εξαρτάται και από αλλαγές στη 

διάρθρωση του παραγωγικού συστήματος, η οποία μεταβλήθηκε σημαντικά κατά την 

περίοδο εσωστρεφούς ανάπτυξης της οικονομίας (2004‐2008) που βασιζόταν στην 

ανάπτυξη των κατασκευών, της χρηματιστικής σφαίρας και του δανεισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, η επιτάχυνση της συσσώρευσης σε πάγιο κεφάλαιο μπορούσε να 

πραγματοποιείται παράλληλα με την επέκταση του κλάδου των κατασκευών και της 

χρηματιστικοποίησης χωρίς αυτό να απαιτεί αύξηση της κερδοφορίας.   
 

Διάγραμμα 2.17. 

Ακαθάριστες και καθαρές 

επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου (σε τιμές 

2005, δισεκατομμύρια 

ευρώ, 1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

 

 

 

Στο διάγραμμα 2.17 φαίνεται η υποχώρηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου3 κατά τα τελευταία χρόνια: το 2012, η επένδυση είχε υποχωρήσει περίπου κατά 

10 έτη (βρισκόταν δηλαδή στο επίπεδο του 2002). Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση 

                                                 
3 Οι ακαθάριστες επενδύσεις κεφαλαίου είναι οι επενδύσεις που πράγματι έγιναν στη διάρκεια του 
έτους. Οι καθαρές επενδύσεις προκύπτουν από τις ακαθάριστες επενδύσεις με αφαίρεση των 
αποσβέσεων, και ως εκ τούτου αποτελούν την καθαρή αύξηση (ή μείωση) του συνολικού κεφαλαίου 
που έχει συσσωρευτεί με την παρέλευση του χρόνου. Αυτό συμβαίνει διότι οι αποσβέσεις αποτελούν 
το μέρος εκείνο της ακαθάριστης επένδυσης που διατίθεται για την αναπλήρωση των μέσων 
παραγωγής τα οποία  έχουν παλαιωθεί ή έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά και δεν μπορούν πλέον να 
λειτουργήσουν ως κεφάλαιο. 
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που εμφανίζεται στις καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (στο ίδιο διάγραμμα), οι 

οποίες ήταν μηδενικές το 2013 και αναμένεται να είναι αρνητικές κατά το 2014‐2015. 

Επομένως, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της αποεπένδυση, δηλαδή η συρρίκνωση του 

συνολικού παγίου κεφαλαίου της Κυπριακής οικονομίας, αν και με μικρούς ρυθμούς. 

Παράλληλα με την καταστροφή εργατικού δυναμικού που προκαλεί η παρατεταμένη και 

υψηλή ανεργία, έχει αρχίσει και η καταστροφή ενός μικρού μέρους του παραγωγικού 

δυναμικού. Εάν αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί εξαρτάται από τους μελλοντικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας. 
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Κεφάλαιο 3
 
Μακροχρόνιες εξελίξεις 
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Οι μακροχρόνιες εξελίξεις που παρουσιάζουμε στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στην 

ανάλυση διακριτών περιόδων ανάπτυξης (ή συσσώρευσης κεφαλαίου) κατά την τελευταία 

εικοσαετία. Πρόκειται για ανάλυση που δεν εστιάζει στις βραχυπρόθεσμες μεταβολές των 

οικονομικών μεγεθών (όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ανάλυσης της τρέχουσας 

συγκυρίας) αλλά στις μακροχρόνιες τάσεις που δρουν στη διάρκεια μεγάλου χρονικού 

ορίζοντα. Η ανάλυση των μακροχρόνιων εξελίξεων επιχειρεί συνήθως μια εργασία 

περιοδολόγησης, διαίρεσης δηλαδή του υπό εξέταση χρονικού διαστήματος σε περιόδους 

ή στάδια που διατηρούν, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν, ορισμένα σταθερά 

χαρακτηριστικά. Η περιοδολόγηση μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τι συνέβη 

στο παρελθόν για να συνάγουμε συμπεράσματα σε σχέση με την παρούσα ιστορική στιγμή 

και τις μακροχρόνιες προκλήσεις σε σχέση με το μέλλον. 

Διάγραμμα 3.1. Στάδια ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας.  

(Απασχόληση, παραγωγικότητα της εργασίας και ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές 2005, 1995‐2014). 
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Τα στάδια ανάπτυξης / συσσώρευσης κεφαλαίου που διακρίνουμε στην οικονομική ιστορία 

της Κύπρου μετά το 1990 είναι τα εξής:  

Μέχρι το 2001, το στάδιο ανάπτυξης / συσσώρευσης κεφαλαίου με 

κινητήρια δύναμη τον τουρισμό (στο εξής στάδιο ανάπτυξης με κινητήρα τον 

τουρισμό). 

Tο στάδιο μετάβασης, κατά τα έτη 2002‐2003, από την ανάπτυξη με 

κινητήρα τον τουρισμό στην χρηματιστικοποίηση (στο εξής μεταβατικό 

στάδιο).  

Από το 2004 έως το 2008, το στάδιο εσωστρεφούς ανάπτυξης με κινητήριες 

δυνάμεις την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, τον δανεισμό 

και τις κατασκευές, ιδιαίτερα δε τις κατασκευές κατοικιών (στο εξής στάδιο 

της χρηματιστικοποίησης4). 

Το στάδιο της κρίσης και της διαρθρωτικής προσαρμογής (2009‐2014). Στο 

εσωτερικό του σταδίου αυτού διακρίνουμε δύο φάσεις: την φάση ήπιας 

προσαρμογής και την φάση όξυνσης της κρίσης. 

Τα παραπάνω στάδια ανάπτυξης φαίνονται στο διάγραμμα 3.1 με βάση τρεις μεταβλητές 

κρίσιμης σημασίας, οι οποίες είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, ο αριθμός 

απασχολουμένων και η παραγωγικότητα της εργασίας. Βεβαίως, η περιγραφή των σταδίων 

αυτών δεν περιορίζεται σε αυτές τις τρεις μεταβλητές, αλλά συμπληρώνεται με τις 

μεταβλητές που εμφανίζονται στα υπόλοιπα διαγράμματα του κεφαλαίου. Κατά την 

πρόοδο της ανάλυσής μας, αυτή θα εμπλουτίζεται με τα στοιχεία που περιέχουν τα 

υπόλοιπα διαγράμματα του κεφαλαίου. Ωστόσο, το διάγραμμα 3.1 μας δίνει μια πρώτη 

εικόνα της περιοδολόγησης: 

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά το πρώτο στάδιο, της ανάπτυξης με κινητήρα τον 

τουρισμό, ήταν υψηλός και έφθασε το 5% ετησίως κατά την τετραετία 1998‐2001. Αυτή η 

ταχεία μεγέθυνση του ΑΕΠ επιτεύχθηκε με την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων 

εκ παραλλήλου με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ανάπτυξη με 

κινητήρα τον τουρισμό εξαντλήθηκε το 2001, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της 

οικονομίας σε ρυθμούς μεγέθυνσης 2% ετησίως για την επόμενη διετία. Η απασχόληση 

συνέχισε την ανοδική της πορεία καθώς έκανε την εμφάνισή του ένα από το κυριότερα 

χαρακτηριστικά του επόμενου σταδίου, δηλαδή η αυξημένη κατασκευαστική 

δραστηριότητα, η οποία εντάθηκε ήδη από το 2002 και αύξησε την απασχόληση επειδή 

είναι κλάδος έντασης εργασίας (που σημαίνει ότι για την παραγωγή μιας μονάδας 

προϊόντος του κλάδου αυτού απαιτείται η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας εργασιακής 

δύναμης). Η παραγωγικότητα της εργασίας, αντιθέτως, βρέθηκε σε κατάσταση 

στασιμότητας κατά τα έτη της επιβράδυνσης του 2002‐2003, αφενός επειδή αυξήθηκε το 

αργούν παραγωγικό δυναμικό, αφετέρου δε επειδή αυξήθηκε η συμμετοχή του 

κατασκευαστικού τομέα στο ΑΕΠ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο 

παραγωγικότητας και μειώνει έτσι το μέσο όρο. Το χαρακτηριστικό αυτό, της 

επιβράδυνσης της παραγωγικότητας της εργασίας θα ακολουθήσει την οικονομία και στο 

επόμενο στάδιο, της χρηματιστικοποίησης, καθώς ο οικοδομικός τομέας θα αποκτά 

                                                 
4 Με τον όρο "χρηματιστικοποίηση" αποδίδουμε τον όρο financialisation. 
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αυξανόμενο βάρος στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, ενώ ο τουριστικός τομέας θα παραμείνει 

παραγωγικά στάσιμος καθώς οι προσπάθειες των επιχειρήσεων για βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας θα στραφούν στις ευέλικτες μορφές χαμηλόμισθης εργασίας αντί του 

παραγωγικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού. Ήταν τελικώς οι λοιπές υπηρεσίες που 

αύξησαν κατά τι την παραγωγικότητα εργασίας στη διάρκεια της τριετίας 2006‐2008. 

Επομένως, η αποκλίνουσα πορεία απασχόλησης και παραγωγικότητας στο διάγραμμα 3.1, 

είναι σύμπτωμα της αλλαγής καθεστώτος συσσώρευσης κεφαλαίου, από το εξωστρεφές 

καθεστώς των εξαγωγών τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών στο εσωστρεφές καθεστώς 

της χρηματιστικοποίησης που επέτρεψε την ραγδαία συσσώρευση κεφαλαίου στον τομέα 

της οικοδόμησης κατοικιών.  

Όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, η πλήρης χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού 

οδήγησε την οικονομία σε υπερθέρμανση το 2007‐2008 με αποτέλεσμα την επιτάχυνση 

των τιμών έναντι των ανταγωνιστριών χωρών και την ταχεία διεύρυνση του ελλείμματος 

εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών υπό την διπλή επίπτωση της αυξημένης 

ζήτησης και της μειωμένης ανταγωνιστικότητας τιμής. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 

έθεσε τέλος στο στάδιο της χρηματιστικοποίησης, προσθέτοντας στις μακροοικονομικές 

ανισορροπίες που δημιούργησε το στάδιο αυτό και τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα, 

την περιστολή του δανεισμού και την κατάρρευση του κλάδου οικοδόμησης κατοικιών. Το 

επόμενο στάδιο, της κρίσης και της διαρθρωτικής προσαρμογής, περιλαμβάνει καταρχήν 

μια φάση ήπιας διαχείρισης (2009‐2011), κατά την οποία το ΑΕΠ διατηρήθηκε στο επίπεδο 

του 2008, η απασχόληση παρέμεινε στάσιμη, όπως εξάλλου και η παραγωγικότητα της 

εργασίας, ενώ εκκίνησε ταχύρρυθμη διαδικασία μείωσης του εξωτερικού ελλείμματος 

(που αποτελούσε βασική μακροοικονομική ανισορροπία). Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

3.1, κατά τη δεύτερη φάση, όξυνσης της κρίσης και αποδιάρθρωσης των θεσμών 

προστασίας της εργασίας, το ΑΕΠ μειώνεται, και με σταθερή την παραγωγικότητα της 

εργασίας, η απασχόληση συρρικνώνεται δραματικά. Τα στάδια συσσώρευσης κεφαλαίου 

είχαν, όμως, και άλλα χαρακτηριστικά: Το πρώτο στάδιο, της συσσώρευσης κεφαλαίου με 

επίκεντρο τον κλάδο του τουρισμού, το οποίο διήρκεσε μέχρι το 2001, είχε ως κεντρικό του 

στοιχείο την ικανότητα του Κυπριακού τουρισμού να προσελκύει έναν αυξανόμενο αριθμό 

περιηγητών. Ο τομέας των υπηρεσιών μέχρι το 2001 παρουσίασε μεγέθυνση κατά περίπου 

30%, ενώ οι περισσότεροι άλλοι κλάδοι παρέμειναν στάσιμοι ή αναπτύχθηκαν με μικρούς 

ρυθμούς. Στο διάγραμμα 3.2, φαίνεται ο καθοριστικός ρόλος του αριθμού των επισκεπτών, 

ο οποίος αυξανόταν μέχρι το έτος 2001 και έκτοτε σταθεροποιήθηκε λίγο πιο κάτω από την 

ιστορική οροφή των 2,5 εκατομμυρίων ατόμων. Ενώ μέχρι το 2001, ο αριθμός των 

επισκεπτών αυξανόταν με ρυθμούς της τάξης του 5%, στη συνέχεια μεταβάλλεται γύρω 

από τον άξονα του μηδενός (βλ. κάτω περιοχή του διαγράμματος 3.2). Στο πρώτο στάδιο 

ανάπτυξης, μαζί με τον αριθμό των περιηγητών αυξάνονταν οι εξαγωγές υπηρεσιών, ενώ οι 

εισαγωγές ακολουθούσαν την μεγέθυνση της εγχώριας ζήτησης, και το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών ήταν βιώσιμο. Η απασχόληση και η παραγωγικότητα της εργασίας 

αυξάνονταν παράλληλα, και υπήρχε σταθερότητα στην διανομή του προϊόντος ως 

αποτέλεσμα του κοινωνικού συσχετισμού δυνάμεων (υπήρχε επομένως επιμερισμός της 

ευημερίας που επέφερε η οικονομική ανάπτυξη). Επρόκειτο για ένα στάδιο ανάπτυξης που 

διατηρούσε τα παραπάνω σταθερά χαρακτηριστικά χάρη στην ικανότητα του τουρισμού να 

προσελκύει αυξανόμενη πελατεία.  
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Είναι κεντρικής σημασίας για την κατανόηση της μετάπτωσης της οικονομίας από το 

επιτυχημένο εξωστρεφές καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου στην αποτυχημένη απόπειρα 

εσωστρεφούς ανάπτυξης μέσω χρηματιστικοποίησης, δανεισμού, κατασκευών κλπ, να 

προσδιορισθούν οι αιτίες για τις οποίες ο κλάδος του τουρισμού δεν παρέμεινε η 

κινητήρια δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης.  

Διάγραμμα 3.2. Η εξάντληση του δυναμισμού του τουριστικού τομέα. 

(Αριθμός επισκεπτών σε απόλυτους αριθμούς και σε % ετήσιες μεταβολές, 1995‐2014). 

 
Η επιβράδυνση του 2002‐2003 αντανακλούσε την σταδιακή εξάντληση των δυνατοτήτων 

του τουριστικού κλάδου. Υπήρξαν τρεις βασικές αιτίες αυτής της εξάντλησης: 

Πρώτον, οι αποδόσεις στον κλάδο του τουρισμού είναι εκ φύσεως φθίνουσες, όπως 

συμβαίνει με όλους τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Οι υψηλές αποδόσεις στις 

πρώτες φάσεις ανάπτυξης του κλάδου, συνοδεύονται από χαμηλές αποδόσεις στις 

τελευταίες φάσεις. Αυτά όμως ισχύουν για όσο καιρό ισχύει ένα ορισμένο τουριστικό 

μοντέλο, δηλαδή για έναν ορισμένο τύπο τουρισμού, ενώ μια ενδεχόμενη αλλαγή 

τουριστικού υποδείγματος μπορεί να δημιουργήσει εκ νέου αυξημένες αποδόσεις από την 

εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου. Έτσι, οι φθίνουσες αποδόσεις που χαρακτηρίζουν 

ακόμη σήμερα τον Κυπριακό τουρισμό, οφείλονται στην εμμονή του κλάδου να λειτουργεί 
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με βάση το μοντέλο του μαζικού τουρισμού.  

Δεύτερη αιτία εξάντλησης του δυναμισμού του τουριστικού κλάδου ήταν το γεγονός ότι οι 

προηγμένες οικονομίες ορίζουν τα τεχνολογικά σύνορα τα οποία η Κυπριακή οικονομία 

τείνει να προσεγγίσει υιοθετώντας τεχνολογίες και οργανωτικές μεθόδους που ήδη έχουν 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία (αυτό βεβαίως δεν ισχύει μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για 

τους άλλους κλάδους παραγωγής). Η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογικών ή οργανωτικών 

μεθόδων παραγωγής και εμπορίας στη δεκαετία του 1990 αύξησε την παραγωγικότητα της 

εργασίας (διάγραμμα 3.1). Υπήρξε έτσι τεχνολογική και οργανωτική σύγκλιση με τις πιο 

προηγμένες τουριστικά χώρες, η οποία μείωσε την απόσταση από τα διεθνή τεχνολογικά 

όρια του κλάδου, γεγονός που προοδευτικά μείωσε και τις μεγάλες αποδόσεις. Διότι, όσο 

πλησιέστερα βρίσκεται ο κλάδος στα τεχνολογικά όρια των προηγμένων χωρών, τόσο 

βραδύτερη γίνεται η ανάπτυξή του. Η επιβράδυνση της παραγωγικότητας έρχεται έτσι ως 

αποτέλεσμα της εξάντλησης του δυναμικού της σύγκλισης.  

Τρίτη αιτία εξάντλησης του δυναμισμού του τουριστικού κλάδου ήταν το γεγονός ότι ήδη 

από το έτος 2000 ήταν ορατή η παρακμή του μαζικού τουρισμού (που είχε υιοθετήσει και 

η Κύπρος), η ανάδυση νέων ισχυρών ανταγωνιστών στον χώρο του μαζικού τουρισμού στη 

Μεσόγειο, και η εμφάνιση νέων τάσεων της ζήτησης. Έχει συγκροτηθεί ένα νέο υπόδειγμα 

τουρισμού βασισμένου στην ποιότητα του προϊόντος, την οργάνωση της ατομικής 

εμπειρίας του περιηγητή, τις διακοπές μικρότερης διάρκειας αλλά περισσότερες φορές 

μέσα στο ίδιο έτος, τον θεματικό τουρισμό κλπ. Πρόκειται για τουρισμό υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, χωρίς μαζικά χαρακτηριστικά, που δεν βασίζεται στις χαμηλές τιμές 

αλλά στην υψηλή ποιότητα, την διαφοροποίηση του προϊόντος κ.α. Αυτά βεβαίως δεν 

σημαίνουν ότι ο μαζικός τουρισμός τείνει να εξαφανιστεί αλλά ότι δεν αυξάνεται πλέον το 

μέγεθός του. Επιπλέον, βασίζεται στον ανταγωνισμό των τιμών και αποτελεί για τον λόγο 

αυτό προνομιακό πεδίο επένδυσης για τις χώρες που μπορούν να υποτιμούν το νόμισμά 

τους. Το νέο υπόδειγμα τουρισμού ορίζει τα νέα τεχνολογικά και οργανωτικά όρια του 

κλάδου όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τις προηγμένες τουριστικές χώρες. Για όσο καιρό, 

ο Κυπριακός τουρισμός παραμένει προσκολημμένος στο πρότυπο του μαζικού τουρισμού 

και επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξή του αναζητώντας ευκαιρίες στις ευέλικτες μορφές 

χαμηλόμισθης εργασίας, είναι απίθανο να σημειωθεί αύξηση του αριθμού των επισκεπτών 

(με τα σημερινά γεωγραφικά δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εφόσον βεβαίως 

δεν συντρέξουν μεγάλες εξωγενείς και απρόβλεπτες κοινωνικές ή πολιτικές αλλαγές). 

Αυτές ήταν οι αιτίες εξάντλησης του δυναμισμού του Κυπριακού τουρισμού, οι επιπτώσεις 

της οποίας έγιναν φανερές στη μακροοικονομική σφαίρα με την επιβράδυνση της 

οικονομίας κατά το 2002‐2003. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 2002‐2003, και 

ενώ δεν είχαν ακόμη διατυπωθεί γενικά αποδεκτές λύσεις στο πρόβλημα του τουρισμού, 

υιοθετήθηκε ένα νέο καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου βασισμένο στην εσωτερική 

ζήτηση, τον τομέα των κατασκευών και την χρηματιστικοποίηση. Όπως ήδη αναφέραμε, η 

άνοδος του κατασκευαστικού κλάδου εκκίνησε ήδη το 2002, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

3.3. Το μεταβατικό στάδιο του 2002‐2003, διαδέχθηκε το πενταετές στάδιο της 

χρηματιστικοποίησης. Η μεγέθυνση του ΑΕΠ στηρίχθηκε κυρίως στην ιδιωτική 

κατανάλωση, τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις (business services), την κατασκευή οικιών 

και δημοσίων έργων, τις τράπεζες, την μείωση των επιτοκίων σε σχέση με το παρελθόν, και 

τον εύκολο δανεισμό. Ακριβέστερα, η αλλαγή καθεστώτος συσσώρευσης κεφαλαίου στο 
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μεταβατικό στάδιο πραγματοποιήθηκε, όχι μόνο εξαιτίας της εξάντλησης του τουριστικού 

υποδείγματος που ακολουθούσε η Κύπρος, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι 

εμφανίστηκε ως ευκαιρία η χρηματιστικοποίηση της οικονομίας και ο δανεισμός με 

χαμηλά επιτόκια από τις διεθνείς αγορές (καθώς η Κυπριακή οικονομία αποκτούσε την 

εμπιστοσύνη τους χάρη στην πορεία της προς ένταξη στην περιοχή του ευρώ).  

Διάγραμμα 3.3. Ακαθάριστο προϊόν ανά τομέα παραγωγής στον επιχειρηματικό τομέα. 

(σε δισ. ευρώ, 1995‐2013, έτος 2005=100). 

 

Στη διάρκεια του πενταετούς σταδίου της χρηματιστικοποίησης 2004‐2008, το ΑΕΠ 

αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 4% (διάγραμμα 3.1). Οι τομείς που 

αναπτύχθηκαν ήταν οι υπηρεσίες (κυρίως χρηματιστικός τομέας και υπηρεσίες προς τις 

επιχειρήσεις) και οι κατασκευές (διάγραμμα 3.3). Η ευφορία που απέρρεε από την 

τραπεζική μυθολογία, τις κερδοσκοπικές "φούσκες" και την νομισματική αυταπάτη, 

κατέστησε αόρατα τα προβλήματα του τουρισμού και την φθίνουσα συμβολή του 

εξαγωγικού τομέα στην αύξηση του ΑΕΠ. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.4 οι εξαγωγές 
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αγαθών και υπηρεσιών συμβάλλουν με φθίνοντα τρόπο στην αύξηση του ΑΕΠ ήδη από τα 

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 (με μία πρόσκαιρη ανάκαμψη στο μέσον του 

σταδίου της χρηματιστικοποίησης χάρη στις εξαγωγές υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις) 

ενώ αντιθέτως έχει αναδειχθεί σε πρωτεύοντα ο ρόλος της εσωτερικής ζήτησης. Ο τομέας 

του τουρισμού αφέθηκε στις δυνάμεις της αγοράς που σύμφωνα με το νεοφιλελεύθερο 

δόγμα θα υποδείκνυαν μέσω της λειτουργίας τους την άριστη λύση για την τουριστική 

βιομηχανία ‐προφανώς χωρίς καμμιά επιτυχία. 

Διάγραμμα 3.4. Η φθίνουσα συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην αύξηση του 

ΑΕΠ (σε δισ. ευρώ, 1995‐2013, έτος 2005=100, κινητοί μέσοι έξι ετών). 

 

Η χρηματοπιστωτική ευφορία κατέστησε επίσης αόρατο το γεγονός ότι η εσωστρεφής 

ανάπτυξη προκαλούσε την εκρηκτική άνοδο των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών χωρίς 

αυτές να καλύπτονται από εξαγωγές. Από το 2004 διογκούμενα ελλείμματα στο εξωτερικό 

εμπόριο συσσωρεύονταν και διαμόρφωσαν το 2008 το ιστορικά υψηλότερο έλλειμμα στο 
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ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (13% ως ποσοστό του ΑΕΠ). Αυτές οι εξελίξεις ήταν 

ισχυρές ενδείξεις ότι υπήρχε μη βιώσιμη επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά 

αγνοήθηκαν επειδή η ίδια η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος έπειθε ότι 

αυτό είχε την δυνατότητα να καλύπτει τα εξωτερικά ελλείμματα μέσω της εισροής 

κεφαλαίων από το εξωτερικό. Ωστόσο, το υπέρογκο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών δεν ήταν βιώσιμο στο επίπεδο του ΑΕΠ που δημιουργούσαν η 

χρηματιστικοποίηση και η εσωστρεφής ανάπτυξη. Το πρόβλημα του εξωτερικού 

ελλείμματος φαίνεται καθαρά στο διάγραμμα 3.5: κατά το πρώτο στάδιο, της ανάπτυξης με 

κινητήρα τις εξαγωγές τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, το έλλειμμα είχε μέση τιμή 

περίπου 2%, και ήταν βιώσιμο διότι μπορούσε να καλυφθεί άνετα με τρέχουσες 

μεταβιβάσεις ή εισροή κεφαλαίων. Ο εξωτερικός τομέας μπορούσε, τότε, να στηρίξει 

ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 5%. Αντιθέτως, στο στάδιο της χρηματιστικοποίησης, 

όταν επιτεύχθηκαν ρυθμοί μεγέθυνσης του ΑΕΠ της τάξης του 4%, το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών παρουσίασε υπέρογκο έλλειμμα, το οποίο αναγκαστικά έπρεπε να διορθωθεί. 

Διάγραμμα 3.5. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών % του ΑΕΠ και ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ. 

(1995‐2013 και πρόβλεψη 2014). 

