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Η µελέτη εκπονήθηκε από οµάδα συνεργατών του Ινστιτούτου Εργασίας 
Κύπρου ΠΕΟ µε βασικό συντελεστή και επιστηµονικό υπεύθυνο τον Ηλία 
Ιωακείµογλου. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
Το 2022 τελειώνει με την πρόβλεψη ότι η παγκόσμια οικονομία θα βρίσκεται σε ύφεση 
ή στασιμότητα κατά το 2023, διεθνώς και στην Κύπρο, και αυτό θα είναι το τίμημα για 
να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος 
καλούνται να το καταβάλουν οι μισθωτοί. Ήδη στο τέλος του 2022 επιβεβαιώνεται ότι 
μια νέα μεγάλη υποτίμηση της εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη στις περισσότερες χώ-
ρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού με μοχλό τον πληθωρισμό. Στην περίπτωση της 
Κύπρου, η υποτίμηση αυτή προστίθεται στην υποτίμηση της εργασίας των ετών 2013-
2014, είναι δε εξαιρετικά ορατή στα στατιστικά στοιχεία. Σχεδόν σε όλες τις χώρες 
της Ευρώπης, παρατηρείται πτωτική πορεία της αγοραστικής δύναμης του μέσου μι-
σθού, και η μείωση είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με τα ιστορικά στοιχεία των αμοι-
βών εργασίας. Στην Κύπρο, επιπλέον, η μείωση αυτή έρχεται να προστεθεί στις μειώ-
σεις που υφιστάμεθα κατά το 2013-2014. Βέβαια, η επιδείνωση αυτή δεν έχει ολο-
κληρωθεί, και η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από πολιτικού συσχετισμούς και από πο-
λιτικές και συνδικαλιστικές παρεμβάσεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
Πραγματοποιείται δηλαδή αυτήν την στιγμή μια μεγάλη και άδικη αναδιανομή του προ-
ϊόντος σε βάρος του κόσμου της εργασίας, διότι επιβεβαιώνεται και εφέτος, από την 
ετήσια έκθεση του ΙΝΕΚ ότι η μεγάλη άνοδος της κερδοφορίας που επιβλήθηκε στην 
Κύπρο με εργαλείο τις διαρθρωτικές αλλαγές των ετών 2013-2015, παγιώθηκε, δεν 
απειλήθηκε από την υγειονομική κρίση, και τελικά συνεχίζει να ενισχύεται, από την 
άνοδο του πληθωρισμού.  
Αυτή μάλιστα η αύξηση των κερδών δεν πραγματοποιείται με αύξηση της παραγωγι-
κότητας της εργασίας. Οι αυξήσεις της παραγωγικότητας, όταν υπάρχουν, επιτρέ-
πουν, εάν είναι πρόσφορος ο ταξικός συσχετισμός δυνάμεων, την παράλληλη αύξηση 
των κερδών και της αγοραστικής δύναμης των μισθών με επιμερισμό του οφέλους 
που προκύπτει. Ευνοείται τότε η άσκηση συναινετικής πολιτικής, τυπικά επικυρωμένης 
ή άτυπης. Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχουν αυξήσεις (ή υπάρχουν μόνο μικρές αυξή-
σεις) της παραγωγικότητας της εργασίας, όπως στην παρούσα συγκυρία παγκοσμίως, 
και στην Κύπρο, οι επιχειρήσεις και οι πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούν τα συμ-
φέροντά τους, στρέφονται στις μειώσεις των πραγματικών μισθών ή σε πολύ μικρές 
αυξήσεις που υπολείπονται των αυξήσεων της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ. Αυτό 
είναι και ένα από το βασικά στοιχεία της ιστορικής συγκυρίας σήμερα στις χώρες του 
αναπτυγμένου καπιταλισμού της Ευρώπης. Η τρέχουσα απόπειρα μεγάλης απαξίωσης 
της εργασίας αποτελεί επεισόδιο αυτής της συγκρουσιακής πολιτικής που ακολου-
θούν πλέον οι κάτοχοι κεφαλαίου προκειμένου να αυξήσουν τα ήδη υψηλά κέρδη 
τους.   
Μέσα σε αυτήν την συγκυρία, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο κινείται σε χαμηλότε-
ρα επίπεδα, τα οποία ευνοούν την διαπραγματευτική ισχύ των μισθωτών. Αυτό εξηγεί, 
σε μεγάλο βαθμό, την άνοδο του μέσου ονομαστικού μισθού (ή χρηματικού μισθού) 
κατά το 2022, σε επίπεδα υψηλότερα από το επίπεδο του 2012, που ήταν το ιστορικά 
υψηλότερο επίπεδο. Παρά τις αυξήσεις των ονομαστικών μισθών, όμως, ο πληθωρι-
σμός ήταν τόσο υψηλός ώστε είχαμε μείωση στην αγοραστική δύναμη των μισθών, 
τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερος είναι ο μισθός, διότι τα βασικά καταναλωτικά αγαθά 
(ενέργεια και τρόφιμα) αποτελούν υψηλότερο ποσοστό των δαπανών των χαμηλόμι-
σθων σε σύγκριση με τους υψηλότερους μισθούς. Υπάρχει επομένως ένα ζήτημα να 
ανακτήσουμε το χαμένο εισόδημα και να κλείσουμε τον δρόμο σε περαιτέρω απώ-
λειες.  
Από την εργοδοτική πλευρά ακούγονται φωνές που ισχυρίζονται ότι οι διεκδικήσεις 
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μας να υπερασπιστούμε το εισόδημα της εργασίας, ιδιαίτερα με την επαναφορά της 
πλήρους Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, θα πλήξουν τις επενδύσεις. Αυτό 
που διαπιστώνουμε όμως από τις αναλύσεις της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕΚ ΠΕΟ, είναι 
ότι από το 2015, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξάνονται με ρυθμό μικρότερο 
από αυτόν που δικαιολογεί η ικανότητα της Κυπριακής οικονομίας να χρηματοδοτήσει 
νέες επενδύσεις. Η απόκλιση αυτή, της ικανότητας χρηματοδότησης των επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου και του συσσωρευμένου παραγωγικού κεφαλαίου, υπάρχει από το 
2015 και μάλιστα διευρύνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένα αυξανόμενο μέρος των 
ήδη αυξημένων κερδών να μην χρησιμοποιείται για παραγωγικές επενδύσεις αλλά να 
διοχετεύεται σε άλλες χρήσεις. Επομένως, η εφαρμογή της πλήρους ΑΤΑ δεν πρόκει-
ται να πλήξει τις παραγωγικές επενδύσεις αλλά την  περίσσεια των κερδών που διοχε-
τεύονται σε άλλες, μη παραγωγικές, χρήσεις.  
Συνοψίζοντας, η επαναφορά της πλήρους ΑΤΑ και η ενίσχυση της μαχητικότητας των 
συνδικαλιστικών και πολιτικών οργανώσεων των εργαζόμενων τάξεων είναι εμπόδια 
που μπορούν να τεθούν στην διαδικασία της απαξίωσης της εργασίας που βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Ο δε ισχυρισμός που διατυπώνεται από την εργοδοτική πλευρά ότι η ΑΤΑ 
θα είχε επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας είναι αυθαίρετος 
και χωρίς επιστημονική υποστήριξη. 

Σωτηρούλα Χαραλάμπους 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ

Μετά από την ύφεση του 2020, η οικο-
νομία ανέκαμψε και μεγεθύνθηκε με 
υψηλούς ρυθμούς περίπου 6% ανά έτος, 
ανακτώντας το έδαφος που χάθηκε στη 
διάρκεια της επιδημίας και προσεγγίζο-
ντας προς το τέλος του 2022 το ιστορι-
κά υψηλότερο επίπεδό της. Πίσω, όμως, 
από αυτές τις πολύ καλές επιδόσεις, 
βρίσκονται μερικές σοβαρές αδυναμίες: 
Το παραγωγικό δυναμικό της χώρας δεν 
έχει αυξηθεί όσο θα έπρεπε, και εξα-
ντλείται πολύ γρήγορα όταν μεγεθύνεται 
το ΑΕΠ, με αποτέλεσμα να ευνοούνται ο 
πληθωρισμός και τα ελλείμματα στο 
εξωτερικό εμπόριο (εξαγωγές μείον ει-
σαγωγές). Πράγματι, η άνοδος της πα-
ραγωγής σε υψηλά επίπεδα αυξάνει 
υπερβολικά τις εισαγωγές σε σχέση με 
τις εισαγωγές, έτσι ώστε κατά το 2022 
το κυπριακό έλλειμμα του ισοζυγίου τρε-
χουσών συναλλαγών (δηλαδή το ισοζύγιό 
μας με το εξωτερικό) είναι υπερβολικά 
μεγάλο, στο 9,6% του ΑΕΠ (το υψηλότε-
ρο μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ). Αυτό 
το αδύναμο σημείο της κυπριακής οικο-
νομίας οφείλεται στην διαφορά που 
υπάρχει μεταξύ της ικανότητας του επι-
χειρηματικού τομέα να χρηματοδοτεί 
νέες επενδύσεις και τις επενδύσεις πα-
γίου κεφαλαίου που πραγματοποιούνται. 
Με άλλα λόγια, ένα αυξανόμενο μέρος 
των κερδών (της ικανότητας αυτοχρημα-
τοδότησης των επενδύσεων) δεν διατί-
θεται πλέον για επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου αλλά διοχετεύεται σε άλλες 
χρήσεις. Έτσι, όμως, το συνολικό μέγε-
θος του παραγωγικού συστήματος της 
χώρας δεν αυξάνεται όσο θα έπρεπε και 
εξαντλείται πολύ γρήγορα όταν μεγεθύ-
νεται το ΑΕΠ, με αποτέλεσμα να ευνο-
ούνται ο πληθωρισμός και τα ελλείμματα 
στο εξωτερικό εμπόριο.  
Πέραν αυτών των αδυναμιών της κυ-
πριακής οικονομίας, η εφετινή ετήσια 
έκθεση του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ εστιάζεται στο 
γεγονός ότι στην Κύπρο, όπως και διε-
θνώς, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικα-

σία μεγάλης υποτίμησης της εργασίας 
μέσω του πληθωρισμού, η επίπτωση του 
οποίου δεν αντισταθμίζεται με ίσες αυ-
ξήσεις των ονομαστικών μισθών. Σε αυτό 
προστίθεται το γεγονός ότι σημειώθηκαν 
κατά την διετία 2021-2022 σημαντικές 
αυξήσεις της παραγωγικότητας που δεν 
ελήφθησαν υπόψη στις αυξήσεις των 
μισθών. Οι αυξήσεις αυτές είχαν μετα-
βατικό και πρόσκαιρο χαρακτήρα, διότι 
προέκυψαν από την επαναφορά της οι-
κονομίας, μετά το σοκ της υγειονομικής 
κρίσης του 2020, στην κανονική της κα-
τάσταση. Αυτός, όμως, ο μεταβατικός 
χαρακτήρας των αυξήσεων της παρα-
γωγικότητας, δεν σημαίνει ότι δεν είναι 
πραγματικές και ότι δεν θα έπρεπε αντί-
στοιχα να αυξηθούν οι μισθοί.  
Επομένως, τα εισοδήματα της εργασίας 
υπέστησαν μεγάλες μειώσεις, που φαί-
νονται σε δύο μεγέθη, στον πραγματικό 
μισθό και στο μερίδιο της εργασίας: 
Πρώτον, ο μέσος πραγματικός μισθός, 
μειώθηκε το 2022 εξαιτίας του πληθωρι-
σμού κατά 3%. Επομένως, ο μέσος ονο-
μαστικός μισθός του 2022, συγκρινόμε-
νος με την αντίστοιχο μισθό του 2021 
μπορεί να αγοράσει 3% λιγότερα αγαθά 
και υπηρεσίες. Εάν μάλιστα παρακολου-
θήσουμε την πορεία του πραγματικού 
μισθού από το ένα τετράμηνο στο άλλο 
κατά το 2022 θα παρατηρήσουμε ότι οι 
μειώσεις του έχουν απομακρύνει τον 
τρέχοντα μισθό από τον μισθό που κα-
νονικά αντιστοιχεί στο σημερινό ποσοστό 
ανεργίας  (διάγραμμα 2.6). 
Δεύτερον, για την ορθή εκτίμηση του 
δίκαιου μισθού που θα έπρεπε να απο-
λαμβάνουν οι μισθωτοί, θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας και την παραγωγι-
κότητα της εργασίας. Στην αντίθεση πε-
ρίπτωση, υπάρχει αναδιανομή του εισο-
δήματος σε βάρος των εργαζόμενων 
τάξεων. Για να παραμένει αμετάβλητη η 
διανομή του προϊόντος μεταξύ κεφαλαί-
ου και εργασίας είναι απαραίτητο να τη-
ρείται ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο 
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η αύξηση του ονομαστικού μισθού πρέ-
πει να ισούται προς την αύξηση του 
αθροίσματος του πληθωρισμού και της 
παραγωγικότητας (όχι ενός μέρους της 
αλλά ολόκληρης). Όταν η αύξηση του 
μισθού υπολείπεται αυτού του αθροί-
σματος, τότε το εισόδημα από εργασία 
ως ποσοστό του ΑΕΠ (το οποίο ονομά-
ζουμε μερίδιο της εργασίας) μειώνεται, 
δηλαδή έχουμε αναδιανομή του εισοδή-
ματος σε βάρος της εργασίας και υπέρ 
του κεφαλαίου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει 
και στην Κύπρο (και στις περισσότερες 
άλλες χώρες του αναπτυγμένου καπιτα-
λισμού) στην παρούσα συγκυρία υψηλού 
πληθωρισμού. Αυτό που διαφοροποιεί 
την Κύπρο έναντι των άλλων χωρών, σε 
ό,τι αφορά την απαξίωση της εργασίας 
και την αναδιανομή του εισοδήματος σε 
βάρος της, που πραγματοποιείται τώρα 
διεθνώς με μέσο τον πληθωρισμό, είναι 
ότι στην Κύπρο έχει ήδη πραγματοποιη-
θεί μια μεγάλη απαξίωση της εργασίας 
μόλις λίγα χρόνια πριν. Τώρα, με τον 
πληθωρισμό, νέα απαξίωση της εργασί-
ας έρχεται να προστεθεί στην απαξίωση 
του επέβαλλε το μνημόνιο. Έτσι, για πο-
σοστό ανεργίας 8%, ενώ το 2011 το με-
ρίδιο της εργασίας στο προϊόν (στον επι-
χειρηματικό τομέα) ανερχόταν σε περί-
που 57%, μετά το μνημόνιο μειώθηκε 
στο 52% και υπάρχει τώρα ο κίνδυνος 
να μειωθεί (με βάση τα μέχρι τώρα στοι-
χεία) στην περιοχή μεταξύ 48% και 50%. 
Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική ανα-
διανομή εισοδήματος από την εργασία 
προς το κεφάλαιο έναντι του 2011 θα 
είναι της τάξης των 8 έως 10 εκατο-
στιαίων μονάδων του ΑΕΠ. 
Αυτά βεβαίως θα συμβούν εάν οι αυ-
θόρμητες τάσεις της οικονομίας της 
αγοράς και η κυβερνητική πολιτική που 
ασκείται τώρα αφεθούν ελεύθερες να 
μας οδηγήσουν σε μια τέτοια αναδιανο-
μή του εισοδήματος, η οποία εξάλλου 
είναι αδικαιολόγητη, πρώτον, διότι τα 
εισοδήματα του κεφαλαίου μέχρι στιγμής 
(μετά το 2011) έχουν αυξηθεί ήδη κατά 
7,5 εκατοστιαίες μονάδες του προϊόντος 

του επιχειρηματικού τομέα, από τις 
οποίες 4 προέρχονται από την αναδια-
νομή του εισοδήματος των ετών 
2013-2014, και 3,5 μονάδες από την 
αναδιανομή του 2022.  
Με αυτά το δεδομένα, η επαναφορά της 
πλήρους ΑΤΑ, και η επέκτασή της σε 
περισσότερους εργαζόμενους συμπερι-
λαμβανομένου των εργαζόμενων του 
χαμηλόμισθου τομέα που αμείβονται με 
τον κατώτατο μισθό, η βελτίωση του 
νέου καθεστώτος κατώτατου μισθού και 
η ενεργοποίηση μίας διαδικασίας διαδο-
χικών γενικών αυξήσεων των μισθών των 
εργαζόμενων στον επιχειρηματικό το-
μέα, αποτελούν τον μοναδικό τρόπο 
ανατροπής της διαδικασίας απαξίωσης 
της εργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Και όπως δείχνει η έκθεσή μας, οι αυξή-
σεις των απολαβών των εργαζομένων 
δεν θα είχαν επίπτωση στην ανταγωνι-
στικότητα της Κυπριακής οικονομίας, 
ούτε θα έθιγαν την ικανότητα χρηματο-
δότησης των παραγωγικών επενδύσεων. 
Αντιθέτως, μια τέτοια πολιτική θα είχε 
ευνοϊκά αποτελέσματα στη ζήτηση, θα 
τόνωνε την παραγωγή και την απασχό-
ληση. Αυτή την πολιτική ανάπτυξης 
ωθούμενη από τους μισθούς, την έχουμε 
αναλύσει εκτενώς στις προηγούμενες 
δύο ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου.   
Το ποσοστό ανεργίας μετά το 2018:2 
κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα 
παρόλο που δεν έχει επανέλθει στα επί-
πεδα πλήρους απασχόλησης που υπήρ-
χαν πριν το 2008. Έτσι, το ποσοστό 
ανεργίας έχει κατέλθει σε επίπεδα που 
ευνοούν την εμφάνιση ανοδικής τάσης 
των μισθών, ενισχύοντας έτσι την δια-
πραγματευτική δύναμη των μισθωτών 
και των οργανώσεών τους. 

Παύλος Καλοσυνάτος 
Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
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Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2022

- ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ  
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ


Στο τέλος του 2022 επιβεβαιώνεται ότι 
μια νέα μεγάλη υποτίμηση της εργασίας 
βρίσκεται σε εξέλιξη στις περισσότερες 
χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού 
με μοχλό τον πληθωρισμό. Στην περί-
πτωση της Κύπρου (όπως και της Ελλά-
δας), η υποτίμηση αυτή προστίθεται 
στην υποτίμηση της εργασίας των ετών 
2013-2014, είναι δε εξαιρετικά ορατή 
στα στατιστικά στοιχεία των πραγματι-
κών μισθών, του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας, των κερδών και της διανομής 
του προϊόντος.  
Πιο συγκεκριμένα, έχει πλέον παγιωθεί, 
σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, 
πτωτική πορεία της αγοραστικής δύνα-
μης του μέσου μισθού, η συνέχιση της 
οποίας κατά το 2023, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μείωση της αγοραστικής 
δύναμης των μισθών μεγαλύτερη από 
την υποτίμηση της εργασίας κατά το 
2013-2014. Μια τέτοια εξέλιξη, βεβαίως, 
δεν έχει ολοκληρωθεί, και η ολική επα-
ναφορά της αγοραστικής δύναμης των 
μισθών στο επίπεδο που βρίσκονταν 
πριν αρχίσει η άνοδος του πληθωρισμού, 
αποτελεί επίδικο αντικείμενο των πολιτι-
κών και συνδικαλιστικών παρεμβάσεων 
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

- Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

Σε συνέχεια των περυσινών αναλύσεων 
της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕΚ ΠΕΟ, 
επιβεβαιώνουμε εφέτος ότι με βάση 
τους δείκτες που περιγράφουν τις μετα-
βολές της κερδοφορίας, καταδεικνύεται 
με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η μεγάλη 
άνοδος της κερδοφορίας που επιβλήθη-
κε στην Κύπρο με εργαλείο τις διαρθρω-
τικές αλλαγές των ετών 2013-2015, πα-
γιώθηκε, δεν απειλήθηκε από την υγειο-
νομική κρίση, και τελικά ενισχύθηκε πε-
ραιτέρω, και συνεχίζει να ενισχύεται, από 
την άνοδο του πληθωρισμού και τις αυ-
ξήσεις των ονομαστικών μισθών που 
υπολείπονται των αντίστοιχων αυξήσεων 
των τιμών. Οι εξελίξεις αυτές συμπυκνώ-

νονται με τον πιο γλαφυρό τρόπο στα 
στατιστικά στοιχεία της διανομής του 
προϊόντος: Τα μεν εισοδήματα του κε-
φαλαίου (κέρδη, τόκοι, πρόσοδοι) αυξή-
θηκαν κατά περίπου 7,5 εκατοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ έναντι του μέσου όρου 
των ετών 2006-2011, εκ των οποίων 
περίπου 4 μονάδες προέρχονται από 
την αναδιανομή εισοδήματος του 
2013-2014, και 3,5 μονάδες από την 
αναδιανομή του 2022. Οι ίδιες μεταβο-
λές, κατά την ίδια περίοδο, όμως με αρ-
νητικό πρόσημο, παρατηρήθηκαν στο 
μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ.  

- Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ


Η συνολική αύξηση της παραγωγικότη-
τας της εργασίας για τα έντεκα έτη 
2008-2019 ανήλθε αθροιστικά σε περί-
που 5% (ή 0,4% ετησίως). Ωστόσο, στα 
στατιστικά στοιχεία της περιόδου μετά 
την έξοδο από την υγειονομική κρίση του 
2020, παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος 
της παραγωγικότητας της εργασίας. 
Μετά όμως από την δημοσίευση και των 
πιο πρόσφατων στοιχείων των Εθνικών 
Λογαριασμών (2022:3), παρατηρείται 
επαναφορά του δείκτη της παραγωγικό-
τητας της εργασίας στην κατάσταση της 
μακροχρόνιας στασιμότητας που επι-
κρατούσε πριν την υγειονομική κρίση.  
Η πρόσκαιρη αύξηση που παρουσιάστη-
κε κατά το 2021-2022 εξηγείται από το 
γεγονός ότι κατά την διάρκεια του 2020, 
όταν μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό το ΑΕΠ 
λόγω των περιοριστικών μέτρων που 
επέβαλε η διαχείριση της υγειονομικής 
κρίσης, ο αριθμός των απασχολουμένων 
μειώθηκε ελάχιστα σε σύγκριση με την 
μείωση που θα είχε παρατηρηθεί εάν 
δεν είχε υπάρξει κρατική παρέμβαση. 
Υπήρξε δηλαδή τότε μείωση της παρα-
γωγής χωρίς να υπάρξει η μείωση του 
αριθμού απασχολουμένων που θα αντι-
στοιχούσε υπό άλλες, κανονικές, συνθή-
κες. Συνεπώς, κατά την επαναφορά της 
παραγωγής στα προ της κρίσης επίπε-
δα, οι αυξήσεις του αριθμού των απα-
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σχολουμένων ήταν μικρότερες από τις 
αντίστοιχες αυξήσεις του όγκου παρα-
γωγής διότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν 
απολυθεί για να επαναπροσληφθούν. 
Αποδεικνύεται, επομένως, ότι η μακρο-
χρόνια στασιμότητα της παραγωγικότη-
τας της εργασίας εμμένει, και παραμένει 
πολύ αμφίβολο εάν στο άμεσο ή κάπως 
πιο μακρινό μέλλον θα υπάρξει σημαντι-
κή αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας, διότι οι χαμηλοί ρυθμοί συσ-
σώρευσης παραγωγικού κεφαλαίου, η 
μεγάλη συμμετοχή των κατοικιών και των 
μεταφορικών μέσων στις επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου και άλλοι δυσμενείς 
παράγοντες για την αύξηση του παρα-
γωγικού κεφαλαίου, που ευθύνονται για 
την μακροχρόνια στασιμότητα της πα-
ραγωγικότητας, παραμένουν ενεργοί.  
Η στασιμότητα της παραγωγικότητας 
της εργασίας έχει κεντρική σημασία για 
την εξέλιξη της σχέσης της μισθωτής 
εργασίας με το κεφάλαιο. Όπως μας 
έδειξε η ιστορία της σοσιαλδημοκρατίας, 
οι αυξήσεις της παραγωγικότητας επι-
τρέπουν, εφόσον υπάρχει πρόσφορος 
ταξικός συσχετισμός δυνάμεων, την πα-
ράλληλη αύξηση των κερδών και της 
αγοραστικής δύναμης των μισθών με 
επιμερισμό του οφέλους που προκύπτει 
από την αύξηση της παραγωγικότητας. 
Ευνοείται έτσι η άσκηση συναινετικής 
πολιτικής, τυπικά επικυρωμένης ή άτυ-
πης. Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχουν αυ-
ξήσεις (ή υπάρχουν μόνο μικρές αυξή-
σεις) της παραγωγικότητας της εργασί-
ας, οι επιχειρήσεις και οι πολιτικές δυνά-
μεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντά 
τους, στρέφονται σε συγκρουσιακές 
μορφές πολιτικής προκειμένου να αυξη-
θεί η κερδοφορία με μειώσεις του μερι-
δίου της εργασίας στο προϊόν, ακόμη και 
με μειώσεις των πραγματικών μισθών. 
Αυτό είναι και ένα από το βασικά στοι-
χεία της ιστορικής συγκυρίας στις χώρες 
του αναπτυγμένου καπιταλισμού της Ευ-
ρώπης και της βόρειας Αμερικής μετά 
το 2000. Η τρέχουσα απόπειρα μεγάλης 
απαξίωσης της εργασίας αποτελεί επει-

σόδιο αυτής της συγκρουσιακής πολιτι-
κής που ακολουθούν πλέον οι κάτοχοι 
κεφαλαίου προκειμένου να αυξήσουν τα 
κέρδη τους (διότι ο νεοφιλελευθερισμός 
δεν είναι καθεστώς που επιδιώκει υψηλή 
κερδοφορία αλλά αυξανόμενη κερδο-
φορία).  

- Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 


Κατά τα τελευταία έτη, το ποσοστό 
ανεργίας στην Κύπρο κινείται σε χαμηλά 
επίπεδα, τα οποία ευνοούν την διαπραγ-
ματευτική ισχύ των μισθωτών. Αυτό εξη-
γεί, σε μεγάλο βαθμό, την άνοδο του 
μέσου ονομαστικού μισθού (ή χρηματικού 
μισθού), σε επίπεδα υψηλότερα από το 
επίπεδο του 2012, που ήταν το ιστορικά 
υψηλότερο επίπεδο. 
Παρά το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, που 
έχει σημασία για την διαμόρφωση των 
μισθών, άλλοι δείκτες δεν παρουσιάζουν 
μια τόσο ευνοϊκή εικόνα της αγοράς ερ-
γασίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2022, 
σε κάθε άνεργο αντιστοιχούσε ένας 
αποθαρρημένος ή ένας υποαπασχολού-
μενος και ότι υπάρχει υπερεκτίμηση 6% 
του αριθμού των απασχολουμένων εξαι-
τίας των μειωμένων ωρών εργασίας ανά 
απασχολούμενο. Η υποαπασχόληση βρί-
σκεται σε ανοδική πορεία μετά το 
2020:2 και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι 
είναι φαινόμενο που έχει παγιωθεί και 
επεκτείνεται σύροντας έναν αυξανόμενο 
αριθμό μισθωτών σε συνθήκες μερικής 
απασχόλησης ανεπιθύμητης από τους 
ίδιους τους εργαζόμενους αλλά επιθυ-
μητής από πολλούς εργοδότες. Εκτός 
από την υποαπασχόληση (δηλαδή την 
ακούσια, μη επιθυμητή, μερική απασχό-
ληση), έχει αποκτήσει διαρθρωτικό χα-
ρακτήρα και η μακροχρόνια ανεργία, η 
οποία παρουσίασε μεν υποχώρηση, χω-
ρίς όμως να επανέλθει στο χαμηλό επί-
πεδο των ετών 2008-2010.  

