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Α

ΔΒ

Εισοδηματικό 

μερίδιο της 

εργασίας και 

ποσοστό 

ανεργίας 

σύνολο 

της οικονομίας



Εισοδηματικό μερίδιο 

του κεφαλαίου 

% του ΑΕΠ



Μέσο 

περιθώριο 

κέρδους

Μέσο περιθώριο 

κέρδους στον 

επιχειρηματικό 

τομέα



Μικτές ετήσιες

αποδοχές

σύνολο 

της οικονομίας

Ιρλανδία

Ιταλία

Πορτογαλία

Ελλάδα

Ισπανία

Κύπρος



Ποσοστό ανεργίας, 

επαυξημένο ποσοστό 

ανεργίας και ποσοστό 

ανεργίας και 

υποαπασχόλησης (2008:1-

2017:2).

U3: Ποσοστό ανεργίας. 

U5: Επαυξημένο ποσοστό 

ανεργίας = ποσοστό ανεργίας 

διορθωμένο με αποθαρρημένους 

ανέργους και εν δυνάμει 

πρόσθετο εργατικό δυναμικό.

U5+: Ποσοστό U5 διορθωμένο με 

τις μεταβολές του μέσου χρόνου 

εργασίας. 

U6: Ποσοστό ανεργίας και 

υποαπασχόλησης = ποσοστό 

ανεργίας διορθωμένο με 

αποθαρρημένους ανέργους, εν 

δυνάμει πρόσθετο εργατικό 

δυναμικό και ακούσια μερική 

απασχόληση. 

U3

U6

U5+



Άνεργοι, αποθαρρημένοι και 

ακούσια μερικώς 

απασχολούμενοι 



Προσωρινή απασχόληση % της 

συνολικής 

απασχόλησης

Υποαπασχόληση 

% της συνολικής 

απασχόλησης

Αποθαρρημένοι 

άνεργοι και 

εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό 

δυναμικό ως ποσοστό του 

εργατικού δυναμικού

Μακροχρόνια 

ανεργία % της συνολικής

ανεργίας

Προσωρινή απασχόληση, υποαπασχόληση (ακούσια μερική απασχόληση), 

αποθαρρημένοι άνεργοι και εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, 

μακροχρόνια ανεργία (2008:1-2018:2).



Η μακροχρόνια ανεργία στην 

Κύπρο και στις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (1995-

2017) 



Η ανεργία των νέων στην 

Κύπρο και στις άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ηλικίες 15-24 

ετών, 1995-2017) 



Ποσοστό νέων που 

βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, 

εκπαιδευτικού 

συστήματος και 

προγραμμάτων 

κατάρτισης (ηλικίες 20-24 

ετών, 1995-2017) 





Μεταβολή του 

δείκτη 

εισοδηματικών 

ανισοτήτων Gini 

μεταξύ 2009 και 

2017

Η αύξηση του δείκτη 

αντιστοιχεί  σε αύξηση

των ανισοτήτων 



Ποσοστό του πληθυσμού που 

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού με 

βάση το κατώφλι του 2008.



Δείκτης 

εισοδηματικών 

ανισοτήτων Gini 

κατά το 2009 και 

το 2017 ανά 

χώρα.



2015-2018



Αριθμός 

διανυκτερεύσεων 

αλλοδαπών 

περιηγητών

(ετήσιες % 

μεταβολές).

Αριθμός 
επισκεπτών

AEΠ



Η χαλάρωση 

της δημοσιονομικής 

προσπάθειας

Μεταβολές 
του ισοζυγίου 

διορθωμένες με την 
επίπτωση 

του
οικονομικού κύκλου

Δημοσιονομική
προσπάθεια   



Σε κατάσταση 

υπερθέρμανσης



Δημοσιονομική 

προσπάθεια

και ΑΕΠ

2010

2012

2013

2014

2017-2018


