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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
To 2021 έχει ανατείλει μέσα από ένα ζοφερό δυστυχώς ορίζοντα, κάτω 
από τη βαριά σκιά της πανδημίας. Η οικονομική κρίση  τραβά σε μάκρος, 
με σκληρές επιπτώσεις πάνω στους εργαζόμενους και γενικότερα τους 
αδύνατους της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή η κυπριακή κοινωνία ταλανίζε-
ται από σκάνδαλα διαφθοράς, με προεξέχων ασφαλώς το σκάνδαλο 
των «χρυσών» διαβατηρίων. Σκάνδαλα που ενισχύουν την οργή των ερ-
γαζομένων, αφού για τους πολλούς, υπάρχει φτωχοποίηση και υποχώ-
ρηση του βιοτικού τους επιπέδου, ενώ οι λίγοι, οι οποίοι όμως ανήκουν 
στην οικονομική και πολιτική ελίτ, συσσωρεύουν ακόμα περισσότερο 
πλούτο μέσα από διαδικασίες κάθε άλλο παρά θεμιτές και διαφανείς.  
Από την πρώτη στιγμή,  στην αντιμετώπιση  της  πανδημίας προτάξαμε 
δυο βασικές παραμέτρους. Η πρώτη, ότι η προστασία της δημόσιας 
υγείας και της ανθρώπινης ζωής είναι ύψιστη προτεραιότητα. Η δεύτε-
ρη, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φορτωθεί ο λογαριασμός και 
αυτής της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων.    
Παρόλο ότι με την αποφασιστική παρέμβαση μας στον κοινωνικό διάλο-
γο, πετύχαμε να διασυνδεθεί η βοήθεια προς τις επιχειρήσεις με την 
υποχρέωση τους να μην προχωρήσουν σε απολύσεις και να σεβαστούν 
τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων, εντούτοις δεν έχουμε 
ψευδαισθήσεις. Για μας είναι αναμενόμενο ότι και αυτή τη φορά οι ερ-
γοδότες θα κάνουν ότι μπορούν για να φορτώσουν το λογαριασμό στους 
εργαζόμενους. Οι πιέσεις ήδη έχουν ξεκινήσει,  ιδιαίτερα στην κατεύ-
θυνση της μείωσης των μισθών και της περικοπής παρεμφερών ωφελη-
μάτων.   
Η Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση που και φέτος παρου-
σιάζει το Ινστιτούτο μας,  αναδεικνύει και τεκμηριώνει επιστημονικά, ότι 
η μόνη κοινωνικά αποδεκτή και ταυτόχρονα  ρεαλιστική  προοπτική γρή-
γορης επανόδου σε θετικούς ρυθμούς  ανάπτυξης  είναι απόλυτα συν-
δεδεμένη με την διατήρηση και την ενίσχυση  της  καταναλωτικής ικανό-
τητας των εργαζομένων, ότι  αν και αυτή την φορά κυριαρχήσουν πολιτι-
κές σκληρής λιτότητας και συρρίκνωσης των εισοδημάτων των εργαζο-
μένων, το αποτέλεσμα θα είναι ένας νέος φαύλος κύκλος ύφεσης, 
ανεργίας και περαιτέρω δραματικής διεύρυνσης της κοινωνικής ανισότη-
τας.   
Αναδεικνύεται νομίζω ξεκάθαρα ότι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία είναι 
ρυθμίσεις και όχι απορυθμίσεις.  Με προτεραιότητα την στήριξη και  κα-
τοχύρωση των μισθών και των όρων απασχόλησης μέσα από την νομο-
θετική υποχρέωση για εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και με τη 
θεσμοθέτηση μηχανισμού για τον καθορισμό κατώτατων μισθών και για 
εκείνους τους εργαζόμενους οι οποίοι για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Ότι χρειάζεται περισσότερο 
κοινωνικό κράτος, περισσότερες και πιο αναβαθμισμένες δημόσιες υπη-
ρεσίες κοινής ωφέλειας.   
Η  κυβέρνηση, αν πραγματικά ενδιαφέρεται για τους πολλούς και όχι 
μόνο για τους λίγους, οφείλει να ξεκινήσει άμεσα το διάλογο για ένα 
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σύγχρονο και  προοδευτικό κοινωνικό μοντέλο,  όπου τα ελάχιστα δι-
καιώματα για τον κάθε εργαζόμενο να είναι κατοχυρωμένα. Για διασφά-
λιση της κοινωνικής συνοχής μέσα από ένα αναπτυγμένο κοινωνικό κρά-
τος και όχι κράτος που με τις αποφάσεις του να ευνοεί ώστε οι πλούσιοι 
να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.  
Ολοκληρώνοντας την σύντομη αυτή προλόγηση, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του ΙΝΕΚ – ΠΕΟ, θέλω να σημειώσω ότι παραδίδοντας δημόσια για χρή-
ση από οποιοδήποτε θα ήθελε να την αξιοποιήσει  και την φετινή έκθεση 
μας  για την Οικονομία και την Απασχόληση, θεωρούμε ότι το Ινστιτούτο 
μας συμβάλλει δημιουργικά στον επιστημονικό διάλογο γύρω από τα θέ-
ματα την οικονομικής και κοινωνικής προοπτικής της χώρας μας μέσα 
ασφαλώς από το φακό του κόσμου της εργασίας. 

Πάμπης Κυρίτσης 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ 
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Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ
Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ για την οικονομία και την απασχόληση 
πραγματοποιείται σε μια στιγμή κατά την οποία έχουν αναπτερωθεί οι 
ελπίδες για το τέλος της επιδημίας  χάρη στους εμβολιασμούς, αλλά και 
ενώ παραμένουν μεγάλες αβεβαιότητες για σημαντικά ζητήματα όπως η 
ταχύτητα με την οποία αυτοί θα πραγματοποιηθούν, ποια θα είναι η 
φύση και η επικινδυνότητα των μεταλλάξεων του ιού κλπ. Επομένως, 
στο σημείο αυτό μπορούμε, πρώτον, να κάνουμε τον απολογισμό όσων 
συνέβησαν μέχρι τώρα, και δεύτερον, κάνοντας την υπόθεση ότι το τέ-
λος της επιδημίας δεν θα αργήσει υπερβολικά, να εξετάσουμε ποιες 
είναι οι δράσεις και οι προτάσεις πολιτικής που θα ευνοούσαν του εργα-
ζόμενους, τους ανέργους, τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και την 
κοινωνία γενικότερα.  
Η ανάλυση που παρουσιάζουμε στην εφετινή έκθεση για την οικονομία 
και την απασχόληση, αφορά καταρχάς τα μεγέθη που ενδιαφέρουν πε-
ρισσότερο τους εργαζόμενους, δηλαδή τους μισθούς (κεφάλαιο 2), την 
απασχόληση και την ανεργία (κεφάλαιο 3), τις εισοδηματικές ανισότητες 
και την υλική στέρηση (κεφάλαιο 4). Στην συνέχεια, εξετάζουμε την πο-
ρεία της κυπριακής οικονομίας κατά το 2019-2020 (κεφάλαιο 5), και 
ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας (κεφάλαιο 6). Βασισμέ-
νοι στο σύνολο των συμπερασμάτων μας από τα κεφάλαια αυτά, δια-
μορφώνουμε άποψη για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και 
διατυπώνουμε πολιτική πρόταση για την έξοδο από την βαθιά ύφεση 
που έχει προκαλέσει η επιδημία. Η ανάγκη να διατυπώσουμε πρόταση 
πολιτικής προκύπτει από το γεγονός ότι εάν αφεθούν οι αγορές να λει-
τουργούν ελεύθερες, χωρίς κρατική παρέμβαση, δεν θα γίνει εφικτό να 
πυροδοτηθεί μια αυθόρμητη μεταστροφή της οικονομίας από την ύφεση 
στην ανάκαμψη (ακριβώς όπως εάν δεν υπήρχε εκτεταμένη κρατική πα-
ρέμβαση στην διάρκεια της πανδημίας, το οικονομικό σύστημα θα είχε 
καταρρεύσει). Πιο συγκεκριμένα, εκτιμούμε ότι εάν οι αυθόρμητες τά-
σεις της οικονομίας της αγοράς αφεθούν ελεύθερες θα οδηγηθούμε 
(αμέσως ή ενδεχομένως μετά την πρώτη περίοδο ευφορίας και οικονο-
μικής ανόδου) σε περιστολή της ζήτησης εξαιτίας της προσπάθειας των 
επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους και να ανακτήσουν τις 
ζημιές που υπέστησαν στην διάρκεια της επιδημίας με πολιτικές επιπλέ-
ον μειώσεων των μισθών. Αυτή όμως είναι μια υφεσιακή πολιτική, ιδιαί-
τερα εάν συνδυαστεί με προσπάθεια του κράτους να μειώσει τα δημο-
σιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος, διότι τα μεγέθη που αυξή-
θηκαν στην διάρκεια της επιδημίας. Θεωρούμε λοιπόν, δικαιολογημένα, 
ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, η αντι-υφεσιακή κρατική ρυθμιστική 
παρέμβαση είναι προϋπόθεση για την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών 
οικονομικής μεγέθυνσης και πλήρους χρησιμοποίησης του παραγωγικού 
δυναμικού. Θεωρούμε, επίσης, ότι το πρώτο μέλημα της κυβερνητικής 
πολιτικής δεν θα έπρεπε να είναι η αύξηση των κερδών αλλά η χρησιμο-
ποίηση όλων των διαθέσιμών πόρων της χώρας που τέθηκαν σε αργία 
εξαιτίας της επιδημίας (με άλλα λόγια δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση να 
ενδιαφέρεται για το ιδιαίτερο συμφέρον των επιχειρήσεων αλλά για το 
γενικό συμφέρον). Για να επιτευχθεί αυτό, θα έπρεπε καταρχάς να σχε-
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διαστεί μια στρατηγική για την οικονομική μεγέθυνση. Σε αυτήν την κα-
τεύθυνση θέλουμε να συμβάλουμε με την εφετινή έκθεση του ΙΝΕΚ ΠΕΟ 
καταθέτοντας πρόταση για οικονομική μεγέθυνση που θα είχε ως κινη-
τήρια δύναμη τις αυξήσεις των εισοδημάτων των μισθωτών (και η οποία 
είναι γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως wage-led growth, μεγέθυνση 
της οικονομίας ωθούμενη από τους μισθούς).  
Την πρόταση αυτή περιγράφουμε στο πρώτο κεφάλαιο της ετήσιας έκ-
θεσής μας και περιλαμβάνει δύο τμήματα: έναν ενάρετο κύκλο (virtuous 
cycle) και μια αρχική εξωτερική ώθηση η οποία θα πυροδοτούσε την 
έναρξή του. Ο ενάρετος κύκλος αποτελείται από διαδοχικές αυξήσεις 
των μισθών, της ιδιωτικής κατανάλωσης, του ΑΕΠ, του αριθμού απασχο-
λουμένων και εκ νέου αυξήσεις των μισθών και ούτω καθεξής. Η δε αρ-
χική εξωτερική ώθηση που θα έθετε σε κίνηση των ενάρετο κύκλο θα 
μπορούσαν να είναι διαρθρωτικές αλλαγές (είτε με νομική υπόσταση 
είτε άτυπες) στην αγορά εργασίας ώστε να ευνοηθούν οι αυξήσεις των 
μισθών. Επίσης, θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο αυτόν η καθιέρωση 
του εθνικού κατώτατου μισθού, υπό θεσμικές προϋποθέσεις όμως τις 
οποίες δεν μπορεί να διασφαλίσει μια κυβέρνηση που επιδιώκει να μετα-
τρέψει τον εθνικό κατώτατο μισθό σε εργαλείο πολιτικής που εξυπηρε-
τεί αποκλειστικά τα ιδιαίτερα συμφέροντα των επιχειρήσεων αντί του 
γενικού συμφέροντος.  
Η πρότασή μας για ανάπτυξη ωθούμενη από τους μισθούς δεν αφορά 
μόνο στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, αλλά έχει κοινωνικά δί-
καιο χαρακτήρα: Η σχέση του μέσου μισθού με το ποσοστό ανεργίας 
άλλαξε κατά την περίοδο εφαρμογής του μνημονιακού προγράμματος 
έτσι ώστε τώρα για κάθε δεδομένη τιμή του ποσοστού ανεργίας να κα-
ταβάλλεται μικρότερος μισθός από ό,τι σε σχέση με το 2012 και τα 
προηγούμενα έτη. Αυτό οδήγησε σε δραματική αναδιανομή του εισοδή-
ματος σε βάρος της εργασίας. Αποτελεί λοιπόν ζήτημα κοινωνικής δι-
καιοσύνης η αποκατάσταση αυτής της αναδιανομής εισοδήματος σε 
βάρος του κόσμου της εργασίας. Επομένως, η αναδιανομή του εισοδή-
ματος υπέρ των μισθών και οι αναγκαίες για αυτό διαρθρωτικές αλλαγές 
στην αγορά εργασίας έχουν διπλό χαρακτήρα: είναι κοινωνικά δίκαιες 
και αποτελούν επίσης και συστατικά στοιχεία μιας διαδικασίας οικονομι-
κής μεγέθυνσης για τον τερματισμό της οικονομικής ύφεσης.  
Σας καλούμε λοιπόν να διαβάσετε την έκθεσή μας και ιδιαίτερα την 
πρόταση πολιτικής που περιλαμβάνει, και να την συζητήσετε μαζί μας 
στην εφετινή παρουσίαση της έκθεσης του ΙΝΕΚ ΠΕΟ για την πορεία 
της κυπριακής οικονομίας και την απασχόληση.  

         Παύλος Καλοσυνάτος 
        Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
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Τα συμπεράσματα της Έκθεσης 
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1. Το πρώτο κύμα της υγειονομικής κρίσης συνοδεύθηκε από μείωση του μέσου μισθού 
κατά 3,0% στην διάρκεια του εξαμήνου Απριλίου-Σεπτεμβρίου έναντι του αντίστοι-
χου χρονικού διαστήματος του 2019 (κατά το δεύτερο τρίμηνο -4,7% και κατά το 
τρίτο τρίμηνο -1,4%) (διάγραμμα 2.1).  

2. Η μείωση αυτή προστέθηκε στην ιστορική υποτίμηση της εργασίας που είχε πραγμα-
τοποιηθεί προηγουμένως, από το πρώτο τρίμηνο του 2013 έως το πρώτο τρίμηνο 
του 2016 μέσω της εφαρμογής του μνημονιακού προγράμματος και της συνακόλου-
θης διαρθρωτικής αλλαγής της σχέσης της μισθωτής εργασίας με τις επιχειρήσεις. 

3. Εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, η αγοραστική δύναμη του μέσου πραγματικού μι-
σθού έχει υποχωρήσει σήμερα κατά 7 έτη, στο επίπεδο του 2013, παρά την οικονο-
μική άνοδο του μεσολάβησε από το 2015 έως το 2019. 

4. Προβλέπεται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι μειώσεις των 
αποδοχών εργασίας στην Κύπρο κατά το 2020 συνολικά θα είναι οι μεγαλύτερες 
(μαζί με την Ελλάδα) σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

5. Η μείωση των αποδοχών εργασίας κατά το 2020:2, που προήλθε από τις επιπτώσεις 
της επιδημίας είχε ως αποτέλεσμα οι μέσες αποδοχές να διαμορφωθούν σε ένα 
αφύσικα χαμηλό επίπεδο, με την έννοια ότι δεν αντιστοιχούσαν στο τρέχον ποσοστό 
ανεργίας. Εν συνεχεία, όμως, κατά το καλοκαίρι του 2020, υπήρξε επαναφορά των 
μέσων αποδοχών σε επίπεδο συμβατό με το ποσοστό ανεργίας. Αυτό συνέβη διότι η 
κρατική πολιτική, όπως συνέβη σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, έδωσε προτεραιό-
τητα στις ανάγκες αναπαραγωγής του κοινωνικού σχηματισμού έναντι της αξιοποίη-
σης των κεφαλαίων, και ως συνέπεια δεν υπήρξαν διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην 
αγορά εργασίας (εάν υπήρχαν, η μείωση των αποδοχών του 2020:2 θα έτεινε να 
αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα).  

6. Ο αριθμός των ανέργων τον Σεπτέμβριο παρέμενε κατά 50% περίπου μεγαλύτερος 
του αντίστοιχου αριθμού ανέργων που υπήρχε κατά το 2008. Επιπλέον, σε κάθε 
άνεργο αντιστοιχεί ένας αποθαρρημένος ή ένας υποαπασχολούμενος. Ο δε ισοδύ-
ναμος αριθμός απασχολουμένων με πλήρες ωράριο, κατά το 2020:3, ήταν μόλις κατά 
3,8% υψηλότερος από τον ιστορικά υψηλό αριθμό απασχολουμένων του 2011:1. 

7. Το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει μικρή αλλά ευδιάκριτη ανοδική τάση στην διάρκεια 
της υγειονομικής κρίσης, και ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε στην διάρκεια 
του τρίτου τριμήνου 2020 κατά 1,4%.  

8. Η επιδημία δεν έχει ανατρέψει τις διαρθρωτικές αλλαγές στην διανομή του προϊό-
ντος που πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή του μνημονίου:  
(α) Παραμένει άθικτη η διαρθρωτική μετατόπιση στην διανομή του εισοδήματος με-
ταξύ εργασίας και κεφαλαίου, με μεγάλη μείωση του εισοδηματικού μεριδίου της 
εργασίας ανεξάρτητα από το ποσοστό ανεργίας και τις μεταβολές του ΑΕΠ.  
(β) Η διαρθρωτική μετατόπιση του μέσου περιθωρίου κέρδους και του εισοδηματικού 
μεριδίου του κεφαλαίου σε υψηλότερα επίπεδα παραμένει επίσης άθικτη και η μείω-
ση των μεγεθών αυτών στην διάρκεια της υγειονομικής κρίσης έχει πρόσκαιρο χα-
ρακτήρα διότι οφείλεται στην μεγάλη μείωση του ΑΕΠ.  

9. Εάν υπάρξει επαναφορά του ΑΕΠ στα επίπεδα που υπήρχαν προ υγειονομικής κρί-
σης, αντίστοιχη επαναφορά θα επέλθει και στα μεγέθη αυτά. Οι απώλειες όμως του 
2020 δεν θα ανακτηθούν με τον τρόπο αυτό: Με πιθανή επαναφορά των μεγεθών 
της κερδοφορίας στα προ υγειονομικής κρίσης επίπεδα, δεν θα υπάρξουν περαιτέ-
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ρω ζημιές για τις επιχειρήσεις, πλην όμως δεν θα υπάρξει και αναπλήρωση των 
απωλειών της περιόδου της επιδημίας. 

10.Επειδή, λοιπόν, οι κάτοχοι κεφαλαίου έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας της επιδημίας, 
τις οποίες θα επιθυμούσαν να καλύψουν, είναι εύλογο να υποθέσουμε (α) ότι παρα-
μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής διαρθρωτικών αλλαγών (νομικών ή άτυπων) 
στην αγορά εργασίας και ότι (β) ακόμη και εάν τα μεγέθη της κερδοφορίας επανέλ-
θουν στα επίπεδα που είχαν πριν την επιδημία, οι επιχειρήσεις και η πολιτική τους 
εκπροσώπηση θα επιδιώξουν στο μέλλον να ανακτήσουν έστω εν μέρει τις ζημιές 
των επιχειρήσεων κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2020 μέσω μιας «διόρθωσης» στην 
διανομή του προϊόντος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Αυτά είναι πιθανά, κατά μεί-
ζονα λόγο επειδή μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2020 ούτε το μέσο περιθώριο κέρ-
δους ούτε το εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου είχαν ανακτήσει τις απώλειές του 
πρώτου εξαμήνου του 2020.  

11.Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που παρουσίαζε ήδη μεγάλο έλλειμμα -6,3% 
του ΑΕΠ κατά το 2019 εξαιτίας της ανόδου της εσωτερικής ζήτησης σε πολύ υψηλά 
επίπεδα, αυξήθηκε κατά το 2020 ακόμα περισσότερο (-10,4% του ΑΕΠ) με την 
υγειονομική κρίση επειδή υπήρξε πτώση των εξαγωγών (-17,7%) η οποία ήταν μεγα-
λύτερη από την μείωση των εισαγωγών (-11,5%). Για το 2021 και το 2022, οι υπηρε-
σίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι το κυπριακό έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο στις περίπου 10 εκατο-
στιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 
Κύπρου κατά το 2020 ήταν με μεγάλη διαφορά υψηλότερο από άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίαζαν επίσης μεγάλα ελλείμματα (η Ελλάδα -6,2% 
και η Ρουμανία -4,6%). Αντίστοιχα αλματώδης είναι η μεγέθυνση του εμπορικού ελ-
λείμματος (αγαθών και υπηρεσιών).  

12.  Με αυτά τα δεδομένα, επειδή ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας, κατά τα φαινό-
μενα, δεν θα μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην μεγέθυνση του ΑΕΠ (μετά 
από μια αρχική φάση ευφορίας που θα διαδεχθεί το τέλος της επιδημίας και πιθανό-
τατα θα ενισχύσει τον τουρισμό), οι κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας για τα επό-
μενα έτη θα πρέπει να είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό ενδογενείς (ιδιωτική και δημό-
σια κατανάλωση). Η στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης στην διάρκεια του πρώτου 
κύματος της επιδημίας λειτούργησε ως «άγκυρα» που συγκράτησε την οικονομία 
εκτός μιας ύφεσης πολύ χειρότερης από αυτήν που πράγματι σημειώθηκε. Σταθε-
ροποιητικός ήταν και ο ρόλος των δημόσιων καταναλωτικών δαπανών στην διάρκεια 
του πρώτου κύματος της επιδημίας. Δεν μπορούμε όμως να ισχυριστούμε το ίδιο για 
τις καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες μειώνονται από το 2018 
(-11,1% το 2020 έναντι του 2019). Εξάλλου, οι αυξήσεις των καθαρών επενδύσεων 
που καταγράφηκαν μετά το 2016, αντανακλούσαν σε μεγάλο βαθμό την ανάκαμψη 
της οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και την μεγέθυνση των εισαγωγών μεταφο-
ρικών μέσων, όπως η υπαγωγή πλοίων στην κυπριακή σημαία και οι αγορές αυτοκι-
νήτων. Αυτά όμως σε μεγάλο βαθμό είναι στοιχεία των παγίων επενδύσεων με μικρή 
και αμφίβολη επίπτωση στην παραγωγική ικανότητα της χώρας καθώς σε μεγάλο 
βαθμό υποκρύπτουν καταναλωτικές δαπάνες. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι στη 
διάρκεια των ετών 2015-2019 υπήρξε ασήμαντη πρόοδος στην παραγωγικότητα της 
εργασίας. Απορρέει από τα ανωτέρω ότι τόσο όσον αφορά τον τουρισμό όσο και τις 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα, δεν είναι πολύ πιθανό να συμβά-
λουν σημαντικά στην μεγέθυνση της οικονομίας μετά την επιδημία. Αντιθέτως, η με-
γέθυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης ως αποτέλεσμα αυξήσεων, πρώτον, της αγο-
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ραστικής δύναμης του μέσου μισθού, δεύτερον, της δημιουργίας νέων εισοδημάτων 
με την αύξηση της μισθωτής απασχόλησης, και τρίτον, της δημόσιας κατανάλωσης, 
εμφανίζονται ως ο πλέον πρόσφορος τρόπος επανεκκίνησης της οικονομίας: με κι-
νητήρα την ιδιωτική κατανάλωση, και πιο συγκεκριμένα την αγοραστική δύναμη των 
μισθωτών, υποβοηθούμενο από δημόσιες επενδύσεις και με μέριμνα για την διατή-
ρηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε ανεκτά επίπεδα, η κυπριακή οικονο-
μία μπορεί να επιτύχει την ανάκαμψή της κατά τα επόμενα έτη (βλ. αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 1). 

13.  Σύμφωνα με μιαν ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, την επιδημία και την επακόλουθη 
ύφεση της οικονομίας πρόκειται να διαδεχθεί μια σχετικά ισχυρή ανάκαμψη της οικο-
νομίας, η οποία μάλιστα θα αντιστρέψει μέσα σε λιγοστό χρόνο, εντός ενός ή έστω 
δύο ετών, όλα τα δυσμενή αποτελέσματα της ύφεσης. Ωστόσο, μαζί με τις δυνάμεις 
της οικονομίας που θα μπορούσαν, πράγματι, να παραγάγουν έναν νέο κύκλο ανά-
καμψης αμέσως μετά την οξεία φάση της υγειονομικής κρίσης, δηλαδή στην βραχυ-
χρόνια διάρκεια (στα δύο πρώτα έτη), θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τους πα-
ράγοντες που αντιτίθενται στην συνέχιση της οικονομικής ανόδου στην μεσοπρόθε-
σμη διάρκεια (τριών έως πέντε ετών) και στην μακροχρόνια διάρκεια (άνω των πέντε 
ετών). Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: Κατά το 2020, οι επιχειρήσεις σε όλες τις 
αναπτυγμένες χώρες έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στα κέρδη τους, της τάξης 
του 25%, το δε χρέος τους αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να καλυφθούν 
έναντι της υποχώρησης των πωλήσεών τους. Επομένως, θα έπρεπε να είναι αναμε-
νόμενο ότι το πρώτο τους μέλημα δεν θα είναι να πραγματοποιήσουν επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου αλλά να μειώσουν τα τοκοχρεωλύσια για να αποκαταστήσουν την 
ισορροπία στην χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Εξάλλου, η προοπτική μιας τα-
χείας ανάκαμψης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου έχει πλέον απομακρυνθεί για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα άφθονο αχρησιμοποίητο 
παραγωγικό δυναμικό, του οποίου η χρησιμοποίηση θα απαιτήσει τουλάχιστον δύο 
έτη ταχείας οικονομικής ανόδου. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι εξαιρετικά 
πιθανό ότι οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη άνεση το 
χρέος τους, θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν τα κέρδη που τους διέφυγαν στην 
διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Εάν αυτά συμβούν, οι επιχειρήσεις θα καταφύγουν 
(αμέσως ή ενδεχομένως μετά την πρώτη περίοδο ευφορίας και οικονομικής ανόδου), 
κατά την πάγια τακτική τους, σε μια επιθετική πολιτική μισθολογικής λιτότητας, είτε 
μέσω της κρατικής πολιτικής είτε σε επίπεδο επιχείρησης, και θα περιορίσουν στο 
ελάχιστο αναγκαίο τις προσλήψεις και τους προϋπολογισμούς τους. Επίσης, η προ-
σπάθεια των επιχειρήσεων να αποκαταστήσουν επίπεδο κερδοφορίας συγκρίσιμο με 
αυτό που είχαν επιτύχει πριν από την υγειονομική κρίση, πιθανότατα θα συνοδεύεται 
από προσπάθειές τους να φορολογούνται λιγότερο. Επειδή όμως ταυτοχρόνως οι 
κυβερνήσεις θα θελήσουν να μειώσουν τα κρατικά ελλείμματα, που αυξήθηκαν κατά 
το 2020, μια πιθανή μείωση της φορολογίας επί του κεφαλαίου θα οδηγήσει σε αυ-
ξήσεις των άλλων φόρων (εισοδήματος, κατανάλωσης κλπ) μεταφέροντας το βάρος 
κυρίως στις εργαζόμενες τάξεις.  

14.  Άλλες μεταβολές οι οποίες ενδέχεται να αναστατώσουν και να καθυστερήσουν την 
ομαλή μετάβαση της οικονομίας σε συνθήκες ισορροπημένης ανάπτυξης είναι η πι-
θανή αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος με την υποχώρηση ορισμένων 
κλάδων και την μεγέθυνση άλλων, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχει-
ρήσεις, η επέκταση της τηλεργασίας, οι αλλαγές στην σύνθεση της ζήτησης, η πιθα-
νή υποχώρηση του αριθμού των τουριστών (μετά από μια πρώτη φάση ευφορίας 
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κατά την έξοδο από την επιδημία), τα κυβερνητικά προγράμματα για μείωση του δη-
μοσίου χρέους κ.ά. (βλ. αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1).  

15.  Κατά την έξοδο από την υγειονομική κρίση, το πρώτο καθήκον της κυβερνητικής 
πολιτικής θα έπρεπε να είναι η χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμών πόρων της χώ-
ρας που τέθηκαν σε αργία εξαιτίας της επιδημίας. Δεν θα ήταν απαισιόδοξος όποιος 
ανέμενε ότι οι αυθόρμητες τάσεις της οικονομίας της αγοράς θα οδηγήσουν σε πε-
ριστολή της ζήτησης, σε στασιμότητα ή σε ύφεση εξαιτίας των τάσεων των επιχει-
ρήσεων να αντιδράσουν στην μείωση των κερδών τους με πολιτικές λιτότητας. Υπό 
τις παρούσες συνθήκες, η κρατική ρυθμιστική παρέμβαση είναι προϋπόθεση για την 
επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και πλήρους χρησιμοποίη-
σης του παραγωγικού δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτευχθεί δια-
τηρήσιμος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην παρούσα συγκυρία όπου ασκείται 
εξαιρετικά ισχυρή πίεση στην ζήτηση, η κυβερνητική πολιτική πρέπει, εάν θέλει να 
εκπροσωπεί το γενικό συμφέρον και όχι μόνον το συμφέρον των επιχειρήσεων, να 
σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια στρατηγική οικονομικής μεγέθυνσης που θα είχε ως 
κινητήρια δύναμη τις αυξήσεις των εισοδημάτων των μισθωτών. Μια τέτοια στρατη-
γική θα αύξανε την αγοραστική δύναμη των μισθών, και συνακόλουθα θα αύξανε την 
ιδιωτική κατανάλωση, το ΑΕΠ και τον αριθμό απασχολουμένων. Κεντρική προϋπό-
θεση για μια τέτοια στρατηγική μεγέθυνσης ωθούμενη από τους μισθούς, (wage-led 
growth) είναι η εξής: Οι αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης προκειμένου να προ-
καλούν μεγάλες αυξήσεις στο ΑΕΠ και να ενεργοποιούν σε μεγάλο βαθμό τους πό-
ρους της οικονομίας που αργούν, θα πρέπει να μπορούν να επαναλαμβάνονται 
ώστε να δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Επομένως, μια αρχική 
ώθηση της ζήτησης πρέπει να ενεργοποιεί έναν ενάρετο κύκλο που παράγει διαδο-
χικές αυξήσεις της ζήτησης έως ότου ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού 
δυναμικού προσεγγίσει την πλήρη χρησιμοποίησή του. Όπως δείχνει η εφετινή ετήσια 
έκθεση του ΙΝΕΚ, οι βασικές αντικειμενικές προϋποθέσεις για την άσκηση μιας τέ-
τοιας πολιτικής στην Κύπρο υπάρχουν. Για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, 
ωστόσο, θα έπρεπε να υπάρχει και η κατάλληλη πολιτική βούληση στην κυβέρνηση. 
Για την αναλυτική παρουσίαση της πρότασης αυτής βλ. αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1.  
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Κεφάλαιο 1 
Οι προοπτικές ανάκαμψης  
της κυπριακής οικονομίας  
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Διαρθρωτικές αλλαγές και κοινωνικές αντιθέσεις μετά την επιδημία
Σύμφωνα με μιαν ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, την επιδημία και την επακόλουθη 
ύφεση της οικονομίας πρόκειται να διαδεχθεί μια σχετικά ισχυρή ανάκαμψη της οικο-
νομίας, η οποία μάλιστα θα αντιστρέψει μέσα σε λιγοστό χρόνο, εντός ενός ή έστω 
δύο ετών, όλες τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν στην διάρ-
κεια της επιδημίας. Η πρόβλεψη αυτή φαίνεται να ευσταθεί, αλλά μόνο εν μέρει: 
πράγματι, η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη στην Ασία μετά την δραστική μείωση των 
κρουσμάτων Covid-19, συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι από την στιγμή κατά την οποία 
η επιδημία θα έχει τεθεί υπό έλεγχο, η μεγέθυνση της οικονομίας σύντομα θα επανέλ-
θει και μάλιστα με υψηλούς ρυθμούς. Ωστόσο, στις δυνάμεις της οικονομίας που θα 
μπορούσαν πράγματι να παραγάγουν έναν νέο κύκλο ανάκαμψης αμέσως μετά την 
οξεία φάση της υγειονομικής κρίσης, δηλαδή στην βραχυχρόνια διάρκεια (στα δύο 
πρώτα έτη), θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τους παράγοντες που αντιτίθενται 
στην συνέχιση της οικονομικής ανόδου στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια (τριών έως πέντε 
ετών) και στην μακροχρόνια διάρκεια (άνω των πέντε ετών). Αυτό θα έκανε τις προ-
βλέψεις περισσότερο αξιόπιστες.  
Οι προβλέψεις που διατυπώνονται στην παρούσα συγκυρία, πραγματοποιούνται υπό 
παραδοχές: υιοθετούν ως ρητή ή σιωπηλή παραδοχή ότι την τρέχουσα επιδημία δεν 
θα διαδεχθεί μια άλλη επιδημία υψηλής επικινδυνότητας  κατά τα αμέσως επόμενα 1

έτη και επιπλέον ότι η τρέχουσα επιδημία θα τιθασευθεί πλήρως σε σύντομο χρονικό 
διάστημα χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 
κάθε πρόβλεψη που γίνεται μέσα στην παρούσα, ιστορικά πρωτότυπη, συγκυρία ευ-
θύς εξαρχής βαρύνεται από πολύ υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, σε τέτοιο βαθμό που 
θα πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτήν ως ριζική αβεβαιότητα. 
Οι παράγοντες που θα αποτελέσουν εμπόδιο στην συνέχιση της οικονομικής ανόδου 
(μετά από την ευφορία που κατά τα φαινόμενα θα επικρατήσει στην διάρκεια της αρ-
χικής φάσης ανάκαμψης), και οι οποίοι θα αποκτήσουν μεγάλη σημασία καθώς ο χρό-
νος θα παρέρχεται, σχετίζονται με τα διαρθρωτικά προβλήματα που έχουν δημιουρ-
γήσει ή έχουν οξύνει κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης η κυβερνητική διαχεί-
ριση της οικονομίας και η διαχείριση του χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες -δηλα-
δή η διαχείριση με την οποία αποφεύχθηκε η οικονομική καταστροφή στην διάρκεια 
της επιδημίας.  