-
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Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2022

- ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ


Από το 2015, οι επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου αυξάνονται με ρυθμό μικρότερο 
από αυτόν που δικαιολογεί η ικανότητα 
της Κυπριακής οικονομίας να χρηματο-
δοτήσει νέες επενδύσεις. Επιπλέον, 
κατά την ίδια περίοδο, μεγάλο μέρος 
των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 
αφορούσαν τον κατασκευαστικό τομέα, 
οι οποίες δεν μεταβάλουν σε μεγάλο 
βαθμό το παραγωγικό κεφάλαιο, επομέ-
νως το παραγωγικό δυναμικό της χώρας 
(παρά μόνον κατά τον βαθμό που χρησι-
μοποιούνται ως μέσα παραγωγής). Η 
απόκλιση αυτή, της ικανότητας χρημα-
τοδότησης των επενδύσεων παγίου κε-
φαλαίου και του καθαρού αποθέματος 
παγίου κεφαλαίου (που είναι το αποτέ-
λεσμα της συσσώρευσης παγίου κεφα-
λαίου μετά τις αποσβέσεις) διευρύνθηκε 
περαιτέρω κατά το 2021-2022. Επομέ-
νως, ένα αυξανόμενο μέρος του ακαθά-
ριστου λειτουργικού πλεονάσματος (δη-
λαδή της ικανότητας χρηματοδότησης 
των επενδύσεων) δεν διατίθεται πλέον 
για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αλλά 
διοχετεύεται σε άλλες χρήσεις). Το απο-
τέλεσμα αυτής της υστέρησης των 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, είναι ότι 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά 
το 2020, ο όγκος της τρέχουσας παρα-
γωγής υπερέβη το δυνητικό προϊόν, δη-
λαδή εκείνο το επίπεδο παραγωγής άνω 
του οποίου δημιουργούνται ευνοϊκές 
συνθήκες για την αύξηση του πληθωρι-
σμού και τα ελλείμματα στο εμπορικό 
ισοζύγιο. Η Κυπριακή οικονομία βρίσκε-
ται, λοιπόν, και πάλι, σε κατάσταση 
υπερθέρμανσης, κατά την οποία ο 
όγκος της παραγωγής υπερβαίνει τις 
δυνατότητες του παραγωγικού συστήμα-
τος να λειτουργεί χωρίς ανισορροπίες. 
Έτσι, η ανάκαμψη της οικονομίας μετά 
το 2020 παρουσιάζει τις ίδιες αδυναμίες 
της οικονομικής μεγέθυνσης της κυπρια-
κής οικονομίας των ετών 2015-2019, 
δηλαδή την πολύ γρήγορη εξάντληση 
του παραγωγικού δυναμικού, αυτήν την 

φορά μάλιστα σε συνθήκες μεγάλων αυ-
ξήσεων του εισαγόμενου πληθωρισμού. 
Για το 2023, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής προβλέπουν ότι το επί-
πεδο της τρέχουσας παραγωγής (ΑΕΠ) 
θα βρίσκεται χαμηλότερα από το δυνητι-
κό ΑΕΠ κατά 0,5% και 0,6% στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Για 
την Κύπρο, αντιθέτως, η αντίστοιχη 
πρόβλεψη είναι +1,8%, επομένως η τρέ-
χουσα παραγωγή θα παραμένει υψηλό-
τερη από την δυνητική παραγωγή και 
ίσως να χρειαστεί να ληφθούν επιπλέον 
μέτρα περιορισμού της ζήτησης για τον 
έλεγχο του πληθωρισμού. Για τον λόγο 
αυτόν, η Κυπριακή οικονομία πιθανόν να 
αναγκαστεί να ασκήσει πολιτική περισ-
σότερο περιοριστική από ό,τι οι άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
μέσο όρο.  
Με αυτά τα δεδομένα (άνοδος της πα-
ραγωγής πάνω από το επίπεδο της δυ-
νητικής παραγωγής και ανατιμήσεις των 
πρώτων υλών), η αύξηση των τιμών πα-
ραγωγής σήμερα είναι η πιο αναμενόμε-
νη αντίδραση για τις καπιταλιστικές επι-
χειρήσεις, με δεδομένη την επιδίωξή 
τους να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. 
Ωστόσο, με τις αυξήσεις των τιμών περι-
στέλλεται η ιδιωτική κατανάλωση (με την 
βοήθεια και της περιοριστικής νομισματι-
κής πολιτικής και της επακόλουθης αύ-
ξησης των επιτοκίων), διότι το εισόδημα 
των νοικοκυριών διατίθεται τώρα αφενός 
για την αγορά λιγότερων εμπορευμάτων 
αφού οι τιμές τους είναι υψηλότερες και 
αφετέρου για αποπληρωμή υψηλότερων 
τοκοχρεωλυσίων. Επιπλέον, τα υψηλότε-
ρα επιτόκια αποθαρρύνουν τον δανεισμό 
για κατανάλωση και επιβραδύνουν την 
συσσώρευση παγίου κεφαλαίου μειώνο-
ντας τις επενδύσεις. Με αυτές τις διαδι-
κασίες σε εξέλιξη, αναμένεται να μειωθεί 
η συνολική ζήτηση εξαιτίας της ανόδου 
των επιτοκίων κατά τα επόμενα έτη, και 
η οικονομία θα επιβραδυνθεί ή θα βυθι-
στεί στην ύφεση (με την συμβολή και 
κλασικών φαύλων κύκλων που θα ανα-
πτυχθούν στην πορεία προς την ύφεση 
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και θα πολλαπλασιάσουν τα αρνητικά 
αποτελέσματα της αύξησης των επιτο-
κίων). Η δε ύφεση ή επιβράδυνση θα αυ-
ξήσει το αχρησιμοποίητο παραγωγικό 
δυναμικό σε τέτοιο βαθμό που οι επιχει-
ρήσεις θα σταματήσουν ή θα επιβραδύ-
νουν τις αυξήσεις των τιμών. Η απαξίω-
ση της εργασίας που προκλήθηκε εξαι-
τίας των αυξήσεων των τιμών πιθανότα-
τα θα σταματήσει όταν θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία του αποπληθωρι-
σμού. Ωστόσο, ενδέχεται η ύφεση ή επι-
βράδυνση της οικονομίας να έχει εν τω 
μεταξύ αυξήσει το ποσοστό ανεργίας, 
και να μειώνει την διαπραγματευτική δύ-
ναμη των μισθωτών και την ικανότητά 
τους να υπερασπίζονται την αγοραστική 
δύναμη των μισθών. Σε κάθε περίπτωση, 
εάν επαληθευθεί ότι αυτές θα είναι οι 
συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά 
την επόμενη περίοδο, δεν θα είναι κα-
θόλου ευνοϊκές για την αμοιβή της μι-
σθωτής εργασίας. Υπάρχει και ένα εν-
διάμεσο σενάριο: Εάν επαληθευθούν η 
Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και οι προ-
βλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο 
πληθωρισμός δεν θα επιστρέψει στα 
πολύ χαμηλά επίπεδα της προηγούμενης 
περιόδου ούτε μετά την επιβράδυνση ή 
ύφεση της οικονομίας κατά το 2023, 
οπότε θα βρεθούμε σε μια συγκυρία 
πληθωρισμού της τάξης του 3% που 
μπορεί να επιφέρει μικρές επιπλέον 
μειώσεις στην αγοραστική δύναμη των 
μισθών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Αυ-
τόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή 
αποκτά πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο 
για την σημερινή συγκυρία αλλά και για 
το μέλλον, το οποίο κατά τα φαινόμενα 
μπορεί να φέρει περισσότερα επεισόδια 
πληθωρισμού, τόσο εξαιτίας της γεωπο-
λιτικής αστάθειας που έχει δημιουργηθεί 
όσο και εξαιτίας της μετατροπής της 
απαξίωσης της εργασίας σε μοναδικό 
μοχλό αύξησης της κερδοφορίας. 
Οι αναλύσεις της εφετινής έκθεσης δεί-
χνουν ότι στην τρέχουσα συγκυρία, η 
επαναφορά της πλήρους ΑΤΑ και η ενί-

σχυση της μαχητικότητας των συνδικαλι-
στικών και πολιτικών οργανώσεων των 
εργαζόμενων τάξεων είναι τα μοναδικά 
εμπόδια που μπορούν να τεθούν στην 
διαδικασία της απαξίωσης της εργασίας 
που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ο ισχυρισμός που διατυπώνεται από την 
εργοδοτική πλευρά ότι η ΑΤΑ θα είχε 
επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της 
Κυπριακής οικονομίας είναι αυθαίρετος 
και χωρίς οικονομετρική υποστήριξη. 
Όπως συστηματικά έχουμε δείξει στις 
ετήσιες εκθέσεις του ΙΝΕΚ ΠΕΟ, δεν 
παρατηρείται στατιστική συσχέτιση με-
ταξύ του κόστους εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος και των τιμών των εξαγωγών 
ή του ΑΕΠ. Είναι χρήσιμο να θυμηθούμε 
στο σημείο αυτό ότι οι τιμές των Κυπρια-
κών εξαγωγών (επομένως και η ανταγω-
νιστικότητα) δεν μεταβλήθηκαν όταν 
υπήρξε θεαματική μείωση του κόστους 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος με την 
εφαρμογή του μνημονιακού προγράμμα-
τος (διάγραμμα 6.16). Αλλά και στην ση-
μερινή συγκυρία, μετά το 2020, οι τιμές 
εξαγωγών παρουσιάζουν εντυπωσιακή 
αύξηση ενώ το κόστος εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος έχει μειωθεί κατά την 
ίδια περίοδο.  
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Κεφάλαιο 1 
Ο πληθωρισμός,  
η επερχόμενη οικονομική κρίση,  
οι μισθοί  
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Η διεθνής οικονομική συγκυρία 
Μια αίσθηση αδιεξόδου και εντεινόμενου κινδύνου αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η παρούσα ιστορική στιγμή συντίθεται από σειρά διαρθρω-
τικών κρίσεων:  
• Από την κλιματική κρίση, για την αντιμετώπιση της οποίας ελάχιστα γίνονται,  
• την πανδημία που βρίσκεται μεν σε ύφεση αλλά δεν νικήθηκε ολοκληρωτικά,  
• την κρίση στην Ουκρανία που αργεί να λυθεί και απειλεί να μετατραπεί σε ευρύ-

τερη σύγκρουση,  
• τον αχαλίνωτο καπιταλισμό που βρίσκεται σε κρίση χωρίς διέξοδο και αναζητά 

λύσεις στην συνεχή επιδείνωση της κατάστασης των εργαζόμενων τάξεων,  
• τον πληθωρισμό που μειώνει δραματικά την αγοραστική δύναμη των μισθών,  
• την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας προς την ύφεση ή έστω την σοβαρή επι-

βράδυνση,  
• τα προβλήματα στον ανεφοδιασμό των επιχειρήσεων με πρώτες ύλες ή μεταποι-

ημένα προϊόντα,  
• τις γεωπολιτικές εντάσεις που οδηγούν σε μεγάλες αυξήσεις τιμών της ενέρ-

γειας και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου,  
• το τέλος της ποσοτικής νομισματικής χαλάρωσης (2008-2021) και την απειλητι-

κή άνοδο των επιτοκίων,  
• την αστάθεια στα χρηματιστήρια,  
• την κοινή πεποίθηση που δικαιολογημένα αναπτύσσεται ότι η παγκόσμια οικονομι-

κή ύφεση δεν είναι απλώς ένα ατύχημα αλλά το προϊόν εγγενών χαρακτηριστικών 
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,  

• την κρίση πολιτικής ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού και την στήριξη που 
αναζητά στην σύνθεση των δυνάμεών του με τις δυνάμεις της ακροδεξιάς,  

• την ανάπτυξη της δυσπιστίας προς την αστική δημοκρατία, η οποία στηρίζεται σε 
αυξανόμενο βαθμό στην κρατική καταστολή, στην αναστολή των πολιτικών δι-
καιωμάτων και στην επίθεση στις πολιτικές ελευθερίες, στην αναδιάρθρωση του 
κράτους στην κατεύθυνση εντεινόμενου κρατικού αυταρχισμού.  

Στο επίκεντρο αυτών των κρίσεων, βρίσκεται η αδυναμία του νεοφιλελευθερισμού να 
δώσει απαντήσεις στα προβλήματα της οικονομίας. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού 
του 2021, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις στις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου 
ήταν εξαιρετικά αισιόδοξες για την περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας που είχε ήδη 
εκκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο. Αυτές οι προσδοκίες άρχισαν να υποχωρούν όταν 
σειρά αρνητικών παραγόντων έκαναν έντονη την παρουσία τους. Σχηματίστηκε τότε η 
προσδοκία ότι οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης θα παραμείνουν υψηλοί, παρόλο που 
θα ήταν σαφώς μικρότεροι από όσο αρχικά είχε προϋπολογιστεί. Ένα έτος μετά, έχει 
γίνει σαφές ότι η οικονομία βρίσκεται πολύ κοντά ή εισέρχεται σε φάση ύφεσης, και 
κάθε νέα πρόβλεψη είναι πιο απαισιόδοξη από την προηγούμενη.  
Κατά τα δεύτερο εξάμηνο του 2022, η επιβράδυνση εμφανίστηκε σε όλες τις χώρες 
και προβλέπεται να κορυφωθεί κατά το 2023 (βλ. στο διάγραμμα 1.1).  
Η ένταση της επιβράδυνσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα εξαρτηθεί βεβαίως από το 
μέγεθος των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν την διεθνή οικονομία και σχετίζονται με 
τους παράγοντες που αναφέραμε στην πρώτη παράγραφο αυτού του κεφαλαίου. Οι 
παράγοντες αυτοί, και ο συνδυασμός τους σε μια πρωτότυπη επικίνδυνη συγκυρία, 
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προκαλούν μεγάλες μειώσεις της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και αυξήσεις 
του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων, και οδηγούν έτσι σε σοβαρή μείωση (ή 
επιβράδυνση) της συνολικής ζήτησης, επομένως και της παραγωγής. Οι εκτιμήσεις 
των διεθνών οργανισμών και των κυβερνήσεων παραμένουν, ωστόσο, αρκετά αισιό-
δοξες: αναμένουν ότι η επιβράδυνση ή ύφεση του 2023 θα είναι σύντομη και παροδι-
κή. Ειδικότερα για τα νοικοκυριά προβλέπεται ότι θα αντισταθμίσουν την μείωση της 
αγοραστικής τους δύναμης που προκαλείται από τον πληθωρισμό, αντλώντας από τις 
αποταμιεύσεις τους τα χρηματικά μέσα για να διατηρήσουν άθικτη ή έστω ελαφρώς 
μειωμένη την αγοραστική τους δύναμη. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι 
στην διάρκεια της οξείας φάσης της επιδημίας (2020) αυξήθηκε η αποταμίευση των 
νοικοκυριών. Ωστόσο, η πρόβλεψη δεν λαμβάνει υπόψη ότι η εν λόγω αποταμίευση 
πραγματοποιήθηκε από νοικοκυριά με υψηλό ή μεσαίο προς υψηλό εισόδημα, των 
οποίων οι καταναλωτικές δαπάνες συμπιέζονται εύκολα διότι περιλαμβάνουν δαπάνες 
πολυτελείας. Είναι δηλαδή πιθανό, αντί τα νοικοκυριά αυτά να αντλήσουν αγοραστική 
δύναμη από τις αποταμιεύσεις τους να μειώσουν καταναλώσεις που δεν συμμετέχουν 
καθόλου στην ικανοποίηση βασικών αναγκών (πολύ περισσότερο που τα αυξημένα και 
αυξανόμενα επιτόκια στο εξής θα αμείβουν περισσότερο τις αποταμιεύσεις). Οι αισιό-
δοξες προβλέψεις για τον σύντομο και παροδικό χαρακτήρα της επιβράδυνσης της 
οικονομίας (ή της ύφεσης) βασίζονται επίσης σε παραδοχές, όπως η υπόθεση ότι η 
γεωπολιτική κατάσταση δεν θα επιδεινωθεί τόσο ώστε να υπάρξουν κρίσιμες και επι-
κίνδυνες μειώσεις της προμήθειας φυσικού αερίου, ή ακόμη, ότι δεν θα υπάρξει μεί-
ζον επεισόδιο χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

Προκειμένου να μειώσουν τον πληθωρισμό, οι κεντρικές τράπεζες προχώρησαν σε 
περιστολή της νομισματικής χαλάρωσης και σε αύξηση των επιτοκίων, και οι διευθυ-
ντές τους δηλώνουν απολύτως αποφασισμένοι να ελέγξουν τον πληθωρισμό ακόμη 
και εάν χρειαστεί μια «ανώμαλη προσγείωση» της παγκόσμιας οικονομίας. Προς το 
παρόν, όμως, τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν αρνητικά (δηλαδή τα τρέχοντα 

Διάγραμμα 1.1. 
Ρυθμός μεγέθυνσης 
του ΑΕΠ στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.   

Πηγή: Ameco
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επιτόκια παραμένουν μικρότερα από τον πληθωρισμό) και ευνοούν την φθηνή χρημα-
τοδότηση και τα κέρδη των επιχειρήσεων, ενώ ταυτοχρόνως ο πληθωρισμός μειώνει 
το κόστος εργασίας. Με τον τρόπο αυτόν, εκτινάσσονται τα περιθώρια κέρδους και η 
απόδοση κεφαλαίου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (βλ. διαγράμματα 2.12, 5.8, 5.10 και 
6.17). 
Αυτό που εμφανίζεται, από την πλευρά των επιχειρήσεων ως κόστος εργασίας, εμφα-
νίζεται από την πλευρά των μισθωτών ως εισόδημα. Το χαμηλότερο κόστος εργασίας, 
επομένως το υψηλότερο κέρδος που προσφέρει στις επιχειρήσεις ο πληθωρισμός, 
είναι η μικρότερη αγοραστική δύναμη των μισθών, επομένως η απαξίωση της εργασί-
ας.  
Αναλυτικότερα, η γενική υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών σε όλες 
και σε κάθε μία ξεχωριστά από τις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, η οποία 
αναμένεται για το σύνολο του 2022 από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
έχει ως εξής:  

Διάγραμμα 1.2. Μεταβολή % της αγοραστικής δύναμης της μέσης αμοιβής εργασί-
ας το 2022 έναντι του 2021 (πρόβλεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

  
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.2, η υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης των μι-
σθών κυμαίνεται μεταξύ 0,3% και 8,9% ανάλογα με την χώρα (με εξαίρεση την Βουλ-
γαρία). Στην Κύπρο, η μείωση προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 3,0%. Θα υπερβεί δε το 
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3% σε 15 από τις 27 χώρες.  
Το ερώτημα που τίθεται, είναι για ποιο λόγο παρατηρείται τώρα αυτό το φαινόμενο. 
Γνωρίζουμε  ότι η αγοραστική δύναμη του μέσου χρηματικού μισθού (που αναφέρεται 1

και ως πραγματικός μισθός) εξαρτάται κυρίως από τις εξής μεταβλητές:  
• Πρώτον, εξαρτάται από την παραγωγικότητα της εργασίας, διότι αυτή αποτελεί μέ-
τρο του γενικού πλούτου μιας χώρας, από τον οποίο οι μισθωτοί θεωρούν δίκαιο να 
απολαμβάνουν μερίδιο. Οι διεκδικήσεις τους λοιπόν επηρεάζονται από την παραγω-
γικότητα.  

• Δεύτερον, ο μέσος μισθός εξαρτάται από το ποσοστό ανεργίας, διότι αυτό αυξάνει 
ή μειώνει την διαπραγματευτική δύναμη των μισθωτών είτε στις ατομικές είτε στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.  

• Τρίτον, ο μέσος μισθός εξαρτάται από μισθούς αναφοράς όπως ο κατώτατος μι-
σθός και ο μέσος μισθός στον δημόσιο τομέα. Ο μεν κατώτατος μισθός είναι η χρη-
ματική έκφραση της αξίας των εργασιακών ικανοτήτων του ανειδίκευτου εργάτη, και 
επομένως η βάση για την εκτίμηση της αξίας κάθε είδους ειδικευμένης ή ημι-ειδι-
κευμένης εργασίας ως πολλαπλάσιο της αξίας της ανειδίκευτης εργασίας (από τον 
κανόνα αυτόν εξαιρούνται οι μισθοί των στελεχών των επιχειρήσεων διότι περιέχουν 
εκτός από την αμοιβή εργασίας και άτυπη ή ρητή συμμετοχή στα κέρδη). Ο μέσος 
μισθός στον δημόσιο τομέα, επειδή καθορίζεται από το κράτος, είναι μια de jure επι-
κύρωση της αξίας των εργασιακών ικανοτήτων του μισθωτού που κατέχει τις μέσες 
γνώσεις και δεξιότητες. Η επικύρωση αυτή, λοιπόν, παρεμβαίνει και συμμετέχει στο 
παιχνίδι του καθορισμού των μισθών του επιχειρηματικού τομέα, εκεί όπου πραγμα-
τοποιείται μια άλλη επικύρωση της αξίας των εργασιακών ικανοτήτων των μισθωτών, 
η επικύρωση από την αγορά εργασίας. Για αυτούς τους λόγους υπάρχει αλληλεπί-
δραση των δύο μισθών, στον δημόσιο και στον επιχειρηματικό τομέα.    

• Τέταρτον, ο μέσος μισθός εξαρτάται από θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι αποτε-
λούν αποκρυστάλλωση παρελθόντων στιγμών διαπραγματευτικής ισχύος που εμμέ-
νει χάρη στην θεσμική κατοχύρωσή τους.   

• Πέμπτον, από ιδεολογικούς ή πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την ισχύ 
που μπορούν να θέσουν σε κίνηση οι εργαζόμενοι στις μισθολογικές διεκδικήσεις 
τους.  

Γνωρίζοντας τους καθοριστικούς παράγοντες του μέσου πραγματικού μισθού, μπο-
ρούμε επομένως να εξετάσουμε την επίπτωση που ενδέχεται να έχει καθένας από 
τους παράγοντες αυτούς στην μεταβολή των μισθών κατά το 2022 έναντι του 2021. 
Καταρχάς, το ποσοστό ανεργίας κατά το 2022, δεν διαφέρει ιδιαίτερα σε σχέση με 
άλλα σχετικά πρόσφατα έτη. Εάν μπορούμε να καταγράψουμε μία διαφορά κατά το 
2022, αυτή θα ήταν μια κάποια βελτίωση για τους εργαζόμενους. Με αυτό δεδομένο, 
δεν μπορούμε να αποδώσουμε τις μειώσεις του 2022 στα ποσοστά ανεργίας των χω-
ρών που εξετάζουμε εδώ. Αντιθέτως, θα έπρεπε να παρατηρήσουμε μια κάποια, 
έστω μικρή, βελτίωση στους πραγματικούς μισθούς. Το ποσοστό ανεργίας δεν μπορεί, 
επομένως, να εξηγήσει για ποιο λόγο οι μισθοί κατά το 2022 μειώνονται.   

 Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μαθηματική σχέση μεταξύ της αγοραστικής δύναμης του μισθού και 1

των μεταβλητών που αναφέρονται ανωτέρω, και ότι την σχέση αυτή μπορούμε να την επαλη-
θεύουμε για κάθε εποχή και για κάθε χώρα του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Για τον λόγο αυτό 
λέμε ότι κάθε φορά που κάνουμε τους σχετικούς υπολογισμούς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 
ένας οικονομικός νόμος, δηλαδή μια σχέση που ισχύει παντού και πάντα ανεξάρτητα από τις 
ιδιαιτερότητες κάθε ξεχωριστού κοινωνικού σχηματισμού, κάθε χώρας. 
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Ούτε όμως και η παραγωγικότητα της εργασίας μπορεί να δικαιολογήσει τις μειώσεις 
της αγοραστικής δύναμης των μισθών, διότι οι αυξήσεις της παραγωγικότητας (διά-
γραμμα 1.3) διατηρούνται στα πλαίσια προηγουμένων ετών, κατά τα οποία υπήρξαν 
αυξήσεις των μισθών, όχι μειώσεις όπως γίνεται τώρα. Ούτε και οι μεταβολές της πα-
ραγωγικότητας μπορούν επομένως να εξηγήσουν την μείωση της αγοραστικής δύνα-
μης των μισθών κατά το 2022.  

Διάγραμμα 1.3. Μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας το 2022 έναντι 2021 
(πρόβλεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022).

   
Όσον αφορά τους μισθούς αναφοράς που επηρεάζουν τους μισθούς στον επιχειρη-
ματικό τομέα της οικονομίας, δηλαδή στον εθνικό κατώτατο μισθό (σε όσες αυτός 
υπάρχει) και στον μέσο μισθό στον δημόσιο τομέα, όταν αυξάνονται, παρασύρουν και 
τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα (και αντιστοίχως όταν μειώνονται). Οι μισθοί αυτοί 
όμως, στην παρούσα συγκυρία εμφανίζουν γενικά άνοδο κατά τα τελευταία έτη (συ-
νήθως συγκρατημένη πλην όμως αξιοσημείωτη άνοδο), επομένως δεν είναι δυνατό να 
αποδώσουμε στις μεταβολές τους την μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών 
κατά το 2022.  
Επομένως ο μόνος παράγοντας που απομένει για να εξηγήσουμε τις μειώσεις των τι-
μών είναι οι θεσμικοί (νομικοί ή εθιμικοί) παράγοντες και οι ιδεολογικοί και πολιτικοί συ-
σχετισμοί.  
Επειδή γενικά οι θεσμικοί παράγοντες δεν έχουν μεταβληθεί θεαματικά κατά το πρό-
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σφατο παρελθόν στις χώρες που εξετάζουμε, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι η μεί-
ωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών οφείλεται σε ιδεολογικούς και πολιτικούς 
παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να κινητοποιούν τους μισθωτούς έτσι ώστε αυτοί να 
αναλάβουν συλλογικές δράσεις οικονομικών διεκδικήσεων ή να προβάλουν σθεναρή 
αντίσταση στις μισθολογικές απαιτήσεις των εργοδοτών.  
Η υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών μετατρέπεται, κατά το μεγαλύ-
τερο μέρος της, σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων, όπως φαίνε-
ται στο διάγραμμα 1.4) και τελικά σε αύξηση των κερδών.  

Διάγραμμα 1.4. Μεταβολή του μεριδίου εργασίας και του μέσου περιθωρίου κέρ-
δους κατά το 2022 (πρόβλεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

  

Αυστρία
Βέλγιο

Βουλγαρία
Γαλλία

Γερμανία
Δανία

Ελλάδα
Εσθονία
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία

Κροατία
Κύπρος 
Λεττονία
Λιθουανία
Λουξ/ργο

Μάλτα
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία

Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Φιλανδία

Πηγή: Ameco
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κόστος εργασίας)
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Ο πληθωρισμός 
Κατά το 2022, θα υπάρξει, κατά τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, άνοδος των τιμών καταναλωτή 9,2% (HICP, Eurostat). Μετά από την μεγάλη 
άνοδο των τιμών κατά το 2022, εκτιμάται ότι αυτή θα συνεχιστεί κατά το 2023 
(+6,9%) έως ότου ισορροπήσει τελικά το 2024 σε σχετικά χαμηλό επίπεδο για το 
οποίο η πρόβλεψη των διεθνών οργανισμών είναι 3%. Θεωρείται όμως δύσκολο να 
υπάρξει μικρότερη μείωση διότι ο πληθωρισμός θα συντηρείται πιθανότατα από τις 
γεωπολιτικές εντάσεις και τις απαιτήσεις της προσπάθειας για τον έλεγχο της κλιματι-
κής αλλαγής. Η άνοδος των τιμών στην Κύπρο ακολούθησε γενικά την άνοδο του μέ-
σου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά παρουσίασε μικρή κάμψη μετά τον Ιούλιο του 
2022 (διάγραμμα 1.5). Τέτοιου είδους διαφορές, όμως, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται 
ως κυβερνητικές επιτυχίες, διότι σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν την διαφορετική σύν-
θεση των οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ χωρών.  

Διάγραμμα 1.5. Εναρμονισμένος δείκτης καταναλωτή στην Κύπρο και στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. 

 
Ένας σημαντικός παράγοντας της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού ήταν η θεαματι-
κή αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που είχε ως σημείο εκκίνησης τον Απρίλιο του 
2021. Οι αυξήσεις αυτές των πρώτων υλών αποτελούν κόστος για τις επιχειρήσεις και 
επιβαρύνουν σοβαρά τους ισολογισμούς τους. Οι δε επιχειρήσεις μετακυλούν σταδια-
κά τις αυξήσεις του κόστους στις τιμές των προϊόντων τους, και όταν αυτά εισέρχο-
νται στην παραγωγή άλλων προϊόντων καθιστούν ακριβότερα και αυτά.  
Στο σχεδίασμα που ακολουθεί φαίνεται η δυναμική του πληθωρισμού στην ιδιαίτερη 
συγκυρία που διανύουμε.  

