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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η Κυπριακή οικονοµία, µετά το πλήγµα της Τουρκικής εισβολής το 1974, είχε µια 

ραγδαία ανάπτυξη που προήλθε από τον τοµέα των υπηρεσιών. Η εξειδίκευση στις 

υπηρεσίες είχε δύο αντιφατικές επιδράσεις στην αγορά εργασίας: 

• η ανάπτυξη του κλάδου του τουρισµού έδωσε ώθηση στη ζήτηση χαµηλής 

ποιότητας εργασίας (υπάλληλοι υπηρεσιών, πωλητές, ανειδίκευτοι εργάτες 

κλπ), ενώ  

• η ανάπτυξη άλλων κλάδων των υπηρεσιών οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης 

εργασίας των επαγγελµατιών και των υπαλλήλων γραφείου.  

Η ζήτηση εργασίας επαγγελµατιών και υπαλλήλων γραφείου ικανοποιήθηκε από την 

αυξηµένη προσφορά Κυπρίων αποφοίτων δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, το µεγαλύτερο σήµερα ποσοστό των Κυπρίων νεοεισερχοµένων στην 

αγορά εργασίας. Η έφεση όµως των Κυπρίων νέων για σπουδές σε ανώτερα και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και η συνεπακόλουθη αύξηση της προσφοράς 

υψηλής ποιότητας εργασίας, δεν συµβάδιζε µε την εξειδίκευση της οικονοµίας στον 

τουρισµό, ένα κλάδο µε µεγάλη ζήτηση εργασίας χαµηλής ποιότητας. Μια ‘διέξοδος’ 

στα διαρθρωτικά προβλήµατα της αγοράς εργασίας που είχαν δηµιουργηθεί ήταν η 

εισαγωγή χαµηλής ποιότητας εργασίας από το εξωτερικό για απασχόληση στις κενές 

θέσεις που οι Κύπριοι δεν ήταν πρόθυµοι να εργαστούν. 

Ένα άλλο σηµαντικό φαινόµενο που χαρακτηρίζει την Κυπριακή αγορά εργασίας τα 

τελευταία χρόνια είναι η µεγάλη αύξηση των οικιακών βοηθών. Αυτό κατά ένα µέρος 

ίσως να οφείλεται στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της Κυπριακής οικογένειας, 

δηλαδή η απασχόληση οικιακής βοηθού διευκολύνει τα µέλη του νοικοκυριού να 

έχουν περισσότερη ανάπαυση. Παράλληλα όµως η απασχόληση οικιακής βοηθού 

δυνατόν να έχει οικονοµικά κίνητρα, δηλαδή παρέχει στην Κύπρια γυναίκα τη 

δυνατότητα να εργαστεί και να εξασφαλίσει εισόδηµα µεγαλύτερο από το κόστος που 

συνεπάγεται η απασχόληση οικιακής βοηθού.2 

                                                 
2 Μια άλλη εξέλιξη που οδήγησε σε αύξηση των ξένων εργατών στην Κύπρο είναι η ανάπτυξη των 
υπεράκτιων υπηρεσιών, λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος. 
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Η εισαγωγή ξένων εργατών στην Κύπρο έχει γίνει αφορµή να ακούγονται συχνά 

επιχειρήµατα που δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένα. Για παράδειγµα λέγεται ότι οι ξένοι 

εργάτες µειώνουν την απασχόληση και τους µισθούς για τους ντόπιους εργάτες. Όµως 

έρευνες που έγιναν στο εξωτερικό δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, οι 

ξένοι εργάτες δυνατόν να προκαλέσουν αύξηση στο ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας 

αν η παραγωγικότητα τους είναι πιο υψηλή από τους ντόπιους εργάτες. Επίσης, µε το 

να λύουν διαρθρωτικά προβλήµατα της αγοράς εργασίας, οι ξένοι εργάτες συντείνουν 

στη διατήρηση οικονοµικής σταθερότητας.3 

Στην παρούσα µελέτη εξετάσαµε τις επιπτώσεις των ξένων εργατών στην 

απασχόληση και τους µισθούς στην Κύπρο, περιλαµβανοµένης της επίδρασης στη 

συµµετοχή των Κυπρίων γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Επίσης, εξετάσαµε την 

επίδραση που είχε στην αγορά εργασίας η τελωνειακή ένωση µε την Ευρώπη και τις 

διακρίσεις στις απολαβές µεταξύ ανδρών και γυναικών και µεταξύ των εργαζοµένων 

στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Πιο κάτω παραθέτουµε σύντοµη 

περίληψη και βασικά συµπεράσµατα της µελέτης. 

Συµµετοχή γυναικών στο εργατικό δυναµικό 

Παραδοσιακά οι γυναίκες στην Κύπρο αφιέρωναν µεγάλο µέρος του χρόνου τους 

στην οικογένεια, ενώ η συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας ήταν µικρή. Τις 

τελευταίες δεκαετίες αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει δραστικά, κυρίως λόγω της 

µεγάλης έφεσης για ανώτερες σπουδές µεταξύ των γυναικών. Παρόλα αυτά, ο ρόλος 

της γυναίκας-οικοκυράς εξακολουθεί να είναι έντονο χαρακτηριστικό της Κυπριακής 

κουλτούρας µε αποτέλεσµα ακόµη και σήµερα πολλές γυναίκες να µην συµµετέχουν 

στην αγορά εργασίας λόγω οικογενειακών ευθυνών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη 

φροντίδα των παιδιών.  