 

Εν ολίγοις, η χρηματιστικοποίηση, ο δανεισμός, η οικοδόμηση κατοικιών, η αύξηση των 

εισοδημάτων του σταδίου της χρηματιστικοποίησης απέκρυψαν, προσωρινά, το 
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πραγματικό πρόβλημα που είχε αναδυθεί με την επιβράδυνση του 2002‐2003, δηλαδή ότι 

η Κυπριακή οικονομία δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα μονοπάτι ταχύρρυθμης βιώσιμης 

ανάπτυξης παρά μόνον εάν ο τουριστικός τομέας και οι άλλες εξαγωγικές δραστηριότητες 

των υπηρεσιών ή της βιομηχανίας καταστούν ικανές να διασφαλίσουν, στην μακροχρόνια 

διάρκεια την ύπαρξη ισοσκελισμένου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αλλιώς, η 

οικονομία θα προσαρμοστεί σε χαμηλότερα επίπεδο του ΑΕΠ στα οποία το εξωτερικό 

εμπόριο θα είναι ισοσκελισμένο εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης και των χαμηλότερων 

τιμών έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. Η προσαρμογή αυτή έχει ήδη συντελεστεί και ο 

κίνδυνος είναι τώρα η οικονομία να παραμείνει καθηλωμένη στο χαμηλό επίπεδο που 

βρίσκεται. Όπως ήδη αναφέραμε στο κεφάλαιο 1, οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών 

δεν είναι ενθαρρυντικές ως προς τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Είναι 

αναγκαίο, επομένως, να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση των 

διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του παραγωγικού συστήματος ώστε να ενισχυθεί η 

διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα του εξαγωγικού τομέα.   

Διάγραμμα 3.6. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες και εκτός κατοικιών. 

(1995‐2013 και πρόβλεψη 2014). 

 

Στη διάρκεια της φάσης όξυνσης της κρίσης, με την υιοθέτηση των κατευθύνσεων της 

τρόικας, οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις υιοθέτησαν ένα είδος προσαρμογής της 

οικονομίας που έχει οδηγήσει, ακουσίως ή εκουσίως, στην καταβύθιση της οικονομίας σε 
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βαθιά ύφεση, σε χαμηλότερο ΑΕΠ και μέσω αυτού σε ισοσκέλιση του ελλείμματος στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η πολιτική αυτή, της εσωτερικής υποτίμησης, εκ των 

πραγμάτων και ανεξάρτητα από τις διακηρυγμένες προθέσεις της προσπαθεί να λύσει το 

πρόβλημα καθιστώντας πιο φτωχή τη χώρα, και μάλιστα όχι όλες τις κοινωνικές τάξεις, 

αλλά ειδικά τις εργαζόμενες τάξεις (βλ. διάγραμμα 4.15). 

Η μετάπτωση από το εξαγωγικό καθεστώς συσσώρευσης κεφαλαίου στο εσωστρεφές 

καθεστώς της χρηματιστικοποίησης συνοδευόταν και από την επιβράδυνση της 

παραγωγικότητας της εργασίας από τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,5% σε ρυθμό 1,3%. 

Η παραγωγικότητα αυξανόταν κατά το πρώτο στάδιο στον βαθμό που η συσσώρευση 

κεφαλαίου στην τουριστική βιομηχανία οδηγούσε σε οικονομίες κλίμακας και σε 

υιοθέτηση μοντέρνων μεθόδων παραγωγής του τουριστικού προϊόντος. Αντιθέτως, η 

αύξηση της παραγωγικότητας στον τομέα οικοδόμησης κατοικιών είναι μικρή εξαιτίας της 

υψηλής αναλογίας ανειδίκευτης / ειδικευμένης εργασίας, του χαμηλότερου εκπαιδευτικού 

επιπέδου εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο αυτόν, 

στον χαμηλό βαθμό έντασης κεφαλαίου, επομένως σε συγκριτικά μικρή εκμηχάνιση της 

παραγωγικής διαδικασίας της οικοδομής, και στην χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων 

που παράγονται από την μεταποιητική βιομηχανία, στην οποία πραγματοποιούνται οι 

αυξήσεις της παραγωγικότητας. Η επέκταση του κατασκευαστικού τομέα κατοικιών 

πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, με αύξηση της απασχόλησης και σχετικά μικρές αυξήσεις της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Η υστέρηση της παραγωγικότητας στο στάδιο της 

χρηματιστικοποίησης σχετίζεται, επομένως, με το γεγονός ότι οι επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε κατοικίες (διάγραμμα 3.6). Ως αποτέλεσμα 

αυτής της υστέρησης της παραγωγικότητας της εργασίας και με δεδομένη την αλματώδη 

αύξηση της εσωτερικής ζήτησης, η οικονομία αναπόφευκτα κατέληξε σε κατάσταση 

εξάντλησης του παραγωγικού δυναμικού και οδηγήθηκε σε κατάσταση υπερθέρμανσης. 

Στο διάγραμμα 3.7 φαίνεται η υπερθέρμανση της οικονομίας κατά το 2007‐2008 με την 

άνοδο του τρέχοντος ΑΕΠ πάνω από το επίπεδο του δυνητικού ΑΕΠ, δηλαδή εκείνου του 

επιπέδου του ΑΕΠ πέραν του οποίου εμφανίζονται μεγάλες μακροοικονομικές 

ανισορροπίες.  
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Διάγραμμα 3.7. Χάσμα μεταξύ τρέχοντος και δυνητικού ΑΕΠ. (1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014). 

 

Στο στάδιο της χρηματιστικοποίησης, η ιδιωτική κατανάλωση μεγεθύνθηκε με υψηλούς 

ρυθμούς, παρά την μικρή συνολική αύξηση του μέσου μισθού, χάρη στην χρέωση των 

νοικοκυριών των εργαζόμενων τάξεων. Το χρέος και η αύξηση των τιμών των περιουσιακών 

στοιχείων αποτελούσαν τότε βασικό παράγοντα μεγέθυνσης της ιδιωτικής κατανάλωσης ‐

μια διαδικασία που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν βιώσιμη. 

Η έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης δημιούργησε συνθήκες ύφεσης και 

διόρθωσης βασικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (υπερθέρμανση και μεγάλο 

έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών). Η κερδοσκοπία στον τομέα της κατοικίας 

σταμάτησε, η εσωτερική ζήτηση μειώθηκε, και το πρόβλημα της υπερχέωσης αναδύθηκε. 

Η οικονομία εισήλθε στο εξαετές στάδιο που βρίσκεται ακόμη σήμερα, δηλαδή στο στάδιο 

της κρίσης και της διαρθρωτικής προσαρμογής. Κατά την πρώτη φάση, της ήπιας 

προσαρμογής (2009‐2011), υπήρξε στασιμότητα του ΑΕΠ και της απασχόλησης, η 
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προστιθέμενη αξία του τομέα των υπηρεσιών δεν μειώθηκε και της βιομηχανίας (χωρίς τις 

κατασκευές) δεν παρουσιάσε μεγάλη μείωση (διάγραμμα 3.3), οι επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου εκτός κατασκευαστικού τομέα δεν μειώθηκαν δραματικά (διάγραμμα 3.6), η 

καταστροφή παγίου κεφαλαίου δεν προχώρησε πολύ καθώς η μείωση της ζήτησης 

επιμερίσθηκε στις επιχειρήσεις που μείωσαν τον βαθμό απασχόλησης του παραγωγικού 

δυναμικού, και εκκίνησε η διαδικασία μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. 

Διάγραμμα 3.8. Λόγος προϊόντος / κεφαλαίου και εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας % του 

ΑΕΠ. (1995‐2013 και πρόβλεψη 2014). 
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Η δριμεία προσαρμογή της οικονομίας που ακολούθησε την τραπεζική κρίση, με το 

πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση και την τρόικα, επέβαλε συνθήκες οξείας 

οικονομικής κρίσης και δραματικής αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος των 

εργαζόμενων τάξεων. Πρόκειται για αναδιανομή αναγκαία ώστε να παραμείνει η 

κερδοφορία σε επίπεδα παραπλήσια με αυτά του πρόσφατου παρελθόντος.Πιο αναλυτικά, 

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

και όχι μιας ιδιαίτερης μερίδας του) εξαρτάται από δύο μεγέθη: Από τον λόγο κεφαλαίου / 

προϊόντος και από το εισοδηματικό μερίδιο των μισθών ως ποσοστό του ΑΕΠ (βλ. για την 

ακριβή σχέση στη μεθοδολογική σημείωση). Ο λόγος (κεφάλαιο / προϊόν) έχει ως αριθμητή 

το συσσωρευμένο κεφάλαιο του οποίου η παραγωγική χρήση οφείλει να εξυπηρετήσει τις 

απαιτήσεις που έχει επί του προϊόντος το συνολικό κεφάλαιο, είτε με την μορφή του 

κέρδους (για επενδύσεις ή για μερίσματα), είτε με την μορφή των χρηματιστικών 

εισοδημάτων (τόκος και εισοδήματα χρηματοπιστωτικών προϊόντων), είτε με την μορφή 

της γαιοπροσόδου (κυρίως με την μορφή των ενοικίων). Το συνολικό κεφάλαιο, όμως, μετά 

από το στάδιο της χρηματιστικοποίησης (στην Κύπρο όπως και σε όλες τις προηγμένες 

χώρες) έχει αυξηθεί υπέρμετρα και η ικανοποίηση των απαιτήσεών του συναντά εμπόδια. 

Επιπρόσθετα, ο παρονομαστής του λόγου κεφάλαιο προς προϊόν έχει μειωθεί εξαιτίας της 

κρίσης και ιδιαίτερα εξαιτίας του τρόπου διαχείρισης που έχει επιβληθεί μετά το 2012. 

Αυτό έχει ως συνέπεια την μεγάλη άνοδο του λόγου κεφαλαίου / προϊόντος, ή ισοδύναμα, 

τη μεγάλη πτώση του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου (βλ. διάγραμμα 3.8). Προκειμένου να 

μην μειωθεί η απόδοση κεφαλαίου, επιδιώκεται με τις ασκούμενες πολιτικές να μειωθεί το 

μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ ώστε να αντισταθμισθεί η άνοδος του λόγου κεφαλαίου / 

προϊόντος. Ως αποτέλεσμα, οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν υπό το βάρος της ανεργίας 

και των κυβερνητικών πολιτικών υποβάθμισης του θεσμικού πλαισίου της αγοράς 

εργασίας.  

Η ασκούμενη πολιτική, όπως δείχνουμε και στα υπόλοιπα κεφάλαια της έκθεσής μας, δεν 

απαντά στα κρίσιμα ζητήματα της Κυπριακής οικονομίας και δεν ανοίγει προοπτικές για 

ουσιαστική ανάκαμψη, ούτε για επιμερισμό της ευημερίας σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

Αντιθέτως, είναι μια πολιτική που προωθεί τις εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες σε 

ακραίες μορφές. 

Μεθοδολογικό σημείωμα 

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

που ιδιοποιούνται οι εργαζόμενες τάξεις δίνεται από τη σχέση 

 

όπου    είναι ο μισθός, η απασχόληση, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, και το ΑΕΠ. 

Το μερίδιο της εργασίας είναι το μέτρο της διανομής του προϊόντος πριν από την 

φορολόγηση και τις μεταβιβάσεις από το δημόσιο προς τα νοικοκυριά. 

Ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου είναι ίσος προς 

 

όπου   είναι αντίστοιχα το προϊόν και το κεφαλαιακό απόθεμα, μακροπρόθεσμα 
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αποτελεί δείκτη της ικανότητας του κεφαλαίου να παράγει αξία. Βραχυπρόθεσμα, οι 

μεταβολές του δείχνουν αλλαγές στον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού 

δυναμικού.  

Η απόδοση παγίου κεφαλαίου, είναι μέτρο της κερδοφορίας του συνολικού κεφαλαίου, και 

δίνεται από τη σχέση  

 

όπου   είναι η απόδοση παγίου κεφαλαίου και η κατανάλωση παγίου κεφαλαίου. 

R 
Y

K
(1 s)  

R,
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Κεφάλαιο 4
 
Η προσαρμογή 
της οικονομίας  
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Η προσαρμογή της Κυπριακής οικονομίας είχε ως σημείο εκκίνησης το 2009, όχι ως 

διαδικασία επιβαλλόμενη από πολιτικές αποφάσεις αλλά ως αυθόρμητη λειτουργία της 

κεφαλαιοκρατικής οικονομίας (market‐based adjustment). Αυτή η πρώτη φάση (2009‐

2011) χαρακτηριζόταν από ήπια προσαρμογή της οικονομίας, η οποία επέτρεπε τις 

διευθετήσεις των αντιθέσεων μεταξύ κοινωνικών δυνάμεων στα πλαίσια μιας ιστορικής 

παράδοσης επιμερισμού της ευημερίας. Με την επιδείνωση, όμως, της οικονομίας το 2012 

και την μετάδοση των αρνητικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην 

πραγματική οικονομία, επιβλήθηκε από τις κυρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις σε συνεργασία 

με την τρόικα, η άσκηση  μιας πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης από το πρώτο τετράμηνο 

του 2013 με συγκεκριμένο πρόγραμμα προσαρμογής. Σε αυτήν τη δεύτερη φάση 

εσωτερικής υποτίμησης, που επιβάλλεται με πολιτικές αποφάσεις, παρήχθησαν δύο 

αποτελέσματα: Πρώτον, η ασκούμενη πολιτική βύθισε την οικονομία σε βαθιά ύφεση, και 

μέσα στην τριετία 2012‐2014 είχε χαθεί το 1/10 του ΑΕΠ και ένα μεγάλο μέρος του 

εργατικού δυναμικού τέθηκε σε αναγκαστική αργία, πλην όμως με την υπόσχεση, εκ 

μέρους των φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής, ότι ανοίγονται έτσι νέες δυνατότητες 

και νέες προοπτικές στην κυπριακή οικονομία μέσω της προσαρμογής της οικονομίας και 

των διαρθρωτικών αλλαγών. Η υπόσχεση αυτή, δηλαδή ότι θα υπάρξει σύντομα ανάκαμψη 

της οικονομίας χάρη στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα προσαρμογής, αντανακλάται στις 

πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2014), σύμφωνα με τις 

οποίες από το 2015 θα καταγραφεί αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4%. Η υπόσχεση εξόδου από 

την ύφεση ήδη από το 2015, βασίζεται στην πρόβλεψη ότι θα υπάρξει ανάκαμψη των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 2, όλες οι άλλες πιθανές 

κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας (επενδύσεις, κατανάλωση, δημόσιες δαπάνες) δεν θα 

έχουν θετική συμβολή στο ΑΕΠ. Μόνον η άνοδος της τουριστικής κίνησης πάνω από την 

ιστορική οροφή των 2,5 εκατομμυρίων επισκεπτών θα μπορούσε να επαληθεύσει την 

πρόβλεψη5. Μια τέτοια άνοδος, όμως, δεν θα οφειλόταν σε επιτυχία της πολιτικής της 

εσωτερικής υποτίμησης καθώς οι τιμές των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών έχουν 

μειωθεί ελάχιστα, αλλά σε ευνοϊκούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως η πολιτική 

κατάσταση στους άλλους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, η πιθανή αύξηση της 

ροπής των Ευρωπαίων να δαπανήσουν αυξημένα ποσά για τουρισμό κλπ. Εξάλλου, οι 

εκτιμήσεις του μακροχρόνιου ρυθμού μεγέθυνσης της Κυπριακής οικονομίας, όπως 

αναφέραμε στο κεφάλαιο 1, δείχνουν ότι η ανάπτυξη σε βάθος χρόνου αναμένεται να είναι 

βραδεία. Δεύτερον, η ασκούμενη πολιτική, συνεχίζει, επεκτείνει και εμβαθύνει την 

αυθόρμητη τάση του καπιταλισμού να διευρύνει τις εισοδηματικές ανισότητες ως 

απάντηση στην συσσώρευση κεφαλαίου του οποίου το μέγεθος είναι πλέον τόσο μεγάλο 

ώστε οι απαιτήσεις του επί του προϊόντος δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από την αύξηση 

του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του κεφαλαίου, αντί να 

πραγματοποιηθεί μέσω της αύξησης του όγκου της παραγωγής, επομένως του συνολικού 

κοινωνικού πλούτου που μπορεί να διανεμηθεί, πραγματοποιείται με την ιδιοποίηση ενός 

μέρους της μελλοντικής εργασίας των κυριαρχούμενων κοινωνικών τάξεων μέσω της 

μεγάλης μείωσης των μισθών, αλλά και μέσω της αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού 

τομέα και της διόγκωσης του δημόσιου χρέους).  

                                                 
5 Οι προβλέψεις για το 2015 του ΚΟΤ και του αρμόδιου Υπουργείου είναι αρνητικές λόγω 
προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά της Ρωσίας. 
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Η ήπια προσαρμογή της Κυπριακής οικονομίας των ετών 2009‐2011 με μέσο τις 

αυθόρμητες δυνάμεις της αγοράς έχει αντικατασταθεί από πολιτικά καθοριζόμενο 

πρόγραμμα προσαρμογής (policy‐based adjustment) που είναι τελικώς ένα πρόγραμμα 

γενικής οικονομικής υποχώρησης, μεγέθυνσης των εισοδηματικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων, και αναδιαρθρώσεων των εργασιακών σχέσεων και του Κοινωνικού Κράτους 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εισοδηματικές απαιτήσεις του κεφαλαίου.  
 

Διάγραμμα 4.1. Η συμβολή 

των εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών στην διαμόρφωση 

του ΑΕΠ (1996‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζεται αποσκοπεί στη μείωση των τιμών, 

στην επακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και στην αύξηση της συμβολής των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην μεγέθυνση του ΑΕΠ, έτσι ώστε ο εξωτερικός τομέας 

της οικονομίας να καταστεί κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και να αντισταθμίσει τις 

υφεσιακές επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής στην εσωτερική ζήτηση. Κατά το 2012‐

2013, όμως, η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην αύξηση του προϊόντος 

ήταν αρνητική και ανήλθε αθροιστικά σε 3,3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (διάγραμμα 

4.1) ενώ κατά το 2014 αναμένεται ότι θα έχει προσθέσει στο ΑΕΠ μόνο 0,13 εκατοστιαίες 

μονάδες. Για το 2015, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η συμβολή των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο προϊόν θα είναι μια ολόκληρη εκατοστιαία μονάδα 

του ΑΕΠ. Παρά όλα αυτά, κατά τα ίδιο διάστημα αναμένεται να καταγραφεί υποχώρηση 

του δείκτη εξαγωγικών επιδόσεων της Κυπριακής οικονομίας (βλ. αναλυτικότερα στο 

κεφάλαιο 8). Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της συμβολής των εξαγωγών στο ΑΕΠ δεν θα 

επέλθει χάρη στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά στην μεγέθυνση των αγορών 

προορισμού των κυπριακών εξαγωγών. Εάν, λοιπόν, η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής επαληθευθεί, αυτό δεν θα οφείλεται σε επιτυχία της ασκούμενης οικονομικής 

και διαρθρωτικής πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης, αλλά σε ευνοϊκούς εξωτερικούς 

παράγοντες. Οι ανταγωνιστικές επιδόσεις των εξαγωγών θα παραμένουν στάσιμες για όσο 

καιρό δεν έχουν λυθεί τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που είχαν επισημάνει οι 

προηγούμενες εκθέσεις του ΙΝΕΚ για την οικονομία ήδη από το 2003. Η συμβολή των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ από το 2008 κυμαίνεται γύρω από τον άξονα 

του μηδενός (διάγραμμα 4.1) και αυτό εμφανίζεται ως η απόληξη μιας μακράς πτωτικής 

πορείας που αναδεικνύει την ύπαρξη διαρθρωτικών προβλημάτων στην δομή και τη 

λειτουργία του τουριστικού τομέα. Επομένως, ο στόχος της πολιτικής της εσωτερικής 

υποτίμησης να ευνοηθεί το εξαγωγικό μοντέλο ανάπτυξης στην Κύπρο είναι δύσκολο έως 

αδύνατο να επιτευχθεί μειώνοντας τις τιμές. Η ενίσχυση ενός εξαγωγικού αναπτυξιακού 

μοντέλου μπορεί να επιτευχθεί είτε με μια πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών στον 

εξαγωγικό τομέα της χώρας, είτε χάρη σε αστάθμητες και εξαιρετικά ευνοϊκές εξωτερικές 

συνθήκες. 

 

Διάγραμμα 4.2. Η συμβολή 

των εισαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών στην διαμόρφωση 

του ΑΕΠ (1997‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

Κατά το 2012‐2013, η συμβολή των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση 

του ΑΕΠ, σε αντίθεση με την συμβολή των εξαγωγών, ήταν ιδιαίτερα θετική, και πιο 

συγκεκριμένα ανήλθε σε 9,5 εκατοστιαίες μονάδες (διάγραμμα 4.2). Επομένως, η θετική 

συμβολή του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου στη διαμόρφωση του ΑΕΠ οφείλεται 

αποκλειστικά στη μείωση των εισαγωγών, η οποία με τη σειρά της ανάγεται στην δραστική 

περιστολή της εσωτερικής ζήτησης. Το θετικό αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών επί 

του ΑΕΠ πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι ένα μικρότερο μέρος της εσωτερικής ζήτησης 

εκτρέπεται προς τις εισαγωγές. Η εξέλιξη αυτή, όμως, δεν αποτελεί ευνοϊκή αλλαγή στη 
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διάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, ούτε θα πρέπει να καταγραφεί ως επιτυχία του 

προγράμματος προσαρμογής. Επίσης, πρόκειται για εξέλιξη πλήρως αντιστρέψιμη στην 

περίπτωση κατά την οποία η Κυπριακή οικονομία θα εισέλθει σε θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. Ήδη, η επιβράδυνση της ύφεσης κατά το 2014 εκτιμάται ότι έχει οδηγήσει σε 

μικρή μόνο πτώση των εισαγωγών και η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση 

του ΑΕΠ κατά 0,4% το 2015 συνοδεύεται από την εκτίμηση ότι η συμβολή των εισαγωγών 

στην αύξηση του προϊόντος θα μηδενιστεί. 

 

Διάγραμμα 4.3. Η εγχώρια 

ζήτηση και το ΑΕΠ (έτος 

βάσης 1996 =100, 1996‐2013 

και πρόβλεψη 2014‐2015).  

 

Στο εξής επομένως, εάν η οικονομία εξέλθει της ύφεσης, οι εισαγωγές θα αυξάνονται 

παράλληλα με την συνολική ζήτηση και θα έχουν αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ. Όσον αφορά 

την εσωτερική ζήτηση, η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται ακόμα κάτω από την επίδραση του 

αρνητικού σοκ ζήτησης των ετών 2012‐2013, που ήταν το αποτέλεσμα της κατάρρευσης 

της οικοδομικής δραστηριότητας, της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών 

(που επηρεάζει έντονα την ιδιωτική κατανάλωση), της απομόχλευσης, της τραπεζικής 

κρίσης αλλά και της έναρξης της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης όπως αυτή 

απορρέει από τη σχετική συμφωνία με την τρόικα. 'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.3, η 

εγχώρια ζήτηση θα έχει επανέλθει, το 2015, στο επίπεδό του 2005, δηλαδή θα έχει μειωθεί 

κατά περίπου 25%. Εξίσου δραματική είναι η μείωση που παρουσιάζει η εγχώρια ζήτηση 

συγκρινόμενη με άλλες χώρες. Έναντι των 37 πλέον προηγμένων χωρών, η εγχώρια ζήτηση 

στην Κύπρο εκτιμάται ότι έχει υποχωρήσει το 2014 κατά 18,1% έναντι του 2008 

επαναφέροντας τον σχετικό δείκτη στο επίπεδο του 2003 (διάγραμμα 4.4). Η αύξηση της 

εγχώριας ζήτησης στην Κύπρο, κατά τα έτη 2000‐2009 ήταν ταχύτερη από ό,τι στις 37 

πλέον προηγμένες χώρες. Αυτή η ταχύτερη μεγέθυνση της εσωτερικής ζήτησης στην Κύπρο 

απετέλεσε και τον κινητήρα της πραγματικής σύγκλισης προς τις πιο αναπτυγμένες 

οικονομίες. Αντιστρόφως, η μείωση της σχετικής ζήτησης, κατά την τελευταία διετία, έχει 
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προκαλέσει πραγματική απόκλιση, η οποία θεωρείται, από τους φορείς της οικονομικής 

πολιτικής, αναγκαστικό τίμημα που πρέπει να καταβληθεί για να αποκατασταθούν οι 

ισορροπίες της κυπριακής οικονομίας. Η μείωση της εσωτερικής ζήτησης και η 

συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας απετέλεσαν τον πυροδότη της διαδικασίας της 

εσωτερικής υποτίμησης. 

 

Διάγραμμα 4.4. Η εγχώρια 

ζήτηση σε τιμές 2010 έναντι 

37 προηγμένων χωρών (έτος 

βάσης 2006=100, 1996‐2013 

και πρόβλεψη 2014‐2015).  