 Πρόκειται για παραδοχή που εμπεριέχει την υπόθεση ότι τα εθνικά κράτη και οι διεθνείς ορ1 -
γανισμοί θα λάβουν μέτρα για την πρόληψη των επιδημιών που προκαλούνται από την ανθρώ-
πινη επέμβαση στο περιβάλλον, την διατάραξη των ισορροπιών της άγριας ζωής και των οικο-
συστημάτων στα οποία αυτή αναπτύσσεται κλπ. Η παραδοχή αυτή δεν είναι προφανής, διότι η 
καπιταλιστική υπερεκμετάλλευση της φύσης για πολλές δεκαετίες δημιούργησε συνθήκες τα-
χείας διάδοσης επιθετικών ιών και η κλιματική αλλαγή γίνεται αιτία για μεταναστευτικά ρεύματα 
άγριων ειδών, καθώς οι βιότοποί τους συρρικνώνονται και οι αγροδιατροφικές εκμεταλλεύσεις 
που βρίσκονται κοντά στους εν λόγω βιότοπους φέρνουν σε επαφή τα ζώα της κτηνοτροφίας 
με την άγρια ζωή. Διαδίδονται έτσι άγνωστοι στους ανθρώπους και επιθετικοί ιοί ως αποτέλε-
σμα μιας μακράς διαδικασίας για την οποία εύλογα μπορούμε να αναρωτηθούμε πόσο γρήγο-
ρα μπορούμε να αντιστρέψουμε. Οι προβλέψεις για ανάκαμψη της οικονομίας έχουν ως προϋ-
πόθεσή τους ότι αργά ή γρήγορα και μάλλον γρήγορα, τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί θα 
λάβουν μέτρα για την αναθεώρηση αυτών των επιζήμιων σχέσεων της καπιταλιστικής οικονο-
μίας με την άγρια ζωή. 
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Πιο συγκεκριμένα, τα διαρθρωτικά και μακροοικονομικά ζητήματα που έχουν προκύψει 
είναι τα εξής: 
Πρώτον, η υποχώρηση της κερδοφορίας στην διάρκεια της επιδημίας και η 
προοπτική της λιτότητας. Κατά το 2020 οι επιχειρήσεις στις αναπτυγμένες χώρες 
έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στα κέρδη τους της τάξης του 25% και το χρέος 
τους αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να καλυφθούν έναντι της υποχώρησης 
των πωλήσεών τους. Με αυτά τα δεδομένα, θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο ότι το 
πρώτο τους μέλημα δεν θα είναι να πραγματοποιήσουν επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
αλλά να μειώσουν τα τοκοχρεωλύσια για να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην 
χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Εξάλλου η προοπτική μιας ταχείας ανάκαμψης 
των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου έχει πλέον απομακρυνθεί και για τον πρόσθετο 
λόγο ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα άφθονο αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυνα-
μικό, του οποίου η χρησιμοποίηση θα απαιτήσει τουλάχιστον δύο έτη ταχείας οικονομι-
κής ανόδου. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι εξαιρετικά πιθανό ότι οι επιχειρή-
σεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το χρέος τους, θα προσπαθήσουν να ανακτή-
σουν τα κέρδη που τους διέφυγαν στην διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Εάν αυτά 
συμβούν, οι επιχειρήσεις θα καταφύγουν (αμέσως ή ενδεχομένως μετά την πρώτη πε-
ρίοδο ευφορίας και οικονομικής ανόδου), κατά την πάγια τακτική τους, σε μια επιθετι-
κή πολιτική μισθολογικής λιτότητας, είτε μέσω της κρατικής πολιτικής είτε σε επίπεδο 
επιχείρησης, και θα περιορίσουν στο ελάχιστο αναγκαίο τις προσλήψεις και τους προ-
ϋπολογισμούς τους. Θα πρέπει δε να αναμένουμε ότι αυτό θα συμβεί ταυτοχρόνως σε 
πολλές χώρες, και ότι αυτό θα θίξει το διεθνές εμπόριο (μεταξύ άλλων και τις εξαγω-
γές του τουριστικού κλάδου). Δημιουργείται με τον τρόπο αυτόν μια σοβαρή απειλή για 
μια συνολική περιστολή της ζήτησης. Επίσης, η προσπάθεια των επιχειρήσεων να 
αποκαταστήσουν την κερδοφορία σε ένα επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό που είχαν επι-
τύχει πριν από την υγειονομική κρίση, πιθανότατα θα συνοδεύεται από προσπάθειές 
τους να φορολογούνται λιγότερο. Επειδή όμως ταυτοχρόνως οι κυβερνήσεις θα θελή-
σουν να μειώσουν τα κρατικά ελλείμματα, που αυξήθηκαν κατά το 2020, μια πιθανή 
μείωση της φορολογίας επί του κεφαλαίου θα οδηγήσει σε αυξήσεις του φόρου εισο-
δήματος, κατανάλωσης κλπ μεταφέροντας το βάρος κυρίως στις κυριαρχούμενες κοι-
νωνικές τάξεις. 
Δεύτερον, η πιθανή αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος με την υποχώ-
ρηση ορισμένων κλάδων και την μεγέθυνση άλλων. Η επιδημία μετέτρεψε τον τρό-
πο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε, ανέδειξε νέες δυνατότητες ή έδωσε 
την ευκαιρία σε τεχνολογίες που προϋπήρχαν, να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα και 
να αποδείξουν έτσι στην πράξη τα πλεονεκτήματά τους (π.χ. εκτεταμένη τηλεργασία, 
ηλεκτρονικό εμπόριο και παραλαβή των εμπορευμάτων στο σπίτι, τηλεδιασκέψεις 
κλπ). Εάν αυτές οι αλλαγές διατηρηθούν μετά το τέλος της επιδημίας, έστω κατά ένα 
σημαντικό μέρος τους, ή εάν έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή διαδοχικών επιδημιών, 
η διάρθρωση του παραγωγικού συστήματος θα διατηρήσει τις αλλαγές που εμφανί-
στηκαν στην διάρκεια της επιδημίας του Covid-19 (πλήρως ή μερικώς). Εάν αυτό ισχύ-
σει, θα υπάρχουν στο μέλλον κλάδοι που θα φθίνουν ή θα παραμένουν στάσιμοι (πα-
ραδοσιακό εμπόριο, εστίαση, τουρισμός, πολιτιστικές δραστηριότητες, ενοικίαση ακι-
νήτων εμπορικής χρήσης, εμπόριο αυτοκινήτων κ.ά.) ή αντιθέτως θα υπάρξουν κλάδοι 
που θα ευνοηθούν (κλάδος υγείας, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, είδη 
τρέχουσας κατανάλωσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οικοδομές για όσο καιρό 
διατηρηθεί η ακραία υψηλή ρευστότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία 
κ.ά). Σε αντίστιξη με τις διαρθρωτικές αλλαγές του παραγωγικού συστήματος, ενδέχε-
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ται να υπάρξει διαρθρωτική αλλαγή και στην σύνθεση των επαγγελμάτων και των ειδι-
κοτήτων στο εσωτερικό των επαγγελμάτων (π.χ. μείωση της απασχόλησης στην υλική 
παραγωγή, στο λιανικό εμπόριο και στον τουρισμό, αύξηση στην πληροφορική και 
στους κλάδους έντασης τεχνολογίας κ.ά.) καθώς η ζήτηση για εργασία θα μεταβληθεί 
σε βάρος των επαγγελμάτων της βιομηχανίας (εκτός των τροφίμων και ποτών, της 
βιομηχανίας φαρμάκων κλπ), του τουρισμού και όσων κλάδων θα αντιμετωπίσουν πε-
ριορισμό της ζήτησης που τους απευθύνεται, ενώ θα αυξηθεί η ζήτηση για εργασία σε 
ανερχόμενους κλάδους.  
Τρίτον, διαρθρωτική μεταβολή θα υπάρξει πιθανόν για τις μικρές επιχειρήσεις 
(ιδιαίτερα με λιγότερους από 10 εργαζόμενους), που δεν διαθέτουν τα μέσα ή τους 
βαθμούς ελευθερίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Πολλές από αυτές συντηρούνται 
αποκλειστικά και μόνο χάρη στην ποσοτική νομισματική χαλάρωση. Οι επιχειρήσεις 
αυτές θα είναι πιο δύσκολο να ξαναβρούν το επίπεδο παραγωγής που είχαν πριν από 
την υγειονομική κρίση (εκτός αν ανήκουν σε κλάδους που ευνοούνται από τις αλλαγές 
στην κλαδική σύνθεση του παραγωγικού συστήματος, π.χ. στην πληροφορική). Θα 
μπορούσαν να υπερβούν τις δυσκολίες τους, ενδεχομένως με στήριξη από το τραπε-
ζικό σύστημα και αναθεωρώντας τους γενικούς προσανατολισμούς τους, σχεδιάζο-
ντας νέα προϊόντα, κάνοντας αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής τους κ.ά.  
Τέταρτη διαρθρωτική μεταβολή που πιθανόν επέρχεται είναι η επέκταση της 
εξ’ αποστάσεως εργασίας η οποία αυξάνεται εκθετικά, και της οποίας τα πλεονε-
κτήματα για τις επιχειρήσεις έγιναν φανερά στην διάρκεια του 2020 (μείωση των χρό-
νων μετακίνησης από και προς τον χώρο εργασίας, δυνατότητα καλύτερης οργάνω-
σης της οικογενειακής ζωής, εξοικονόμηση χώρων και δαπανών που πραγματοποιούν 
οι επιχειρήσεις για ενοικίαση, μείωση των νεκρών χρόνων παραγωγής κλπ), παρά τα 
μειονεκτήματα της τηλεργασίας (εμπόδια στην αποτελεσματικότερη οργάνωση της 
εργασίας, ασαφή όρια των ωραρίων, έλλειψη χώρων και εξοπλισμού στο εσωτερικό 
της οικίας, αίσθηση κοινωνικής απομόνωσης κλπ). 
Πέμπτον, η αύξηση των τιμών των κατοικιών είναι μια διαδικασία που ήδη βρί-
σκεται σε εξέλιξη εξαιτίας της αυξημένης ρευστότητας που διοχετεύεται στην 
αγορά ακινήτων. Η αυξημένη ρευστότητα, σε όλες τις χώρες, οφείλεται στην νομι-
σματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και ευνοεί την εμφάνιση της κερδοσκοπικής 
“φούσκας” στην αγορά των κατοικιών. Αυτό μπορεί να δώσει νέα ώθηση στον κλάδο 
της οικοδομής. Μπορεί όμως να αποτελέσει πρόβλημα για όσους θέλουν να αποκτή-
σουν κατοικία, ιδιαίτερα δε τους νέους για τους οποίους οι προοπτικές απασχόλησης 
δεν είναι θετικές (διότι οι νέοι εργάζονται συχνότερα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 
έχουν την μικρότερη εργασιακή πείρα και ως εκ τούτου απολύονται ευκολότερα, και 
αποτελούν μεγάλο ποσοστό των επισφαλώς εργαζομένων). Επιπλέον, η αύξηση των 
τιμών των κατοικιών συνήθως συμπαρασύρει στην άνοδό της και το ύψος των ενοικί-
ων. Οι προοπτικές αυτές αφορούν σε μικρότερο βαθμό τα εμπορικά ακίνητα, για τα 
οποία η ζήτηση θα επηρεαστεί αρνητικά εάν επεκταθούν σημαντικά η τηλεργασία και 
το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Έκτον, αλλαγές στην σύνθεση της ζήτησης έχουν αυξημένη πιθανότητα να 
επέλθουν ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων. Τα ιστορικά δεδομένα συνηγο-
ρούν υπέρ της εκτίμησης ότι μετά την επιδημία θα εισέλθουμε σε περίοδο διατήρησης 
της αβεβαιότητας που ευνοεί την αναζήτηση μεγαλύτερης ασφάλειας. Αυτό οδηγεί σε 
αυξημένο ρυθμό αποπληρωμής των χρεών, επομένως μείωσης (α) των δαπανών για 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά εκ μέρους των νοικοκυριών και (β) των επενδύσεων παγί-
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ου κεφαλαίου εκ μέρους των επιχειρήσεων. Ωστόσο, σε αυτήν την τάση μείωσης της 
κατανάλωσης και της επένδυσης αντιτίθενται τα αποτελέσματα από την αυξημένη 
ρευστότητα που βρίσκεται στην διάθεση των εύπορων νοικοκυριών.  
Έβδομον, είναι μεγάλη η πιθανότητα να υπάρξει υποχώρηση του αριθμού των 
τουριστών κάτω από τα υψηλά επίπεδα που είχε προσεγγίσει πριν από την υγειονομι-
κή κρίση. Αυτό πιθανόν δεν θα αφορά το 2021, ίσως και το 2022, διότι κατά τα έτη 
αυτά είναι εύλογο να εκτονωθεί η πίεση που δέχθηκαν οι καταναλωτές από τα 
lockdown και να αυξήσουν τις δαπάνες τους για ταξίδια, καθένας ανάλογα με τα ει-
σοδήματά του. Η περιστολή της καταναλωτικής δαπάνης, πιθανότατα θα αφορά τα 
έτη που θα ακολουθήσουν την αρχική περίοδο ευφορίας που θα συνοδεύει την έξοδο 
από την υγειονομική κρίση. Σε αντίθεση με αυτές τις τάσεις μείωσης της ζήτησης για 
τουριστικές υπηρεσίες, ενδέχεται να αναπτυχθεί μια αντίρροπη τάση προτίμησης των 
ευρωπαίων περιηγητών για κοντινούς προορισμούς, η οποία θα απέκλειε την Ασία και 
την Αφρική και θα έστρεφε τις τουριστικές ροές προς προορισμούς που είναι υγειονο-
μικά ασφαλέστεροι. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημίας θα πρέπει επομέ-
νως να θεωρείται, εκτός των άλλων, και ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας του τουρι-
σμού. Ενδεχόμενη είναι και η υποχώρηση του παραδοσιακού εμπορίου, ιδιαίτερα μετά 
το πρώτο έτος εκτόνωσης των διαθέσεων των καταναλωτών να επισκεφθούν μετά 
από μεγάλο χρονικό διάστημα τα καταστήματα. Κρίσιμος παράγοντας για τον βαθμό  
πραγματοποίησης αυτής της διαρθρωτικής αλλαγής, από το παραδοσιακό εμπόριο 
στο ηλεκτρονικό και στις παραδόσεις των εμπορευμάτων στο σπίτι, θα είναι η εικόνα 
που διαμόρφωσαν οι καταναλωτές σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που προ-
σέφεραν οι εταιρίες κούριερ και ταχυδρομείου στην διάρκεια των lockdown.  
Όγδοον, η συνέχιση και η περαιτέρω ανάπτυξη κερδοσκοπίας σε περισσότερους 
τομείς (ακίνητα και ιδιαίτερα κατοικίες, μετοχές, ομόλογα κλπ) είναι μια πολύ πιθανή 
εξέλιξη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ποσότητα χρήματος που δημιουργήθηκε 
από τις κεντρικές τράπεζες  στην διάρκεια του 2020 αυξήθηκε κατά περίπου 7 τρισε2 -
κατομμύρια δολάρια στις αναπτυγμένες χώρες (αύξηση περίπου 67% έναντι του 2019) 
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι θεαματικές αυξήσεις των κρατικών ελλειμμάτων. 
Οι κάτοχοι αυτής της περίσσειας χρήματος το τοποθετούν, και κατά τα φαινόμενα θα 
συνεχίσουν να τοποθετούν, στις αγορές μετοχών, ακινήτων, ομολόγων κλπ, ανεβάζο-
ντας τις τιμές και δημιουργώντας κερδοσκοπικές “φούσκες”.     
Ένατον, είναι πολύ πιθανό ότι οι κυβερνήσεις θα εκπονήσουν μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και επιστροφής στα πρω-
τογενή πλεονάσματα (προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η μείωση του δημοσίου 
χρέους). Αυτό θα ισοδυναμεί, ως συνήθως, με πρόγραμμα λιτότητας για τον κόσμο 
της εργασίας. 
Δέκατον, με αυτά τα δεδομένα, εάν ισχύσουν, είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι 
δεν θα υπάρξουν φαινόμενα κοινωνικής κρίσης σχετιζόμενα με τις μειώσεις ή με 
την στασιμότητα της αγοραστικής δύναμης των μισθών, με την υπερτίμηση των ενοι-
κίων και των τιμών των κατοικιών, την άνοδο των ανισοτήτων μεταξύ κατόχων κεφα-
λαίου και μισθωτής εργασίας, την επιδείνωση της κατάστασης σημαντικών κλάδων 
παραγωγής. Δεν θα πρέπει να μας αιφνιδιάσει εάν μετά την αρχική περίοδο ανάκαμ-
ψης της οικονομίας υπάρξει αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται 

 Οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν κρατικά ομόλογα από τα κράτη προκειμένου αυτά να χρη2 -
ματοδοτήσουν τα ελλείμματά τους και εξυπηρετούν αυτήν την αγορά με νέο χρήμα που δη-
μιούργησαν.  
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κάτω από το κατώφλι της φτώχειας ή σε κατάσταση υλικής στέρησης (εάν βεβαίως 
πραγματοποιηθούν οι δυσμενείς μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις που 
περιγράψαμε ανωτέρω).  
Η ανωτέρω περιγραφή της κατάστασης που διαμορφώνεται πριν από το τέλος της 
επιδημίας του Covid-19 δεν θα πρέπει να γίνει αντιληπτή τόσο ως πρόβλεψη (ενός 
ούτως ή άλλως εξαιρετικά αβέβαιου μέλλοντος) αλλά περισσότερο ως η περιγραφή 
των κινδύνων που έχουν εμφανιστεί για τις εργαζόμενες τάξεις, τους ανέργους, τους 
επισφαλώς εργαζόμενους, και όλες τις κοινωνικές ομάδες που δεν ανήκουν στην κυ-
ρίαρχη αστική τάξη και τους συμμάχους της. Σε ποιο βαθμό οι κίνδυνοι αυτοί θα μετα-
τραπούν σε πραγματικότητα εξαρτάται από τις κοινωνικές αντιστάσεις και τους πολι-
τικούς αγώνες που θα αναπτυχθούν.  

Ένα σχέδιο για την έξοδο από την οικονομική ύφεση
Κατά την έξοδο από την υγειονομική κρίση, το πρώτο καθήκον της κυβερνητικής πολι-
τικής θα έπρεπε να είναι η χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμών πόρων της χώρας 
που τέθηκαν σε αργία εξαιτίας της επιδημίας. Αυτό το καθήκον προκύπτει για την κυ-
βέρνηση διότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, εάν αφεθούν οι αγορές να λειτουργούν 
ελεύθερες, χωρίς κρατική παρέμβαση, δεν θα γίνει εφικτό να πυροδοτηθεί μια αυ-
θόρμητη μεταστροφή της οικονομίας από την ύφεση στην ανάκαμψη, ούτε να δια-
σφαλιστεί η πλήρης χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού. Αντιθέτως, δεν θα 
ήταν απαισιόδοξος όποιος ανέμενε τις αυθόρμητες τάσεις της οικονομίας της αγοράς 
να οδηγήσουν σε περιστολή της ζήτησης, σε στασιμότητα ή σε ύφεση εξαιτίας των 
τάσεων των επιχειρήσεων να αντιδράσουν στην μείωση των κερδών τους με τον τρό-
πο που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. Με άλλα λόγια, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, η κρατική ρυθμιστική παρέμβαση είναι προϋπόθεση για την επίτευξη διατη-
ρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και πλήρους χρησιμοποίησης του παραγωγι-
κού δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτευχθεί διατηρήσιμος ρυθμός 
οικονομικής μεγέθυνσης στην παρούσα συγκυρία όπου ασκείται εξαιρετικά ισχυρή πίε-
ση στην ζήτηση, η κυβερνητική πολιτική θα μπορούσε (και κατά την γνώμη μας θα 
έπρεπε, εάν ήθελε να εκπροσωπεί το γενικό συμφέρον και όχι μόνον το συμφέρον 
των επιχειρήσεων) να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια στρατηγική οικονομικής μεγέ-
θυνσης που θα είχε ως κινητήρια δύναμη τις αυξήσεις των εισοδημάτων των μισθωτών 
(γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως wage-led growth, για την οποία βλ. Blecker and 
Setterfield 2019, De Jesús and López 2019, Nishi and Stockhammer 2019, Onaran and 
Galanis 2013, Blecker 2011, 2002, Stockhammer 2011, Lavoie and Stockhammer 
2011, Hein and Tarassow 2010, Hein and Vogel 2008, Bhaduri and Marglin 1990). Μια 
τέτοια στρατηγική θα αύξανε την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων των μισθωτών, 
και συνακόλουθα θα αύξανε την ιδιωτική κατανάλωση, το ΑΕΠ και τον αριθμό απα-
σχολουμένων. Κεντρική προϋπόθεση για μια τέτοια στρατηγική μεγέθυνσης ωθούμενη 
από τους μισθούς, (wage-led growth) είναι η εξής: Οι αυξήσεις της ιδιωτικής κατανά-
λωσης προκειμένου να προκαλούν μεγάλες αυξήσεις στο ΑΕΠ και να ενεργοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό τους πόρους της οικονομίας που αργούν, θα πρέπει να μπορούν να 
επαναλαμβάνονται ώστε να δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Επο-
μένως, μια αρχική ώθηση της ζήτησης θα έπρεπε να ενεργοποιεί έναν ενάρετο κύκλο 
που παράγει διαδοχικές αυξήσεις της ζήτησης έως ότου ο βαθμός χρησιμοποίησης 
του παραγωγικού δυναμικού προσεγγίσει την πλήρη χρησιμοποίησή του (Nah and 
Lavoie 2019). Όπως δείχνει η εφετινή ετήσια έκθεση του ΙΝΕΚ (αλλά και οι αντίστοιχες 
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εκθέσεις προηγουμένων ετών), οι βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση μιας τέτοιας 
πολιτικής στην Κύπρο πληρούνται.  
Μια τέτοια στρατηγική οικονομικής μεγέθυνσης ωθούμενη από τους μισθούς θα 
έπρεπε να προκριθεί, και για τους εξής λόγους: Πρώτον, η αύξηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου υπό τις παρούσες συνθήκες είναι απίθανη (Arestis and 
Sawyer 2005), διότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται ως κίνητρο, προκειμένου να αυξήσουν 
το παραγωγικό τους δυναμικό, τρεις συνθήκες, εκ των οποίων (α)  οι εγκαταστάσεις 
τους να έχουν πλησιάσει την πλήρη χρησιμοποίηση, (β) η προσδοκώμενη κερδοφορία 
των νέων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου να είναι υψηλή, και (γ) η αβεβαιότητα να είναι 
μειωμένη. Ωστόσο, καμιά από τις τρεις αυτές συνθήκες δεν πληρούται στην παρούσα 
συγκυρία, και θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου δεν είναι μια εφικτή λύση για την έξοδο της οικονομίας από την 
ύφεση (εκτός βεβαίως εάν εφευρεθούν πειρατικές λύσεις σαν και αυτή των “χρυσών 
διαβατηρίων”). Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων με 
χρήση Ευρωπαϊκών πόρων, θα ήταν βεβαίως σημαντικό όφελος, αλλά δεν θα ήταν 
αρκετό μόνο του να σύρει την οικονομία εκτός ύφεσης με δεδομένο το ύψος των πό-
ρων που σχεδιάζεται να διατεθούν. Τρίτον, η αύξηση των καθαρών εξαγωγών (δηλα-
δή η διαφορά εξαγωγών-εισαγωγών) που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρι-
σμό, και η συμβολή τους στο ΑΕΠ εμφανίζεται ως δύσκολο εγχείρημα, διότι οι εξαγω-
γές, μετά ίσως από μια πρώτη διετία ευφορίας για το τέλος της επιδημίας, θα βρίσκο-
νται σε κατάσταση αβεβαιότητας για τους λόγους που περιγράψαμε στην πρώτη ενό-
τητα του κεφαλαίου αυτού. Ωστόσο, η διατήρηση ενός ισοσκελισμένου ή έστω ελα-
φρώς ελλειμματικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί αναγκαίο παράγοντα 
για την εφαρμογή μιας πολιτικής οικονομικής μεγέθυνσης ωθούμενης από τους μι-
σθούς (όπως εξάλλου και για την εφαρμογή κάθε άλλης πολιτικής). Με αυτά τα δε-
δομένα, η επιδίωξη μιας ανάκαμψης ωθούμενης από τους μισθούς εμφανίζεται ως η 
πλέον ορθολογική και ταυτοχρόνως κοινωνικά δίκαιη λύση που θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση.  
Σε σχέση με τον κοινωνικά δίκαιο χαρακτήρα μιας ανάκαμψης της οικονομίας μέσω 
των αυξήσεων των μισθών, θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής: Η σχέση μεταξύ του 
μέσου μισθού και του ποσοστού ανεργίας μετατοπίστηκε κατά την περίοδο εφαρμο-
γής του μνημονιακού προγράμματος και μέχρι το τέλος του 2015, έτσι ώστε υπήρξε 
απαξίωση της εργασίας (δηλαδή μείωση της αξίας των εργασιακών ικανοτήτων των 
μισθωτών). Με άλλα λόγια, από την αρχή του 2013, για οποιαδήποτε δεδομένη τιμή 
του ποσοστού ανεργίας ο μέσος πραγματικός μισθός είναι τώρα μικρότερος σε σχέση 
με το 2012 και τα προηγούμενα έτη. Αυτή η διαρθρωτική μετατόπιση δημιούργησε ένα 
κενό μεταξύ του μέσου πραγματικού μισθού και της παραγωγικότητας της εργασίας 
και οδήγησε έτσι σε θεαματική αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας 
(βλ. για όλες τις ανωτέρω εξελίξεις στην αμοιβή εργασίας βλ. στο Κεφάλαιο 2). Αποτε-
λεί λοιπόν ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης να σχεδιαστεί και να επιδιωχθεί η εφαρμογή 
μιας αναδιανομής του εισοδήματος προς όφελος της εργασίας. Αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μειώνοντας το ποσοστό ανεργίας αλλά επίσης μεταρρυθμίζοντας την 
αγορά εργασίας (Howell, 2019). Μια τέτοια πολιτική θα ήταν, όχι μόνο κοινωνικά δί-
καιη, αλλά και αναγκαία για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής μεγέθυν-
σης της οικονομίας ωθούμενης από τους μισθούς (King 2019). Συνοψίζοντας, η ανα-
διανομή του εισοδήματος υπέρ των μισθωτών και οι αναγκαίες για αυτό διαρ-
θρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας έχουν διπλό χαρακτήρα: είναι κοινωνι-
κά δίκαιες αλλά αποτελούν επίσης και συστατικά στοιχεία μιας διαδικασίας οι-
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κονομικής μεγέθυνσης που ωθείται από τους μισθούς (Stockhammer, Onaran and 
Ederer, 2009), δηλαδή μιας διαδικασίας οικονομικής μεγέθυνσης για τον τερμα-
τισμό της οικονομικής ύφεσης (με την υποχρέωση το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-
γών να παραμένει ισοσκελισμένο ή να παρουσιάζει μικρά μόνον ελλείμματα). 


Ο ενάρετος κύκλος οικονομικής μεγέθυνσης ωθούμενης από τους μισθούς
Ο ενάρετος κύκλος οικονομικής μεγέθυνσης ωθούμενης από τις αυξήσεις των μισθών, 
οι οποίες θα παράγουν επαναλαμβανόμενες αυξήσεις της ζήτησης στην μεσοπρόθε-
σμη διάρκεια, έως ότου χρησιμοποιηθούν πλήρως οι διαθέσιμοι πόροι της οικονομίας 
που σήμερα αργούν (υπό τον περιορισμό της διατήρησης ισοσκελισμένου ή ελαφρώς 
αρνητικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) συντίθεται από τις εξής σχέσεις: 
1. Οι μεταβολές της ιδιωτικής κατανάλωσης εξαρτώνται έντονα από τις μεταβολές 

του συνόλου των πραγματικών μισθών (το οποίο είναι το γινόμενο του μέσου 
πραγματικού μισθού επί τον αριθμό των μισθωτών). Επομένως, οι αυξήσεις των 
πραγματικών μισθών μετατρέπονται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αυξήσεις 
του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης.  

2. Ο ρυθμός αύξησης του όγκου του ΑΕΠ εμφανίζει ισχυρή στατιστική συσχέτιση με 
τις μεταβολές του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης. Επομένως, οι αυξήσεις της 
ιδιωτικής κατανάλωσης μετατρέπονται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αυξήσεις 
του ΑΕΠ.  