Η απασχόληση οικιακής βοηθού προσφέρεται ως λύση διότι για την Κύπρια γυναίκα η 

αµοιβή από τη συµµετοχή της στην αγορά εργασίας πιθανόν να είναι πιο υψηλή από 

το κόστος αγοράς οικιακής βοήθειας. Με την εφαρµογή οικονοµετρικών µεθόδων 

έχουµε εκτιµήσει την επίδραση που έχει η δαπάνη για οικιακή βοηθό και άλλα 

                                                 
3 Όµως, εντείνουν τις ανισότητες επειδή ανταγωνίζονται τους χαµηλόµισθους και συνδυάζονται µε τους 
υψηλόµισθους. 
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χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και των µελών του στην πιθανότητα συµµετοχής των 

γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Ειδικότερα, η ηλικία της γυναίκας έχει αρνητική 

επίδραση στην πιθανότητα συµµετοχής της στην αγορά εργασίας. Αντίθετα η 

επίδραση της µόρφωσης είναι θετική, για παράδειγµα γυναίκες µε τριτοβάθµια 

εκπαίδευση έχουν 30,3% µεγαλύτερη πιθανότητα να συµµετέχουν στην αγορά 

εργασίας σε σύγκριση µε γυναίκες που έχουν τα ίδια µε αυτή χαρακτηριστικά αλλά 

µόνο πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  

Όσον αφορά την επίδραση των οικιακών βοηθών, αυτή φαίνεται ότι είναι θετική όµως 

πολύ µικρή (ενισχύεται κάπως όταν υπάρχουν µικρά παιδιά στην οικογένεια). Κατά 

συνέπεια, οι εκτιµήσεις µας δείχνουν ότι η απασχόληση οικιακής βοηθού είναι ‘είδος 

πολυτελείας’, µε την έννοια ότι διευκολύνει περισσότερο την οικογένεια να έχει 

µεγαλύτερη ανάπαυση παρά τη σύζυγο να συµµετέχει στην αγορά εργασίας.  

Επίδραση ξένων εργατών στους µισθούς  

Κάποιος δυνατόν να ισχυριστεί ότι η εισαγωγή ξένων εργατών έχει συγκρατήσει την 

αύξηση των µισθών, δεδοµένου ότι οι κλάδοι που είχαν τη µεγαλύτερη αύξηση στις 

απολαβές (υπηρεσίες) είχαν τη µικρότερη αύξηση στο ποσοστό ξένων εργατών. 

Όµως αυτή η αρνητική σχέση δεν είναι ισχυρή. Εξάλλου, εκτός από την παρουσία 

των ξένων εργατών, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις απολαβές, 

όπως το µορφωτικό επίπεδο, ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου κλπ. Εποµένως για να 

εξαχθούν συµπεράσµατα όλοι γενικά οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των 

απολαβών πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

Έχουµε εκτιµήσει την επίδραση των ξένων εργατών (και άλλων παραγόντων όπως το 

επίπεδο µόρφωσης, ηλικία, επάγγελµα, τοµέας απασχόλησης κλπ) στις απολαβές 

στα πλαίσια οικονοµετρικής ανάλυσης. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, φαίνεται ότι η 

αύξηση του ποσοστού των ξένων εργατών είχε κάποια αρνητική επίδραση στην 

αύξηση των απολαβών µεταξύ 1991/92 και 1996/97. Για παράδειγµα, στον κλάδο των 

ξενοδοχείων και εστιατορίων σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας οι εβδοµαδιαίες 

απολαβές το 1996/97 ήταν κατά ΛΚ15,3 πιο χαµηλές από το επίπεδο που θα ήταν αν 

δεν υπήρχε η αύξηση των ξένων εργατών που παρατηρήθηκε µεταξύ του 1991/92 και 
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του 1996/97. Στους υπόλοιπους κλάδους η συγκράτηση της αύξησης των απολαβών 

λόγω ξένων εργατών την ίδια χρονική περίοδο εκτιµάται από ΛΚ10 µέχρι ΛΚ14,4. 

Όµως τα αποτελέσµατα αυτά πρέπει να ερµηνευτούν µε επιφυλάξεις διότι δεν είναι 

στατιστικά ισχυρά (οι παράµετροι έχουν µεγάλη απόκλιση). Επίσης, δυνατόν το 

µειωµένο επίπεδο µισθών σε κλάδους που εργάζονται ξένοι να είναι αποτέλεσµα της 

φυγής των ντόπιων εργατών από αυτόν τον κλάδο για να εργαστούν σε άλλους 

κλάδους που προσφέρουν ευκαιρίες για µεγαλύτερες απολαβές. Αυτός ο ισχυρισµός 

ενισχύεται και από τις επιδράσεις στην απασχόληση που εξετάζουµε πιο κάτω.  

Επίδραση ξένων εργατών στην απασχόληση 

Η εισαγωγή ξένων εργατών προβάλλεται συχνά σαν αιτία για µείωση της 

απασχόλησης ντόπιων εργατών, ιδιαίτερα στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα 

της οικονοµίας. Από την άλλη, η εισαγωγή ξένων εργατών δυνατόν να ωθεί τους 

Κύπριους να µεταπηδούν από κλάδους του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα σε 

κλάδους του τοµέα των υπηρεσιών, όπου οι απολαβές και συνθήκες απασχόλησης 

είναι πιο ελκυστικές.  