 

Η περιστολή της ζήτησης έχει παρασύρει σε ανάλογη μείωση την παραγωγή, η οποία 

προσαρμόζεται στο μειωμένο επίπεδο ζήτησης στη βραχυπρόθεσμη διάρκεια (εντός του 

χρονικού διαστήματος ενός έτους). Μετά από κάθε μείωση της ζήτησης, η οικονομία 

μεταβαίνει σε κατάσταση βαθύτερης ύφεσης χωρίς να επηρεάζονται καταρχήν οι μισθοί και 

οι τιμές: Οι μισθοί και οι τιμές προσαρμόζονται στη μεσοπρόθεσμη διάρκεια, δηλαδή στη 

διάρκεια δύο έως πέντε ετών. Η μείωση του ΑΕΠ, που φαίνεται στο διάγραμμα 4.5, ανήλθε 

σωρευτικά για την διετία 2012‐2013 σε 7,8% έναντι των ετών 2008‐2011 (στη διάρκεια των 

οποίων το επίπεδο του ΑΕΠ είχε σταθεροποιηθεί). Καθώς συνεχίστηκε η ίδια πολιτική της 

εσωτερικής υποτίμησης κατά το τρέχον έτος, η μείωση του όγκου του προϊόντος έναντι 

των ετών 2008‐2011, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 10,5%. Για το 2015, όπως ήδη 

αναφέραμε, προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μικρή αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4%. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.6, η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ για την τριετία 2011‐

2013, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη μεταβολή στις 37 πιο προηγμένες χώρες του 

κόσμου, θα ανέλθει σε 11,6%. Επομένως, η πραγματική απόκλιση της κυπριακής 

οικονομίας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ακυρώσει την μεγάλη πρόοδο 

που είχε πραγματοποιηθεί από το 1996 έως το 2008 κατά τα 2/3. 
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Διάγραμμα 4.5. Το 

Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν σε σταθερές τιμές 

2010 (ετήσιες % 

μεταβολές, 1996‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 
 

Διάγραμμα 4.6. ΑΕΠ σε 

σταθερές τιμές 2010 προς 

το ΑΕΠ 37 προηγμένων 

χωρών (2006=100, 1996‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 
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Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν προκληθεί από την οικονομική πολιτική και ακολουθούν την 

εσωτερική λογική της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. Η πολιτική αυτή, με την 

ύφεση που προκαλεί η μείωση της εγχώριας ζήτησης, επομένως με την αύξηση της 

ανεργίας, επιζητεί την μετατροπή του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ επιχειρήσεων και 

εργαζομένων προκειμένου να υπάρξει μείωση των μισθών, μείωση των τιμών και 

ανταγωνιστική υποτίμηση (δηλαδή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής). Στο νέο 

μειωμένο επίπεδο ζήτησης, παραγωγής και αυξημένης ανεργίας, τα συνδικάτα και 

γενικότερα οι εργαζόμενοι χάνουν ένα μέρος από την διαπραγματευτική τους ισχύ. Το 

μέγεθος αυτής της απώλειας ισχύος εξαρτάται από το ύψος του ποσοστού ανεργίας και 

από τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της αγοράς εργασίας.  

Για αυτούς τους λόγους, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης περιλαμβάνει μια 

διαρθρωτική πολιτική "απελευθέρωσης" της αγοράς εργασίας και αποδιάρθρωσης των 

θεσμών της που επηρεάζουν τον τρέχοντα συσχετισμό δυνάμεων και αποκρυσταλλώνουν 

τον παρελθόντα συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων.  

Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης χρησιμοποιεί την αύξηση της ανεργίας για να 

προκαλέσει την μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και 

νομοθετικές ρυθμίσεις για την μείωση των μισθών στον δημόσιο τομέα.  

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

Κύπρο, συνδυάστηκαν αφενός με τις επιπτώσεις της τραπεζικής κρίσης στην πραγματική 

οικονομία, αφετέρου δε με την ύφεση του 2009 και την ασθενική ανάκαμψη του 2010‐

2011 που είχαν εν τω μεταξύ αυξήσει το ποσοστό ανεργίας και είχαν προετοιμάσει έτσι το 

έδαφος για την μεγάλη μείωση των μισθών και της ιδιωτικής κατανάλωσης.  

Στη διάρκεια των ετών 2012‐2013, o αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 9,5% 

ως επακόλουθο της μείωσης του ΑΕΠ, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο αφού οι δύο 

μεταβλητές παρουσιάζουν πάντοτε ισχυρή συσχέτιση. Για το 2014, εάν επαληθευθούν οι 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συνολική μείωση για την τριετία 2012‐2014 θα 

έχει υπερβεί κατά τι το 10%. Στο διάγραμμα 4.7 φαίνεται ότι η μείωση του αριθμού των 

απασχολουμένων ακολούθησε πιστά τις μειώσεις του ΑΕΠ.  

Με άλλα λόγια, η μείωση του προϊόντος, κατά το 2012‐2013 οδήγησε σε σχεδόν ισόποση 

μείωση της απασχόλησης ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας παρέμεινε σχεδόν 

αμετάβλητη. Η μείωση της απασχόλησης στη διάρκεια της κρίσης μετατράπηκε σε 

κατακόρυφη αύξηση του ποσοστού ανεργίας (διάγραμμα 4.8) σε διψήφια ποσοστά 

(15,9% το 2013). Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον μέσο όρο του 2014, 

ανέρχεται σε 16,2%.  
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Διάγραμμα 4.7. ΑΕΠ σε 

τιμές 2010 και αριθμός 

απασχολουμένων (ετήσιες 

% μεταβολές, κινητοί μέσοι 

τριών ετών, 1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

  
 

Διάγραμμα 4.8. Ποσοστό 

ανεργίας (άνεργοι % του 

εργατικού δυναμικού, 

1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 
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Η αλματώδης αύξηση του ποσοστού ανεργίας από περίπου 6% σε 16%, μέσα στα τρία 

μόλις έτη (2011 έως 2013), δεν οφείλεται μόνο στη μείωση του αριθμού των 

απασχολουμένων, αλλά και στην στασιμότητα του εργατικού δυναμικού, δηλαδή του 

αριθμού των ατόμων που έχουν ηλικία 15 έως 64 ετών και συμμετέχουν στην αγορά 

εργασίας (είτε δηλαδή έχουν απασχόληση είτε αναζητούν ενεργητικά εργασία): Κατά την 

διετία 2012‐2013, το εργατικό δυναμικό της Κύπρου παρέμεινε αμετάβλητο παρά το 

γεγονός ότι η απασχόληση μειώθηκε κατά 11,8%. Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει την ισχυρή 

στατιστική συσχέτιση που παρουσίαζαν μέχρι σήμερα οι ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές 

της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού: Πριν την κρίση, οι αυξήσεις της 

απασχόλησης προκαλούσαν συστηματικά αυξήσεις του εργατικού δυναμικού επειδή οι 

αυξανόμενες ευκαιρίες απασχόλησης προσέλκυαν εργατικό δυναμικό στην αγορά 

εργασίας, και αντιστρόφως, οι μειώσεις της απασχόλησης προκαλούσαν αποθάρρυνση και 

απόσυρση στον μη ενεργό πληθυσμό. Κατά τα έτη 2009‐2012, όμως, οι μεγάλες μειώσεις 

της απασχόλησης δεν συνοδεύτηκαν από τις αναμενόμενες μειώσεις του εργατικού 

δυναμικού (αυτές που προβλέπονταν από την ευθεία ΑΑ') αλλά από απροσδόκητες 

αυξήσεις (διάγραμμα 4.9).  
 

Διάγραμμα 4.9. Μεταβολές 

απασχόλησης και εργατικού 

δυναμικού (1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

Η ευθεία ΑΑ' αναφέρεται στην 

προ κρίσης περίοδο και δείχνει 

την σταθερή ποσοτική σχέση 

που υπήρχε μεταξύ των 

μεταβολών της απασχόλησης 

και του εργατικού δυναμικού. Η 

ευθεία ΒΒ' δείχνει την αλλαγή 

αυτής της σχέσης στην πρώτη, 

ήπια φάση προσαρμογής της 

οικονομίας, και η ευθεία ΓΓ' την 

περαιτέρω αλλαγή της στην 

δεύτερη, οξεία φάση 

προσαρμογής. 

 

 

Η πιθανότερη εξήγηση για αυτό αναφέρεται στην κατακόρυφη μείωση της αγοραστικής 

δύναμης των μισθών και στην μείωση της απασχόλησης, που οδηγούν στην συρρίκνωση 

του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων με αποτέλεσμα να προσφέρουν 

περισσότερη εργασία προκειμένου να αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα. Η έντονη 

ανάγκη για αναπλήρωση του εισοδήματος προκάλεσε αύξηση της προσφοράς εργασίας, η 

οποία υπερίσχυσε της μείωσης της προσφοράς εργασίας που προερχόταν από την 

αποθάρρυνση λόγω αυξημένης ανεργίας. Για το 2014‐2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
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προβλέψει μείωση του εργατικού δυναμικού παρά την αύξηση της απασχόλησης. Αυτό 

σημαίνει ότι θα υπερισχύσει η αποθάρρυνση επί της ανάγκης αύξησης του εισοδήματος. 

Με βάση δε αυτήν την παραδοχή θεμελιώνει την πρόβλεψή της ότι το ποσοστό ανεργίας 

κατά το 2015 θα μειωθεί. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η ύφεση που ξεκίνησε το 2009 διπλασίασε το ποσοστό 

ανεργίας από το επίπεδο της σχεδόν πλήρους απασχόλησης (2008) στο 8% περίπου (2011) 

και προετοίμασε την μεγάλη μείωση των μισθών και της ιδιωτικής κατανάλωσης 

επιδεινώνοντας την διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων. Στη συνέχεια, οι επιπτώσεις 

της ύφεσης συνδυάστηκαν με τις επιπτώσεις της ασθενικής ανάκαμψης του 2010‐2011, και 

της τραπεζικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, και τελικώς, και με την έναρξη της 

πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε 

επαναλαμβανόμενες μεγάλες μειώσεις στην εγχώρια ζήτηση, στο ΑΕΠ και στην 

απασχόληση, και σε εκρηκτική αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Επιπλέον, δημιουργούνται 

έτσι πολλαπλασιαστικά υφεσιακά αποτελέσματα μέσω της συγκρότησης φαύλων κύκλων. 

Παραδείγματος χάρη, η μείωση του αριθμού απασχολουμένων που προέρχεται από τη 

μείωση της ζήτησης, επιφέρει πρόσθετη μείωση της συνολικής ζήτησης εξαιτίας της 

απώλειας εισοδήματος των ανέργων.   

Οι εξελίξεις που περιγράψαμε παραπάνω, και αφορούν στην ζήτηση, το ΑΕΠ, την 

απασχόληση και την ανεργία, είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της 

αγοραστικής δύναμης των μισθών. Η μεγάλη μείωση των μισθών εκκίνησε αφού είχε 

διαμορφωθεί χαμηλότερο επίπεδο χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και είχε 

διπλασιαστεί το ποσοστό ανεργίας, και συνεχίστηκε στη συνέχεια υπό το βάρος των 

επιπτώσεων της τραπεζικής κρίσης (προσπάθεια μείωσης του χρέους των νοικοκυριών που 

μειώνει την κατανάλωση, συρρίκνωση του όγκου των δανείων, διαμόρφωση απαισιόδοξων 

προσδοκιών) και των συνειδητών προσπαθειών της κυβέρνησης και της τρόικας για μείωση 

του κόστους εργασίας. Το διάγραμμα 4.10, δείχνει την αιτιακή σχέση του ποσοστού 

ανεργίας και των πραγματικών μισθών: Το ύψος της ανεργίας και η αγοραστική δύναμη 

του μισθού είναι αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ύψος 

της ανεργίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων 

και εργοδοτών. Έτσι, σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης η ανεργία αυξάνεται κατακόρυφα, οι 

εργοδότες βρίσκονται σε πλεονεκτική διαπραγματευτική θέση και επιτυγχάνουν μείωση (ή 

μικρές μόνον αυξήσεις) των ονομαστικών μισθών. Ταυτοχρόνως, εάν διατηρούν 

σημαντικές ολιγοπωλιακές σχέσεις με τους καταναλωτές, επιτυγχάνουν σταθερότητα (ή 

μικρές μειώσεις) των τιμών τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αγοραστικής 

δύναμης των μισθών, η οποία συνδυασμένη με την μείωση της απασχόλησης οδηγεί σε 

συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών των εργαζόμενων τάξεων. 

Παράλληλα αυξάνεται το εισόδημα των πιο εύπορων νοικοκυριών, από κέρδη, τόκους και 

προσόδους. Αυτά όμως τα νοικοκυριά έχουν μικρότερη ροπή προς κατανάλωση 

συγκρινόμενα με τα νοικοκυριά των εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα, η ιδιωτική κατανάλωση 

μειώνεται παράλληλα με το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας, πυροδοτώντας έτσι έναν 

νέο κύκλο υφεσιακών επιπτώσεων. Συγκροτείται έτσι μια σπείρα ανατροφοδοτούμενης 

ύφεσης, ανεργίας, μείωσης των μισθών, αύξησης των κερδών και μειωμένης ιδιωτικής 

κατανάλωσης.  
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Σε αυτόν τον φαύλο κύκλο προστίθεται και ο φαύλος κύκλος ύφεσης‐επενδύσεων, διότι 

μέσα σε συνθήκες συρρίκνωσης της οικονομίας όπως την περιγράψαμε παραπάνω, οι 

επιχειρήσεις μειώνουν τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου λόγω έλλειψης πελατείας ικανής 

και πρόθυμης να αγοράσει τα προϊόντα ‐πολύ περισσότερο που οι τιμές έχουν μειωθεί 

ελάχιστα. Έτσι, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώνονται ταχύτατα, με αποτέλεσμα να 

μειωθεί εκ νέου η συνολική εγχώρια ζήτηση, να συρρικνωθεί περαιτέρω το ΑΕΠ και να 

ανατροφοδοτηθεί η σπείρα της ύφεσης.  

Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου αυτού θα εξετάσουμε με ποιο συγκεκριμένο τρόπο 

εμφανίστηκαν στην Κύπρο οι σχέσεις που περιγράψαμε στην παράγραφο αυτή, ως σχέσεις 

που συγκροτούν έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό παραγωγής υφεσιακών 

αποτελεσμάτων και αναδιανομής του εισοδήματος.    
 

Διάγραμμα 4.10. Πραγματικές 

μέσες αποδοχές και ποσοστό 

ανεργίας (1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Στο διάγραμμα 4.10 φαίνεται η αιτιακή σχέση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και των 

πραγματικών μέσων αποδοχών των μισθωτών. Η αλματώδης άνοδος του ποσοστού 

ανεργίας κατά την διετία 2012‐2013, σε συνδυασμό βεβαίως με τη διοικητική μείωση των 

μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, προκάλεσε μείωση της αγοραστικής δύναμης των 

μέσων αποδοχών εργασίας κατά 9,5% έναντι του 2011. Ωστόσο, η πλήρης προσαρμογή των 

μισθών και των τιμών στο νέο χαμηλότερο σημείο στο οποίο βρίσκονται η ζήτηση, η 

παραγωγή και η απασχόληση, πραγματοποιείται μεσοπρόθεσμα, και ως αποτέλεσμα 

υπήρξε νέα μείωση των μισθών κατά το 2014, παρά την σταθεροποίηση του ποσοστού 

ανεργίας. Η μείωση αυτή, εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα ανέλθει σε 3,7% 

(σωρευτική μείωση 2012‐2014 = 12,8%). Καθώς το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να 

σταθεροποιηθεί κατά το 2015, προβλέπεται ότι θα υπάρξει περαιτέρω μικρή μείωση του 
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μέσου πραγματικού μισθού κατά 0,4% και ότι θα ολοκληρωθεί έτσι η προσαρμογή των 

μισθών στην αυξημένη ανεργία. Επομένως, οι μισθωτοί θα έχουν απολέσει κατά την 

εξαετία 2010‐2015 το 13,2% της αγοραστικής τους δύναμης εξαιτίας της μείωσης των 

ονομαστικών μέσων αποδοχών και εξαιτίας του πληθωρισμού. Σε αυτήν την απώλεια 

πρέπει να προσθέσουμε την απώλεια εισοδήματος που έχουν εξαιτίας της μείωσης της 

απασχόλησης, καθώς το εισόδημα των νοικοκυριών των μισθωτών δεν έχει μειωθεί μόνον 

εξαιτίας της μείωσης των μισθών αλλά και επειδή λιγότερα μέλη αυτών των νοικοκυριών 

εργάζονται. Επειδή η μείωση του αριθμού των μισθωτών κατά την εξαετία 2010‐2015 θα 

έχει ανέλθει σε 10,2%, η συνδυασμένη απώλεια από τις μέσες αποδοχές και την ανεργία, 

για το σύνολο των μισθωτών ως κοινωνική ομάδα, θα ανέρχεται σε 22,1 (30,5% με τα 

στοιχεία του Νοεμβρίου 2013).  
 

Διάγραμμα 4.11. Μεταβολές 

της παραγωγικότητας της 

εργασίας (1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Η συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματος των μισθωτών μέσα σε μια εξαετία, μέχρι το 

τέλος του 2015, δεν θα αντιστοιχεί σε μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 4.11, η σωρευτική μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας 

κατά την διάρκεια της κρίσης θα είναι στο τέλος του 2014 σχεδόν μηδενική (ακριβέστερα, 

θα αυξηθεί κατά 0,7%). Ως αποτέλεσμα, οι μειώσεις στους μισθούς μετατρέπονται εξ 

ολοκλήρου σε μειώσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Έτσι, το κόστος 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, θα έχει μειωθεί στο τέλος του 2014 κατά 11,8% έναντι 

του 2011. Για το 2015 προβλέπεται να παραμείνει αμετάβλητο. Από την άποψη, επομένως, 

της μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας, η εσωτερική υποτίμηση έχει επιτύχει, 

αφού αποτελεί ενδιάμεσο στόχο της προκειμένου να υπάρξει μείωση των τιμών. 

Εντούτοις, δεν παρουσιάζεται ανάλογη επιτυχία όσον αφορά τις τιμές (βλ. αναλυτικότερα 

παρακάτω).  
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Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν μισθού πολύ 

κατώτερου του δίκαιου μισθού και οι απώλειές τους σε εισόδημα μετατρέπεται σε μείωση 

του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Αυτό το όφελος των επιχειρήσεων θα 

μπορούσε να είχε μετατραπεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής ή σε αύξηση των 

κερδών ή να επιμερισθεί μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών. Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο 

μετέτρεψαν τις μειώσεις των μισθών κυρίως σε αύξηση των κερδών. 
 

Διάγραμμα 4.12. Μοναδιαίο 

κόστος εργασίας, εγχώριες 

τιμές και ποσοστό ανεργίας 

(2005‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015).  

 

 

Στο διάγραμμα 4.12 φαίνεται η επίπτωση του ποσοστού ανεργίας στην εξέλιξη του 

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (σε ονομαστικούς όρους, χωρίς την επίπτωση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας) καθώς και η σύγκριση με τις εγχώριες τιμές: Η μείωση της 

ανεργίας κατά τα έτη 2005‐2008, επέτρεπε στους εργαζόμενους να υπερασπίζονται το 

εισόδημά τους έναντι της ανόδου των εγχώριων τιμών, που φαίνεται στην εξέλιξη του 

αποπληθωριστή του ΑΕΠ. Πράγματι, η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών των 

μισθωτών μειώθηκε μεν αλλά όχι δραματικά κατά το εν λόγω διάστημα (διάγραμμα 4.10). 

Μάλιστα, κατά τα έτη 2009‐2011, οι μισθωτοί ανέκτησε ένα μέρος από τις απώλειες του 

2005‐2008,  καθώς το ποσοστό ανεργίας είχε μεν αυξηθεί αλλά παρέμενε στο επίπεδο του 

8%. Όταν το 2012 υπερέβη το 10%, άρχισε η μεγάλη μείωση των μισθών και του 

μοναδιαίου κόστους εργασίας. Έτσι, στη διάρκεια των ετών 2005‐2011 το μοναδιαίο 

κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά περίπου 12% ενώ κατά τα έτη 2012‐2015 παρουσίασε 

ισόποση μείωση και επανήλθε σε επίπεδο ‐1% κατώτερο του 2005. Οι τιμές αντιθέτως δεν 

ακολούθησαν τις κινήσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας: Κατά την πρώτη φάση, όταν το 

μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 12%, οι εγχώριες τιμές αυξήθηκαν κατά 20%. 

Κατά την δεύτερη φάση, όταν το μοναδιαίο κόστος εργασίας θα έχει μειωθεί κατά 12%, ο 

αποπληθωριστής αναμένεται να έχει μειωθεί κατά μόλις 2,3% έναντι του 2012. Ο 

ανταγωνιστικός αποπληθωρισμός (δηλαδή η εσωτερική υποτίμηση) διήρκεσε μόνον κατά 

δύο έτη, το 2013 και το 2014 και απέδωσε ελάχιστα ενώ από το 2015 οι αυξήσεις των τιμών 
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αναμένεται να επανεμφανισθούν. Η συνολική διαφορά 18 εκατοστιαίων μονάδων (2005‐

2015) μεταξύ μεταβολής των τιμών και του μοναδιαίου κόστους εργασίας έχει μετατραπεί 

σε αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι οι εγχώριες 

τιμές αυξήθηκαν τόσο πολύ αποτελεί, επομένως, ευθύνη των επιχειρήσεων και όχι των 

εργαζομένων. Διότι, εάν οι επιχειρήσεις ακολουθούσαν τις μεταβολές του μοναδιαίου 

κόστους εργασίας αφήνοντας αμετάβλητα τα περιθώρια κέρδους, ο αποπληθωριστής του 

ΑΕΠ θα είχε μειωθεί κατά 1% περίπου έναντι του 2005 (αντί να αυξηθεί κατά 17%, όπως 

τελικώς συνέβη). Η επιδίωξη των επιχειρήσεων να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους, πριν 

και μετά από την έναρξη της κρίσης, οδήγησε σε αυξήσεις των τιμών με αποτέλεσμα να 

επιδεινωθεί η ανταγωνιστικότητα. Όμως, ο σημαντικότερος στόχος της πολιτικής της 

εσωτερικής υποτίμησης είναι η μείωση των τιμών και επομένως της ανταγωνιστικότητας 

τιμής. Σύμφωνα με την κυρίαρχη οικονομική θεωρία, οι μειώσεις των τιμών προκύπτουν από 

τις μειώσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Ωστόσο, όπως ήδη σημειώσαμε 

προηγουμένως σχολιάζοντας το διάγραμμα 4.12, στην πραγματικότητα οι μεταβολές των 

εγχωρίων τιμών  δεν ακολουθούν τις μειώσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας: 

Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεωρία της εσωτερικής 

υποτίμησης, θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει στην μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας 

με μείωση των τιμών τους, διατηρώντας σταθερά τα περιθώρια κέρδους ή ακόμη και 

μειώνοντάς τα, αφού υποτίθεται ότι στο υψηλότερο επίπεδο αργούντος παραγωγικού 

δυναμικού, που καταγράφεται στην ύφεση, έχει αποδυναμωθεί η ισχύς των επιχειρήσεων 

στις αγορές προϊόντων εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης, με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερη 

δυνατότητα να αυξήσουν τις τιμές τους. Στη συνέχεια, θα έπρεπε, σύμφωνα με την 

ορθόδοξη θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης, να υπάρξει μείωση του δείκτη τιμών 

καταναλωτή κατά την αναλογία στην οποία εισέρχονται στην ιδιωτική κατανάλωση τα 

εγχώρια προϊόντα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει, θεωρώντας όλους τους άλλους 

παράγοντες σταθερούς, μια αύξηση του πραγματικού μισθού, η οποία θα καθιστούσε εφικτή 

μια περαιτέρω μείωση του ονομαστικού μισθού. Θα είχε εγκατασταθεί, έτσι, μια καθοδική 

σπείρα μισθών και τιμών. Οι εξελίξεις αυτές θα έπρεπε, σύμφωνα με την κυρίαρχη θεωρία 

της εσωτερικής υποτίμησης, να οδηγήσουν σε αύξηση της εξωτερικής ζήτησης: Επειδή οι 

εγχώριες τιμές θα μειώνονταν διαρκώς έναντι των τιμών των εισαγομένων προϊόντων, θα 

αυξανόταν σταδιακά η ανταγωνιστικότητα τιμής. Ως αποτέλεσμα της πραγματικής 

υποτίμησης θα αυξάνονταν οι εξαγωγές, ενώ οι εισαγωγές θα μειώνονταν, όχι μόνον επειδή 

θα υπήρχε μειωμένη εσωτερική ζήτηση, αλλά και επειδή θα είχε βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα τιμής. Θα είχαν αυξηθεί έτσι η εξωτερική ζήτηση (αύξηση των εξαγωγών) 

και η εσωτερική ζήτηση (μείωση των εισαγωγών), και θεωρώντας όλους τους άλλους 

παράγοντες σταθερούς, θα μειωνόταν η ανεργία και θα αυξανόταν το ΑΕΠ. Η διαδικασία 

αυτή, της αλληλεπίδρασης του εξωτερικού εμπορίου με την σπείρα μισθών και τιμών θα 

οδηγούσε, θεωρώντας ότι το σύστημα δεν δέχεται άλλες εξωτερικές διαταραχές, σε 

μακροχρόνια ισορροπία: καθώς θα αυξανόταν σταδιακά η ζήτηση, ο δίαυλος της 

ανταγωνιστικότητας τιμής θα είχε οδηγήσει την οικονομία, στο τέλος της προσαρμογής, στο 

μακροχρόνιο σημείο ισορροπίας της. Η πορεία της Κυπριακής οικονομίας, όμως, δεν είναι η 

πορεία που προβλέπει η ορθόδοξη θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης: Το κόστος 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε κατά πολύ ενώ οι τιμές εξαγωγών (αγαθών και 

υπηρεσιών) παρέμειναν στάσιμες (διάγραμμα 4.13). Αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθμό σε 

διεθνείς παράγοντες που προκάλεσαν γενική αύξηση των τιμών των εξαγωγών. 