Ια
νο

υά
ρι
ος

 2
02

1 
= 

10
0

90

95

100

105

110

115

120

Πηγή: Eurostat
2019-01 2019-10 2020-07 2021-04 2022-01 2022-10

Κύπρος

Ευρωπαϊκή Ένωση

24



Η δυναμική του πληθωρισμού 
Στο ανωτέρω σχεδίασμα φαίνεται ο τρόπος προσαρμογής της οικονομίας σε καθε-
στώς κοινού νομίσματος όταν αυξάνεται το κόστος των πρώτων υλών (συμπεριλαμβα-
νομένης και της ενέργειας).  
Στην παρούσα συγκυρία, αυξάνονται οι τιμές των εισαγωγών πρώτων υλών, ενέργειας 
και καταναλωτικών προϊόντων για εξωγενείς αιτίες. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση 
των τιμών των εγχώριων παραγωγών (θεωρώντας ότι οι άλλοι παράγοντες που μετα-
βάλλουν τις εγχώριες τιμές, δηλαδή το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και το 
μέσο περιθώριο κέρδους, παραμένουν σταθεροί). Στην συνέχεια, οι τιμές καταναλωτή 
αυξάνονται επειδή αυξήθηκαν οι εγχώριες τιμές και οι τιμές εισαγομένων καταναλωτι-
κών προϊόντων. Στην συνέχεια, οι ανατιμήσεις θα μειώσουν την αγοραστική δύναμη 
των μισθών (εκτός εάν ισχύει η πλήρης Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή) και 
συνακόλουθα την ζήτηση και το ΑΕΠ (διότι η ροπή προς κατανάλωση των μισθωτών 
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ροπή των κατόχων κεφαλαίου που χαρακτηρίζο-
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νται από υψηλή ροπή προς αποταμίευση).  
Θα αυξηθεί έτσι το ποσοστό ανεργίας, το οποίο με την σειρά του θα μειώσει τον ονο-
μαστικό μισθό, επομένως και την αγοραστική του δύναμη (δηλαδή τον πραγματικό μι-
σθό). Επομένως, οι μισθοί θα βρεθούν υπό την πίεση αφενός μεν των ανατιμήσεων 
και αφετέρου της μείωσης της παραγωγής και της ανόδου της ανεργίας.  
Ένας τρόπος για να αναιρεθεί ή να μειωθεί αυτή η πίεση, είναι η υιοθέτηση της πλή-
ρους ΑΤΑ ώστε κάθε αύξηση του πληθωρισμού να αντανακλάται αυτομάτως στον 
ονομαστικό μισθό και να προστατεύεται πλήρως η αγοραστική δύναμη του μισθού. 
Παρεμπιπτόντως, ο ισχυρισμός που διατυπώνεται από την εργοδοτική πλευρά ότι η 
ΑΤΑ θα είχε επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας είναι αυθαί-
ρετος και χωρίς οικονομετρική υποστήριξη. Όπως συστηματικά έχουμε δείξει στις 
ετήσιες εκθέσεις του ΙΝΕΚ ΠΕΟ, δεν παρατηρείται στατιστική συσχέτιση μεταξύ 
του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και στις τιμές των εξαγωγών, 
ούτε με τις τιμές του ΑΕΠ. Είναι χρήσιμο να θυμηθούμε στο σημείο αυτό ότι οι τιμές 
των Κυπριακών εξαγωγών (επομένως και η ανταγωνιστικότητα) δεν μεταβλήθηκαν 
όταν υπήρξε θεαματική μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος με την 
εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος (διάγραμμα 6.16). Αλλά και στην σημερινή 
συγκυρία, μετά το 2020, οι τιμές εξαγωγών παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση ενώ 
το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος έχει μειωθεί κατά την ίδια περίοδο.  
Ένας δεύτερος τρόπος είναι η μείωση του μέσου περιθωρίου κέρδους των επιχειρή-
σεων, το οποίο βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν 
τα περιθώρια κέρδους με τρεις τυπικούς τρόπους:  
(α) Ορισμένες επιχειρήσεις μετακυλούν το επιπλέον κόστος στις τιμές των προϊόντων 
τους, μεταφέροντας το πρόβλημα στους καταναλωτές, ενώ  
(β) άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να μην χάσουν πελάτες προτιμούν να μειώσουν τα 
περιθώρια κέρδους τους (αυτές όμως εκτιμούμε ότι είναι λίγες, διότι αλλιώς δεν θα 
παρατηρούσαμε το μέσο περιθώριο κέρδους να αυξάνεται τόσο πολύ ώστε να φτάνει 
στο επίπεδο του 2019, να το υπερβαίνει και να συνεχίζει την άνοδό του μέχρι σήμερα). 
(γ) Υπάρχουν και μερικές επιχειρήσεις που αναγκάζονται να παύσουν εντελώς την πα-
ραγωγή ορισμένων τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας ή ορισμένων προϊόντων 
επειδή εκτιμούν ότι η μετακύλιση του κόστους στις τιμές θα μετατραπεί σε θεαματική 
μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα τους. Οι τρεις αυτοί τρόποι αντιμετώπισης του 
κόστους των πρώτων υλών από τις επιχειρήσεις, ο καθένας με τον τρόπο του και όλοι 
μαζί, οδηγούν σε επιβράδυνση της οικονομίας: ο πρώτος μειώνει την ζήτηση διότι πε-
ριορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ο δεύτερος μειώνει τις επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου διότι περιορίζει την δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης των επιχει-
ρήσεων, και ο τρίτος μειώνει απευθείας τον όγκο παραγωγής.  
Στην δυναμική του πληθωρισμού παρεμβαίνει τώρα και η αύξηση των επιτοκίων. Οι 
κυβερνήσεις των χωρών του αναπτυγμένου καπιταλισμού αποφάσισαν να αυξήσουν 
τα επιτόκια, όχι μία αλλά πολλές φορές έως ότου καμφθεί ο πληθωρισμός˙ και επειδή 
αυτός είναι ήδη πολύ υψηλός, αντίστοιχα υψηλή θα είναι η αύξηση των επιτοκίων. Έχει 
αναγγελθεί μάλιστα ότι δεν θα είναι πρόσκαιρη αλλά θα συνεχιστεί έως ότου επιτευ-
χθεί ο αποπληθωρισμός.  
Η άνοδος των επιτοκίων συνήθως έχει δύο αντιφατικά αποτελέσματα: το ένα επικρα-
τεί στην βραχυχρόνια διάρκεια και έχει πληθωριστική επίπτωση, το δε άλλο επικρατεί 
στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια και έχει αντιπληθωριστική επίπτωση. 
Στην βραχυχρόνια διάρκεια, αμέσως δηλαδή και για χρονικό διάστημα που δεν υπερ-
βαίνει το ένα έτος, οι πρώτες αυξήσεις των επιτοκίων, που ήδη πραγματοποιήθηκαν 
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και προβλέπεται να συνεχιστούν κατά το 2023, θα έχουν καταρχάς πληθωριστική επί-
πτωση επειδή οι κάτοχοι κεφαλαίου λαμβάνουν το μήνυμα ότι τώρα το κεφάλαιο εν 
γένει αμείβεται περισσότερο, και ότι δικαιούνται και αυτοί να αυξήσουν τα κέρδη τους. 
Τυπική είναι η περίπτωση των ιδιοκτητών ακινήτων που τα ενοικιάζουν, διότι συμπε-
ραίνουν από την άνοδο των επιτοκίων ότι είναι σωστό, δίκαιο και πρέπον να αυξήσουν 
τα ενοίκια, επειδή στο εξής κάθε μορφής κεφάλαιο θα αμείβεται περισσότερο. Αυτά 
ισχύουν και για κάθε άλλον που επενδύει τα χρήματά του για κέρδος, για τόκο ή για 
πρόσοδο .  2

Στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια, δηλαδή σε διάστημα μερικών ετών, ο πληθωρισμός που 
ήδη έχει αναπτυχθεί μειώνει την συνολική ζήτηση επειδή το ίδιο χρηματικό εισόδημα 
αγοράζει τώρα λιγότερα προϊόντα. Σε αυτό προστίθεται η αρνητική επίπτωση των 
υψηλών επιτοκίων στις επενδύσεις (διότι μειώνει το προσδοκώμενο κέρδος της επιχεί-
ρησης) και στην κατανάλωση (διότι καθιστά ακριβότερα τα καταναλωτικά δάνεια και 
τις δαπάνες που πραγματοποιούνται με πιστωτικές κάρτες). Ως συνέπεια, αργά ή 
γρήγορα, η παρατεταμένη περίοδος ανόδου των επιτοκίων οδηγεί σε ύφεση.  
Αυτά περιγράφουν την σχέση επιτοκίων και κέρδους γενικώς, αλλά δεν μας εξηγούν 
για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σχέση, τι είναι αυτό που την εγκαθιδρύει, που την θέτει 
σε ισχύ.  
Ο βασικός λόγος για τον οποίο κάθε ξεχωριστό κεφάλαιο εκλαμβάνει την αύξηση των 
επιτοκίων ως ένδειξη ότι πρέπει να αυξήσει την απόδοσή του (την κερδοφορία του) 
είναι ότι επιδιώκει την μεγιστοποίηση του κέρδους, στην οποία προβαίνει όποτε έχει τα 
μέσα. Διατυπώνεται ο ισχυρισμός πως υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος για τις επι-
χειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές τους: πρόκειται για το γεγονός ότι η αύξηση των επι-
τοκίων αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης των δανειακών κεφαλαίων τους (τόσο περισ-
σότερο όσο υψηλότερος είναι ο δανεισμός τους). Για να διατηρήσουν, λοιπόν, τα κέρ-
δη τους, οι επιχειρήσεις, όσο υψηλά και αν είναι αυτά ήδη, θα έπρεπε να αυξήσουν τις 
τιμές τους. Ωστόσο, ο επιχειρήσεις αυξάνουν τις τιμές τους όταν αυξάνονται τα επι-
τόκια σε κάθε περίπτωση, είτε έχουν πολλά δάνεια, είτε έχουν λίγα, είτε καθόλου, είτε 
αυξήθηκαν οι μισθοί είτε όχι.  
Η δυνατότητα των ανατιμήσεων εξαρτάται από τον βαθμό χρησιμοποίησης του παρα-
γωγικού δυναμικού (διάγραμμα 1.6). 

 Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες που προσδιορίζουν το ύψος της απόδοσης κεφαλαί2 -
ου, αυτό όμως δεν αναιρεί την σχέση αιτιότητας μεταξύ των επιτοκίων και των αποδόσεων 
κεφαλαίου που είναι επενδεδυμένα σε άλλους κλάδους, εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα.
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Διάγραμμα 1.6. Εξάρτηση του πληθωρισμού από το παραγωγικό κενό (%) 
(2006:1-2022:3). 

   

Πηγή: Αmeco 

Όταν χρησιμοποιούν πλήρως την παραγωγική ικανότητά τους, δηλαδή δεν υπάρχει 
περίσσεια παραγωγικού δυναμικού για να αυξήσουν την παραγωγή πέραν του σημερι-
νού επιπέδου της, αυξάνουν τις τιμές τους διότι καθεμιά από αυτές υπολογίζει ότι δεν 
θα χάσει μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές της (αφού ούτε και αυτοί δεν μπο-
ρούν να αυξήσουν την παραγωγή τους ή μπορούν να την αυξήσουν λίγο. Εάν όμως 
αυξάνεται το αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυναμικό, η επιχείρηση δεν προχωράει εύ-
κολα σε ανατιμήσεις εξαιτίας του φόβου ότι θα χάσει μερίδιο αγοράς από τους αντα-
γωνιστές της εάν αυτοί κρατήσουν ίδιες τις τιμές ή τις αυξήσουν σε μικρότερο βαθμό 
από όσο αυτή η ίδια. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις δεν έχουν τα μέσα να 
αυξήσουν τις τιμές τους εκτός εάν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε συντε-
ταγμένες κινήσεις (κάτι που συμβαίνει εύκολα σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρούς 
τόπους) ή υπάρχει μια επιχείρηση που έχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο και οι υπό-
λοιπες την ακολουθούν ή εάν προεξοφλήσουν όλοι, χάρη σε ένα είδος ταξικής κεφα-
λαιοκρατικής ενσυναίσθησης, πως οι ανταγωνιστές τους θα αυξήσουν και αυτοί τις 
τιμές τους. Εάν όμως υπάρχει παραγωγικό δυναμικό που περισσεύει και μένει επομέ-
νως αχρησιμοποίητο, και δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές τους, θα 
αυξήσουν τις πιέσεις επί των μισθών για να τους μειώσουν, εάν μπορούν.  

Ο δρόμος προς τον πληθωρισμό και την απαξίωση της εργασίας 
Το νεοφιλελεύθερο καθεστώς ρύθμισης της οικονομίας χαρακτηρίζεται από χρόνια 
προβλήματα επαρκούς ζήτησης τα οποία επιχειρεί να λύσει, και έλυσε για περίπου 
δύο δεκαετίες, με την ανάπτυξη του χρέους και την νομισματική πολιτική.  
Σε μια πρώτη φάση, ανέπτυξε τον ιδιωτικό δανεισμό, όχι μόνο των εύπορων νοικοκυ-
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ριών, αλλά και των μεσαίων στρωμάτων των μισθωτών που δανειζόμενοι κάλυπταν την 
διαφορά μεταξύ των εισοδημάτων τους από εργασία και των αναγκών τους που μεγε-
θύνονταν, όπως γινόταν ανέκαθεν, παράλληλα με την γενική ευημερία της κοινωνίας. 
Τα νοικοκυριά, όμως, δεν είναι δυνατόν να δανείζονται επ’ άπειρον, ούτε και πρέπει,  
διότι αναπτύσσεται έτσι κίνδυνος αύξησης των μακροπρόθεσμων επιτοκίων και μείω-
σης των ιδιωτικών επενδύσεων.  
Έτσι, σε μια δεύτερη φάση, από το 2008-2010, αναπτύχθηκε το δημόσιο χρέος που 
προοριζόταν να ενισχύσει μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης. 
Σε μια τρίτη φάση, όταν το δημόσιο χρέος διογκώθηκε, οι κεντρικές τράπεζες ανέ-
λαβαν την χρηματοδότησή του δημιουργώντας νέο χρήμα, το οποίο διοχέτευαν στην 
αγορά χρήματος αγοράζοντας κρατικά ομόλογα. Η ποσότητα νομίσματος που δη-
μιουργήθηκε από τις κεντρικές τράπεζες του ΟΟΣΑ και στη συνέχεια διοχετεύθηκε 
στην αγορά αυξήθηκε κατά περίπου 80%.  
Σε μια τέταρτη φάση, η πλημμύρα χρήματος που κυκλοφόρησε στην αγορά, σε συν-
δυασμό με άλλους παράγοντες (και υπό τον καταλυτικό ρόλο του πολέμου στην Ου-
κρανία και της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών και ορισμένων καταναλωτικών 
αγαθών λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα), οδήγησε στον υψηλό πληθω-
ρισμό στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, και στις τιμές των ακινήτων. Η γιγαντιαία δη-
μιουργία χρήματος οδήγησε τελικά σε μείωση της αξίας που αντιπροσωπεύει η μονά-
δα του νομίσματος, που σημαίνει ότι με την ίδια ποσότητα χρήματος μπορούμε να 
αγοράσουμε λιγότερα εμπορεύματα.  
Σε μια πέμπτη φάση, αυτή η διαχείριση του χρήματος, συνέπεσε με την ακαταμάχητη 
επιθυμία των επιχειρήσεων, όχι μόνο να καλύψουν τις ζημιές που υπέστησαν στην 
διάρκεια της οξείας φάσης της πανδημίας, αλλά επιπλέον να ανακτήσουν και τα δια-
φυγόντα κέρδη του 2020. Μέσα σε αυτό το κλίμα εμμονικής αναζήτησης πρόσθετου 
κέρδους, οι επιχειρήσεις ακολουθούν την πολιτική των ανατιμήσεων ως εργαλείο μιας 
δυσθεώρητης αναδιανομής σε βάρος της εργασίας.  
Σε μια έκτη φάση, η κρατική εξουσία αναλαμβάνει να ελέγξει τον πληθωρισμό, είτε 
πλήρως, είτε εν μέρει έτσι ώστε να επιτύχει έναν σοφό συνδυασμό σχετικά χαμηλού 
πληθωρισμού και ήπιας απαξίωσης της εργασίας που αποδίδει σε βάθος χρόνου αντί 
του πληθωριστικού σοκ που απαξιώνει την εργασία με απότομα και γι’ αυτό βίαιο τρό-
πο. 

Η τρέχουσα συγκυρία 
Με την μεγάλη άνοδο της ζήτησης κατά το 2021 και το 2022, το αχρησιμοποίητο πα-
ραγωγικό δυναμικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί εξαιρετικά και 
δεν απέχει πολύ από την πλήρη χρησιμοποίηση. Για τους περισσότερους κλάδους, 
λοιπόν, η αύξηση των τιμών σήμερα είναι η πιο λογική αντίδραση για τις επιχειρήσεις, 
με δεδομένο ότι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους αποτελεί την αρχή της λειτουργί-
ας τους και τον λόγο της ύπαρξής τους. Ωστόσο, με τις αυξήσεις αυτές περιστέλλεται  
η ιδιωτική κατανάλωση (με την βοήθεια και της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής), 
διότι το εισόδημα των νοικοκυριών διατίθεται τώρα για την αγορά λιγότερων εμπορευ-
μάτων αφού οι τιμές τους είναι υψηλότερες. Επιπλέον, τα υψηλότερα επιτόκια απο-
θαρρύνουν τον δανεισμό για κατανάλωση και επιβραδύνουν την συσσώρευση παγίου 
κεφαλαίου μειώνοντας τις επενδύσεις. Με αυτά, λοιπόν, θα μειωθεί η συνολική ζήτηση 
εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων κατά τα επόμενα έτη, και η οικονομία θα βυθιστεί 
στην ύφεση ή θα επιβραδυνθεί. Η δε ύφεση θα αυξήσει το αχρησιμοποίητο παραγωγι-
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κό δυναμικό σε τέτοιο βαθμό που οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν τις αυξήσεις των 
τιμών. Η απαξίωση της εργασίας που προκλήθηκε εξαιτίας των αυξήσεων των τιμών 
(και της αδυναμίας των εργαζομένων να απαντήσουν σε αυτές με ισόποσες αυξήσεις 
των μισθών) θα σταματήσει. Θα συνεχιστεί όμως με άλλο τρόπο: η ύφεση αυξάνει την 
ανεργία, μειώνει περαιτέρω την ήδη ισχνή διαπραγματευτική δύναμη των μισθωτών και 
επιτρέπει την συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών μέσω μειώσεων ή 
μηδενικών ή πολύ μικρών αυξήσεων των ονομαστικών μισθών.  
Συνοψίζοντας, η απαξίωση της εργασίας έχει προχωρήσει δραματικά εξαιτίας του 
πληθωρισμού, και εάν δεν ληφθούν μέτρα, θα συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα (δηλαδή σε 
ορίζοντα ενός έτους) για όσο καιρό ο πληθωρισμός θα διατηρείται ακόμη υψηλός και 
θα μειώνει την αγοραστική δύναμη του μισθού, και μεσοπρόθεσμα (δηλαδή σε ορίζο-
ντα μερικών ετών) όταν ο μεν πληθωρισμός θα υποχωρεί αλλά η ανεργία θα αυξάνε-
ται λόγω της ύφεσης (ή της επιβράδυνσης της οικονομίας) και θα συμπιέζει τους ονο-
μαστικούς μισθούς. Η διαδικασία αυτή, εάν υποβοηθείται από την νεοφιλελεύθερη 
«απελευθέρωση» της αγοράς εργασίας, οι μειώσεις των μισθών θα τείνουν να μετα-
τραπούν σε πάγιες κατακτήσεις του κεφαλαίου.  
Μέσα σε αυτήν την συγκυρία, η επαναφορά της πλήρους ΑΤΑ και η ενίσχυση της μα-
χητικότητας των συνδικαλιστικών και πολιτικών οργανώσεων των εργαζόμενων τάξεων 
είναι τα μοναδικά εμπόδια που μπορούν να τεθούν στην διαδικασία της απαξίωσης 
της εργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμη και το ενδεχόμενο να απαιτήσουν οι 
μισθωτοί την πλήρη ΑΤΑ ανησυχεί πολλούς στον κόσμο του κεφαλαίου, οι οποίοι και 
ζητούν τον ταχύ έλεγχο του πληθωρισμού για να κλείσουν τον δρόμο στην επαναφορά 
της πλήρους αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής. Επίσης, από ορισμένες πλευρές, 
κυκλοφορεί η ιδέα ότι ο πληθωρισμός πρέπει μεν να μειωθεί σε χαμηλά επίπεδα πλην 
όμως τόσο χαμηλά όσο αυτά του παρελθόντος, και επομένως ότι το όριο που πρέπει 
να θέσει η ΕΚΤ για τον έλεγχο του πληθωρισμού (το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 2%) 
θα μπορούσε να αναθεωρηθεί και να αντικατασταθεί από κάποιο υψηλότερο ποσοστό 
(π.χ. 3%). Αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι ενδέχεται να προκριθεί από τις κυβερνήσεις 
της Ευρώπης και τους διεθνείς οργανισμούς μια πολιτική διαρκούς, βαθμιαίας απαξί-
ωσης της εργασίας μέσω του πληθωρισμού έναντι της σημερινής βίαιης, απότομης 
απαξίωσης. Εάν η πορεία των πραγμάτων δείξει ότι μια τέτοια πολιτική τείνει να επι-
κυρωθεί, η ΑΤΑ δεν θα έχει μόνο αμυντικό αλλά και στρατηγικό χαρακτήρα.  
Επίσης, η εισαγωγή του κατώτατου μισθού σε ύψος συμβατό με τις ανάγκες των χα-
μηλόμισθων, θα προσέφερε μια μόνιμη βάση για την αναχαίτιση της επιχειρούμενης 
απαξίωσης της εργασίας.  
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Εθνικός κατώτατος μισθός: Η ευρωπαϊκή εμπειρία 
Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των μισθωτών, οι κατώτατοι μισθοί και ημερομί-
σθια θέτουν ένα κατώτατο όριο που αποσκοπεί στην προστασία των χαμηλόμισθων 
διασφαλίζοντας την κάλυψη τουλάχιστον των βασικών αναγκών και ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Ωστόσο, για τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους μεμονωμένους 
εργοδότες, οι κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια πρέπει να επιτρέπουν στις επιχειρή-
σεις να επιτυγχάνουν το ύψος κερδοφορίας που έχουν θέσει ως επιθυμητό. Αυτός ο 
διπλός καθορισμός του κατώτατου μισθού (ένας προσδιορισμός εκ μέρους του κό-
σμου της εργασίας και ένας δεύτερος καθορισμός εκ μέρους της εργοδοσίας) δη-
μιουργεί ανταγωνιστική σχέση μεταξύ μισθωτής εργασίας και κεφαλαίου, της οποίας η 
διευθέτηση απαιτεί την ανάγκη ύπαρξης διαπραγμάτευσης των κατώτατων αποδοχών 
(μισθών και ημερομισθίων), η οποία υλοποιείται εντός ορισμένου θεσμικού πλαισίου.  
Ο θεσμός του κατώτατου μισθού εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά τα τελευταία έτη 
του 19ου αιώνα. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, 
ο θεσμός διαδίδεται στα πλείστα κράτη του πλανήτη. Στη διαδικασία διάδοσης του 
κατώτατου μισθού συνέβαλαν καταλυτικά οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Σήμερα, πάνω από το 90% των κρατών μελών 
της ΔΟΕ εφαρμόζουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό πολιτικές κατώτατου μισθού. 
Πλούσια εμπειρία, που επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων διδαγμάτων, έχει σωρευτεί 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για λόγους που δεν χρειάζεται να εξη-
γήσουμε εδώ, η Κύπρος θα έπρεπε να αξιοποιήσει κυρίως την ευρωπαϊκή εμπειρία, 
έχοντας επίγνωση ότι δεν υπάρχει ένα διακριτό ευρωπαϊκό καθεστώς κατώτατου μι-
σθού που θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε. Στην ΕΕ λειτουργούν συστήματα κατώ-
τατου μισθού με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους και κανένα από αυτά δεν είναι το 
ίδιο με κάποιο άλλο. Πιθανότατα στην Κύπρο θα ήταν καταλληλότερο εάν επιχειρού-
σαμε μια σύνθεση υιοθετώντας στοιχεία από διάφορα συστήματα που θα απαντούσαν 
καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής αναπαραγωγής 
στη δική μας χώρα.  
Η βασική κατηγοριοποίηση των ευρωπαϊκών συστημάτων κατώτατου μισθού είναι 
ανάμεσα στα συστήματα ενός καθολικού κατώτατου μισθού που εφαρμόζεται σε όλη 
την οικονομία και σε συστήματα όπου οι ελάχιστες απολαβές της εργασίας προσδιορί-
ζονται μέσα από εθνικές είτε κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) υψηλής 
αποτελεσματικότητας (με ποσοστιαία κάλυψη των εργαζόμενων από ΣΣΕ που ξεπερ-
νά το 80%). Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται 21 κράτη μέλη της ΕΕ. Στη δεύτε-
ρη κατηγορία κατατάσσονται τρία κράτη μέλη από την βόρεια Ευρώπη (Δανία, Σουη-
δία και Φιλανδία), η Αυστρία και η Ιταλία. Η Κύπρος αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση και 
δεν μπορεί να καταταχθεί ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη κατηγορία (δεν έχει κα-
θολικό κατώτατο μισθό, ενώ το ποσοστό κάλυψης των εργαζόμενων από ΣΣΕ έχει 
πέσει τα τελευταία χρόνια αισθητά κάτω από το 50%) . 
Ένας τρόπος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δύο πιο πάνω συστημάτων 
είναι να συγκρίνουμε την απόδοση τους ως προς το στόχο να μειωθεί το ποσοστό των 
εργαζομένων που βρίσκονται στον χαμηλόμισθο τομέα της οικονομίας . Με βάση 3

στοιχεία της Eurostat για το 2018 (τα οποία είναι τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία 
της Έρευνας Απολαβών), διαπιστώνουμε ότι μόνο έξι κράτη μέλη της ΕΕ έχουν χαμη-

 Χαμηλόμισθος είναι ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό χαμηλότερο από τα 2/3 του διά3 -
μεσου μισθού. Διάμεσος είναι ο μισθός που χωρίζει τους μισθωτούς σε δύο ίσα μέρη: το 50% 
των υψηλότερα αμειβόμενων από το 50% των χαμηλότερα αμειβόμενων μισθωτών.
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λόμισθο τομέα με λιγότερο από το 10% των εργαζόμενων (Διάγραμμα 1.7). Αυτά τα 
κράτη είναι η Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Δη-
λαδή, τέσσερα από τα κράτη αυτά δεν έχουν καθολικό εθνικό κατώτατο μισθό, ενώ 
για τη Γαλλία και την Πορτογαλία που έχουν πρέπει να σημειώσουμε ότι παρουσιάζουν 
παράλληλα υψηλό ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας (ΣΣΕ), με 94% και 74% αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε θε-
σμοθετημένους μηχανισμούς επέκτασης των κλαδικών ΣΣΕ σε όλες τις επιχειρήσεις 
ενός κλάδου. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η Γαλλία και η Πορτογαλία εί-
ναι οι μοναδικές χώρες της ΕΕ με καθολικό κατώτατο μισθό που ξεπερνά το 60% του 
διάμεσου μισθού (61.6% και 61.45% αντίστοιχα, στοιχεία του 2018).  

Διάγραμμα 1.7. Χαμηλόμισθοι ως ποσοστό όλων των εργαζομένων (Πηγή: Έρευνα 
Απολαβών 2018, Eurostat)..

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα των βορειοευρωπαϊκών κρατών μελών, της 
Σουηδίας, της Φιλανδίας και της Δανίας οι οποίες έχουν χαμηλόμισθο τομέα που κυ-
μαίνεται μεταξύ 3,5% και 8,5%. Αυτές οι καλές επιδόσεις οφείλονται αποκλειστικά και 
μόνο στο γεγονός ότι οι κατώτατες αμοιβές των εργαζόμενων καθορίζονται μέσα από 
κλαδικές ΣΣΕ υψηλής αποτελεσματικότητας που προσφέρουν κάλυψη σε 90%, 91% 
και 82% των εργαζόμενων αντίστοιχα. Η υψηλή αποτελεσματικότητα των ΣΣΕ δεν 
οφείλεται σε θεσμοθετημένους μηχανισμούς επέκτασης της εφαρμογής των ΣΣΕ, 
όπως συμβαίνει σε αρκετές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποτέλεσμα 
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε κοινωνικούς εταίρους με υψη-
λό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας. Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που η πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση οδηγίας-πλαίσιο για «επαρκείς κατώτατους 
μισθούς», αντιμετωπίζεται σε αυτές τις χώρες με καχυποψία ή ακόμη και εχθρότητα. 

Το κατάλληλο για την Κύπρο καθεστώς εθνικού κατώτατου μισθού 
Η Κύπρος άρχισε να συζητά την προοπτική μεταρρύθμισης του καθεστώτος του κα-
τώτατου μισθού στη σημερινή οικονομική συγκυρία, επειδή τα τελευταία χρόνια, ιδιαί-
τερα μετά από την κρίση του 2013-2015, προχώρησε η απορρύθμιση και η υποβάθμι-
ση της εργασίας με αποτέλεσμα να εγκατασταθεί ένα νέο καθεστώς διανομής του 
παραγόμενου πλούτου που δίνει σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο στις επιχειρήσεις 
(κέρδη) και μικρότερο στους εργαζόμενους (μισθούς) (βλ. στο κεφάλαιο 2 της έκθε-
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σης). Αυτή η διαρθρωτική αλλαγή συντελέστηκε με τη μείωση των αμοιβών των εργα-
ζόμενων με κύρια οχήματα τη διάδοση νέων ευέλικτων μορφών απασχόλησης (π.χ. 
αύξηση της συγκεκαλυμμένης αυτοαπασχόλησης, ακούσιας μερικής απασχόλησης, 
εργασίας ορισμένης διάρκειας ή ορισμένου έργου κλπ.) και τη σημαντική μείωση του 
ποσοστού των εργαζόμενων, των οποίων οι μισθοί καθορίζονται μέσα από ΣΣΕ. Στο 
τέλος της δεκαετίας του 1990, το ποσοστό κάλυψης των εργαζόμενων από ΣΣΕ ήταν 
μεταξύ 75% και 80%, ενώ σήμερα αυτό κυμαίνεται μεταξύ 40% και 45%. 
Για να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση που θα έπρεπε να πάρει η μεταρρύθμιση του 
κατώτατου μισθού στην Κύπρο, χρειάζεται να κατανοήσουμε τι είναι ο θεσμός του 
καθολικού κατώτατου μισθού, όπως αυτός εφαρμόζεται στην Ευρώπη ή αλλού. Ο κα-
τώτατος μισθός έχει συλληφθεί ως εργαλείο μισθολογικής προστασίας των ευάλωτων 
ομάδων εργαζόμενων που θα εμποδίζει τη διολίσθηση τους στην ακραία φτώχεια. Σε 
κάθε κράτος που θέλει να υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρεπή δια-
βίωση των μισθωτών, ο εθνικός κατώτατος μισθός δεν μπορεί να είναι ο κύριος μηχα-
νισμός καθορισμού των μισθών των εργαζόμενων. Ο πιο αποτελεσματικός και δικαιό-
τερος μηχανισμός παραμένει η ΣΣΕ. Δηλαδή, θα έπρεπε να θεσπίσουμε ένα καθε-
στώς εθνικού κατώτατου μισθού που θα λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγω-
νιστικά έναντι των κατώτατων μισθών που καθορίζονται μέσα από κλαδικές ΣΣΕ. Αυτή 
τη ζωτικής σημασίας σχέση αντιλαμβάνεται το σχέδιο οδηγίας της Ε.Ε. για τους 
«επαρκείς κατώτατους μισθούς». Γι’ αυτό, πέραν της θέσπισης ενός ενιαίου δεσμευ-
τικού πλαισίου που θα πρέπει τα κράτη μέλη να ακολουθούν για να καταλήγουν σε 
ένα «επαρκή εθνικό κατώτατο μισθό», το σχέδιο οδηγίας προβλέπει ένα δεύτερο, εξί-
σου σημαντικό, πυλώνα υποχρεώσεων που στοχεύει στη στήριξη της ΣΣΕ. Σύμφωνα 
με το σχέδιο οδηγίας-πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παίρνουν συγκεκριμένα 
μέτρα στήριξης της ΣΣΕ, ώστε το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από ΣΣΕ να 
υπερβαίνει το 80%.  
Στο τέλος Αυγούστου 2022 η κυβέρνηση, με την έκδοση του διατάγματος 350/2022, 
προχώρησε στην θέσπιση ενός νέου καθεστώτος κατώτατου μισθού. Παρά την έκδο-
ση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό, ο διάλογος επιβάλλεται να συνεχιστεί και 
κατά την γνώμη μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στα παρακάτω σημεία: 
1. Το διάταγμα 350/2022 για την θέσπιση του εθνικού κατώτατου μισθού θα πρέπει 

να συμπληρωθεί με πρόσθετες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν ότι σε κλάδους 
της οικονομίας που εφαρμόζονται κλαδικές ΣΣΕ (π.χ. στην οικοδομική και στη ξε-
νοδοχειακή βιομηχανία) ο κατώτατος μισθός δεν θα είναι χαμηλότερος του προ-
βλεπόμενου από την εκάστοτε κλαδική ΣΣΕ. Διαφορετικά, σε κλάδους με υψηλή 
κινητικότητα εργαζόμενων ο εθνικός κατώτατος μισθός θα λειτουργεί ως διάδρο-
μος διαφυγής για εργοδότες που θα επεδίωκαν να απαλλαγούν από τις μισθολογι-
κές δεσμεύσεις των ΣΣΕ. Ένα τέτοιο σενάριο, σε ένα σύστημα εργασιακών σχέ-
σεων όπου αμφισβητείται η νομική δεσμευτικότητα της ΣΣΕ και θεωρείται ως μόνι-
μη και θεμιτή πρακτική η συνύπαρξη στην ίδια επιχείρηση ή κλάδο της ΣΣΕ και του 
προσωπικού συμβολαίου απασχόλησης με σαφώς χειρότερους όρους εργασίας, 
θα πρέπει να είναι αναμενόμενο.  