Για επαλήθευση του πιο πάνω ισχυρισµού έχουµε εκτιµήσει την επίδραση που έχουν 

οι ξένοι εργάτες (καθώς και άλλοι παράγοντες) στην πιθανότητα απασχόλησης σε 

κάποιο τοµέα (περιλαµβανοµένης και της µη απασχόλησης). Από τις εκτιµήσεις µας 

προκύπτει ότι αν διπλασιαστεί το ποσοστό των ξένων εργατών, θα µειωθεί η 

πιθανότητα απασχόλησης Κυπρίων εργατών στον πρωτογενή τοµέα κατά 0,9%, στη 

µεταποίηση κατά 9,6%, στις κατασκευές κατά 5,6%, ενώ στις υπηρεσίες η πιθανότητα 

αυτή θα αυξηθεί κατά 16,1%.  

Με άλλα λόγια, η αύξηση των ξένων εργατών αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησης 

των Κυπρίων στον τοµέα των υπηρεσιών και µειώνει την πιθανότητα απασχόλησης 

τους σε άλλους τοµείς της οικονοµίας, ιδιαίτερα σε κλάδους του δευτερογενή τοµέα 

(µεταποίηση και κατασκευές). Φαίνεται ότι η αύξηση των ξένων εργατών στον τοµέα 

των υπηρεσιών δεν υποκαθιστά αλλά συµπληρώνει την απασχόληση των Κυπρίων. 

Με άλλα λόγια, η παρουσία ξένων εργατών στους κλάδους των υπηρεσιών συντελεί 
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στην περαιτέρω ανάπτυξή τους που οδηγεί σε δηµιουργία περισσοτέρων θέσεων 

εργασίας για τους Κυπρίους.  

Τέλος, η επίδραση των ξένων εργατών στην πιθανότητα κάποιος να µείνει άνεργος 

(να µην απασχοληθεί σε κανένα τοµέα) είναι µηδέν. Αυτό, σε συνδυασµό µε τα πιο 

πάνω αποτελέσµατα, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η παρουσία ξένων εργατών δεν 

έχει καµιά επίδραση στο επίπεδο της απασχόλησης. Απλά επηρεάζει τη διάρθρωση 

της απασχόλησης, όπως εξηγήσαµε προηγουµένως.  

Τελωνειακή ένωση µε την ΕΕ 

Η τελωνειακή ένωση της Κύπρου µε την ΕΕ οδήγησε σε µείωση γενικά των δασµών 

σε όλα τα προϊόντα της µεταποίησης, µε εξαίρεση τον κλάδο των τροφίµων όπου 

υπήρξε µικρή αύξηση της τάξης του 2,3%. Στους υπόλοιπους κλάδους η µείωση 

κυµαινόταν µεταξύ 9% (χαρτοβιοµηχανίες, εκτυπώσεις και εκδόσεις) και 62% (είδη 

από µέταλλο, µηχανές και µεταφορικά µέσα), ενώ ο µέσος όρος της µείωσης για 

όλους τους κλάδους ήταν 38%.  

Η επίδραση της τελωνειακής ένωσης στην απασχόληση δεν ήταν η ίδια σε όλους τους 

κλάδους της µεταποίησης. Ο κλάδος τροφίµων παρουσίασε άνοδο τόσο στην 

απασχόληση όσο και στην προστιθέµενη αξία, ενώ στην περίπτωση του κλάδου 

ένδυσης υπάρχει σηµαντική πτώση της απασχόλησης µετά το 1988, που 

ακολουθείται από πτώση και της προστιθέµενης αξίας µετά το 1991. Στον κλάδο της 

ξυλείας παρατηρείται πτώση της απασχόλησης από το 1985 που ακολουθείται από 

κάποια άνοδο µετά το 1991 και ακολούθως πτώση µετά το 1995 ενώ στον κλάδο του 

χαρτιού παρατηρείται πιο έντονη κυκλική κίνηση της απασχόλησης. 

Εξετάσαµε στα πλαίσια οικονοµετρικής ανάλυσης την επίδραση της τελωνειακής 

ένωσης στην τάση (trend) της απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι στην 

περίπτωση του κλάδου τροφίµων, ο αριθµός των ατόµων που απασχολούνται 

συνεχώς αυξάνεται την περίοδο που εξετάζουµε, ενώ στους άλλους κλάδους αρχικά 

αυξάνεται και ακολούθως µειώνεται. Επιπλέον παρατηρείται µια σηµαντική αλλαγή 

της σχέσης αυτής από το 1988 και µετά µόνο στις περιπτώσεις των κλάδων της 

ξυλείας και του χαρτιού, όπου στην πρώτη περίπτωση φαίνεται να υπάρχει µείωση 
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του ρυθµού πτώσης και στη δεύτερη µείωση του ρυθµού ανόδου του επιπέδου της 

απασχόλησης. 

Τα αποτελέσµατα, γενικά, δείχνουν ότι µετά το 1987 υπήρξε µείωση της 

παραγωγικότητας στη µεταποίηση που οδήγησε σε µείωση της ανταγωνιστικότητας 

της. Αυτή οφειλόταν κυρίως στο συνδυασµό δύο παραγόντων: µειωµένη συµβολή της 

τεχνολογίας και αλλαγή στη δοµή της αγοράς (µικρότερος µονοπωλιακός έλεγχος). Η 

τελευταία δυνατόν να ήταν αποτέλεσµα της µείωσης της δασµολογικής προστασίας 

µετά το 1987. Καθώς η ανταγωνιστικότητα επηρεάζει τη ζήτηση για εργατικό 

δυναµικό, τα παραπάνω ευρήµατα αποτελούν ένδειξη ότι η µείωση στο ρυθµό 

αύξησης της απασχόλησης πιθανόν να οφειλόταν στη µείωση της δασµολογικής 

προστασίας. 