3. Η παραγωγικότητα της εργασίας παρουσιάζει ισχυρή στατιστική συσχέτιση με δύο 
μεταβλητές: (α) με τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ (McCombie, 2002) και (β) με την 
διαφορά του μισθού από τον “δίκαιο μισθό” (fair wages) (Bowles et al., 1984; 
Akerlof and Yellen, 1990), δηλαδή από εκείνο το επίπεδο μισθού που αντιστοιχεί 
στο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και το οποίο οι 
μισθωτοί θεωρούν ότι είναι δίκαιο να απολαμβάνουν. Επομένως, όταν αυξάνεται 
το ΑΕΠ (και μαζί με αυτό αυξάνεται ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού 
δυναμικού) γενικά αυξάνεται και η παραγωγικότητα της εργασίας, την οποία με την 
σειρά τους τείνουν να ακολουθήσουν οι πραγματικοί μισθοί (θεωρώντας τους άλ-
λους παράγοντες σταθερούς). 

4. Ο μέσος πραγματικός μισθός εξαρτάται από το ποσοστό ανεργίας και την παρα-
γωγικότητα της εργασίας. 

Θεωρώντας όλους τους άλλους παράγοντες ως αμετάβλητους (φορολογική πολιτική, 
ροπή των μισθωτών προς κατανάλωση, διαρθρωτικές αλλαγές κλπ), οι ανωτέρω συ-
σχετίσεις (σημεία 1 έως 4) θεωρούμενες ταυτοχρόνως συγκροτούν έναν ενάρε-
το κύκλο οικονομικής μεγέθυνσης ωθούμενης από τους μισθούς. Όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα 1.1, η πορεία του κύκλου σχηματίζεται από την διαδοχή των κόμβων 1-
2-3-4-5-1 (με κόκκινο χρώμα): Ο υψηλότερος μέσος πραγματικός μισθός (κόμβος 1) 
αυξάνει το άθροισμα του συνόλου των πραγματικών μισθών (κόμβος 2), και αυτό οδη-
γεί σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (κόμβος 3), και μέσω αυτής του ΑΕΠ (κόμ-
βος 5) και της παραγωγικότητας της εργασίας (κόμβος 5), η οποία με την σειρά της 
επιδρά θετικά στον μέσο πραγματικό μισθό (κόμβος 1), πυροδοτώντας έτσι έναν νέο 
κύκλο που ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι με τον προηγούμενο έως ότου το σύστημα συ-
ναντήσει τον περιορισμό του ισοσκελισμένου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.  
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Διάγραμμα 1.1. Ο ενάρετος κύκλος των πραγματικών μισθών, της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης, του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας της εργασίας. 

Τρεις επιπλέον δευτερεύοντες ενάρετοι κύκλοι δρουν παράλληλα και σε αλληλε-
ξάρτηση με τον κύριο κύκλο της μεγέθυνσης που ωθείται από τους μισθούς: 
1. Ο κύκλος ΑΕΠ-Απασχόλησης (κόμβοι 4-7-2-3-4), όπου η αύξηση του όγκου πα-

ραγωγής αυξάνει τον αριθμό απασχολουμένων, επομένως και το συνολικό άθροι-
σμα των μισθών, εν συνεχεία την ιδιωτική κατανάλωση και τελικά το ΑΕΠ. 
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2. (2) Ο κύκλος ΑΕΠ-ανεργίας (κόμβοι 4-7-8-1-2-3-4), όπου η αύξηση του όγκου 
του προϊόντος αυξάνει την απασχόληση και επομένως μειώνει το ποσοστό ανεργί-
ας, ευνοεί έτσι την διαπραγματευτική δύναμη των μισθωτών και αυξάνει τον μέσο 
πραγματικό μισθό, επομένως το άθροισμα του συνόλου των πραγματικών μισθών, 
την ιδιωτική κατανάλωση και το ΑΕΠ.  

3. (3) Ο κύκλος μισθών-παραγωγικότητας εργασίας (1-6-5-1), όπου οι υψηλότεροι 
πραγματικοί μισθοί ενισχύουν τα κίνητρα και την προσπάθεια των μισθωτών, και 
επομένως αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας και μέσω αυτής τον μέσο 
πραγματικό μισθό. 

Καθώς ο κύριος και οι δευτερεύοντες χρηστοί κύκλοι λειτουργούν, η υψηλότε-
ρη συνολική ζήτηση που προκύπτει από τους υψηλότερους μισθούς ενεργο-
ποιεί τους αχρησιμοποίητους πόρους της οικονομίας έως το σημείο της μέγι-
στης χρησιμοποίησης που είναι συμβατή με το ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών. 
Ωστόσο, ο ενάρετος κύκλος της μεγέθυνσης διά των μισθών δεν έχει εσωτερική κινη-
τήρια δύναμη, και επομένως πρέπει να πυροδοτηθεί από μια αρχική εξωτερική ώθηση 
(στη συνέχεια δε, μπορεί να συνεχίζεται ως αυτο-τροφοδοτούμενη διαδικασία). Υπάρ-
χουν τουλάχιστον δύο τρόποι για να δοθεί μια εξωτερική ώθηση που θα θέσει σε λει-
τουργία τον ενάρετο κύκλο:  
1.  Ο εθνικός κατώτατος μισθός μπορεί να αναλάβει, πλην όμως υπό συγκεκριμένους 

όρους, τον ρόλο της κινητήριας δύναμης του ενάρετου κύκλου. Αναγκαίος όρος 
για αυτό είναι ότι το αρχικό επίπεδο του κατώτατου μισθού πρέπει να τεθεί σε 
επίπεδο τόσο υψηλό ώστε να είναι ικανό να παράγει πολλαπλασιαστικά θετικά 
αποτελέσματα (spill-over effects) στους μισθούς και άλλων εργαζομένων που δεν 
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Εν ολίγοις, εάν το αρχικό επίπεδο του κατώτα-
του μισθού είναι αρκούντως υψηλό, θα προκαλέσει αύξηση και του μέσου μισθού 
και θα πυροδοτήσει την έναρξη της μεγέθυνσης της οικονομίας ωθούμενης από 
τους μισθούς. Ωστόσο, η εισαγωγή του εθνικού κατώτατου μισθού στις πλείστες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται ως κρατικός θεσμός που ορίζει 
το ύψος του κατώτατου μισθού χωρίς διαπραγματεύσεις και με κριτήρια της εργο-
δοτικής πλευράς κατά κύριο λόγο, έτσι ώστε το ύψος του να μην είναι τέτοιο ώστε 
να μπορεί να πυροδοτήσει τον ενάρετο κύκλο μεγέθυνσης διά των μισθών. Στην 
περίπτωση της Κύπρου , η εισαγωγή ενός ενιαίου εθνικού κατώτατου μισθού δεν 3

είναι κατάλληλη επιλογή επειδή ενδέχεται να μετατραπεί σε καθοδηγητικό μισθό 
για τους τομείς της οικονομίας, όπου απουσιάζει ή είναι αδύναμη η συλλογική δια-
πραγμάτευση των αμοιβών των μισθωτών. Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα ενδέχεται ακόμη να ασκήσει πιέσεις στους μισθούς που διαμορφώνονται 

 Στην Κύπρο ο περί κατώτατων μισθών νόμος του 1941, δίνει το δικαίωμα στο Υπουργικό Συμ3 -
βούλιο να ορίζει κατώτατους μισθούς για οποιοδήποτε επάγγελμα είτε σε ολόκληρη την επι-
κράτεια είτε σε συγκεκριμένες περιοχές ή επαρχίας, η αμοιβή των εργαζόμενων παρουσιάζε-
ται αδικαιολόγητα χαμηλή. Σήμερα βρίσκονται σε ισχύ δύο διατάγματα. Το παλαιότερο άρχισε 
να εκδίδεται από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και ανανεώνονταν μέχρι το 2012 σχεδόν σε 
ετήσια βάση. Αρχικά κάλυπτε ένα με δύο επαγγέλματα, ενώ σήμερα καθορίζει κατώτατους 
ωριαίους ή μηνιαίους μισθούς για εννέα επαγγέλματα. Από την 1 Ιανουαρίου 2020 βρίσκεται σε 
εφαρμογή και ένα δεύτερο διάταγμα που καθορίζει κατώτατους μισθούς για 13 συνολικά 
επαγγέλματα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
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στο πλαίσιο της συλλογικής διαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που αυτή 
διαβρώνεται ως αποτέλεσμα μονομερών επιλογών των εργοδοτικής πλευράς.  

2. Στην Κύπρο, επομένως, οι πολιτικές κατώτατου μισθού, για να μπορέσουν να πυ-
ροδοτήσουν τον ενάρετο κύκλο οικονομικής μεγέθυνσης ωθούμενης από τους μι-
σθούς, και να αυξήσουν τον δυναμισμό και να συντηρήσουν την αναπαραγωγή του 
ενάρετου κύκλου (King, 2019), θα πρέπει να συνδυαστούν με διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που θα ενισχύουν την διαπραγματευτική ισχύ 
των μισθωτών. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών θα πρέπει να είναι η ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Σε γενικές γραμμές 
θεωρούμε απαραίτητο: α) να ενισχυθεί η νομική υπόσταση και κατα συνέπεια η 
δεσμευτικότητα των συλλογικών συμβάσεων, β) να επεκταθεί η εφαρμογή των 
συλλογικών συμβάσεων ή έστω των κυριότερων προνοιών των συλλογικών συμβά-
σεων - συμπεριλλαμβανομένου του κατώτατου μισθού - μέσα από ένα μηχανισμό 
που θα διασφαλίζει τη δεσμευτικότητα μίας συλλογικής σύμβασης σε όλες τις επι-
χειρήσεις ενός συγκεκριμένου κλάδου και γ) να ενθαρρυνθεί η συλλογική διαπραγ-
μάτευση σε κλαδικό επίπεδο και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της σε κλάδους της 
οικονομίας που αυτή δεν υφίσταται. Η πολιτική της θέσπισης κατώτατων μισθών 
με διατάγματα θα πρέπει να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέτρο για τους εργα-
ζόμενους που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θα πρέπει 
να έχει ποιοτικές στοχεύσεις, π.χ. ο κατώτατος μισθός να εξασφαλίζει ένα αξιο-
πρεπές επίπεδο διαβίωσης (living wage), να λαμβάνει υπόψη το κόστος ζωής, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ενός επαγγέλματος κλπ. και να αναθεω-
ρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από ένα μόνιμο μηχανισμό με την απο-
τελεσματική συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων, των 
κοινωνικών εταίρων γενικότερα. 

Μια αντίρρηση που θα μπορούσε να διατυπωθεί σχετικά με την δυνατότητα υλοποίη-
σης μιας τέτοιας πρότασης για ανάκαμψη της οικονομίας με ώθηση προερχόμενη από 
τους μισθούς, είναι ο ισχυρισμός ότι οι υψηλότεροι μισθοί θα είχαν ως αποτέλεσμα να 
μειωθεί η κερδοφορία και επομένως να μειωθούν και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. 
Η κερδοφορία ωστόσο, δηλαδή η απόδοση του κεφαλαίου (rate of return on capital) 
δεν καθορίζεται μόνο από τον μέσο πραγματικό μισθό, αλλά επίσης από άλλους τρεις 
παράγοντες: (α) από την παραγωγικότητα της εργασίας, (β) από τον βαθμό χρησιμο-
ποίησης του παραγωγικού δυναμικού, και (γ) από τον λόγο προϊόντος / κεφαλαίου (δη-
λαδή τον όγκο προϊόντος που μπορεί να παράγει μια μονάδα παγίου κεφαλαίου). 
Προφανώς, η κερδοφορία μειώνεται εξαιτίας της αύξησης των μισθών, αλλά αυτή εί-
ναι μόνο η άμεση επίπτωση, την οποία θα έπρεπε κάποιος να εξετάζει από κοινού με 
τις επιπτώσεις που έχουν οι υψηλότεροι μισθοί στους ανωτέρω τρεις καθοριστικούς 
παράγοντες της κερδοφορίας. Θα διαπίστωνε τότε ότι υπάρχουν τρεις επιπλέον επι-
πτώσεις: 
Πρώτον, η αύξηση των μισθών αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας, μέσω της 
υποκίνησης των εργαζομένων και της καλύτερης ποιότητας της δουλειάς που προκύ-
πτει από την ικανοποίησή τους για τους υψηλότερους μισθούς. 
Δεύτερον, αυξάνει τον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, διότι η 
ιδιωτική κατανάλωση και η συνολική ζήτηση αυξάνονται με τους υψηλότερους μι-
σθούς, και μειώνει έτσι το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος.  
Τρίτον, αυξάνει τον λόγο δυνητικού προϊόντος/κεφαλαίου (δηλαδή το μέγιστο προϊόν 
που μπορεί να παραχθεί με μια μονάδα επενδεδυμένου κεφαλαίου) καθώς με την αυ-
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ξημένη υποκίνηση των εργαζομένων πραγματοποιούνται οικονομίες στην χρήση του 
παραγωγικού κεφαλαίου (Marx, 1975[1867]).  
Συνοψίζοντας, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες μιας βαθιάς ύφεσης όπως η τρέχουσα 
ύφεση, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, μαζί με το αρνητικό αποτέλεσμα των αυξημέ-
νων μισθών επί της κερδοφορίας, και τα έμμεσα θετικά αποτελέσματά τους (δηλαδή 
την αύξηση που θα προκαλέσουν στην παραγωγικότητα της εργασίας, στον βαθμό 
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και στον λόγο δυνητικού προϊόντος-κε-
φαλαίου). Εάν κάνουμε αυτόν τον συνυπολογισμό, γίνεται ασαφές εάν η κερδοφορία 
θα μειωθεί ή θα αυξηθεί στην διάρκεια μιας διαδικασίας ανάκαμψης της οικονομίας 
ωθούμενης από τους μισθούς (Storm and Naastepad, 2011).  
Εκτός αυτών, είναι γνωστό από παλιά πως όταν βρισκόμαστε σε βαθεία ύφεση  όπως 
η τρέχουσα ύφεση, η επένδυση σε παραγωγικό κεφάλαιο δεν αποκρίνεται στις μετα-
βολές της κερδοφορίας διότι (α) υπάρχει άφθονο πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό 
που μπορεί να ικανοποιήσει την ζήτηση και (β) οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε σε συ-
γκυρίες σαν την σημερινή, οι μακροχρόνιες προσδοκίες είναι εξαιρετικά δυσμενείς για 
επενδύσεις (Keynes, 1936). 
Μια άλλη αντίρρηση που θα μπορούσε να προβληθεί σχετικά με την δυνατότητα υλο-
ποίησης της στρατηγικής της οικονομικής μεγέθυνσης ωθούμενης από τους μισθούς, 
είναι ότι υπό όρους, οι εισαγωγές θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά εξαιτίας της 
αυξημένης εσωτερικής ζήτησης με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλο έλλειμμα στο ισο-
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να ανακοπεί η πορεία της οικονομίας προς την πλή-
ρη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της (McCombie & Thirwall, 1994). Η 
επεκτατική πολιτική θα έπρεπε σε αυτήν την περίπτωση να ανατραπεί. Καταρχάς, μια 
τέτοια κριτική έχει το μειονέκτημα ότι δεν αναφέρεται ειδικά σε μια πολιτική οικονομι-
κής μεγέθυνσης που ωθείται από τους μισθούς αλλά σε κάθε πολιτική οικονομικής 
μεγέθυνσης, η οποία ούτως ή άλλως συνοδεύεται από αύξηση της εσωτερικής ζήτη-
σης. Κατά τα άλλα, πράγματι, ένας τέτοιος κίνδυνος είναι υπαρκτός, και για να αντι-
μετωπιστεί, η ζήτηση θα έπρεπε να αυξηθεί με λελογισμένους ρυθμούς (Kaldor 1986), 
αλλιώς η αύξησή της θα εξαντλούσε αρχικά τα αποθέματα εμπορευμάτων και στην 
συνέχεια θα παρήγε μιαν ανεπιθύμητη διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών. Για να μην υπάρξει αυτή η δυσμενής εξέλιξη, θα μπορούσε να 
ασκηθεί φορολογική πολιτική αναδιανομής του εισοδήματος προς όφελος των χαμη-
λών εισοδημάτων και σε βάρος των υψηλών, διότι η ροπή προς κατανάλωση εισαγω-
γών είναι μεγαλύτερη για τα υψηλά εισοδήματα και μικρότερη για τα χαμηλά. Επίσης, 
οι εξαγωγείς τουριστικών υπηρεσιών θα έπρεπε να υποκινούνται από μια πολιτική 
ανταγωνιστικότητας ή από την φορολογική πολιτική ώστε να επιτύχουν συνθήκες που 
ευνοούν τόσο την ανταγωνιστικότητα τιμής όσο και την διαρθρωτική ανταγωνιστικότη-
τα (αύξηση της ελαστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος ως προς το ει-
σόδημα, income elasticity of exports  ). Ως τελική παρατήρηση, η επιτυχής εφαρμογή 4

μιας πολιτικής οικονομικής μεγέθυνσης ωθούμενης από τις αυξήσεις των μισθών απαι-
τεί την μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση μεταξύ της κυβέρνησης, των εργατικών 
συνδικάτων και των επιχειρήσεων (Gouzoulis and Collin, 2019, Kalecki, 1943). 

 Οι υψηλότεροι πραγματικοί μισθοί μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο βελτί4 -
ωσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (non-price competitiveness). 
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Κεφάλαιο 2 
Μισθοί και κέρδη 
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Το πρώτο κύμα της υγειονομικής κρίσης συνοδεύθηκε από μείωση του μέσου μι-
σθού κατά 3,0% στην διάρκεια του εξαμήνου Απριλίου έως Σεπτεμβρίου έναντι του 
αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2019 (δεύτερο τρίμηνο -4,7% και τρίτο τρίμηνο 
-1,4%) (διάγραμμα 2.1). Η μείωση αυτή προστέθηκε στην ιστορική υποτίμηση της ερ-
γασίας που είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως, από τον χειμώνα του 2013 έως τον 
χειμώνα του 2016 μέσω της εφαρμογής του μνημονιακού προγράμματος. Με άλλα 
λόγια, η μείωση του μέσου χρηματικού μισθού που επήλθε εξαιτίας της επιδημίας κατά 
το πρώτο κύμα της επιδημίας προστέθηκε στην διαρθρωτική μετατόπιση που πραγμα-
τοποιήθηκε στην σχέση της μισθωτής εργασίας με τις επιχειρήσεις εξαιτίας του μνη-
μονίου. Αυτή η διαρθρωτική μετατόπιση, όπως την έχει περιγράψει η έκθεση του ΙΝΕΚ 
για το έτος 2019, εμφανίζεται στο επίπεδο και στον ρυθμό μεταβολής των μισθών και 
των κερδών, επομένως και στην διανομή του προϊόντος. Το συνδυασμένο αποτέλε-
σμα της μείωσης του μέσου μισθού Απριλίου-Σεπτεμβρίου εξαιτίας της επιδημίας και 
της διαρθρωτικής μετατόπισης στην σχέση μισθών και κερδών (2013:1-2016:1) εξε-
τάζουμε σε όσα ακολουθούν σε αυτό το κεφάλαιο.  
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.1, ο μέσος χρηματικός μισθός κατά το πρώτο τρίμη-
νο του 2020 (στο εξής 2020:1) βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με το 2010:2 και το 
2013:2, αφού όμως είχε παραμείνει επί μια ολόκληρη επταετία (2013:1 έως 2019:4) 
σε επίπεδα χαμηλότερα (κάτω από την ευθεία ΑΑ’ στο διάγραμμα 2.1). Αυτή η παρα-
μονή των μισθών σε χαμηλά επίπεδα ακόμη και σε συνθήκες ανοδικής πορείας της 
οικονομικής δραστηριότητας κατά τα έτη 2015-2019, οφείλεται στο γεγονός ότι 
υπήρξε μειωμένη απόκριση του μέσου μισθού στις μειώσεις του ποσοστού ανεργίας: Η 
ανάκαμψη της παραγωγής κατά τα έτη 2015-2019 οδήγησε μεν σε μεγάλη μείωση 
του ποσοστού ανεργίας αλλά σε μικρή μόνο αύξηση του μέσου χρηματικού μισθού 
περίπου κατά 6%. Η αποδυνάμωση στην σχέση του μισθού με την ανεργία εμφα-
νίστηκε ισχυρότερη κυρίως κατά το 2018, όταν υπήρξαν μικρές μόνον αυξήσεις του 
μέσου χρηματικού μισθού (μικρότερες του 2% ετησίως, διάγραμμα 2.1) παρά την με-
γάλη υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας. 

Διάγραμμα 2.1. Μέσος χρηματικός μισθός (τρέχουσες μεταβολές και δείκτης με 
βάση το έτος 2006=100, τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-2020:3 εποχικά διορθωμένα). 
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Διάγραμμα 2.2. Ετήσιες μεταβολές του μέσου χρηματικού μισθού και ποσοστό 
απασχόλησης (ποσοστό απασχόλησης = αριθμός απασχολουμένων ως ποσοστό του 
πληθυσμού, τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-2020:3 εποχικά διορθωμένα). 

Μεθοδολογικό σημείωμα 2.1. Ορισμός του μέσου χρηματικού μισθού
Ως μέτρο της αμοιβής εργασίας θεωρούμε τον ακαθάριστο χρηματικό μισθό, ο 
οποίος δεν περιλαμβάνει τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, σε αντίθεση με τις 
ακαθάριστες (ή μικτές) χρηματικές αποδοχές που τις περιλαμβάνουν. Ο όρος μι-
κτές ή ακαθάριστες αποδοχές αναφέρεται στο γεγονός ότι πρόκειται για τις αμοι-
βές με την ευρύτερη έννοια, διότι περιλαμβάνουν, πέραν του καθαρού μισθού (take-
home pay), τον φόρο εισοδήματος που έχει προκαταβληθεί, τις ασφαλιστικές ει-
σφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη, και κάθε άλλου είδους παροχές που 
μπορούν να εκληφθούν ως αμοιβή εργασίας. Ο όρος μέσες αποδοχές αναφέρεται 
στο γεγονός ότι πρόκειται για την αμοιβή ανά απασχολούμενο. Ο όρος χρηματικός 
μισθός (γνωστός και ως ονομαστικός μισθός) αναφέρεται στον μισθό σε ευρώ, σε 
αντιπαράθεση με τον πραγματικό μισθό που αναφέρεται σε αγοραστική δύναμη, 
δηλαδή σε ένα “καλάθι” αγαθών και υπηρεσιών που ο ονομαστικός μισθός μπορεί να 
αγοράσει. Επομένως, ο ακαθάριστος χρηματικός μισθός είναι ο μισθός μετά την 
παρακράτηση των εργοδοτικών εισφορών και πριν την παρακράτηση του φόρου ει-
σοδήματος και των εισφορών του εργαζόμενου στο ασφαλιστικό του ταμείο. Οι μέ-
σες μικτές (χρηματικές) αποδοχές (ή απλώς μέσες μικτές αποδοχές) είναι ένα μέ-
γεθος το οποίο αφορά στον υπολογισμό του κόστους εργασίας επειδή περιλαμβάνει 
όλα όσα δαπάνησε η επιχείρηση για να απασχολήσει τον εργαζόμενο, ενώ ο μέσος 
ακαθάριστος χρηματικός μισθός, που δεν περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές, 
αφορά στον υπολογισμό του εισοδήματος του μισθωτού. 

Το γεγονός ότι ο μέσος μισθός κατά το 2018-2019 δεν ακολούθησε πλήρως την αύ-
ξηση της απασχόλησης και την συνακόλουθη μείωση του ποσοστού ανεργίας φαίνεται 
στο Διάγραμμα 2.2. Κατά το 2019 οι αυξήσεις των μισθών ήταν μεγαλύτερες από το 
2018 (ανήλθαν σε περίπου 2% ετησίως) αλλά και πάλι οι αυξήσεις αυτές ήταν αναντί-
στοιχες της μεγάλης αύξησης της απασχόλησης (βλ. την σύγκριση της ευθείας ΑΑ’ με 
την ΒΒ’, διάγραμμα 2.2). Με αυτά τα δεδομένα, αρκούσε η μείωση του μέσου μισθού 
κατά το εξάμηνο Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2020 κατά 3,0% έναντι του αντίστοιχου εξα-
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μήνου του 2019 ώστε ο μέσος χρηματικός μισθός να υποχωρήσει στο επίπεδο 
που είχε 13 χρόνια πριν (κατά το 2008:1) (διαγράμματα 2.1, 2.3). 
Προβλέπεται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι μειώσεις των 
αποδοχών εργασίας στην Κύπρο κατά το 2020 συνολικά θα είναι οι μεγαλύτε-
ρες (μαζί με την Ελλάδα) σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του νότου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόβλεψη φαίνεται στο Διάγραμμα 2.3, από το οποίο 
διαπιστώνουμε και τα εξής: 
• Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου που φαίνονται στο διά-

γραμμα 2.3, στην Κύπρο και στην Ελλάδα οι αποδοχές εργασίας κατά την πενταε-
τία 2015-2019, δεν ανέκαμψαν ουσιαστικά ώστε να αναιρεθούν οι μειώσεις των 
μισθών της περιόδου όξυνσης της κρίσης (2013-2014). Στις υπόλοιπες χώρες του 
νότου, αντιθέτως, παρατηρούμε κατά την ίδια περίοδο (2015-2019) μικρές μειώ-
σεις ή στασιμότητα και εν συνεχεία μικρές μεν αλλά αξιοσημείωτες αυξήσεις. 

• Επιπλέον, σε αυτές τις χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Σλοβενία), δεν ανα-
μένεται να σημειωθεί μείωση των μέσων αποδοχών κατά το 2020, αντιθέτως ανα-
μένεται οριακή μεν αλλά υπαρκτή αύξηση. 

• Η Κύπρος διατηρεί μια από τις κατώτερες θέσεις στην κατάταξη των χωρών της 
ευρωζώνης με κριτήριο το επίπεδο των μέσων μικτών ετήσιων αποδοχών, πριν 
ωστόσο από την Σλοβενία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. 
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Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

Στο διάγραμμα 2.4 φαίνεται η κατάταξη επιλεγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με βάση τις ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές εργασίας ανά μισθωτό κατά το 2020. Εί-
ναι ευδιάκριτη η ταξινόμηση των χωρών σε τρεις ομάδες: Οι χώρες του ευρωπαϊκού 
βορρά μαζί με τη Γαλλία αποτελούν την ομάδα των υψηλών αποδοχών (μεγαλύτερων 
των 48 χιλιάδων ευρώ ετησίως), ακολουθεί με 44,7 χιλιάδες ευρώ η Γερμανία στο  
μεταίχμιο μεταξύ πρώτης και δεύτερης ομάδας χωρών, οι οποίες διατηρούν ενδιάμε-
σες και χαμηλές αποδοχές εργασίας. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις έξι χώρες 
της Μεσογείου (21 έως 42 χιλιάδες ευρώ ετησίως). Μια τρίτη ομάδα (η οποία δεν πε-
ριλαμβάνεται στο διάγραμμα), με αποδοχές μικρότερες των 21 χιλιάδων ευρώ αποτε-
λείται από πρώην σοσιαλιστικές χώρες.  

Διάγραμμα 2.5. Αγοραστική δύναμη του μέσου χρηματικού μισθού (έτος βάσης 
2006=100, σε χιλιάδες ευρώ, στοιχεία 2006:1-2020:3, εποχικά διορθωμένα). 
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Στο διάγραμμα 2.5 φαίνεται η αγοραστική δύναμη του μέσου χρηματικού μισθού, δη-
λαδή ο μέσος πραγματικός μισθός. Μετά από μια περίοδο σχετικής σταθερότητας 
(2006-2012, παρά τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις), κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012 
εκκίνησε η μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού υπό την πίεση της αυ-
ξανόμενης ανεργίας, και η μείωση συνεχίστηκε από το 2013 μέχρι το καλοκαίρι του 
2014 ως επίπτωση του μνημονιακού προγράμματος. Η μείωση αυτή ανήλθε το 2014:3 
σε 11% έναντι του μέσου επιπέδου της περιόδου σταθερότητας 2006:1-2012:1. Η 
άνοδος που επακολούθησε από τον χειμώνα του 2015 και μέχρι το 2016:1, οφειλόταν 
αποκλειστικά στον αποπληθωρισμό, ο οποίος προκλήθηκε από την διαδικασία της 
εσωτερικής υποτίμησης. Εν συνεχεία, από το 2017:1, η αγοραστική δύναμη του μέσου 
μισθού παρέμεινε σταθερή στο ίδιο επίπεδο παρά το γεγονός ότι υπήρξε τότε μείωση 
του ποσοστού ανεργίας και θα περιμέναμε ότι αφού έγιναν έτσι ευνοϊκότεροι οι όροι 
της διαπραγμάτευσης για τον κόσμο της εργασίας, θα υπήρχαν και αυξήσεις του μέ-
σου πραγματικού μισθού. Μόνο κατά το 2019 επανήλθε μικρή αύξηση στην αγοραστι-
κή δύναμη των μισθών καθώς το ποσοστό ανεργίας είχε μειωθεί σε επίπεδα έτι χαμη-
λότερα. Το πρώτο κύμα της υγειονομικής κρίσης, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 
2020, μείωσε την αγοραστική δύναμη των μισθών κατά 3,5% έναντι του αντίστοι-
χου τριμήνου του 2019, πλην όμως κατά το τρίτο τρίμηνο ο μέσος πραγματικός 
μισθός επανήλθε στα επίπεδα του δευτέρου εξαμήνου του 2019.  
Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού 
βρίσκεται σήμερα στο επίπεδο του 2013. 

Μεθοδολογικό σημείωμα 2.2. Ο σχηματισμός του πραγματικού μισθού

• Οι απαιτήσεις των μισθωτών, όσον αφορά τον χρηματικό μισθό τους, μακροχρο-
νίως τείνουν να ευθυγραμμιστούν με τον πληθωρισμό.  

• Ο βαθμός κατά τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται εξαρτάται από τον συσχετισμό δυ-
νάμεων μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, ο οποίος περιγράφεται σε μεγά-
λο βαθμό από το ποσοστό ανεργίας, αλλά και από την διαπραγματευτική ισχύ 
των δύο πλευρών, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την συνδικαλιστική 
οργάνωση και από το θεσμικό (νομικό ή εθιμικό) πλαίσιο των εργασιακών σχέ-
σεων.  

• Ως συνέπεια, οι χρηματικές αποδοχές εργασίας είναι υψηλότερες όπου και όταν 
οι τιμές είναι υψηλότερες, το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλότερο και η διεκδικη-
τική ισχύς των εργαζομένων μεγαλύτερη.  