2. Είναι προφανές, ότι το ύψος του κατώτατου μισθού στο υφιστάμενο διάταγμα 
(180/2012) έχει λειτουργήσει ως αναφορά για τον καθορισμό του κατώτατου μι-
σθού στο νέο διάταγμα (350/2022) στα 885 ευρώ μηνιαίως και 940 ευρώ μετά από 
εξάμηνη υπηρεσία. Πρόκειται για οριακή αύξηση ύψους 1,7% που ουσιαστικά έχει 
ήδη εξανεμιστεί πριν αποδοθεί, αφού μόνο κατά τη διετία 2021-2022 η αγοραστι-
κή δύναμη του κατώτατου μισθού έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 10% λόγω πλη-
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θωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη του μισθού των εννέα επαγγελ-
ματικών ομάδων που καλύπτονται από το υφιστάμενο διάταγμα θα είναι κατά του-
λάχιστον 8,3% μειωμένη, όταν την 1/1/2023 θα τεθεί σε ισχύ το νέο διάταγμα 
350/2022.  
Το νέο καθεστώς κατώτατου μισθού θα βελτιώσει τα πραγματικά εισοδήματα από 
εργασία μίας μερίδας εργαζομένων , των οποίων οι μισθοί σήμερα βρίσκονται 4

κάτω από τα 800 ευρώ μηνιαίως. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από το κα-
τώφλι των 800 ευρώ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βελτίωση. Ωστόσο, το ύψος του 
εθνικού κατώτατου μισθού, όπως αυτό καθορίζεται στο νέο διάταγμα, δεν θα επι-
τρέψει την μείωση του ποσοστού των εργαζόμενων που βρίσκονται σήμερα στο 
χαμηλόμισθο τομέα της οικονομίας. Αντιθέτως, εκτιμούμε ότι αυτό το ποσοστό θα 
αυξηθεί και θα ξεπεράσει το 18,7% που κατέγραψε με την Έρευνα Απολαβών του 
2018 η Eurostat. Η παρατηρούμενη αύξηση του διάμεσου μισθού από το 2018  και 5

μετά από τη μια και η υστέρηση των εισοδημάτων των χαμηλόμισθων εργαζόμε-
νων από την άλλη, θα οδηγήσει το ποσοστό χαμηλόμισθων εργαζόμενων πάνω 
από το φράγμα του 20%. Έτσι, η θέση της Κύπρου θα επιδεινωθεί περαιτέρω και 
θα κατατάσσεται πλέον μεταξύ των 5-6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με το μεγαλύτερο χαμηλόμισθο τομέα.  

3. Στο διάταγμα 350/2022 ο εθνικός κατώτατος μισθός έχει προσδιορισθεί ως μη-
νιαίος και όχι ως ωριαίος κατώτατος μισθός, γεγονός που συνιστά υπαναχώρηση 
από το υφιστάμενο καθεστώς, στο οποίο άμεσα ή έμμεσα ο κατώτατος μισθός 
προσδιορίζεται ωριαία. Για τις πλείστες οικονομικές δραστηριότητες, για τις οποί-
ες δεν υφίσταται άλλη νομοθεσία που να προσδιορίζει τον κανονικό εβδομαδιαίο 
και ημερήσιο χρόνο εργασίας, οι εργαζόμενοι θα καλούνται να εργαστούν μέχρι 48 
ώρες εβδομαδιαία για τον κατώτατο μισθό. Αυτό σημαίνει, ότι θα αναγκάζονται να 
εργάζονται για το κατώτατο μισθό μέχρι 26% περισσότερες ώρες, συγκριτικά με 
τους εργαζόμενους με νομοθετικά ρυθμισμένο χρόνο εργασίας ή εργαζόμενους 
που καλύπτονται από ΣΣΕ. Για τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες καθαρι-
σμού και φύλαξης δε, το νέο διάταγμα φέρνει τον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος: 
ο κατώτατος μισθός σε αυτές τις δύο οικονομικές δραστηριότητες προσδιορίζεται 
ωριαία στο υφιστάμενο διάταγμα, επομένως ο μηνιαίος κατώτατος μισθός μετα-
βάλλεται ανάλογα με τις εργάσιμες ώρες. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.1 οι ερ-
γαζόμενοι στον καθαρισμό ενδέχεται να απολέσουν μέχρι 66,7 ευρώ και οι εργα-
ζόμενοι στην ιδιωτική φρούρηση μέχρι 141,8 ευρώ μηνιαίως για 48 ώρες εβδομα-
διαία εργασία.  

4. Πέρα από το ωράριο εργασίας, το νέο καθεστώς κατώτατου μισθού αφήνει μερι-
κά ερωτήματα αναπάντητα ή απαντά με ασαφή τρόπο, όπως ο ορισμός της υπε-
ρωρίας και ποια είναι η αναλογία αμοιβής της, το δικαίωμα των εργαζόμενων σε 
ετήσιες αργίες και η αναλογία αμοιβής τους σε περίπτωση εργασίας, ενώ καμία 
αναφορά δεν γίνεται στο δικαίωμα των σε 13ο μισθό. 

5. Με το νέο διάταγμα η κυβέρνηση θεσμοθετεί εξαιρέσεις που δεν παρατηρούνται 

 Αναφερόμαστε σε μερίδα και όχι στο σύνολο των εργαζόμενων που βρίσκονται κάτω από το 4

κατώφλι των 800 ευρώ, επειδή το νέο διάταγμα εξαιρεί μεγάλες ομάδες εργαζόμενων που 
βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη. Δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα 
που θα μας επέτρεπαν να εκτιμήσουμε το μέγεθος της μερίδας των εργαζόμενων που από 
την 1/1/2023 θα δουν τα πραγματικά τους εισοδήματα από εργασία να βελτιώνονται.  

 Εκτιμούμε ότι στο τέλος του 2022 ο διάμεσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1680 ευρώ μηνιαίως. 5
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σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ούτε προβλέπονται από την οδηγία-πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς. Η Κυπριακή Δημο-
κρατία θα εκτεθεί και σύντομα θα αναγκαστεί να αναιρέσει ένα τέτοιο καθεστώς 
που εξαιρεί κάποιες οικονομικές δραστηριότητες, επειδή σε αυτές συγκεντρώνο-
νται σχεδόν αποκλειστικά μετανάστες εργαζόμενοι, όπως είναι οι γεωργοκτηνο-
τροφικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδότες 
που αφορούν περίπου 21 χιλιάδες εργαζόμενους και εργαζόμενες ή περίπου 5% 
της απασχόλησης. Είναι κατανοητό ότι κάποιες δραστηριότητες, όπως για παρά-
δειγμα οι δραστηριότητες κατ’ οίκον φροντίδας, βρίσκονται μπροστά από μεγάλες 
προκλήσεις προσαρμογής επειδή εδράζονται σε ένα ήδη μη βιώσιμο και καθόλου 
λειτουργικό σύστημα φτηνής εργασίας μεταναστών. Αυτές οι προκλήσεις μπορούν 
να αντιμετωπιστούν με τη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος παροχής φρο-
ντίδας, με την επέκταση της κρατικής στήριξης και όχι με την εξαίρεση των εργα-
ζόμενων σε αυτές τις δραστηριότητες από τον εθνικό κατώτατο μισθό.  
Προβληματική είναι και η προβλεπόμενη μείωση του κατώτατου μισθού κατά 25% 
για νέους και νέες μέχρι 18 ετών σε περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης μέ-
χρι δύο μηνών, επειδή αφενός συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας και αφετέρου υφί-
σταται ο κίνδυνος να περιορίσει την απασχόληση τους σε μία περιπλάνηση μεταξύ 
επισφαλών και περιστασιακών θέσεων εργασίας.  

6. Τέλος, ανεπαρκής είναι και ο μηχανισμός αναπροσαρμογής που εγκαθίσταται με 
το νέο διάταγμα 350/2022. Πρώτον, πέρα από την εκπροσώπηση τους στην Επι-
τροπή Αναπροσαρμογής Κατώτατου Μισθού, που θεσπίζεται με το νέο διάταγμα, 
δεν είναι ορατός ο ρόλος των κοινωνικών συνομιλητών, των οργανώσεων των ερ-
γοδοτών και των εργαζομένων, σ’ ότι αφορά στην αναπροσαρμογή, στην παρακο-
λούθηση, στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και στην διαπραγμάτευση ενδε-
χόμενων βελτιώσεων του νέου συστήματος. Αυτό θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
με την παρεμβολή στη διαδικασία αναπροσαρμογής του Εργατικού Συμβουλευτι-
κού Σώματος, πριν ο Υπουργός καταλήξει στην πρόταση που θα υποβάλει στο 
υπουργικό συμβούλιο. Διαφορετικά, ο μηχανισμός αναπροσαρμογής θα παραμείνει 
εγκλωβισμένος στην εκάστοτε πολιτική σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα 
του θα εξαρτάται από την καλή ή κακή διάθεση της εκάστοτε κυβέρνησης ή από 
τον εκάστοτε πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων. Δεύτερον, ο μηχανισμός δεν προ-
βλέπει την τακτική αναθεώρηση του ύψους του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του συστήματος Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπρο-
σαρμογής (ΑΤΑ). Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο κατώτατος μισθός είναι πρωτί-
στως αναγκαίος και απαραίτητος για την προστασία των εργαζόμενων με τα χα-
μηλότερα εισοδήματα που είναι ιδιαίτερα ευπαθή και ευάλωτα στις αυξήσεις του 
πληθωρισμού. Επομένως, η προσαρμογή του κατώτατου μισθού στις αυξήσεις του 
δείκτη τιμών καταναλωτή θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα 
με την ΑΤΑ, και όχι κάθε δύο χρόνια και εφόσον η Επιτροπή προτείνει και το 
υπουργικό συμβούλιο δεήσει. Τρίτον, η εργασία της Επιτροπής Αναπροσαρμογής 
Κατώτατου Μισθού θα διευκολυνθεί με τη δημιουργία συνθηκών διαρκούς ερευνη-
τικής δραστηριότητας, όπως με την εγκατάσταση ενός μηχανισμού ετήσιας στατι-
στικής παρακολούθησης στη βάση κατάλληλων δεικτών, ώστε να γίνει εφικτή η 
διαρκής παρακολούθηση της κατάστασης των εργαζόμενων του χαμηλόμισθου 
τομέα στη χώρα μας. Τέτοιες στατιστικές και ερευνητικές πρακτικές εφαρμόζο-
νται σε  αρκετές χώρες της Ε.Ε. που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε, προσαρ-
μόζοντας τις στα δεδομένα και συνθήκες της δικής μας χώρας.  
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Πίνακας 1.1. Απώλεια εισοδήματος στις δραστηριότητες καθαρισμού και ιδιωτικής 
φρούρησης εξαιτίας του νέου διατάγματος για τον κατώτατο μισθό.  

  
Είναι προφανές ότι το νέο καθεστώς του κατώτατου μισθού θεσπίστηκε χωρίς προη-
γουμένως να γίνει ενδελεχής και διαφανής έρευνα, να μελετηθούν οι καλές ευρωπαϊ-
κές πρακτικές ή να καταβληθεί προσπάθεια αξιοποίησης της πλούσιας πανευρωπαϊ-
κής συζήτησης που προηγήθηκε της θέσπισης της οδηγίας-πλαίσιο για επαρκείς κα-
τώτατους μισθούς. Για αυτούς, λοιπόν, τους λόγους θεωρούμε ότι το νέο καθεστώς 
θα πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν. Στο βαθμό που αυτή η αναθεώ-
ρηση θα ενσωματώνει τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, τότε θα λειτουργήσει καταλυτικά 
στη αύξηση των εισοδημάτων των εργαζόμενων που βρίσκονται στο χαμηλόμισθο το-
μέα και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευάλωτων εργαζόμενων που στην 
πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, νέοι, άτομα με αναπηρίες και μετανάστες.   

Το ύψος του κατώτατου μισθού και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
Ένα επιχείρημα που προβάλλεται υπέρ της διατήρησης του κατώτατου μισθού σε χα-
μηλά επίπεδα, είναι ότι οι αυξήσεις του, έχουν αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία 
και επομένως στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι η αύξηση 
των κερδών μετατρέπεται σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, επομένως σε παραγωγι-
κές επενδύσεις, δεν επαληθεύεται από τα στατιστικά στοιχεία της Κύπρου. Ενώ η 
κερδοφορία (διάγραμμα 5.7)  μετά την εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος έχει 
αυξηθεί εντυπωσιακά χάρη στην μείωση του μεριδίου της εργασίας στο προϊόν, και 
συνακόλουθα η ικανότητα των επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου με ίδια κεφάλαια έχει βελτιωθεί, οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
ως απόλυτο μέγεθος παραμένουν κατά 38% μειωμένες έναντι της περιόδου πριν το 
2013 (διάγραμμα 5.10). Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από επιπλέον στοιχεία:  
(α) το ποσοστό του προϊόντος που διατίθεται για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι 
μειωμένο έναντι της περιόδου πριν το 2013 (διάγραμμα 1.8), (β) το ποσοστό του ακα-
θάριστου λειτουργικού πλεονάσματος (δηλαδή του μικτού κέρδους πριν από την κα-
ταβολή των τόκων, την πληρωμή των φόρων και των προσόδων) που διατίθεται για 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι δραματικά μειωμένο έναντι της περιόδου πριν το 
2013 (διάγραμμα 1.9), και (γ) στην κατάταξη των 27 χωρών της ΕΕ με κριτήριο την 
επενδυτική προσπάθεια (δηλαδή τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του 
επιχειρηματικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ) η Κύπρος καταλαμβάνει την 21η θέση.       

Υφιστάμενο διάταγμα (180/2012) Νέο διάταγμα 
(350/2022)

Εύρος 
μηνιαίας 
απώλειας 

(€)

Ωριαίος 
μισθός 
πρόσ-

ληψης (€)

Μηνιαίος 
μισθός 
πρόσ-

ληψης για 
208 ώρες 
εργασίας 

(€)

Ωριαίος 
μισθός 

μετά από 
εξάμηνη 
υπηρεσία 

(€)

Μηνιαίος 
μισθός 

μετά από 
εξάμηνη 
υπηρεσία 
για 208 
ώρες 

εργασίας 
(€)

Μηνιαίος 
κατώτα-
τος πρό-
σληψης 

(€)

Μηνιαίος 
κατώτα-
τος μετά 
από εξά-
μηνη 

υπηρεσία 
(€)

Καθαρι- 
στές

4.55 946.4 4.84 1006.72 885 940 61.40 - 
66.72

Ιδιωτ. 
φρουρο
ί

4.90 1019.20 5.20 1081.60 885 940 134.20 - 
141.80
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Είναι προφανές λοιπόν ότι ένα μικρό μόνο μέρος της ικανότητας αυτοχρηματοδότη-
σης της Κυπριακής οικονομίας κατευθύνεται σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και ότι 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια περαιτέρω αύξησής τους. Ως εκ τούτου, εάν υποθέσου-
με ότι η αύξηση και επέκταση του κατώτατου μισθού, θα μειώσει την ικανότητα αυτο-
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, αυτό δεν θα γίνει σε βάρος των παραγωγικών 
επενδύσεων αλλά σε βάρος των κερδών που διατίθενται σε άλλες χρήσεις πέραν των 
παραγωγικών επενδύσεων. Θα ήταν δηλαδή εφικτό να μειώσουμε τα μερίσματα ή τις 
τοποθετήσεις στον χρηματιστικό τομέα, αφήνοντας άθικτες τις παραγωγικές επενδύ-
σεις και την παραγωγική ικανότητα της χώρας, ώστε να χρηματοδοτήσουμε την προ-
στασία των πιο ευάλωτων μισθωτών.   

Διάγραμμα 1.9. 
Ποσοστό του 
ακαθάριστου 
λειτουργικού 
πλεονάσματος* που 
διατίθεται για 
επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου (σε τιμές 
2010, κινητός μέσος 
όρος 4 τριμήνων).  

Τριμηνιαία στοιχεία της 
περιόδου 2006:1 έως 
2022:2, εποχικά διορ-
θωμένα.
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Πηγή: Eurostat                                                                                                     
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Διάγραμμα 1.8. 
Ποσοστό του ΑΕΠ που 
διατίθεται για 
επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου στον 
επιχειρηματικό τομέα 
της οικονομίας (σε τιμές 
2010, κινητός μέσος 
όρος 4 τριμήνων).  

Τριμηνιαία στοιχεία της 
περιόδου 2006:1 έως 
2022:2, εποχικά διορθω-
μένα.

Ακαθάριστες επενδύσεις  
παγίου κεφαλαίου % του ΑΕΠ

Καθαρές επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου % 

του ΑΕΠ
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• Κεφάλαιο 2 
Η υποτίμηση της εργασίας  
και η άνοδος της κερδοφορίας 
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Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2022

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 συνεχίστηκε η αύξηση του μέσου χρηματικού (ή 
ονομαστικού) μισθού που είχε ως σημείο εκκίνησης την έξοδο από την βαθιά ύφεση 
την οποία προκάλεσε η υγειονομική κρίση το 2020. Η αύξηση αυτή έφερε τον μέσο 
ονομαστικό μισθό, για πρώτη φορά μετά από δέκα έτη, στο υψηλότερο επίπεδο που 
είχε προ της κρίσης του 2013-2014 (δηλαδή κατά το 2012:1) (ευθεία αα’ στο διά-
γραμμα 2.1). Κατά το 2022, η άνοδος συνεχίστηκε και ο μέσος χρηματικός μισθός 
προσέγγισε το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαπενταετίας.  
Αυτή η διαπίστωση αφορά τον χρηματικό (ή ονομαστικό) μισθό, επομένως χωρίς να 
λάβουμε υπόψη ούτε την μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού ούτε και την επίσης μεγά-
λη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας που καταγράφηκε μετά το 2020. Εάν 
λάβουμε υπόψη μας και αυτούς τους παράγοντες, ως οφείλουμε, θα διαπιστώσουμε 
ότι η έξοδος από την μεγάλη ύφεση του 2020, συνοδευόταν το 2022, όπως και το 
2021, από υποτίμηση της εργασίας παρά την σημαντική αύξηση των ονομαστικών 
μισθών. Η υποτίμηση αυτή προστίθεται στην μεγάλη υποτίμηση της εργασίας των 
ετών 2013-2015 σχηματίζοντας ιστορικά υψηλές αρνητικές απώλειες για τον κόσμο 
της εργασίας. Όπως εκτίθεται σε όσα ακολουθούν, η υποτίμηση αυτή, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, εμφανίζεται και στην θεαματική άνοδο των κερδών και στην διανομή του 
προϊόντος σε βάρος της εργασίας.  
Εξαιτίας της υποτίμησης της εργασίας, η αύξηση των χρηματικών μισθών σε υψηλότε-
ρο επίπεδο παραμένει διαδικασία ανοιχτή στις διεκδικήσεις του κόσμου της εργασίας 
και στον ταξικό συσχετισμό δυνάμεων, καθώς έχουν πλέον καταγραφεί στα στατιστικά 
στοιχεία οι αυξήσεις του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας της εργασίας. Ταυτο-
χρόνως, από την πλευρά των κατόχων κεφαλαίου εντείνονται στο έπακρο οι προσπά-
θειες να ανακτήσουν τις απώλειες της ύφεσης και τα διαφυγόντα κέρδη του 2020 αυ-
ξάνοντας ταχύτατα τα κέρδη τους και μετατρέποντας ακόμη περισσότερο προς όφε-
λός τους την διανομή του προϊόντος.  

Διάγραμμα 2.1. Μέσος χρηματικός μισθός (τρέχουσες μεταβολές και δείκτης με 
βάση το έτος 2006=100, τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-2022:3 εποχικά διορθωμένα).  
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Ορισμός του μέσου χρηματικού μισθού
Ως μέτρο της αμοιβής εργασίας θεωρούμε τον ακαθάριστο χρηματικό 
μισθό (ή ακαθάριστο ονομαστικό μισθό), ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις 
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, σε αντίθεση με τις ακαθάριστες (ή 
μικτές) χρηματικές αποδοχές που τις περιλαμβάνουν. Ο όρος μικτές ή 
ακαθάριστες αποδοχές (ή απολαβές) αναφέρεται στο γεγονός ότι πρό-
κειται για τις αμοιβές με την ευρύτερη έννοια, διότι περιλαμβάνουν, πέραν 
του καθαρού μισθού (take-home pay), τον φόρο εισοδήματος που έχει 
προκαταβληθεί, τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργο-
δότη, 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 
(ή ονομαστικός μισθός) αναφέρεται στον μισθό σε ευρώ, σε αντιπαράθε-
ση με τον πραγματικό μισθό που αναφέρεται σε αγοραστική δύναμη, δη-
λαδή 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 εισοδήματος και των εισφορών του εργαζόμενου 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο ΓΕΣΥ. Οι μέσες μικτές (χρημα-
τικές) αποδοχές είναι ένα μέγεθος 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 υπο-
λογισμό του εισοδήματος του μισθωτού. 

Διάγραμμα 2.2. Ετήσιες μεταβολές του μέσου χρηματικού μισθού και ποσοστό 
απασχόλησης (ποσοστό απασχόλησης = αριθμός απασχολουμένων ως ποσοστό του 
πληθυσμού 15-64 ετών, τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-2022:3 εποχικά διορθωμένα). 
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Από το διάγραμμα 2.2, που περιγράφει την εξάρτηση του μέσου χρηματικού μισθού 
από τις μεταβολές του ποσοστού απασχόλησης (δηλαδή της απασχόλησης ως ποσο-
στό του πληθυσμού 15-64 ετών), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κατά την ανάκαμψη 
της οικονομίας από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οι αυξήσεις του μέσου ονομαστικού 
μισθού ήταν ανάλογες της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης (δηλαδή αντίστοιχες 
της βελτίωσης των συνθηκών που επικρατούσαν στην αγορά εργασίας). Υπήρξε επο-
μένως βελτίωση των χρηματικών μισθών η οποία ήταν ανάλογη των ευνοϊκότερων 
συνθηκών στην αγορά εργασίας (διάγραμμα 2.1) (αλλά δεν ήταν ανάλογη του πληθω-
ρισμού και της παραγωγικότητας της εργασίας). 
Στο διάγραμμα 2.3, φαίνεται ότι η Κύπρος διατηρεί μεσαία προς κατώτερη θέση στην 
κατάταξη των χωρών της ευρωζώνης με κριτήριο το επίπεδο των μέσων μικτών ετή-
σιων αποδοχών. Η απόστασή της με την Ισπανία και την Ιταλία έχει μεγαλώσει σε βά-
ρος της μετά το 2012 ενώ με την Ελλάδα έχει μεγαλώσει υπέρ της. Σε σχέση με την 
Πορτογαλία έχει μειωθεί, έτσι ώστε εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, μερικών ετών, οι μισθοί στην Πορτογαλία (οι οποίοι επί δεκαετίες 
κατελάμβαναν την τελευταία θέση της κατάταξης της ΕΕ-15) θα υπερβούν τους μι-
σθούς στην Κύπρο.  

 

Διάγραμμα 2.3.  
Μικτές ετήσιες 
αποδοχές εργασί-
ας ανά μισθωτό 
στις χώρες της νό-
τιας Ευρώπης  
(σε χιλιάδες ευρώ, 
2006-2021 και 
πρόβλεψη 2022).  

Πηγή: Ameco 
Database, Ευρω-
παϊκή Επιτροπή
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Στο διάγραμμα 2.4α φαίνονται οι ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές εργασίας ανά μι-
σθωτό, σε χιλιάδες ευρώ, κατά το 2022, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

 Διακρίνουμε πέντε ομάδες χωρών:  
7. Τρεις μικρές χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η 

Δανία εμφανίζουν πολύ υψηλές μικτές αποδοχές εργασίας, άνω των 60 χιλιάδων 
ευρώ ετησίως.  

8. Οι υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού βορρά μαζί με τη Γαλλία αποτελούν την δεύ-
τερη ομάδα υψηλών αποδοχών (μεταξύ 45 και 60 χιλιάδων ευρώ ετησίως). Αξιο-
σημείωτο είναι ότι η Γερμανία βρίσκεται στην τελευταία θέση αυτής της ομάδας 
χωρών.  

9. Ακολουθούν ως τρίτη ομάδα τρεις χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Σλοβε-
νία) με μικτές αποδοχές 30 έως 40 χιλιάδες ευρώ ετησίως.  

10. Πέντε χώρες (Μάλτα, Εσθονία, Κύπρος, Τσεχία και Πορτογαλία) αποτελούν την 
τέταρτη ομάδα με μικτές αποδοχές 25 έως 30 χιλιάδες ευρώ ετησίως.  

11. Η πέμπτη ομάδα έχει μικτές αποδοχές μικρότερες των 25 χιλιάδων ευρώ και απο-
τελείται από οκτώ πρώην σοσιαλιστικές χώρες (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, 
Πολωνία, Κροατία, Σλοβακία, Λεττονία και Λιθουανία) και την Ελλάδα.  

Οι αποδοχές εργασίας υπολογισμένες σε ευρώ, όπως στο διάγραμμα 2.4α, αποτελούν 
χρήσιμη σύγκριση ως κόστος εργασίας μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η αντίστοιχη σύγκριση των ίδιων αμοιβών ως εισόδημα εργασίας επιτυγχάνεται με 
τον υπολογισμό της αγοραστικής δύναμης των μισθών. Αυτό γίνεται λαμβάνοντας 
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13.0Διάγραμμα 2.4α. 
Μικτές ετήσιες 
αποδοχές εργασί-
ας ανά μισθωτό 
στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένω-
σης κατά το 2022 
σε χιλιάδες ευρώ. 

Πηγή: Ameco 
Database, πρό-
βλεψη Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής

43



Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2022

υπόψη το διαφορετικό επίπεδο των τιμών σε διαφορετικές χώρες, διότι ο ίδιος μισθός 
υπολογισμένος σε ευρώ αγοράζει λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες σε μια χώρα όπου οι 
τιμές είναι υψηλές και περισσότερα σε μια χώρα όπου οι τιμές είναι χαμηλές. Η αγο-
ραστική δύναμη των ετήσιων αποδοχών εργασίας ανά μισθωτό στις 27 χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται στο διάγραμμα 2.4β.  