∆ιακρίσεις στην αγορά εργασίας  

Σε µια ανταγωνιστική αγορά εργασίας ο κάθε εργαζόµενος αµείβεται σύµφωνα µε την 

(οριακή) παραγωγικότητά του. Στο βαθµό που η παραγωγικότητα αντανακλά σε 

χαρακτηριστικά του εργαζόµενου (ακαδηµαϊκά προσόντα, επαγγελµατική κατάρτιση, 

εµπειρία κλπ) οι παρατηρούµενες διαφορές στο µισθό εξηγούνται από διαφορές στα 

χαρακτηριστικά αυτά. Αν αυτό δεν συµβαίνει τότε οι διαφορές στο µισθό αποδίδονται 

σε µισθολογικές διακρίσεις.  

Ο µέσος όρος των εβδοµαδιαίων απολαβών στην Κύπρο την περίοδο 1996/97 ήταν 

ΛΚ141,5. Η µέση τιµή εβδοµαδιαίων απολαβών ήταν ΛΚ166,5 για τους άνδρες και 

ΛΚ106,8 για τις γυναίκες. Επίσης, οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα παρουσιάζονται 

να έχουν κατά µέσο όρο 50% υψηλότερες απολαβές από αυτούς που εργάζονται 

στον ιδιωτικό τοµέα (ΛΚ188,5 σε σύγκριση µε ΛΚ125,6). 

Ένα εύλογο ερώτηµα είναι κατά πόσο οι διαφορές στις απολαβές µεταξύ ανδρών-

γυναικών και µεταξύ δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα είναι αποτέλεσµα διακρίσεων ή 

οφείλονται σε διαφορές στην παραγωγικότητα. Για να απαντήσουµε το ερώτηµα αυτό 

χρησιµοποιήσαµε ένα οικονοµετρικό µοντέλο που συνδέει τις διαφορές στο µισθό 

µεταξύ ατόµων µε χαρακτηριστικά όπως το φύλο, ο τοµέας απασχόλησης, η ηλικία, το 

επίπεδο µόρφωσης, το επάγγελµα, η οικογενειακή κατάσταση κλπ. Αν δύο άτοµα 
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έχουν διαφορετικές απολαβές χωρίς να διαφέρουν σε τίποτε άλλο εκτός από το φύλο, 

τότε θεωρούµε ότι η διαφορά στις απολαβές τους συνιστά διακρίσεις. Το ίδιο ισχύει 

και για άτοµα που απασχολούνται στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα: αν τα άτοµα αυτά 

έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, µόρφωση, επάγγελµα κλπ) οι διαφορές 

στις απολαβές τους ερµηνεύονται ως αποτέλεσµα διακρίσεων.4  

∆ιακρίσεις µεταξύ ανδρών-γυναικών 

Η διαφορά στις απολαβές των ανδρών και γυναικών δεν είναι βέβαια µόνο Κυπριακό 

φαινόµενο. Στις χώρες µέλη της ΕΕ καθώς και στις υπό ένταξη χώρες οι απολαβές 

των γυναικών είναι γύρω στο 75% των απολαβών των ανδρών. Επίσης, µεταξύ 1995-

1999, παρατηρείται γενικά µια µείωση της διαφοράς στις απολαβές των δύο φύλων. Η 

Κύπρος όµως, µε τις απολαβές των γυναικών να είναι κάτω του 70% των απολαβών 

των ανδρών, παρουσιάζει τη χειρότερη εικόνα στην Ευρώπη µε µόνη εξαίρεση την 

Πορτογαλία.  

Από τις εκτιµήσεις µας προκύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικές διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών των οποίων οι απολαβές είναι κατά µέσον όρο 40% περίπου πιο κάτω από 

τις απολαβές των ανδρών µε τα ίδια χαρακτηριστικά. Οι διακρίσεις στις απολαβές 

είναι πιο έντονες στις ηλικίες 30-40 και ακολούθως µειώνονται µε την αύξηση της 

ηλικίας. Επίσης, οι διακρίσεις είναι µεγαλύτερες ανάµεσα σε άτοµα χαµηλής 

µόρφωσης. Αυτό πιθανόν σχετίζεται µε το ότι αυτά τα άτοµα ασχολούνται κυρίως µε 

χειρονακτικές εργασίες όπου οι άνδρες έχουν φυσικό πλεονέκτηµα.5 

∆ιακρίσεις µεταξύ δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα 

Οι διακρίσεις στις απολαβές ανάµεσα στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα είναι κατά µέσο 

όρο πολύ µικρότερες από τις διακρίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατά κανόνα οι 

διακρίσεις αυτές είναι προς όφελος των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και 
                                                 
4 Επιπλέον, για την αποφυγή µεροληπτικών αποτελεσµάτων, στις εκτιµήσεις µας λαµβάνεται υπόψη η 
δυνατότητα οι διαφορές στις απολαβές να οφείλονται σε αυτοεπιλογή (self-selection). 
5 Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αποδώσει κανείς σε διακρίσεις τις όποιες διαφορές στις απολαβές 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατά ορισµένους διαφορές στις απολαβές που εξηγούνται από διαφορές 
στις φυσικές ικανότητες δεν είναι διακρίσεις διότι αντανακλούν διαφορές στην (οριακή) παραγωγικότητα. 
Κατά άλλους είναι διακρίσεις γιατί φυσικές αδυναµίες του ενός ή του άλλου φύλου δεν δικαιολογούν 
διαφοροποίηση στο µισθό. 
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αυξάνονται µε την ηλικία. Ίσως αυτό να είναι συνέπεια του ότι οι µισθολογικές 

αυξήσεις στη δηµόσια υπηρεσία είναι αυτόµατες και οι προαγωγές βασίζονται 

περισσότερο στα χρόνια υπηρεσίας παρά στην παραγωγικότητα του εργαζόµενου. 