• Το ποσοστό ανεργίας και η συνδικαλιστική ισχύς των μισθωτών περιγράφουν τον 
βραχυχρόνιο συσχετισμό δυνάμεων ενώ το θεσμικό (νομικό ή εθιμικό) πλαίσιο 
λειτουργεί ως “μνήμη” που συμπυκνώνει τον παρελθόντα συσχετισμό δυνάμεων 
που έχει αποκρυσταλλωθεί σε σταθερούς κανόνες οι οποίοι γίνονται σεβαστοί 
από τις δύο ανταγωνιστικές πλευρές (εργασία και κεφάλαιο). 
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Στο διάγραμμα 2.6 φαίνονται οι μέσες χρηματικές αποδοχές εργασίας σε σχέση με το 
ποσοστό ανεργίας. Προκύπτει από την σύγκριση αυτή, ότι τα δύο μεγέθη παρουσιά-
ζουν ισχυρή συσχέτιση, με την έννοια ότι οι μεταβολές του ποσοστού ανεργίας προ-
καλούν αντίστοιχες μεταβολές στις μέσες ονομαστικές αποδοχές. Αυτό συμβαίνει 
επειδή το ποσοστό ανεργίας περιγράφει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ εργασίας 
και κεφαλαίου στην αγορά εργασίας, από τον οποίο εξαρτώνται οι μισθοί. Στο διά-
γραμμα 2.7 φαίνεται η αντίστοιχη συσχέτιση των πραγματικών αποδοχών σε σχέση με 
το ποσοστό ανεργίας.  Από τις δύο συσχετίσεις των διαγραμμάτων 2.7 και 2.8 προκύ-
πτουν τα εξής:  
Τόσο η συσχέτιση των ονομαστικών αποδοχών όσο και των πραγματικών αποδοχών με 
το ποσοστό ανεργίας δείχνουν ότι στη διάρκεια του 2013 και κατά τους πρώτους 
μήνες του 2014 υπήρξε διαρθρωτική μετατόπιση στην διανομή του εισοδήμα-
τος από την εργασία προς στο κεφάλαιο. Την εν λόγω μετατόπιση περιγράφουν 
στα δύο διαγράμματα 2.6 και 2.7 οι ευθείες ΑΑ’ και ΒΒ’, όπου ΑΑ’ είναι η γραμμή συ-
σχέτισης μισθών και ανεργίας πριν από το 2013 και ΒΒ’ η γραμμή συσχέτισης μετά το 
2012. Κάθε μία από τις γραμμές αυτές εκφράζει την σταθερή σχέση που ισχύει για μια 
ολόκληρη χρονική περίοδο μεταξύ μισθού και ανεργίας. Κάθε μετατόπιση της γραμ-
μής συσχέτισης προς τα κάτω (όπως από την ΑΑ’ στην ΒΒ’) αντιστοιχεί σε υποτίμηση 
της αξίας των εργασιακών ικανοτήτων των μισθωτών. Συγκεκριμένα, η μετατόπιση 
αυτή δείχνει ότι οι δυνάμεις της εργασίας επιτυγχάνουν τώρα, για το ίδιο ποσοστό 
ανεργίας, μικρότερη αμοιβή επειδή οι τροποποιημένες θεσμικές συνθήκες (με τυπική 
ή άτυπη μορφή) που προέκυψαν από πολιτικές αποφάσεις λειτουργούν υπέρ των επι-
χειρήσεων και αποδυναμώνουν την διαπραγματευτική ισχύ των μισθωτών. Στην περί-
πτωση της Κύπρου, η υποτίμηση της εργασίας επήλθε ως αποτέλεσμα της εφαρμο-
γής του μνημονιακού προγράμματος σε βάρος των μισθωτών που εργάζονται στον 
επιχειρηματικό τομέα. 
Στο εξής, και έως ότου μεταβληθούν εκ νέου οι διαρθρωτικές, θεσμικές συνθήκες 
που επηρεάζουν στον συσχετισμό δυνάμεων εργασίας και κεφαλαίου, η σχέση του 
πραγματικού μισθού και του ποσοστού ανεργίας θα περιγράφεται από την γραμμή συ-
σχέτισης ΒΒ’. 
Η μείωση των αποδοχών εργασίας κατά το 2020:2, που προήλθε από τις επιπτώσεις 
της επιδημίας και από τον τρόπο με τον οποίο το κράτος την διαχειρίστηκε, είχε ως 
αποτέλεσμα οι μέσες αποδοχές να διαμορφωθούν σε ένα αφύσικα χαμηλό επίπεδο, 
με την έννοια ότι δεν αντιστοιχούσαν στο τρέχον ποσοστό ανεργίας (είχαν δηλαδή 
απομακρυνθεί από την γραμμή συσχέτισης ΒΒ’). Επειδή δεν υπήρξαν κρατικές πα-
ρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις κατά το καλοκαίρι, και 
συνεπώς οι συνθήκες παρέμειναν αμετάβλητες, υπήρξε επαναφορά των αποδοχών 
στο κανονικό τους επίπεδο κατά το 2020:3 (δηλαδή την επαναφορά του σημείου G 
πλησίον της γραμμής ΒΒ’).  
Αυτό συνέβη διότι δεν υπήρξαν εκ μέρους της κυβέρνησης διαρθρωτικές παρεμβά-
σεις που θα μετατόπιζαν την ευθεία ΒΒ’ ακόμη περισσότερο προς τα κάτω, οπότε η 
μείωση των αποδοχών του 2020:2 θα έτεινε να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. Ωστό-
σο, επειδή οι κάτοχοι κεφαλαίου έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας της επιδημίας τις οποί-
ες θα επιθυμούσαν να καλύψουν, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι παραμένει ανοιχτό 
το ενδεχόμενο τέτοιων παρεμβάσεων (διαρθρωτικών αλλαγών) στην αγορά εργασίας.   
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Διάγραμμα 2.6. Συσχέτιση των μέσων ακαθάριστων χρηματικών αποδοχών εργασίας 
με το ποσοστό ανεργίας (τριμηνιαία στοιχεία 2010:1-2020:3 εποχικά διορθωμένα). 

Διάγραμμα 2.7. Συσχέτιση των μέσων ακαθάριστων πραγματικών αποδοχών εργασίας 
με το ποσοστό ανεργίας (τριμηνιαία στοιχεία 2009:1-2020:3, εποχικά διορθωμένα). 

Πηγή: Ameco Database, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
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Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

Διάγραμμα 2.8. Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στις χώρες της νότιας 
Ευρώπης (2010:1-2020:2, τριμηνιαία στοιχεία, κινητός μέσος 4 τριμήνων). 

Στο Διάγραμμα 2.8 φαίνονται οι μεταβολές του μοναδιαίου κόστους εργασίας για τις 
χώρες της ευρωζώνης που εθίγησαν περισσότερο από την κρίση στην διάρκεια της 
δεκαετίας του 2010, δηλαδή για τις χώρες της νότιας Ευρώπης. Κατά το 2020:2, πα-
ρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας έναντι του 2019:4 στις 
υπό εξέταση χώρες, παρά την μείωση ή την στασιμότητα της μέσης αμοιβής εργασί-
ας. Αυτό συνέβη επειδή ο όγκος της παραγωγής υποχώρησε κατά το 2020:2 σε μεγα-
λύτερο βαθμό από την αντίστοιχη μείωση των αμοιβών εργασίας.  
Η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας μειώνει την κερδοφορία των επιχειρήσε-
ων, δημιουργώντας έτσι συνθήκες που ευνοούν την διαμόρφωση, εκ μέρους των επι-
χειρήσεων και της κυβέρνησης, μιας απαίτησης να υπάρξει “διόρθωση” της διανομής 
του προϊόντος ώστε αυτή να επανέλθει στο σημείο που βρισκόταν πριν από την υγειο-
νομική κρίση ή ακόμη και σε πιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις επίπεδο. Από τεχνική 
άποψη, μια τέτοια επαναφορά μπορεί να επιτευχθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:     
1. είτε με διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας ώστε να μειωθούν περαιτέρω 

οι μισθοί με το ίδιο ποσοστό ανεργίας,  
2. είτε με αύξηση του όγκου της παραγωγής ώστε να επιστρέψει στο επίπεδο στο 

οποίο βρισκόταν πριν από την υγειονομική κρίση,  
3. είτε να επιδιωχθεί ένας συνδυασμός των δύο ανωτέρω παραγόντων (εν μέρει με 

αύξηση της παραγωγής και εν μέρει με διαρθρωτικές αλλαγές). 
Με αυτά τα δεδομένα, σε κάθε περίπτωση, η επιδίωξη των μισθωτών θα πρέπει να 
είναι η δεύτερη επιλογή, δηλαδή η μεγέθυνση του όγκου της παραγωγής σε υψηλότε-
ρα επίπεδα. 
Ένα από τα συνήθη επιχειρήματα των επιχειρήσεων και των περισσοτέρων κυβερνή-
σεων προκειμένου να μειωθούν οι μισθοί είναι η αναφορά στο κόστος εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας των εγχώριων προϊόντων. Ένα 
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τέτοιο επιχείρημα στην παρούσα συγκυρία δεν θα ήταν βάσιμο για την Κύπρο, διότι 
από την σύγκριση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος με το αντίστοι-
χο μέγεθος στην ΕΕ των 28 χωρών προκύπτει ότι κατά το 2020 δεν υπήρξε αύ-
ξηση στο κόστος εργασίας της Κύπρου έναντι της ΕΕ των 28, αντιθέτως υπήρξε 
μικρή μείωση (διάγραμμα 2.9). Εξάλλου, στο διάγραμμα 2.8 φαίνεται ότι το κόστος 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε στην Κύπρο (και στην Ισπανία) κατά το 
2020:2, συγκριτικά λιγότερο από όσο στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου.  
Διακρίνεται στο διάγραμμα 2.9, εκτός των άλλων, και η διαρθρωτική μετατόπιση της 
διανομής του προϊόντος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας στην Κύπρο μεταξύ 2013:1 
και 2016:3. Πρόκειται για πτώση κατά 14% στο μοναδιαίο κόστος εργασίας σε σύ-
γκριση με το αντίστοιχο μέγεθος στην ΕΕ-28 ως αποτέλεσμα της μείωσης του μέσου 
μισθού που πραγματοποιήθηκε τότε στην Κύπρο (2013:1-2016:3). Η μετατόπιση αυτή 
του μοναδιαίου κόστους εργασίας μετατράπηκε, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε 
αύξηση των εισοδημάτων του κεφαλαίου, για τα οποία χρησιμοποιούμε σε όσα ακο-
λουθούν τρεις δείκτες: πρώτον, το σύνολο των εισοδημάτων κέρδη+τόκοι+πρόσοδοι 
προ φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (διάγραμμα 2.10), δεύτερον, το μέσο περιθώ-
ριο κέρδους (διαγράμματα 2.11α και 2.11β), και τρίτον, το εισοδηματικό μερίδιο του 
κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ (διάγραμμα 2.12). 

Διάγραμμα 2.9. Δείκτης σύγκρισης μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο με το 
αντίστοιχο μέγεθος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 (έτος βάσης 
2010=100, 2006:1-2020:3, πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, κινη-
τός μέσος 4 όρων).  
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Διάγραμμα 2.10. Εισοδήματα εργασίας και κεφαλαίου προ φόρων (στο σύνολο της 
οικονομίας, σε εκατομμύρια ευρώ, στοιχεία διορθωμένα με την επίπτωση της αυτο-
απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-2020:3, εποχικά διορθωμένα). 

Στα ίδια διαγράμματα φαίνονται και οι μεταβολές στους μισθούς και στα κέρδη που 
πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια του πρώτου κύματος της υγειονομικής κρίσης και 
των οποίων τα αποτελέσματα συνδυάστηκαν με την διαρθρωτική μετατόπιση της δια-
νομής του προϊόντος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας που είχε ήδη πραγματοποιηθεί 
με μοχλό την εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος.  
Στο διάγραμμα 2.10 είναι εμφανής η διαρθρωτική μετατόπιση στα εισοδηματικά μερί-
δια με την μείωση των αμοιβών εργασίας κατά την εφαρμογή του μνημονιακού προ-
γράμματος ενώ ταυτοχρόνως παρέμεναν αμετάβλητα τα εισοδήματα του κεφαλαίου 
(κέρδη, τόκοι και πρόσοδοι).  
Στο ίδιο διάγραμμα φαίνονται και οι μειώσεις αφενός των αμοιβών εργασίας και αφε-
τέρου των αμοιβών του κεφαλαίου κατά το 2020:2 έναντι του 2020:1 καθώς και η 
ανάκαμψή τους στην διάρκεια του καλοκαιριού (2020:3).   
Οι μεταβολές της διανομής του εισοδήματος επιβεβαιώνονται, αφενός μεν από τις 
μεταβολές του μέσου περιθωρίου κέρδους (Διάγραμμα 2.11β), όσο και από τις μετα-
βολές του εισοδηματικού μεριδίου του κεφαλαίου ως ποσοστό του ακαθάριστου εγ-
χώριου προϊόντος (διάγραμμα 2.12). 
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Όσον αφορά το μέσο περιθώριο κέρδους (υπολογισμένο με βάση το κόστος εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντος, αυτό διαμορφώνεται από δύο παράγοντες: πρώτον, από τις 
εγχώριες τιμές παραγωγού, δηλαδή από τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ, και δεύτερον, 
από το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Οι δύο αυτές παράμετροι φαίνονται 
στο διάγραμμα 2.11α από το οποίο διαπιστώνουμε τα εξής: Το κόστος εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος μειώθηκε δραματικά μεταξύ του 2013:1 και του 2016:3, όπως φαί-
νεται στη σκιασμένη περιοχή του διαγράμματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη 
αύξηση των περιθωρίων κέρδους (διάγραμμα 2.11β) επειδή οι εγχώριες τιμές παρα-
γωγού (δηλαδή ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ) υποχώρησαν σε πολύ μικρότερο βαθμό 
από όσο το μοναδιαίο κόστος εργασίας (διάγραμμα 2.11α). Οι μειώσεις που υπέστη-
σαν οι μισθωτοί, μετατράπηκαν σε μείωση των τιμών μόνον κατά το ήμισυ, ενώ το 
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υπόλοιπο ήμισυ μετατράπηκε σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους (διάγραμμα 2.11β). 
Εν συνεχεία, η συνέχιση της ανάκαμψης της οικονομίας πέραν ενός σημείου μείωσε το 
ποσοστό ανεργίας κάτω από το 10% και ευνόησε έτσι τις αυξήσεις των αμοιβών ερ-
γασίας, οι οποίες ωστόσο παρέμειναν περιορισμένες, πλην όμως προκάλεσαν μιαν 
ελαφρά κάμψη του μέσου περιθωρίου κέρδους από το 2016:4 έως το 2019:1. Η δια-
χείριση της επιδημίας, στη συνέχεια, συνοδεύθηκε κατά το 2020:2 από σημαντική 
κάμψη του μέσου περιθωρίου κέρδους, το οποίο επανήλθε σε επίπεδα συγκρίσιμα με 
αυτά που υπήρχαν πριν από την εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος. Εν συνε-
χεία, κατά το 2020:3, το περιθώριο κέρδους ανέκτησε τις μισές από τις απώλειές του 
επειδή κατά το καλοκαίρι του 2020 αυξήθηκε ο όγκος παραγωγής. Η διαχείριση της 
υγειονομικής κρίσης παρήγε επομένως αποτελέσματα δυσμενή για τα κέρδη ώστε να 
είναι βάσιμη η υπόθεση ότι ακόμη και εάν τα μεγέθη της κερδοφορίας επανέλθουν 
στα επίπεδα που είχαν πριν την επιδημία, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση θα επιδιώ-
ξουν στο μέλλον να ανακτήσουν έστω εν μέρει τις απώλειες μέσω μιας “διόρθωσης” 
στην διανομή του προϊόντος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας (βλ. αναλυτικά στο Κε-
φάλαιο 1). 
Όσον αφορά το εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου ως ποσοστό του ακαθάριστου 
προϊόντος, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.12, αυξήθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
από το επίπεδο 45% περίπου κατά τα έτη 2010-2012 έως το επίπεδο του 51% κατά 
το 2016 αντανακλώντας την αντίστοιχη απώλεια του μεριδίου εργασίας που επέβαλε 
το μνημονιακό πρόγραμμα. Κατά την ανάκαμψη των ετών 2015-2018 παρέμεινε στα 
ίδια υψηλά επίπεδα με μια δυσδιάκριτη κάμψη κατά το 2018-2019 που οφείλεται στην 
υπερθέρμανση της οικονομίας και τις συνακόλουθες (μικρές) αυξήσεις των μισθών. 
Στην συνέχεια, κατά το 2020:2 επήλθε μεγάλη κάμψη στο μερίδιο της κερδών εξαιτίας 
της εξαιρετικά μεγάλης υποχώρησης του όγκου της παραγωγής και κατά το 2020:3 
ανακτήθηκε περίπου το ήμισυ των απωλειών του 202:2 (διάγραμμα 2.12).  

Διάγραμμα 2.12. Εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου % του ακαθάριστου προϊό-
ντος στο σύνολο της οικονομίας (2006:1-2020:3, τριμηνιαία στοιχεία εποχικά διορ-
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θωμένα, κινητός μέσος 4 τριμήνων). 
Η κάμψη αυτή φαίνεται με σαφέστερο τρόπο στο διάγραμμα 2.13, όπου εμφανίζονται 
οι μειώσεις, αφενός του μέσου πραγματικού μισθού και αφετέρου της παραγωγικότη-
τας της εργασίας. Συμπληρώνεται έτσι η εικόνα μιας υποχώρησης των εισοδημάτων 
του κεφαλαίου η οποία δεν οφείλεται σε άνοδο των εισοδημάτων της εργασίας (τα 
οποία επίσης υποχώρησαν) αλλά στην δραματική υποχώρηση του όγκου της παραγω-
γής. Η συγκυρία αυτή ευνοεί την ανάπτυξη μιας νέας επιθετικής πολιτικής του κόσμου 
των επιχειρήσεων, των επενδυτών και των εισοδηματιών για την ανάκτηση του χαμέ-
νου εισοδήματός τους σε βάρος εξ ολοκλήρου, ή εν μέρει, του κόσμου της εργασίας 
(ακόμη και αν οι δείκτες της κερδοφορίας επανέλθουν στο παλιό τους επίπεδο ακο-
λουθώντας μιαν υποθετική ανάκαμψη της οικονομίας μετά το δεύτερο κύμα της επι-
δημίας).   

Διάγραμμα 2.13. Η σχέση μισθών και παραγωγικότητας της εργασίας (2006:1 έως 
2020:3, τριμηνιαία στοιχεία εποχικά διορθωμένα). 
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Κεφάλαιο 3 
Η απασχόληση και η ανεργία 
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Στο τέλος της περιόδου 2017:4-2020:1, όταν επήλθε η ιστορικά μεγάλη μείωση του 
ΑΕΠ ως αποτέλεσμα της επιδημίας και του lockdown, η οικονομία βρισκόταν ήδη κοντά 
στην ύφεση ή την στασιμότητα (δηλαδή σε ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ μικρότερους του 
2%). Είχε προηγηθεί, από το φθινόπωρο του 2016, περίοδος επιβράδυνσης της παρα-
γωγής, και από το 2018:1 ο αριθμός των απασχολουμένων άρχισε να ακολουθεί την 
επιβράδυνση του ΑΕΠ (διάγραμμα 3.1). Στη συνέχεια, κατά το 2020:2, ο όγκος της πα-
ραγωγής μειώθηκε κατά 12,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, χωρίς 
όμως αυτό να παρασύρει σε δραματική πτώση και τον αριθμό των απασχολουμέ-
νων, ο οποίος μειώθηκε μεν πλην όμως οριακά. Αυτό εξηγείται από τον τύπο κρατικής 
διαχείρισης που ασκήθηκε τότε από την κυβέρνηση (όπως και σε άλλες χώρες) προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας και να διασφαλισθεί η 
συνοχή του κοινωνικού σχηματισμού (βλ. αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1). 

Διάγραμμα 3.1. ΑΕΠ, αριθμός απασχολουμένων και παραγωγικότητα της εργασίας 
(ετήσιες % μεταβολές, τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου 2006:1 έως 2020:3, εποχι-
κά διορθωμένα).  

Οι εξελίξεις αυτές, στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, φαίνονται στο διάγραμμα 3.1. Η πο-
ρεία του ΑΕΠ παρέσυρε σε ισόποσες αυξήσεις τον όγκο της απασχόλησης επειδή η πα-
ραγωγικότητα της εργασίας επί μια δεκαετία εμφανίζει μικρές μεταβολές. Πιο αναλυτι-
κά, ο ρυθμός μεταβολής του αριθμού των απασχολουμένων, στην μακροχρόνια περίοδο 
2006-2019, καθοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά από την ταχύτητα με την οποία αυξανό-
ταν ή μειωνόταν ο όγκος της παραγωγής (δηλαδή το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές), ενώ υπό 
κανονικές συνθήκες, θα καθοριζόταν και από την παραγωγικότητα της εργασίας (υπο-
λογισμένη ως όγκος προϊόντος ανά εργαζόμενο). Όταν όμως η παραγωγικότητα παρα-
μένει αμετάβλητη ή μεταβάλλεται με πολύ βραδείς ρυθμούς, όπως συνέβαινε κατά τα 
έτη 2006-2019 στην Κύπρο, τότε οι μεταβολές της απασχόλησης καθορίζονται απο-
κλειστικά ή κυρίως από τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ (δηλαδή την ταχύτητα μεγέθυν-
σης του όγκου του παραγόμενου προϊόντος). Από το 2008 παρατηρείται στην Κύπρο 
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στασιμότητα της παραγωγικότητας της εργασίας (διάγραμμα 3.1): έκτοτε η παραγωγι-
κότητα αυξάνεται και μειώνεται έτσι ώστε σε ορίζοντα δεκαετίας οι μειώσεις ακυρώνουν 
τις αυξήσεις. Η στασιμότητα αυτή επήλθε αρχικά ως φυσικό αποτέλεσμα της οικονομι-
κής κρίσης και της συνακόλουθης αποεπένδυσης, δηλαδή των αρνητικών ρυθμών συσ-
σώρευσης παγίου κεφαλαίου που επικράτησαν τότε. Η συρρίκνωση του παραγωγικού 
δυναμικού που επήλθε λόγω της αποεπένδυσης, αναχαίτισε την μεταφορά τεχνολογικής 
και οργανωτικής προόδου στο παραγωγικό σύστημα και οδήγησε σε στασιμότητα της 
παραγωγικότητας της εργασίας. Την στασιμότητα αυτή, που ήταν αναμενόμενη μέσα σε 
συνθήκες βαθιάς διαρθρωτικής κρίσης, διαδέχθηκε μια σύντομη περίοδος ανάκαμψης 
της παραγωγικότητας της εργασίας για δύο μόνο έτη, από το 2015:1 έως το 2017:1, 
όπως συμβαίνει πάντοτε στην αρχή μιας οικονομικής ανάκαμψης διότι τίθεται τότε σε 
λειτουργία παραγωγικό δυναμικό που προηγουμένως αργούσε. Στην ανόρθωση της πα-
ραγωγικότητας βοήθησε και μια κάποια ανάκαμψη των καθαρών επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου (εκτός κατοικιών και εγγραφών πλοίων). Στην συνέχεια όμως, τις πρόσκαιρες 
αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας της περιόδου 2015:1-2017:1, τις διαδέ-
χθηκε μια περίοδος στασιμότητας της παραγωγικότητας της εργασίας (2017:2-2019:4) 
έτσι ώστε τελικά η συνολική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας για τα 
έντεκα έτη 2008-2019 ανήλθε αθροιστικά σε περίπου 5% (ή 0,4% ετησίως). Η 
στασιμότητα της παραγωγικότητας της εργασίας είχε ως αποτέλεσμα οι αυξήσεις (ή 
μειώσεις) του όγκου της παραγωγής (δηλαδή του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές) στη διάρκεια 
της τελευταίας ενδεκαετίας να μετατρέπονται σε ισόποσες αυξήσεις (ή μειώσεις) της 
απασχόλησης. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο οι δύο καμπύλες, των μεταβολών του ΑΕΠ και 
των μεταβολών του αριθμού των απασχολουμένων που φαίνονται στο διάγραμμα 3.1 
ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό. Η ταύτιση αυτή, όμως, ανατράπηκε στην διάρκεια της 
υγειονομικής κρίσης, όταν η απασχόληση μεταβλήθηκε πολύ λίγο (διάγραμμα 3.2) 
σε σύγκριση με τις μεταβολές του ΑΕΠ επειδή η κρατική πολιτική, όπως σε όλες 
τις αναπτυγμένες χώρες, έδωσε προτεραιότητα στις ανάγκες αναπαραγωγής του 
κοινωνικού σχηματισμού έναντι της αξιοποίησης των κεφαλαίων.  
Διάγραμμα 3.2. Ετήσιες % μεταβολές αριθμού απασχολουμένων (τριμηνιαία στοι-
χεία της περιόδου 2006:1 έως 2020:3, εποχικά διορθωμένα). 
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Διάγραμμα 3.3. Ποσοστό ανεργίας (τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου 2006:1 έως 
2020:3, εποχικά διορθωμένα). 

Με δεδομένη την ισχυρή εξάρτηση της απασχόλησης από το ΑΕΠ, η αύξησή του από το 
2015:1 και μετά, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων (διά-
γραμμα 3.2) η οποία επανέφερε την απασχόληση στα προ κρίσης επίπεδα και εν συνε-
χεία σε επίπεδα κατά τι ανώτερα. Η βελτίωση αυτή του όγκου της απασχόλησης οδήγη-
σε σε μεγάλη μείωση του ποσοστού ανεργίας. Ο αριθμός των ανέργων κατά το 2019:2-
2019:4 ανερχόταν σε περίπου 30 χιλιάδες έναντι 75 χιλιάδων κατά την έναρξη της οικο-
νομικής ανάκαμψης το 2015:1. Ωστόσο, παρόλο που υπήρξε μια τέτοια μεγάλη μείωση, 
ο αριθμός των ανέργων παρέμενε το 2019:4, στο τέλος  της οικονομικής ανόδου, 
κατά 50% περίπου μεγαλύτερος του αντίστοιχου αριθμού ανέργων που υπήρχε 
κατά το 2008 (18 χιλιάδες). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο αριθμός των ανέργων 
παρουσίασε οριακή αύξηση παρά την μεγάλη μείωση του ΑΕΠ.  
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, στη διάρκεια των επομένων τριμήνων του 2021, εάν 
υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας ώστε να αναπληρωθούν τα έσοδα των επιχειρήσεων 
που διέφυγαν κατά το πρώτο και το δεύτερο κύμα της επιδημίας, ο αριθμός των απα-
σχολουμένων δεν θα παρουσιάσει μεγάλες μεταβολές έως ότου η οικονομία προσεγγί-
σει το επίπεδο που αντιστοιχεί στην απασχόληση που υπήρχε πριν από την επιδημία. 
Εάν μια τέτοια αναπλήρωση των διαφυγόντων εσόδων των επιχειρήσεων δεν κα-
ταστεί δυνατή, πιθανότατα θα αυξηθούν οι πιέσεις για μείωση της απασχόλησης 
και του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Αποτελεί επομένως ζήτημα κα-
θοριστικής σημασίας για τον κόσμο της εργασίας να διασφαλιστούν οι συνθήκες για την 
επάνοδο της οικονομικής μεγέθυνσης προς υπεράσπιση του όγκου απασχόλησης που 
υπήρχε πριν από την επιδημία. 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.3, το ποσοστό ανεργίας από το 2018:2 μειώθηκε στο 
επίπεδο του 2011:1 μετά από τετραετή αποκλιμάκωση που είχε ως σημείο εκκίνησης το 
πρώτο τρίμηνο του 2015. Στο επίπεδο αυτό, το ποσοστό ανεργίας είχε κατέλθει σε επί-
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Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

πεδα κατά τι χαμηλότερα από την ανεργία ισορροπίας  με αποτέλεσμα την εμφάνιση 5

ανοδικής τάσης των αποδοχών εργασίας, περιορισμένη μεν αλλά ευδιάκριτη (βλ. στα 
διαγράμματα 2.5, 2.6, και 2.7 του κεφαλαίου 2). Κατά το 2020, το ποσοστό ανεργίας 
αυξάνεται, αργά μεν αλλά πλησιάζει την ανεργία ισορροπίας, που σημαίνει ότι οι πιέσεις 
στην αγορά εργασίας για αυξήσεις των μισθών θα αρχίσουν να εκτονώνονται. Έχει επο-
μένως σημασία για τους μισθωτούς το ποσοστό ανεργίας να διατηρηθεί στα προ της 
πανδημίας χαμηλά επίπεδα.  

 Ως ανεργία ισορροπίας ορίζουμε το ποσοστό ανεργίας κάτωθεν του οποίου βελτιώνεται η 5

διαπραγματευτική θέση των μισθωτών σε βαθμό τέτοιο ώστε να παρατηρούμε αυξήσεις των 
πραγματικών μισθών υψηλότερες των αυξήσεων της παραγωγικότητας, ή ισοδύναμα, να πα-
ρατηρούμε αυξήσεις του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας στο ΑΕΠ.