Προκειμένου να αφαιρέσουμε την επίπτωση των εξωγενών, διεθνών παραγόντων, 

εξετάζουμε τις μεταβολές ενός άλλου μεγέθους που είναι το μοναδιαίο κόστος εργασίας 
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σε σύγκριση με τις 37 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες (διάγραμμα 4.14). Διαπιστώνουμε 

έτσι ότι οι τιμές εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Κύπρου κατά τη διετία 2012‐2013 

δεν μειώθηκαν έναντι των τιμών των 37 κυριότερων ανταγωνιστριών χωρών και το 2014 

εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 1,6%, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας κατά την ίδια 

χρονική περίοδο μειώθηκε δραματικά. Επομένως, η μεγάλη μείωση του μοναδιαίου 

κόστους εργασίας, αντί να μετατραπεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής των 

εξαγωγών μετατράπηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους των 

εξαγωγέων. 
 

Διάγραμμα 4.13. Κόστος 

εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος και τιμές (2005‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015).  

 

 

 

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι μεταβολές των τιμών των εξαγωγών δεν 

ευθυγραμμίζονται αυτομάτως με τις μεταβολές του κόστους εργασίας παρά μόνον όταν 

συντρέχουν προϋποθέσεις. Ανάλογη λογική διέπει και την διαμόρφωση των τιμών των 

εγχώριων προϊόντων που παράγονται για την εσωτερική αγορά της Κύπρου αλλά 

αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των εισαγωγών. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ κινήθηκε, 

κατά το 2005‐2011, σε μια πορεία μεταξύ του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και 

των τιμών των εισαγωγών (είτε επειδή πρόκειται για τις τιμές του ανταγωνισμού που 

ασκείται από τα προϊόντα του εξωτερικού είτε επειδή πρόκειται για τις τιμές των πρώτων 

υλών). Μετά το 2011, όμως, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ ήταν περισσότερο 

μετατοπισμένος προς τις μεταβολές των τιμών των εισαγωγών (διάγραμμα 4.13) και οι 

αυξήσεις των εγχωρίων τιμών αγνόησαν σχεδόν ολοκληρωτικά την μείωση του κόστους 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Διαπιστώνουμε έτσι, με έναν ακόμη τρόπο, ότι οι 

επιχειρήσεις δεν μετακυλούν στις τιμές τους τις μειώσεις του μοναδιαίου κόστους 

εργασίας αλλά αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους. 
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Διάγραμμα 4.14. Κόστος 

εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος και τιμές σε 

σύγκριση με 37 

ανταγωνίστριες χώρες (χωρίς 

την επίπτωση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

2005‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015).  

 

 

 
 

Διάγραμμα 4.15. Αποδοχές 

εργασίας μισθωτών και 

αυτοαπασχολουμένων, και 

καθαρό λειτουργικό 

πλεόνασμα σε τρέχουσες 

τιμές (δισεκατομμύρια ευρώ, 

1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015).  
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Αυτή η αύξηση των περιθωρίων κέρδους αντανακλάται και στην πρωτογενή διανομή του 

προϊόντος (διάγραμμα 4.15). Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι μειώσεις του μέσου 

πραγματικού μισθού και της απασχόλησης συρρικνώνουν το συνολικό διαθέσιμο 

πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών που προέρχεται από εργασία: Η αγοραστική 

δύναμη από εισοδήματα μισθωτής εργασίας, για το σύνολο των μισθωτών ως κοινωνική 

ομάδα, θα έχει μειωθεί μέχρι το τέλος του 2015, περίπου κατά το 1/4 έναντι του 2008. 

Αντίστοιχου μεγέθους είναι και η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος από εργασία των 

αυτοαπασχολουμένων. Η συνολική μείωση των εισοδημάτων της εργασίας επέτρεψε στο 

καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (κέρδη, τόκοι και πρόσοδοι, χωρίς τις αμοιβές των 

αυτοαπασχολουμένων) να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητο εν μέσω κρίσης στο ύψος 

των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ (βλ. διάγραμμα 4.15). Ως αποτέλεσμα, όμως, της 

αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος των εισοδημάτων από εργασία, έχουν προκύψει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση, διότι τα νοικοκυριά των μισθωτών 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ροπή προς κατανάλωση (σε σύγκριση με τα νοικοκυριά που 

έχουν εισοδήματα κυρίως από κέρδη ή από πολύ υψηλούς μισθούς). Μεταξύ της ιδιωτικής 

κατανάλωσης και της αμοιβής εργασίας παρατηρείται ισχυρή στατιστική συσχέτιση, που 

φαίνεται στο διάγραμμα 4.16. Απλούστερα, οι μεταβολές του συνόλου των αποδοχών των 

μισθωτών επηρεάζουν σημαντικά την ιδιωτική κατανάλωση. Έτσι, η μείωση των μισθών και 

η άνοδος της ανεργίας, κατά τα τελευταία έτη, προκάλεσαν μεγάλη μείωση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης. 

 

 

Διάγραμμα 4.16. Ιδιωτική 

κατανάλωση σε τρέχουσες 

τιμές, μέσες αποδοχές 

μισθωτών και μικτό κέρδος 

(1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015).  
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Επίσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.16, η σταθεροποίηση του ακαθάριστου 

λειτουργικού πλεονάσματος6 στην περιοχή των 7,2 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να 

εξηγήσει την μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, και επιβεβαιώνεται έτσι ότι η ροπή προς 

κατανάλωση είναι υψηλότερη για τα χαμηλότερα εισοδήματα (τους μισθωτούς) από ό,τι 

για τα υψηλότερα (εισοδήματα από κέρδη και πολύ υψηλούς μισθούς). Αυτές οι διαφορές 

στην ροπή προς κατανάλωση έχουν ως αποτέλεσμα, όταν αυξάνονται τα εισοδήματα από 

κέρδη και περιστέλλονται τα εισοδήματα από εργασία, να μειώνεται και η μέση ροπή προς 

κατανάλωση, και τελικώς η ίδια η κατανάλωση. Εάν στις παραπάνω μειώσεις του 

διαθέσιμου εισοδήματος από εργασία προσθέσουμε και την αύξηση της πραγματικής 

αξίας του ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών των μισθωτών εξαιτίας των χαμηλότερων 

μισθών7 και την εντεινόμενη προσπάθειά τους να αποπληρώσουν τα χρέη τους, 

συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις για μια σημαντική μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης 

και της συνολικής ζήτησης και συνακόλουθα της παραγωγής, της απασχόλησης και του 

βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Η αρχική μείωση της παραγωγής 

δημιουργεί επομένως, στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια, διαδοχικούς κύκλους περαιτέρω 

μείωσης της παραγωγής μέσω του διαύλου των μισθών και της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

                                                 
6 Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα είναι το άθροισμα του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος 
και των αποσβέσεων παγίου κεφαλαίου. Οι αποσβέσεις δεν είναι πραγματική αλλά λογιστική εκροή 
χρημάτων, και για τον λόγο το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα περιγράφει καλύτερα τις 
μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα της ιδιοκτησίας πριν την φορολόγησή τους. 
7 Αναφερόμαστε στον λόγο (ιδιωτικό χρέος) / (ετήσιος καθαρός μισθός) που είναι ο αριθμός των ετών 
αποπληρωμής του χρέους.  

 

Διάγραμμα 4.17. Δείκτης 

κερδοφορίας (απόδοση 

παγίου κεφαλαίου, 1995‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015).  
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Η απόδοση του παγίου κεφαλαίου (που είναι ο λόγος του καθαρού λειτουργικού 

πλεονάσματος διορθωμένου για την αυτοαπασχόληση προς το καθαρό απόθεμα παγίου 

κεφαλαίου), αποτελεί μέτρο της κερδοφορίας και η εξέλιξή του εμφανίζεται στο 

διάγραμμα 4.17. Στη διάρκεια των πρώτων ετών της κρίσης, η απόδοση του παγίου 

κεφαλαίου παρουσίασε πτώση εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης και επομένως των 

παραγγελιών των επιχειρήσεων. Από το 2012 και μετά, όμως, εξαιτίας των μειώσεων των 

μισθών, η απόδοση κεφαλαίου παρουσιάζει ανοδική τάση. Γενικά, ωστόσο, η απόδοση του 

παγίου κεφαλαίου δεν παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα και έχει διατηρηθεί εντός της 

ζώνης 18% έως 22%. Για τον λόγο αυτό δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τις μεταβολές των 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (διάγραμμα 4.18), ενώ αντιθέτως η αύξηση του αργούντος 

παραγωγικού δυναμικού, επομένως το βάθος της ύφεσης, φαίνεται να αποθαρρύνει 

ιδιαίτερα τις επενδύσεις8.  

 
 

Διάγραμμα 4.18. 

Επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου ως ποσοστό 

του ΑΕΠ (1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015).  

 

 

 

Η μείωση της επένδυσης και της ιδιωτικής κατανάλωσης έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω 

μείωση του επιπέδου της συνολικής ζήτησης και της παραγωγής. Ανατροφοδοτείται έτσι η 

σπείρα της ύφεσης που οδηγεί την οικονομία σε διαρκώς χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής 

και σε διαρκώς μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα. Στον βαθμό που μειώνονται οι 

επενδύσεις επέκτασης της παραγωγής επί της υπάρχουσας τεχνολογικής βάσης, 

συρρικνώνεται το παραγωγικό δυναμικό και αυξάνεται, θεωρώντας όλους τους άλλους 

                                                 
8 Η συσσώρευση παγίου κεφαλαίου εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες: την κερδοφορία, τον 
βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και το επιτόκιο. 
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παράγοντες σταθερούς, ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού9. 

Ανατρέπεται έτσι η σχέση προσφοράς και ζήτησης και ενισχύεται, σε ορισμένες αγορές 

προϊόντων, η ισχύς των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην μειώνονται οι τιμές. Επίσης, 

στον βαθμό που μειώνονται οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και δεν μετατρέπεται η 

τεχνολογική βάση της παραγωγής, οδηγούμαστε σε στασιμότητα της παραγωγικότητας της 

εργασίας, διότι δεν μεταφέρονται μέσα στις παραγωγικές διαδικασίες τα αποτελέσματα 

της τεχνολογικής προόδου (υποκατάσταση εργασίας από μηχανικές λειτουργίες). Η 

συνηθέστερη περίπτωση είναι μικτή, με την έννοια ότι η αποεπένδυση μειώνει αφενός μεν 

το παραγωγικό δυναμικό, αφετέρου δε την παραγωγικότητα της εργασίας. Τα 

αποτελέσματα αυτά αποτελούν το σημείο εκκίνησης ενός νέου κύκλου φθίνουσας 

συσσώρευσης κεφαλαίου.  

Η σπείρα της ύφεσης οδηγεί επίσης σε αύξηση των ανισοτήτων εξαιτίας της μείωσης του 

λόγου προϊόντος / κεφαλαίου που μειώνει την κερδοφορία και εξωθεί τις επιχειρήσεις, τις 

κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς στην υιοθέτηση πολιτικών μισθολογικής 

λιτότητας, με τα γνωστά αποτελέσματα της κατακόρυφης ανόδου της εισοδηματικής 

ανισότητας των εισοδημάτων από εργασία έναντι των εισοδημάτων από ιδιοκτησία.  

  

                                                 
9 Υπό τον όρο ότι η επέκταση του παραγωγικού δυναμικού υπερβαίνει την αύξηση της παραγωγής που 
προηγήθηκε της επένδυσης και εν μέρει την προκάλεσε. 
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Κεφάλαιο 5
 

Οι μισθοί, οι τιμές  
και τα κέρδη 
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Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών, που δημοσιεύθηκαν 

τον Νοέμβριο 2014 στη βάση δεδομένων Ameco της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αγοραστική 

δύναμη του μέσου μισθού μειώθηκε στη διάρκεια του 2013 κατά 5,9%, μετά από μείωση 

3,7% και 0,5% κατά το 2012 και το 2011 αντίστοιχα. Έτσι, η σωρευτική μείωση της τριετίας 

2011‐2013 ανήλθε σε περίπου 10%. Τα στοιχεία αυτά διαφέρουν κατά πολύ από τα 

αντίστοιχα των προηγουμένων ετών. Με τα ισχύοντα μέχρι το φθινόπωρο του 2013, η 

μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού κατά το 2013 ανερχόταν σε 10,3% 

(έναντι 5,9% με τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2014) και η συνολική μείωση της τριετίας 

2011‐2013 σε περίπου 14% (έναντι 10% με τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2014). Επομένως, 

σύμφωνα με την αναθεώρηση, οι μειώσεις των πραγματικών μισθών για τα χρόνια της 

κρίσης είχαν υπερεκτιμηθεί κατά το παρελθόν.  

Διάγραμμα 5.1. 

Πραγματικές μέσες 

αποδοχές εργασίας σε 

τιμές 2010.  (Έτος 

1995=100 και ετήσιες % 

μεταβολές. 

Αποπληθωρισμός με τον 

δείκτη τιμών καταναλωτή, 

1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.1, κατά τα έτη 1995‐2003, η σωρευτική αύξηση των 

μέσων πραγματικών αποδοχών ανήλθε σε 22%. Ακολούθησαν μια περίοδος σχετικής 

σταθερότητας (2004‐2011), και η περίοδος των μεγάλων μειώσεων (2012‐2014). Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού θα μειωθεί 

κατά 3,7% το 2014. Έτσι, η σωρευτική μείωση για την τριετία 2012‐2014 αναμένεται να 

ανέλθει σε περίπου 13% (έναντι 18% με τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2013). Σύμφωνα με τις 

ίδιες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αγοραστική δύναμη του μισθού θα μειωθεί 

κατά το 2015, μόνον κατά 0,4%. Η συνολική υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης των 

μισθών είναι σε κάθε περίπτωση τόσο μεγάλη ώστε το 2014 έχει επανέλθει στο επίπεδο 

του 1996, και έχει υποχωρήσει επομένως κατά 18 έτη. 
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Διάγραμμα 5.2. Μέση 

ονομαστική αμοιβή 

εργασίας έναντι 37 

προηγμένων χωρών (έτος 

2005=100, 2003‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐ 2015). 

 

 

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι αποδοχές στην Κύπρο, συγκρινόμενες με τις 

αντίστοιχες αποδοχές στις 37 προηγμένες χώρες, παρουσίασαν αρχικά σταθερότητα, μέχρι 

το 2011, και στη συνέχεια μεγάλη υποχώρηση (2012‐2014). Εάν δεν λάβουμε υπόψη μας 

τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων, διαπιστώνουμε ότι οι 

μεταβολές των μέσων ονομαστικών αποδοχών των μισθωτών στην Κύπρο ακολούθησαν 

από το 2003 μέχρι το 2011 τον μέσο όρο των 37 πιο προηγμένων χωρών. Στο διάγραμμα 

5.2, φαίνεται η μέση αμοιβή εργασίας συγκρινόμενη προς το αντίστοιχο μέγεθος των 37 

προηγμένων χωρών, υπολογισμένη αφενός σε εθνικά νομίσματα, δηλαδή χωρίς να 

λάβουμε υπόψη μας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και αφετέρου υπολογισμένη σε 

δολάρια (λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη μας τις μεταβολές των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών). Είτε σε εθνικό νόμισμα, είτε σε δολάρια, οι εξελίξεις ήταν γενικά παραπλήσιες, 

και η μέση ονομαστική αμοιβή εργασίας συγκρινόμενη με αυτήν των 37 προηγμένων 

χωρών, κυμάνθηκε στην διάρκεια των ετών 2003‐2011 στο εσωτερικό της σχετικά 

περιορισμένης ζώνης 97 έως 104. Επομένως, ο μέσος ονομαστικός μισθός αυξήθηκε στην 

Κύπρο κατά την περίοδο αυτήν με τον ίδιο περίπου μέσο ετήσιο ρυθμό που αυξήθηκε στις 

προηγμένες χώρες. Στη συνέχεια, η κατάρρευση των μέσων ονομαστικών αποδοχών των 

μισθωτών στην Κύπρο (2012‐2014) οδήγησε σε μείωση έναντι των 37 κατά περίπου 14% 

ως προς το 2011. Για το 2015, η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η μείωση 

θα ανέλθει σε 15,0% έναντι του 2011. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων Annual Macroeconomic 

Database της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι για το έτος 2014, 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 μαζί 
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με την Ελλάδα και την Πορτογαλία (διάγραμμα 5.3). Εξαιτίας της μεγάλης πτώσης του 

μέσου κυπριακού μισθού κατά τα έτη 2012‐2014 έχει αυξηθεί κατά πολύ η απόστασή του 

από τον μέσο όρο. 

Διάγραμμα 5.3. Μέσες μικτές ετήσιες απολαβές μισθωτών ανά χώρα της ΕΕ‐15 (σε ευρώ, 

2012 και πρόβλεψη 2014). 

 
Οι μέσες αποδοχές των μισθωτών στην Κύπρο ανέρχονται το 2014 σε 22400 ευρώ έναντι 

42300 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 πιο προηγμένων χωρών της ΕΕ. Με κριτήριο τις 

μέσες μικτές ετήσιες αποδοχές, οι χώρες του νότου, που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

υψηλού δημόσιου ή ιδιωτικού χρέους και δεν έχουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές ή δανείζονται με υψηλά επιτόκια, βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης των πλέον 

αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται και το επιτυχές 

αποτέλεσμα της μακροχρόνιας προσπάθειας των κυβερνήσεων της Γερμανίας και της 

Βρετανίας να μειώσουν τις απολαβές των εργαζομένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την 

Γερμανία όπου οι απολαβές είναι πλέον μικρότερες από τις αντίστοιχες αμοιβές στην 

Ιταλία και την Βρετανία, και δεν διαφέρουν πάρα πολύ από την Ισπανία. Είναι επίσης 

αξιοσημείωτο ότι οι μέσες απολαβές στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και στη Γαλλία 

υπερβαίνουν τις 46 χιλιάδες ευρώ και είναι επομένως υπερδιπλάσιες συγκρινόμενες με 

αυτές της Κύπρου, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. 
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Διάγραμμα 5.4. 

Πραγματικές μέσες μικτές 

αποδοχές ως αγοραστική 

δύναμη και ως κόστος 

(έτος 1995=100, 1995‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 

Στο διάγραμμα 5.4 φαίνεται η σύγκριση των μέσων πραγματικών αποδοχών των 

εργαζομένων στην Κύπρο υπολογισμένων ως αγοραστική δύναμη, δηλαδή με βάση τον 

δείκτη τιμών καταναλωτή, και ως κόστος για τις επιχειρήσεις με βάση τον αποπληθωριστή 

του ΑΕΠ. Η διαφορά των δύο καμπυλών ανάγεται στο γεγονός ότι η ανατίμηση του 

νομίσματος καθιστά φθηνότερα τα εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες και μειώνει τον 

δείκτη τιμών καταναλωτή που περιλαμβάνει εκτός από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα 

και τα εισαγόμενα. Δημιουργείται έτσι μια απόκλιση μεταξύ του αποπληθωριστή του ΑΕΠ 

και του δείκτη τιμών καταναλωτή η οποία έχει ως αποτέλεσμα οι μεν μισθωτοί να 

απολαμβάνουν υψηλότερης αγοραστικής δύναμης οι δε επιχειρήσεις να απολαμβάνουν 

συγκριτικά χαμηλότερο κόστος εργασίας όταν γίνονται φθηνότερα τα εισαγόμενα 

προϊόντα. Το διάγραμμα 5.4 περιγράφει το φαινόμενο αυτό στην Κύπρο. Κατά τα έτη 1995‐

2003, ο μέσος πραγματικός μισθός ως αγοραστική δύναμη αυξήθηκε περισσότερο από όσο 

αυξήθηκε ως κόστος. Στη συνέχεια (2004‐2010) η διαφορά των δύο δεικτών παρέμεινε 

σταθερή, και τελικά οι μειώσεις της τριετίας 2012‐21014 μείωσαν κατακόρυφα τους 

μισθούς είτε ως κόστος είτε ως αγοραστική δύναμη.  

Η κατακόρυφη πτώση της μέσης πραγματικής αμοιβής εργασίας στην Κύπρο κατά το 2012‐

2014 δεν σχετίζεται με την εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 5.5, η παραγωγικότητα υπολογισμένη ως ποσοστό του μέσου αντίστοιχου 

μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε πιο προηγμένων χωρών μελών και σε 

ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, είχε προσεγγίσει το 90% κατά το 2009 (Νοέμβριος 

2013=83%), παρέμεινε δε σχεδόν αμετάβλητη μέχρι σήμερα (με ελαφρώς ανοδική τάση). 

Προκύπτει από τις παραπάνω συγκρίσεις, ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο, 

έχει συγκλίνει με τον μέσο όρο της ΕΕ‐15 σε σημαντικό βαθμό. Ως αποτέλεσμα, από το 
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2012, όταν άρχισε η μεγάλη μείωση των μισθών, δημιουργήθηκε δραματικό χάσμα μεταξύ 

της μέσης πραγματικής αμοιβής εργασίας και της παραγωγικότητας της εργασίας. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χάσμα αυτό θα 

μεγαλώσει ακόμη περισσότερο κατά τα έτη 2014 και 2015 (διάγραμμα 5.5). 
 

Διάγραμμα 5.5. Μισθοί και 

παραγωγικότητα της 

Κύπρου % του μέσου όρου 

της ΕΕ‐15 (υπολογισμοί σε 

μονάδες αγοραστικής 

δύναμης, 1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, για το σύνολο της οικονομίας, υπολογισμένο 

σε δολάρια και συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος των 37 άλλων προηγμένων χωρών, 

λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής κατανομής του εξωτερικού 

εμπορίου της Κύπρου με αυτές τις 37 χώρες, παρέμεινε αμετάβλητο κατά την περίοδο 

2003‐2011, παρά τις μικρές αυξομειώσεις (βλ. διάγραμμα 5.6). Η στασιμότητα αυτή δείχνει 

την σημαντική σταθερότητα στην ανταγωνιστικότητα κόστους εργασίας που υπήρχε κατά 

την εν λόγω χρονική περίοδο. Αυτή όμως η διαπίστωση αφορά σε υπολογισμούς σε 

δολάρια, και ως εκ τούτου δεν είναι απολύτως ορθή διότι περιλαμβάνει και τις μεταβολές 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε πόσο επέδρασαν στην 

ανταγωνιστικότητα κόστους οι απαιτήσεις των μισθωτών, επομένως οι αυξήσεις των 

αποδοχών, τότε θα πρέπει να συγκρίνουμε τις αυξήσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος σε εθνικά νομίσματα ώστε να μην αποδώσουμε στις αυξήσεις των μισθών, 

μεταβολές που οφείλονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Διαπιστώνουμε, τότε, ότι χωρίς 

την επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

παρουσίασε έναντι των 37 μείωση 3% κατά τα έτη 2003‐2011. Στη συνέχεια, βεβαίως, με 

τις μεγάλες μειώσεις των μισθών κατά το 2012‐2014, κατέστη κατά 14% μικρότερο σε 

σχέση με το 2011. Εάν οι τιμές είχαν προσαρμοστεί στο νέο, μειωμένο, επίπεδο του 

μοναδιαίου κόστους εργασίας, η ανταγωνιστικότητα τιμής θα είχε βελτιωθεί κατά 14%. 

Ωστόσο, όπως δείχνουμε παρακάτω, αυτό δεν συνέβη διότι αυξήθηκαν τα περιθώρια 

κέρδους των επιχειρήσεων. 
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Διάγραμμα 5.6. Κόστος 

εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος συγκρινόμενο 

με το αντίστοιχο μέγεθος 

των 37 κυριότερων 

ανταγωνιστριών χωρών 

(έτος 2005=100, 2003‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 

 

Διάγραμμα 5.7. Μέσο 

περιθώριο κέρδους στο 

σύνολο της οικονομίας 

(έτος 2005=100, 1995‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 
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Επομένως, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας 

επιδεινώθηκε στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εξαιτίας των αυξήσεων των μισθών 

δεν ευσταθεί, όχι μόνον για το 2012‐2014 αλλά και για την προηγούμενη περίοδο (2003‐

2011). 

Αντιθέτως, όπως προκύπτει από την ανάλυση των περιθωρίων κέρδους που ακολουθεί, 

ευθύνη για την μειωμένη ανταγωνιστικότητα τιμής μπορεί να αποδοθεί στις επιχειρήσεις 

για την πολιτική διαμόρφωσης των τιμών που ασκούν. 