Αντίθετα, στον ιδιωτικό τοµέα η αρχαιότητα δεν λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. 

Όσον αφορά τις διακρίσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα κατά µορφωτικό 

επίπεδο, άτοµα χωρίς αναγνωρισµένη µόρφωση έχουν ψηλότερες απολαβές στον 

ιδιωτικό από ότι στο δηµόσιο τοµέα. Αυτό συνδέεται µε τη µεγάλη σηµασία που έχουν 

τα τυπικά προσόντα στη δηµόσια υπηρεσία: ικανά άτοµα που δεν έχουν τυπικά 

προσόντα κατατάσσονται σε χαµηλές κλίµακες στο δηµόσιο τοµέα µε αποτέλεσµα να 

µειονεκτούν σε σύγκριση µε τις απολαβές που θα είχαν στον ιδιωτικό τοµέα.6 

Όµως, πέραν από τα άτοµα χωρίς καµιά µόρφωση, οι διακρίσεις στις απολαβές είναι 

προς όφελος των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και αυξάνονται µέχρι το επίπεδο 

της ανώτερης (κολεγιακής) µόρφωσης. Εδώ είναι µια άλλη όψη του ‘ισοπεδωτικού’ 

χαρακτήρα του κρατικού µισθολογίου, δηλαδή το ότι πέραν από ένα σηµείο τα 

ακαδηµαϊκά προσόντα δεν παίζουν σοβαρό ρόλο σε ποια κλίµακα θα τοποθετηθεί ο 

δηµόσιος υπάλληλος.  

Συνδυασµένες διακρίσεις ανδρών-γυναικών και δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα 

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς τους άνδρες που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα 

έχουµε υπολογίσει τις διακρίσεις σε βάρος (α) των γυναικών στο δηµόσιο τοµέα, (β) 

των γυναικών στον ιδιωτικό τοµέα και (γ) των ανδρών στον ιδιωτικό τοµέα.  

Όσον αφορά τους άνδρες, αυτοί που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα πλεονεκτούν σε 

σχέση µε αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα στις ηλικίες άνω των 40, αυτό 

όµως δεν συµβαίνει µε τις ηλικίες κάτω των 40. Εδώ ισχύει αυτό που είπαµε πριν, 

δηλαδή οι απολαβές εξαρτώνται περισσότερο από τα χρόνια υπηρεσίας στο δηµόσιο 

παρά στον ιδιωτικό τοµέα.  

                                                 
6 Εδώ κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι η διαφορά στις απολαβές αυτών των εργαζοµένων είναι 
ένα µέτρο των µη χρηµατικών πλεονεκτηµάτων (ωράριο, συνθήκες εργασίας κλπ) που έχει ο δηµόσιος 
τοµέας σε σύγκριση µε τον ιδιωτικό. 
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Οι γυναίκες στον ιδιωτικό τοµέα έχουν το µεγαλύτερο µειονέκτηµα από πλευράς 

απολαβών, ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες ηλικίες. Σε σχέση µε τους άνδρες ηλικίας 30-40 

ετών στο δηµόσιο τοµέα, γυναίκες της ίδιας ηλικίας στον ιδιωτικό τοµέα έχουν 46% 

µικρότερες απολαβές, ενώ η διαφορά αυτή αυξάνεται στα 69% για γυναίκες ηλικίας 

50-60 ετών. Οι γυναίκες ηλικίας 50-60 ετών που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα είναι 

η οµάδα που βρίσκεται στη χειρότερη θέση από πλευράς διακρίσεων. 

Οι άνδρες στο δηµόσιο τοµέα µε αναγνωρισµένη µόρφωση πλεονεκτούν, π.χ. άνδρες 

µε µόνο µέση εκπαίδευση έχουν 11% µεγαλύτερες απολαβές στο δηµόσιο από ότι 

στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ οι διακρίσεις υπέρ των ανδρών µε ανώτερη εκπαίδευση που 

εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα αυξάνονται σε 25%. Σε όλα τα επίπεδα µόρφωσης οι 

γυναίκες στο δηµόσιο τοµέα µειονεκτούν από πλευράς απολαβών σε σύγκριση µε 

τους άνδρες.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα τελευταία χρόνια η αγορά εργασίας στην Κύπρο έχει υποστεί σηµαντικές 

διαρθρωτικές αλλαγές που συνδέονται µε την Ευρωπαϊκή πορεία της οικονοµίας και 

την εξειδίκευσή της στις υπηρεσίες, ιδιαίτερα τον τουρισµό. Μερικά ερωτήµατα που 

προκύπτουν είναι:  

• Ποιες ήταν οι πρόσφατες αλλαγές στην απασχόληση, την ανεργία, το ποσοστό 

συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, τους µισθούς και άλλα 

χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην Κύπρο; 

• Πώς η µεγάλη εισροή ξένων εργατών στην Κύπρο επηρέασε τη συµµετοχή, την 

απασχόληση και το επίπεδο του µισθού των Κυπρίων εργαζοµένων; 

• Ποιοι τοµείς της οικονοµίας και ποιοι εργαζόµενοι έχουν υποστεί το µεγαλύτερο 

κόστος ή όφελος από την εισαγωγή ξένων εργατών και από την Ευρωπαϊκή 

εναρµόνιση;  

• Υπάρχουν διακρίσεις µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και µεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην Κύπρο ή πρόκειται για µισθολογικές διαφορές που εξηγούνται 

από διαφορές στην παραγωγικότητα; 

Ερευνούµε τα πιο πάνω ερωτήµατα χρησιµοποιώντας στατιστικές και οικονοµετρικές 

µεθόδους µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων πολιτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά 

µέτρα για άµβλυνση των αρνητικών και ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων της 

Ευρωπαϊκής εναρµόνισης και της εισαγωγής ξένων εργατών. 