 
Όπως φαίνεται στα δύο διαγράμματα 2.4α και 2.4β, οι διαφορές της αγοραστικής δύ-
ναμης των αποδοχών εργασίας μεταξύ χωρών είναι κατά πολύ μικρότερες από τις 
αντίστοιχες διαφορές των αποδοχών ως κόστος εργασίας μεταξύ των ιδίων χωρών. 
Έτσι, στην πρώτη ομάδα χωρών του διαγράμματος 2.4β, δηλαδή στις πιο αναπτυγμέ-
νες χώρες της βόρειας Ευρώπης, στην Γαλλία και την Ιταλία, η αγοραστική δύναμη 
των αποδοχών εργασίας είναι περίπου διπλάσια της αντίστοιχης αγοραστικής δύναμης 
στην ομάδα των πρώην σοσιαλιστικών χωρών και της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και 
της Κύπρου, ενώ στην σύγκριση των αποδοχών ως κόστος (διάγραμμα 2.4α) η αντί-
στοιχη αναλογία είναι 1 προς 3. Αυτό συμβαίνει επειδή στις χώρες με χαμηλό κόστος 
εργασίας είναι χαμηλές και οι τιμές, οπότε η αγοραστική δύναμη του μισθού ευνοείται. 
Στην κατάταξη των χωρών με κριτήριο τις αποδοχές υπολογισμένες ως αγοραστική 
δύναμη, η Κύπρος καταλαμβάνει την ένατη πριν την τελευταία θέση (όπως και το 
2021). Αξιοσημείωτη είναι και η θέση της Ελλάδας στα διαγράμματα 2.4α και 2.4β, 
διότι υποβαθμίζεται διαρκώς στην κατάταξη των χωρών και η αγοραστική δύναμη του 
μέσου μισθού ανέρχεται σε 62,9 του μέσου όρου της ΕΕ-27 (έναντι 75,2 της Κύπρου). 
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Διάγραμμα 2.4β. 
Αγοραστική δύνα-
μη των ετήσιων 
αποδοχών εργα-
σίας ανά μισθωτό 
στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένω-
σης κατά το 2022 
σε ισοτιμίες αγο-
ραστικής δύνα-
μης (ΕΕ-27 = 
100). 

Πηγή: Ameco 
Database, πρό-
βλεψη Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής
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Διάγραμμα 2.5. Αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού (έτος βάσης 2006=100, σε 
χιλιάδες ευρώ, στοιχεία 2006:1-2022:3, εποχικά διορθωμένα. 

 
Πηγή: Eurostat   

Στο διάγραμμα 2.5, όπου φαίνεται η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού (δηλαδή ο 
μέσος πραγματικός μισθός), διαπιστώνουμε ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012 
εκκίνησε η μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού υπό την πίεση της αυ-
ξανόμενης ανεργίας, και συνεχίστηκε από το 2013 μέχρι το καλοκαίρι του 2014 ως 
επίπτωση του μνημονιακού προγράμματος. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2014, με την 
εκκίνηση της ανάκαμψης της οικονομίας, η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού αυ-
ξήθηκε έως το 2019:4 τόσο ώστε υπολειπόταν κατά 3,3% του μέσου επιπέδου των 
ετών 2006-2011. Η υγειονομική κρίση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, μείωσε την 
αγοραστική δύναμη των μισθών κατά 9,1% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019. 
Στην συνέχεια, ο μέσος πραγματικός μισθός εμφάνισε ανοδική τάση και επανήλθε 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 στο επίπεδο του 2012:1 για πρώτη φορά μετά 
από εννέα συναπτά έτη. Ωστόσο, κατά τα δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώ-
θηκε κατακόρυφα εξαιτίας του πληθωρισμού και βρισκόταν κατά το 2022:3 σε επίπε-
δο κατά 6,0% χαμηλότερο έναντι του τετάρτου τριμήνου του 2021 και 7% έναντι της 
περιόδου πριν το μνημόνιο (2006:1-2012:1). Ο μέσος μισθός των τριών πρώτων τριμή-
νων του 2022 ήταν κατά 3% μικρότερος έναντι των αντίστοιχων μηνών του 2021.  
Έχει διαμορφωθεί, επομένως, πτωτική τάση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μι-
σθού εξαιτίας του πληθωρισμού, η οποία οδηγεί σε νέα απαξίωση της εργασίας (σε 
συνδυασμό και με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας).  
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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). 

Στο διάγραμμα 2.6 φαίνεται η σχέση του μέσου ακαθάριστου μισθού με το ποσοστό 
ανεργίας (στο σύνολο της οικονομίας) και στο διάγραμμα 2.7 φαίνεται η αντίστοιχη 
συσχέτιση του εισοδηματικού μεριδίου των αμοιβών εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 
σχέση με το ποσοστό ανεργίας. Διαπιστώνουμε από τα δύο διαγράμματα τα εξής:  
• Οι μεταβολές του ποσοστού ανεργίας προκαλούν αντίστοιχες μεταβολές στον 

μέσο ακαθάριστο πραγματικό μισθό επειδή το ποσοστό ανεργίας περιγράφει τον 
συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου στην αγορά εργασίας, συ-
σχετισμό από τον οποίο εξαρτάται το ύψος του μέσου μισθού. Η σχέση του μισθού 
με το ποσοστό ανεργίας έχει την μορφή μιας ευθείας γραμμής στο διάγραμμα που 
συσχετίζει τα δύο μεγέθη (διάγραμμα 2.6): αυτό σημαίνει ότι υψηλότερη ανεργία 
αντιστοιχεί σε χαμηλότερες αποδοχές εργασίας -και αντιστρόφως. Η συσχέτιση 
είναι εντονότερη στην περίπτωση του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας (διά-
γραμμα 2.7) επειδή αυτό το μέγεθος εξαρτάται από τον μέσο πραγματικό μισθό 
αλλά και από την παραγωγικότητα της εργασίας, και περιγράφει έτσι πληρέστερα 
την πραγματικότητα.  

• Η ευθεία που περιγράφει την σχέση του μέσου ακαθάριστου πραγματικού μισθού 
με το ποσοστό ανεργίας μετατοπίζεται προς τα επάνω ή προς τα κάτω όταν 
πραγματοποιούνται διαρθρωτικές αλλαγές στην μισθωτή σχέση, είτε πρόκειται για 
αλλαγές που έχουν νομικό χαρακτήρα ή για αλλαγές που έχουν εθιμικό χαρακτή-
ρα. Οι αλλαγές που επιβλήθηκαν με την εφαρμογή του μνημονίου, μετατόπισαν 
την ευθεία που περιγράφει την σχέση των αποδοχών εργασίας με το ποσοστό 
ανεργίας προς τα κάτω (από το ΑΑ’ στο ΒΒ΄, διάγραμμα 2.6). Αυτή η μετατόπιση 
περιγράφει την υποτίμηση της εργασίας διότι σε ορισμένο ποσοστό ανεργίας 
αντιστοιχεί τώρα χαμηλότερος μισθός από αυτόν που υπήρχε πριν την επιβολή του 
μνημονίου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι τροποποιημένες διαρθρωτικές συνθήκες (με 
νομική ή εθιμική μορφή) που προέκυψαν από πολιτικές αποφάσεις λειτουργούν 
υπέρ των επιχειρήσεων και αποδυναμώνουν την διαπραγματευτική ισχύ των μι-
σθωτών. Έτσι, η συσχέτιση του μισθού με το ποσοστό ανεργίας δείχνει ότι στη 
διάρκεια του 2013 και κατά τους πρώτους μήνες του 2014 υπήρξε διαρθρωτική 
μετατόπιση στην διανομή του εισοδήματος από την εργασία προς το κεφάλαιο 
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(από την ΑΑ’ στην ΒΒ’, όπου ΑΑ’ είναι η γραμμή συσχέτισης πραγματικού μισθού 
και ανεργίας πριν από το 2013:2 και ΒΒ’ η γραμμή συσχέτισης μετά το 2013). 

• Η μείωση των αποδοχών εργασίας κατά το 2020:2, που προήλθε από τις επιπτώ-
σεις της επιδημίας και από τον τρόπο με τον οποίο το κράτος και οι επιχειρήσεις 
την διαχειρίστηκαν είχε ως αποτέλεσμα ο μέσος πραγματικός μισθός αποδοχές να 
διαμορφωθεί σε ένα αφύσικα χαμηλό επίπεδο, με την έννοια ότι δεν αντιστοιχούσε 
στο τρέχον ποσοστό ανεργίας (είχε δηλαδή απομακρυνθεί κατά πολύ από την 
γραμμή συσχέτισης ΒΒ’). 

• Στην συνέχεια, από το 2020:3 έως το 2021:2, ο μέσος μισθός αυξήθηκε, αλλά δεν 
επανήλθε στην ευθεία ΒΒ’ και παρέμεινε σε χαμηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, στην 
συνέχεια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 υπήρξε μεγάλη άνοδος και το 
2022:1 η διόρθωση επανέφερε τον μισθό στο ύψος που αντιστοιχεί στην γραμμή 
συσχέτισης ΒΒ’.  

Διάγραμμα 2.6. Συσχέτιση του μέσου ακαθάριστου πραγματικού μισθού με το ποσοστό 
ανεργίας (2009:1-2022:3, εποχικά διορθωμένα, σύνολο οικονομίας). 

          
Πηγή: Eurostat  

• Παρατηρούμε στο διάγραμμα 2.6, ότι μετά την επαναφορά του μέσου πραγματι-
κού μισθού στην γραμμή συσχέτισης ΒΒ’ κατά το 2022:1, επήλθε μείωση του μέ-
σου μηνιαίου πραγματικού μισθού στα 1680 ευρώ σε τιμές 2010, και στα 16365 
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κού μισθού με το ποσοστό ανεργίας υπό τις διαρθρωτικές συνθήκες και τους συ-
σχετισμούς δύναμης που διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή του μνημονίου, θα 
έπρεπε να μπορούμε να παρατηρήσουμε στο εξής την επαναφορά του μέσου 
πραγματικού μισθού στην ευθεία ΒΒ’, σε αντίθεση με την απομάκρυνση που εμ-
φανίστηκε κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2022. Εάν δεν υπάρξει έγκαιρα 
επαναφορά, θα μετατοπιστεί η ΒΒ’ σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, και η υποτίμη-
ση της εργασίας θα έχει μετατραπεί σε νέα πρόσθετη απαξίωση της εργασίας.  

• Συγκρίνοντας τα διαγράμματα 2.1, 2.5 και 2.6 συμπεραίνουμε ότι οι διαδοχικές 
μειώσεις του μέσου πραγματικού μισθού κατά το 2022:2 και 2022:3 οφείλονται 
αποκλειστικά στην αύξηση του πληθωρισμού.   

Διάγραμμα 2.7. Συσχέτιση του μεριδίου της εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα με το 
ποσοστό ανεργίας (τριμηνιαία στοιχεία 2009:1-2022:3, εποχικά διορθωμένα). 

 
Πηγή: Eurostat  

Οι μεταβολές στην διανομή του προϊόντος εξαιτίας των μεταβολών στους μισθούς  
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συνάρτηση ήταν η γραμμή ΑΑ’. Από το 2013:2, υπήρξε μετατόπιση από την γραμ-
μή ΑΑ’ στην γραμμή ΒΒ’, έτσι ώστε σε κάθε ποσοστό ανεργίας να αντιστοιχεί χα-
μηλότερο εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας. Η μεταβολή αυτή αντανακλά απα-
ξίωση της εργασίας  και επήλθε ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών (με 6

νομική ή άτυπη υπόσταση) που επιβλήθηκαν στην αγορά εργασίας από το μνημό-
νιο. Επιπλέον, κατά τα τρίμηνα 2022:1, 2022:2 και 2022:3, το μερίδιο της εργασί-
ας μειώθηκε σε επίπεδα κατώτερα (ΓΓ’) από την γραμμή συσχέτισης ΒΒ΄. Πιο συ-
γκεκριμένα, βρισκόταν στην περιοχή του 48,5% έναντι 52,5% που αντιστοιχεί στην 
γραμμή ΒΒ’. Με άλλα λόγια, με δεδομένο ότι το ποσοστό ανεργίας έχει παραμεί-
νει σχεδόν αμετάβλητο κατά τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα, θα έπρεπε να αναμέ-
νουμε ότι το μερίδιο της εργασίας θα ανερχόταν κατά το 2022:2 και 2022:3 σε 
52,5%, όχι σε 48,5%. Επομένως, η δραματική μείωση του μεριδίου εργασίας επί 
τρία συναπτά τρίμηνα (2022:1 έως 2022:3) αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι μια νέα 
κίνηση απαξίωσης της εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Διάγραμμα 2.8. Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στις χώρες της νότιας 
Ευρώπης (2010:1-2022:2, 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, 
πρώτο τρίμηνο της υγειονομικής κρίσης, παρατηρήθηκε αύξηση του μοναδιαίου κό-
στους εργασίας έναντι του 2019:4 στις υπό εξέταση χώρες, παρά την μείωση ή την 
στασιμότητα της μέσης αμοιβής εργασίας. Αυτό συνέβη επειδή ο όγκος της παραγω-
γής υποχώρησε κατά το 2020:2 σε μεγαλύτερο βαθμό από την αντίστοιχη μείωση των 
αμοιβών εργασίας που υπήρξε περιορισμένη χάρη στην κυβερνητική πολιτική που 
ασκήθηκε τότε. Η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας μείωσε την κερδοφορία 
των επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι συνθήκες που ευνόησαν την διαμόρφωση, εκ 
μέρους των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, μιας άρρητης απαίτησης να υπάρξει 
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“διόρθωση” της διανομής του προϊόντος ώστε αυτή να επανέλθει στο σημείο που βρι-
σκόταν πριν από την υγειονομική κρίση. Από τεχνική άποψη, μια τέτοια επαναφορά 
πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση του όγκου της παραγωγής καθώς 
αυτός επιστρέφει στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν από την υγειονομική κρίση 
του 2020. Η επαναφορά αυτή έχει ήδη συντελεστεί, και επιπλέον δεν έχει υπάρξει 
επαναφορά του μισθού στο επίπεδο του 2019. Επομένως, οποιοδήποτε επιχείρημα ότι 
το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας των 
εγχώριων προϊόντων στην παρούσα συγκυρία δεν είναι βάσιμο για την Κύπρο. Όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 2.8, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος είναι χαμηλό-
τερο από το 2010 ενώ στις άλλες χώρες (πλην της Ελλάδας) έχει αυξηθεί από 6% 
έως 12%.   
Στο διάγραμμα 2.9 φαίνεται με ποιο τρόπο διαμορφώνεται το ύψος του μέσου περι-
θωρίου κέρδους ως η διαφορά μεταξύ των τιμών και του κόστους εργασίας ανά μο-
νάδα προϊόντος (υπολογισμοί για την Κύπρο έναντι 37 άλλων χωρών, εκ των οποίων 
26 της ΕΕ). Φαίνονται στο διάγραμμα αυτό (α) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κό-
στους και τιμής (σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη στις 37 άλλες χώρες) ως απο-
τέλεσμα της μείωσης των μισθών με το μνημόνιο και της μεταφοράς περίπου του μι-
σού αυτής της μείωσης στις τιμές, (β) η αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους (σε 
σύγκριση με τις 37 χώρες) που προήλθε από το γεγονός ότι οι μειώσεις του κόστους 
εργασίας δεν μετατράπηκαν εξ ολοκλήρου σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας τιμής 
παρά μόνο κατά το ήμισυ με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε αύξηση των κερδών, 
(γ) η διατήρηση, στην διάρκεια της πανδημίας, των περιθωρίων κέρδους στην Κύπρο 
έναντι των 37 άλλων χωρών στα υψηλά επίπεδα που είχαν ήδη διαμορφωθεί με την 
εφαρμογή του μνημονίου, με εξαίρεση (δ) το 2022:2, όταν οι επιχειρήσεις μετέτρεψαν 
σε ανταγωνιστικότητα τιμής ένα επιπλέον μέρος από την αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας κόστους εργασίας (διάγραμμα 2.9).  
Το γεγονός ότι η κερδοφορία έχει υπερβεί το ύψος που είχε προ της υγειονομικής κρί-
σης, φαίνεται και στις μεταβολές τριών επιπλέον δεικτών:  
• πρώτον, στο σύνολο των εισοδημάτων του κεφαλαίου (κέρδη+τόκοι+πρόσοδοι 

προ φόρων και αποσβέσεων, EBITDA) (διάγραμμα 2.10),  
• δεύτερον, στο μέσο περιθώριο κέρδους, και  
• τρίτον, στο εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ (διάγραμμα 

2.12).  
Η χρήση αυτών των τριών δεικτών καταδεικνύει με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι   
(α) υπήρξε μεγάλη άνοδος της κερδοφορίας στην Κύπρο με εργαλείο τις διαρθρωτι-
κές αλλαγές των ετών 2013-2015,  
(β) οι κατακτήσεις του κεφαλαίου των ετών 2013-2015 τελικά δεν απειλήθηκαν εξαιτί-
ας της υγειονομικής κρίσης, και  
(γ) όχι μόνο έχει συντελεστεί επαναφορά της κερδοφορίας στα ιστορικά υψηλά επίπε-
δα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος, αλλά έχει συ-
ντελεστεί και η υπέρβασή τους σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Οι επιχειρήσεις τείνουν 
τώρα, να μετατρέψουν την διανομή του προϊόντος προς όφελός τους με εργαλείο τον 
πληθωρισμό.  
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Διάγραμμα 2.9. Ανταγωνιστικότητα κόστους εργασίας και ανταγωνιστικότητα τιμών 
στην Κύπρο σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος σε 37 χώρες (έτος βάσης 
2006=100, 2006:1-2022:2, ανταγωνιστικότητα = αντίστροφο της πραγματικής σταθ-
μισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας). 

 

Διάγραμμα 2.10. Εισοδήματα εργασίας και κεφαλαίου στον επιχειρηματικό τομέα 
(πριν την φορολόγησή τους, σε σταθερές τιμές 2010, έτος 2006=100, στοιχεία 
διορθωμένα με την επίπτωση της αυτοαπασχόλησης, στοιχεία 2006:1-2022:3, επο-
χικά διορθωμένα). 
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Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2022

Στα διαγράμματα 2.10 και 2.12 φαίνονται οι μεταβολές στους μισθούς και στα κέρδη 
που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια του πρώτου κύματος της υγειονομικής κρίσης 
(2020) και στην περίοδο ανάκαμψης που το ακολούθησε (2021 και 2022). Οι μεταβο-
λές αυτές προστέθηκαν στα αποτελέσματα της διαρθρωτικής μετατόπισης της δια-
νομής του προϊόντος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας που είχε ήδη πραγματοποιηθεί 
με μοχλό την εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος.  
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.10 τα εισοδήματα του κεφαλαίου και τα εισοδήματα 
της εργασίας, τα οποία αυξάνονταν μέχρι το 2015 με παραπλήσιους ρυθμούς, ακο-
λουθούν έκτοτε αποκλίνουσα πορεία. Ως αποτέλεσμα, τα μεν εισοδήματα του κεφα-
λαίου (κέρδη, τόκοι, πρόσοδοι) αυξήθηκαν κατά 61% μεταξύ 2008-2012 και 2022:3, 
χωρίς η άνοδός τους να ανακοπεί τελικά από την κρίση του 2020, ενώ αντιθέτως, τα 
εισοδήματα της εργασίας κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 10% (αύξηση που 
πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μετά από το 2016).  
Στα διαγράμματα 2.11α και 2.11β φαίνονται οι μεταβολές του μέσου περιθωρίου κέρ-
δους (2.11β) και πώς αυτές προκύπτουν (2.11α). Το μέσο περιθώριο κέρδους στον 
επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας πραγματοποίησε άλμα προς τα επάνω μεταξύ 
2013:1 και 2016:1 (2.11β) και έκτοτε παρέμεινε περίπου σταθερό μέχρι την υγειονομι-
κή κρίση. Από το 2020:3 έως το 2022:2, το μέσο περιθώριο κέρδους αυξήθηκε περαι-
τέρω και υπερέβη τα ήδη υψηλό επίπεδο της περιόδου 2016:1-2020:1.  
Στο διάγραμμα 2.11α φαίνεται η ερμηνεία αυτής της αύξησης. Οι μεταβολές του μέ-
σου περιθωρίου κέρδους (υπολογισμένο με βάση το κόστος εργασίας) προκύπτει από 
δύο μεγέθη: από τις μεταβολές των τιμών της εγχώριας παραγωγής (δηλαδή από τις 
μεταβολές του αποπληθωριστή του ΑΕΠ) και από τις μεταβολές του κόστους εργασί-
ας ανά μονάδα προϊόντος. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.11α, με σημείο εκκίνη-
σης την κρίση του 2020:2, πραγματοποιείται μείωση του κόστους εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος (βλ. ευθεία ΑΑ’), η οποία δεν μετακυλίεται στις τιμές (δηλαδή 
στον αποπληθωριστή του ΑΕΠ) ώστε αυτές να μειωθούν αλλά μετατρέπεται σε 
αυξήσεις των κερδών. Το μέσο περιθώριο κέρδους (υπολογισμένο με βάση το 
κόστος εργασίας) βρισκόταν το 2022:2 σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τα 
προ υγειονομικής κρίσης (διάγραμμα 2.11β).  
Όσον αφορά το εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου ως ποσοστό του ακαθάρι-
στου προϊόντος στον επιχειρηματικό τομέα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.12, 
μετά την κάμψη του 2020:2 ακολουθεί και αυτό ανοδική πορεία έτσι ώστε κατά το 
2022:2 είχε υπερβεί κατά πολύ τα προ της κρίσης επίπεδα. 
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Διάγραμμα 2.12. Εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου % της ακαθάριστης προστι-
θέμενης αξίας στον επιχειρηματικό τομέα (2006:1-2022:3, τριμηνιαία στοιχεία εποχι-
κά διορθωμένα). 

 

Διάγραμμα 2.13. Η σχέση μισθών και παραγωγικότητας της εργασίας (2006:1 έως 
2022:3, τριμηνιαία στοιχεία εποχικά διορθωμένα).
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Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2022

Από πού προήλθε η κάμψη του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας φαίνεται με 
σαφή τρόπο στο διάγραμμα 2.13, όπου εμφανίζονται οι μεταβολές των δύο καθορι-
στικών παραγόντων της διανομής του προϊόντος: αφενός του μέσου πραγματικού μι-
σθού και αφετέρου της παραγωγικότητας της εργασίας. Η παραγωγικότητα της ερ-
γασίας μετά από στασιμότητα 5 ετών, παρουσιάζει σημαντική αύξηση και για πρώτη 
φορά υπερέβη το μέσο επίπεδο των ετών 2016-2020 (ευθεία ΑΑ’ στο διάγραμμα 
2.13), Όπως φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα, ο μέσος πραγματικός μισθός αυξήθηκε με 
ρυθμούς μικρότερους από την παραγωγικότητα. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της ερ-
γασίας στο προϊόν του επιχειρηματικού τομέα (διάγραμμα 2.14) υποχώρησε στο 
χαμηλότερο σημείο του από το 1995.  
Η αναδιανομή του εισοδήματος που έχει πραγματοποιηθεί έτσι, σχετίζεται σε σημαντι-
κό βαθμό με την αναστολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά τα 
έτη 2013-2016 και την επακόλουθη μεταβατική ρύθμισή της έτσι ώστε από 1/1/2018  
• μόνο το 50% του πληθωρισμού ενός έτους να μετακυλίεται στους μισθούς του 

επόμενου έτους,  
• και αυτό μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζεται η επίπτωση των μεταβολών της έμμε-

σης φορολογίας,  
• και υπό τον όρο ότι κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου 

έτους η οικονομία δεν βρισκόταν σε ύφεση. 
Συμπληρώνεται έτσι η εικόνα μιας υποχώρησης των εισοδημάτων της εργασίας μετά 
το 2020:2. Αυτή η διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, επιτρέπει στον κόσμο των 
επιχειρήσεων, των επενδυτών και των εισοδηματιών να αυξήσουν περαιτέρω τα κέρδη 
τους παρόλο που η τρέχουσα κερδοφορία τους υπερβαίνει πλέον κατά πολύ τα προ 
της υγειονομικής κρίσης επίπεδα.  

Διάγραμμα 2.14. Μερίδιο της εργασίας στο ακαθάριστο προϊόν του επιχειρηματικού 
τομέα (2006:1 έως 2022:3, τριμηνιαία στοιχεία εποχικά διορθωμένα). 
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• Κεφάλαιο 3 
Η απασχόληση και η ανεργία 

55



Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2022

Μετά την ύφεση της οικονομίας κατά το 2020, κατά τα τρίμηνα επαναφοράς της οι-
κονομίας σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και έως το 2021:2, ο αριθμός απασχο-
λουμένων αυξήθηκε παρουσιάζοντας, όπως πάντα ισχυρή στατιστική συσχέτιση με 
τον όγκο παραγωγής, ο οποίος αυξήθηκε με θεαματικούς ρυθμούς της τάξης του 
6% ετησίως. Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις, η παραγωγικότητα της εργασίας 
παρουσίασε για πρώτη φορά μετά το 2006 αξιόλογη αύξηση. Οι εξελίξεις στο ΑΕΠ και 
στην απασχόληση, φαίνονται στο διάγραμμα 3.1. 

Διάγραμμα 3.1. ΑΕΠ, αριθμός απασχολουμένων και παραγωγικότητα της εργασίας 
(ετήσιες % μεταβολές, τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου 2006:1 έως 2022:2,εποχικά 
διορθωμένα. 

   

Η πορεία του ΑΕΠ πριν την κρίση μετατρεπόταν σε ισόποσες αυξήσεις του αριθμού 
απασχολουμένων, και επομένως υψηλές επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί 
μια δεκαπενταετία περίπου παρουσίασε μικρές μεταβολές . Από το δεύτερο τρίμηνο 7

του 2021, έως το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι αυξήσεις του όγκου της παραγωγής ΑΕΠ 
ήταν τόσο υψηλές ώστε παρατηρήθηκε ταυτοχρόνως μεγάλη αύξηση της παραγωγι-
κότητας της εργασίας και του αριθμού απασχολουμένων.  
Η επιτάχυνση της παραγωγικότητας εργασίας στην Κύπρο αποτελεί θετική εξέλιξη 
που έρχεται σε αντίθεση με τις μικρές μόνο αυξήσεις που παρουσίαζε κατά τα προη-
γούμενα 15 έτη, όταν οι μικρές αυξήσεις της παραγωγικότητας αποτελούσαν φυσικό 
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αποτέλεσμα της εξάντλησης των πλεονεκτημάτων της σύγκλισης της Κυπριακής οικο-
νομίας με τις πιο αναπτυγμένες χώρες, και στη συνέχεια, ήταν αποτέλεσμα της οικο-
νομικής κρίσης του 2013-2014 και της συνακόλουθης αποεπένδυσης (δηλαδή των 
αρνητικών ρυθμών συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου) που επικράτησαν τότε).Την στα-
σιμότητα διαδέχθηκε σύντομη περίοδος ανάκαμψης της παραγωγικότητας της εργα-
σίας 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 δυνα-
μικό που προηγουμένως αργούσε. Στην συνέχεια όμως, τις πρόσκαιρες αυξήσεις της 
παραγωγικότητας της εργασίας της περιόδου 2015:1-2017:1, τις διαδέχθηκε περίο-
δος στασιμότητας της παραγωγικότητας έτσι ώστε τελικά η συνολική αύξηση της πα-
ραγωγικότητας της εργασίας για τα έντεκα έτη 2008-2019 ανήλθε αθροιστικά σε πε-
ρίπου 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 διάρ-
κεια της τελευταίας ενδεκαετίας να μετατρέπονται σε ισόποσες αυξήσεις (ή μειώσεις) 
της απασχόλησης. Αυτή η κανονικότητα διακόπηκε κατά τα πρώτα τρίμηνα μετά την 
καραντίνα αλλά οι αυξήσεις της παραγωγικότητας μετά το 2021:2 βαίνουν συνεχώς 
μειούμενες και αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι η οικονομία επανέρχεται σταδιακά στην 
παλιά της ισορροπία των χαμηλών αυξήσεων της παραγωγικότητας. 

Διάγραμμα 3.2. Ετήσιες % μεταβολές αριθμού απασχολουμένων (τριμηνιαία στοι-
χεία της περιόδου 2006:1 έως 2022:2, εποχικά διορθωμένα) με στοιχεία των Εθνι-
κών Λογαριασμών και της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. 

  

Η έντονη συσχέτιση της καμπύλης του ΑΕΠ και της απασχόλησης (διάγραμμα 3.1), 
ανατράπηκε προσωρινά στην διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, όταν η απασχόληση 
μεταβλήθηκε σε μικρό βαθμό (διάγραμμα 3.2) σε σύγκριση με την μεγάλη μείωση του 
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Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2022

ΑΕΠ κατά το 2020 (διάγραμμα 3.1).  
Κατά την έξοδο από την ύφεση, οι μεγάλες αυξήσεις της παραγωγής επέτρεψαν την 
ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και του αριθμού απασχολου-
μένων, ο. οποίος έφτασε κατά το 2022:2 στο ιστορικά υψηλότερο σημείο του. Επειδή 
όμως η αύξηση της παραγωγής επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό με αυξήσεις της παρα-
γωγικότητας, στο διάγραμμα 3.1 παρατηρείται διάσταση της καμπύλης του ΑΕΠ και 
της καμπύλης της απασχόλησης κατά το 2021-2022. Αποτελεί ωστόσο ερώτημα εάν 
στο άμεσο μέλλον ή στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια θα διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί 
μεγέθυνσης του ΑΕΠ και αν επομένως θα συνεχιστούν οι υψηλές αυξήσεις της παρα-
γωγικότητας της εργασίας και ταυτοχρόνως της απασχόλησης, διότι οι δυσμενείς πε-
ριοριστικοί παράγοντες που θα συνοδεύουν την επερχόμενη ύφεση (μειωμένες επεν-
δύσεις και χαμηλοί ρυθμοί συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου, μείωση της ζήτησης και 
αύξηση του αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού) θα επιβραδύνουν ή θα μειώ-
σουν τόσο την παραγωγικότητα όσο και την απασχόληση. 

Διάγραμμα 3.3. Ποσοστό ανεργίας (τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου 2006:1 έως 
2022:2, εποχικά διορθωμένα).

