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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2018 

12 Δεκεμβρίου 2018, Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΤΚΑ/ΠΕΟ 

Καλωσόρισμα Παύλου Καλοσυνάτου 

Γενικού Διευθυντή του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 

 

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες 

Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση για την παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης για την 

Οικονομία και την Απασχόληση 2018 και σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε να είστε μαζί 

μας σ’ αυτή τη σημαντική ετήσια δραστηριότητα του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ. 

Η ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας κατά τη τριετία 2015-2017 συνεχίστηκε και κατά το 2018 

χάρη, κυρίως, στις ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες, όπως είναι η μεταφορά τουριστικών ρευμάτων 

από επισφαλείς σε ασφαλείς προορισμούς της Μεσογείου, η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου 

σε χαμηλά επίπεδα και της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ σε σχετικά ευνοϊκά επίπεδα (παρά 

την μέχρι στιγμής ανατίμηση του). Αυτές τις συνθήκες και σε πιο βαθμό συνέβαλαν στην επιστροφή 

της κυπριακής οικονομίας σε ομολογουμένως εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, μετά από μία 

τριετή περίοδο βαθιάς ύφεσης περιγράψαμε εκτενώς στην περσινή Έκθεσή μας.  

Το γεγονός ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ βρίσκεται στο τέταρτο έτος και αναμένεται να συνεχιστεί και το 

2019, μας επέτρεψε στην φετινή Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση να επιχειρήσουμε 

την ανίχνευση ενδεχόμενων διαθρωτικών μετατοπίσεων στην αγορά εργασίας και στη διαμόρφωση 

των μισθών, καθώς και μακροοικονομικών περιορισμών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη 

συνέχιση αυτής της αναπτυξιακής πορείας. 

Για να σας προϊδεάσω για την παρουσίαση που θα ακολουθήσει, αναφέρω πολύ επιγραμματικά τα 

εξής: 

 Η τετραετής ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας δημιουργεί πλέον, αν και με χρονική 

καθυστέρηση δύο σχεδόν ετών, νέες θέσεις εργασίας, οδηγώντας το επίσημο ποσοστό 

ανεργίας στο τέλος του 2018 γύρω στο 7-8%. 

 Ωστόσο, η ανάλυση των συμπληρωματικών δεικτών της ανεργίας, που το ΙΝΕΚ έχει εδώ και 

τρία χρόνια ενσωματώσει στην ανάλυση του και που είναι σημαντικοί για την περιγραφή της 

κοινωνικής διάστασης της ανεργίας, αποκαλύπτει ότι σε κάθε δύο ανέργους αντιστοιχούν 

δύο αποθαρρημένοι και υποαπασχόλούμενοι, γεγονός που ανεβάζει το πραγματικό ποσοστό 

της ανεργίας στο 15% περίπου. Η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ακόμα ότι ένα 

μέρος της πρόσθετης απασχόλησης είναι αμφιβόλου διάρκειας και μονιμότητας αφού το 

ποσοστό της μερικής και προσωρινής απασχόλησης παραμένει σε ψηλό επίπεδο,  

 Η συνέχιση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ είναι αμφίβολο να οδηγήσει το επίσημο ποσοστό 

ανεργίας στο προ της οικονομικής κρίσης και του μνημονίου επίπεδο, αφού ήδη η παραγωγή 

βρίσκεται πάνω από το δυνητικό ΑΕΠ και παρουσιάζει σημάδια υπερθέρμανσης, που κατά 

τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο κατά το 2019. 

Για να συνεχιστεί η μεγέθυνση του ΑΕΠ χωρίς να προκαλούνται μακροοικονομικές 

ανισορροπίες, όπως είναι το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών που βρίσκεται ήδη σε 

πολύ ψηλό επίπεδο και το 2019 αναμένεται να ανέλθει στο 9.3% του ΑΕΠ, είναι προϋπόθεση 

να συνεχιστούν οι καλές εξαγωγικές επιδόσεις της οικονομίας και να συνδυαστούν με 
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αυξήσεις των παραγωγικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ώστε να αυξηθεί το δυνητικό 

ΑΕΠ. 

  Υφίστανται, τέλος, ενδείξεις ότι η κατάσταση των εργαζομένων τείνει να αποσυνδεθεί από 

τη οικονομική ανάπτυξη, αφού οι μισθοί και το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας δεν 

φαίνεται να ακολουθούν τη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Ενώ δηλαδή σε κάθε προηγούμενο 

οικονομικό κύκλο υπήρχε συμμετοχή του κόσμου της εργασίας στους καρπούς της 

οικονομικής μεγέθυνσης, στην τρέχουσα περίοδο οι μισθοί βρίσκονται σε στασιμότητα και 

το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ παρουσιάζει μείωση. Αυτό οφείλεται από τη 

μια στην άνοδο της ανεργίας σε πολύ ψηλά επίπεδα πριν από το 2015, αλλά και στην 

απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και της αγοράς εργασίας. 

Αυτές τις εξελίξεις θα παρουσιάσει με περισσότερη λεπτομέρεια στη συνέχεια ο Ηλίας Ιωακείμογλου 

που είχε την επιστημονική ευθύνη εκπόνησης της Έκθεσης. 

Τη συνδικαλιστική διάσταση αυτών των εξελίξεων θα αναδείξει ο συν Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος 

του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ και γενικός γραμματέας της ΠΕΟ.  

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και η φετινή έκθεση πετυχαίνει τους δύο βασικούς της στόχους που 

είναι αφενός η συμβολή σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό για την 

αναγκαιότητα χάραξης μίας εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής που, όσο κοινότυπο και αν 

ακούγεται, θα θέτει στο επίκεντρο της τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του και 

αφετέρου η απόδοση στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην ΠΕΟ ειδικότερα ενός αναλυτικού, 

επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου υποστήριξης των θέσεων και των αγωνιστικών της δράσεων. 

Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για τη τιμή μας κάνετε να είστε σήμερα μαζί μας.  