Πράγματι, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.7, το μέσο περιθώριο κέρδους κατά τα έτη 

1995‐2007, ενώ κυμαινόταν γύρω από την μέση τιμή 100 με τιμή αναφοράς 100 για το 

έτος 2005, παρουσίασε έντονη αυξητική τάση στην διάρκεια της κρίσης (2008‐2014). Η 

αύξηση αυτή οφείλεται στην μείωση των μισθών και στην επακόλουθη μείωση του 

μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την ίδια περίοδο σε συνδυασμό με την στασιμότητα ή 

τις πολύ μικρές μειώσεις των τιμών. Πρόκειται για μειώσεις του κόστους εργασίας τις 

οποίες οι επιχειρήσεις εισέπραξαν ως κέρδος αντί να τις μετατρέψουν σε μειώσεις των 

τιμών, δηλαδή σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής. Τα περιθώρια κέρδους, 

επομένως, όχι μόνον παραμένουν υψηλά διαρκούσης της κρίσης, αλλά και αυξάνονται 

θεαματικά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
 

Διάγραμμα 5.8. Μέσο 

περιθώριο κέρδους στον 

εξαγωγικό τομέα και στο 

σύνολο της οικονομίας 

(έτος 2005=100, 2005‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 

Οι τιμές των εξαγωγών αποτελούν δείκτη ανταγωνιστικότητας τιμής των εξαγομένων 

προϊόντων και οι τιμές των εγχωρίων προϊόντων αποτελούν δείκτη ανταγωνιστικότητας 

τιμής έναντι των εισαγομένων προϊόντων. Οι μεν εγχώριες τιμές αυξήθηκαν γενικά 

ταχύτερα από το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, διευρύνοντας τα περιθώρια 

κέρδους, ενώ οι αυξήσεις των τιμών εξαγωγών, μέχρι και το 2011 ήταν περισσότερο 
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προσαρμοσμένες στο μοναδιαίο κόστος εργασίας. Από το 2012, τόσο οι εγχώριες τιμές όσο 

και οι τιμές των εξαγωγών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία χωρίς να παρουσιάζουν 

πλέον καμία συσχέτιση με το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση των περιθωρίων κέρδους για το σύνολο της οικονομίας 

αλλά και για τις εξαγωγές ειδικότερα (βλ. διάγραμμα 5.8). Οι εξαγωγείς ενώ είχαν μειώσει 

τις τιμές τους κατά την διετία 2010‐2011, κατά την τελευταία τριετία ακολούθησαν την 

γενική τάση αύξησης των περιθωρίων κέρδους. Στο διάγραμμα 5.9, φαίνεται η εξέλιξη του 

μέσου περιθωρίου κέρδους στην Κύπρο σε σύγκριση προς το αντίστοιχο μέσο μέγεθος στις 

37 προηγμένες χώρες.  
 

Διάγραμμα 5.9. Μέσο 

περιθώριο κέρδους στο 

σύνολο της οικονομίας 

συγκρινόμενο με το 

αντίστοιχο μέγεθος στις 37 

προηγμένες χώρες 

(2005=100, 1996‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Από το 1996 μέχρι το 2007, το μέσο περιθώριο κέρδους στην κυπριακή οικονομία, 

διατηρήθηκε σχετικά αμετάβλητο έναντι των άλλων προηγμένων χωρών καθώς κυμαινόταν 

γύρω από έναν ιστορικό μέσο όρο, μέσα σε μια σχετικά στενή περιοχή τιμών (διάγραμμα 

5.9). Από το 2008, όμως, το μέσο περιθώριο κέρδους συγκρινόμενο με το αντίστοιχο 

μέγεθος των 37 προηγμένων χωρών ανέρχεται σε πολύ ανώτερα επίπεδα. Επιβεβαιώνεται 

έτσι ότι η δραματική μείωση των μισθών στην τριετία 2012‐2014 χρησιμοποιήθηκε από τις 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δεν είναι εξαιρετικά εκτεθειμένες στον διεθνή 

ανταγωνισμό, για να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους, και μάλιστα η αύξηση αυτή ήταν 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στις 37 προηγμένες χώρες. Μια άλλη όψη της ιστορικών 

διαστάσεων αναδιανομής του εισοδήματος που πραγματοποιήθηκε κατά την τριετία 2012‐

2014 στην Κύπρο φαίνεται στην εξέλιξη των εισοδηματικών μεριδίων (διάγραμμα 5.10).  
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Διάγραμμα 5.10. 

Εισοδήματα εργασίας και 

κεφαλαίου προ φόρων (σε 

δισ. ευρώ, στοιχεία 

διορθωμένα με την 

επίπτωση της 

αυτοαπασχόλησης, 1995‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 

Το διάγραμμα 5.10 περιγράφει την πρωτογενή διανομή του προϊόντος, συγκρίνει δηλαδή 

τα εισοδηματικά μερίδια της εργασίας και του κεφαλαίου πριν από την αναδιανεμητική 

λειτουργία του κράτους. Το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας είναι το σύνολο των 

αποδοχών της εργασίας, δηλαδή το σύνολο των μισθών, προ φόρων, προσαυξημένο με τις 

ασφαλιστικές εισφορές και κάθε είδους απολαβές που σχετίζονται με την εργασία, καθώς 

και με το τεκμαρτό εισόδημα εργασίας των αυτοαπασχολουμένων. Το εισοδηματικό 

μερίδιο του κεφαλαίου είναι το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα, το οποίο  προκύπτει 

με την αφαίρεση του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας από το ακαθάριστο προϊόν και 

επομένως περιλαμβάνει τα κέρδη των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων και 

τους τόκους, προ φόρων. Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα δεν περιλαμβάνει την 

αμοιβή εργασίας των αυτοαπασχολουμένων, που συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή 

εργασίας. Αντιθέτως, περιλαμβάνει το κέρδος των αυτοαπασχολουμένων (δηλαδή εκείνο 

το τμήμα του μικτού εισοδήματός τους που δεν αποτελεί αμοιβή εργασίας). Επομένως, το 

διάγραμμα 5.10, που αναφέρεται στην σύγκριση των εισοδηματικών μεριδίων της 

εργασίας και του κεφαλαίου διαχρονικά, ή απλούστερα, στην σύγκριση του συνόλου των 

μισθών και του συνόλου των κερδών, δείχνει τις αλλαγές στην πρωτογενή διανομή του 

προϊόντος: ενώ το εισόδημα του κεφαλαίου μεταβλήθηκε ελάχιστα στην διάρκεια της 

κρίσης (‐3%), το εισόδημα της εργασίας μειώθηκε δραματικά από το 2012, και σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μειωθεί περαιτέρω κατά το 2014‐2015. Η 

συνολική μείωση θα ανέρχεται στο τέλος του 2015 σε 20,3%. Η αγοραστική δύναμη του 

εισοδήματος εργασίας του συνόλου των εργαζομένων θα έχει μειωθεί κατά 23,5%. Με 

άλλα λόγια, η συντήρηση και αναπαραγωγή των εργαζομένων ως κοινωνική ομάδα θα 
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πραγματοποιείται στο τέλος του 2015 με τα 3/4 των αγαθών και υπηρεσιών που ήταν 

αναγκαία για τον ίδιο σκοπό το 2011. 

Διάγραμμα 5.11. Λόγος 

κερδών / μισθών στο 

σύνολο της οικονομίας 

(Ακαθάριστο λειτουργικό 

πλεόνασμα προς 

ακαθάριστες αποδοχές 

εργασίας, 1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Ένας άλλος, περισσότερο σαφής τρόπος για να περιγράψουμε τις εξελίξεις αυτές, είναι ο 

υπολογισμός του λόγου κερδών / μισθών, δηλαδή των μεταβολών του λόγου του 

ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος προς τις ακαθάριστες αποδοχές εργασίας στο 

σύνολο της οικονομίας. Παρόλο που υπήρξε από το 2004 ως το 2011 αναδιανομή σε βάρος 

της εργασίας, η αναδιανομή υπέρ των κερδών από το 2012 απέκτησε εκρηκτικές 

διαστάσεις (βλ. στο διάγραμμα 5.11). Σύμφωνα δε με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής αυτή η ιστορικών διαστάσεων αναδιανομή του εισοδήματος θα συνεχιστεί και 

κατά το 2014‐2015. Οι παραπάνω υπολογισμοί αφορούν στο σύνολο της οικονομίας, που 

περιλαμβάνει εκτός των άλλων τον δημόσιο τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους. 

Προκειμένου να έχουμε μιαν ακριβέστερη εικόνα των εξελίξεων στον επιχειρηματικό 

τομέα, χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco για τις εταιρείες. Οι 

υπολογισμοί έγιναν ξεχωριστά για τις εταιρείες ώστε να εξαλειφθούν οι πιθανές 

ανακρίβειες που εμπεριέχονται στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος εργασίας 

των αυτοαπασχολουμένων, αλλά και του προϊόντος και της αμοιβής των εργαζομένων στον 

δημόσιο τομέα. Διαπιστώνουμε, τότε, ότι παρατηρείται και στην περίπτωση των εταιρειών, 

όπως και στο σύνολο της οικονομίας, μια μεγάλη αύξηση του ακαθάριστου λειτουργικού 

πλεονάσματος παράλληλα με την μείωση των μισθών κατά τα τελευταία έτη. Αυτές οι 

εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση τον λόγο κερδών / μισθών (στην ορολογία 

της εθνικής λογιστικής πρόκειται για τον λόγο ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος / 

ακαθάριστων αποδοχών εργασίας). 
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Διάγραμμα 5.12. Λόγος κερδών / μισθών στις εταιρείες (Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 

προς ακαθάριστες αποδοχές εργασίας, 1995‐2013 και πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.12, ο λόγος ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος / 

ακαθάριστων αποδοχών εργασίας των εταιρειών, κυμάνθηκε από το 2003 έως το 2011 

γύρω από την τιμή 0,8 στο εσωτερικό της ζώνης 0,75 έως 0,85, δηλαδή σε επίπεδα σχετικά 

ήδη υψηλά σε διεθνή σύγκριση (αν και μικρότερα από την Ελλάδα και την Ιρλανδία όπου 

τα περιθώρια κέρδους ήταν ιδιαίτερα υψηλά). Η ισορροπία αυτή δεν διαταράχθηκε κατά 

τα πρώτα έτη της κρίσης, εν συνεχεία όμως, από το 2012, η πρωτογενής διανομή του 

προϊόντος άλλαξε άρδην σε βάρος των μισθωτών που εργάζονται στις εταιρείες. 

Αυτές οι διαφορές μεταξύ χωρών στη διαμόρφωση των περιθωρίων κέρδους προέρχονται 

από διαφορετική διαμόρφωση των τιμών: οι χώρες που αυξάνουν πολύ τα περιθώρια 

κέρδους, το έχουν επιτύχει διατηρώντας υψηλές τιμές στον διεθνή ανταγωνισμό. Το 

αντίτιμο των πολύ υψηλών περιθωρίων κέρδους είναι η μειωμένη ανταγωνιστικότητα στην 

περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου ενώ αντιθέτως οι εξαγωγικές επιδόσεις της 

Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι χαμηλότερα, είναι κατά 

πολύ ανώτερες. 
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Κεφάλαιο 6
 

Η απασχόληση  
και η ανεργία 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Νοεμβρίου, ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο κατά το 

2014 θα ανέλθει σε 69,3 χιλιάδες άτομα σε μέσο ετήσιο επίπεδο και θα είναι 

υπερτετραπλάσιος του αντίστοιχου αριθμού του 2007‐2008. Για το 2015, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προβλέπει μείωση του αριθμού των ανέργων στις 67,4 χιλιάδες περίπου 

ανατρέποντας έτσι την απαισιοδοξία που είχε εκφράσει κατά τον Νοέμβριο του 2013 όταν 

προέβλεπε για το 2014 αύξηση του αριθμού των ανέργων στις 80 χιλιάδες άτομα.  

Κατά το 2014 και το 2015, το εργατικό δυναμικό προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε μέσο 

επίπεδο σε 420 χιλιάδες άτομα, έναντι 430 χιλιάδων το 2011‐2012, έτη κατά τα οποία είχε 

φθάσει στο μέγιστο σημείο του. Η μείωση αυτή, η οποία σε ποσοστιαία μεταβολή 

ανέρχεται μόλις σε 2,4% ήταν πολύ μικρή σε σχέση με την μείωση της απασχόλησης κατά 

11% (2014‐2015 έναντι του 2011). Ενώ δηλαδή οι ευκαιρίες απασχόλησης μειώθηκαν 

κατακόρυφα, η προσφορά εργασίας μειώθηκε μόνον κατά 2,4%. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι 

τα νοικοκυριά των εργαζομένων προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την μείωση του 

εισοδήματός τους, που οφείλεται στην επιπλέον ανεργία και στη μείωση του μέσου 

πραγματικού μισθού, παραμένοντας στην αγορά εργασίας και αναζητώντας επιπλέον 

απασχόληση, παρά την αποθάρρυνση που προκαλεί η παρατεταμένη ανεπιτυχής 

προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας. 

 

Διάγραμμα 6.1. Ποσοστό 

ανεργίας και λόγος κερδών 

/ μισθών (Ακαθάριστο 

λειτουργικό πλεόνασμα 

προς ακαθάριστες 

αποδοχές εργασίας), 

(1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

Έως και το 2008, το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε σε επίπεδα που βρίσκονταν πολύ 

κοντά στην πλήρη απασχόληση. Από το 2008 και μετά, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 

κατακόρυφα και το 2013 προσέγγισε το υψηλό επίπεδο 15,9% σε μέσο επίπεδο (16,7% 

πριν την αναθεώρηση των στοιχείων). Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το ποσοστό ανεργίας πρόκειται να αυξηθεί κατά το 2014 στο 16,2% (19,2% με 

τα στοιχεία της άνοιξης 2014) και να μειωθεί στο 15,8% κατά το 2015 (18,4% πριν την 
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αναθεώρηση). Ο λόγος ανέργων / απασχολουμένων ανέρχεται σήμερα σε 20%, και 

επομένως σε κάθε πέντε εργαζόμενους αντιστοιχεί ένας άνεργος. Η εξέλιξη του ποσοστού 

ανεργίας φαίνεται στο διάγραμμα 6.1 (βλ. στην προηγούμενη σελίδα) μαζί με τον λόγο 

κερδών / μισθών. Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 4 της έκθεσης, τα δύο μεγέθη συσχετίζονται 

επειδή η άνοδος της ανεργίας απετέλεσε τον κύριο μοχλό μείωσης των μισθών, που 

μετατράπηκε εν συνεχεία σε αύξηση των κερδών. Από το έτος 2008, όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 6.1, υπήρξε αύξηση του ποσοστού ανεργίας για κάθε διαδοχικό έτος μετά το 

2009. Ωστόσο, η απασχόληση, που φαίνεται στο διάγραμμα 6.2, παρέμεινε ουσιαστικά 

αμετάβλητη κατά το 2009‐2011. Επομένως, η διαρκής επιδείνωση της ανεργίας κατά το 

2009‐2014 έναντι του 2008 δεν προήλθε αποκλειστικά από την μείωση της απασχόλησης, 

αλλά και από την αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά τα έτη 2009‐2011. Έτσι, 

μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις στο εσωτερικό της περιόδου της κρίσης: Κατά τα έτη 

2009‐2011, η αύξηση της ανεργίας προήλθε αποκλειστικά από την αύξηση του εργατικού 

δυναμικού ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός (βλ. στο 

διάγραμμα 6.3) . Κατά την δεύτερη φάση, 2012‐2013 (σύμφωνα δε με τις προβλέψεις και 

κατά το 2014), η αύξηση της ανεργίας προέρχεται από την μεγάλη μείωση της 

απασχόλησης. Με δεδομένο ότι δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή του εργατικού 

δυναμικού, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε. 

 

Διάγραμμα 6.2. Ετήσιες % 

μεταβολές αριθμού 

απασχολουμένων (1995‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 

Έτσι, στο σύνολο της περιόδου της κρίσης, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας δεν 

αντανακλούσε αποκλειστικά την μείωση της απασχόλησης: η αύξηση του αριθμού των 

ανέργων προήλθε κατά τα 2/3 από την μείωση της απασχόλησης (2012‐2014) και κατά το 

1/3 από την αύξηση του εργατικού δυναμικού (2009‐2011). 
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Η μείωση της απασχόλησης κατά την τριετία 2012‐2014 είναι δραματική. Αυτό φαίνεται 

από την εξής σύγκριση: Ο αριθμός των απασχολουμένων στην Κύπρο ακολούθησε ανοδική 

πορεία από το 1995 μέχρι και το 2008. Για το σύνολο της περιόδου 1995‐2008, η αύξηση 

του αριθμού των απασχολουμένων ανήλθε σωρευτικά σε περίπου 100 χιλιάδες, και η 

αντίστοιχη εκατοστιαία αύξηση σε 33%. Έτσι, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων κατά το 

1995 ανερχόταν σε περίπου 300 χιλιάδες, το 2008 είχε φθάσει τις 400 χιλιάδες. Περίπου το 

μισό της προόδου που είχε επιτευχθεί κατά την περίοδο των δεκατριών ετών 1995‐2008 

αναιρέθηκε μέσα στην τριετία 2012‐2014. 

 

Διάγραμμα 6.3. Εργατικό 

δυναμικό και απασχόληση 

(σε χιλιάδες άτομα, 1995‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2014), 

το 2014, θα υπάρξει περαιτέρω μικρή μείωση της απασχόλησης κατά 6,5 χιλιάδες άτομα 

(έναντι 13 χιλιάδων στην εαρινή πρόβλεψη), και επιπλέον, η πτώση θα μεταστραφεί σε 

οριακή αύξηση το 2015 όταν χίλια περισσότερα άτομα θα καταλάβουν μια θέση εργασίας.  

Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, η ορθή ερμηνεία της συμπεριφοράς των νοικοκυριών 

των εργαζόμενων τάξεων είναι μεγάλης σημασίας, όχι μόνον για να εξηγήσουμε τις 

παρελθούσες μεταβολές του ποσοστού ανεργίας, αλλά και για την σωστή πρόβλεψή του.  

Έτσι, το γεγονός ότι η αύξηση της ανεργίας κατά το 2009‐2014 δεν προήλθε μόνον από την 

μείωση της απασχόλησης αλλά και από την αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 

περίπου 10 χιλιάδες άτομα, εξηγείται από την συμπεριφορά των νοικοκυριών των 

εργαζόμενων τάξεων: Καταρχάς, τα νοικοκυριά εν μέσω ανεργίας, μείωσης των μισθών και 

περιστολής του δανεισμού, προσφέρουν περισσότερη εργασία προσπαθώντας να 

αντιμετωπίσουν, έτσι, δύο δυσμενείς επιπτώσεις: αφενός μεν, την μείωση του 
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εισοδήματός τους, που οφείλεται στην μείωση του πραγματικού μισθού και στην αύξηση 

της ανεργίας, αφετέρου δε, την γενικευμένη ανασφάλεια που επικρατεί μεταξύ των 

μισθωτών. Βεβαίως, η 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. Επομένως, οι μεταβολές του εργατικού δυναμικού εξηγούνται από αυτές τις δύο 

αντίρροπες δυνάμεις που δημιουργεί η κρίση: αφενός μεν από τη αποθάρρυνση, αφετέρου 

δε από την επιτακτική ανάγκη αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος. 

 

Διάγραμμα 6.4. Ετήσιος 

αριθμός ωρών εργασίας 

ανά απασχολούμενο 

(1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

Αυτό που παρατηρούμε στην Κύπρο, είναι η αύξηση του εργατικού δυναμικού, είτε με την 

εμφάνιση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά εργασίας, είτε με την αύξηση των ετήσιων 

ωρών εργασίας από τις 1840 το 2008 στις 1860 το 2012 (διάγραμμα 6.4). Βεβαίως, κατά το 

2013, παρατηρήθηκε μείωση των μέσων ωρών εργασίας ανά άτομο. Αυτό, όμως, δεν θα 

έπρεπε να ερμηνευθεί ως μείωση της προσφοράς εργασίας αλλά ως αποτέλεσμα της 

επέκτασης της μερικής απασχόλησης από το 10,7% του αριθμού των απασχολουμένων το 

τέταρτο τρίμηνο του 2012 στο 12,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Επίσης, κατά το ίδιο 

έτος (2013), παρουσιάστηκε οριακή μείωση (κατά 3 χιλιάδες άτομα) του εργατικού 

δυναμικού. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για το 2014 περαιτέρω μείωση κατά 

6 χιλιάδες άτομα. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ενεργοποιήθηκε ο παράγοντας της 

αποθάρρυνσης όταν πλέον το ποσοστό ανεργίας είχε προσεγγίσει πολύ υψηλά επίπεδα 

μετά από συνεχή πενταετή άνοδο. Έτσι, ενώ ο παράγοντας της ανάγκης να αναπληρωθεί το 

χαμένο εισόδημα εξηγεί την μεγέθυνση του εργατικού δυναμικού κατά το 2009‐2012, ο 

παράγοντας της αποθάρρυνσης εξηγεί την μείωση του 2013‐2014. Ωστόσο, το σύνολο της 
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αποθάρρυνσης κατά την τελευταία διετία αφορούσε αποκλειστικά τους αλλοδαπούς 

εργαζόμενους. Το εργατικό δυναμικό των Κυπρίων παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητο. Οι 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014‐2015 που εμφανίζουν οριακή αύξηση 

του ποσοστού ανεργίας κατά το 2014 και οριακή μείωση για το 2015 βασίζονται στην 

υπόθεση ότι οι δύο παράγοντες, της αποθάρρυνσης και της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας 

υπό την πίεση της μείωσης του εισοδήματος, φθάνουν κατά κάποιο τρόπο σε σημείο 

ισορροπίας, ωστόσο με την τάση να επικρατήσει η αποθάρρυνση με την πάροδο του 

χρόνου (βλ. αναλυτικότερα στα κεφάλαιο 3 και 4).   

Η μείωση της παραγωγής κατά το 2012‐2014 ήταν ραγδαία, με αποτέλεσμα την 

κατακόρυφη πτώση της απασχόλησης. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης 

του ΑΕΠ πραγματοποιήθηκε με παράλληλη μείωση της απασχόλησης, φαίνεται στο 

διάγραμμα 6.5. Συμπεραίνουμε από αυτό ότι οι μειώσεις του ΑΕΠ δεν συνοδεύτηκαν από 

μειώσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, με αποτέλεσμα ολόκληρο το βάρος της 

προσαρμογής να μεταφερθεί στην απασχόληση. 

Διάγραμμα 6.5. ΑΕΠ και απασχόληση, ετήσιες % μεταβολές (1995‐2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

Η αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά το 2009‐2011 σε απόλυτους αριθμούς 

(διάγραμμα 6.3), δεν ήταν αρκούντως μεγάλη ώστε να διατηρηθεί στα προηγούμενα 

υψηλά επίπεδα το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στην αγορά εργασίας: το 

εργατικό δυναμικό ως ποσοστό του πληθυσμού 15‐64 ετών μειώθηκε από το 77% στο 68% 

(διάγραμμα 6.6). 
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Διάγραμμα 6.6. ΑΕΠ, απασχόληση, εργατικό δυναμικό και πληθυσμός (1990‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας (15‐64 ετών) ως ποσοστό 

του γενικού πληθυσμού, παρουσίασε αύξηση. Αυτά σημαίνουν ότι στη διάρκεια της 

κρίσης, ένα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού έχει ηλικία κατάλληλη προς εργασία, και 

ότι από αυτή τη μερίδα του πληθυσμού ένα φθίνον ποσοστό εμφανίζεται στην αγορά 

εργασίας για να αναζητήσει εργασία καθώς μειώνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης 

παράλληλα με την συρρίκνωση του προϊόντος (όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.6, από την 

μορφή της καμπύλης της απασχόλησης ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού και από την 

καμπύλη του ΑΕΠ. Η αύξηση του εργατικού δυναμικού, στην οποία αποδώσαμε παραπάνω 

ένα μέρος από την αύξηση της ανεργίας, οφείλεται σε κάποιο βαθμό και στην μεγέθυνση 

του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15‐64 ετών).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη της αυτοαπασχόλησης. Ως ποσοστό της συνολικής 

απασχόλησης ακολουθεί πτωτική τάση από το 2006 (διάγραμμα 6.7). Αυτό συνέβαινε 

μέχρι την έναρξη της κρίσης επειδή ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων παρέμενε 

σχετικά σταθερός ενώ ταυτοχρόνως επεκτεινόταν η μισθωτή εργασία. Με την έναρξη της 

κρίσης, έχουν πληγεί και οι δύο κατηγορίες εργαζομένων, πλην όμως, αναλογικά έχουν 

πληγεί περισσότερο οι αυτοαπασχολούμενοι. Ειδικότερα, οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες 

που επικράτησαν κατά τα έτη 2012 και 2013, είχαν σχεδόν εξίσου σοβαρές επιπτώσεις 

τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους αυτοαπασχολούμενους. Αξιοσημείωτο, όμως, 
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είναι ότι για το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σταθεροποίηση του αριθμού των 

αυτοαπασχολουμένων και αύξηση για το 2015. Αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με το γεγονός 

ότι οι συνθήκες της κρίσης σταδιακά δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για την μικρο‐

επιχειρηματικότητα. 

 

Διάγραμμα 6.7. 

Εκατοστιαίες μεταβολές 

του αριθμού μισθωτών και 

αυτοαπασχολουμένων 

(1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

Ενώ δηλαδή η κρίση στην πρώτη φάση της μείωσε τον αριθμό των αυτοαπασχολουμένων 

μειώνοντας την ζήτηση, κατά την δεύτερη φάση της, μέσω της μείωσης του κόστους 

εργασίας, της διάδοσης της πρόσκαιρης εργασίας και της μερικής απασχόλησης, αυξάνει 

τις μικρο‐επιχειρηματικές ευκαιρίες που ευνοούν την αύξηση του αριθμού των 

αυτοαπασχολουμένων (που ενδεχομένως απασχολούν και προσωπικό σε μικρές 

επιχειρήσεις). 