   

Όσον αφορά τις αυξήσεις του αριθμού απασχολουμένων, παρατηρείται απόκλιση με-
ταξύ των δύο πηγών που δίνουν στοιχεία για το μέγεθος αυτό: οι αυξήσεις που εμφα-
νίζονται στα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών (αριστερό τμήμα διαγράμματος 3.2) 
είναι της τάξης του 2% για τα έτη 2021-2022, ενώ στα στοιχεία της Έρευνας Εργατι-
κού Δυναμικού, οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι μεγαλύτερες (της τάξης του 6%). Οι με-
ταβολές των μισθών, είτε χρηματικών (διάγραμμα 2.1) είτε πραγματικών (διάγραμμα 
2.3) θεωρούμε ότι λόγω του μεγέθους τους κατά το 2021-2022 συνηγορούν υπέρ της 
μεγαλύτερης αύξησης του αριθμού των απασχολουμένων που εμφανίζεται στην 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. Ανεξάρτητα από πηγή, πάντως, ο αριθμός των απα-
σχολουμένων κατά το 2022 εμφανίζεται ως ο ιστορικά υψηλότερος.  
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.3, το ποσοστό ανεργίας μετά το 2018:2 κυμάνθηκε 
στη γειτονία του επίπεδου του 2011:1. Έτσι, το ποσοστό ανεργίας έχει κατέλθει σε επί-
πεδα που κυμαίνονται περί την ανεργία ισορροπίας (NAWRU) της οποίας το επίπεδο 
εκτιμάμε ότι τοποθετείται σε ποσοστό ανεργίας 7,5%) με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
ανοδικής τάσης των μισθών, ευδιάκριτης στα διαγράμματα 2.1 και 2.5. Η ανάλυση, 
ωστόσο, του Κεφαλαίου 1 της έκθεσης, παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι η ανεργία ισορ-
ροπίας μετατοπίζεται ή τείνει να μετατοπιστεί σε κατώτερα επίπεδα, έτσι ώστε να απαι-
τείται μικρότερο ποσοστό ανεργίας προκειμένου να ευνοείται η αύξηση των μισθών. Η 
τελική έκβαση αυτών των εξελίξεων θα κριθεί από την διαμόρφωση του συσχετισμού 
δυνάμεων μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου. 
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Η μείωση του ποσοστού ανεργίας (διάγραμμα 3.3) κατά το 2015 προήλθε από μείωση 
του εργατικού δυναμικού, (διάγραμμα 3.4 και 3.5) αλλά από το 2016:2 έως το 2022:2, 
προήλθε από την ταχεία αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων η οποία υπερέβη 
την αύξηση του εργατικού δυναμικού, το οποίο μετά από μια περίοδο μείωσης (μεταξύ 
του 2014:3 και του 2016:1, διάγραμμα 3.4) επανήλθε από το 2018:2 στα επίπεδα των 
ετών 2012-2013 και τα υπερέβη στη συνέχεια κατά περίπου 40 χιλιάδες άτομα. Η αύ-
ξηση του αριθμού απασχολουμένων επιβραδύνθηκε κατά τι με την υγειονομική κρίση 
κατά το 2020:2 αλλά συνεχίστηκε από το 2021:2 έως το 2022:2. Τόσο το εργατικό 
δυναμικό όσο και ο αριθμός απασχολουμένων είχαν φτάσει κατά το καλοκαίρι του 
2022 στο ιστορικά υψηλότερο σημείο τους.  
Ωστόσο, ο δείκτης του ποσοστού ανεργίας, ο οποίος είναι ο πιο κατάλληλος για την πε-
ριγραφή του συσχετισμού δυνάμεων εργασίας και κεφαλαίου στην αγορά εργασίας, πε-
ριγράφει ελλιπώς την κατάσταση στην αγορά εργασίας από την πλευρά όσων υφίστα-
νται τις συνέπειες της ανεργίας. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε, παράλληλα με τον 
παραδοσιακό δείκτη του ποσοστού ανεργίας, και εναλλακτικούς δείκτες.  

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 απασχολου-
μένων με τις μεταβολές 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 επιχειρή-
σεις σε εργαζόμενους πλήρους ωραρίου. Η διόρθωση γίνεται διότι αμφότερες οι 
επιπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδή εντύπωση ότι αυξήθηκε η 
ικανότητα της οικονομίας να μεγεθύνει την απασχόληση ενώ στην πραγματικό-
τητα πρόκειται για επιμερισμό των ωρών εργασίας σε περισσότερα άτομα ή για 
γενική μείωση των ωρών εργασίας που αυξάνει μεν τον αριθμό απασχολουμέ-
νων 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 πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια ενός τριμήνου είχε πραγματο-
ποιηθεί 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 υπολογισμού φαίνονται αμέ-
σως 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 καμπύλων είναι η υπερε-
κτίμηση του τρέχοντας αριθμού απασχολουμένων (βλ. στο κάτω τμήμα του διαγράμμα-
τος 3.6), η οποία οφείλεται στην  επέκταση της μερικής απασχόλησης και των εν γένει 
μειωμένων ωραρίων. 
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 3% του αριθμού των απασχολουμένων κατά μέσο όρο, 
είχε προσεγγίσει το 6% κατά το 2022:2 (βλ. στο κάτω μέρος του διαγράμματος 3.6).  
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Όσο επεκτείνεται το φαινόμενο των λιγότερων ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο, 
τόσο μεγεθύνεται το σφάλμα της υπερεκτίμησης της συνολικής απασχόλησης. Στο άνω 
τμήμα του διαγράμματος 3.6, φαίνεται ο αριθμός των απασχολουμένων ο οποίος ανερ-
χόταν σε περίπου 430 χιλιάδες άτομα το 2022:2 και ο ισοδύναμος αριθμός απασχολου-
μένων με πλήρες ωράριο, ο οποίος ανερχόταν σε περίπου 405 χιλιάδες απασχολουμέ-
νων. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ιστορικό μέγιστο της απασχόλησης αλλά όχι τόσο 
μεγάλο όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται: ο αριθμός απασχολουμένων κατά το 2022:2 
ήταν 10,2% υψηλότερος από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2011:2 ενώ ο ισοδύ-
ναμος αριθμός απασχολουμένων με πλήρες ωράριο ήταν κατά 6,1% υψηλότερος έναντι 
του 2011:2. 

  
Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2022:2, σε κάθε άνεργο αντιστοιχούσε ένας αποθαρρημέ-
νος ή ένας υποαπασχολούμενος. Η αναλογία των αποθαρρημένων και των υποαπα-
σχολούμενων προς τους ανέργους αυξήθηκε από την έναρξη της οικονομικής ανάκαμ-
ψης, κατά το 2015:1 και μετά, και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2018 για να παρατηρη-
θεί μείωση της αποθάρρυνσης. Γενικά, η αναλογία αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με την 
φάση του κύκλου στον οποίο βρίσκεται η οικονομία, επομένως ανάλογα με το το ποσο-
στό ανεργίας: όσο χαμηλότερο είναι αυτό, τόσο χαμηλότερη είναι και αναλογία απασχό-
λησης προς αποθάρρυνση και υποαπασχόληση.  
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Διάγραμμα 3.7. Κατανομή των μισθωτών σε μερίδες της αγοράς εργασίας με βάση 
την ειδικευμένη / ανειδίκευτη εργασία, τις εργασίες επίβλεψης, την επαγγελματική 
πείρα, το φύλο και την εθνικότητα. 

 
Πηγή: επεξεργασία στοιχείων Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (τρίτο τρίμηνο 2020, εξαιρούνται οι 
δημόσιοι υπάλληλοι). 
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Στο διάγραμμα 3.7 φαίνεται η κατανομή των μισθωτών σε μερίδες της αγοράς εργα-
σίας. Εξαιρουμένων των δημοσίων υπαλλήλων, οι μισθωτοί ανέρχονταν κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2020 σε 335 χιλιάδες άτομα. Τα δύο τρίτα εξ’ αυτών (214 χιλιάδες άτομα) 
ασκούσαν ανειδίκευτη ή ημι-ειδικευμένη εργασία, εκ των οποίων 33 χιλιάδες ήταν οι 
μετανάστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 181 χιλιάδες (δηλαδή το 54% του γενικού 
συνόλου) ήταν ευρωπαίοι πολίτες. Από τις 181 χιλιάδες οι 80 χιλιάδες είχαν προϋπη-
ρεσία στον ίδιο εργοδότη μεγαλύτερη των 5 ετών. 
Ο κλάδος της ειδικευμένης διανοητικής εργασίας διαιρείται στην διευθυντική μερίδα 
(12,3% του γενικού συνόλου των μισθωτών) και στην επιστημονική μερίδα (23,8%), η 
οποία διαιρείται σε δύο περίπου ίσα μέρη ανάλογα με την προϋπηρεσία 5 ετών στον 
ίδιο εργοδότη.  
Τα τμήματα της αγοράς της μισθωτής εργασίας, φαίνονται αναλυτικότερα στο διά-
γραμμα 3.7, όπως εξάλλου και το μέγεθός τους και η μέση αμοιβή σε κάθε τμήμα. 
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‣ Κεφάλαιο 4 
Εισοδηματικές ανισότητες  
και υλική στέρηση 
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4.1. Ο κίνδυνος φτώχειας για το σύνολο του πληθυσμού
Όπως έχει διαπιστωθεί και σε ετήσιες εκθέσεις του ΙΝΕΚ ΠΕΟ, ο αριθμός των ατόμων 
που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτός εμφανίζεται στους συ-
νήθως χρησιμοποιούμενους δείκτες, είναι σοβαρά υποεκτιμημένος στα στατιστικά 
στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας.  
Αυτή η υποεκτίμηση προέρχεται από μεθοδολογικές αδυναμίες: πρώτον, το όριο της 
φτώχειας (ή κατώφλι φτώχειας) είναι άμεση συνάρτηση του εισοδήματος ανά κάτοικο, 
επομένως και του ΑΕΠ ανά κάτοικο, με αποτέλεσμα, όταν το ΑΕΠ μειώνεται, να πα-
ρασύρει σε μείωση και το κατώφλι της φτώχειας, το όριο δηλαδή με βάση το οποίο 
αποφαινόμαστε εάν ένα άτομο βρίσκεται ή κινδυνεύει να περιέλθει σε κατάσταση 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.  
Αυτό όμως δημιουργεί σοβαρό λάθος διότι άτομα των οποίων η αγοραστική δύναμη 
παρέμεινε αμετάβλητη. μπορούν να χαρακτηρίζονται φτωχοί στην διάρκεια ενός 
έτους και μη φτωχοί κατά το επόμενο ή τα επόμενα έτη απλώς και μόνο επειδή μετα-
βλήθηκε το επίπεδο φτώχειας (δηλαδή το όριο κάτωθεν του οποίου ένα άτομο θεω-
ρείται φτωχός). Έτσι, μπορεί κάποιος κατά το ένα έτος να θεωρείται φτωχός αλλά 
κατά το επόμενο έτος ή μόλις λίγα χρόνια μετά, να μην θεωρείται φτωχός παρόλο 
που η οικονομική του κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη.  
Επειδή τα συνήθως χρησιμοποιούμενα στοιχεία με την επικρατούσα μεθοδολογία πα-
ρουσιάζουν στρεβλή και επομένως παραπλανητική εικόνα για την φτώχεια, η Eurostat 
δημοσιεύει, προκειμένου να έχουμε μια περιγραφή που να αντανακλά την πραγματι-
κότητα, συμπληρωματικούς δείκτες φτώχειας με βάση το κατώφλι φτώχειας προη-
γουμένων ετών.  
Πιο συγκεκριμένα, επιλέγεται ως κατώφλι φτώχειας αυτό που αντιστοιχεί σε ένα έτος 
βάσης (η Eurostat θεωρεί ως τέτοια έτη το 2005 και το 2008) και με βάση αυτό το κα-
τώφλι υπολογίζει τον δείκτη 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 όριο φτώχειας 
του έτους 2008, βρισκόταν κατά το 2021 σε επίπεδο το οποίο πλησίαζε το επίπεδο 
του 2010 (διάγραμμα 4.1). Πιο αναλυτικά, ενώ το 2008-2012 το ποσοστό του πληθυ-
σμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας με βάση το κατώφλι φτώχειας του 2008 
ανερχόταν σε 16% του πληθυσμού, το αντίστοιχο ποσοστό κατά το 2015 ήταν 35% 
και μόνο κατά το 2021 το ποσοστό του κινδύνου μειώθηκε στα επίπεδα του 
2011-2012.  
Χρειάστηκαν επομένως επτά ολόκληρα έτη οικονομικής μεγέθυνσης και η πολιτική 
προστασίας των εισοδημάτων στην διάρκεια της υγειονομικής κρίσης για να εξαλει-
φθεί η αρνητική επίπτωση που επιδείνωσε την ζωή των οικονομικά ασθενέστερων 
στρωμάτων στην διάρκεια μόλις δύο ετών (2013-2014) με την εφαρμογή της μνημο-
νιακής πολιτικής.  
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο φτώχειας με βάση το 
τρέχον όριο, δηλαδή το όριο κάθε έτους (που είναι το 60% της διάμεσης τιμής του 
ΑΕΠ ανά κάτοικο εκάστου έτους) φαίνεται στο διάγραμμα 4.1α για σύγκριση με το 
αντίστοιχο ποσοστό που υπολογίζουμε με βάση το όριο του 2008. Από την σύγκριση 
γίνεται αντιληπτό ότι το τρέχον ποσοστό φτώχειας, του οποίου η χρήση είναι η επι-
κρατέστερη, ελάχιστη μεταβλητότητα παρουσίασε, και επομένως περιγράφει με εξαι-
ρετικά ατελή τρόπο το μεγάλο βάθος της κοινωνικής κρίσης του 2013-2014 που προ-
κλήθηκε από την οικονομική κρίση.  
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Διάγραμμα 4.1α. Ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας με 
βάση το όριο φτώχειας του 2008 και με το τρέχον όριο. 

  

Διάγραμμα 4.1β. Ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας με 
βάση το όριο φτώχειας του 2008 σε συσχέτιση με το ποσοστό ανεργίας. 
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Στο διάγραμμα 4.1β φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού φτώχειας με βάση το 
κατώφλι φτώχειας του 2008 και του ποσοστού ανεργίας. Το γεγονός ότι δύο καμπύ-
λες έχουν την ίδια μορφή, είναι δηλαδή παράλληλες γραμμές, αποτελεί ισχυρή ένδειξη 
ότι το ποσοστό φτώχειας ακολουθεί στις μεταβολές του το ποσοστό ανεργίας (με την 
έννοια ότι υψηλότερη ανεργία μετατρέπεται σε μεγέθυνση της φτώχειας -και αντι-
στρόφως. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει με μια υστέρηση ενός έτους, δηλαδή προηγού-
νται οι μεταβολές του ποσοστού ανεργίας (που είναι η αιτία) και ακολουθούν οι μετα-
βολές του ποσοστού φτώχειας (που είναι το αποτέλεσμα). Προκύπτει από την συσχέ-
τιση αυτή, το συμπέρασμα ότι η μείωση του ποσοστού ανεργίας και η διατήρησή του 
σε χαμηλά επίπεδα αποτελεί βασικό μοχλό μείωσης της φτώχειας σε επίπεδα που δεν 
είναι πολύ χαμηλά (15%) αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά 
που καταγράφονται με υψηλή ανεργία, και επομένως μπορούν ευκολότερα να αντιμε-
τωπιστούν με την κοινωνική κρατική πολιτική. Φαίνεται ωστόσο ότι η διατήρηση του 
ποσοστού ανεργίας άνω του 7% είναι στοιχείο απαραίτητο της οικονομικής πολιτικής 
που επικράτησε μετά το 2013 ώστε να μειώνεται το μερίδιο της εργασίας σε ύψος 
αντίστοιχο με τις υψηλές προσδοκίες κερδοφορίας που έχουν σχηματιστεί στους κόλ-
πους όλων των κατόχων κεφαλαίου (βλ. στις αναλύσεις το δευτέρου κεφαλαίου). Ως 
αποτέλεσμα, παράλληλα με την σχετικά υψηλή ανεργία (άνω του 7% θα διατηρείται 
και ένα υψηλό ποσοστό φτώχειας. 

4.2. Οι εισοδηματικές ανισότητες
Στο διάγραμμα 4.2 φαίνεται η διανομή του εισοδήματος στην Κύπρο κατά το 2021 
(τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία). Ενώ το εισόδη-
μα των άλλων δεκατημορίων αυξάνεται με σχεδόν ισόποσα βήματα από το πρώτο 
έως το ένατο δεκατημόριο, στο δέκατο πραγματοποιείται μεγάλο άλμα, που περιγρά-
φει το γεγονός ότι το 10% των κατοίκων στην Κύπρο ιδιοποιείται το 1/4 περίπου του 
εισοδήματος της χώρας.  

Διάγραμμα 4.2. Διανομή του εισοδήματος σε δεκατημόρια (σε ποσοστά %  
του συνολικού εισοδήματος, 2021). 

  
Πηγή: Eurostat 
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Διακρίνεται έτσι ως ευκρινώς διακριτή εισοδηματική μερίδα το 10% του πληθυσμού 
των πιο εύπορων.  
Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 
αντίστοιχου μεγέθους κατά το 2005 (όταν ανερχόταν σε 22,6%) και κατά 0,4 μονάδες 
έναντι του 2020.  
Προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat ότι η αύξηση αυτή στο εισό-
δημα των 10% πιο εύπορων κατοίκων προήλθε από αναδιανομή στο εσωτερικό των 
εύπορων μερίδων του πληθυσμού (και πιο συγκεκριμένα από το έβδομο, όγδοο και 
ένατο δεκατημόρια) και από τα μεσαία εισοδήματα (δηλαδή από το τέταρτο, πέμπτο 
και έκτο δεκατημόριο). Αυτές οι μεταβολές πιθανότατα υποδηλώνουν  μετατόπιση 
των εισοδημάτων προς τα άκρα, επομένως και μια εισοδηματική πόλωση μεταξύ 
πλουσιοτέρων και λιγότερο εύπορων ομάδων του πληθυσμού.  
Πιο αναλυτικά, οι μεταβολές αυτές υποδηλώνουν αφενός μεν την σχετική εισοδηματι-
κή επιδείνωση των μικροαστικών στρωμάτων με μετατόπιση μερίδας τους προς κατώ-
τερα εισοδήματα, αφετέρου δε την μετατόπιση μιας μερίδας κατόχων κεφαλαίου από 
το έβδομο, όγδοο και ένατο δεκατημόριο προς τα πολύ υψηλά εισοδήματα του δεκά-
του δεκατημορίου. Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε πόλωση των εισοδημάτων και αύξηση 
της εισοδηματικής ανισότητας.  
Σε σύγκριση με τις άλλες εισοδηματικές μερίδες, το εισόδημα των 10% πιο εύπορων 
κατοίκων έχει μέγεθος ίσο με το 44% περίπου των λιγότερο εύπορων κατοίκων, όσων 
δηλαδή βρίσκονται συγκεντρωμένοι στα τέσσερα πρώτα τεταρτημόρια και σε ένα μι-
κρό μέρος του πέμπτου. Επίσης, το εισόδημα των 20% πλουσιοτέρων κατοίκων, όσων 
δηλαδή ανήκουν στο ένατο και το δέκατο δεκατημόριο, έχει μέγεθος (39,0%) που εί-
ναι περίπου ίσο με το εισόδημα του 60% των λιγότερο εύπορων κατοίκων.  
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της κατανομής των εισοδημάτων είναι ότι όσες εισο-
δηματικές κατηγορίες έχουν στο εισόδημα μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή από την 
αντίστοιχη συμμετοχή τους στον πληθυσμό είναι το όγδοο, ένατο και δέκατο δεκατη-
μόρια. Ενώ η συμμετοχή τους στον πληθυσμό ανέρχεται σε 30%, η συμμετοχή τους 
στο εισόδημα ανέρχεται σε 50,4%. 
Ακολουθούν δύο εισοδηματικές κατηγορίες με μεσαία εισοδήματα, που έχουν συμμε-
τοχή στον πληθυσμό 20% και συμμετοχή στο εισόδημα επίσης 20% περίπου.  
Στην άλλη άκρη της κατάταξης, βρίσκουμε τις πέντε κατηγορίες χαμηλότερων εισο-
δημάτων που συγκεντρώνουν το 50% του πληθυσμού και περίπου το 30% του εισο-
δήματος.  
Στο διάγραμμα 4.3 φαίνεται ένας άλλος δείκτης, που αναφέρεται στην ανισότητα 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).  

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.  
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Στο διάγραμμα 4.3 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 5,4 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 4,2  (δηλαδή στο επίπεδο του 2008-2011). Αυτή 
η διόρθωση πραγματοποιήθηκε χάρη στην αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων 
που σημειώθηκε κατά την ίδια περίοδο και ενίσχυσε το συνολικό εισόδημα των εργα-
ζόμενων τάξεων (το οποίο είναι το γινόμενο του μέσου μισθού επί τον αριθμό των ερ-
γαζομένων) καθώς έστω και με μικρές αυξήσεις του μέσου μισθού η αύξηση της απα-
σχόλησης παράγει σημαντικά επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους.  
Ως αποτέλεσμα, η διορθωτική κίνηση που υπήρξε κατά τα χρόνια της ανοδικής πορεί-
ας της οικονομίας, αναίρεσε σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των ανισοτήτων που είχε 
προηγηθεί κατά τα έτη 2012-2014, αλλά αυτό επιτεύχθηκε επειδή εργάζονται τώρα 
7% περισσότερα άτομα.  
Επομένως, ο ίδιος βαθμός ανισότητας με το 2012-2014 επιτυγχανόταν το 2021 με 
7% περισσότερη εργασία και χαμηλότερους μισθούς, ενώ πριν το μνημονιακό πρό-
γραμμα επιτυγχανόταν με λιγότερη εργασία και υψηλότερους μισθούς: ο ίδιος βαθμός 
εισοδηματικής ανισότητας υποκρύπτει επομένως διαφορετικούς βαθμούς εκμετάλ-
λευσης της εργασίας.  
Σε ότι αφορά τις διεθνείς συγκρίσεις μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 
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κατά το 2021 (τελευταίο έτος για το οποίο διατίθενται στοιχεία), φαίνονται στο διά-
γραμμα 4.4 όπου η Κύπρος καταλαμβάνει μία από τις μεσαίες θέσεις στην κατάταξη 
των χωρών με κριτήριο τον δείκτη εισοδηματικών ανισοτήτων Gini. 
Διαπιστώνουμε επίσης στα στατιστικά στοιχεία της Eurostat ότι στην Κύπρο οι εισοδη-
ματικές ανισότητες μειώθηκαν. Αυτό το παράδοξο οφείλεται στο γεγονός ότι και ο 
δείκτης Gini λαμβάνει υπόψη του 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, είναι δυνατόν 
να αποκρύπτονται μεγάλες διαφορές στον χρόνο εργασίας και στο ύψος των μισθών. 
Παραδείγματος χάριν, μεταξύ δύο χωρών με την ίδια τιμή του δείκτη Gini, ενδέχεται οι 
εργαζόμενοι στην πρώτη χώρα να είναι αναγκασμένοι να εργάζονται περισσότερες 
ώρες, με χαμηλότερους μισθούς προκειμένου να αποκτήσουν το ίδιο εισόδημα εργα-
σίας με την δεύτερη χώρα όπου ο αριθμός απασχολουμένων είναι μικρότερος αλλά οι 
μισθοί είναι υψηλότεροι.  
Αλλά και οι διαχρονικές συγκρίσεις του δείκτη Gini μιας και μοναδικής χώρας σε δύο 
διαφορετικές χρονικές στιγμές λαμβάνουν αποκλειστικά υπόψη τους τις εισοδηματικές 
ανισότητες, έτσι ώστε δύο ίδιες τιμές του δείκτη στην ίδια χώρα αλλά σε δύο διαφο-
ρετικές στιγμές μπορεί να αποκρύπτουν διαφορετικούς μισθούς και διαφορετική απα-
σχόληση. Αυτή είναι η περίπτωση της Κύπρου κατά το 2021 σε σύγκριση με το 2012, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1.  

Πίνακας 4.1. Μεταβολές δείκτη εισοδηματικής ανισότητας, μέσης αμοιβής εργασί-
ας και αριθμού μισθωτών.  

Θα πρέπει λοιπόν να συμπεράνουμε ότι στην Κύπρο υπήρξε σε κάποιο βαθμό αναίρε-
ση των εισοδηματικών ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της μεγάλης 
ύφεσης 2013-2014, πλην όμως αυτή η αναίρεση επιτεύχθηκε με αύξηση της εκμετάλ-
λευσης της εργασίας.  

Η αναίρεση αυτή δεν οφείλεται σε αποφάσεις πολιτικής ευνοϊκές για τον κόσμο της 
εργασίας αλλά προέκυψε ως αποτέλεσμα της πορείας του οικονομικού κύκλου, η 
οποία αύξησε κατά το 2015-2019 και 2021-2022 τον αριθμό των απασχολουμένων 
(βλ. κεφάλαιο 3) επειδή η οικονομία βρέθηκε σε πορεία ταχείας μεγέθυνσης.  

2012 2022 Μεταβολή 2022 
έναντι 2012

Δείκτης Gini 31.0 29.4 -1.7

Αγοραστική δύναμη 
μέσου ακαθάριστου 
μηνιαίου μισθού    
(2015 = 100)

107.4 103.5 -3.6%

Αριθμός μισθωτών 319 χιλιάδες άτομα 374 χιλιάδες άτομα 17%
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4.2. Ο κίνδυνος φτώχειας και η υλική στέρηση
Στο διάγραμμα 4.5 φαίνεται ο δείκτης σχετικής φτώχειας για τους νέους 20-24 και 25-
29 ετών, για τους ανέργους και για τους μισθωτούς από το 2015 έως το 2021.  
Όπως ήδη αναφέραμε, η σύγκριση του δείκτη μεταξύ δύο διαφορετικών ετών εμπε-
ριέχει μεγάλη ανακρίβεια εφόσον το κατώφλι φτώχειας δεν αναφέρεται σε ένα έτος 
βάσης. Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ δύο ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού ή ανέργων 
και απασχολουμένων κλπ, για το ίδιο έτος, είναι θεμιτή (διότι ο ίδιος βαθμός ανακρί-
βειας εμπεριέχεται στις τιμές του δείκτη τόσο για την μία ομάδα όσο και για την άλλη, 
και για τον λόγο αυτό, εξαλείφεται από την σύγκριση).  
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.5, το ποσοστό των νέων ηλικίας 20-24 και 25-29 
ετών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο είχε αυξηθεί δραματι-
κά στην διάρκεια της εφαρμογής του μνημονιακού προγράμματος, μειώθηκε στην 
διάρκεια της οικονομικής ανάκαμψης της περιόδου 2015-2019 σε 15%-17%. Αυτό 
συνέβη χάρη στην αύξηση του αριθμού απασχολουμένων και συνακόλουθα στην μείω-
ση του ποσοστού ανεργίας. Η ηλικιακή ομάδα των 25-29 ετών εμφανίζει κίνδυνο φτώ-
χειας και κοινωνικού αποκλεισμού ελαφρώς μικρότερο από την ομάδα των 20-24 
ετών.  
Όσον αφορά τους μισθωτούς, γενικά απειλούνται από την φτώχεια σε πολύ μικρότερο 
βαθμό από άλλες κοινωνικές κατηγορίες (όπως φαίνεται από το γεγονός ότι η καμπύ-
λη των μισθωτών στο διάγραμμα 4.5 είναι μετατοπισμένη σε πολύ μικρότερες τιμές 
του δείκτη). Αυτό συμβαίνει επειδή οι μισθωτοί με πλήρες ωράριο εργασίας και συμ-
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βάσεις αορίστου χρόνου έχουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα από την εργασία τους. 
Επομένως, όταν η οικονομία μεγεθύνεται και αυξάνεται ο αριθμός απασχολουμένων, 
μειώνεται ο αριθμός ανέργων, μεταφέρεται σημαντικός αριθμός ατόμων από την μη 
απασχόληση στην μισθωτή εργασία, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι δείκτες φτώ-
χειας και κοινωνικού αποκλεισμού.  
Έτσι, παρά την αύξηση του ποσοστού των μισθωτών που κινδύνευαν από τη φτώχεια 
ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στην διάρκεια των ετών 2013-2014, στη συνέχεια ο κίν-
δυνος μειώθηκε επειδή προχωρούσε η ανοδική πορεία της οικονομίας. Ως αποτέλε-
σμα, κατά το 2019 ο δείκτης επέστρεψε στο επίπεδο του 2009. Η βελτίωση αυτή 
όμως ανακόπηκε στην διάρκεια του 2020-2021 και υπήρξε σταθεροποίηση στο επί-
πεδο του 8,5%. Το γεγονός ότι περίπου ένας στους δέκα μισθωτούς επαπειλείται από 
την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι στην Κύπρο, 
όπως και στις άλλες χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, υπάρχει εκτεταμένη 
ιδιαίτερη κατηγορία μισθωτών, οι εργαζόμενοι φτωχοί, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι 
έχουν εισόδημα ως μισθωτοί, βρίσκονται σε κατάσταση σχετικής φτώχειας και κινδυ-
νεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό επειδή οι μισθοί τους είναι χαμηλοί ή επειδή η απα-
σχόλησή τους είναι πρόσκαιρη ή περιορισμένου ωραρίου.  