Οικιακές βοηθοί  

Οι οικιακές βοηθοί αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού που 

εισάγεται από το εξωτερικό. Για παράδειγµα το 1998, 5952 ξένοι εργάτες ήταν 

οικιακοί βοηθοί. Το µέσο µέγεθος οικογένειας στην Κύπρο το 1997 ήταν 3,3 άτοµα 

(Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97) και ο πληθυσµός 657,9 χιλιάδες 

(∆ηµογραφική Έκθεση 1997). Εποµένως, το 1998 κατά µέσο όρο, ένα στα 37 

νοικοκυριά απασχολούσαν οικιακή βοηθό.  

Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται σε ποιο βαθµό η εισαγωγή οικιακών βοηθών:  
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• έχει οδηγήσει σε αύξηση της συµµετοχής του γυναικείου πληθυσµού στο εργατικό 

δυναµικό ή 

• είναι αποτέλεσµα αύξησης του βιοτικού επιπέδου των Κυπριών και, κατά 

συνέπεια, ζήτησης περισσότερης ανάπαυσης (leisure) των µελών της Κυπριακής 

οικογένειας.  

Επίσης, θα εξεταστεί σε ποιο βαθµό η εξασφάλιση οικιακής βοήθειας έχει επιδράσει 

θετικά στο µισθό της εργαζόµενης Κύπριας γυναίκας µε αποτέλεσµα τη µείωση των 

µισθολογικών διακρίσεων σε βάρος της.  

Επίδραση των ξένων εργατών 

Η εισαγωγή ξένων εργατών στην Κύπρο παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα 

εξασφάλισης χαµηλόµισθης εργασίας και συχνά προβάλλεται ως αιτία µείωσης του 

µισθού και της απασχόλησης του Κύπριου εργαζόµενου.  

Όµως το επιχείρηµα αυτό δεν έχει διερευνηθεί µε επιστηµονικές µεθόδους και 

στατιστικά στοιχεία. ∆εν γνωρίζουµε σε ποιο βαθµό έχει συµπιεσθεί ο µισθός ή/και η 

απασχόληση των Κυπρίων εργαζοµένων λόγω της εισαγωγής ξένων εργατών και 

πώς οι επιδράσεις αυτές εµφανίζονται στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας και 

τα διάφορα επαγγέλµατα. Πόσο µεγαλύτερη είναι η επίδραση στους τοµείς της 

µεταποίησης, οικοδοµών, γεωργίας και τουρισµού από άλλους τοµείς; Πόσο έχουν 

επηρεαστεί οι εργαζόµενοι σε χειρονακτικά και άλλα επαγγέλµατα που συνδέονται µε 

ανειδίκευτη εργασία σε σύγκριση µε εργαζοµένους σε άλλα επαγγέλµατα;  

Η διερεύνηση των πιο πάνω ερωτηµάτων αναµένεται να οδηγήσει σε συµπεράσµατα 

που δυνατόν να χρησιµεύσουν στον καθορισµό στόχων πολιτικής. 

Ευρωπαϊκή Εναρµόνιση 

Το 1987 άρχισε η σταδιακή κατάργηση των δασµών στα Ευρωπαϊκά προϊόντα και 

εφαρµογή του κοινού Ευρωπαϊκού δασµολογίου στα προϊόντα τρίτων χωρών, που 

ολοκληρώθηκε το 1997. Τώρα η Κύπρος καλείται να εναρµονίσει επίσης την έµµεση 

φορολογία µε την αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση των ειδικών φόρων στα καπνά και 
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οινοπνευµατώδη, αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο, µείωση του ειδικού φόρου στα 

αυτοκίνητα κλπ.  

Υπάρχει ο ισχυρισµός ότι η Ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και η συνεπακόλουθη 

κατάργηση της δασµολογικής προστασίας που είχαν διάφοροι τοµείς της Κυπριακής 

οικονοµίας (π.χ. η µεταποίηση) οδήγησε στη συµπίεση των µισθών για µείωση του 

κόστους παραγωγής και αντιµετώπιση του ξένου ανταγωνισµού. Από την άλλη 

ορισµένοι ισχυρίζονται ότι η ελεύθερη εξαγωγή προϊόντων στην Ευρώπη και άλλες 

χώρες ωθεί την ανάπτυξη των εξαγωγών, βελτιώνει τις δυνατότητες απασχόλησης και 

έχει θετική επίδραση στους µισθούς των απασχολουµένων, ιδιαίτερα στους κλάδους 

των υπηρεσιών.  