Η κατανομή της ανεργίας στα δύο φύλα είναι ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα της αγοράς 

εργασίας στα χρόνια της κρίσης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.8 η διαφορά στα 

ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών στο παρελθόν αυξανόταν ή 

μειωνόταν παράλληλα με το γενικό ποσοστό ανεργίας: όταν δηλαδή είχαμε αύξηση του 

γενικού ποσοστού ανεργίας, η ανεργία των γυναικών αυξανόταν περισσότερο, ενώ 

αντιθέτως όταν μειωνόταν το γενικό ποσοστό ανεργίας, η ανεργία των γυναικών μειωνόταν 

περισσότερο από όσο η ανεργία των ανδρών. Αυτό το φαινόμενο εξηγείται από τον τυπικά 

νοτιο‐ευρωπαϊκό τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στον οποίο οι γυναίκες 

αναλαμβάνουν εν μέρει τον ρόλο της εργασιακής εφεδρείας στα πλαίσια ενός κοινωνικού 

μοντέλου επιμερισμένης ευθύνης όπου οι γυναίκες έχουν ισχυρή παρουσία στην αγορά 

εργασίας αλλά διατηρούν τον πρωτεύοντα λόγο στις εργασίες του νοικοκυριού και στην 
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φροντίδα της οικογένειας, των ασθενών, των παιδιών κλπ. Όταν το γενικό ποσοστό 

ανεργίας βρίσκεται πλησίον του σημείου της πλήρους απασχόλησης, η αυξημένη ζήτηση 

για εργασία απευθύνεται αναγκαστικά στις εργασιακές εφεδρείες που είναι οι γυναίκες, 

ενώ αντιστρόφως, όταν το γενικό ποσοστό ανεργίας αυξάνεται, οι εργασιακές εφεδρείες 

απομακρύνονται από το παραγωγικό σύστημα και αυξάνεται έτσι το ποσοστό ανεργίας των 

γυναικών. Αυτό συμβαίνει, υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΕΠ παράγεται από μία σταθερή 

κλαδική σύνθεση οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό όμως είναι κάτι που έχει αλλάξει στη 

διάρκεια της κρίσης. 

 

Διάγραμμα 6.8. Ποσοστό 

ανεργίας ανδρών και 

γυναικών (πρώτο τρίμηνο 

2000 έως τρίτο τρίμηνο 

2014). 

 

 
Στις παραπάνω διαπιστώσεις για την λειτουργία της κυπριακής αγοράς εργασίας με τον 

τυπικά νοτιο‐ευρωπαϊκό τρόπο, συνηγορεί και το γεγονός ότι η μακροχρόνια ανεργία, 

μέχρι το 2008, ήταν γενικά υψηλότερη για τις γυναίκες, αυξανόταν δε περισσότερο από το 

γενικό ποσοστό ανεργίας (και αντιστρόφως). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα 

νοικοκυριά δίνουν προτεραιότητα στην παρουσία των ανδρών στην αγορά εργασίας, και 

ότι η θέση και ο ρόλος των γυναικών στο νοικοκυριό, αλλά και οι μειωμένες προσδοκίες 

τους, τις αναγκάζουν να παραμείνουν επί μακρό χρονικό διάστημα στην κατάσταση της 

ανεργίας. Παρατηρείται, εντούτοις, ότι η κρίση έχει μεταβάλει αυτές τις σχέσεις: Ήδη από 

το πρώτο έτος ύφεσης, πραγματοποιήθηκε έντονη σύγκλιση στα ποσοστά ανεργίας, η 

μακροχρόνια ανεργία των ανδρών αυξάνεται ταχύτερα από όσο στις γυναίκες, και τα 

ποσοστά απασχόλησης των ηλικιών 25‐54 ετών μεταξύ των δύο φύλων συγκλίνουν. 

Μάλιστα, κατά το 2012, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών, για πρώτη φορά, υπερέβη το 

αντίστοιχο των γυναικών (διάγραμμα 6.8). Αυτή η ιστορική μεταστροφή, που έχει 



 

84 

 

πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζεται με δύο 

παράγοντες: Πρώτον, η διεθνής οικονομική κρίση, μέχρι στιγμής, θίγει ορισμένους 

κλάδους παραγωγής στους οποίους η παρουσία των γυναικών είναι σχετικά μικρή 

(οικοδομή και βιομηχανία), και δεύτερον, η κρίση ευνοεί τις συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου, δηλαδή τις επισφαλείς θέσεις εργασίας που οι επιχειρήσεις προτιμούν 

έναντι της σταθερής απασχόλησης, και στις οποίες οι συμμετοχή των γυναικών είναι 

υψηλή.  

 

Διάγραμμα 6.9. 

Προσωρινή 

απασχόληση (αριθμός 

συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου % της 

συνολικής 

απασχόλησης ανά 

φύλο, 2000‐2013). 

Στο διάγραμμα 6.9 φαίνεται η άνοδος της προσωρινής απασχόλησης ως ποσοστό της 

συνολικής απασχόλησης των γυναικών από 20% το 2009 σε 24,2% το 2013.. Επομένως, η 

αντιστροφή που παρατηρούμε στα μεγέθη της αγοράς εργασίας, δεν μπορεί να εκληφθεί 

ως βελτίωση της θέσης των γυναικών, διότι στην πραγματικότητα υποκρύπτει μια 

επιδείνωση στην θέση των ανδρών (μείωση της απασχόλησης σε κλάδους με υψηλή 

συμμετοχή των ανδρών) αλλά και των ιδίων των γυναικών (επέκταση της πρόσκαιρης 

εργασίας). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, η γυναικεία εργασία 

εξειδικεύεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, την εκπαίδευση, την υγεία, το εμπόριο, τις 

δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική πρόνοια και τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Όμως, 

η οικονομική κρίση έχει πλήξει, από το 2008, κατά κύριο λόγο τον τομέα των κατασκευών 

(οικοδομή και έργα υποδομών) και την βιομηχανία, δηλαδή ακριβώς εκείνους τους τομείς 

της οικονομίας στους οποίους η παρουσία των γυναικών είναι σχετικά περιορισμένη. Όσον 

αφορά τον δεύτερο παράγοντα (της πρόσκαιρης εργασίας), η θέση των γυναικών στην 

αγορά εργασίας επηρεάζεται από τον ρόλο τους στην αναπαραγωγή της εργασιακής 

δύναμης στο νοικοκυριό, με αποτέλεσμα το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των 
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ανδρών. Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν κατά πολύ ή να γίνουν αρνητικοί οι 

ρυθμοί μεγέθυνσης του ΑΕΠ, και σε συνδυασμό με την προσπάθεια πολλών επιχειρήσεων 

να εκμεταλλευτούν την κρίση ως ευκαιρία, οδήγησε, μεταξύ άλλων, και στην επέκταση της 

πρόσκαιρης εργασίας (εργασία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου). Η επέκταση αυτή 

πραγματοποιήθηκε προς το τμήμα εκείνο του εργατικού δυναμικού που κατά παράδοση 

καταλαμβάνει θέσεις πρόσκαιρης εργασίας, δηλαδή προς το γυναικείο εργατικό δυναμικό. 

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου ως ποσοστό του συνολικού αριθμού εργαζομένων γυναικών αυξήθηκε και 

προσέγγισε πλέον το 1/4 του αριθμού των απασχολουμένων.  

 

Διάγραμμα 6.10. 

Αριθμός 

απασχολουμένων ανά 

ευρεία κατηγορία 

απασχολουμένων (σε 

χιλιάδες άτομα, πρώτο 

τρίμηνο 2010 έως τρίτο 

τρίμηνο 2014). 

Ο ταξικός καταμερισμός της ανεργίας δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα ιδιαίτερης προσοχής. Με 

βάση την στατιστική ταξινόμηση των επαγγελμάτων διαιρούμε τον πληθυσμό των 

απασχολουμένων σε τρεις διακριτές μερίδες: Η πρώτη μερίδα αποτελείται από διευθυντές, 

μάνατζερ, επιστημονικά επαγγέλματα και βοηθητικά επιστημονικά και τεχνικά 

επαγγέλματα  (ISCO 1, 2 και 3), που συγκροτούν τον πυρήνα της ειδικευμένης, 

διευθυντικής και διανοητικής εργασίας. Η δεύτερη μερίδα αποτελείται από το υπαλληλικό 

προσωπικό (πωλητές, υπάλληλοι γραφείου κλπ) (ISCO 4 και 5), που συγκροτούν τις 

εργαζόμενες τάξεις κυρίως των υπηρεσιών. Η τρίτη μερίδα αποτελείται από ειδικευμένους 

και ανειδίκευτους εργάτες της βιομηχανίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών (ISCO 7, 8 

και 9). Η δεύτερη και η τρίτη μερίδα βρίσκονται περισσότερο στον πόλο της ανειδίκευτης ή 

λιγότερο ειδικευμένης εργασίας, της χειρωνακτικής και μη διευθυντικής εργασίας.  

Το πρόβλημα της ανεργίας έχει πολύ διαφορετική έκταση για κάθε μία από αυτές τις τρεις 

ταξικές μερίδες των απασχολουμένων. Το διάγραμμα 6.10 δείχνει την εξέλιξη του αριθμού 
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των απασχολουμένων ανά ευρεία κατηγορία απασχολουμένων όπως τις ορίσαμε 

παραπάνω. Η πτώση της απασχόλησης για τους εργάτες, τεχνίτες και ανειδίκευτους άρχισε 

το τρίτο τρίμηνο του 2010 και οδήγησε σε συνολική μείωση κατά 21% (ένας στους πέντε 

έχασε την εργασία του). Η πτώση της απασχόλησης για τις άλλες δύο μερίδες 

απασχολουμένων εκκίνησε στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013 και η συνολική 

μείωση ήταν 4,5% για την διευθυντική‐επιστημονική‐τεχνική μερίδα απασχολουμένων 

(ένας στους 20 έχασε την απασχόλησή του) και 8,4% για την μερίδα των υπαλλήλων των 

υπηρεσιών (περίπου ένας στους 10 περιήλθε σε κατάσταση ανεργίας). 

• Δείκτες ποιότητας της αγοράς εργασίας 

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 απασχόλησης και ανεργίας. 

 

Διάγραμμα 6.11. 

Ποσοστό ανεργίας 

διορθωμένο με την 

επίπτωση της 

αποθάρρυνσης των 

ανέργων (% του 

εργατικού δυναμικού, 

πρώτο τρίμηνο 2007 

έως δεύτερο τρίμηνο 

2014). 

 

Το Γραφείο Εργασιακής Στατιστικής (BLS, Bureau of Labor Statistics) των ΗΠΑ, το οποίο έχει 

υιοθετήσει τον επίσημο ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (τον οποίο 

χρησιμοποιεί και η Eurostat) καθιέρωσε διευρυμένους δείκτες ποσοστών ανεργίας (broad 

unemployment rates) οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους και τις μερίδες του εργατικού 

δυναμικού που βρίσκονται στα όρια μεταξύ απασχόλησης και της ανεργίας (persons 

marginally attached to the labor force, κατά το ορισμό του BLS). Πρόκειται κυρίως για τους 

αποθαρρυμένους ανέργους, οι οποίοι δεν αναζήτησαν προσφάτως ενεργητικά εργασία, 
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διότι έχουν πεισθεί ότι η αναζήτηση αυτή θα είναι μάταια, και ως εκ τούτου δεν 

καταγράφονται, βάσει του επίσημου ορισμού του ποσοστού ανεργίας, στο εργατικό 

δυναμικό. Ο συνυπολογισμός των αποθαρρυμένων ανέργων στο εργατικό δυναμικό μας 

δίνει έναν διευρυμένο δείκτη ανεργίας που είναι γνωστός στις ΗΠΑ ως U‐4. 

Πραγματοποιήσαμε τον υπολογισμό του δείκτη αυτού για την Κύπρο, με τα στοιχεία της 

Eurostat από το πρώτο τρίμηνο του 2007 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2014, και το 

αποτέλεσμα φαίνεται στο διάγραμμα 6.11. Δύο σημαντικές παρατηρήσεις προκύπτουν:  

Πρώτον, το διευρυμένο ποσοστό ανεργίας (U‐4), που αντανακλά ακριβέστερα την 

πραγματική κατάσταση της αγοράς εργασίας, έχει προσεγγίσει στην Κύπρο το 22,5% έναντι 

του επίσημου ποσοστού ανεργίας που δεν υπερβαίνει το 16%.  

Δεύτερον, η διαφορά μεταξύ του διευρυμένου και του επίσημου ποσοστού ανεργίας έχει 

μεγαλώσει στη διάρκεια της κρίσης. Με άλλα λόγια, το επίσημο ποσοστό ανεργίας υποτιμά 

την έκτασή της ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης.  

Βεβαίως, δεν αρκεί αυτή η εκτίμηση του διευρυμένου ποσοστού ανεργίας για να 

αποκτήσουμε καλύτερη αντίληψη της πραγματικής έκτασης των προβλημάτων στην αγορά 

εργασίας. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να λαμβάνουμε υπόψη μας σειρά δεικτών, 

μεταξύ των οποίων παρουσιάζουμε παρακάτω την έκταση της προσωρινής απασχόλησης, 

της μερικής απασχόλησης, του αποθαρρυμένου εργατικού δυναμικού, και της 

μακροχρόνιας ανεργίας.  

 

Διάγραμμα 6.12. 

Μεγέθη ποιότητας της 

εργασίας και της 

ανεργίας (σε χιλιάδες 

άτομα,, πρώτο τρίμηνο 

2007 έως δεύτερο 

τρίμηνο 2014). 

 

Στο διάγραμμα 6.12 φαίνονται τα παραπάνω μεγέθη σε απόλυτους αριθμούς (σε χιλιάδες 

άτομα) και στο διάγραμμα 6.13 φαίνονται τα ίδια μεγέθη ανηγμένα σε αντίστοιχες ομάδες 

αναφοράς: η μακροχρόνια ανεργία ως ποσοστό της συνολικής ανεργίας, η προσωρινή και η 
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μερική απασχόληση ως ποσοστά της συνολικής απασχόλησης, και το αποθαρρυμένο 

εργατικό δυναμικό ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού. 

 

Διάγραμμα 6.13. 

Δείκτες ποιότητας της 

εργασίας και της 

ανεργίας (ποσοστά % 

της ομάδας αναφοράς, 

πρώτο τρίμηνο 2007 

έως δεύτερο τρίμηνο 

2014). 

Όλοι οι δείκτες ποιότητας της απασχόλησης δείχνουν δραματική επιδείνωση στην αγορά 

εργασίας, η οποία έχει τόσο μεγάλο μέγεθος ώστε η διόρθωσή της θα απαιτήσει πολύ 

χρόνο και προσπάθεια ‐πέραν της πολιτικής βούλησης που είναι η βασική προϋπόθεση.  

Η μόνη βελτίωση που παρατηρείται στους δείκτες που εξετάσαμε παραπάνω, είναι η 

μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 που σχετίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά με την ευνοϊκή τουριστική συγκυρία, και ως εκ τούτου ανάγεται σε εξωγενείς 

παράγοντες και δεν αποτελεί στοιχείο κάποιας επιτυχημένης πολιτικής. 
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Πίνακας στοιχείων της αγοράς εργασίας 
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Κεφάλαιο 7
 

Δημόσιο έλλειμμα και 
δημόσιο χρέος 
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Το έλλειμμα του Κυπριακού δημοσίου (μετά από διόρθωση των κυκλικών διακυμάνσεων), 

παρουσίασε κατά το 2013 μεγάλη μείωση καθώς ανήλθε σε 2,1% του ΑΕΠ έναντι 5,5% το 

2012. Κατά το 2014 αναμένεται να διαμορφωθεί σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο, στις 0,8 

μονάδες του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο, είναι ότι κατά το 

2015 θα διευρυνθεί σε 1,3% του προϊόντος. Το έλλειμμα αυτό θα είναι παραπλήσιο του 

αντίστοιχου μέσου μεγέθους της ζώνης του ευρώ και το χαμηλότερο έλλειμμα 

(διορθωμένο από κυκλικές διακυμάνσεις) μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

αντίστοιχα δημοσιονομικά προβλήματα (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία).  
 

Διάγραμμα 7.1. Δημόσιες 

δαπάνες 2014 (% του 

ΑΕΠ, στοιχεία 

διορθωμένα με τις 

κυκλικές διακυμάνσεις). 

 

 

Μετά από διόρθωση για τις κυκλικές διακυμάνσεις, οι δημόσιες δαπάνες στην Κύπρο 

εκτιμάται ότι θα ανέλθουν κατά το 2014 σε 39,7% του ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων των 

τόκων και σε 36,7% χωρίς του τόκους. Το 2013 οι δαπάνες είχαν ήδη μειωθεί κατά 4 

εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2011. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ανερχόταν, 

το 2013, σε 45,2%, όσο περίπου και το 2011. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.1, οι 

αντίστοιχες δαπάνες στις πιο προηγμένες χώρες της βόρειας Ευρώπης ήταν κατά πολύ 

μεγαλύτερες, με εξαίρεση την Γερμανία, στην οποία οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 

παραπλήσιες με αυτές της Ελλάδας και σαφώς χαμηλότερες από αυτές της Πορτογαλίας. 

Οι μειωμένες δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αναδεικνύουν μια σημαντική όψη 

του κοινωνικού dumping που ασκεί η Γερμανία έναντι των άλλων χωρών της ζώνης του 

ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

φαίνονται στο διάγραμμα 7.1, μόνον η Ιρλανδία έχει δημόσιες δαπάνες χαμηλότερες από 

την Κύπρο (μετά από διόρθωση για την σχετική κυκλική θέση των χωρών). Οι άλλες τρεις 

χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα), 

χαρακτηρίζονται επίσης από συγκριτικά χαμηλές δημόσιες δαπάνες πλην όμως 

υψηλότερες από αυτές της Κύπρου. 
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Τα δημόσια έσοδα στην Κύπρο (διάγραμμα 7.2), διορθωμένα με τις κυκλικές διακυμάνσεις, 

εκτιμάται ότι θα ανέλθουν κατά το 2014 σε 39,5% του ΑΕΠ (έναντι 37,0% το 2011) και είναι 

χαμηλά σε διεθνή σύγκριση, αφού ο μέσος όρος για την ευρωζώνη ανερχόταν σε 46,8%. 

Επομένως, η υστέρηση των κυπριακών εσόδων έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης 

ανερχόταν σε 7,3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Στις χαμηλότερες θέσεις των δημοσίων 

εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται χώρες με ιδιαίτερα δημοσιονομικά προβλήματα, 

η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Κύπρος, και η Ελλάδα, αλλά και η Βρετανία για λόγους που 

σχετίζονται με την δική της ιδιαίτερη ιστορία (διάγραμμα 7.2). 
 

Διάγραμμα 7.2. Δημόσια 

έσοδα 2014 (% του ΑΕΠ, 

στοιχεία διορθωμένα με 

τις κυκλικές 

διακυμάνσεις). 

 

 

Από τις παραπάνω συγκρίσεις προκύπτει ότι η Κύπρος έχει ήδη χαμηλές δημόσιες δαπάνες 

(ως ποσοστό του ΑΕΠ και διορθωμένες με τις κυκλικές διακυμάνσεις), οι οποίες είναι 

μικρότερες από αυτές της ευρωζώνης κατά 5,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ 

ταυτοχρόνως όμως υστερεί σοβαρά ως προς τα δημόσια έσοδά της που είναι σε χαμηλά 

επίπεδα, χαμηλότερα ακόμη και από αυτά των άλλων χωρών με σοβαρά δημοσιονομικά 

προβλήματα. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή των δανειακών αναγκών του κυπριακού 

δημοσίου πρέπει να πραγματοποιηθεί στο εξής με αύξηση των εσόδων και δευτερευόντως 

με μείωση των δαπανών. 

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) φαίνεται στο 

διάγραμμα 7.3. Από το 1995 έως το 2004, οι πρωτογενείς δαπάνες του δημοσίου και τα 

δημόσια έσοδα αυξάνονταν με ταχείς και παραπλήσιους ρυθμούς, έτσι ώστε να μην 

δημιουργείται πρωτογενές έλλειμμα παρά μόνον πρόσκαιρα (όπως π.χ. στην διετία 2002‐

2003 όταν επιβραδύνθηκε η οικονομία). 
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Διάγραμμα 7.3. Έσοδα 

και δαπάνες του 

δημοσίου (% του ΑΕΠ, 

στοιχεία διορθωμένα με 

τις κυκλικές 

διακυμάνσεις, 1995‐

2013 και πρόβλεψη για 

το 2014‐2015). 

 

 

Ως εκ τούτου, τα ελλείμματα του δημοσίου υπήρχαν μόνον εξαιτίας των τόκων 

εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Από το 2004, τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι 

συνολικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασαν μείωση ενώ συνεχίστηκε η ανοδική 

πορεία των δημοσίων εσόδων. Πρόκειται για αύξηση που σχετιζόταν σε μεγάλο βαθμό με 

την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και τα τέλη κτηματολογίου, καθώς και με την 

διόγκωση του τραπεζικού τομέα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία πρωτογενών 

πλεονασμάτων επί μία τετραετία (2005‐2008) και αρνητικές καθαρές δανειακές ανάγκες 

του δημοσίου κατά το 2007. Δημοσιονομικό πρόβλημα εμφανίστηκε το 2009 εξαιτίας της 

βαθιάς ύφεσης της οικονομίας και παγιώθηκε κατά το 2010‐2012 εξαιτίας της 

στασιμότητας τόσο των δημοσίων εσόδων (ως ποσοστό του ΑΕΠ) όσο και των δημοσίων 

δαπανών στο επίπεδο του 2009. Κατά το 2013, υπήρξε αξιοσημείωτη επιβάρυνση των 

συνολικών δαπανών κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ εξαιτίας της αύξησης των 

δαπανών για την αποπληρωμή τόκων. Ταυτοχρόνως, όμως, υπήρξε κατά το 2013 

σημαντική μείωση των πρωτογενών δαπανών και περιορισμός του δημοσίου ελλείμματος. 

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι οι πληρωμές τόκων (% του ΑΕΠ) 

θα παραμείνουν κατά τα δύο επόμενα έτη (2014‐2015) στο ίδιο περίπου επίπεδο με το 

2013 (διάγραμμα 7.4). Επίσης για το 2014 προβλέπεται μεγάλη αύξηση των εσόδων με 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα το πρωτογενές έλλειμμα να μηδενιστεί (πρόβλεψη 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διάγραμμα 7.5).  
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Διάγραμμα 7.4. Πληρωμές 

τόκων από το δημόσιο (% 

του ΑΕΠ, 1995‐2013 και 

πρόβλεψη για το 2014‐

2015). 

 

 

Το δημοσιονομικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά το 2009 οφειλόταν στην 

μεταστροφή του πρωτογενούς πλεονάσματος σε πρωτογενές έλλειμμα του δημοσίου 

(διάγραμμα 7.5) και όχι στην αύξηση των τόκων, οι οποίοι, αντιθέτως παρουσίασαν μείωση 

ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολουθώντας την πτωτική πορεία που είχε ξεκινήσει ήδη από το 

2006 (διάγραμμα 7.4). Στην συνέχεια, όμως, από το 2012, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα 

τέθηκε σταδιακά σε έλεγχο και μειώθηκε, οι τόκοι παρουσίασαν μεγάλη αύξηση και 

συμμετείχαν κατά το 2012‐2013 σχεδόν εξίσου με το πρωτογενές έλλειμμα στην 

διαμόρφωση ενός υψηλού συνολικού δημοσιονομικού ελλείμματος. Για το 2014‐2015, εάν 

επαληθευθούν οι προβλέψεις της Επιτροπής, με την έκλειψη του πρωτογενούς 

ελλείμματος οι καθαρές δανειακές ανάγκες του δημοσίου θα αφορούν μόνον την πληρωμή 

των τόκων. Πρόκειται για το δευτερογενές αποτέλεσμα της επιδείνωσης των δημόσιων 

οικονομικών και κυρίως της τραπεζικής κρίσης.  

Οι συνιστώσες του δημοσίου ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ φαίνονται στο διάγραμμα 

7.5. Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του δημοσίου που προέρχονταν από το πρωτογενές 

έλλειμμα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ήταν μικρές μέχρι και το 2004. Στη συνέχεια, και 

επί μία τετραετία (2004‐2008), όταν η κυπριακή οικονομία μεγεθυνόταν με υψηλούς 

ρυθμούς, τα πρωτογενή πλεονάσματα διαδέχθηκαν τα πρωτογενή ελλείμματα και οι 

συνολικές δανειακές ανάγκες του δημοσίου, που ανάγονταν πλέον αποκλειστικά στην 

υποχρέωση εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, μειώθηκαν σημαντικά, σε επίπεδα 

μικρότερα του 2% του ΑΕΠ (το 2007‐2008 οι δανειακές ανάγκες κατέστησαν αρνητικές). 