43

χιλ
ιά
δε

ς 
άτ

ομ
α

300

320

340

360

380

400

420

440

Πηγή: Έρευνες Εργατικού Δυναμικού                                                                                                     

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020:3

Πο
σο

στ
ό 
αν

ερ
γία

ς

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

χιλ
ιά
δε

ς 
άτ

ομ
α

300

320

340

360

380

400

420

440

Πηγή: Eurostat                                                                                                     

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020:3

Απασχόληση

2016:1

Εργατικό 
δυναμικό

Ποσοστό  
 ανεργίας

2014:3

Διάγραμμα 3.5. Ποσο-
στό ανεργίας, εργατικό 
δυναμικό και αριθμός 
απασχολουμένων. 
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Η μείωση του ποσοστού ανεργίας (διάγραμμα 3.5) από το 2016:2 και μετά, προήλθε 
από την ταχεία αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων υπερβαίνοντας την αύξηση 
του εργατικού δυναμικού, το οποίο μετά από μια περίοδο μείωσης (μεταξύ του 2014:3 
και του 2016:1, βλ. στην σκιασμένη περιοχή του διαγράμματος 3.4) επανήλθε από το 
2018:1 στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των ετών 2012-2013 και τα υπερέβη περίπου κατά 
15 χιλιάδες άτομα. Σε αντίθεση με την περίοδο μετά το 2016:1, η μείωση του ποσοστού 
ανεργίας κατά το 2014:3-2016:1 δεν αντανακλούσε βελτίωση της κατάστασης της 
αγοράς εργασίας αλλά επιδείνωση διότι υπήρξε τότε διπλή συρρίκνωση, τόσο της απα-
σχόλησης όσο και του εργατικού δυναμικού: εργάζονταν δηλαδή λιγότερα άτομα και 
ταυτοχρόνως ήταν λιγότεροι όσοι επεδίωκαν να εργαστούν εξαιτίας της δυσμενούς κα-
τάστασης της αγοράς εργασίας. Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι στην παρούσα ιστορική 
συγκυρία μεγάλων κρίσεων και ανακατατάξεων, μεγάλων μεταβολών στο εργατικό δυ-
ναμικό και στις εργασιακές σχέσεις, υπάρχουν χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες ο δεί-
κτης του ποσοστού ανεργίας περιγράφει ελλιπώς την κατάσταση στην αγορά εργασίας 
από την πλευρά όσων υφίστανται τις συνέπειες της ανεργίας, και επομένως δίνει παρα-
πλανητική εικόνα, όπως στην περίπτωση της περιόδου 2014:3-2016:1. Για τον λόγο 
αυτό επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε, παράλληλα με τον παραδοσιακό δείκτη του πο-
σοστού ανεργίας, και εναλλακτικούς δείκτες που αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση 
της ανεργίας ή την ιδιαιτερότητα της συγκυρίας (όπως π.χ. στην περίπτωση της περιό-
δου 2014:3-2016:1 που περιγράψαμε). Αυτό είναι αναγκαίο για την περίοδο που ανοίγε-
ται μπροστά μας τόσο όσο θα διαρκεί η υγειονομική κρίση όσο και για ικανό διάστημα 
μετά την αντιμετώπισή της έως ότου η οικονομία επανέλθει κοντά στα σημεία ισορροπί-
ας της. 
Μεθοδολογικό σημείωμα 3.1. Η έννοια του ισοδύναμου αριθμού απασχολουμένων  
Μια διόρθωση που γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες του δείκτη 
του ποσοστού ανεργίας, είναι η διόρθωση του αριθμού των απασχολουμένων με τις με-
ταβολές του αριθμού των ωρών εργασίας. Η διόρθωση αυτή αφορά είτε την επίπτωση 
της μερικής απασχόλησης είτε την επίπτωση των μειωμένων ωραρίων που επιβάλλονται 
σε περιόδους ύφεσης από τις επιχειρήσεις σε εργαζόμενους πλήρους ωραρίου. Η διόρ-
θωση γίνεται διότι αμφότερες οι επιπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδή 
εντύπωση ότι αυξήθηκε η ικανότητα της οικονομίας να μεγεθύνει την απασχόληση ενώ 
στην πραγματικότητα πρόκειται για επιμερισμό των ωρών εργασίας σε περισσότερα 
άτομα ή για γενική μείωση των ωρών εργασίας που αυξάνει μεν τον αριθμό απασχολου-
μένων χωρίς να αυξάνει την συνολική απασχόληση σε ώρες εργασίας. Προκύπτει από 
την διόρθωση της απασχόλησης με την επίπτωση της μειωμένων ωραρίων, το μέγεθος 
του ισοδύναμου αριθμού απασχολουμένων με πλήρες ωράριο, που είναι ο αριθμός 
απασχολουμένων ο οποίος θα υπήρχε εάν το σύνολο των ωρών εργασίας που πραγμα-
τοποιήθηκαν στην διάρκεια ενός τριμήνου είχε πραγματοποιηθεί από απασχολούμενους 
που θα εργάζονταν με το πλήρες ωράριο των σαράντα ωρών. Ο ισοδύναμος αριθμός 
απασχολουμένων με πλήρες ωράριο δείχνει επομένως πολύ ακριβέστερα την ικανότητα 
της οικονομίας να αυξάνει την απασχόληση. Τα αποτελέσματα του σχετικού υπολογι-
σμού φαίνονται αμέσως παρακάτω στο διάγραμμα 3.6.  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.6, η καμπύλη του ισοδύναμου αριθμού απασχολουμέ-
νων είναι μετατοπισμένη προς χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την καμπύλη του τρέχο-
ντος αριθμού απασχολουμένων. Η απόσταση μεταξύ των δύο καμπυλών είναι η υπερε-
κτίμηση του αριθμού απασχολουμένων η οποία οφείλεται στην  επέκταση της μερικής 
απασχόλησης και των εν γένει μειωμένων ωραρίων.  
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Διαπιστώνουμε από αυτό ότι ενώ η υπερεκτίμηση του αριθμού των απασχολουμένων 
εξαιτίας των μειωμένων ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο ανερχόταν κατά την 
περίοδο 2008:1-2012:4 σε 13 χιλιάδες άτομα ετησίως, είχε προσεγγίσει τις 25 χιλιά-
δες άτομα το 2020 (βλ. στο κάτω μέρος του διαγράμματος 3.6). Όσο επεκτείνεται το 
φαινόμενο των λιγότερων ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο, τόσο μεγεθύνεται το 
σφάλμα της υπερεκτίμησης της συνολικής απασχόλησης. Ο ισοδύναμος αριθμός απα-
σχολουμένων κατά το 2020:2 ήταν μόλις κατά 3,8% υψηλότερος από τον ιστορικά 
υψηλό αριθμό απασχολουμένων του 2011:1. 
Ο υπολογισμός του ισοδύναμου αριθμού εργαζομένων αναδεικνύει την ανεπάρκεια των 
δεικτών που παραδοσιακά χρησιμοποιήθηκαν σε περιόδους αδιάλειπτης οικονομικής 
μεγέθυνσης και ρύθμισης της οικονομίας από ένα σχετικά σταθερό θεσμικό (νομικό ή 
εθιμικό) πλαίσιο της αγοράς εργασίας του οποίου οι αλλαγές ήταν μικρές και βαθμιαίες. 
Η ανεπάρκεια του δείκτη του ποσοστού ανεργίας, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε 
προηγουμένως, διότι δεν αναδεικνύει πολύ σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται 
στην αγορά εργασίας, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ορισμός του ποσοστού ανεργίας δεν 
λαμβάνει υπόψη σημαντικές μερίδες του εργατικού δυναμικού που βρίσκονται στην 
ασαφή ζώνη μεταξύ απασχόλησης και ανεργίας και οι οποίες μεγεθύνονται σε όλες τις 
αναπτυγμένες οικονομίες ενώ είχαν ασήμαντο μέγεθος στις πρώτες δεκαετίες μετά τον 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν δημιουργήθηκε και εδραιώθηκε ως έγκυρο το αναλυτι-
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Πηγή: Έρευνα Εργα-
τικού Δυναμικού
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κλίμακα)

13 χιλιάδες

25 χιλιάδες

2011:1

+3,9% έναντι  
  του 2011:2



κό πλαίσιο της αγοράς εργασίας μέσα στο οποίο κεντρική θέση κατέχει το ποσοστό 
ανεργίας. Προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανεπάρκεια του παραδοσιακού δείκτη 
ανεργίας, το Bureau of Labor Statistics (BLS) του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ (US 
Department of Labor), έχει αναπτύξει μεθοδολογία με την οποία υπολογίζει δέσμη δει-
κτών που προκύπτουν από τροποποίηση του συνήθως χρησιμοποιούμενου ποσοστού 
ανεργίας (που είναι ο λόγος του αριθμού των ανέργων προς το εργατικό δυναμικό). 
Εκτίθενται παρακάτω, πρώτον, η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το BLS και δεύτερον, οι 
υπολογισμοί της σχετικής σειράς δεικτών, οι οποίοι προσφέρουν απεικόνιση της κατά-
στασης της αγοράς εργασίας κατά πολύ πληρέστερη και σαφέστερη από την συνήθη 
απεικόνισή της με έναν και μοναδικό δείκτη ανεργίας, που είναι το ποσοστό ανεργίας. Ο 
δείκτης αυτός εκφράζει βέβαια τον συσχετισμό διαπραγματευτικών δυνάμεων μεταξύ 
επιχειρήσεων και εργαζομένων στην αγορά εργασίας, και εφόσον διορθωθεί ως ανωτέ-
ρω (βλ. διάγραμμα 3.6) αποτελεί αναντικατάστατο εργαλείο για την περιγραφή του συ-
σχετισμού δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό τους για 
την διαμόρφωση του πραγματικού μισθού. Ωστόσο, ο ίδιος δείκτης, όταν χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει άλλες πραγματικότητες της αγοράς εργασίας συσκοτίζει πολλές 
πλευρές που αφορούν στην κοινωνική αναπαραγωγή αλλά και στην σύνθετη φύση της 
αγοράς εργασίας. Από αυτά απορρέει η ανάγκη ορισμού και άλλων, εναλλακτικών, δει-
κτών για την περιγραφή των φαινομένων της αγοράς εργασίας. 
Μεθοδολογικό ένθετο 3.2. Οι δείκτες του Bureau of Labour Statistics (USA)
Το ποσοστό ανεργίας αποτελεί δείκτη των πιέσεων που ασκεί στους μισθούς η ανεργία, 
η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον συσχετισμό διαπραγματευτικών δυνάμεων με-
ταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στην αγορά εργασίας. Επομένως, το ποσοστό ανερ-
γίας αφορά στον καθορισμό του μισθού διαπραγμάτευσης. Δεν περιγράφει όμως ικανο-
ποιητικά το μέγεθος της ανεργίας από την πλευρά της κοινωνίας, δηλαδή της συντήρη-
σης και της αναπαραγωγής των εργαζομένων, και της ένταξής τους στην κοινωνία. Πιο 
συγκεκριμένα, οι δείκτες της αγοράς εργασίας έχουν διπλή όψη η οποία αφορά αφενός 
μεν την παραγωγή και την οικονομία (όπου ο μισθός εμφανίζεται ως κόστος), αφετέρου 
δε την καθημερινή ζωή και τη συντήρηση των εργαζομένων (όπου ο μισθός είναι εισό-
δημα). Το ποσοστό ανεργίας αναφέρεται στην σχέση του εργατικού δυναμικού με την 
παραγωγή και την οικονομία και δεν είναι επαρκής δείκτης για να περιγράψουμε τα ζη-
τήματα της καθημερινής ζωής και της συντήρησης των εργαζομένων, δηλαδή τα ζητή-
ματα της κοινωνικής αναπαραγωγής. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να αναλύσουμε το 
φαινόμενο της ανεργίας από την πλευρά της συντήρησης και αναπαραγωγής των εργα-
ζομένων, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς δείκτες του ποσοστού ανερ-
γίας, οι οποίοι δεν εκφράζουν απλώς τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ επιχειρήσεων και 
μισθωτών στον ανταγωνισμό τους για τον καθορισμό του μισθού, αλλά περιγράφουν τις 
συνθήκες που επιτρέπουν ή δυσχεραίνουν την συντήρηση και αναπαραγωγή των εργα-
ζομένων και των οικογενειών τους. Σε αυτό το πνεύμα, το Bureau of Labour Statistics 
των ΗΠΑ (στο εξής BLS) έχει διαμορφώσει σειρά δεικτών οι οποίοι προσφέρουν απεικό-
νιση της κατάστασης της αγοράς εργασίας κατά πολύ πληρέστερη και σαφέστερη από 
την συνήθη απεικόνισή της με τους παραδοσιακούς δείκτες απασχόλησης, ανεργίας, 
συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό σε ό,τι αφορά την κοινωνική αναπαραγωγή. Οι δεί-
κτες του BLS έχουν καταστεί ιδιαίτερα επίκαιροι στη διάρκεια της κρίσης, η οποία έχει 
καταδείξει, σε όλες τις χώρες, την ανεπάρκεια των δεικτών που παραδοσιακά χρησιμο-
ποιήθηκαν σε παλαιότερες περιόδους. Οι δείκτες του BLS αναδεικνύουν τις σημαντικό-
τερες διαρθρωτικές αλλαγές της αγοράς εργασίας από την πλευρά της συντήρησης 
των εργαζομένων, αλλά και από την πλευρά σημαντικών μερίδων του εργατικού δυναμι-
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κού που βρίσκονται στην ασαφή ζώνη μεταξύ απασχόλησης και ανεργίας, αλλά και στην 
ασαφή ζώνη εργατικού δυναμικού και μη ενεργού πληθυσμού, και οι οποίες διογκώθη-
καν, και εξακολουθούν να διογκώνονται μακροχρονίως στη διάρκεια της κρίσης παρά τις 
διακυμάνσεις που παρουσιάζουν στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια.  
Οι κυριότεροι από τους δείκτες του BLS είναι οι εξής: 
• Το ποσοστό ανεργίας (U3): άνεργοι ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Είναι ο 

συνήθως χρησιμοποιούμενος δείκτης ανεργίας, ο οποίος υιοθετεί κυρίως την άπο-
ψη των επιχειρήσεων διότι αναφέρεται στην διαδικασία παραγωγής και όχι στην 
διαδικασία κοινωνικής αναπαραγωγής. Είναι επίσης η μεταβλητή που ενδιαφέρει 
για τον σχηματισμό των χρηματικών μισθών όπως αυτοί προκύπτουν από τις δια-
πραγματεύσεις (συλλογικές ή ατομικές) μεταξύ μισθωτών και επιχειρήσεων. 

• Το ποσοστό ανέργων και αποθαρρημένων (U4): άνεργοι + αποθαρρημένοι ως 
ποσοστό του εργατικού δυναμικού (συμπεριλαμβανομένων σε αυτό των αποθαρ-
ρημένων ανέργων). Αποθαρρημένοι άνεργοι είναι οι άνεργοι που δεν αναζητούν 
απασχόληση αλλά θα ήθελαν να έχουν μια εργασία και είναι διατεθειμένοι να την 
αναλάβουν μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες. Οι αποθαρρημένοι δεν καταγρά-
φονται ως άνεργοι από τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού επειδή δεν αναζητούν 
ενεργητικά εργασία. 

• Το επαυξημένο ποσοστό ανεργίας (U5): άνεργοι + αποθαρρημένοι + λοιπό εν 
δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού (περι-
λαμβανομένων σε αυτό των αποθαρρημένων και του λοιπού εν δυνάμει πρόσθε-
του εργατικού δυναμικού). Το λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό είναι 
κυρίως άτομα που αναζητούσαν εργασία κατά τον τελευταίο μήνα αλλά δεν ήταν 
διαθέσιμοι να αναλάβουν εργασία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. 

• To ποσοστό ανέργων, αποθαρρημένων και υποαπασχολούμενων (U6): άνεργοι 
+ αποθαρρημένοι άνεργοι + λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό + 
ακούσια μερική απασχόληση ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού (περιλαμβανο-
μένων σε αυτό των αποθαρρημένων και του εν δυνάμει πρόσθετου εργατικού δυ-
ναμικού).  

Το ποσοστό ανεργίας (U3) διατηρεί κεντρική θέση στις αναλύσεις μακροοικονομικού εν-
διαφέροντος διότι αποτυπώνει την πίεση που ασκεί η ανεργία επί των μισθών.  
Οι τροποποιημένοι δείκτες του ποσοστού ανεργίας καλύπτουν εν πολλοίς τις αδυναμίες 
του U3 που αναφέρθηκαν προηγουμένως, λαμβάνοντας υπόψη τους αποθαρρημένους, 
τους υποαπασχολούμενους και το λοιπό εν δυνάμει εργατικό δυναμικό. Σε αντίθεση με 
τους αποθαρρημένους, που αποτελούν ένα σημαντικό επαμφοτερίζον στρώμα μεταξύ 
ανεργίας και αεργίας, το λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό εκ του μεγέ-
θους του στην Κύπρο δεν μεταβάλλει ουσιαστικά την κατάσταση στην αγορά εργασίας. 
Έτσι, οι δείκτες U4 και U5 διαφέρουν ελάχιστα, και είναι λογικό για την Κύπρο στο εξής 
να χρησιμοποιούμε μόνο τον δείκτη U5 (άνεργοι + αποθαρρημένοι + λοιπό εν δυνάμει 
πρόσθετο εργατικό δυναμικό, ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού).  
Ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης είναι ο U6, οποίος περιλαμβάνει τους ανέργους, τους απο-
θαρρημένους, το λοιπό εν δυνάμει εργατικό δυναμικό και τους υποαπασχολούμενους 
(την ακούσια μερική απασχόληση, όσους δηλαδή εργάζονται με μειωμένο ωράριο χωρίς 
να το έχουν επιλέξει), και πρόκειται για τον πλέον διευρυμένο δείκτη.  
Επομένως, τα ποσοστά U4, U5 και U6 αναφέρονται σε διευρυμένες έννοιες του εργατι-
κού δυναμικού και περιγράφουν την έκταση της ανεργίας από την πλευρά της κοινωνι-
κής αναπαραγωγής και των κοινωνικών επιπτώσεων της ανεργίας σε αντίθεση με τον 
παραδοσιακό U3 (ποσοστό ανεργίας) που περιγράφει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 
εργαζομένων και επιχειρήσεων.  
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Οι εναλλακτικοί δείκτες της αγοράς εργασίας περιγράφουν φαινόμενα που σχετίζονται 
με σχετικά λιγότερο γνωστές πλευρές της αγοράς εργασίας, όπως π.χ. οι λόγοι για τους 
οποίους αυξάνεται ή μειώνεται το εργατικό δυναμικό: Στη διάρκεια της ύφεσης, όταν 
αυξάνεται η ανεργία, μειώνονται οι μισθοί και το εισόδημα, και στενεύουν έτσι τα περι-
θώρια δανεισμού, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να τείνουν στην προσφορά περισσότε-
ρης εργασίας προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν, αφενός μεν, την μείωση του εισοδή-
ματός τους, αφετέρου δε, την γενικευμένη ανασφάλεια που επικρατεί μεταξύ των μι-
σθωτών σε συνθήκες αυξημένης ανεργίας (το φαινόμενο καταγράφεται στην βιβλιογρα-
φία ως η επίπτωση του πρόσθετου εργαζόμενου). Παρά τις επίμονες προσπάθειες να 
καταλάβουν μια θέση εργασίας, οι άνεργοι οδηγούνται σε αποτυχία όταν επικρατούν 
συνθήκες υψηλής και παρατεταμένης ανεργίας. Αυτό δημιουργεί ένα δεύτερο φαινόμε-
νο που καταγράφεται στην βιβλιογραφία ως η επίπτωση της αποθάρρυνσης, που εξωθεί 
αυτήν την μερίδα ανέργων στην παραίτηση από την προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας. 
Επομένως, οι μεταβολές του εργατικού δυναμικού επηρεάζονται από αυτές τις δύο 
αντίρροπες δυνάμεις που δημιουργεί η κρίση: αφενός από την αποθάρρυνση, αφετέρου 
από την επιτακτική ανάγκη αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος και διασφάλισης 
έναντι της αβεβαιότητας που προκαλεί η ανεργία. 
Η αποθάρρυνση και η ροπή προς απόσυρση από την αγορά εργασίας υπήρξαν έντονες 
στην διάρκεια της βαθιάς ύφεσης που προκάλεσε η εφαρμογή του μνημονιακού προ-
γράμματος, όταν το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά το 1/4 (ως αποτέλεσμα επίσης 
και της μείωσης του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών). Αντιθέτως, κατά την ίδια χρονική 
περίοδο, η επίπτωση του πρόσθετου εργαζόμενου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κα-
θώς για μεγάλες περιόδους τα νοικοκυριά συνέχιζαν να αντλούν από τις αποταμιεύσεις 
τους και να καλύπτουν έτσι τα ελλείμματά τους αντί να αναζητούν απασχόληση σε μια 
αγορά εργασίας που προσέφερε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχούς αναζήτησης. Ένα 
μέρος της αποθάρρυνσης οφειλόταν ενδεχομένως και στην επιδείνωση των όρων και 
της ποιότητας της απασχόλησης. Μεταστροφή του κλίματος από την αποθάρρυνση 
στην ενθάρρυνση υπήρξε από το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και μετά, όταν εμφανίστη-
καν αυξήσεις της απασχόλησης οι οποίες ώθησαν και ακόμη ωθούν ένα μέρος των 
αποθαρρημένων να εμφανιστούν στην αγορά εργασίας αναζητώντας ενεργητικά απα-
σχόληση. Μετατοπίζονται έτσι από την κατηγορία των αποθαρρημένων στην κατηγορία 
των ανέργων, και μια μερίδα τους στην κατηγορία των απασχολουμένων.  
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Κάνοντας χρήση της μεθοδολογίας του BLS (βλ. μεθοδολογικό ένθετο 3.2) υπολογίζου-
με, σε όσα ακολουθούν, τους εναλλακτικούς δείκτες ανεργίας, υποαπασχόλησης και 
αποθάρρυνσης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα: Στο διά-
γραμμα 3.7 φαίνονται οι εναλλακτικοί δείκτες U5 (επαυξημένο ποσοστό ανεργίας) και U6 
(ποσοστό ανεργίας, αποθάρρυνσης και υποαπασχόλησης) σε σύγκριση με το ποσοστό 
ανεργίας (U3). Στο διάγραμμα 3.8 φαίνονται οι κατηγορίες που συγκροτούν το σύνολο 
της ανεργίας, της αποθάρρυνσης και της υποαπασχόλησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 
ποσοστό ανεργίας, αποθάρρυνσης και υποαπασχόλησης (U6), το οποίο ενδιαφέρει τους 
εργαζόμενους από την άποψη της οικονομικής δυσπραγίας και των κοινωνικών προβλη-
μάτων που υφίστανται λόγω της κρίσης, ήταν κατά το 2019 και το 2020 διπλάσιο από το 
τρέχον ποσοστό ανεργίας (U3) (διάγραμμα 3.7). Επομένως, σε κάθε άνεργο αντιστοι-
χεί ένας αποθαρρημένος ή ένας υποαπασχολούμενος. Όπως φαίνεται στο άνω 
τμήμα του διαγράμματος 3.7, η αναλογία των αποθαρρημένων και των υποαπασχολού-
μενων προς τους ανέργους αυξήθηκε από την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης, 
κατά το 2015:1, έως το 2019:2. Πρόκειται για αύξηση κυρίως της αναλογίας υποαπα-
σχολούμενων προς ανέργους, όχι όμως της αναλογίας αποθαρρημένων προς ανέργους 
επειδή το φαινόμενο της αποθάρρυνσης έχει υποχωρήσει (όπως φαίνεται στο διάγραμ-
μα 3.8). Προκειμένου να αποκτήσουμε καλύτερη αντίληψη της πραγματικής έκτασης 
των προβλημάτων στην αγορά εργασίας συμπληρώνουμε την ανάλυση με μερικούς 
ακόμη δείκτες:  
(1) την προσωρινή απασχόληση,  
(2) την μερική απασχόληση,  
(3) το αποθαρρημένο εργατικό δυναμικό, και  
(4) την μακροχρόνια ανεργία.  
Η υποαπασχόληση, δηλαδή η ακούσια μερική απασχόληση, παρουσίασε στη διάρκεια 
της κρίσης αύξηση της τάξης των 26 χιλιάδων μισθωτών (διάγραμμα 3.9) που ισοδυνα-
μούν με 7% της συνολικής απασχόλησης και παρουσίασε βελτίωση (δηλαδή μείωση) με 
την ανάκαμψη της οικονομίας με σημαντική καθυστέρηση, κατά τη τριετία 2017-2019, η 
δε μείωσή της ανέρχεται περίπου στο ήμισυ της ανόδου που προηγήθηκε από το 2008 
και μετά. Επειδή δεν έχει υποχωρήσει στο αρχικό της επίπεδο (2008) και μάλιστα επειδή 
αυτό δεν συνέβη ούτε μέσα σε συνθήκες υπερθέρμανσης της οικονομίας (2018-2019), 
θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι η υποαπασχόληση έχει αποκτήσει διαρθρωτικό χα-
ρακτήρα, δηλαδή τείνει να παγιωθεί ή έχει ήδη παγιωθεί, σε αντίθεση με την 
αποθάρρυνση και την προσωρινή απασχόληση που εμφανίζουν σχεδόν πλήρη 
εξάρτηση από τον οικονομικό κύκλο (διαπίστωση που τεκμηριώνεται από το γεγονός 
ότι στο διάγραμμα 3.9, φαίνεται ότι τα δύο μεγέθη έχουν μειωθεί σε επίπεδα συγκρίσιμα 
με αυτά του 2008). Η μείωση της υποαπασχόλησης ως ποσοστό της συνολικής απασχό-
λησης ανακόπηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 λόγω των έκτακτων συνθηκών που 
επικράτησαν τότε. Εκτός από την υποαπασχόληση (δηλαδή την μη επιθυμητή μερική 
απασχόληση), υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι έχει αποκτήσει διαρθρωτικό χαρακτήρα 
και η μακροχρόνια ανεργία, η οποία μετά τη ραγδαία άνοδό της, που άρχισε το 2008, 
και την σταθεροποίησή της από το καλοκαίρι του 2014 στο 45% περίπου της συνολικής 
ανεργίας, παρουσιάζει μεν υποχώρηση, πλην όμως δεν έχει επανέλθει στο χαμηλό επί-
πεδο των ετών 2008-2010 παρά την μακρά ανάκαμψη της οικονομίας κατά τα έτη 
2015-2019. Έτσι, το 2019 (και κατ’ εκτίμηση και το 2020), περίπου ένας στους τρεις 
ανέργους παρέμενε μακροχρόνια άνεργος. Η μεγάλη μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά την τε-
λευταία  πενταετία μείωσε μεν την μακροχρόνια ανεργία πλην όμως μόνον κατά το ήμι-
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συ της αύξησης των ετών 2010-2014. Στην διάρκεια του πρώτου κύματος της επιδημί-
ας, η μακροχρόνια ανεργία ως ποσοστό της συνολικής ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητη. 

Διάγραμμα 3.9. Προσωρινή απασχόληση, υποαπασχόληση (ακούσια μερική απασχό-
ληση), αποθαρρημένοι άνεργοι και εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, μακρο-
χρόνια ανεργία (2008:1-2020:2, κινητοί μέσοι 4 τριμήνων). 
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Κεφάλαιο 4 
Εισοδηματικές ανισότητες  
και υλική στέρηση 
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4.1. Οι εισοδηματικές ανισότητες
Κατά το 2019, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, η  
διανομή του εισοδήματος στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε κατά τις αναλογίες που φαί-
νονται στο διάγραμμα 4.1. Το δέκατο δεκατημόριο, δηλαδή το εισόδημα των 10% πιο 
εύπορων κατοίκων, διακρίνεται για το μεγάλο μέγεθός του: ενώ το εισόδημα των άλ-
λων δεκατημορίων αυξάνεται με σταθερά βήματα από το πρώτο έως το ένατο δεκα-
τημόριο, στο δέκατο πραγματοποιείται ένα μεγάλο άλμα, που περιγράφει το γεγονός 
ότι το 1/10 των κατοίκων στην Κύπρο ιδιοποιείται το 1/4 περίπου του εισοδήμα-
τος της χώρας, και πιο συγκεκριμένα το 26,3%. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο 
κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του αντίστοιχου μεγέθους κατά το 
2005 (22,8%). Προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat ότι η αύξηση 
αυτή στο εισόδημα των 10% πιο εύπορων κατοίκων προήλθε κατά 2,1 μονάδες του 
ΑΕΠ από αναδιανομή στο εσωτερικό των εύπορων μερίδων του πληθυσμού (και πιο 
συγκεκριμένα από το έβδομο, όγδοο και ένατο δεκατημόρια) και κατά 1,4 μονάδες 
του ΑΕΠ από τα μεσαία εισοδήματα (δηλαδή από το τέταρτο, πέμπτο και έκτο δεκα-
τημόριο). Αυτές οι μεταβολές πιθανότατα υποδηλώνουν μια διπλή μετατόπιση: αφενός 
μεν την σχετική εισοδηματική επιδείνωση των μικροαστικών στρωμάτων με μετατόπιση 
μερίδας τους προς κατώτερα εισοδήματα, αφετέρου δε την μετατόπιση μιας μερίδας 
κατόχων κεφαλαίου από το έβδομο, όγδοο και ένατο δεκατημόριο προς τα πολύ υψη-
λά εισοδήματα του δεκάτου δεκατημορίου. Σε σύγκριση με τις άλλες εισοδηματικές 
μερίδες, το εισόδημα των 10% πιο εύπορων κατοίκων έχει μέγεθος ίσο με το 45% 
περίπου των λιγότερο εύπορων κατοίκων (όσων δηλαδή βρίσκονται συγκεντρωμένοι 
στα τέσσερα πρώτα τεταρτημόρια και σε ένα μέρος του πέμπτου). Επίσης, το εισόδη-
μα των 20% πλουσιοτέρων κατοίκων (όσων δηλαδή ανήκουν στο ένατο και το δέκατο 
δεκατημόριο) έχει μέγεθος (40,2%) κατά τι μεγαλύτερο από το εισόδημα των έξι πρώ-
των δεκατημορίων των λιγότερο εύπορων κατοίκων (38,3%). 

Διάγραμμα 4.1. Διανομή του εισοδήματος σε δεκατημόρια (σε ποσοστά %  
του συνολικού εισοδήματος, 2019). 

Πηγή: Eurostat 
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Στο διάγραμμα 4.2 φαίνεται ο δείκτης ανισότητας της κατανομής του εισοδήματος με 
κριτήριο δύο αναλογίες: τον δείκτη S80/S20 και τον δείκτη S80/S50 (για τον ορισμό 
των δεικτών αυτών βλ. στο μεθοδολογικό ένθετο 4.1). 

Μεθοδολογικό σημείωμα 4.1. Οι δείκτες ανισότητας S80/S20 
Ο δείκτης S80/S20 (income quintile share ratio) υπολογίζεται ως ο λόγος του συνολικού 
εισοδήματος των 20% πλουσιοτέρων προς το αντίστοιχο εισόδημα του 20% του πληθυ-
σμού με τα μικρότερα εισοδήματα). Επομένως, ο δείκτης ανισότητας S80/S20 είναι ο 
αριθμός των ετών κατά τον οποίο θα έπρεπε να εργάζονται ανελλιπώς οι 20% λιγότερο 
εύποροι ώστε να αποκτήσουν το ετήσιο εισόδημα του 20% πλουσιοτέρων. Ο δείκτης 
S80/S50 είναι ο λόγος του εισοδήματος των 20% πλουσιοτέρων προς το εισόδημα του 
διάμεσου 20% των εισοδημάτων. 

Στο διάγραμμα 4.2 φαίνεται ότι οι εισοδηματικές ανισότητες, όπως τις περιγράφει ο 
δείκτης ανισότητας S80/S20, εμφάνιζε σταθερότητα κατά τα έτη 2008-2011, αλλά 
αυξήθηκε θεαματικά όταν ασκήθηκε η πολιτική της δημοσιονομικής προσαρμογής και 
των διαρθρωτικών αλλαγών (2013-2014) η οποία καταβύθισε την οικονομία σε μεγάλη 
ύφεση. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης S80/S20, που παρέμενε σταθερά στο επίπεδο 
του 4,2 πριν από την κρίση των ετών 2012-2014, προσέγγισε το επίπεδο του 5,4 κατά 
το 2014. Αυτό σημαίνει ότι το εισόδημα των 20% πλουσιοτέρων ανήλθε σε 5,5 φορές 
του αντίστοιχου εισοδήματος των φτωχότερων 20%. Με άλλα λόγια, οι φτωχότεροι 
20% του πληθυσμού θα έπρεπε να εργάζονται επί 5,5 έτη για να αποκτήσουν το ετή-
σιο εισόδημα του 20% των πλουσιοτέρων. 
Στη διάρκεια της ανάκαμψης των ετών 2015-2019 υπήρξε μείωση του δείκτη ανισότη-
τας που επέστρεψε στο επίπεδο του 4,5 (έναντι 4,2 το 2008-2011). Αυτή η διόρθωση 
πραγματοποιήθηκε κυρίως χάρη στην αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων που 
σημειώθηκε κατά την ίδια περίοδο και ενίσχυσε το συνολικό εισόδημα των εργαζόμε-
νων τάξεων (το οποίο είναι το γινόμενο του μέσου μισθού επί τον αριθμό των εργαζο-
μένων) καθώς έστω και με μικρές αυξήσεις του μέσου μισθού η αύξηση της απασχό-
λησης παράγει σημαντικά επιπλέον εισοδήματα για τις ασθενέστερες κοινωνικές τά-
ξεις. Ως αποτέλεσμα, η διορθωτική κίνηση που υπήρξε κατά τα χρόνια της ανοδικής 
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πορείας της οικονομίας, αναίρεσε σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των ανισοτήτων που 
είχε προηγηθεί κατά τα έτη 2012-2014. Κατά το 2019, δηλαδή, ο δείκτης ανισότη-
τας S80/S20 είχε επιστρέψει σε επίπεδο λίγο υψηλότερο από το επίπεδο των 
ετών 2008 έως 2011. Αυτό ωστόσο επιτεύχθηκε παράλληλα με προσφορά περισ-
σότερης και φθηνότερης εργασίας (δηλαδή με υποτίμηση των εργασιακών ικανοτή-
των των μισθωτών) από τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις (βλ. αναλυτικά στο κεφά-
λαιο 3). 