Χρειάζεται εποµένως να διερευνηθεί πώς και πόσο έχει επηρεαστεί το εργατικό 

δυναµικό κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, είδος απασχόλησης, επάγγελµα 

κλπ. Πρέπει επίσης να διερευνηθούν οι επιδράσεις που αναµένεται να έχουν στην 

απασχόληση και µισθό οι αναµενόµενες και πιθανολογούµενες αλλαγές, όπως η 

αύξηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στα καπνά και οινοπνευµατώδη, αύξηση του 

φόρου στο πετρέλαιο, µείωση του ειδικού φόρου στα αυτοκίνητα και αλλαγές στο 

φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων.  

Στην παρούσα µελέτη εξετάζουµε την επίδραση που είχε η τελωνειακή ένωση µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στην απασχόληση και τους µισθούς στην Κύπρο µε σκοπό την 

εξαγωγή συµπερασµάτων πολιτικής. 

∆ιακρίσεις 

Η αγορά εργασίας δέχεται τις επιδράσεις των θεσµών και των αξιών στα πλαίσια των 

οποίων λειτουργεί. Οι κανόνες που ισχύουν για τη διαµόρφωση των µισθών στο 

δηµόσιο τοµέα είναι διαφορετικοί από αυτούς που ισχύουν στον ιδιωτικό τοµέα. Η 

συµπεριφορά του γυναικείου εργατικού δυναµικού διαφέρει από τη συµπεριφορά του 

ανδρικού εργατικού δυναµικού. Επίσης πολλοί µακροοικονοµικοί παράγοντες (π.χ. ο 

ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας, οι συντεχνίες και η ΑΤΑ) καθώς και τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά των εργαζοµένων (π.χ. το επίπεδο µόρφωσης, η ηλικία και το 

επάγγελµα) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις εργασιακές σχέσεις.  
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Αποτέλεσµα αυτής της ανοµοιογένειας στην αγορά εργασίας είναι η ύπαρξη 

διακρίσεων, δηλαδή διαφορές στο µισθό που δεν στηρίζονται στην παραγωγικότητα. 

Οι διακρίσεις αυτές χρειάζονται αντιµετώπιση διότι είναι άδικες και ενεργούν ως 

τροχοπέδη στην οικονοµική ανάπτυξη, αφού οδηγούν σε µη ορθολογική αξιοποίηση 

του εργατικού δυναµικού της χώρας.  

Εµπειρική ανάλυση  

Η έρευνα βασίζεται σε εµπειρικά στοιχεία για την απασχόληση ξένων εργατών κατά 

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, τις αλλαγές στους δασµούς καθώς και τα ατοµικά 

στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών του 1991/2 και 1996/7. Στα 

στοιχεία αυτά περιέχονται πληροφορίες για τη συµµετοχή (participation) στο εργατικό 

δυναµικό, την απασχόληση και την αµοιβή των εργαζοµένων κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας, επάγγελµα κλπ. Επίσης, τα στοιχεία αυτά καλύπτουν την περίοδο 

που εκτυλίχθηκε το φαινόµενο της εισαγωγής ξένων εργατών στην Κύπρο και της 

ολοκλήρωσης της τελωνειακής ένωσης. Κατά συνέπεια παρέχουν πληροφόρηση για 

ανάλυση πολλών από τα ερωτήµατα που εγείρονται πιο πάνω.  



16 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Κυπριακή οικονοµία, µετά το καταστροφικό πλήγµα που δέχθηκε από την Τουρκική 

εισβολή το 1974, είχε µια ραγδαία ανάπτυξη και κατατάσσεται µεταξύ των χωρών που 

η διεθνής βιβλιογραφία έχει χαρακτηρίσει ‘οικονοµικά θαύµατα’ των τελευταίων 

δεκαετιών του 20ου αιώνα.7  

Επίσης, η δοµή της οικονοµίας σήµερα είναι πολύ διαφορετική από ότι ήταν τη 

δεκαετία του 1960. Ο πρωτογενής τοµέας, που το 1960 αποτελούσε το ένα τέταρτο 

της οικονοµίας και απασχολούσε πέραν του 45% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, 

αναπτύχθηκε πολύ αργά ενώ ο τριτογενής τοµέας αναπτύχθηκε ραγδαία (κυρίως ο 

τουρισµός). Ο δευτερογενής τοµέας αρχικά επεκτάθηκε βοηθούµενος από έντονο 

κρατικό προστατευτισµό, ακολούθως όµως άρχισε να συρρικνώνεται για να φθάσει 

στο 10,9% του ΑΕΠ το 1998, από το 19,8% που ήταν το 1978. 

Στο πρώτο τµήµα του κεφαλαίου παραθέτουµε στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη του 

συνόλου και της δοµής του εργατικού δυναµικού στην Κύπρο την περίοδο 1985-1999 

(2000), καθώς και στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού συµµετοχής των 

ανδρών και γυναικών. Στο δεύτερο τµήµα του κεφαλαίου παραθέτουµε στοιχεία για τη 

διαχρονική πορεία της απασχόλησης από την Τουρκική εισβολή µέχρι το 1999. Για 

την περίοδο αυτή εξετάζουµε επίσης τις διαρθρωτικές αλλαγές στην απασχόληση, 

τόσο από πλευράς των τοµέων της οικονοµίας όσο και από πλευράς επαγγελµάτων.  

Το τρίτο τµήµα του κεφαλαίου επικεντρώνεται στη διαχρονική πορεία της ανεργίας 

στη µετά την εισβολή περίοδο και αναλύει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά σε σχέση 

µε το φύλο, τον τοµέα της οικονοµίας, το επάγγελµα και το επίπεδο µόρφωσης των 

ανέργων. Το τέταρτο και τελευταίο τµήµα του κεφαλαίου περιγράφει συνοπτικά τα 

διαρθρωτικά προβλήµατα της Κυπριακής αγοράς εργασίας που συνδέονται µε την 

εισαγωγή ξένων εργατών στην Κύπρο. Στο ίδιο τµήµα αναφέρονται επίσης µερικά 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης ξένων εργατών στην Κύπρο. 