Σημαντική αύξηση των δανειακών αναγκών του δημοσίου χωρίς τους τόκους, δηλαδή 

εξαιτίας πρωτογενών ελλειμμάτων υπήρξε μόνον κατά το 2009‐2013, δηλαδή στη διάρκεια 

της κρίσης.  
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Διάγραμμα 7.5. Συνιστώσες δημοσίου ελλείμματος (% του ΑΕΠ, στοιχεία διορθωμένα με τις 

κυκλικές διακυμάνσεις, 1995‐2013 και πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

Στο διάγραμμα 7.6 φαίνεται η εξέλιξη του δημοσίου χρέους. Οι περίοδοι που μπορούμε να 

διακρίνουμε είναι τέσσερις:  

Κατά την πρώτη περίοδο, που περιλαμβάνει τα έτη 1995‐2004, υπήρξε σταδιακή αύξηση 

του χρέους από το επίπεδο του 48% του ΑΕΠ στο 65% εξαιτίας των καθαρών δανειακών 

του δημοσίου που φαίνονται στο διάγραμμα 7.5.  

Κατά την δεύτερη περίοδο, που περιλαμβάνει τα έτη ταχείας μεγέθυνσης της οικονομίας 

2005‐2008, επιτεύχθηκε μείωση του δημοσίου χρέους από το επίπεδο του 65% στο 45%. 

Στο εσωτερικό αυτής της περιόδου διακρίνουμε κατά το έτος 2008 μια θεαματική μείωση 

του χρέους κατά 9 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.  

Κατά την τρίτη περίοδο, που είναι η περίοδος της ήπιας κρίσης 2009‐2011, υπήρξε αύξηση 

του δημοσίου χρέους από το 45% το 2008 σε 66% κατά το 2011. Η αύξηση αυτή σχετίζεται 

αφενός μεν με την διατήρηση του ΑΕΠ περίπου στο επίπεδο του 2008 (ως αποτέλεσμα της 

ύφεσης του 2009 και της μικρής ανάκαμψης του 2010‐2011), αφετέρου δε με την 

διεύρυνση του πρωτογενούς ελλείμματος (διάγραμμα 7.5).  
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Διάγραμμα 7.6. Δημόσιο 

χρέος της Κύπρου (% του 

ΑΕΠ, 1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Κατά την τέταρτη περίοδο, που είναι η περίοδος της όξυνσης της κρίσης (2012‐2014) το 

δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε από το 66% σε περίπου 107% εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης 

και του τρόπου διαχείρισής της. Από το σημείο αυτό και μετά, η αύξηση του χρέους 

αποκτά τη δική της εσωτερική δυναμική διόγκωσης (snowball effect, επίπτωση της 

χιονοστιβάδας)10. Εξαιτίας της ανάπτυξης αυτής της εσωτερικής δυναμικής 

ανατροφοδότησης του δημοσίου χρέους, που περιγράφεται  από το διάγραμμα 7.7, το 

δημόσιο χρέος επιβαρύνθηκε στη διάρκεια της διετίας 2013‐2014 κατά 16 μονάδες του 

ΑΕΠ.  

Η σύγκριση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Κύπρο με το αντίστοιχο 

μέγεθος στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2014, φαίνεται στο 

διάγραμμα 7.8. Στην κατάταξη των χωρών με κριτήριο το δημόσιο χρέος τους ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, η Κύπρος ανήκει στην ομάδα χωρών με υψηλό χρέος. Ταυτοχρόνως, όμως, 

τέσσερις χώρες με μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, 

Ιρλανδία) είχαν δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεγαλύτερο από την Κύπρο.  

                                                 
10 Με τον όρο "snowball effect" (επίπτωση της χιονοστιβάδας), 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 εσωτερική δυναμική μεγέθυνσης και καθίσταται 
ανατροφοδοτούμενη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται με την μεταφορά της 
"χιονοστιβάδας". 
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Διάγραμμα 7.7. Εσωτερική 

δυναμική 

ανατροφοδότησης του 

δημοσίου χρέους (snow 

ball effect,% του ΑΕΠ 

1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

 

Διάγραμμα 7.8. 

Δημόσιο χρέος ανά 

χώρα (% του ΑΕΠ, 

2014). 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα φθάσει κατά το 2015 στο 115% 

του ΑΕΠ έναντι 102% το 2013. Οι μεταβολές του δημόσιου χρέους στις χώρες της 

ευρωζώνης εξαρτώνται από τα έσοδα του δημοσίου, τις πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες, 

τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται το δημόσιο, το ήδη υπάρχον συσσωρευμένο χρέος 

(διότι όσο πιο μεγάλο είναι αυτό, τόσο περισσότεροι τόκοι καταβάλλονται ετησίως για ένα 

δεδομένο επιτόκιο) αλλά και από το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Τέλος, σημαντικός 

παράγοντας του ύψους του δημοσίου χρέους είναι οι προσαρμογές αποθεματικών 

μεγεθών και μεγεθών ροής. Αυτές οφείλονται στους κανόνες καταγραφής των ελλειμμάτων 

και του χρέους. Περιέχουν διάφορα ποσά για κάθε έτος τα οποία παρόλο που είναι έσοδα 

ή δαπάνες για αυτό το έτος δεν καταγράφονται με βάση τους ισχύοντες κανόνες 

καταγραφής στα έσοδα ή στις δαπάνες αυτού του έτους, αλλά επηρεάζουν το συνολικό 

χρέος (π.χ. οι ενισχύσεις για τις τράπεζες, οι χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις που έχει 

εκδώσει το δημόσιο για διάφορες επιχειρήσεις και οι οποίες καταπίπτουν, η μεταβολή του 

δημόσιου χρέους λόγω αλλαγών στη συναλλαγματική ισοτιμία, οι αμυντικές δαπάνες των 

οποίων των ύψος εξαρτάται από τους κανόνες καταγραφής τους). Κατά το 2015, οι 

προσαρμογές αποθεματικών μεγεθών και μεγεθών ροής θα αυξήσουν το δημόσιο χρέος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ κατά έξι εκατοστιαίες μονάδες επί συνόλου οκτώ μονάδων συνολικής 

αύξησης του χρέους.   

Εάν ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, κατά τα επόμενα έτη, καταστεί μικρότερος του 

πραγματικού επιτοκίου εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, τότε το δημόσιο χρέος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να αυξάνεται μέσω της δυναμικής αυτόνομης εκρηκτικής 

αύξησης που έχει αποκτήσει (snowball effect). Το άθροισμα, δηλαδή, του ρυθμού 

ανάπτυξης και του πληθωρισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το τρέχον επιτόκιο 

εξυπηρέτησης για να μειώνεται το δημόσιο χρέος ως ποσσστό του ΑΕΠ. Αλλιώς, ο 

αριθμητής (χρέος) αυξάνεται γρηγορότερα από τον παρανομαστή (ΑΕΠ), προκαλώντας 

αύξηση του λόγου του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε συνθήκες ύφεσης, χαμηλού 

πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων εξυπηρέτησης του δανείου, ο μόνος τρόπος για να 

μειωθεί το δημόσιο χρέος είναι η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων μέσω της 

αύξησης της φορολογίας είτε της μείωσης των δαπανών. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, 

όμως, έχουν υφεσιακό χαρακτήρα (μειώνουν τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης), και 

μέσω αυτού ασκούν αυξητική επίδραση στο δημόσιο χρέος. Εγκλωβίζεται έτσι η οικονομία 

σε έναν φαύλο κύκλο αυξανόμενου χρέους και ύφεσης. Η επιτάχυνση της οικονομικής 

μεγέθυνσης αποτελεί επομένως βασικό παράγοντα μείωσης του δημοσίου χρέους. Μια 

τέτοια επιτάχυνση όμως απαιτεί εξαγωγικό τομέα που να είναι ικανός να ισοσκελίζει το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (βλ. κεφάλαιο 8). Επομένως, κατά τα επόμενα έτη, ο 

ρόλος του διεθνούς εμπορίου της Κύπρου θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την ικανότητα 

της χώρας να αναπτύσσεται με ρυθμούς ικανούς να μειώσουν γρήγορα το δημόσιο χρέος. 
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Κεφάλαιο 8
 

Το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών και  
η εξωτερική ισορροπία 
της οικονομίας 
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Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 4, η συμβολή των εισαγωγών στο ΑΕΠ κατά τα έτη 2009‐2013 

ήταν εξαιρετικά θετική (διάγραμμα 4.2 κεφαλαίου 4) επειδή οι εισαγωγές μειώνονται ως 

επακόλουθο της περιστολής της εγχώριας ζήτησης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8.1, οι 

μεταβολές του όγκου των εισαγωγών παρουσιάζουν έντονη εξάρτηση από τις μεταβολές 

της εσωτερικής ζήτησης. Έτσι, η μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά το 2009‐2013 οδήγησε 

σε μειώσεις του όγκου των εισαγωγών προβλεπόμενες σχετικά ικανοποιητικά από την 

συσχέτισή τους με την εσωτερική ζήτηση. Αξιοσημείωτο είναι ότι για το 2014 και το 2015 η 

μείωση των εισαγωγών προβλέπεται να σταματήσει καθώς αναμένεται να σταθεροποιηθεί 

η εγχώρια ζήτηση (βλ. διάγραμμα 8.1).  

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

μικρότερο μέρος της εσωτερικής ζήτησης διατίθεται για την αγορά εισαγομένων και 

απελευθερώνονται έτσι πόροι για την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης που απευθύνεται 

στις εγχώριες επιχειρήσεις.  

 

Διάγραμμα 8.1. 

Εγχώρια ζήτηση και 

όγκος εισαγωγών 

αγαθών και 

υπηρεσιών (σε 

δισεκατομμύρια 

ευρώ, σε σταθερές 

τιμές 2005, 1995‐

2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

 
Η διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά, δηλαδή ο βαθμός κάλυψης της εγχώριας 

ζήτησης από εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες (διάγραμμα 8.2), παρουσιάζει μακροχρόνια 

πτωτική τάση στο σύνολο της περιόδου 1995‐2015. Ιδιαίτερα κατά το 2009, πρώτο έτος της 

κρίσης, η διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά παρουσίασε μεγάλη πτώση στο 

48% του ΑΕΠ όπου και παραμένει μέχρι σήμερα παρά τις μικρές πρόσκαιρες μεταβολές.  
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Διάγραμμα 8.2. Διείσδυση 

εισαγωγών (εισαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών % 

της εγχώριας ζήτησης, σε 

τρέχουσες τιμές, 1995‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 
Η μείωση αυτή, ωστόσο, δεν θα έπρεπε να εκληφθεί ως βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 

διότι αντανακλά αλλαγές της κλαδικής διάρθρωσης της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο 

τομέας των υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται από μικρή διείσδυση των εισαγωγών (της τάξης 

του 25%) απέκτησε στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, αυξανόμενο βάρος στην 

συνολική οικονομία και μείωσε έτσι την μέση διείσδυση. Εάν διορθώσουμε τον δείκτη με 

την επίπτωση της αυξανόμενης σημασίας του τομέα των υπηρεσιών λαμβάνουμε έναν 

διορθωμένο δείκτη που φαίνεται στο διάγραμμα 8.2 και δείχνει ότι η διείσδυση των 

εισαγωγών αυξήθηκε (και ότι επομένως υπήρξε επιδείνωση ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας, με εξαίρεση όμως τον τομέα των υπηρεσιών).   

Η υποχώρηση της σημασίας του τουρισμού μετά το 2001 και συνακόλουθα των εξαγωγών 

ως κινητήριας δύναμης της μεγέθυνσης του ΑΕΠ (βλ. διάγραμμα 4.1), καθώς και η άνοδος 

των εισαγωγών εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων της εγχώριας ζήτησης στη διάρκεια της 

περιόδου εσωστρεφούς ανάπτυξης (2004‐2008) (διάγραμμα 8.1), είχαν αρνητικές 

επιπτώσεις στο εμπορικό ισοζύγιο (αγαθών και υπηρεσιών). Αυτό προκύπτει από την 

ανάλυση των στοιχείων των εξωτερικών συναλλαγών που δείχνει ότι, σε καθεστώς κοινού 

νομίσματος, οι κίνδυνοι για μια σοβαρή ύφεση της κυπριακής οικονομίας ήταν ήδη 

υπαρκτοί το 2009, εξαιτίας μιας σειράς αδυναμιών στις εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου, 

στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και 

στην υστέρηση του επιπέδου της παραγωγικότητας έναντι των ανταγωνιστριών χωρών (βλ. 

αναλυτικά στις εκθέσεις του ΙΝΕΚ για την οικονομία των προηγούμενων ετών). Οι 

αδυναμίες αυτές οδηγούν σε εξωτερικά ελλείμματα όταν αναπτύσσεται η οικονομία με 

ταχείς ρυθμούς (όπως συνέβη το 2004‐2008) και είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν. 
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Όπως δείξαμε όμως στο κεφάλαιο 2, οι ενδείξεις ότι ο τουρισμός ανέκτησε τελικά ένα 

μέρος από τον χαμένο δυναμισμό του, όπως αρχικά είχε διαφανεί κατά το 2011‐2012, 

παραμένουν αμφίβολες (βλ. διαγράμματα 2.3, 2.4) και όπως δείχνουμε παρακάτω οι 

εξαγωγικές επιδόσεις παραμένουν ανεπαρκείς.  
 

Διάγραμμα 8.3. 

Μεγέθυνση εξαγωγικών 

αγορών αγαθών και 

υπηρεσιών, όγκος 

Κυπριακών εξαγωγών και 

δείκτης εξαγωγικής 

επίδοσης (έτος 2000=100, 

2000‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

 

'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8.3, οι αγορές προορισμού των κυπριακών εξαγωγών είχαν 

παρουσιάσει θεαματική άνοδο κατά την περίοδο 2000‐2008. Η εξέλιξη αυτή σχετιζόταν σε 

σημαντικό βαθμό με τους ρυθμούς ανάπτυξης στην διεθνή οικονομία που σημειώθηκαν 

πριν την κρίση. Ωστόσο, στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, δεν ωφελήθηκαν από αυτήν την μεγέθυνση των αγορών 

προορισμού στον ίδιο βαθμό με άλλες αναπτυγμένες χώρες. Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι 

η αύξηση του όγκου των κυπριακών εξαγωγών, κατά την εν λόγω περίοδο, ήταν κατά πολύ 

μικρότερη από την αντίστοιχη μεγέθυνση των αγορών προορισμού (βλ. διάγραμμα 8.3). 

Εάν η Κύπρος είχε διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση, ο όγκος των εξαγωγών της θα 

είχε αυξηθεί ακριβώς όσο και οι αγορές προορισμού. Με την αλλαγή της συγκυρίας, το 

2009, ενώ οι αγορές προορισμού των εξαγωγών συρρικνώθηκαν, ο όγκος των Κυπριακών 

εξαγωγών αυξήθηκε κατά το 2010‐2011 ταχύτερα από όσο μεγεθύνθηκαν οι αγορές αυτές, 

χάρη στις ευνοϊκότερες τιμές που διαμόρφωσαν τότε οι επιχειρήσεις της Κύπρου έναντι 

των ανταγωνιστών τους (διάγραμμα 4.14). Κατά το 2012‐2013, όμως, οι τιμές των 

Κυπριακών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν έναντι των ανταγωνιστριών 

χωρών με αποτέλεσμα να υπάρξει πτώση του όγκου των εξαγωγών. Όπως δείξαμε στο 

κεφάλαιο 4, η αύξηση των τιμών των εξαγωγών οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

μετέτρεψαν την κατακόρυφη πτώση του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε κέρδη αντί να 

την μετατρέψουν σε μείωση των τιμών. Εκτιμάται, όμως, ότι κατά το 2014 υπήρξε μια 

διορθωτική κίνηση που μείωσε κατά τι τις τιμές έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. 
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Για να αποτιμήσουμε ορθά τις εξαγωγικές επιδόσεις της Κύπρου διορθώνουμε τον όγκο 

των εξαγωγών της με την μεγέθυνση των αγορών προορισμού των κυπριακών εξαγωγών. 

Μετά από μια τέτοια διόρθωση11 διαπιστώνουμε ότι ο δείκτης εξαγωγικής επίδοσης της 

Κύπρου (διάγραμμα 8.3) παρουσίασε πτώση μέχρι το 2008, πλην όμως και αξιοσημείωτη 

βελτίωση κατά το 2009‐2012. Το 2013 υπήρξε επιδείνωση των εξαγωγικών επιδόσεων της 

Κύπρου που θα συνεχιστεί και κατά το 2014‐2015 (σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η επιδείνωση αυτή ήταν το αποτέλεσμα της διαμόρφωσης των 

τιμών των Κυπριακών εξαγωγών σε μη ανταγωνιστικά επίπεδα προκειμένου να μετατραπεί 

η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε αύξηση των περιθωρίων 

κέρδους των επιχειρήσεων. Σε μεσοπρόθεσμη βάση, το διάγραμμα 8.3 δείχνει ότι ο όγκος 

των Κυπριακών εξαγωγών, στη διάρκεια της κρίσης, μειώθηκε εξαιτίας της συρρίκνωσης 

της εξωτερικής ζήτησης, αλλά και εξαιτίας της πολιτικής τιμών των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων. Στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου η μεγέθυνση των αγορών προορισμού 

των Κυπριακών εξαγωγών ανακάμπτει και σε συνδυασμό με κάπως ευνοϊκότερες τιμές 

έναντι των ανταγωνιστών αναμένεται αυτό να γίνει ιδιαίτερα αισθητό κατά το 2015. 

Προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό θα ευνοήσει τις Κυπριακές εξαγωγές 

αλλά σε συγκριτικά μικρό βαθμό έτσι ώστε ο δείκτης της εξαγωγικής επίδοσης θα μειωθεί 

περαιτέρω (διάγραμμα 8.3).  

                                                 
11 Η διόρθωση αυτή περιγράφεται, στα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco, από τη μεταβλητή 
Market performance of exports of goods and services on export weighted imports of goods and 
services: 37 industrial countries). 

 

Διάγραμμα 8.4. Εμπορικό 

πλεόνασμα υπηρεσιών 

(δισεκατομμύρια ευρώ, σε 

τιμές 2005, 1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 
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Η ευνοϊκή διεθνής συγκυρία, πάντως, αναμένεται να οδηγήσει σε μικρή άνοδο το εμπορικό 

πλεόνασμα των υπηρεσιών (διάγραμμα 8.4) με θετικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. Το πλεόνασμα των υπηρεσιών, κυμαινόταν στη διάρκεια της δεκαετίας του 

2000 στο εσωτερικό της ζώνης των 3,6 έως 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε σταθερές τιμές 

2010). Η σταθεροποίηση αυτή του πλεονάσματος σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανατράπηκε 

το 2012, όταν υπήρξε σημαντική μείωση. Στο τέλος του 2013, ανερχόταν σε περίπου 3,6 

δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2010), και παρουσίαζε μείωση περίπου 8% έναντι του 

μέσου όρου της περιόδου της δεκαετίας του 2000. Ακόμη δε και μετά την αναμενόμενη 

αύξηση του 2015 στα 3,79 δισεκατομμύρια, το πλεόνασμα υπηρεσιών θα παραμένει σε 

επίπεδο ελαφρώς κατώτερο του μέσου όρου της δεκαετίας του 2000. 
 

Διάγραμμα 8.5. Εμπορικό 

ισοζύγιο αγαθών και 

υπηρεσιών % του ΑΕΠ 

(1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών του οποίου η εξέλιξη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, φαίνεται 

στο διάγραμμα 8.5, σχηματίζεται ως το άθροισμα δύο επιμέρους ισοζυγίων, του ισοζυγίου 

αγαθών και του ισοζυγίου υπηρεσιών. Η βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών μέχρι το 2001, 

χάρη στην συνεχιζόμενη άνοδο των εσόδων από τον τουρισμό (διάγραμμα 8.4), είχε 

οδηγήσει τότε σε πλεόνασμα το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρά την αύξηση που 

είχε παρουσιάσει το εμπορικό έλλειμμα αγαθών. Αυτή η θετική επίδοση αντιστράφηκε από 

το 2004, ιδιαίτερα δε από το 2006, όταν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών 

επιδεινώθηκε σοβαρά. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών 

ανήλθε στο 10,5% το 2008 έναντι πλεονάσματος 1,6% το 2003. Στην συνέχεια, εξαιτίας της 

κρίσης της Κυπριακής οικονομίας, της περιστολής της εσωτερικής ζήτησης και της 

συνακόλουθης μείωσης των εισαγωγών, το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 

υποχώρησε, και από το 2013 μετατράπηκε σε πλεόνασμα. Για το 2014 και 2015, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πλεόνασμα της τάξης του 4% του ΑΕΠ.  
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Οι εξελίξεις αυτές φαίνονται και στο διάγραμμα 8.6, που περιγράφει τις μεταβολές του 

όγκου των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, και δείχνει ότι η βελτίωση 

του ισοζυγίου έχει προέλθει αποκλειστικά από την θεαματική υποχώρηση των εισαγωγών. 

Η μείωση του όγκου των εξαγωγών, αν και μικρή, έχει επιβαρύνει το ισοζύγιο, του οποίου 

η βελτίωση έχει προέλθει αποκλειστικά και μόνον από την μεγάλη μείωση της εγχώριας 

ζήτησης, που χαρακτηρίζει τις συνθήκες κρίσης. Η εξάλειψη του ελλείμματος στο ισοζύγιο 

αγαθών και υπηρεσιών δεν αντανακλά, επομένως, κάποια βελτίωση στις εξαγωγικές 

επιδόσεις αλλά την περιστολή της εγχώριας ζήτησης. 
 

Διάγραμμα 8.6. Όγκος 

εξαγωγών και εισαγωγών 

(εκατομμύρια ευρώ σε 

τιμές 2005, 1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Όσον αφορά τις άλλες συνιστώσες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, οι καθαρές 

τρέχουσες μεταβιβάσεις12, που κατά το παρελθόν (1995‐2008) κάλυπταν ένα μέρος του 

ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών σε ύψος περίπου 1% του ΑΕΠ κατά μέσον όρο, έχουν 

επιβαρύνει, στη διάρκεια της κρίσης, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά περίπου ‐

1% του ΑΕΠ (διάγραμμα 8.7). Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τον Νοέμβριο 2013 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προέβλεπε ότι η συμβολή των καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων στο ισοζύγιο 

αναμενόταν να καταστεί και πάλι θετική κατά το 2014‐2015, στις εφετινές προβλέψεις της 

(Νοέμβριος 2014) έχει υπαναχωρήσει και προβλέπει διατήρηση του ελλείμματος καθαρών 

τρεχουσών μεταβιβάσεων περίπου στο επίπεδο του 2013.  

                                                 
12 Οι καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις (ή μονομερείς τρέχουσες μεταβιβάσεις) κατοίκων από και προς 
το εξωτερικό, είναι χρηματικές ροές χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η 
εισροή πόρων από την ΕΕ. 
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Διαρθρωτική αδυναμία της κυπριακής οικονομίας αποτελεί και η μόνιμη καθαρή εκροή 

πρωτογενούς εισοδήματος13 που κυμαινόταν γύρω στο 5% του ΑΕΠ ετησίως μέχρι την 

έναρξη της κρίσης, μειώθηκε στη συνέχεια (2010‐2011), αλλά απέκτησε προβληματικό 

χαρακτήρα το 2012‐2013 (διάγραμμα 8.7). Αναμένεται δε η εκροή πρωτογενούς 

εισοδήματος να παραμείνει, κατά το 2014‐2015, στο επίπεδο του 2013. 
 

Διάγραμμα 8.7. Τρέχουσες 

μεταβιβάσεις και 

πρωτογενές εισόδημα (% 

του ΑΕΠ, 1996‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Το καθαρό πρωτογενές πλεόνασμα εμφανίζεται ως διαρθρωτικό πρόβλημα σε πιο 

μακροχρόνια περίοδο. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 8.7 και σχετίζεται με τον αυξημένο 

αριθμό εταιριών ξένης ιδιοκτησίας που έχουν ως βάση τους την Κύπρο (με διάφορες 

νομικές μορφές, άμεση παρουσία, θυγατρικές κλπ). Βεβαίως, η σημαντική παρουσία αυτών 

των εταιριών στην Κύπρο μεταβάλλει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με τρόπο που 

δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά σε αλλαγές στην ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής 

οικονομίας. Επιπλέον, τα μη διανεμόμενα κέρδη αυτών των εταιριών και η εκ νέου 

επένδυσή τους στην Κύπρο καταγράφονται ως εκροή στο ισοζύγιο εισοδήματος από το ένα 

μέρος, και ως εισροή άμεσων επενδύσεων στο άλλο. Επομένως, στο ισοζύγιο εισοδήματος 

εμφανίζονται ως εκροές αξίες οι οποίες επενδύονται τελικά στην Κυπριακή οικονομία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στρεβλώνεται η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

ως δείκτης ανταγωνιστικότητας. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των δυσμενών εξελίξεων, η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου 

αγαθών και υπηρεσιών δεν έχει μετατραπεί ακόμη σε θετικό ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. 

                                                 
13 Το καθαρό πρωτογενές εισόδημα περιλαμβάνει τις ροές με το εξωτερικό, αφενός μεν των αμοιβών 
εργασίας, αφετέρου δε των κερδών. 
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Διάγραμμα 8.8. Ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών % 

του ΑΕΠ (1995‐2013 και 

πρόβλεψη 2014‐2015). 