Η αναίρεση, κατά μεγάλο μέρος, των εισοδηματικών ανισοτήτων που είχαν δημιουρ-
γηθεί μεταξύ 2012 και 2014, με τον τρόπο που περιγράψαμε ανωτέρω, γίνεται φανερή 
επίσης από την μεταβολή του δείκτη εισοδηματικών ανισοτήτων Gini. Στο διάγραμμα 
4.3, όπου φαίνεται η μεταβολή του δείκτη μεταξύ 2012 και 2019 ανά χώρα, διαπιστώ-
νουμε ότι στην Κύπρο δεν υπήρξε ούτε αναίρεση ούτε επιδείνωση των εισοδηματικών 
ανισοτήτων. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει ωστόσο να διευκρινισθεί ότι ο δείκτης Gini 
λαμβάνει υπόψη του αυστηρά αποκλειστικά το ύψος των εισοδημάτων αγνοώντας τον 
τρόπο με τον οποίο αυτά αποκτήθηκαν. Έτσι, πίσω από την ισότητα του δείκτη Gini σε 
δύο διαφορετικές χώρες ενδέχεται να αποκρύπτονται μεγάλες μη εισοδηματικές ανι-
σότητες. Παραδείγματος χάριν,  μεταξύ δύο χωρών με την ίδια τιμή του δείκτη Gini, 
ενδέχεται οι εργαζόμενοι στην πρώτη χώρα να είναι αναγκασμένοι να εργάζονται πε-
ρισσότερες ώρες, με χειρότερες συνθήκες εργασίας, με παιδική εργασία κλπ προκει-
μένου να αποκτήσουν το ίδιο εισόδημα με την δεύτερη χώρα όπου η αγορά εργασίας 
είναι ρυθμισμένη, τα ωράρια σύντομα, οι συνθήκες εργασίας αξιοπρεπείς κλπ. Αλλά 
και οι διαχρονικές συγκρίσεις του δείκτη Gini μιας χώρας σε δύο διαφορετικές 
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χρονικές στιγμές λαμβάνουν αποκλειστικά υπόψη τους τις εισοδηματικές ανισό-
τητες, έτσι ώστε δύο ίδιες τιμές του δείκτη σε δύο διαφορετικές στιγμές μπορεί 
να αποκρύπτει διαφορετικές συνθήκες εργασίας, ωράρια, ποιότητα της εργασί-
ας. Αυτή είναι η περίπτωση της Κύπρου στο τέλος της δεκαετίας του 2010 και 
στην αρχή της δεκαετίας του 2020. Ενδέχεται, επίσης, μια διαχρονική μείωση του 
δείκτη να αντανακλά αλλαγές στην σύνθεση του πληθυσμού, ανάλογα με την μικρότε-
ρη ή μεγαλύτερη παρουσία μεταναστών κατά την μία ή την άλλη χρονική στιγμή. Η 
μείωση του πληθυσμού των μεταναστών βελτιώνει τεχνητά τους δείκτες ανισότητας.  

Διάγραμμα 4.4. Δείκτης εισοδηματικών ανισοτήτων Gini κατά το 2012 και το 2019 
ανά χώρα. 
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Στο διάγραμμα 4.4, όπου φαίνεται η κατάταξη των χωρών με βάση τον δείκτη εισοδη-
ματικών ανισοτήτων Gini κατά το 2012 και το 2019, παρατηρούμε ότι οι εισοδημα-
τικές ανισότητες στην Κύπρο κατά το 2012, τελευταίο έτος πριν την εφαρμογή του 
μνημονιακού προγράμματος, είχαν μια ενδιάμεση θέση μεταξύ των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Μέχρι το 2019, υπήρξε επιδείνωση κατά δύο θέσεις και η Κύπρος 
βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
των 27. Ακόμη και με τις αδυναμίες που παρουσιάζει ο δείκτης Gini, η Κύπρος εμφανί-
ζεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με σχετικά υψηλότερες ανισότητες.  

Στο διάγραμμα 4.5 φαίνεται η συσχέτιση του δείκτη εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ  
2012 και 2019 για 22 επιλεγμένες χώρες της ΕΕ. Η συσχέτιση δείχνει ότι παρά τις 
μετατοπίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία επτά έτη, οι χώρες στις 
οποίες οι ανισότητες ήταν αυξημένες στην αρχή της κρίσης γενικά διατηρούν συγκρι-
τικά υψηλές ανισότητες, και το ίδιο ισχύει επίσης για τις χώρες που παρουσιάζουν χα-
μηλότερες ανισότητες (όπως υποδεικνύει η τιμή του συντελεστή συσχέτισης R2=0,71). 
Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες χώρες της ανατολικής Ευρώπης (κυρίως Σλοβενία και 
Τσεχία) και της βόρειας Ευρώπης (Φιλανδία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Βέλγιο και Αυ-
στρία) εμφανίζουν διαχρονικά χαμηλούς δείκτες ανισότητας, ενώ στην άλλη άκρη της 
κατάταξης βρίσκονται χώρες οι οποίες εμφανίζουν διαχρονικά υψηλούς δείκτες ανισό-
τητας (τρεις χώρες της Μεσογείου και η Πορτογαλία, τρεις χώρες της Βαλτικής, η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία). Η Κύπρος ανήκει στην ομάδα των χωρών που διατηρούν 
διαχρονικά υψηλό προς μεσαίο επίπεδο εισοδηματικών ανισοτήτων (μαζί με την Γερ-
μανία, την Γαλλία, την Μάλτα, το Λουξεμβούργο, την Εσθονία και την Πολωνία, βλ. 
διάγραμμα 4.5). Η Ιταλία εμφανίζεται ως μια αξιοσημείωτη εξαίρεση διότι ο δείκτης 
εισοδηματικών ανισοτήτων στην χώρα αυτή μειώθηκε σημαντικά μεταξύ των ετών 
2012 και 2019.  
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Συμπεράσματα όσον αφορά τις εισοδηματικές ανισότητες και τις μεταβολές 
τους στην Κύπρο, είναι τα εξής:  

Πρώτον, στην Κύπρο υπήρξε σε μεγάλο βαθμό αναίρεση των εισοδηματικών 
ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης μεταξύ 2012 
και 2014.  
Δεύτερον, πίσω από την αναίρεση αυτή υποκρύπτεται η ανάπτυξη μη εισοδημα-
τικών ανισοτήτων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα της μι-
σθωτής εργασίας.  
Τρίτον, η αναίρεση αυτή δεν οφείλεται σε αποφάσεις πολιτικής αλλά στο μηχανι-
κό αποτέλεσμα που δημιούργησε η πορεία του οικονομικού κύκλου με τον εξής 
τρόπο: (α) επήλθε κατά το 2015-2019 αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων 
(βλ. κεφάλαιο 3) επειδή η οικονομία βρέθηκε σε πορεία μεγέθυνσης η οποία μά-
λιστα συνεχίστηκε παρά την υπερθέρμανση που την χαρακτήριζε ήδη από το 
2018.  
(β) υπήρξε μικρή αύξηση του μέσου μισθού επειδή το ποσοστό ανεργίας μειώθη-
κε σε επίπεδα κάτωθεν της ανεργίας ισορροπίας. 

Από αυτές τις δύο εξελίξεις, δηλαδή κυρίως από την αύξηση του αριθμού απασχολου-
μένων και δευτερευόντως του μέσου μισθού, προέκυψε η αύξηση του συνολικού εισο-
δήματος της εργασίας (με μικρή αύξηση του μισθού και μεγάλη αύξηση του αριθμού 
των εργαζομένων, επομένως και του γινομένου τους) και αυτή η αύξηση περιόρισε 
ελαφρώς τα εισοδήματα της ιδιοκτησίας, επομένως τα υψηλά εισοδήματα, τα οποία 
επιβραδύνθηκαν επιπλέον μαζί με την επιβράδυνση του ΑΕΠ. 

4.2. Ο κίνδυνος φτώχειας και η υλική στέρηση
Στο διάγραμμα 4.6 φαίνεται ο δείκτης σχετικής φτώχειας για τους νέους 20-24 και 25-
29 ετών, για τους ανέργους και για τους μισθωτούς. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, 
το ποσοστό των νέων ηλικίας 20-24 και 25-29 ετών αυξήθηκε δραματικά στην διάρ-
κεια της εφαρμογής του μνημονιακού προγράμματος. Μόνο στο τέλος της περιόδου 
2015-2019, χάρη στην ραγδαία βελτίωση του ΑΕΠ, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού επέστρεψε στο χαμηλό επίπεδο του 2011. Η ηλικιακή ομάδα των 25-29 
ετών εμφανίζει κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά τι μικρότερο από 
όσο η ομάδα των 20-24 ετών.  

Μεθοδολογικό σημείωμα 4.2. Οι δείκτες φτώχειας και υλικής στέρησης 
Ο δείκτης της φτώχειας, ο οποίος αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού το οποίο 
κινδυνεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, είναι ένας δείκτης σχετικής 
φτώχειας, διότι συγκρίνει το εισόδημα των λιγότερο εύπορων με το μέσο (ή διάμεσο) ει-
σόδημα. Για τον λόγο αυτό ορισμένες φορές αναφερόμαστε, στην έκθεση αυτή, στον εν 
λόγω δείκτη ως δείκτη σχετικής φτώχειας. Οι δείκτες υλικής στέρησης, επειδή αναφέ-
ρονται στην απόλυτη φτώχεια, υπερτερούν του δείκτη φτώχειας (ακριβέστερα του πλη-
θυσμού που κινδυνεύει από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό) διότι αυτός ανα-
φέρεται στην σχετική φτώχεια, ενώ οι δείκτες υλικής στέρησης εκτιμούν απευθείας και 
με υλικούς όρους την οικονομική δυσπραγία, με επιμέρους φυσικούς δείκτες όπως η 
αδυναμία πληρωμής ενοικίου ή λογαριασμών, θέρμανσης της κατοικίας κ.ά. Εκτός από 
τους επιμέρους δείκτες υλικής στέρησης, προσδιορίζεται και ένας σύνθετος δείκτης 
σοβαρής υλικής στέρησης που αναφέρεται στην ταυτόχρονη εμφάνιση τουλάχιστον 
τριών επιμέρους υλικών στερήσεων. 
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Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, καμμία βελτίωση του ποσοστού ανέργων που 
βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού δεν επήλθε χάρη στην 
οικονομική μεγέθυνση της πενταετίας 2015-2019. Το 60% των ανέργων παρέμε-
νε, στο τέλος του 2019, σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 
Όσον αφορά τους μισθωτούς, γενικά απειλούνται από την φτώχεια σε μικρότερο βαθ-
μό από άλλες κοινωνικές κατηγορίες (όπως φαίνεται από το γεγονός ότι η καμπύλη 
των μισθωτών στο διάγραμμα 4.6 είναι μετατοπισμένη σε πολύ μικρότερες τιμές του 
δείκτη σχετικής φτώχειας). Αυτό συμβαίνει επειδή οι μισθωτοί με πλήρες ωράριο ερ-

60

πο
σο

στ
ό 

%
 το

υ 
αν

τίσ
το
ιχο

υ 
πλ

ηθ
υσ

μο
ύ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Πηγή: Eurostat

2008 2010 2012 2014 2016 20182019

πο
σο

στ
ό 

%
 το

υ 
αν

τίσ
το
ιχο

υ 
πλ

ηθ
υσ

μο
ύ

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Πηγή: Eurostat

2008 2010 2012 2014 2016 2019

Άνεργοι

Διάγραμμα 4.6. Ποσοστό 
πληθυσμού ηλικίας 18+ που 
βρίσκεται σε κίνδυνο φτώ-
χειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού (2008-2019). 

Πηγή: Eurostat

20-24 ετών

Μισθωτοί

Έως δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 3 ετών

Μισθωτοί

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση

Διάγραμμα 4.7. Ποσοστό 
του πληθυσμού ηλικίας 18+ 
που βρίσκεται σε κατάσταση 
σοβαρής υλικής στέρησης 
(2008-2019). 

Πηγή: Eurostat

2011

25-29 ετών

Άνεργοι

2011



Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

γασίας και συμβάσεις αορίστου χρόνου έχουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα από την ερ-
γασία τους. Παρά την αύξηση του ποσοστού των μισθωτών που κινδύνευαν από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στην διάρκεια των ετών 2013-2014 σε επίπεδα 
άνω του 15%, στη συνέχεια ο κίνδυνος μειώθηκε καθώς προχωρούσε η ανοδική πο-
ρεία της οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, κατά το 2019 ο δείκτης επέστρεψε στο επίπεδο 
του 2009. Το γεγονός ωστόσο ότι περίπου ένας στους εννέα μισθωτούς επαπειλείται 
από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι στην Κύ-
προ, όπως και στις άλλες χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, υπάρχει εκτεταμέ-
νη ιδιαίτερη κατηγορία μισθωτών, οι εργαζόμενοι φτωχοί, οι οποίοι, παρά το γεγονός 
ότι έχουν εισόδημα ως εργαζόμενοι, βρίσκονται σε κατάσταση σχετικής φτώχειας και 
κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό επειδή οι μισθοί τους είναι χαμηλοί.  
Ο δείκτης σοβαρής υλικής στέρησης για επιλεγμένες κατηγορίες του πληθυσμού, μετά 
το 2008 (διάγραμμα 4.7) εμφάνισε επιδείνωση μέχρι το 2014 και εν συνεχεία βελτίωση 
από το 2015. Παραμένουν ωστόσο σταθερές οι σημαντικές διαφορές επιπέδου μετα-
ξύ αυτών των επιμέρους ομάδων. Παρατηρούμε και εδώ ότι για τους ανέργους η βελ-
τίωση των τελευταίων ετών είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με την επιδείνωση που 
είχε προηγηθεί. Επίσης, η υλική στέρηση είναι κατάσταση που αφορά σε μεγάλο 
βαθμό όσους συμπλήρωσαν κατά μέγιστο την δευτεροβάθμια εκπαίδευση τριών 
ετών. Αντιθέτως, μεγάλη βελτίωση φαίνεται ότι υπήρξε για τους μισθωτούς χάρη στην 
μεγέθυνση της απασχόλησης και την απόκτηση εισοδήματος, ιδιαίτερα δε για τους 
αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Μπορούμε να διαπιστώσουμε από τους ανωτέρω δείκτες ότι η ανοδική πορεία της 
οικονομίας κατά το 2015-2019 μείωσε μεν σημαντικά τους δείκτες φτώχειας και υλι-
κής στέρησης και τους έχει επαναφέρει στα επίπεδα του 2008-2011 πλην όμως όχι 
για όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, εκ των οποίων ορισμένες, ιδιαίτερα δε οι άνεργοι, 
παραμένουν ευάλωτες. 
Είναι απαραίτητο, στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσουμε ότι ο αριθμός των ατόμων 
που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι σοβαρά υποεκτιμημένος 
στα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. 
Αυτή η υποεκτίμηση έχει δύο πηγές: καταρχάς, το όριο της φτώχειας είναι άμεση συ-
νάρτηση του ΑΕΠ ανά κάτοικο, με αποτέλεσμα, όταν αυτό το τελευταίο μειώνεται πα-
ρασύρει σε μείωση το κατώφλι της φτώχειας, το όριο δηλαδή με βάση το οποίο απο-
φαινόμαστε εάν ένα άτομο κινδυνεύει από την φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Επίσης, η αποχώρηση από την χώρα μιας μερίδας μεταναστών για τους οποίους οι 
δείκτες της φτώχειας και της υλικής στέρησης είναι αυξημένοι και επομένως αυξάνουν 
σημαντικά τον μέσο όρο, είχε ως αποτέλεσμα να καταγράφονται ευνοϊκότεροι δείκτες  
για την φτώχεια και τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Επομένως, η αποχώρηση 
μεταναστών είχε ως συνέπεια την στρέβλωση των δεικτών προς ευνοϊκότερες τιμές. 
Επομένως, τα συνήθως χρησιμοποιούμενα στοιχεία, τα οποία παρουσιάσαμε ανωτέ-
ρω, παρουσιάζουν στρεβλή εικόνα για την φτώχεια. Προκειμένου να υπάρξει μια λιγό-
τερο στρεβλή εικόνα, η Eurostat δημοσιεύει πλέον και συμπληρωματικούς δείκτες 
φτώχειας με βάση το κατώφλι φτώχειας προηγουμένων ετών. Πιο συγκεκριμένα, επι-
λέγεται ως κατώφλι φτώχειας αυτό που αντιστοιχεί σε ένα έτος βάσης (η Eurostat θε-
ωρεί ως τέτοια έτη το 2005 και το 2008) και με βάση αυτό το κατώφλι υπολογίζουμε 
τον δείκτη σχετικής φτώχειας. Παίρνοντας υπόψη μας αυτήν την αναγκαία διόρθωση 
και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της Eurostat, προκύπτει ότι ο δείκτης φτώχειας 
στην Κύπρο, διορθωμένος ώστε η σύγκριση να γίνεται με το κατώφλι φτώχειας 
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του έτους 2008, παρέμενε το 2019 σε επίπεδο το οποίο ήταν κατά 41% υψηλό-
τερο έναντι του 2008-2012 παρά την υποχώρησή του κατά την τετραετία 2016-
2019 (διάγραμμα 4.8). Πιο αναλυτικά, ενώ το 2008-2011 το ποσοστό του πληθυσμού 
που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού με βάση το κατώφλι 
φτώχειας του 2008 ανερχόταν σε 16,0% του πληθυσμού, το αντίστοιχο ποσοστό κατά 
το 2019 ήταν 22,6% (δηλαδή κατά 41% υψηλότερο έναντι του 2008). Επομένως, πε-
ρίπου ένας στους τέσσερις κατοίκους της Κύπρου παραμένει σε κίνδυνο φτώ-
χειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έναντι ενός στους έξι κατά το 2008-2012.  

Διάγραμμα 4.8. Ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοι-
νωνικού αποκλεισμού με βάση το κατώφλι του 2008. 

Μία διάκριση που είναι πολύ σημαντική, είναι η διάκριση μεταξύ των άνω των 65 ετών 
και των υπολοίπων ηλικιών όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας: όπως φαίνεται στο διά-
γραμμα 4.9, ο εν λόγω κίνδυνος ανέρχεται σε 37% αφού πρώτα είχε ανέλθει, κατά το 
2013-2014 στο 50%. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ανεξαρτήτως οικονομικής συγκυρί-
ας, ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζεται εξαιρετικά αυξημέ-
νος έναντι των άλλων ηλικιών. 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.10, οι ίδιες παρατηρήσεις αφορούν και στους μισθω-
τούς που εργάζονται με μερική απασχόληση και με εκείνους που εργάζονται με συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου.  
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Διάγραμμα 4.9. Ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών που βρίσκεται σε κίνδυ-
νο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού με βάση το κατώφλι του 2008. 

Διάγραμμα 4.10. Ποσοστό των μισθωτών με πρόσκαιρη ή μερική απασχόληση που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.  
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Κεφάλαιο 5 
Η κυπριακή οικονομία  
κατά το 2019-2020  
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Η ανοδική πορεία της οικονομίας το 2015-2019, κατά την έξοδό της από την κρίση 
του 2012-2014, πραγματοποιήθηκε με υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης του προϊόντος 
αλλά με σχετικά μικρούς ρυθμούς επέκτασης του παραγωγικού δυναμικού επειδή με-
γάλο μέρος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (κατοικίες, αυτοκίνητα, εγγραφές 
πλοίων) δεν μετέβαλαν το παραγωγικό κεφάλαιο της χώρας. Ως αποτέλεσμα, η παρα-
γωγικότητα της εργασίας παρέμεινε στάσιμη και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
τέθηκε σε λειτουργία ολόκληρο το αχρησιμοποίητο δυναμικό. Έτσι, ήδη από το 2017, 
η οικονομία βρισκόταν σε κατάσταση υπερθέρμανσης, και λειτουργούσε με θετικό 
παραγωγικό χάσμα, δηλαδή σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που θα μπορούσε να 
διατηρήσει μακροχρονίως ισοσκελισμένο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Συνάγε-
ται ότι η οικονομία βάδιζε επιβραδυνόμενη, ήδη από τον χειμώνα του 2017 (διά-
γραμμα 5.1) προς την ύφεση ή την στασιμότητα, πλην όμως με ρυθμούς οικονο-
μικής μεγέθυνσης που παρέμεναν υψηλοί και διεύρυναν περαιτέρω το θετικό πα-
ραγωγικό κενό. Ωστόσο, η σταδιακή και ομαλή πορεία της οικονομίας προς την στασι-
μότητα ή την ύφεση διακόπηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 από την επιδημία 
του κορωνοϊού που μείωσε το ΑΕΠ κατακόρυφα (-11,9% το 2020:2 έναντι του 2019:2 
και -4,4% το 2020:3 έναντι του 2019:3) (διάγραμμα 5.1). 

Διάγραμμα 5.1. Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ (τριμηνιαία στοι-
χεία της περιόδου 2006:1 έως 2020:3, εποχικά διορθωμένα). 

Το γεγονός ότι κατά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, η κυπριακή 
οικονομία βρισκόταν σε σημείο υπερθέρμανσης (διέθετε δηλαδή θετικό παραγωγικό 
κενό) είχε ευνοϊκό αποτέλεσμα για την Κύπρο, διότι το αρνητικό σοκ που προκάλεσε η 
επιδημία βύθισε την οικονομία σε ύφεση σχετικά μικρότερη από αυτήν που σημειώθη-
κε σε άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονταν ήδη πριν την επιδημία πολύ κοντά σε κατά-
σταση ύφεσης ή στασιμότητας. Εκεί, το υφεσιακό αποτέλεσμα της επιδημίας προστέ-
θηκε στις υφεσιακές τάσεις που ήδη είχαν αναπτυχθεί, ενώ στην Κύπρο η επιδημία 
επήλθε σε στιγμή υπερθέρμανσης της οικονομίας, και αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό 
για ποιο λόγο η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται σε εκείνες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

66

ετ
ήσ

ιο
ς 
ρυ

θμ
ός

 μ
ετ
αβ

ολ
ής

 %

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Πηγή: Eurostat                                                                                                     

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020:3

2017:1

2014:4

-12,3% έναντι 
2019:2

2020:2

-4,4% έναντι 
2019:3

2020:3



Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

Ένωσης των 27 για τις οποίες η ύφεση που προκάλεσε η επιδημία ήταν συγκριτικά μι-
κρή. 
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που παρουσίαζε ήδη μεγάλο έλλειμμα -6,3% του 
ΑΕΠ κατά το 2019 εξαιτίας της ανόδου της εσωτερικής ζήτησης σε πολύ υψηλά επί-
πεδα, αυξήθηκε κατά το 2020 ακόμα περισσότερο (-10,4% του ΑΕΠ) με την υγειονο-
μική κρίση επειδή υπήρξε πτώση των εξαγωγών (-17,7%) η οποία ήταν κατά 50% πε-
ρίπου μεγαλύτερη από την μείωση των εισαγωγών (-11,5%) (σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ameco). Για το 2021 και το 2022, οι υπηρεσίες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι το κυπριακό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο στις περίπου 10 εκατοστιαίες μονά-
δες του ΑΕΠ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου 
κατά το 2020 ήταν με μεγάλη διαφορά υψηλότερο από άλλες χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που παρουσίαζαν επίσης μεγάλα ελλείμματα (η Ελλάδα -6,2% 
και η Ρουμανία -4,6%). Αντίστοιχα αλματώδης είναι η μεγέθυνση του εμπορικού ελ-
λείμματος (αγαθών και υπηρεσιών).  
Με αυτά τα δεδομένα, επειδή ο εξαγωγικός τομέας της οικονομίας, κατά τα φαι-
νόμενα, δεν θα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην μεγέθυνση του ΑΕΠ, οι κινη-
τήριες δυνάμεις της οικονομίας για τα επόμενα έτη θα πρέπει να είναι πλέον 
κατά κύριο ενδογενείς (βλ. στο Κεφάλαιο 1).  
Κατά τη διάρκεια της ανοδικής πορείας της οικονομίας των ετών 2015-2019, η ιδιωτι-
κή κατανάλωση αυξήθηκε υποστηριζόμενη, κυρίως από την αύξηση της απασχόλησης 
που δημιούργησε πρόσθετα εισοδήματα, και δευτερευόντως από μικρές βελτιώσεις 
των πραγματικών μισθών τις οποίες προκάλεσε η μείωση των τιμών κατά το 
2015-2016 και η μείωση της ανεργίας κατά το 2017-2019. Την ιδιωτική κατανάλωση 
ενίσχυσαν επίσης η άντληση πόρων των καταναλωτών από τις αποταμιεύσεις, και η 
μη-εξυπηρέτηση ενός μεριδίου του ιδιωτικού χρέους. Οι αυξήσεις αυτές της ιδιωτικής 
κατανάλωσης συνέβαλαν στην διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης των ετών 
2015-2019. Στη συνέχεια, κατά το 2020, υπό το βάρος της υγειονομικής κρίσης, η 
ιδιωτική κατανάλωση υποχώρησε κατά 4,1%, δηλαδή κατά ένα περιορισμένο ποσο-
στό. Αυτό εξηγείται από την υποστήριξη που έλαβαν τα εισοδήματα στην διάρκεια της 
επιδημίας προκειμένου να μην υποστεί μεγάλες ζημίες η διαδικασία κοινωνικής ανα-
παραγωγής, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η διαδικασία αξιοποίησης των κεφαλαίων 
(βλ. αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1). Η στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης στην διάρ-
κεια του πρώτου κύματος της επιδημίας λειτούργησε ως «άγκυρα» που συγκράτησε 
την οικονομία από μια ύφεση χειρότερη από αυτήν που πράγματι σημειώθηκε. Σταθε-
ροποιητικό ρόλο στην διάρκεια του πρώτου κύματος της επιδημίας ανέλαβαν και οι 
δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες. Δεν μπορούμε όμως να ισχυριστούμε το ίδιο για τις 
καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες μειώνονται από το 2018 (-11,1% το 
2020 έναντι του 2019). Μετά το καλοκαίρι του 2016, η διαδικασία της αποεπένδυσης, 
επομένως της συρρίκνωσης του παραγωγικού δυναμικού που είχε επικρατήσει μέχρι 
τότε, αντιστράφηκε και οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέστησαν θετικές 
με συνέπεια η επέκταση του παραγωγικού δυναμικού να διαδεχθεί την συρρίκνωσή 
του. Ωστόσο, οι αυξήσεις των καθαρών επενδύσεων που καταγράφηκαν μετά το 
2016, αντανακλούσαν σε μεγάλο βαθμό την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότη-
τας που υποβοηθήθηκε από την πολιτική εισροής συναλλάγματος μέσω της χορήγη-
σης των “χρυσών διαβατηρίων”, καθώς και από την μεγέθυνση των εισαγωγών μετα-
φορικών μέσων, όπως η υπαγωγή πλοίων στην κυπριακή σημαία και οι αγορές αυτοκι-
νήτων. Αυτά όμως σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσαν στοιχεία των παγίων επενδύσεων με 
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μικρή και αμφίβολη επίπτωση στην παραγωγική ικανότητα της χώρας καθώς σε μεγά-
λο βαθμό υποκρύπτουν καταναλωτικές δαπάνες. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι στη 
διάρκεια των ετών 2015-2019 είχε γίνει ασήμαντη πρόοδος στην παραγωγικότητα της 
εργασίας. Κατά το 2020 υπήρξε μείωση κατά 3,7% της παραγωγικότητας εξαιτίας της 
υποχώρησης της κυκλικής συνιστώσας της (επειδή δηλαδή η απασχόληση υποχώρησε 
λιγότερο από τον όγκο παραγωγής).   
Οι αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης και της δημόσιας δαπάνης εμφανίζονται 
έτσι ως ένας πρόσφορος τρόπος επανεκκίνησης της οικονομίας με κινητήρα την 
ιδιωτική κατανάλωση, και πιο συγκεκριμένα την αγοραστική δύναμη των μισθω-
τών (βλ. αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1). 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.2, στην διάρκεια της ανάκαμψης των ετών 2015 έως 
2019, ο όγκος του προϊόντος είχε παρουσιάσει αύξηση και είχε υπερβεί τον μέσο όρο 
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Διάγραμμα 5.3. Συμβολή 
των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών στην διαμόρφωση 
του ΑΕΠ και αντίστοιχη συμ-
βολή της εσωτερικής ζήτη-
σης που απευθύνεται στις 
εγχώριες επιχειρήσεις (σε 
εκατοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ, 2005-2020). 

Πηγή: Annual 
Macroeconomic Database, 
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των ετών 2006-2014 φθάνοντας έτσι στο ιστορικά υψηλότερο σημείο του. Η αύξηση 
του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2015-2019 οδήγησε τον όγκο της παραγω-
γής σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου όρου των ετών 2008-2010 κατά 10% περίπου.  
Κατά το 2020:2, εξαιτίας της επιδημίας, ο όγκος της παραγωγής υποχώρησε κατά 
12,3% έναντι του 2019:2, το δε 2020:3 υποχώρησε κατά 4,4% έναντι του 2019:3.  
Η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, η οποία 
φαίνεται στο διάγραμμα 5.3, υπήρξε αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη των 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των ετών 2015-2018. Ο τουρισμός συνέβαλε στην αύξηση 
του ΑΕΠ κατά πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα εξαγωγικά αγαθά και υπηρεσίες 
καθώς η τουριστική δραστηριότητα στην Κύπρο ωφελήθηκε αφενός μεν από την πε-
ριορισμένη τουριστική  κίνηση που υπήρξε, κυρίως για γεωπολιτικούς λόγους, στους 
ανταγωνιστικούς προορισμούς της Μεσογείου, αφετέρου δε από την αύξηση της ζή-
τησης στην Ευρώπη. Κατά το 2019, ωστόσο, η συμβολή των εξαγωγών στην οικονομι-
κή μεγέθυνση περιορίστηκε (διάγραμμα 5.3) και η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης 
που απευθύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις αυξήθηκε. Το δε 2020, η συμβολή των 
εξαγωγών κατέστη έντονα αρνητική, πλην όμως αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό 
από την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης που απευθύνεται σε εγχώριες επιχειρήσεις 
αφενός μεν χάρη στην υποστήριξη της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών (δηλαδή 
του γινομένου του μέσου μισθού επί τον αριθμό των μισθωτών) και επομένως της ιδιω-
τικής κατανάλωσης, αφετέρου δε χάρη στις δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες.  
Στο διάγραμμα 5.4 φαίνεται ότι η δραματική μείωση του αριθμού των περιηγητών που 
επισκέφθηκαν την Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 δεν αντανακλάται στην 
μείωση του ΑΕΠ, η οποία ήταν κατά πολύ μικρότερη επειδή λειτούργησαν ως σταθε-
ροποιητές της οικονομίας οι μισθοί και οι δημόσιες δαπάνες.  
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω:   
1. Η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην διαμόρφωση του ΑΕΠ 

έχει καταστεί και προβλέπεται να παραμείνει αρνητική, η δε εσωτερική ζήτηση 
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για εγχώριες επιχειρήσεις μπορεί να μετατραπεί σε κινητήρα της ανάκαμψης της 
οικονομίας. 