  

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 αναφέρονται στην απόλυτη φτώχεια, υπερτερούν 
του δείκτη φτώχειας (ακριβέστερα του πληθυσμού που κινδυνεύει από την φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό) διότι αυτός αναφέρεται στην σχετική φτώχεια, ενώ οι δείκτες 
υλικής στέρησης εκτιμούν απευθείας και με υλικούς όρους την οικονομική δυσπραγία, 
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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 τουλάχι-
στον τριών επιμέρους υλικών στερήσεων.  

Ο δείκτης σοβαρής υλικής στέρησης για επιλεγμένες κατηγορίες του πληθυσμού, 
μετά το 2008 (διάγραμμα 4.6) εμφάνισε επιδείνωση μέχρι το 2014 και εν συνεχεία 
βελτίωση από το 2015. Παραμένουν περίπου σταθερές οι σημαντικές διαφορές επι-
πέδου μεταξύ αυτών των επιμέρους ομάδων. Παρατηρούμε ότι η υλική στέρηση είναι 
κατάσταση που αφορά σε μεγάλο βαθμό τους ανέργους για τους οποίους παραμένει 
ακόμη και σήμερα, μετά από επτά έτη οικονομικής μεγέθυνσης, πολύ υψηλό το ποσο-
στό όσων βρίσκονται σε κατάσταση υλικής και κοινωνικής στέρησης. Επίσης, η υλική 
και κοινωνική στέρηση αφορά σε μεγάλο βαθμό όσους συμπλήρωσαν κατά μέγιστο 
την δευτεροβάθμια εκπαίδευση τριών ετών. Μεγάλη βελτίωση φαίνεται ότι υπήρξε για 
τους μισθωτούς χάρη στην αύξηση της απασχόλησης και την απόκτηση εισοδήματος 
από περισσότερους μισθωτούς, ιδιαίτερα δε για τους αποφοίτους της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι οι περισσότερο προστατευμένοι από τον κίνδυνο υλικής 
στέρησης.  

  
Μία διάκριση που είναι πολύ σημαντική, είναι η διάκριση μεταξύ των άνω των 65 ετών 
και των υπολοίπων ηλικιών όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.7, ο εν λόγω κίνδυνος ανερχόταν το 2021 σε 
27% αφού πρώτα είχε ανέλθει, κατά το 2013-2014 στο 50%. Σε κάθε περίπτωση, 
δηλαδή ανεξαρτήτως οικονομικής συγκυρίας, ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού των 65+ εμφανίζεται εξαιρετικά αυξημένος έναντι των άλλων ηλικιών.  
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Διάγραμμα 4.7. Ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο 
φτώχειας με βάση το κατώφλι του 2008. 

    
Διάγραμμα 4.8. Ποσοστό των μισθωτών με πρόσκαιρη ή μερική απασχόληση που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. 
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Στο διάγραμμα 4.8, οι ίδιες παρατηρήσεις αφορούν και στους μισθωτούς που εργάζο-
νται με μερική απασχόληση και με εκείνους που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου. Προκύπτει ότι μόνο οι μισθωτοί με πλήρες ωράριο και συμβάσεις αορίστου 
χρόνου είναι στην πλειονότητά τους προστατευμένοι από τον κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού.  
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‣Κεφάλαιο 5 
Η κυπριακή οικονομία  
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Λίγο πριν την επιδημία του κορωνοϊού, η οικονομία βάδιζε, με ομαλό τρόπο, προς την 
στασιμότητα ή την ύφεση. Αυτή η πορεία διακόπηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 
από την επιδημία που μείωσε το ΑΕΠ επί τέσσερα τρίμηνα (διαγράμματα 5.1 και 5,2). 
Κατά το 2021:2, η οικονομία ανέκαμψε και μεγεθύνθηκε με υψηλούς ρυθμούς της τά-
ξης του 6% ετησίως (διάγραμμα 5.1), ανακτώντας το έδαφος που χάθηκε στη διάρ-
κεια της επιδημίας και προσεγγίζοντας κατά το 2022:3 το ιστορικά υψηλότερο επίπε-
δο των 6,1 δισ. ευρώ (διάγραμμα 5.2), δηλαδή 24,3 ευρώ σε ετήσια βάση.  

Διάγραμμα 5.1. Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ (τριμηνιαία στοι-
χεία της περιόδου 2006:1 έως 2022:3, εποχικά διορθωμένα). 

    

Διάγραμμα 5.2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σε εκατομμύρια ευρώ και σταθερές 
τιμές 2010, τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου 2006:1 έως 2022:3, εποχικά διορθω-
μένα).
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Αυτές οι καλές επιδόσεις, ωστόσο, υποκρύπτουν σοβαρές αδυναμίες. Η υγειονομική 
κρίση επήλθε στο τέλος μιας πενταετούς πορείας οικονομικής μεγέθυνσης η οποία 
χαρακτηριζόταν από μειωμένο ποσοστό του οικονομικού πλεονάσματος (κέρδη, τόκοι 
και πρόσοδοι) που διετίθετο για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Αυτό φαίνεται στην 
απόκλιση που παρουσιάζουν οι δύο καμπύλες του διαγράμματος 5.3: οι επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου αυξάνονταν με ρυθμό μικρότερο από αυτόν που δικαιολογούσε η 
ικανότητα αυτοχρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο, 
μεγάλο μέρος των επενδύσεων αφορούσαν κατοικίες οι οποίες δεν μετέβαλαν σε με-
γάλο βαθμό το παραγωγικό κεφάλαιο, επομένως το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.  

Διάγραμμα 5.3. Ικανότητα αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαί-
ου και καθαρό απόθεμα παγίου κεφαλαίου (τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου 2006:1 
έως 2022:2, εποχικά διορθωμένα, σε σταθερές τιμές). 

  

Η απόκλιση της ικανότητας χρηματοδότησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 
(όπως αυτή φαίνεται στο άθροισμα κερδών, τόκων και προσόδων) και του καθαρού 
αποθέματος παγίου κεφαλαίου (που είναι το αποτέλεσμα της συσσώρευσης παγίου 
κεφαλαίου μετά τις αποσβέσεις) διευρύνθηκε περαιτέρω κατά το 2021-2022. Επομέ-
νως, ένα αυξανόμενο μέρος του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος (δηλαδή 
της ικανότητας αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεων) δεν διατίθεται πλέον για 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αλλά διοχετεύεται σε άλλες χρήσεις. Το αποτέλεσμα 
αυτής της υστέρησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, είναι ότι σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά το 2020, ο όγκος της τρέχουσας παραγωγής υπερέβη το δυ-
νητικό προϊόν, δηλαδή το επίπεδο άνω του οποίου ο πληθωρισμός αναζωπυρώνεται 
και το εμπορικό ισοζύγιο οδηγείται σε ελλείμματα. Η οικονομία βρίσκεται, λοιπόν, και 
πάλι, σε κατάσταση υπερθέρμανσης, κατά την οποία ο όγκος της παραγωγής υπερ-
βαίνει τις δυνατότητες του παραγωγικού συστήματος. Έτσι, η ανάκαμψη της οικονομί-
ας μετά το 2020 παρουσιάζει τις ίδιες αδυναμίες της οικονομικής μεγέθυνσης της κυ-
πριακής οικονομίας των ετών 2015-2019, δηλαδή την πολύ γρήγορη εξάντληση του 
παραγωγικού δυναμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να μεγεθύνει την απειλή 
του πληθωρισμού και των μεγάλων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  
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Πράγματι, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που παρουσίαζε ήδη μεγάλο έλλειμμα 
5,7% του ΑΕΠ κατά το 2019, επιδεινώθηκε κατά το 2020 σε 10,0% του ΑΕΠ με την 
υγειονομική κρίση επειδή υπήρξε πτώση των εξαγωγών η οποία ήταν κατά 50% περί-
που μεγαλύτερη από την μείωση των εισαγωγών (στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ameco). Είναι αξιοσημείωτο, όσο και ανησυχητικό, το γεγονός ότι κατά το 2022 το κυ-
πριακό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε μεν, αλλά ελάχιστα, 
σε 9,6% του ΑΕΠ, και επομένως παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο, το οποίο είναι 
τώρα το υψηλότερο μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ μεγάλη 
διαφορά από τις άλλες χώρες.  
Με μεγάλα ελλείμματα, ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας συμβάλλει κατά το 2022  
αρνητικά στην μεγέθυνση του ΑΕΠ: Ενώ με την επαναφορά της οικονομίας σε υψηλούς 
ρυθμούς μεγέθυνσης του προϊόντος κατά το 2021 η συμβολή του ήταν μεγάλη (περίπου 
κατά 3 μονάδες του ΑΕΠ) χάρη στην βελτίωση του διεθνούς εμπορίου το 2021 έναντι 
του 2020, η συμβολή του μεταστράφηκε σε αρνητική το 2022 (διάγραμμα 5.4).  

 
Εάν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν κατά τα επόμενα έτη, είναι εύλογο να αναμένουμε 
ότι οι κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας θα είναι πλέον κατά κύριο λόγο ενδογενείς 
(ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) εκτός εάν για απρόβλεπτους 
λόγους υπάρξει έντονη επιπλέον μεγάλη άνοδος του τουριστικού ενδιαφέροντος για 
την Κύπρο ή σημαντική συγκράτηση των εισαγωγών.  
Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική κατανάλωση, της οποίας οι μεταβολές παρουσιάζουν ισχυ-
ρή στατιστική εξάρτηση από την αγοραστική δύναμη των μισθών που καταβάλλονται 
στο σύνολο των μισθωτών (εξάρτηση επομένως από το γινόμενο του αριθμού των 
απασχολουμένων επί τον μέσο μισθό), αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της ανοδικής πο-
ρείας της οικονομίας των ετών 2015-2019, 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 κατα-
νάλωση ενίσχυσε επίσης, μέχρι και το 2019, η άντληση πόρων των καταναλωτών από 
τις αποταμιεύσεις. Στη συνέχεια, κατά το 2020, υπό το βάρος της υγειονομικής κρί-
σης, ο όγκος της ιδιωτικής κατανάλωσης υποχώρησε κατά 4,1%, δηλαδή κατά ένα 
περιορισμένο ποσοστό, επειδή τα εισοδήματα στην διάρκεια της επιδημίας έλαβαν 

Διάγραμμα 5.4. Συμβολή του 
εμπορικού ισοζυγίου αγαθών 
και υπηρεσιών στην διαμόρ-
φωση του ΑΕΠ και αντίστοιχη 
συμβολή της εσωτερικής ζή-
τησης (σε εκατοστιαίες μο-
νάδες του ΑΕΠ, 2014-2022). 

Πηγή: Annual 
Macroeconomic Database, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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στήριξη προκειμένου να μην υποστεί μεγάλες ζημιές η διαδικασία κοινωνικής αναπα-
ραγωγής, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η διαδικασία αξιοποίησης των κεφαλαίων. 
Κατά το 2021, με την ανάκαμψη της οικονομίας, δεν ανακτήθηκε πλήρως το χαμένο 
έδαφος της ιδιωτικής κατανάλωσης έναντι του 2019 αλλά κατά το 2022 σημειώθηκε 
ιστορικά μέγιστη τιμή 14,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (έναντι 14,5 δισ. το 2019). Η υψηλή 
επίδοση της ιδιωτικής κατανάλωσης οφείλεται στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης 
των μισθών (βλ. αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 6 της έκθεσης, διάγραμμα 6.5).  
Σε ότι αφορά τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, δεν υποχώρησαν κατά 
το 2020 (4,4 δισεκατομμύρια ευρώ χάρη στις δημόσιες επενδύσεις) και κατά το 2022 
ανέρχονταν σε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ, παραμένοντας κατά 14% χαμηλότερες 
έναντι των ιστορικά υψηλότερων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου του 2008. 
Οι αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης εμφανίζονται ως ο πιο πρόσφορος τρόπος 
επανεκκίνησης της οικονομίας διότι η αναλογία ιδιωτικής κατανάλωσης / επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές ανέρχεται σε περίπου 3,5. Η δε ιδιωτική κατα-
νάλωση παρουσιάζει ισχυρή εξάρτηση από την αγοραστική δύναμη των μισθωτών. 
Υπάρχει επομένως ισχυρή στατιστική συσχέτιση των πραγματικών μισθών και του 
ΑΕΠ, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι αμοιβές εργασίας μπορούν να αποτελέσουν ση-
μαντική μεταβλητή χειρισμού της οικονομικής μεγέθυνσης (wage led growth).   
Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται από το γεγονός ότι η συμβολή της κατανάλωσης στο 
ΑΕΠ από το 2018 έως το 2022 (διάγραμμα 5.5), ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη συμβολή των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (με εξαίρεση το 2020 λόγω 
των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν τότε). Με δεδομένη και την πρόβλεψη ότι 
οι δημόσιες δαπάνες θα αυξηθούν ελάχιστα το 2023 έναντι του 2022, η συμβολή στο 
ΑΕΠ της ιδιωτικής κατανάλωσης, επομένως και των μισθών, κατά τα αμέσως επόμενα 
χρόνια θα είναι αυξημένης σημασίας.  
Στο διάγραμμα 5.2 φαίνεται ότι στην διάρκεια της ανάκαμψης των ετών 2015 έως 
2019, ο όγκος του προϊόντος είχε παρουσιάσει αύξηση και είχε υπερβεί τον μέσο όρο 
των ετών 2006-2014 φθάνοντας έτσι στο ιστορικά υψηλότερο σημείο του. Κατά το 
2020:2, εξαιτίας της επιδημίας, ο όγκος της παραγωγής υποχώρησε, αλλά το χαμένο 
έδαφος είχε ανακτηθεί μέχρι το 2021:3, και μέχρι το 2022:2 είχε σημειωθεί νέα ιστο-
ρική επίδοση. Σε αυτήν την πορεία, η διατήρηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρε-
σιών σε υψηλά επίπεδα, ακύρωσε σε μεγάλο βαθμό τις καλές επιδόσεις των εξαγω-
γών, έτσι ώστε η ετήσια συμβολή του εμπορικού ισοζυγίου εξαγωγών-εισαγωγών στην 
διαμόρφωση του ΑΕΠ ήταν επί μερικά έτη θετική και κάποια άλλα έτη ήταν αρνητική 
(διάγραμμα 5.4). Το 2020, η συμβολή του ισοζυγίου εξαγωγών-εισαγωγών κατέστη 
έντονα αρνητική (διότι οι εισαγωγές υποχώρησαν πολύ λιγότερο από τις εξαγωγές) και 
κατά το 2021 ήταν έντονα θετική. Έτσι, κατά το 2021, η αύξηση του ΑΕΠ στηρίχτηκε 
κυρίως στην αύξηση της εξωτερικής ζήτησης αλλά και σε σημαντικό βαθμό και της 
εσωτερικής ζήτησης (διάγραμμα 5.4). Κατά το 2022, όμως, η συμβολή του ισοζυγίου 
αγαθών και υπηρεσιών ήταν περίπου μηδενική (επειδή υπήρξε μεγάλη αύξηση των ει-
σαγωγών ως αποτέλεσμα της μετατόπισης εισοδήματος προς τα πλουσιότερα νοικο-
κυριά που εμφανίζουν μεγάλη ροπή προς κατανάλωση εισαγομένων) και πιθανότατα 
θα παραμείνει συγκρατημένη (εκτός εάν υπάρξει απρόβλεπτη μεγάλη αύξηση του εν-
διαφέροντος στις χώρες της Ευρώπης για τουριστικές υπηρεσίες ή σημαντική συ-
γκράτηση των εισαγωγών εάν μεταφερθεί εισόδημα από τα πλουσιότερα προς τα λι-
γότερο εύπορα νοικοκυριά που εμφανίζουν μικρή ροπή προς εισαγωγές). Η δε εσωτε-
ρική ζήτηση για εγχώριες επιχειρήσεις μπορεί να μετατραπεί σε κινητήρα της ανά-
καμψης της οικονομίας εάν τονωθεί η ιδιωτική κατανάλωση από αυξήσεις της αγορα-
στικής δύναμης των μισθών. Βεβαίως, όταν η εσωτερική ζήτηση παρουσιάζει αυξή-
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σεις, αυτές επιμερίζονται σε ένα μερίδιο που απευθύνεται στις εισαγωγές και ένα με-
ρίδιο που απευθύνεται στην εγχώρια παραγωγή. Όταν υπάρχει ισχυρή ροπή προς ει-
σαγωγές αυξάνεται η διείσδυση των εισαγωγών στην εσωτερική αγορά. Επομένως, η 
στήριξη της μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην εγχώρια ζήτηση οφείλει να συνοδεύεται από 
μέτρα για την διατήρηση του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών ισοσκελισμέ-
νο, ιδιαίτερα μέσω της συγκράτησης των εισαγωγών. Τέτοιο μέτρο θα ήταν η μεγέ-
θυνση του ΑΕΠ να προέρχεται από αυξήσεις των μισθών, επειδή αυτοί χαρακτηρίζο-
νται από μικρότερη ροπή προς εισαγωγές σε σύγκριση με τα εισοδήματα της ιδιοκτη-
σίας (κέρδη, τόκοι, πρόσοδοι) επειδή αυτά είναι γενικά υψηλότερα και έτσι επιβαρύ-
νουν περισσότερο το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.  
Διάγραμμα 5.5. Συμβολή της επένδυσης παγίου κεφαλαίου, της κατανάλωσης και 
των εισαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (% του ΑΕΠ, 2005-2022).  

 
Στο διάγραμμα 5.5 φαίνεται η μεγάλη σημασία της μείωσης των εισαγωγών για την 
ενίσχυση της οικονομίας διότι ένα μέρος της διαθέσιμης εσωτερικής ζήτησης θα 
εκτραπεί από τις εισαγωγές και θα στραφεί στην εγχώρια αγορά. Εκτός αυτού, η 
περιστολή των εισαγωγών θα επέτρεπε στην Κυπριακή οικονομία να επιτυγχάνει 
υψηλότερο μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης επειδή οι μικρότερες εισαγωγές θα χα-
λάρωναν τον περιοριστικό παράγοντα του ισοσκελισμένου ισοζυγίου τρεχουσών συ-
ναλλαγών. 
Η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης στο ΑΕΠ, αναλύεται στις εξής συνιστώσες: 
πρώτον, στην συμβολή της επένδυσης παγίου κεφαλαίου, και δεύτερον, στην συμ-
βολή της συνολικής κατανάλωσης, είτε ιδιωτικής είτε δημόσιας. Τα σχετικά μεγέθη 
φαίνονται στο διάγραμμα 5.5 για τα έτη 2005-2021 μαζί με την συμβολή των εισα-
γωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (οι εισαγωγές αφαιρούν ζή-
τηση από την εγχώρια οικονομία και επομένως συμβάλλουν αρνητικά στο ΑΕΠ). 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.5, κατά το 2016-2022 (με εξαίρεση το 2020), ενώ 
υπήρξε αύξηση της συμβολής των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και της κατανά-
λωσης (επομένως της εσωτερικής ζήτησης) στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, παρουσιά-
στηκε ταυτοχρόνως και αύξηση των εισαγωγών, της οποίας η αρνητική συμβολή 
αντιστάθμισε πλήρως την θετική συμβολή της εσωτερικής ζήτησης στο ΑΕΠ. Αυτό 
αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η μείωση των εισαγωγών, η οποία θα έπρεπε να είναι 
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επιθυμητή, βρίσκεται σε στενή σχέση με την εσωτερική ζήτηση, με την έννοια 
ότι η αύξηση της ζήτησης οδηγεί και σε αύξηση των εισαγωγών. Αυτή δε η αύ-
ξηση είναι τόσο μεγαλύτερη όσο πιο άνιση είναι η διανομή του εισοδήματος 
(διότι τα υψηλότερα εισοδήματα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ροπή προς 
κατανάλωση εισαγομένων προϊόντων).  

Διάγραμμα 5.6. 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 την περίοδο 2005:1-2022:2). 

 

Κρίσιμη σημασία για την πορεία της οικονομίας έχει το μέγεθος του παραγωγικού χά-
σματος, το οποίο 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, και μη βιώσιμα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού.  
Το δυνητικό ΑΕΠ είναι ένα άνω όριο το οποίο το ΑΕΠ μπορεί να υπερβαίνει αλλά μόνο 
πρόσκαιρα επειδή αυτό οδηγεί σε μακροοικονομικές ανισορροπίες των οποίων η 
διόρθωση απαιτεί εν συνεχεία περιοριστική υφεσιακή πολιτική και επαναφορά της 
τρέχουσας παραγωγής στο επίπεδο της δυνητικής παραγωγής. Τέτοια ήταν και η πε-
ρίπτωση της περιόδου πριν από το 2009, όταν το παραγωγικό χάσμα ήταν θετικό (έως 
και +5%, βλ. διάγραμμα 5.6), και το αντίτιμο για αυτήν την ανισορροπία ήταν η δραμα-
τική διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, της οποίας η κάλυψη 
από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, μέσω της άντλησης κεφαλαίων από το εξωτερικό, 
αποδείχθηκε ότι μακροχρονίως δεν ήταν βιώσιμη λύση.  
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Το παραγωγικό χάσμα είναι η διαφορά του τρέχοντος ΑΕΠ από το δυνητικό ΑΕΠ. Το 
δυνητικό ΑΕΠ και το παραγωγικό χάσμα φαίνονται στο διάγραμμα 5.6 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 και μετά η ανοδική πορεία της οικονομίας οδήγησε σε μεγέθυνση του 
δυνητικού ΑΕΠ.  
Κατά το 2020, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.6, 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, υπήρξε κατά το 2021 παραγωγικό δυναμικό που μπόρεσε να χρησι-
μοποιήσει η οικονομία χωρίς να οδηγηθεί σε μη διατηρήσιμο παραγωγικό κενό. Ωστό-
σο, η επιπλέον αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής κατά το 2022, έχει ήδη οδηγήσει 
σε υπέρβαση του δυνητικού ΑΕΠ κατά 5% το 2022:1 καθιστώντας την οικονομία πε-
ρισσότερο ευάλωτη στις ανοδικές πληθωριστικές πιέσεις αλλά και στην διεύρυνση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Κατά το 2022, το τρέχον ΑΕΠ 
στην Κύπρο ήταν κατά 3,5% υψηλότερο δυνητικού ΑΕΠ έναντι μόνο 0,4% στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη.  
Για το 2023, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι το επίπεδο της 
τρέχουσας παραγωγής (ΑΕΠ) θα βρίσκεται χαμηλότερα από το δυνητικό ΑΕΠ κατά 
0,5% και 0,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Για την Κύπρο, αντιθέ-
τως, η αντίστοιχη πρόβλεψη είναι +1,8%, επομένως η τρέχουσα παραγωγή θα παρα-
μένει υψηλότερη από την δυνητική παραγωγή και ίσως να χρειαστεί να ληφθούν επι-
πλέον μέτρα περιορισμού της ζήτησης για τον έλεγχο του πληθωρισμού. Για τον λόγο 
αυτόν, η Κυπριακή οικονομία πιθανόν να χρειαστεί να ασκήσει πολιτική περισσό-
τερο περιοριστική από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με εξαίρεση 
την Ιρλανδία και την Σλοβενία).  

Διάγραμμα 5.7. Παραγωγικότητα εργασίας (2006:1=100, πραγματικό ΑΕΠ ανά απα-
σχολούμενο. Εποχικά διορθωμένα τριμηνιαία στοιχεία, 2006:1- 2022:3). 
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Η παραγωγικότητα της εργασίας (διάγραμμα 5.7), βρισκόταν κατά το 2016-2019 σε 
επίπεδο μόλις 4% υψηλότερο από το μέσο επίπεδο των ετών 2006-2014. Κατά το 
2020:2, βυθίστηκε σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 9% έναντι του 2019:4 αντανακλώ-
ντας την μείωση του όγκου παραγωγής που προκάλεσε το πρώτο κύμα της πανδη-
μίας και το 2021:3 είχε επανέλθει στο επίπεδο του 2019. Οι αυξήσεις που ακολού-
θησαν ήταν υψηλές επειδή η οικονομία αναπτύχθηκε με υψηλούς ρυθμούς. Ωστόσο, 
η εντυπωσιακή αύξηση του δευτέρου εξαμήνου του 2021 και του πρώτου εξαμήνου 
του 2022 (βλ. διάγραμμα 5.7) είναι πρόσκαιρη ως φαινόμενο σχετιζόμενο με την τα-
χύτατη αύξηση της παραγωγής μετά την μεγάλη ύφεση του 2020.  
Η κερδοφορία (απόδοση παγίου κεφαλαίου, διάγραμμα 5.8) παρουσίασε μείωση στην 
διάρκεια της πρώτης φάσης της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της συρρίκνωσης των 
πωλήσεων. Η μείωση αυτή προστέθηκε στην πτώση της κερδοφορίας που είχε προη-
γηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, όταν είχαν ήδη εκδηλωθεί τα πρώτα σημά-
δια της επερχόμενης ύφεσης.  
Από το 2020:4, ωστόσο, και μέχρι το 2022:2, η κερδοφορία (δηλαδή η απόδοση παγί-
ου κεφαλαίου), εμφάνισε ταχύτατη άνοδο χάρη επειδή οι μισθοί δεν ακολούθησαν 
επαρκώς το άθροισμα πληθωρισμού και παραγωγικότητας της εργασίας (που είναι η 
ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε να διατηρείται σταθερή η διανομή του προϊόντος, 
όπως την περιγράφουν τα εισοδηματικά μερίδια της εργασίας και του κεφαλαίου).  
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Διάγραμμα 5.8. 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 2022:2, κινητός 
μέσος 4 τριμήνων.
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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. 

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 5.10), επιβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις, τους 
διεθνείς οργανισμούς και την κυβέρνηση, διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας 
(είτε αυτές είχαν νομική υπόσταση ή εθιμικό χαρακτήρα) ώστε να μειωθεί σε μόνιμη 
βάση το εισοδηματικό μερίδιο των μισθωτών. Αυτό επιτεύχθηκε και υπήρξε έτσι, στην 
διάρκεια των ετών 2013 έως 2015, μετατόπιση του εισοδηματικού μεριδίου της εργα-
σίας σε χαμηλά επίπεδα (από το επίπεδο [1] στο επίπεδο [2], διάγραμμα 5.9) στα 
οποία και παρέμεινε μέχρι το τέλος του 2018. Στην συνέχεια, από το 2021:2 μέχρι το 
2022:2, δηλαδή μετά την οξεία φάση της υγειονομικής κρίσης, παρατηρείται νέα 
υποχώρηση του μεριδίου της εργασίας, η οποία μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 4 
μονάδες του ΑΕΠ οι οποίες προστίθενται στις περίπου 4,5 μονάδες μείωσης των 
ετών 2013-2015. Επομένως, πρόκειται για απώλεια περίπου 8,5 εκατοστιαίων μονά-
δων του ΑΕΠ. Πρόκειται για θεαματική αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος της 
εργασίας και προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μείωση αυτή θα ανακοπεί 
εκτός εάν υπάρξει στιβαρή παρέμβαση των εργατικών συνδικάτων. Όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα 5.10, η μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας μετά την οξεία φάση της 
υγειονομικής κρίσης δεν μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του λόγου προϊόντος / κε-
φαλαίου, ο οποίος περιγράφει πόσο αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το 
πάγιο κεφάλαιό τους και πόση ζήτηση υπάρχει.  
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Επομένως, οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την αύξηση της κερδοφορίας τους αποκλει-
στικά με την αύξηση των περιθωρίων κέρδους που προέρχεται από την συμπίεση των 
μισθών (βλ. στο ίδιο διάγραμμα).  
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Διάγραμμα 5.9. Εισοδηματι-
κό 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 
2022:2. Σύνολο της οικονο-
μίας. 
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Διάγραμμα 5.10. Μέσο περι-
θώριο κέρδους και λόγος προϊό-
ντος / κεφαλαίου. 

Μέσο περιθώριο κέρδους: Λό-
γος αποπληθωριστή ΑΕΠ προς 
μοναδιαίο κόστος εργασίας στον 
επιχειρηματικό τομέα. 

Λόγος προϊόντος / κεφαλαίου: 
καθαρή προστιθέμενη αξία % 
του καθαρού αποθέματος παγί-
ου κεφαλαίου στον επιχειρηματι-
κό τομέα. 

Περίοδος 2006:1 έως 2022:2.
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Στο διάγραμμα 5.11 φαίνεται ότι  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 σημαντικό 
βαθμό σε έκτακτους παράγοντες, όπως η καταγραφή πλοίων στην κυπριακή σημαία, 
σε αγορές αυτοκινήτων και σε κατασκευές κατοικιών, τα οποία δεν αποτελούν παρα-
γωγικό κεφάλαιο.  
Οκτώ έτη ταχείας οικονομικής μεγέθυνσης μετά την κρίση του 2013-2014, η ετήσια 
επένδυση παγίου κεφαλαίου παραμένει κατά 40% μικρότερη από το επίπεδο του 
2008 (διάγραμμα 5.11) και δεν παρουσιάζει καμμία ένδειξη αυξητικής τάσης. Η ανα-
ντιστοιχία υψηλής κερδοφορίας και χαμηλών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, που εμ-
φανίζεται στην Κύπρο ιδιαίτερα μετά το 2013-2014, δεν αποτελεί εθνική ιδιομορφία 
αλλά ένα από τα χαρακτηριστικά του νεοφιλελεύθερου καθεστώτος συσσώρευσης 
κεφαλαίου.  