 

 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (που είναι το άθροισμα του ισοζυγίου αγαθών και 

υπηρεσιών, καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων και καθαρού πρωτογενούς εισοδήματος) 

(διάγραμμα 8.8), παρουσίασε μεγάλη επιδείνωση από το 2004 μέχρι το 2008, όταν η 

Κυπριακή οικονομία είχε στραφεί προς την εγχώρια ζήτηση και ακολουθούσε εσωστρεφές 

μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο στον κλάδο των κατασκευών και στην χρηματιστικοποίηση 

της οικονομίας, το οποίο όμως αναγκαστικά αύξανε εκθετικά και τις εισαγωγές. Με την 

έναρξη της κρίσης, από το 2009 και μετά, η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου μείωσε και 

το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όμως, η πορεία των τρεχουσών συναλλαγών προς ένα 

ισοσκελισμένο ισοζύγιο ανακόπτεται από το έλλειμμα του καθαρού πρωτογενούς 

εισοδήματος και των καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων, παρά την θεαματική βελτίωση 

του εξωτερικού εμπορίου (δηλαδή του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών). Αυτό γίνεται 

εμφανές στο διάγραμμα 8.9, που συγκρίνει το εμπορικό ισοζύγιο (αγαθών και υπηρεσιών) 

με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η εικόνα όμως αυτή δεν είναι πλήρως αξιόπιστη 

διότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφανίζονται ως 

εκροές τα επανεπενδυόμενα κέρδη των ξένων εταιριών στην Κύπρο. Εάν διορθώσουμε το 

ισοζύγιο ώστε να μην παρουσιάζει αυτή την αδυναμία, βρίσκουμε ότι είναι αρκετά 

πλησιέστερο του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών και σήμερα τείνει να είναι 

ισοσκελισμένο. Συμπερασματικά, προκύπτει από τα στοιχεία των εξωτερικών συναλλαγών 

ότι υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας οι οποίες, σε περιόδους 

σχετικά ταχείας μεγέθυνσης της οικονομίας οδηγούν σε υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών. Η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας από 

ένα καθαρά εξωστρεφές σε ένα σχετικά εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης κατά τη δεκαετία 

του 2000 είχε προκαλέσει, ήδη πριν από την κρίση, σοβαρές ανισορροπίες στο εξωτερικό 

εμπόριο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η ανάπτυξη με κυριότερες κινητήριες 
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δυνάμεις την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδομή, που ενισχύθηκαν από την πτώση των 

επιτοκίων και τον άνετο δανεισμό, οδήγησε μεν σε μια πενταετία υψηλών ρυθμών 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ, πλην όμως και στην δημιουργία μεγάλων εξωτερικών ελλειμμάτων 

καθώς το παραγωγικό σύστημα της Κύπρου, ιδιαίτερα ο τουρισμός, δεν μπόρεσαν να 

αυξήσουν το εισόδημα από τις εξαγωγές όσο θα έπρεπε. Για τον λόγο αυτόν, η 

ανταγωνιστικότητα αναδεικνύεται σε αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας δεν 

εκδηλώθηκε, κατά την περίοδο της χρηματιστικοποίησης, εξαιτίας της μαζικής εισροής 

ξένων κεφαλαίων, είτε με την μορφή χρηματιστικών τοποθετήσεων είτε με την μορφή 

καταθέσεων που προέρχονταν κυρίως από την Ελλάδα, την Ρωσία και την Κεντρική Ασία. 

Αυτές οι εισροές εξηγούν την ταυτόχρονη αύξηση των αποταμιεύσεων, την διεύρυνση του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και την αύξηση της επένδυσης. Μετά το 2009, όμως, 

αυτή η κατάσταση ανατράπηκε και αντιστράφηκε εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης. 
 

Διάγραμμα 8.9. Ισοζύγιο 

αγαθών και υπηρεσιών και 

ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών (% του ΑΕΠ, 

1995‐2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 

 
Για τους λόγους αυτούς είναι κρίσιμης σημασίας το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των 

τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να παράγουν προϊόν υψηλότερης προστιθέμενης αξίας για 

το οποίο αυξάνεται η διεθνής ζήτηση, αλλά και της ανασύνταξης των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαίες ώστε η βελτίωση του 

ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, που παρατηρείται κατά τα τελευταία έτη, να αλλάξει 

βάση και να μην στηρίζεται στη μείωση των εισαγωγών, για τις οποίες θα έπρεπε να 

περιμένουμε ότι θα αυξηθούν ξανά στο μέλλον όταν θα υπάρξει επανεκκίνηση της 

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

να υπάρχει ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών σε επίπεδο του ΑΕΠ 
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τόσο υψηλό ώστε να διασφαλίζεται στον πληθυσμό επίπεδο ζωής συγκρίσιμο ή υψηλότερο 

από το αντίστοιχο του πρώτου μισού της δεκαετίας του 2000. 
 

Διάγραμμα 8.10. 

Πραγματική 

σταθμισμένη 

συναλλαγματική 

ισοτιμία (έτος 

2005=100,  2005‐

2013 και πρόβλεψη 

2014‐2015). 

 

 
Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (υπολογισμένη με βάση τις τιμές 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην Κύπρο και στις ανταγωνίστριες χώρες), που είναι 

παράγοντας ανταγωνιστικότητας, επηρεάζει σημαντικά τις εξωτερικές ανταλλαγές της 

Κύπρου. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις περιόδους ανατίμησης του ευρώ που οδήγησαν και σε 

μεγάλη αύξηση της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της Κύπρου 

έναντι του συνόλου των ανταγωνιστριών χωρών (διάγραμμα 8.10). Μετά το 2009, όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα, η κατάσταση αυτή ανατράπηκε και υπήρξε υποχώρηση της 

πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι του συνόλου των 

ανταγωνιστριών χωρών εξαιτίας της υποχώρησης της ονομαστικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του ευρώ ‐τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2012 όταν άρχισε και πάλι 

η ανατίμηση του ευρωπαϊκού νομίσματος. Οι μεταβολές αυτές της πραγματικής 

σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της Κύπρου έχουν άμεση αντανάκλαση στις 

εξαγωγές και τις εισαγωγές, επομένως στη διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου. Το 

αντίστροφο της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η 

ανταγωνιστικότητα τιμής, δηλαδή ένα αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης των τιμών στην Κύπρο 

έναντι του συνόλου των ανταγωνιστριών χωρών.  
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Διάγραμμα 8.11. Τιμές 

εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών έναντι 37 

αναπτυγμένων χωρών 

(έτος 1997=100, 1997‐

2013 και πρόβλεψη 2014‐

2015). 

 

 

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνονται από την ανάλυση των τιμών των εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών. Από το 1997 έως το 2009, οι τιμές εξαγωγών της Κύπρου έναντι των 37 

κυριότερων αναπτυγμένων χωρών, υπολογισμένες σε δολάρια (λαμβάνοντας δηλαδή τις 

τελικές τιμές, που επηρεάζονται από την συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ) παρουσίασαν 

αύξηση κατά 20% (διάγραμμα 8.11). Υπήρξε επομένως, κατά τα έτη 1997‐2009, μεγάλη 

μείωση της ανταγωνιστικότητας τιμής που οφειλόταν στην ανατίμηση του νομίσματος 

(όπως δείχνει η σύγκριση των δύο χρονολογικών σειρών του διαγράμματος 8.11). 

Αντιθέτως, μέσα στην κρίση, και πιο συγκεκριμένα από το 2010, με την υποχώρηση της 

ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, υπήρξε μεγάλη βελτίωση στην 

ανταγωνιστικότητα τιμής. 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. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την έντονη εξάρτηση 

των Κυπριακών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από τις τιμές, άρα εξ αντιθέτου, δείχνουν 

ότι η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα δεν είναι επαρκώς ισχυρή. Γίνεται έτσι φανερή η 

σημαντική επίπτωση της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ στο εξωτερικό 

εμπόριο της Κύπρου. Μια ενδεχόμενη ανατίμηση του ευρώ κατά την επόμενη διετία 

μπορεί να αποτελέσει ένα από το κυριότερα εμπόδια στην ισοσκέλιση του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών βραχυπρόθεσμα. Η παραπάνω ανάλυση υπογραμμίζει, για ακόμη 

μία φορά, αφενός μεν την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας, αφετέρου δε, την εγκατάλειψη εκ μέρους των επιχειρήσεων, της 

πολιτικής διατήρησης υψηλών περιθωρίων κέρδους. 
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Διάγραμμα 8.12. Όγκος εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε επιλεγμένες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005‐2013 και πρόβλεψη 2014‐2015, έτος 2005=100). 

 

 

Η σύγκριση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Κύπρου με άλλες χώρες 

(διαγράμματα 8.12 και 8.13), υπογραμμίζει με έναν άλλον τρόπο τον επείγοντα χαρακτήρα 

των δύο παραπάνω αλλαγών. Στο διάγραμμα 8.12 φαίνεται ότι ο όγκος των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε, από το 2005 έως το 2013, θεαματικά για την Γερμανία 

(αύξηση περίπου 25%), την Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ αντιθέτως αυξήθηκε ελάχιστα  

(+5%) για την Κύπρο. Αυτό εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των εξαγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών (διάγραμμα 8.13) με την έννοια ότι οι χώρες για τις οποίες αυξήθηκαν 

λιγότερο οι τιμές αυξήθηκε ο όγκος εξαγωγών, ενώ σε χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα 

που αύξησαν περισσότερο τις τιμές τους, ο όγκος εξαγωγών αυξήθηκε λίγο (Κύπρος) ή 

μειώθηκε (Ελλάδα). Η Ισπανία και η Πορτογαλία αύξησαν κατά πολύ τις εξαγωγές τους 

διατηρώντας τις αυξήσεις των τιμών τους κοντά στον μέσο όρο, και αυτό δείχνει ότι 

βελτίωσαν την διαρθρωτική τους ανταγωνιστικότητα.  
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Διάγραμμα 8.13. Τιμές εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε επιλεγμένες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2000‐2013 και πρόβλεψη 2014‐2015, έτος 2005=100). 

 

Η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται από την έναρξη της ύφεσης, το 2009, μέχρι σήμερα, σε 

διαδικασία προσαρμογής, δηλαδή σε διαδικασία εξισορρόπησης των μακροοικονομικών 

ανισορροπιών της. Η πρώτη μεγάλη ανισορροπία που υπήρχε το 2008 ήταν η εξωτερική 

ανισορροπία, δηλαδή το πολύ μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και 

υπηρεσιών. Η δεύτερη ανισορροπία, η οποία απέκτησε προβληματικό χαρακτήρα με την 

τραπεζική κρίση του 2013, είναι το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα. Μεγάλες 

επίσης εσωτερικές ανισορροπίες ήταν η συσσώρευση ιδιωτικού χρέους και η υπερβολική 

άνοδος των τιμών των ακινήτων. Αντιθέτως, ο γενικός δείκτης πληθωρισμού (είτε 

αποπληθωριστής του ΑΕΠ, είτε δείκτης τιμών καταναλωτή) διατηρήθηκε σε σχετικά 

χαμηλά επίπεδα πλην όμως πολύ υψηλότερα από αυτά που θα έπρεπε να είχαν 

διαμορφωθεί με δεδομένη την κατακόρυφη πτώση του μοναδιαίου κόστους εργασίας. 

Όπως ήδη αναφέραμε, η διαδικασία προσαρμογής της Κυπριακής οικονομίας είχε ως 

σημείο εκκίνησης το έτος 2009 και περιλαμβάνει μια πρώτη φάση προσαρμογής μέσω των 

αυθόρμητων μηχανισμών της αγοράς (market‐driven adjustment) με σχετικά 

περιορισμένες παρεμβάσεις από το κράτος, και μια δεύτερη φάση προσαρμογής που 

οδηγείται κυρίως από κρατικές παρεμβάσεις (policy‐driven adjustment), ιδιαίτερα από την 

στιγμή της παρέμβασης της τρόικας με το πρόγραμμα προσαρμογής. 
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Στο διάγραμμα 8.14, στο οποίο ο οριζόντιος άξονας είναι ο όγκος του προϊόντος (δηλαδή 

το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές) και στον κατακόρυφο άξονα είναι η ανταγωνιστικότητα τιμής 

(δηλαδή ο λόγος των τιμών των ανταγωνιστριών χωρών προς τις εγχώριες τιμές, σε κοινό 

νόμισμα και σταθμισμένες με την γεωγραφική και κλαδική κατανομή του διεθνούς 

εμπορίου), μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της οικονομίας.  

Διάγραμμα 8.14. Όγκος παραγωγής και ανταγωνιστικότητα τιμής (τριμηνιαία στοιχεία 

εποχικά διορθωμένα, χρονική περίοδος 2000 Q1‐2014Q3). 

 

Μπορούμε καταρχάς να διακρίνουμε τα έτη επιβράδυνσης της οικονομίας από το τέταρτο 

τρίμηνο του 2001 (2001Q4) έως το τρίτο τρίμηνο του 2003 (2003Q3). Αυτό φαίνεται από 

την πολύ μικρή μετατόπιση προς τα δεξιά των σημείων που παριστούν τα τρίμηνα 2001Q3 

έως 2003Q3. Αντιθέτως, τα ίδια σημεία παρουσιάζουν μετατόπιση προς τα κάτω, 

δείχνοντας έτσι ότι στη διάρκεια εκείνης της περιόδου υπήρξε σοβαρή επιδείνωση της 

ανταγωνιστικότητας τιμής κατά 10% περίπου. Με άλλα λόγια, υπήρξε σημαντική αύξηση 

των εγχωρίων τιμών έναντι των τιμών των ανταγωνιστριών χωρών λόγω πραγματικής 

ανατίμησης. Η αύξηση αυτή οφειλόταν αποκλειστικά στην ανατίμηση της σταθμισμένης 

ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της Κυπριακής λίρας. Κάθε ανατίμηση ενός 

εθνικού νομίσματος αυξάνει τις εγχώριες τιμές και μειώνει τις τιμές των ανταγωνιστριών 
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χωρών, και αντιστρόφως. Η ονομαστική ανατίμηση του νομίσματος της περιόδου 2002‐

2003 οδήγησε σε μεγάλη μείωση της ανταγωνιστικότητας τιμής η οποία ουδέποτε 

ανακτήθηκε και η οποία επιβάρυνε την Κυπριακή οικονομία σε όλες τις επόμενες 

περιόδους ανάπτυξης. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας τιμής κατά τα τρίμηνα 2001Q4‐

2003Q3 οφειλόταν στις μεταβολές της σταθμισμένης ονομαστικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της Κυπριακής λίρας: η μεν ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 

αυξήθηκε κατά 10,5%, η δε ανταγωνιστικότητα τιμής μειώθηκε κατά 10,2%. Βεβαίως, 

υπήρξαν ανατιμήσεις και πριν από το 2002‐2003, αλλά ήταν το φυσικό αποτέλεσμα της 

ανοδικής πορείας της τουριστικής βιομηχανίας και του εξαγωγικού τομέα που μπορούσαν 

να καλύπτουν τις εισαγωγές στο σύνολό τους.  

Τα χρόνια της στασιμότητας και της ανατίμησης του εθνικού νομίσματος (2002‐2003), 

διαδέχθηκε μια περίοδος μεγέθυνσης της εσωτερικής ζήτησης. Πρόκειται για την περίοδο 

εσωστρεφούς ανάπτυξης με κινητήρια δύναμη την κατασκευαστική δραστηριότητα, την 

ανάπτυξη των υπηρεσιών και του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, σε αντίθεση με την 

προηγούμενη περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές αποτελούσαν τον κυριότερο κινητήρα 

της οικονομίας. Στο διάγραμμα 8.14 παρατηρούμε την σημαντική μετατόπιση προς τα 

δεξιά των σημείων της καμπύλης που δείχνει ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε με υψηλούς ρυθμούς, 

αλλά και την σταθερότητα της ανταγωνιστικότητα τιμής. Ως αποτέλεσμα, στην διάρκεια 

αυτής της περιόδου, το μικρό έλλειμμα που υπήρχε στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και 

υπηρεσιών μέχρι το 2003 (πλεόνασμα μέχρι το 2001) διευρύνθηκε σε έλλειμμα 

αυξανόμενο με ταχείς ρυθμούς. Οι ανταγωνιστικές επιδόσεις της Κύπρου στο εξωτερικό 

εμπόριο επιδεινώθηκαν σοβαρά. Αυτό προήλθε από δύο παράγοντες: ο πρώτος 

παράγοντας ήταν η ταχεία αύξηση της εσωτερικής ζήτησης που ευνοεί τις εισαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών, και ο δεύτερος παράγοντας ήταν το ανατιμημένο νόμισμα, το 

οποίο ανατιμήθηκε περαιτέρω κατά το 2003Q3‐2004Q4 πριν σταθεροποιηθεί έως το 

2007Q3. Επομένως, η ανάπτυξη των ετών 2004‐2008, πραγματοποιήθηκε με κυριότερες 

κινητήριες δυνάμεις την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδομή (που ενισχύθηκαν από την 

πτώση των επιτοκίων, τον άνετο δανεισμό και την γενικότερη ανάπτυξη του 

χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού) και οδήγησε μεν σε μια πενταετία ανόδου του ΑΕΠ ανά 

κάτοικο, πλην όμως και στην δημιουργία μεγάλων εξωτερικών ελλειμμάτων καθώς το 

παραγωγικό σύστημα της Κύπρου, ιδιαίτερα ο τουρισμός, δεν μπορούσαν πλέον να 

προσφέρουν προϊόντα επαρκώς ανταγωνιστικά ώστε να στηρίξουν το επίπεδο ανάπτυξης 

που επιτεύχθηκε τότε. Βεβαίως, το πρόβλημα αυτό αναδείχθηκε έντονα στην συνέχεια, 

διότι κατά τα έτη 2004‐2008, ο χρηματοπιστωτικός τομέας κάλυπτε τις αδυναμίες του 

εξωτερικού εμπορίου με την εισροή κεφαλαίων και έδινε την εντύπωση ότι το πρόβλημα 

του μεγάλου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών είχε βρει τη λύση 

του. Από το 2009, η περίοδος αυτή κλείνει και η Κυπριακή οικονομία εισέρχεται σε 

διαδικασία προσαρμογής, σε φάση στασιμότητας του ΑΕΠ και διόρθωσης των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών. Μέχρι το 2012Q3, η οικονομία παρέμεινε σε αυτή τη 

φάση ήπιας προσαρμογής, με μικρές μεταβολές του ΑΕΠ αλλά και της ανταγωνιστικότητας 

τιμής (όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8.14). Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και 

υπηρεσιών τέθηκε σε διαδικασία μείωσης με κατεύθυνση το ισοσκελισμένο εξωτερικό 

εμπόριο, οι τιμές των ακινήτων άρχισαν να μειώνονται, και τα δημόσια οικονομικά 

λειτούργησαν εξισορροπητικά ως προς την κρίση χωρίς να δημιουργούνται νέα μεγάλα 
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προβλήματα. Με την χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόγραμμα προσαρμογής που 

επιλέχθηκε, η οικονομία εισήλθε στην περίοδο όξυνσης της κρίσης, γεγονός που φαίνεται 

στο διάγραμμα 8.14 από την μεγάλη μετατόπιση των σημείων που παριστούν τα τρίμηνα 

2012Q4‐2014Q3 προς τα αριστερά. Ταυτοχρόνως, όμως, δεν παρατηρείται στο διάγραμμα 

κάποια κίνηση βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τιμής (δηλαδή μετατόπιση των σημείων 

προς το επάνω μέρος του διαγράμματος). Έτσι, αντί η εξάλειψη των μεγάλων ελλειμμάτων 

στο εξωτερικό εμπόριο να πραγματοποιηθεί με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής 

πραγματοποιείται μέσω της συρρίκνωσης των εισαγωγών. Το πρόβλημα που 

παρουσιάζεται τώρα είναι ότι η οικονομία δεν μετατοπίζεται προς το άνω αριστερά μέρος 

του διαγράμματος, δηλαδή στην περιοχή μειωμένου ΑΕΠ πλην όμως αυξημένης 

ανταγωνιστικότητας (όπως θα συνέβαινε εάν είχε επιτύχει η πολιτική της εσωτερικής 

υποτίμησης), αλλά προς το κάτω αριστερά, στην περιοχή μειωμένου ΑΕΠ και μειωμένης 

ανταγωνιστικότητας τιμής (και αυξημένων περιθωρίων κέρδους). Τελικώς, αντί η 

ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας να βελτιωθεί ώστε να διασφαλίζει το 

επίπεδο ευημερίας που είχε επιτύχει πριν το 2009, πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία 

μείωσης του επιπέδου ευημερίας στο υπάρχον, χαμηλό, επίπεδο ανταγωνιστικότητας.  
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Παράρτημα
 

Η αναπροσαρμογή  
των στοιχείων με βάση 
το λογιστικό σχέδιο 
ESA 2010 
και άλλες αναθεωρήσεις 
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Οι ετήσιες εκθέσεις του ΙΝΕΚ χρησιμοποιούν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco και 

της Eurostat, ιδιαίτερα δε μεταξύ αυτών, τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών, τα οποία 

αναπροσαρμόστηκαν κατά το 2014 με βάση το νέο ευρωπαϊκό λογιστικό σύστημα ESA 

2010. Εξαιτίας της αναπροσαρμογής αυτής, πολλά από τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται 

στην μακροοικονομική ανάλυση για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τροποποιήθηκαν 

σημαντικά. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, καταρχάς, εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με 

το ΑΕΠ όπως το υπολόγιζε το προηγούμενο λογιστικό σύστημα ESA 1995. Στην περίπτωση 

της Κύπρου η αναπροσαρμογή προσεγγίζει το 10%. Η αναπροσαρμογή αυτή, συμπίπτει σε 

πολλές περιπτώσεις με πρόσθετες αναθεωρήσεις τεχνικού χαρακτήρα που επέλεξαν να 

πραγματοποιήσουν ορισμένες εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, ή ακόμη, με αναθεώρηση 

προβλέψεων για τα πιο πρόσφατα έτη (όπως έγινε στην Κύπρο για το έτος 2013). Για τους 

λόγους αυτούς, τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε παρουσιάζουν σε μερικές περιπτώσεις 

μεγάλες αλλαγές. Στον πίνακα που ακολουθεί δείχνουμε το μέγεθος της αναπροσαρμογής 

για επιλεγμένες μεταβλητές που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς τα στοιχεία 

προηγουμένων ετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, για την ετήσια έκθεση για την 

οικονομία και την απασχόληση του ΙΝΕΚ, οι μεταβολές στα στοιχεία της διανομής του 

προϊόντος, οι οποίες σχετίζονται με το ύψος του ΑΕΠ, των μισθών και της απασχόλησης. 

Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος του ΑΕΠ αυξήθηκε ενώ τα στοιχεία των μισθών παρέμειναν 

ουσιαστικά αμετάβλητα και τα στοιχεία της απασχόλησης μεταβλήθηκαν ελάχιστα. Αυτό 

έχει δύο συνέπειες: 

Πρώτον, το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ εμφανίζεται 

σημαντικά μειωμένο για ολόκληρη την περίοδο 1995‐2014. Επομένως, η εικόνα της 

διανομής του προϊόντος με το προηγούμενο λογιστικό πρότυπο ήταν σημαντικά 

παραπλανητική διότι παρουσίαζε το μερίδιο της εργασίας υψηλότερο από όσο πραγματικά 

ήταν.  

Δεύτερον, το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα, που περιλαμβάνει τα κέρδη, τους τόκους, τις 

προσόδους και κάθε είδους εισόδημα της ιδιοκτησίας, εμφανίζεται σημαντικά αυξημένο. 

Οι αλλαγές αυτές είναι μεγάλες (όχι μόνον στην περίπτωση της Κύπρου αλλά και άλλων 

χωρών) ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις, για ορισμένα θέματα, αρκετές μακροοικονομικές 

αναλύσεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Αυτό βεβαίως ενισχύει τις υποψίες που ήδη 

έχουν αναπτυχθεί, όχι χωρίς αφορμή, σχετικά με την ύπαρξη "δημιουργικής λογιστικής" 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην ίδια την Eurostat.  

Μια άλλη επίπτωση της αναπροσαρμογής του ΑΕΠ ώστε να εμφανίζεται μεγαλύτερο, 

οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές σε κρίσιμους δείκτες, όπως π.χ. το δημόσιο έλλειμμα και το 

δημόσιο χρέος ως ποσοστά του ΑΕΠ. Έτσι, η δημοσιονομική κατάσταση της Κύπρου 

εμφανίζεται με τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2014, που δημοσιεύθηκαν στην βάση 

δεδομένων Ameco, ευνοϊκότερη έναντι της αντίστοιχης κατάστασης όπως αυτή 

εμφανιζόταν στα στοιχεία του Νοεμβρίου 2013. 

Μεγάλες αλλαγές εμφανίζονται και για το έτος 2013, οι οποίες όμως δεν οφείλονται στην 

αναπροσαρμογή με βάση το ESA 2010, αλλά σε αναθεώρηση των προβλέψεων που έγιναν 

τον Νοέμβριο 2013 για το έτος 2013. Εμφανίζεται έτσι, στα αναθεωρημένα στοιχεία, κατά 

πολύ μικρότερη η μείωση δύο κρίσιμων μεγεθών, του ΑΕΠ και των πραγματικών μισθών. 
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