2. Η εσωτερική ζήτηση για εγχώριες επιχειρήσεις μπορεί να προέλθει από αυξήσεις 
της αγοραστικής δύναμης των μισθών και των δημοσίων δαπανών. Αντιθέτως, 
αυτό δεν ισχύει για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, διότι αυτές δεν αυξάνονται 
σε συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης κρίσης και αβεβαιότητας.  

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις (1) και (2) στηρίζουν τις προτάσεις πολιτικής του Κεφαλαίου 1 
αυτής της έκθεσης διότι αναδεικνύουν την σημασία της εσωτερικής ζήτησης στην ση-
μερινή συγκυρία της επιδημίας. Βεβαίως, όταν η εσωτερική ζήτηση παρουσιάζει αυξή-
σεις, αυτές επιμερίζονται σε ένα μερίδιο που απευθύνεται στις εισαγωγές και ένα με-
ρίδιο που απευθύνεται στην εγχώρια παραγωγή. Εάν υπάρχει ισχυρή ροπή προς εισα-
γωγές αυξάνεται η διείσδυση των εισαγωγών στην εσωτερική αγορά. Επομένως, η 
στήριξη της μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην εγχώρια ζήτηση οφείλει να συνοδεύεται από 
πρόνοιες για την διατήρηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε ανεκτά επίπεδα, 
ιδιαίτερα μέσω της συγκράτησης των εισαγωγών (βλ. αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1).  

Διάγραμμα 5.5. Συμβολή επένδυσης παγίου κεφαλαίου, κατανάλωσης και εισαγω-
γών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (σε εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, 2005-2020). 

Στο διάγραμμα 5.5 φαίνεται η μεγάλη σημασία της μείωσης των εισαγωγών για τον 
περιορισμό της ύφεσης κατά το 2020 διότι η διαθέσιμη εσωτερική ζήτηση στράφηκε 
στην εγχώρια αγορά. Εκτός αυτού, ο περιορισμός των εισαγωγών στην περίοδο της 
επιδημίας επέτρεψε στην Κυπριακή οικονομία να μην αντιμετωπίσει μια περαιτέρω 
επιδείνωση του ήδη υπέρογκου εξωτερικού της ελλείμματος. 
Η συμβολή της συνολικής εσωτερικής ζήτησης στο ΑΕΠ, αναλύεται στις εξής συνι-
στώσες: πρώτον, στην συμβολή της επένδυσης παγίου κεφαλαίου, και δεύτερον, 
στην συμβολή της συνολικής κατανάλωσης, είτε ιδιωτικής είτε δημόσιας. Τα σχετικά 
μεγέθη φαίνονται στο διάγραμμα 5.5 για τα έτη 2006-2020 μαζί με την συμβολή των 
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (οι εισαγωγές αφαιρούν 
ζήτηση από την εγχώρια οικονομία και επομένως συμβάλλουν αρνητικά στο ΑΕΠ). 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.5, κατά το 2015-2020, ενώ υπήρξε αύξηση της 
συμβολής των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και της κατανάλωσης, παρουσιάστηκε 
και αύξηση των εισαγωγών, της οποίας η αρνητική συμβολή κατά το 2015-2018 
αντιστάθμισε πλήρως την θετική συμβολή της εσωτερικής ζήτησης στο ΑΕΠ επειδή 
οι καταναλωτές στράφηκαν σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές. Έτσι, οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών κατέστησαν κινητήρας της μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην διάρ-
κεια της ανοδικής φάσης του τρέχοντος οικονομικού κύκλου. Κατά το 2019, ωστό-
σο, επειδή η αρνητική συμβολή των εισαγωγών περιορίστηκε (βλ. διάγραμμα 5.5), 
όπως και η θετική συμβολή των εξαγωγών (διάγραμμα 5.3), υπήρξε αλλαγή του κα-
θεστώτος οικονομικής μεγέθυνσης από εξωστρεφές (με κινητήρα τις εξαγωγές) σε 
εσωστρεφές (με κινητήρα τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και ιδιαίτερα την εσωτε-
ρική κατανάλωση). Η μεταβολή αυτή της Κυπριακής οικονομίας προς την εσωστρέ-
φεια αυξήθηκε κατακόρυφα κατά το 2020 εξαιτίας της επιδημίας και κατά τα φαινό-
μενα αυτό θα συνεχιστεί κατά το 2021. Το συμπέρασμα αυτό σχετικά με την πρω-
ταρχική σημασία της εσωτερικής ζήτησης στην τρέχουσα συγκυρία, έχει μεγάλη ση-
μασία για την επεξεργασία μιας πρότασης που θα αποσκοπούσε στην επαναφορά 
της οικονομίας στο επίπεδο παραγωγής που υπήρχε πριν από την επιδημία (βλ. Κε-
φάλαιο 1). 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.6, κατά την ανοδική φάση του οικονομικού κύκλου 
της πενταετίας 2015-2019, οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο παρουσίασαν άνοδο. 
Αυτό όμως οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η επένδυση αυξήθηκε κατακόρυφα 
στα μέσα μεταφοράς επειδή υπήρξαν εγγραφές πλοίων και αγορές αυτοκινήτων, οι 
οποίες αυτομάτως εγγράφονται και ως εισαγωγές, έτσι ώστε η συμβολή τους στο 
ΑΕΠ να είναι μηδενική (διότι δεν αποτελούν εγχώριο προϊόν). Η αύξηση των επενδύ-
σεων παγίου κεφαλαίου στη διάρκεια της ανάκαμψης προήλθε επίσης από τις επεν-
δύσεις σε κατοικίες, οι οποίες είναι μη παραγωγικές επενδύσεις. Όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα 5.6, για το 2020, εκτιμάται ότι υπήρξε κάμψη στην κατασκευή κατοικιών, 
η οποία όμως δεν έλαβε δραματικές διαστάσεις, τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμη-
νο του έτους. Για τις άλλες κατασκευές, εκτός κατοικιών, η πρόβλεψη της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής είναι ότι δεν θα υπάρξει μείωση, παρόλο που τα στοιχεία της Εurostat 
για το πρώτο εξάμηνο δείχνουν μείωση της τάξης του 20%.  
Στο διάγραμμα 5.7 φαίνεται ότι από το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η κατασκευαστι-
κή δραστηριότητα (κατοικίες, άλλα κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού) παρουσίασε 
για πρώτη φορά αύξηση η οποία εν συνεχεία επιταχύνθηκε έως το τέλος του 2019 
και μειώθηκε κατά 22,5% στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020. 
Συμπερασματικά, σχετικά με την συμβολή των διαφόρων συνιστωσών του ΑΕΠ στην 
δυναμική της οικονομίας μετά το 2014:4, προκύπτει ότι η ανάκαμψη βασίστηκε σε με-
γάλο βαθμό στις εξαγωγές (ιδιαίτερα στις εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών) αλλά και 
στην κατασκευαστική δραστηριότητα (ιδιαίτερα στην οικοδομή κατοικιών), και σε μικρό 
βαθμό στην καταναλωτική ζήτηση που απευθύνεται στην εγχώρια παραγωγή. Κατά το 
2020, ωστόσο, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, η κυπριακή οικονομία μετατρά-
πηκε σε εσωστρεφή οικονομία και αυτό θα συνεχιστεί κατά τα φαινόμενα και το 
2021, ενδεχομένως δε και κατά το 2022 ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας, 
της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, της ταχύτητας με την οποία θα προχω-
ρήσει ο εμβολιασμός κλπ. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον για την επαναφορά της 
οικονομίας στο επίπεδο του 2019, θα πρέπει να στραφεί περισσότερο στην εσω-
τερική ζήτηση που θα μπορούσε με την κατάλληλη πολιτική να αναλάβει ιδιαίτε-
ρο ρόλο. 

71



Διάγραμμα 5.6. Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανά κατηγορία (δισεκατομμύρια. 
ευρώ, σε σταθερές τιμές 2015). 
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Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

Διάγραμμα 5.8. ΑΕΠ, δυνητικό ΑΕΠ και παραγωγικό χάσμα (σε σταθερές τιμές 
2010, παραγωγικό χάσμα = Απόκλιση τρέχοντος ΑΕΠ από το δυνητικό ΑΕΠ, σε % 
μονάδες του δυνητικού ΑΕΠ για τα έτη 2005-2020). 

Για την εκτίμηση της μακροοικονομικής κατάστασης, κρίσιμη σημασία έχει το μέγεθος 
του παραγωγικού χάσματος που περιγράφει τον βαθμό κατά τον οποίο παραμένουν 
αχρησιμοποίητες οι παραγωγικές ικανότητες της χώρας. Το μέγιστο δυνητικό προϊόν ή 
δυνητικό ΑΕΠ που μπορεί να παράγει μια χώρα είναι το μέγιστο προϊόν που μπορεί να 
επιτύχει χωρίς να δημιουργούνται μακροοικονομικές ανισορροπίες όπως ελλείμματα 
στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, αύξηση του πληθωρισμού, μη βιώσιμα 
ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Επομένως, το δυνητικό ΑΕΠ είναι ένα άνω 
όριο το οποίο βεβαίως το ΑΕΠ μπορεί να υπερβαίνει αλλά μόνο πρόσκαιρα επειδή 
αυτό οδηγεί σε μακροοικονομικές ανισορροπίες των οποίων η διόρθωση απαιτεί εν 
συνεχεία περιοριστική υφεσιακή πολιτική. Τέτοια ήταν και η περίπτωση της περιόδου 
πριν από το 2009, όταν το παραγωγικό χάσμα ήταν θετικό (της τάξης του +5%, βλ. 
διάγραμμα 5.8), και το αντίτιμο για αυτήν την ανισορροπία ήταν η δραματική διεύρυν-
ση του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, της οποίας η κάλυψη από τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, μέσω της άντλησης κεφαλαίων από το εξωτερικό, αποδεί-
χθηκε μη βιώσιμη λύση. Το παραγωγικό χάσμα είναι η διαφορά του τρέχοντος ΑΕΠ 
από το δυνητικό ΑΕΠ. Το δυνητικό ΑΕΠ και το παραγωγικό χάσμα φαίνονται στο διά-
γραμμα 5.8 από το οποίο διαπιστώνουμε ότι η απώλεια του παραγωγικού δυναμικού 
που καταγράφηκε κατά το 2013-2015 έναντι του 2012 εξαλείφθηκε κατά τα επόμενα 
δύο έτη (2016-2017), και από το 2018 έως το τέλος του 2019 η ανοδική πορεία της 
οικονομίας οδήγησε σε μεγέθυνση του δυνητικού ΑΕΠ κατά 4,1% έναντι του 2012. 
Κατά το 2020, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.8, η υγειονομική κρίση δεν ανέκοψε 
σημαντικά την άνοδο του δυνητικού ΑΕΠ καθώς ελήφθησαν μέτρα που προστάτευσαν 
τις επιχειρήσεις έναντι του κινδύνου να παύσει η λειτουργία τους. Ως αποτέλεσμα, 
υπάρχει παραγωγικό δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυπριακή οικονομία 
κατά την παρούσα στιγμή χωρίς να οδηγηθεί σε μη διατηρήσιμο παραγωγικό κενό. 
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Διάγραμμα 5.9. Παραγωγικότητα εργασίας (2006:1=100, πραγματικό ΑΕΠ ανά απα-
σχολούμενο. Εποχικά διορθωμένα τριμηνιαία στοιχεία, 2006:1- 2020:3). 

 

Η παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία παρουσίαζε στασιμότητα κατά την περίο-
δο 2006:1-2014:4, και μικρή αύξηση κατά τα έτη 2015-2016 (διάγραμμα 5.9), βρι-
σκόταν κατά το 2019 σε επίπεδο μόλις 3,6% υψηλότερο από το επίπεδο του 2006 
και του 2014. Κατά το 2020:2, βυθίστηκε σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 11,8% ένα-
ντι του 2019:2 αντανακλώντας την μείωση του όγκου παραγωγής και το 2020:3 βρι-
σκόταν ακόμη 3% χαμηλότερα από το 2019:3. Η κερδοφορία (διάγραμμα 5.10) πα-
ρουσίασε μείωση στην διάρκεια της πρώτης φάσης της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας 
της συρρίκνωσης των πωλήσεων. Η μείωση αυτή προστέθηκε στην πτώση της κερ-
δοφορίας που είχε προηγηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, όταν είχαν εκδη-
λωθεί τα πρώτα σημάδια της επερχόμενης ύφεσης.  
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Διάγραμμα 5.10. Δείκτης 
κερδοφορίας (απόδοση πα-
γίου κεφαλαίου) στον επιχει-
ρηματικό τομέα. 

Απόδοση παγίου κεφαλαίου: 
Καθαρό λειτουργικό πλεόνα-
σμα % του καθαρού αποθέ-
ματος παγίου κεφαλαίου 
(2010:1=100). Υπολογισμοί 
σε σταθερές τιμές με τριμη-
νιαία στοιχεία της περιόδου 
2010:1 έως 2020:3, κινητός 
μέσος 4 τριμήνων.
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Μεθοδολογικό σημείωμα 5.1. Κερδοφορία, παραγωγικότητα, μερίδιο 
της εργασίας και του κεφαλαίου 
Η απόδοση παγίου κεφαλαίου (δείκτης κερδοφορίας), εξαρτάται από δύο 
μεγέθη: Από τον λόγο προϊόντος/κεφαλαίου (που αναφέρεται και ως 
“παραγωγικότητα του κεφαλαίου”) και από το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ.  
Ο λόγος προϊόντος/κεφαλαίου έχει ως παρονομαστή το συσσωρευμένο 
πάγιο κεφάλαιο του οποίου η παραγωγική χρήση οφείλει να εξυπηρετήσει τις 
απαιτήσεις που έχει επί του προϊόντος το συνολικό κεφάλαιο, είτε με την 
μορφή του κέρδους (για επενδύσεις ή για μερίσματα), είτε με την μορφή των 
χρηματιστικών εισοδημάτων (τόκοι και εισοδήματα χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων), είτε με την μορφή της γαιοπροσόδου (κυρίως με την μορφή των 
ενοικίων). Η απόδοση παγίου κεφαλαίου εξαρτάται επίσης από τον βαθμό 
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και για τον λόγο αυτό μειώνεται 
στη διάρκεια των υφέσεων (αυξάνεται δε στην διάρκεια της οικονομικής 
ανάκαμψης). Έτσι, ο δείκτης προϊόντος / παγίου κεφαλαίου περιέχει μια 
διαρθρωτική συνιστώσα, που αναφέρεται στα δομικά χαρακτηριστικά του 
παραγωγικού συστήματος και μια κυκλική συνιστώσα που αναφέρεται στην 
αύξηση του αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού. Το εισοδηματικό 
μερίδιο της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή το μερίδιο του ΑΕΠ 
που ιδιοποιούνται οι εργαζόμενες τάξεις είναι s=(WL)/(PY) όπου W,L,P,Y  
είναι αντίστοιχα 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 (Y/K) όπου Y,K είναι αντίστοιχα 
το προϊόν και το κεφαλαιακό απόθεμα, μακροπρόθεσμα αποτελεί δείκτη 
αποτελεσματικής χρήσης του κεφαλαίου. Βραχυπρόθεσμα, οι μεταβολές του 
δείχνουν αλλαγές στον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. 
Η απόδοση παγίου κεφαλαίου, μέτρο της κερδοφορίας του συνολικού 
κεφαλαίου, δίνεται από τη σχέση R=(Y/K)(1-s)-δ όπου R είναι η απόδοση 
παγίου κεφαλαίου και δ η κατανάλωση παγίου κεφαλαίου. 

Όπως ήδη διαπιστώσαμε στις ετήσιες εκθέσεις προηγουμένων ετών, στη διάρκεια της 
κρίσης, προκειμένου να συγκρατηθεί η μείωση της κερδοφορίας, που οφειλόταν στην 
πτώση του λόγου προϊόντος/κεφαλαίου (πιο συγκεκριμένα κατά την περίοδο 
2012:2-2014:3, διάγραμμα 5.12), επιβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις, τους διεθνείς ορ-
γανισμούς, την κυβέρνηση και τις εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, διαρθρω-
τικές αλλαγές στην αγορά εργασίας (είτε αυτές είχαν νομική υπόσταση ή εθιμικό χα-
ρακτήρα) ώστε να μειωθεί σε μόνιμη βάση το εισοδηματικό μερίδιο των μισθωτών. 
Αυτό επιτεύχθηκε με δύο μέσα: αφενός μέσω της κυβερνητικής πολιτικής και αφετέ-
ρου μέσω της αύξησης της ανεργίας. Υπήρξε έτσι, στην διάρκεια των ετών 2013 έως 
2015, μετατόπιση του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας σε χαμηλά επίπεδα (από 
το επίπεδο [1] στο επίπεδο [2], διάγραμμα 5.11) στα οποία και παρέμεινε μέχρι το τέ-
λος του 2018. Στην συνέχεια, κατά το 2019, όταν η ανεργία μειώθηκε στο 7% του ερ-
γατικού δυναμικού, το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας ανέκτησε το χαμένο έδαφος 
μόνον εν μέρει: αυξήθηκε σε περίπου 51% του ΑΕΠ έναντι 55% το 2010 όταν το πο-
σοστό ανεργίας ήταν και πάλι 7%. Επομένως, πρόκειται για απώλεια 4 εκατοστιαίων 
μονάδων του ΑΕΠ η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί στις μεταβολές του ποσοστού 
ανεργίας αλλά σε παράγοντες που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται 
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και λειτουργεί η αγορά εργασίας (δηλαδή σε διαρθρωτικούς παράγοντες). Όπως φαί-
νεται στο διάγραμμα 5.12, αυτή η διαρθρωτική μετατόπιση του μεριδίου της εργασίας 
προκάλεσε αντίστοιχη μετατόπιση του εισοδηματικού μεριδίου των κερδών (που είναι 
συμπληρωματικό του μεριδίου εργασίας ως προς το 100%) και οδήγησε έτσι σε αύξη-
ση της κερδοφορίας που έχει έντονο διαρθρωτικό χαρακτήρα, που δεν εξαρτάται δη-
λαδή από την πορεία του οικονομικού κύκλου, από την οικονομική συγκυρία. Πράγματι, 
όπως γίνεται φανερό από το διάγραμμα 5.10, ακόμη και μετά την πτώση της κερ-
δοφορίας κατά το 2019 και ιδιαίτερα κατά το 2020, η απόδοση παγίου κεφα-
λαίου παραμένει συγκρίσιμη με το αντίστοιχο μέγεθος του 2011-2012, δηλαδή 
πριν την κρίση των ετών 2013-2014. Το δε μερίδιο των κερδών στο ΑΕΠ (διά-
γραμμα 5.12) παραμένει εν μέσω υγειονομικής κρίσης υψηλότερο ολόκληρης 
της περιόδου 1995 έως 2013.  
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Διάγραμμα 5.11. Εισοδημα-
τικό μερίδιο της εργασίας και 
ποσοστό ανεργίας. 

Εισοδηματικό μερίδιο εργα-
σίας: Σύνολο αμοιβών εργα-
σίας (μισθωτών και αυτοα-
πασχολουμένων) ως ποσο-
στό του ακαθάριστου προϊό-
ντος. Τριμηνιαία στοιχεία της 
περιόδου 2006:1 έως 
2020:3, κινητός μέσος 4 
όρων για το μερίδιο της ερ-
γασίας.
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Διάγραμμα 5.12. Εισοδηματικό 
μερίδιο των κερδών και λόγος 
προϊόντος / κεφαλαίου. 

Εισοδηματικό μερίδιο κερδών: 
Σύνολο αμοιβών κεφαλαίου 
(κέρδη, τόκοι και πρόσοδοι) ως 
ποσοστό της ακαθάριστης προ-
στιθέμενης αξίας, κινητός μέσος 
4 τριμήνων. 

Λόγος προϊόντος / κεφαλαίου: 
καθαρή προστιθέμενη αξία % 
του καθαρού αποθέματος παγί-
ου κεφαλαίου στον επιχειρηματι-
κό τομέα, περίοδος 2006:1 έως 
2020:3.
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.13, η συρρίκνωση του παγίου κεφαλαίου των ετών 
2013-2015 μεταστράφηκε κατά το 2016:2 σε συσσώρευση κεφαλαίου. Ωστόσο, όπως 
ήδη σημειώσαμε, η αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οφειλόταν σε σημα-
ντικό βαθμό σε έκτακτους παράγοντες, όπως η καταγραφή πλοίων στην κυπριακή 
σημαία, σε αγορές αυτοκινήτων και σε κατασκευές κατοικιών, τα οποία δεν αποτε-
λούν παραγωγικό κεφάλαιο. Εξηγείται έτσι για ποιο λόγο η άνοδος των επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου, δεν στάθηκε ικανή, μετά από πέντε έτη ταχείας οικονομικής μεγέ-
θυνσης, να αυξήσει το παραγωγικό δυναμικό (όπως αυτό περιγράφεται από το δυνητι-
κό ΑΕΠ) παρά μόνον ελάχιστα άνωθεν του επιπέδου του 2008.  
Από το καλοκαίρι του 2019, εκκίνησε η επιβράδυνση των ακαθάριστων επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου καθώς η οικονομία όδευε προς την ύφεση. Στην διάρκεια του 2020 
ακαθάριστες επενδύσεις μειώθηκαν τόσο ώστε μετά βίας καλύπτουν την κατανάλωση 
παγίου κεφαλαίου, και επομένως η καθαρή επένδυση κινείται πλέον στην γειτονία του 
μηδενός (επομένως και η παραγωγική ικανότητα της χώρας δεν αυξάνεται). Ενδεχο-
μένως αυτή η εκτίμηση να αποδειχθεί εξαιρετικά αισιόδοξη, διότι δεν έχει λάβει αρ-
κούντως υπόψη της τις επιπτώσεις του δεύτερου κύματος της επιδημίας κατά τους 
τελευταίους μήνες του 2020. 
Διάγραμμα 5.13. Ακαθάριστες και καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (σε στα-
θερές τιμές 2010). Περίοδος 2006:1 έως 2020:3. Στοιχεία διορθωμένα με τις εποχι-
κές διακυμάνσεις. Εξομάλυνση επενδύσεων με κινητό μέσο 4 τριμήνων.  
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Κεφάλαιο 6 
Οι κινητήριες δυνάμεις  
της Κυπριακής οικονομίας 

79



Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπαν πέρυσι το φθινόπωρο ότι η με-
γέθυνση της οικονομίας θα συνεχιζόταν κατά το 2020 με ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,6%. 
Η αντίστοιχη προβλεπόμενη μεταβολή ανέρχεται σήμερα, τον Δεκέμβριο 2020, σε 
-6,2%. Επομένως, η εκτιμώμενη επίπτωση της επιδημίας του κορωνοϊού (δηλαδή η 
υποχώρηση του ΑΕΠ της κυπριακής οικονομίας έναντι των επιδόσεων που θα είχε χω-
ρίς τις επιπτώσεις της επιδημίας) για το 2002 ανήλθε σε μείωση του ΑΕΠ κατά 2,6%
+6,2% = 8,8%. Με δεδομένο ότι οι εκτιμήσεις αυτές προηγήθηκαν του δευτέρου κύ-
ματος της επιδημίας, θα πρέπει να θεωρηθούν ως η ελάχιστη εκτιμώμενη υποχώρηση 
του ΑΕΠ κατά το 2020. 
Αυτή η αρνητική επίπτωση της επιδημίας αντανακλάται στην θεαματική μεταβολή του 
παραγωγικού χάσματος της οικονομίας, που είναι η απόσταση του ΑΕΠ από το δυνη-
τικό ΑΕΠ (δηλαδή το επίπεδο παραγωγής στο οποίο η οικονομία είναι ικανή να διατη-
ρεί τις μακροοικονομικές ισορροπίες της, μεταξύ των οποίων, στον τρέχοντα οικονομι-
κό κύκλο, η πλέον ευάλωτη αφορά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών). Πιο συγκε-
κριμένα, ενώ κατά το 2019 το τρέχον προϊόν βρισκόταν κατά 5,4 εκατοστιαίες μονά-
δες υψηλότερα από το δυνητικό ΑΕΠ (διάγραμμα 6.1) και ως συνέπεια η οικονομία 
βρισκόταν σε κατάσταση υπερθέρμανσης που οδηγούσε σε υψηλά ελλείμματα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κατά το 2020, το τρέχον προϊόν διαμορφώθηκε σε 
2,6 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το δυνητικό ΑΕΠ. 

Διάγραμμα 6.1. Παραγωγικό χάσμα (% του δυνητικού ΑΕΠ, 2006-2020, παραγωγικό 
χάσμα = εκατοστιαία διαφορά τρέχοντος ΑΕΠ από το δυνητικό ΑΕΠ). 

 
Αυτές οι εξελίξεις απομακρύνουν τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης του ελλείμματός 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο προβλέπεται, από τις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα σταθεροποιηθεί κατά τα επόμενα δύο έτη, υπό την 
υπόθεση ότι το τρέχον ΑΕΠ θα παραμείνει κοντά στο επίπεδο του δυνητικού ΑΕΠ.  
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Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

Διάγραμμα 6.2. Μεγέθυνση του ΑΕΠ και παραγωγικό χάσμα 2020 σε επιλεγμένες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Στο διάγραμμα 6.2 φαίνεται η ακραία θέση της κυπριακής οικονομίας όσον αφορά το 
παραγωγικό χάσμα σε σύγκριση με επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το 2020: η Κύπρος διαθέτει το μικρότερο παραγωγικό χάσμα (μετά την Πολωνία) 
επειδή κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 2010, οι ρυθμοί οικονομικής μεγέ-
θυνσης στην Κύπρο ήταν πολύ υψηλότεροι από όσο στις άλλες χώρες, ενώ η επενδυ-
τική προσπάθεια δεν ήταν αντίστοιχα υψηλή. Αυτή η απόσταση από τις άλλες χώρες 
προϋπήρχε και διατηρήθηκε ακόμη και μετά την ύφεση του 2020 κατά την οποία το 
παραγωγικό χάσμα στην Κύπρο μειώθηκε κατά περίπου 8 εκατοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ. Η ύπαρξη ενός μικρού αρνητικού παραγωγικού χάσματος ευθύνεται (από κοινού 
με διαρθρωτικές αδυναμίες) για το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα-
γών. Επομένως, ακόμη και η μεγάλη ύφεση του 2020 δεν έχει διορθώσει την μακροοι-
κονομική ανισορροπία στην οποία οδήγησε η πέραν των αντοχών της οικονομίας με-
γέθυνση του ΑΕΠ από το 2017 και μετά. Με άλλα λόγια, η κυπριακή οικονομία έχει 
εξαντλήσει περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα περιθώρια 
να μειώσει το έλλειμμά της στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επειδή από το 2017 
επιδόθηκε σε μια μορφή ανισόρροπης ανάπτυξης πέραν των μακροχρόνιων αντοχών 
της. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ακόμη και στο σημερινό επί-
πεδο παραγωγής (κατά 2,6 μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερα από το δυνητικό ΑΕΠ) 
ανέρχεται σε περίπου 10 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και παραμένει μακράν το 
μεγαλύτερο έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Βεβαίως, η προσαρμογή του 
ισοζυγίου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά μετά την παρέλευση μερικών ετών υπό 
την προϋπόθεση ότι η οικονομία θα διατηρήσει αρνητικό παραγωγικό κενό. Επομένως, 
για να αναπτυχθεί περαιτέρω η κυπριακή οικονομία θα πρέπει να ασκηθεί πολιτική αύ-
ξησης του δυνητικού ΑΕΠ (βλ. αναλυτικότερα σχετικά με αυτό το ζήτημα στο Κεφά-
λαιο 1). 
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Μεθοδολογικό σημείωμα 6.1. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο 
1. Το τρέχον δημοσιονομικό ισοζύγιο είναι η διαφορά εσόδων-εξόδων του 

δημοσίου. Το ύψος του εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής: Όταν το 
ΑΕΠ είναι υψηλό, τα έσοδα είναι αυξημένα, ενώ αντιστρόφως, όταν η 
οικονομία είναι σε ύφεση, το χαμηλότερο ΑΕΠ συνοδεύεται από μειωμένα 
έσοδα και αυξημένες δαπάνες. Εν ολίγοις, το τρέχον δημοσιονομικό 
ισοζύγιο επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της οικονομίας. Για τον λόγο 
αυτόν ένα δημοσιονομικό έλλειμμα δεν αντανακλά μόνο τα διαρθρωτικά 
προβλήματα των δημόσιων οικονομικών (π.χ. αν οι φορολογικοί 
συντελεστές είναι υψηλοί ή χαμηλοί, ή αν οι δαπάνες για την εκπαίδευση 
είναι χαμηλές κλπ), αλλά αντανακλά επιπλέον και τις διακυμάνσεις της 
οικονομίας.  

2. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο (έλλειμμα ή πλεόνασμα) δεν 
συμπίπτει με το τρέχον ισοζύγιο διότι είναι το ισοζύγιο που παρατηρείται 
όταν η οικονομία χρησιμοποιεί πλήρως το παραγωγικό δυναμικό της 
(χρησιμοποιεί δηλαδή ολόκληρο το κεφάλαιο που είναι επενδεδυμένο σε 
μέσα παραγωγής). Επομένως, το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο δεν 
εξαρτάται από τις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας (αν δηλαδή η 
οικονομία βρίσκεται σε ύφεση ή μεγεθύνεται). Είναι διορθωμένο ώστε να 
μην περιέχει τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων της παραγωγής. Επίσης, 
δεν εξαρτάται από έκτακτους παράγοντες που έχουν πρόσκαιρη επίπτωση 
(όπως π.χ. εφάπαξ δαπάνες ή έσοδα μιας μεμονωμένης χρονικής 
περιόδου). Ως εκ τούτου, το διαρθρωτικό ισοζύγιο αντανακλά τα  
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της οικονομίας και την μακροπρόθεσμη 
ικανότητα της να ισοσκελίζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Το διαρθρωτικό 
πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο (πλεόνασμα ή έλλειμμα) 
υπολογίζεται χωρίς να περιλαμβάνονται στις δαπάνες οι τόκοι. Στο 
συνολικό διαρθρωτικό ισοζύγιο, αντιθέτως, συνυπολογίζονται οι τόκοι. Όταν 
υπάρχει πρωτογενές διαρθρωτικό πλεόνασμα που ισούται με τους τόκους, 
το πλεόνασμα μπορεί να αποπληρώνει τους τόκους και το συνολικό 
διαρθρωτικό ισοζύγιο είναι ισοσκελισμένο, δηλαδή μηδενικό. Εάν αντιθέτως 
το πρωτογενές διαρθρωτικό πλεόνασμα δεν είναι επαρκές για την 
αποπληρωμή των τόκων, τότε το συνολικό διαρθρωτικό ισοζύγιο είναι 
αρνητικό και πρέπει να υπάρξει δανεισμός.  