Διάγραμμα 5.11. Ακαθάριστες και καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (σε στα-
θερές τιμές 2010). Περίοδος 2006:1 έως 2022:2. 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 
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Μετά την μείωση του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές του 2010) κατά 4,4% το 2020, υπήρξε 
κατά το 2021 αύξηση 6,6% η οποία επανέφερε το προϊόν περίπου στο επίπεδο του 
2019. Κατά το 2022, η αύξηση αναμένεται να ανέλθει σε 5,6% και το επίπεδο του 
ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές του 2010) να προσεγγίσει τα 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η 
προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,6% το 2022 αναλύεται σε αύξηση του ΑΕΠ 
ανά κάτοικο, ως αγοραστική δύναμη, κατά 3,8% και αύξηση του πληθυσμού 1,8%. Η 
προβλεπόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξηση του ΑΕΠ για το 2023 ανέρχεται 
σε +0,9% και η μείωση του ΑΕΠ ανά κάτοικο ανέρχεται σε 0,3%. Η επαναφορά του 
όγκου της παραγωγής στα προηγούμενα επίπεδά του ήδη από το 2021 και η περαιτέ-
ρω αύξησή του κατά το 2022 οδήγησαν στην πλήρη χρησιμοποίηση του παραγωγικού 
δυναμικού. Αυτό αντανακλάται στην μεταστροφή του παραγωγικού χάσματος της οι-
κονομίας από αρνητικές σε θετικές τιμές (όπου με τον όρο του παραγωγικού χάσμα-
τος, εννοούμε την απόσταση του ΑΕΠ από εκείνο το επίπεδο παραγωγής στο οποίο η 
οικονομία είναι ικανή να διατηρεί τις μακροοικονομικές ισορροπίες της). Έχουν πραγ-
ματοποιηθεί έτσι, συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη πληθωριστικών τά-
σεων.  

Διάγραμμα 6.1. Παραγωγικό χάσμα % του δυνητικού ΑΕΠ (2006-2022 και πρόβλεψη 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023, παραγωγικό χάσμα = εκατοστιαία διαφορά τρέ-
χοντος ΑΕΠ από το δυνητικό ΑΕΠ). 

 

Πιο συγκεκριμένα, ενώ κατά το 2020 το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2010) βρισκόταν 
κατά 2,0 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το δυνητικό ΑΕΠ (διάγραμμα 6.1) και 
ως συνέπεια η οικονομία βρισκόταν σε κατάσταση ύφεσης που συγκρατούσε τα ελ-
λείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και τις αυξήσεις των τιμών, το ΑΕΠ 
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κατά το 2022 διαμορφώθηκε σε 3,5 μονάδες υψηλότερα από το δυνητικό ΑΕΠ και για 
το 2023 προβλέπεται λόγω της επιβράδυνσης της παραγωγής να υπερβαίνει το δυνη-
τικό ΑΕΠ κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 
Αυτή η αύξηση βρίσκεται σε αναντιστοιχία τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27, οι 
οποίες ακόμα διαθέτουν μικρό μεν αλλά υπαρκτό αχρησιμοποίητο παραγωγικό 
δυναμικό. Το θετικό παραγωγικό χάσμα της Κύπρου αποτελεί ένδειξη ότι για την 
κάμψη του πληθωρισμού ενδέχεται να απαιτηθεί επιβράδυνση ή μείωση του ΑΕΠ 
μεγαλύτερη από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η επιβράδυνση (ή μείωση) της παραγωγής και της ζήτησης, επομένως η δημιουργία 
παραγωγικού χάσματος (δηλαδή μείωση του ΑΕΠ κάτω από το δυνητικό προϊόν) μπο-
ρεί να αποκλιμακώσει τον πληθωρισμό κατά ένα μέρος του. Στο διάγραμμα 6.2, φαί-
νεται η συσχέτιση μεταξύ του παραγωγικού χάσματος και του πληθωρισμού στην Κύ-
προ: όσο μικρότερο από το δυνητικό ΑΕΠ είναι το τρέχον ΑΕΠ, τόσο χαμηλότερος 
είναι ο πληθωρισμός. Ωστόσο, η επιβράδυνση του ΑΕΠ που προκαλείται από την άνο-
δο των επιτοκίων δεν αντιμετωπίζει τον εισαγόμενο πληθωρισμό διότι αυτός εξαρτάται 
από εξωγενείς παράγοντες.  
Διάγραμμα 6.2. Επίπτωση του παραγωγικού χάσματος % του δυνητικού ΑΕΠ στον 
πληθωρισμό (αποπληθωριστής του ΑΕΠ, τριμηνιαία στοιχεία 2006:1-2022:2, παρα-
γωγικό χάσμα = εκατοστιαία διαφορά τρέχοντος ΑΕΠ από το δυνητικό ΑΕΠ). 

  

Σημαντικό στοιχείο των μεταβολών του ΑΕΠ 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.  
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    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 
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Διάγραμμα 6.3. Η δημο-
σιονομική προσπάθεια 
(2010-2022) 

Δημοσιονομική προσπά-
θεια = σωρευτικές μετα-
βολές του δημοσιονομικού 
ισοζυγίου ως ποσοστό του 
δυνητικού ΑΕΠ, διορθω-
μένες με την επίπτωση 
του οικονομικού κύκλου, 
χωρίς τους τόκους).
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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 επενδυμένο 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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Οι ετήσιες μεταβολές της δημοσιονομικής προσπάθειας αναφέρονται στο διάγραμμα 
6.3 ως μεταβολές του δημοσιονομικού ισοζυγίου διορθωμένες με την επίπτωση του 
οικονομικού κύκλου (ή για συντομία κυκλικά διορθωμένο ισοζύγιο), ενώ οι μεταβολές 
αυτές αθροιστικά αναφέρονται ως δημοσιονομική προσπάθεια. Όπως φαίνεται στην 
καμπύλη της δημοσιονομικής προσπάθειας, κατά το 2015-2016 υπήρξε δημοσιονομι-
κή χαλάρωση . Αυτή η χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας ήταν ένας από 8

τους κινητήρες της ανάκαμψης κατά τα έτη 2015-2016. Στο διάγραμμα 6.4, φαίνεται 
ότι η μεταβολή της δημοσιονομικής προσπάθειας επηρεάζει, σε σημαντικό βαθμό, τις 
μεταβολές του ΑΕΠ της διετίας της ανάκαμψης 2015-2016 (αλλά και κατά τα υπόλοι-
πα έτη, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης και η δημοσιονομική προσπάθεια παρου-
σιάζουν αρνητική στατιστική συσχέτιση). Το 2020, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην διαδικασία αναπαραγωγής του 
συστήματος, η δημοσιονομική προσπάθεια χαλάρωσε θεαματικά, κατά 5,2 εκατο-
στιαίες μονάδες του ΑΕΠ προκειμένου να αντισταθμίσει το έλλειμμα ζήτησης που δη-
μιουργήθηκε από την υγειονομική κρίση. Επέτρεψε έτσι στην κοινωνική αναπαραγωγή 
να διατηρήσει τις βασικές της λειτουργίες ώστε να μπορεί εν συνεχεία να συνεχιστεί 
και η διαδικασία αξιοποίησης των κεφαλαίων. Από το 2021, όμως, δεν συνεχίστηκε 
η δημοσιονομική χαλάρωση και υπήρξε ένταση της δημοσιονομικής προσπά-
θειας, η οποία επωφελήθηκε από την σημαντική άνοδο του ΑΕΠ (σε σταθερές 
τιμές) κατά 6,6 εκατοστιαίες μονάδες που επανέφεραν το προϊόν στο περίπου 
στο επίπεδο του 2019. Η δημοσιονομική προσπάθεια συνεχίστηκε με κάπως μι-
κρότερη ένταση κατά το 2022 επωφελούμενη από την αύξηση του ΑΕΠ κατά 
5,8%.  

  
Όσον αφορά την συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην μεγέθυνση της 
οικονομίας, από το 2014 ανέλαβε σημαντικό ρόλο (διάγραμμα 6.5): η συμβολή των 
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην διαμόρφωση του ΑΕΠ μεταξύ 2015 και 2019 
ανήλθε σε περίπου 5 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως. Κατά το 2020, εξαιτίας της 
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 Χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας σημαίνει ότι για κάθε ένα έτος, το πλεόνασμα 8

του κυκλικά διορθωμένου δημοσιονομικού ισοζυγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μικρότερο από 
το προηγούμενο έτος.
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υγειονομικής κρίσης, η συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αφαίρεσε 3,9 
εκατοστιαίες μονάδες από την ετήσια οικονομική μεγέθυνση, τις οποίες όμως υπερ-
αναπλήρωσε κατά το 2021 προσθέτοντας περίπου 10 εκατοστιαίες μονάδες στο 
ΑΕΠ. Κατά το 2022 υπήρξε μικρή επιπλέον συμβολή των εξαγωγών στο ΑΕΠ (περίπου 
μία εκατοστιαία μονάδα) διότι ήδη αυτές είχαν επανέλθει κατά το 2021 κοντά στο 
επίπεδο που αντιστοιχούσε στα βασικά δεδομένα (εξωτερική ζήτηση και τιμές) τα 
οποία καθορίζουν τον όγκο των εξαγωγών. Ωστόσο, οι αυξήσεις των εισαγωγών αγα-
θών και υπηρεσιών, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.5 ακυρώνουν μονίμως κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της την συμβολή των εξαγωγών.  
Η μεγέθυνση του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης έδωσε ώθηση στην μεγέθυνση 
του ΑΕΠ κατά τα έτη 2015-2016 και συνέβαλε αποφασιστικά στην διατήρησή της σε 
υψηλά επίπεδα κατά τα έτη 2017-2019 και 2021-2022. Πιο συγκεκριμένα, ως αποτέ-
λεσμα της αύξησης του αριθμού απασχολουμένων και του μέσου πραγματικού μισθού, 
αυξήθηκε η αγοραστική δύναμη του αθροίσματος των αμοιβών εργασίας που 
καταβλήθηκαν στο σύνολο της οικονομίας. Αυτή η αγοραστική δύναμη μετατρά-
πηκε σε ζήτηση κατά ένα μεγάλο μέρος της, επειδή η ροπή προς κατανάλωση 
των μισθωτών είναι υψηλή, ιδιαίτερα όταν η ζήτηση βρίσκεται σε χαμηλό επίπε-
δο. Ως αποτέλεσμα, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης της αγοραστικής δύναμης των 
μισθών (προσαυξημένο με αναλήψεις από τις καταθέσεις) στράφηκε στην ιδιωτική κα-
τανάλωση. Η ισχυρή σχέση αιτιότητας μεταξύ της αγοραστικής δύναμης του συ-
νόλου των αμοιβών εργασίας και του όγκου της ιδιωτικής κατανάλωσης φαίνεται 
στο διάγραμμα 6.6.   
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 2022:2, εποχικά διορθωμένα, κινητοί μέσοι 2 τρι-
μήνων). 

     
Στο ίδιο διάγραμμα καθίσταται φανερό ότι η περιορισμένη, δεδομένων των περιστά-
σεων, μείωση στην αγοραστική δύναμη των μισθών κατά το 2020 συγκράτησε την 
ιδιωτική κατανάλωση μακριά από μια καταστροφική μείωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
κατά το τέλος της υπό εξέταση περιόδου, η αγοραστική δύναμη των μισθών παρουσί-
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ασε μηδενική αύξηση. Με δεδομένο ότι υπάρχει ισχυρή στατιστική συσχέτιση μεταξύ 
των δύο μεγεθών (μισθών και κατανάλωσης) θα πρέπει να αναμένουμε να παρατηρή-
σουμε επιβράδυνση και της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία θα έχει αρνητική επίπτω-
ση και στο ΑΕΠ (εκτός εάν παρέμβουν άλλοι, έκτακτοι, παράγοντες που θα ασκήσουν 
αντίρροπη, θετική, επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα).  
Στο διάγραμμα 6.7 φαίνεται η έντονη σχέση εξάρτησης μεταξύ ιδιωτικής κατανάλωσης 
και ΑΕΠ. Κατά το 2020:2 και 2020:3, οι μεταβολές της ιδιωτικής κατανάλωσης έναντι 
των αντίστοιχων τριμήνων του 2019, (α) συγκράτησαν την μείωση του ΑΕΠ μακριά από 
μια καταστροφική εξέλιξη, και (β) κατά το 2021 και 2022 η άνοδος της κατανάλωσης 
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψη της οικονομίας. Λαμβάνοντας υπόψη μας 
τον συνδυασμό των δύο διαγραμμάτων 6.6 και 6.7, διαπιστώνουμε ότι η οικονομική 
δραστηριότητα (το ΑΕΠ) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ιδιωτική κατανά-
λωση και αυτή με την σειρά της εξαρτάται από την αγοραστική δύναμη των μι-
σθών (δηλαδή από το γινόμενο του μέσου μισθού επί τον αριθμό απασχολουμέ-
νων). Επομένως, τόσο η αύξηση της απασχόλησης όσο και η αύξηση της αγορα-
στικής δύναμης του μέσου μισθού, αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες για την 
μεγέθυνση της οικονομίας. 

  

Στο διάγραμμα 6.8 φαίνεται η σχέση εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των εισαγωγών 
(αγαθών και υπηρεσιών) και της εσωτερικής ζήτησης (της οποίας η κυριότερη συνι-
στώσα είναι η ιδιωτική κατανάλωση). Αυτή η σχέση εξάρτησης των εισαγωγών από την 
εσωτερική ζήτηση οδήγησε κατά το 2015-2019 σε αύξησή τους, με αποτέλεσμα την 
δημιουργία ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Κατά το 2021-2022, η 
αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την αύξηση που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από 
την αύξηση της εγχώριας ζήτησης (διάγραμμα 6.8). Ενδέχεται αυτό να σηματοδοτεί 
διαρθρωτική αύξηση της διείσδυσης των εισαγωγών στην Κυπριακή αγορά, ενδέχεται 
όμως επίσης να αποτελεί μεταβατικό φαινόμενο σχετιζόμενο με την προσαρμογή της 
οικονομίας μετά την υγειονομική κρίση. Επομένως, θα χρειαστεί να περιμένουμε για 
να διαπιστώσουμε εάν πράγματι υπάρχει διαρθρωτική αύξηση της διείσδυσης των ει-
σαγωγών.  
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Διάγραμμα 6.7. Ιδιωτική 
κατανάλωση και ΑΕΠ (ετή-
σιες % μεταβολές, σε τιμές 
2010). 

Τριμηνιαία στοιχεία της πε-
ριόδου 2006:1 έως 2022:2, 
εποχικά διορθωμένα, κινητοί 
μέσοι 4 τριμήνων.
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Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί 
άνω όριο στην πορεία της οικονομικής μεγέθυνσης, διότι πρέπει να ελεγχθεί ώστε να 
μην προκαλεί αυξήσεις του εξωτερικού δανεισμού. Για να χαλαρώσει ο περιορισμός 
αυτός, που τίθεται στις προοπτικές ανάπτυξης εξαιτίας της ισχυρής ροπής προς τις 
εισαγωγές, θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για την αναχαίτιση της διείσδυσης των 
εισαγωγών στην εσωτερική αγορά. Με δεδομένο ότι στις σημερινές θεσμικές συνθή-
κες δεν υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα παραδοσιακά εργαλεία του 
διεθνούς εμπορίου (υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, δασμοί ή μη δασμολογικοί 
φραγμοί που αποθαρρύνουν τις εισαγωγές), η πολιτική που θα μπορούσε να συμβάλει 
στην κατεύθυνση περιστολής των εισαγωγών είναι η αναδιανομή του εισοδήματος από 
τα υψηλότερα προς τα χαμηλότερα εισοδήματα, διότι η ροπή προς εισαγωγές των 
ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη ροπή των 
χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Εάν μπορούσε να επιτευχθεί μια τέτοια 
αναδιανομή, τότε για κάθε μονάδα αύξησης της εσωτερικής ζήτησης θα είχαμε μικρό-
τερη διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά και αύξηση του δυνητικού ΑΕΠ, 
έτσι ώστε η οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο πριν προ-
σκρούσει στο εμπόδιο που αποτελεί ένα υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών.  

 
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. Κατά το 2021-2022, οι εισαγωγές αγαθών και υπη-
ρεσιών αφαίρεσαν, αθροιστικά, περίπου δέκα εκατοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό 
οικονομικής μεγέθυνσης αντισταθμίζοντας έτσι, περίπου εξ ολοκλήρου, την θετική 
συμβολή των εξαγωγών στο ΑΕΠ.   
Η μεγάλη εξάρτηση της Κυπριακής οικονομίας από τις εισαγωγές φαίνεται επίσης στο 
διάγραμμα 6.10. Ο μεγάλος βαθμός διείσδυσης των εισαγωγών στην εσωτερική αγο-
ρά, παρότι οφείλεται, σε κάποιο βαθμό, 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 
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2010). 

Τριμηνιαία στοιχεία της πε-
ριόδου 2006:1 έως 2022:2, 
εποχικά διορθωμένα, κινητοί 
μέσοι όροι 4 τριμήνων.
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που ανάγονται (α) στην άνιση διανομή του προϊόντος σε βάρος της εργασίας (επειδή 
τα υψηλά εισοδήματα παρουσιάζουν υψηλότερη ροπή προς τα εισαγόμενα προϊόντα) 
αλλά και (β) σε αδυναμίες της εγχώριας παραγωγής να υποκαταστήσει εισαγωγές. 

 

Ένα σημαντικό στοιχείο του τρόπου μεγέθυνσης της οικονομίας μετά το 2015, είναι 
ότι η αύξηση του ΑΕΠ οδηγεί σε σχεδόν ισόποση αύξηση της απασχόλησης. Όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 6.11, οι μεταβολές του αριθμού απασχολουμένων ακολούθη-
σαν πιστά τις μεταβολές του ΑΕΠ (αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την ίδια περί-
οδο οι μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας, παρέμειναν πολύ μικρές). Κατά 
την υγειονομική κρίση του πρώτου εξαμήνου του 2020, η μείωση του ΑΕΠ συνοδεύτη-
κε από μείωση της απασχόλησης πλην όμως σε μικρό βαθμό χάρη στην πολιτική κοι-
νωνικής αναπαραγωγής που ασκήθηκε τότε. Επειδή η μείωση του αριθμού των απα-
σχολουμένων κατά το 2020 ήταν περιορισμένη, εξίσου περιορισμένη ήταν και η άνο-
δος της απασχόλησης κατά το 2021=2022 ενώ αντιθέτως η μείωση του ΑΕΠ ήταν 
μεγάλη κατά το 2020 και ως αντιστάθμισμα ήταν επίσης μεγάλη η αύξησή του κατά το 
2021-2022. Αυτό εξηγεί την απόκλιση που παρατηρείται στο διάγραμμα 6.11 μεταξύ 
των δύο καμπυλών, του ΑΕΠ και του αριθμού απασχολουμένων κατά το 
2020:2-2022:2.  
Η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων συμβάλλει στην αύξηση της εσωτερικής 
ζήτησης και του ΑΕΠ, και ανήκει σε έναν πολλαπλασιαστή όπου η αρχική ώθηση που 
δέχτηκε το ΑΕΠ προκαλεί αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, οι οποίοι απο-
κτούν εισόδημα που δαπανούν και δίνουν έτσι νέα ώθηση στην αύξηση του προϊόντος 
κ.ο.κ. Αυτός ο χρηστός κύκλος απασχόλησης-ΑΕΠ, που δημιουργεί πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα έχει ως ανώτατο όριό του το δυνητικό ΑΕΠ, διότι οι αλλαγές πέραν 
αυτού του ορίου δεν είναι διατηρήσιμες επειδή συνοδεύονται από μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, ιδιαίτερα από διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και 
πληθωριστικές πιέσεις. 

Διάγραμμα 6.9. Η συμβολή 
των εισαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών στην διαμόρ-
φωση του ΑΕΠ 
(2005-2022).
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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 διαπραγματευτικό συσχετισμό δυνάμεων 
στην αγορά εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.  
Οι δύο μεταβλητές, του μέσου πραγματικού μισθού και του ποσοστού ανεργίας πα-
ρουσιάζουν ισχυρή στατιστική συσχέτιση, η οποία φαίνεται στο διάγραμμα 6.12: Η 
άνοδος της ανεργίας μετά το 2010 οδήγησε σε μειώσεις του μέσου μισθού, και αντι-
στρόφως, η μείωση της ανεργίας κατά το 2015-2022 οδήγησε σε αυξήσεις. Η αύξηση 
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Διάγραμμα 6.10. Διείσ-
δυση των εισαγωγών  
αγαθών και υπηρεσιών 
στην εσωτερική αγορά 
(2006:1-2022:2). 

Η διείσδυση των εισαγω-
γών στην εσωτερική αγο-
ρά, είναι το μερίδιο της 
εσωτερικής ζήτησης που 
καλύπτεται από εισαγό-
μενα προϊόντα.
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Διάγραμμα 6.11. ΑΕΠ και 
αριθμός απασχολουμέ-
νων (σε τιμές 2010, ετή-
σιες % μεταβολές, κινητοί 
μέσοι 4 τριμήνων).  

Τριμηνιαία στοιχεία της 
περιόδου 2006:1 έως 
2022:2, εποχικά διορθω-
μένα.
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του ποσοστού ανεργίας, στην διάρκεια της υγειονομικής κρίσης παρά το γεγονός ότι 
δεν απέκτησε εκρηκτικό χαρακτήρα, συνέβαλε στην μικρή μείωση του πραγματικού 
μισθού, του οποίου όμως οι αυξήσεις συνεχίστηκαν μετά το 2020 επειδή το ποσοστό 
ανεργίας βρίσκεται πλέον σε αρκετά χαμηλό επίπεδο (περίπου 7%) στο οποίο έχει 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη των μισθωτών.  
Ανάλογη αρνητική συσχέτιση με το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει και ο ονομαστικός 
μισθός (διάγραμμα 6.13). Η συσχέτιση όμως που είναι περισσότερο κατάλληλη για τις 
αναλύσεις μας, και πρέπει να χρησιμοποιούμε, είναι μεταξύ ποσοστού ανεργίας και 
πραγματικού μισθού, ή ακόμη καλύτερα μεταξύ ποσοστού ανεργίας και εισοδηματικού 
μεριδίου της εργασίας (διάγραμμα 5.9) επειδή το μέγεθος αυτό λαμβάνει υπόψη του 
και τις μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας.  

  

Εξετάζουμε στη συνέχεια τις μεταβολές των μισθών ως κόστος σε σχέση με τις τιμές 
επειδή επηρεάζουν την κερδοφορία του κεφαλαίου και επακόλουθα τις επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου. Η σχέση των μισθών με τις τιμές διαμεσολαβείται από το μοναδιαίο 
κόστος εργασίας που είναι ο λόγος του μέσου ονομαστικού μισθού προς την παραγω-
γικότητα της εργασίας. Επομένως, το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξάνεται ανάλογα 
με τον ονομαστικό μισθό και μειώνεται με την αύξηση της παραγωγικότητας. Η απου-
σία μακροχρόνιας ανοδικής τάσης της παραγωγικότητας της εργασίας σχετίζεται με 
το γεγονός ότι η οικονομία εισήλθε κατά το 2014-2016 σε φάση αποεπένδυσης και εν 
συνεχεία σε φάση επενδύσεων αποτελούμενες σε μεγάλο βαθμό από κτίρια και με-
ταφορικά μέσα, τα οποία μικρή μόνο επίπτωση έχουν στην παραγωγικότητα της ερ-
γασίας. Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρξε μεταφορά της τεχνολογικής και οργανωτικής 
προόδου στις παραγωγικές διαδικασίες μέσω των επενδύσεων. Η μικρή αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας που προέκυψε έτσι δεν συνέβαλε στην μείωση του 
μοναδιαίου κόστους εργασίας, το οποίο αναγκαστικά ακολούθησε τις μεταβολές του 
μέσου μισθού. Κατά το 2021-2022, η παραγωγικότητα παρουσίασε αύξηση, της οποί-
ας όμως τις αιτίες δεν είναι προς το παρόν εύκολο να διακρίνουμε (εάν δηλαδή είναι 
πρόσκαιρες αυξήσεις οφειλόμενες στην έξοδο από την ύφεση του 2020 ή εάν πρόκει-
ται για μόνιμες αυξήσεις προερχόμενες από αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής).  
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πραγματικός μισθός.  

Τριμηνιαία στοιχεία 
της περιόδου 2006:1 
έως 2022:2.

100



Διάγραμμα 6.13. Μέσος χρηματικός μισθός και ποσοστό ανεργίας (τριμηνιαία στοι-
χεία της περιόδου 2006:1 έως 2022:2, εποχικά διορθωμένα). 

 

 
Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος  παρουσίασε αύξηση από τον χειμώνα 9

του 2017, μετά από τις θεαματικές μειώσεις που είχαν προηγηθεί κατά τα έτη 
2013-2016 (διάγραμμα 6.14). Για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, παρατηρήθηκε αύξη-
ση επειδή υπήρξε η έκτακτη διαχείριση της οικονομίας κατά την έξαρση της υγειονο-
μικής κρίσης. Από το 2020:4, όμως, με την ανάκαμψη της παραγωγής, το μονα-
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Διάγραμμα 6.14. Ετήσιες 
% μεταβολές του μονα-
διαίου κόστους εργασίας 
στον επιχειρηματικό τομέα 
(κινητός μέσος τεσσάρων 
τριμήνων). 

Τριμηνιαία στοιχεία της 
περιόδου 2010:1 έως 
2022:2, εποχικά διορθω-
μένα.

 Το μοναδιαίο κόστος εργασίας ισούται με τον λόγο του μέσου ονομαστικού ακαθάριστου μι9 -
σθού προς την παραγωγικότητα της εργασίας.
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διαίο κόστος εργασίας μειώθηκε, επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε 
(είτε επειδή η παραγωγή ανέκτησε το χαμένο έδαφος είτε επειδή οι επιχειρήσεις προ-
έβησαν σε οργανωτικές αλλαγές) (διάγραμμα 6.14). 
Στο διάγραμμα 6.15, φαίνεται ότι οι τιμές των κυπριακών εξαγωγών αγαθών και υπη-
ρεσιών μειώθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (-1,7% έναντι του 2019:2) και 
αυξήθηκαν με την ανάκαμψη που ακολούθησε σε βαθμό κατά πολύ μικρότερο από τις 
τιμές εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει, όμως, να εξάγουμε το συ-
μπέρασμα ότι βελτιώθηκε η σχετική ανταγωνιστική θέση της Κύπρου όσον αφορά τις 
τιμές εξαγωγών διότι στον δείκτη τιμών των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
27, περιλαμβάνονται οι εξαγωγές ενέργειας και προϊόντων διυλιστηρίου.  
Από το διάγραμμα 6.15 φαίνεται ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Κύπρου είναι price 
takers, δηλαδή διαμορφώνουν τις τιμές τους με βάση τις τιμές του ανταγωνισμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Επίσης, στο διάγραμμα 6.16, φαίνεται ότι οι διακυμάνσεις του κόστους εργασίας δεν 
επηρεάζουν τις τιμές εξαγωγών, επομένως δεν έχουν επίπτωση στην ανταγωνιστικό-
τητα τιμής. Έχουν, όμως, επίπτωση στα κέρδη των εξαγωγικών επιχειρήσεων διότι 
όταν μειώνεται το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξάνονται τα περιθώρια 
κέρδους -και αντιστρόφως. Αυτές οι διαπιστώσεις ακυρώνουν όλους τους ισχυρισμούς 
της εργοδοτικής πλευράς και της κυρίαρχης οικονομικής θεωρίας σύμφωνα με τους 
οποίους η μείωση των μισθών (και επομένως του μοναδιαίου κόστους εργασίας) βελ-
τιώνει την ανταγωνιστικότητα.  
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Διάγραμμα 6.15. Τιμές Κυ-
πριακών εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών και αντίστοιχες 
τιμές Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τριμηνιαία στοιχεία της περιό-
δου 2006:1 έως 2022:2, επο-
χικά διορθωμένα.

Τιμές εξαγωγών 
αγαθών και  

 υπηρεσιών Κύπρου
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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 
μετατράπηκε μόνο σε μικρό βαθμό σε αποπληθωρισμό με αποτέλεσμα να αυξηθούν 
τα περιθώρια κέρδους, όχι μόνο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλά και για αυτές 
που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην εγχώρια αγορά (διάγραμμα 6.17). Το ίδιο φαινό-
μενο παρουσιάστηκε και κατά την περίοδο μετά το 2020:2 όταν οι τιμές του ΑΕΠ δεν 
ακολούθησαν την μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξάνο-
ντας έτσι την κερδοφορία στο υψηλότερο σημείο της μετά το 2006. 
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Διάγραμμα 6.16. Τιμές εξα-
γωγών αγαθών και υπηρε-
σιών και μοναδιαίο κόστος 
εργασίας στον επιχειρηματι-
κό τομέα. 

Τριμηνιαία στοιχεία της πε-
ριόδου 2006:1 έως 2022:2, 
εποχικά διορθωμένα.
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Διάγραμμα 6.17. Αποπλη-
θωριστής του ΑΕΠ, μονα-
διαίο κόστος εργασίας και 
απόδοση κεφαλαίου* στον 
επιχειρηματικό τομέα. 

* Η απόδοση κεφαλαίου 
είναι δείκτης κερδοφορίας 
και είναι ίση προς τον λόγο 
των μικτών κερδών προς το 
απόθεμα παγίου κεφαλαίου. 

Τριμηνιαία στοιχεία της πε-
ριόδου 2006:1 έως 2022:2, 
εποχικά διορθωμένα.

Μοναδιαίο κόστος 
εργασίας (αριστερή 

κλίμακα)

 Αποπληθωριστής       
 του ΑΕΠ (αριστερή 

κλίμακα)

Απόδοση κεφαλαίου  
(δεξιά κλίμακα)
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