3. Η δημοσιονομική προσπάθεια είναι μέτρο της ώθησης που δίνει η 
δημοσιονομική πολιτική στην οικονομία. Ισούται με το σωρευτικό 
αποτέλεσμα των μεταβολών του πρωτογενούς διαρθρωτικού ισοζυγίου ως 
ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ (δηλαδή του μέγιστου ΑΕΠ που μπορεί να 
παραχθεί χωρίς να απολέσει η οικονομία τις ισορροπίες της). Η 
δημοσιονομική προσπάθεια εκφράζει την ώθηση που ασκείται από την 
δημοσιονομική πολιτική επί της οικονομίας χωρίς τα πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματά της. Η χρήση των σωρευτικών αντί των ετήσιων μεταβολών 
του διαρθρωτικού ελλείμματος δικαιολογείται από το γεγονός ότι το ύψος 
μιας κοινωνικής δαπάνης (π.χ. για την υγεία) κατά ένα ορισμένο έτος, δεν 
εξαρτάται μόνο από την δημοσιονομική προσπάθεια του ιδίου έτους αλλά 
από την προσπάθεια και προηγουμένων ετών Επομένως, τα αποτελέσματα 
της δημοσιονομικής προσπάθειας ενός έτους δεν αφορούν μόνο το εν 
λόγω έτος αλλά και τα επόμενα έτη.  
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Σημαντικό στοιχείο της πορείας της οικονομίας είναι η δημοσιονομική προσπάθεια, της 
οποίας δείκτης είναι οι σωρευτικές διαφορές του δημοσιονομικού ισοζυγίου % του δυ-
νητικού ΑΕΠ διορθωμένες με την επίπτωση του οικονομικού κύκλου, χωρίς να συνυπο-
λογίζουμε τους τόκους. Η εξέλιξη της δημοσιονομικής προσπάθειας καθώς και οι με-
ταβολές της φαίνονται στο διάγραμμα 6.3. Οι ετήσιες μεταβολές της δημοσιονομικής 
προσπάθειας αναφέρονται στο διάγραμμα 6.3 ως μεταβολές του δημοσιονομικού ισο-
ζυγίου διορθωμένες με την επίπτωση του οικονομικού κύκλου (ή για συντομία κυκλικά 
διορθωμένο ισοζύγιο), ενώ οι μεταβολές αυτές αθροιστικά αναφέρονται ως δημοσιο-
νομική προσπάθεια. Όπως φαίνεται στην καμπύλη της δημοσιονομικής προσπάθειας, 
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κατά το 2015-2016 υπήρξε δημοσιονομική χαλάρωση . Αυτή η χαλάρωση της δημο6 -
σιονομικής προσπάθειας ήταν ένας από τους κινητήρες της ανάκαμψης κατά τα έτη 
2015-2016, και για τον λόγο αυτόν στο διάγραμμα 6.4, φαίνεται ότι η μεταβολή της 
δημοσιονομικής προσπάθειας εξηγεί, σε σημαντικό βαθμό, τις μεταβολές του ΑΕΠ 
κατά την διετία της ανάκαμψης 2015-2016, αλλά και κατά την τριετία 2017-2019, 
όταν η δημοσιονομική προσπάθεια δεν χαλάρωσε μεν, παρέμεινε όμως αμετάβλητη 
στο επίπεδο του 2015-2016 χωρίς να προκαλεί υφεσιακά αποτελέσματα. Πιο συγκε-
κριμένα, η χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας κατά το 2015-2016 και η 
σταθεροποίησή της στη συνεχεία (2017-2019) στο ίδιο επίπεδο, αναίρεσε εν μέρει και 
βαθμιαία τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η δημοσιονομική πολιτική κατά το 
2013-2014 και επέτρεψε στον τουρισμό και τον κλάδο των κατασκευών να αναλάβουν 
τον ρόλο των δύο βασικών κινητήρων της οικονομίας. Το 2020, προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην διαδικασία ανα-
παραγωγής του συστήματος, η δημοσιονομική προσπάθεια χαλάρωσε θεαματικά, 
κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ προκειμένου να αντισταθμίσει το έλλειμμα ζή-
τησης που δημιουργήθηκε από την κρίση. Επέτρεψε έτσι στην κοινωνική αναπαραγω-
γή να διατηρήσει τις βασικές της λειτουργίες ώστε να μπορεί εν συνεχεία να συνεχι-
στεί και η διαδικασία αξιοποίησης των κεφαλαίων (βλ. στο Κεφάλαιο 1).  

Όσον αφορά την συμβολή του εξωτερικού τομέα της οικονομίας, από το 2014 ανέλα-
βε σημαντικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση (διάγραμμα 6.5): η συμβολή των εξα-
γωγών αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ μεταξύ 2015 και 2017 ανήλθε σε περίπου 6 
εκατοστιαίες μονάδες ετησίως, επιβραδύνθηκε όμως το 2018 και το 2019 εξαιτίας 
της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας. Κατά το 2020, εξαιτίας της υγειονομι-
κής κρίσης, η μείωση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αφαίρεσε 15,5 μονάδες 

 Χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας σημαίνει ότι για κάθε ένα έτος, το πλεόνασμα 6

του κυκλικά διορθωμένου ισοζυγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μικρότερο από το προηγούμενο 
έτος.
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από την ετήσια οικονομική μεγέθυνση. Εκτός από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρε-
σιών, ώθηση στο ΑΕΠ έδωσε κατά την περίοδο 2015-2019, και η μεγέθυνση του 
όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αυτή προήλθε από δύο παράγοντες: αρχικά (2015 
και 2016) από την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, που απέκτησαν εισό-
δημα και το διέθεσαν ως αγοραστική δύναμη, και από τον αποπληθωρισμό που αύξη-
σε την αγοραστική δύναμη του μέσου ονομαστικού μισθού, και εν συνεχεία, κατά τα 
έτη 2017-2019 από την μείωση του ποσοστού ανεργίας που οδήγησε σε κάποιες αυ-
ξήσεις των μισθών. Πιο συγκεκριμένα, ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού απα-
σχολουμένων και του μέσου πραγματικού μισθού, αυξήθηκε η αγοραστική δύναμη του 
αθροίσματος των αμοιβών εργασίας που καταβλήθηκαν στο σύνολο της οικονομίας . 7

Αυτή η αγοραστική δύναμη μετατράπηκε σε ζήτηση κατά ένα μεγάλο μέρος της, επει-
δή η ροπή προς κατανάλωση των μισθωτών είναι υψηλή, ιδιαίτερα όταν η ζήτηση βρί-
σκεται σε χαμηλό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης της αγο-
ραστικής δύναμης των μισθών (προσαυξημένο με αναλήψεις από τις καταθέσεις και 
μειωμένο εξαιτίας της πληρωμής δανείων και φόρων) στράφηκε στην ιδιωτική κατανά-
λωση. Η σχέση αιτιότητας μεταξύ της αγοραστικής δύναμης του συνόλου των 
αμοιβών εργασίας και του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης φαίνεται στο διά-
γραμμα 6.6. Στο ίδιο διάγραμμα καθίσταται φανερό ότι η περιορισμένη, δεδομένων 
των περιστάσεων, μείωση στην αγοραστική δύναμη των μισθών κατά το 2020 συγκρά-
τησε την ιδιωτική κατανάλωση μακριά από μια καταστροφική μείωση.   

Διάγραμμα 6.6. Αγοραστική δύναμη συνόλου μισθών και όγκος ιδιωτικής κατανάλω-
σης (μισθοί = αμοιβές εργασίας μισθωτών μείον εργοδοτικές εισφορές, τριμηνιαία 
στοιχεία της περιόδου 2006:1 έως 2020:3, εποχικά διορθωμένα). 

 Η αγοραστική δύναμη του αθροίσματος των αμοιβών εργασίας που καταβάλλονται στο σύνο7 -
λο της οικονομίας είναι το γινόμενο του αριθμού απασχολουμένων με τον μέσο πραγματικό 
μισθό.
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Η μεγέθυνση του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά το 2015-2019 αύξησε την 
ζήτηση που απευθύνεται στις εγχώριες επιχειρήσεις και συνέβαλε έτσι στην αύξηση 
του ΑΕΠ. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 6.7 που δείχνει και την μόνιμη σχέση εξάρ-
τησης μεταξύ ιδιωτικής κατανάλωσης και ΑΕΠ. Κατά το τέλος της ανοδικής φάσης 
της οικονομίας (2018-2019), όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η επιβράδυνση της ιδιωτι-
κής κατανάλωσης (από το 2017:3) συνοδεύτηκε από την επιβράδυνση του ΑΕΠ. Κατά 
το 2020:2 και το 2020:3, οι μεταβολές της ιδιωτικής κατανάλωσης έναντι των 
αντίστοιχων τριμήνων του 2019, συγκράτησαν την μείωση του ΑΕΠ μακριά από 
μια καταστροφική εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι κατά την ίδια περίοδο υπήρξε 
έντονη αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ τόσο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου όσο 
και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.  
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Τριμηνιαία στοιχεία της πε-
ριόδου 2006:1 έως 2020:3, 
εποχικά διορθωμένα.
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Τριμηνιαία στοιχεία της πε-
ριόδου 2006:1 έως 2020:3, 
εποχικά διορθωμένα.
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Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

Η μεγέθυνση του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά το 2015-2019 αύξησε, εκτός 
από το ΑΕΠ, και την ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα. Στο διάγραμμα 6.8 φαίνεται η 
σχέση στενής εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των εισαγωγών (αγαθών και υπηρεσιών) 
και της εσωτερικής ζήτησης (της οποίας η κυριότερη συνιστώσα είναι η ιδιωτική κατα-
νάλωση).  
Αυτή η σχέση στενής εξάρτησης των εισαγωγών από την εσωτερική ζήτηση, και το 
γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό της στρέφεται προς τις εισαγωγές, οδήγησε κατά το 
2015-2019 σε ραγδαία αύξησή τους, με αποτέλεσμα την δημιουργία αυξανόμενου ελ-
λείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό το έλλειμμα αποτελεί ένα άνω 
όριο στην πορεία της οικονομικής μεγέθυνσης επειδή μειώνει το δυνητικό ΑΕΠ. Για να 
χαλαρώσει αυτός ο εξωτερικός περιορισμός που τίθεται στις προοπτικές ανάπτυξης 
της χώρας εξαιτίας της ισχυρής ροπής προς τις εισαγωγές, θα μπορούσαν να λη-
φθούν μέτρα για την αναχαίτιση της διείσδυσης των εισαγωγών στην εσωτερική αγο-
ρά. Με δεδομένο ότι στις σημερινές θεσμικές συνθήκες δεν υπάρχει η δυνατότη-
τα να  χρησιμοποιηθούν τα παραδοσιακά εργαλεία του διεθνούς εμπορίου (υπο-
τίμηση του εθνικού νομίσματος, δασμοί ή μη δασμολογικοί φραγμοί που αποθαρ-
ρύνουν τις εισαγωγές), η πολιτική που θα μπορούσε να συμβάλει στην κατεύθυν-
ση περιστολής των εισαγωγών είναι η αναδιανομή του εισοδήματος από τα υψη-
λότερα προς τα χαμηλότερα εισοδήματα, διότι η ροπή προς εισαγωγές των ανώ-
τερων εισοδηματικών στρωμάτων είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη ροπή των 
χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Με μια τέτοια αναδιανομή, για κάθε μο-
νάδα αύξησης της εσωτερικής ζήτησης θα είχαμε μικρότερη αύξηση των εισαγωγών 
και αύξηση του δυνητικού ΑΕΠ, έτσι ώστε η οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί 
ακόμη περισσότερο πριν προσκρούσει στο εμπόδιο που αποτελεί το μεγάλο έλλειμμα 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Μια τέτοια αναδιανομή του εισοδήματος θα 
μπορούσε να αποτελέσει συστατικό στοιχείο της ανάκαμψης της οικονομίας ώστε να 
εξέλθει της ύφεσης στην οποία την βύθισε η επιδημία (βλ. σχετικά στο Κεφάλαιο 1). 
Στο διάγραμμα 6.9 φαίνεται η συνήθως έντονα αρνητική συμβολή των εισαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών στο κυπριακό ΑΕΠ, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισα-
γωγές εκτρέπουν ένα τμήμα της εσωτερικής ζήτησης από την εγχώρια αγορά προς 
τις επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η αρνητική συμβολή τους ήταν μεγάλη και εντεινόμε-
νη ήδη από το 2014 και κατά το 2017 έφθασε σε 8,8 μονάδες του ΑΕΠ. Ωστόσο, ένα 
μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στις εγγραφές πλοίων στην κυπριακή σημαία, οι 
οποίες συσκοτίζουν την εκτίμηση της πραγματικής ροπής προς εισαγωγές. Κατά το 
2018-2019, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αφαίρεσαν περίπου δύο μονάδες 
από τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της 
υγειονομικής κρίσης, οι εισαγωγές περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό και βοήθησαν έτσι 
σημαντικά στην συγκράτηση της ύφεσης (διάγραμμα 6.9).   
Η μεγάλη εξάρτηση της Κυπριακής οικονομίας από τις εισαγωγές φαίνεται επίσης στο 
διάγραμμα 6.10. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται στο γεγονός ότι η ανάκαμψη των ετών 
2015-2019 αύξησε την διείσδυση των εισαγωγών στην εσωτερική αγορά, δηλαδή το 
μερίδιο της εσωτερικής ζήτησης που καλύπτεται από εισαγωγές. Ο μεγάλος βαθμός 
διείσδυσης των εισαγωγών στην εσωτερική αγορά, παρότι οφείλεται, σε κάποιο βαθ-
μό, στην συγκυρία της αυξημένης ζήτησης που υπερβαίνει πλέον το δυνητικό ΑΕΠ 
(όταν η ζήτηση στρέφεται ακόμη περισσότερο προς τις εισαγωγές), είναι ένα γεγονός 
που σηματοδοτεί και διαρθρωτικές αδυναμίες που ανάγονται (α) στην άνιση διανομή 
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του προϊόντος σε βάρος της εργασίας αλλά και (β) του παραγωγικού συστήματος ως 
προς το τμήμα του εκείνο που απευθύνεται στην εσωτερική αγορά. Το φαινόμενο της 
κάλυψης ενός μεγάλου μέρους της εγχώριας ζήτησης από εισαγωγές καταγράφηκε 
και στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες εμφανίστηκαν αυξημένες λόγω των 
εγγραφών πλοίων. Οι εγγραφές αυτές, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους δημιούργη-
σαν υπερεκτίμηση της διείσδυσης των εισαγωγών. Κατά την υγειονομική κρίση του 
πρώτου εξαμήνου 2020, η διείσδυση των εισαγωγών μειώθηκε κατά 8,2 εκατο-
στιαίες μονάδες της εσωτερικής ζήτησης έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 
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Διάγραμμα 6.10. Διείσδυ-
ση των εισαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών στην εσω-
τερική αγορά 
(2006:1-2020:2). 
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στην εσωτερική αγορά, εί-
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κής ζήτησης που καλύπτε-
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Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

2019 (διάγραμμα 6.10) και επέτρεψε έτσι στην οικονομία να μην βυθιστεί σε ακό-
μη μεγαλύτερη ύφεση.  
Ένα σημαντικό στοιχείο των κινητήριων δυνάμεων του τρέχοντος οικονομικού κύκλου, 
είναι ότι η αύξηση του ΑΕΠ κατά την πενταετία της οικονομικής ανόδου οδήγησε σε 
σχεδόν ισόποση αύξηση της απασχόλησης. Παρατηρούμε στο διάγραμμα 6.11 ότι από 
μακροχρόνια άποψη οι μεταβολές του αριθμού απασχολουμένων ακολούθησαν πιστά 
τις μεταβολές του ΑΕΠ (αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την ίδια περίοδο οι με-
ταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας, παρέμειναν πολύ μικρές). Κατά την 
υγειονομική κρίση του πρώτου εννεαμήνου του 2020, η μείωση του ΑΕΠ συνοδεύτηκε 
από μείωση της απασχόλησης πλην όμως σε μικρό βαθμό χάρη στην πολιτική κοινωνι-
κής αναπαραγωγής που ασκήθηκε τότε. Η δε περιορισμένη μείωση της απασχόλη-
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Διάγραμμα 6.12. Ποσοστό 
ανεργίας (αριθμός απασχο-
λουμένων % του εργατικού 
δυναμικού).  

Τριμηνιαία στοιχεία της πε-
ριόδου 2006:1 έως 2020:3.
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εποχικά διορθωμένα.
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σης κατά το 2020 συνέβαλε στην διατήρηση του ποσοστού ανεργίας κοντά στο 
επίπεδο του 2019 (διάγραμμα 6.12).  
Η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων συμβάλλει στην αύξηση της εσω-
τερικής ζήτησης και του ΑΕΠ, και ανήκει σε έναν πολλαπλασιαστή όπου η αρχι-
κή ώθηση που δέχτηκε το ΑΕΠ προκαλεί αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, 
που αποκτούν εισόδημα το οποίο δαπανούν και δίνουν έτσι νέα ώθηση στην αύξηση 
του προϊόντος κ.ο.κ. Αυτός ο χρηστός κύκλος απασχόλησης-ΑΕΠ, που δημιουργεί πολ-
λαπλασιαστικά αποτελέσματα τέθηκε σε λειτουργία κατά την πρώτη πενταετία του 
τρέχοντος οικονομικού κύκλου και το ανώτατο όριό του μεσοπρόθεσμα είναι το δυνη-
τικό ΑΕΠ, διότι οι αλλαγές πέραν αυτού του ορίου δεν είναι διατηρήσιμες επειδή συ-
νοδεύονται από μακροοικονομικές ανισορροπίες, εν προκειμένω από περαιτέρω διεύ-
ρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών.  
Στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα του χρηστού κύκλου απασχόλησης-ΑΕΠ προ-
στίθενται και αυτά που οφείλονται στις αυξήσεις των μισθών, ιδιαίτερα όταν αυτοί βρί-
σκονται σε χαμηλά επίπεδα. Η μείωση του ποσοστού ανεργίας αποτελεί παράγοντα 
αύξησης του μισθού επειδή μετατρέπει τον συσχετισμό δυνάμεων στην αγορά εργασί-
ας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Ανεξάρτητα από χώρα ή εποχή, οι δύο μετα-
βλητές, του μέσου μισθού και του ποσοστού ανεργίας παρουσιάζουν ισχυρή στατιστική 
συσχέτιση. Η στατιστική συσχέτιση φαίνεται στο διάγραμμα 6.13: Η άνοδος της ανερ-
γίας μετά το 2010 οδήγησε σε μειώσεις του μέσου μισθού, και αντιστρόφως, η μείωση 
της ανεργίας κατά το 2015-2019 ανέκοψε την πτώση του μέσου ονομαστικού μισθού 
και εν συνεχεία οδήγησε σε μικρές αυξήσεις. Η σχέση μισθών και ανεργίας αναφέρε-
ται στο Κεφάλαιο 1 στα πλαίσια της περιγραφής ενός ενάρετου κύκλου που θα μπο-
ρούσε να συγκροτηθεί προκειμένου να ανακτήσει η οικονομία το χαμένο έδαφος από 
την επιδημία και να πυροδοτηθεί εκ νέου η οικονομική μεγέθυνση. Κατά το πρώτο εν-
νεάμηνο υπήρξαν μικρές μόνο μεταβολές του μέσου χρηματικού μισθού όσο και του 
ποσοστού ανεργίας (διάγραμμα 6.13) εξαιτίας της κρατικής πολιτικής που έδωσε προ-
τεραιότητα στην κοινωνική αναπαραγωγή έναντι άλλων οικονομικών διαδικασιών.  
Διάγραμμα 6.13. Ετήσιες % μεταβολές του μέσου χρηματικού μισθού και ποσοστό 
ανεργίας (τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου 2006:1 έως 2020:3, εποχικά διορθωμέ-
να). 

90

ετ
ήσ

ιες
 %

 μ
ετ
αβ

ολ
ές

-10.0%

-7.5%

-5.0%

-2.5%

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

πο
σο

στ
ό 
αν

ερ
γία

ς 
(%

)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Πηγή: Eurostat                                                                                                     

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020:3

Ποσοστό ανεργίας  
(αριστερή κλίμακα)

Μέσος ονομαστικός μισθός  
(κινητός μέσος 4 τριμήνων, 

δεξιά κλίμακα)



Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2020

Εξετάζουμε στη συνέχεια τις μεταβολές των μισθών ως κόστος και σε σχέση με τις 
τιμές επειδή επηρεάζουν την κερδοφορία του κεφαλαίου και επακόλουθα τις επενδύ-
σεις παγίου κεφαλαίου. Η σχέση των μισθών με τις τιμές διαμεσολαβείται από το μο-
ναδιαίο κόστος εργασίας που είναι ο λόγος του μέσου ονομαστικού μισθού προς την 
παραγωγικότητα της εργασίας. Ακριβέστερα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας γίνεται 
υψηλότερο με τις αυξήσεις του μισθού και χαμηλότερο με την αύξηση της παραγωγι-
κότητας. Όσον αφορά την τελευταία, από το 2008 έως το 2019 δεν εμφάνιζε πλέον 
μακροχρόνια αυξητική τάση αλλά διακυμάνσεις γύρω από την ίδια σταθερή τιμή που 
γειτνιάζει με το μηδέν (διάγραμμα 6.14). Η απουσία μακροχρόνιας ανοδικής τάσης 
σχετίζεται με το γεγονός ότι η οικονομία εισήλθε από την αρχή της κρίσης σε φάση 
αποεπένδυσης, η οποία διέκοψε την μεταφορά της τεχνολογικής και οργανωτικής 
προόδου στις παραγωγικές διαδικασίες. Στη διάρκεια της πενταετίας 2015-2019, η 
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Διάγραμμα 6.14. Ετή-
σιες % μεταβολές της 
παραγωγικότητας της 
εργασίας (ΑΕΠ ανά 
απασχολούμενο).  

Τριμηνιαία στοιχεία της 
περιόδου 2006:1 έως 
2020:3, εποχικά διορθω-
μένα, κινητός μέσος 4 
τριμήνων.
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Διάγραμμα 6.15. Ετή-
σιες % μεταβολές του 
μοναδιαίου κόστους ερ-
γασίας. 

Τριμηνιαία στοιχεία της 
περιόδου 2010:1 έως 
2020:3, εποχικά διορθω-
μένα.
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παραγωγικότητα της εργασίας παρουσίασε άνοδο της τάξης του 5% αθροιστικά (ήτοι 
1% ετησίως) χωρίς να αποκριθεί στις αντίστοιχες αυξήσεις των επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου. Η πολύ μικρή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας δεν συνέβαλε 
λοιπόν στην μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, το οποίο αναγκαστικά ακολού-
θησε τις μεταβολές του μέσου μισθού. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η μείωση 
της παραγωγικότητας της εργασίας έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019 ανήλθε 
σε 11,8% και κατά το τρίτο σε 3,0% (διάγραμμα 6.14). Αυτή η μείωση όμως δεν αντα-
νακλά διαρθρωτική αλλαγή αλλά πρόσκαιρη μεταβολή επειδή υπήρξε μεγάλη μείωση 
του όγκου παραγωγής που δεν συνοδευόταν από αντίστοιχη μείωση του αριθμού των 
απασχολουμένων (χάρη στην πολιτική κοινωνικής αναπαραγωγής η οποία επέτρεψε 
την διατήρηση της απασχόλησης προκειμένου να διασωθούν οι συνθήκες για την συ-
νέχιση της διαδικασίας αξιοποίησης των κεφαλαίων). 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.15, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος  πα8 -
ρουσίασε αύξηση από τον χειμώνα του 2017, μετά από τις θεαματικές μειώσεις που 
είχαν προηγηθεί κατά τα έτη 2013-2016. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι υπηρε-
σίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμούν ότι υπήρξε αύξηση 9,2% για δύο λόγους: 
πρώτον, επειδή το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο του 8,0% 
που αποτελεί το ποσοστό ανεργίας κάτω από το οποίο η διαπραγματευτική δύναμη 
των μισθωτών αυξάνεται τόσο ώστε να μπορούν επιτυγχάνουν σημαντικές αυξήσεις 
των αμοιβών τους, και δεύτερον, διότι η μεν μείωση των μισθών συγκρατήθηκε από 
την πολιτική διάσωσης της κοινωνικής αναπαραγωγής, η δε παραγωγικότητα της ερ-
γασίας μειώθηκε εξαιτίας της συρρίκνωσης του ΑΕΠ. Κατά το τρίτο τρίμηνο, με την 
ανάκαμψη της παραγωγής, η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας επανήλθε σε 
κανονικά επίπεδα (διάγραμμα 6.15).   

  Το μοναδιαίο κόστος εργασίας ισούται με τον λόγο του μέσου ονομαστικού ακαθάριστου 8

μισθού προς το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας
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Διάγραμμα 6.16. Τιμές Κυ-
πριακών εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών και αντίστοιχες 
τιμές Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τριμηνιαία στοιχεία της περιό-
δου 2006:1 έως 2020:3, επο-
χικά διορθωμένα.
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Στο διάγραμμα 6.16, φαίνεται ότι οι τιμές των κυπριακών εξαγωγών μειώθηκαν κατά 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (-1,7% έναντι του 2019:3) σε βαθμό μεγαλύτερο από τις 
τιμές εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η σχετική ανταγωνιστική θέση 
της Κύπρου όσον αφορά τις τιμές εξαγωγών βελτιώθηκε κατά τι. Από τα διαγράμματα 
6.16 και 6.17 φαίνεται ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Κύπρου είναι price takers, 
δηλαδή διαμορφώνουν τις τιμές τους με βάση τις τιμές του ανταγωνισμού (διάγραμμα 
6.16) ενώ οι διακυμάνσεις του κόστους εργασίας δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 
τις τιμές εξαγωγών (διάγραμμα 6.17) και επομένως έχουν επίπτωση στα κέρδη των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων. Έτσι, κατά το 2020:2, όταν το μοναδιαίο κόστος εργασίας 
αυξήθηκε έναντι του 2019:2 εξαιτίας της κρατικής πολιτικής στήριξης της κοινωνικής 
αναπαραγωγής, οι τιμές εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν ακολουθώντας 
την διεθνή τάση αποπληθωρισμού.   

Οι ίδιες διαπιστώσεις ισχύουν και για τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ, δηλαδή για τις τι-
μές της εγχώριας παραγωγής: η υποτίμηση της εργασίας κατά την τριετία 2013-2015 
δεν μετατράπηκε σε μεγάλο βαθμό σε αποπληθωρισμό αλλά σε αύξηση των περιθω-
ρίων κέρδους (διάγραμμα 6.18). Με το τέλος της εσωτερικής υποτίμησης, από τον 
χειμώνα του 2016, οι τιμές του ΑΕΠ ακολούθησαν ανοδική πορεία με μικρή κλίση, πα-
ράλληλη με την πορεία του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (διάγραμμα 
6.18) διατηρώντας έτσι περίπου σταθερό το μέσο περιθώριο κέρδους. Κατά το 
2020:2, όμως, το κόστος εργασίας και ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ ακολούθησαν 
αντίθετη πορεία (αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος έναντι μείω-
σης του δείκτη τιμών του ΑΕΠ) μειώνοντας έτσι σημαντικά το μέσο περιθώριο κέρ-
δους. Με την επαναλειτουργία μεγάλου μέρους της οικονομίας κατά το καλοκαίρι του 
2020, οι επιχειρήσεις μείωσαν το μοναδιαίο κόστος αυξάνοντας τον όγκο παραγωγής 
και αποκατέστησαν, πλην όμως μόνο εν μέρει, το μέσο περιθώριο κέρδους. Οι ανω-
τέρω παρατηρήσεις αφορούν τους μισθούς ως κόστος. Σε όσα ακολουθούν εξετά-
ζουμε τις ίδιες μεταβολές και ως εισόδημα για τους εργαζόμενους, επομένως και την 
επίπτωσή τους στην ιδιωτική κατανάλωση και την συνολική ζήτηση. 
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Διάγραμμα 6.17. Τιμές εξα-
γωγών αγαθών και υπηρε-
σιών και μοναδιαίο κόστος 
εργασίας. 

Τριμηνιαία στοιχεία της πε-
ριόδου 2006:1 έως 2020:3, 
εποχικά διορθωμένα.
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Οι αυξήσεις των χρηματικών μισθών ως εισόδημα προ φόρων (μετά από αφαίρεση των 
ασφαλιστικών εισφορών ), σε συνδυασμό με τις μεταβολές του δείκτη τιμών κατανα9 -
λωτή διαμορφώνουν τις μεταβολές της αγοραστικής δύναμης των μισθών (διάγραμμα 
6.19). Κατά το 2017:1 έως το 2019:4, τόσο ο χρηματικός μισθός όσο και πραγματικός 
μέσος μισθός (δηλαδή η αγοραστική δύναμη του μισθού) αυξάνονταν με μειούμενο 
ρυθμό και βρίσκονταν ήδη στην γειτονία του 0% στην διάρκεια του 2018-2019. Κατά 
τα 2020:2-2020:3, ο χρηματικός μισθός μειώθηκε κατά 6,1% έναντι του αντίστοιχου 
χρονικού διαστήματος του 2019 και ο πραγματικός μισθός κατά 3,2%.  
Διάγραμμα 6.19. Χρηματικός και πραγματικός μισθός (ετήσιες % μεταβολές, μισθοί 
= αμοιβές εργασίας μείον εργοδοτικές εισφορές, τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου 
2006:1 έως 2020:3, εποχικά διορθωμένα). 

 Ακαθάριστοι μισθοί = κόστος ε ργασίας μείον εργοδοτικές εισφορές.9
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Διάγραμμα 6.18. Αποπλη-
θωριστής του ΑΕΠ και μο-
ναδιαίο κόστος εργασίας. 

Τριμηνιαία στοιχεία της πε-
ριόδου 2006:1 έως 2020:3, 
εποχικά διορθωμένα.
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Διάγραμμα 6.20. Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και ΑΕΠ (2006:1-2020:2, 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2010). 

Ο ενάρετος κύκλος απασχόλησης-συνόλου αμοιβών εργασίας-ιδιωτικής κατανάλωσης 
-ΑΕΠ-απασχόλησης, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα της προτεινόμενης στο Κεφάλαιο 
1 πολιτικής για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση στην οποία βυθίστηκε εξαιτί-
ας της υγειονομικής κρίσης, επηρεάζεται από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 
οποίο καθορίζει την εξωτερική ζήτηση που απευθύνεται στην οικονομία. Όπως φαίνε-
ται στο διάγραμμα 6.20, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του 
ΑΕΠ κινείται κατά την αντίθετη φορά από αυτήν του ΑΕΠ, επομένως και της ζήτησης. 
Στις περιόδους ταχύρρυθμης μεγέθυνσης της οικονομίας καθίσταται αρνητικό επειδή 
η αυξημένη ζήτηση μεγεθύνει υπέρμετρα τις εισαγωγές -και αντιστρόφως. Στην διάρ-
κεια της κρίσης των ετών 2012-2014, το ισοζύγιο βελτιώθηκε βαθμιαία και κατέστη 
θετικό εξαιτίας της μεγάλης υποχώρησης του όγκου των εισαγωγών ως επακόλουθο 
της περιστολής της εγχώριας ζήτησης αλλά και χάρη στην αύξηση των εξαγωγών, 
ιδιαίτερα του τουρισμού. Από το 2017, όμως, το ισοζύγιο επανήλθε σε αρνητικές τιμές 
καθώς οι εισαγωγές αυξάνονταν πλέον ταχύτερα από τις εξαγωγές. Διαμορφώθηκε 
έτσι πτωτική τάση του εμπορικού ισοζυγίου (βλ. διάγραμμα 6.20, ευθεία ΘΘ’).  
Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2020, ενώ υπήρξε μεγάλη 
μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 6%, δεν υπήρξε βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών. Είναι ωστόσο πιθανό η προσαρμογή του ισοζυγίου να 
πραγματοποιηθεί με χρονική υστέρηση, να επέλθει δηλαδή αργότερα, όπως έχει 
συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των ελ-
λειμμάτων αφενός στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και αφετέρου στο ισοζύ-
γιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση οποιασδήποτε 
πολιτικής για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση στην οποία βρίσκεται 
εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. 
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