                                                 
7 J. Temple, The New Growth Evidence, Journal of Economic Literature, vol. 37, pp. 112-156, 1999. 
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1.1  Εργατικό δυναµικό  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.1 την περίοδο 1985-2000, ο συνολικός πληθυσµός της 

Κύπρου αυξήθηκε κατά 126,7 χιλιάδες και ο πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας (15 µέχρι 

64 ετών) αυξήθηκε κατά 96,7 χιλιάδες. 

Πίνακας 1.1: Συνολικός πληθυσµός και πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας 
 (1985, 1990-2000, σε χιλιάδες)  

Άντρες Γυναίκες Σύνολο 
Έτος 

Σύνολο Εργάσιµοι % Σύνολο Εργάσιµες % Σύνολο Εργάσιµοι % 
1985 271308 172044 63,4 273293 173482 63,5 544601 345526 63,4 
1990 292486 185270 63,3 294656 186277 63,2 587142 371547 63,3 
1991 300254 190693 63,5 302814 191814 63,3 603068 382507 63,4 
1992 308522 196475 63,7 310696 197198 63,5 619218 393673 63,6 
1993 313900 200300 63,8 315900 200900 63,6 629800 401200 63,7 
1994 318200 203400 63,9 320100 203500 63,6 638300 406900 63,7 
1995 321800 206900 64,3 323500 206300 63,8 645300 413200 64,0 
1996 325000 210000 64,6 326800 208900 63,9 651800 418900 64,3 
1997 328000 213300 65,0 329900 211700 64,2 657900 425000 64,6 
1998 330700 216800 65,6 332600 214700 64,6 663300 431500 65,1 
1999 332400 219500 66,0 334400 217100 64,9 666800 436600 65,5 
2000 335200 223000 66,5 336100 219200 65,2 671300 442200 65,9 

Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Όσον αφορά την ηλικιακή δοµή του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας την περίοδο 1985-

2000, το ποσοστό ατόµων µεταξύ 15-24 χρόνων παρέµεινε αµετάβλητο για τους 

άντρες αλλά αυξήθηκε οριακά για τις γυναίκες. Αντίθετα, το ποσοστό ατόµων µεταξύ 

25-54 χρόνων αυξήθηκε δραµατικά. Αυτοί οι αριθµοί δείχνουν την τάση του 

πληθυσµού να γερνά, φαινόµενο που παρατηρείται επίσης στην Ευρώπη και άλλες 

αναπτυγµένες οικονοµίες.  

Το ∆ιάγραµµα 1.1 δείχνει το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό (το εργατικό 

δυναµικό διαιρεµένο µε τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας) κατά φύλο την περίοδο 

1985-99. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό αυξήθηκε την 

περίοδο 1985-89, όµως ακολούθως άρχισε να µειώνεται. Το 1999 ήταν 72,0%. Το 

ποσοστό συµµετοχής των αντρών στο εργατικό δυναµικό µειώθηκε από 93,9% το 

1985 σε 88,4% το 1999. Σε αντίθεση, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στο 

εργατικό δυναµικό αυξήθηκε από 50,5% το 1985 σε 55,5% το 1999.  
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∆ιάγραµµα 1.1: Ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό κατά φύλο (1985-99) 
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Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1997, 1998, 1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η νεαρότερη σε ηλικία οµάδα (15-24 

χρόνων), είχε µειωνόµενο ποσοστό συµµετοχής, πιθανόν λόγω του αυξανόµενου 

αριθµού των νέων που επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση 

ανώτερων ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών προσόντων σε τριτοβάθµια 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Κύπρο και το εξωτερικό. Όπως θα ανέµενε κανείς, το 

υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό είναι για άτοµα (άνδρες και 

γυναίκες) ηλικίας 25-54 και το χαµηλότερο για άτοµα ηλικίας 55-64. 

1.2  Απασχόληση 

Η ραγδαία ανάπτυξη της Κυπριακής οικονοµίας µετά την Τουρκική εισβολή του 1974 

άλλαξε σηµαντικά τη δοµή της οικονοµίας. Ο πρωτογενής τοµέας, που το 1960 

αποτελούσε το ένα τέταρτο της οικονοµίας και απασχολούσε πέραν του 45% του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, αναπτύχθηκε πολύ αργά σε σχέση µε τους άλλους 

τοµείς. Αντίθετα, ο τριτογενής τοµέας αναπτύχθηκε ραγδαία (κυρίως ο κλάδος 

υπηρεσιών που συνδέονται µε τον τουρισµό, π.χ. ξενοδοχεία και εστιατόρια). Ο 

δευτερογενής τοµέας, ενώ αµέσως µετά την εισβολή επεκτάθηκε (βοηθούµενος από 

τον κρατικό προστατευτισµό) ακολούθως άρχισε να συρρικνώνεται για να φθάσει στο 

10,9% του ΑΕΠ το 1998, από το 19,8% του ΑΕΠ που ήταν το 1978. 
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Οι δοµικές αλλαγές στην επικερδή απασχόληση, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1.2, 

αντικατοπτρίζουν τάσεις σε ένα µεγάλο αριθµό αναπτυγµένων χωρών. Στην 

περίπτωση της Κύπρου οι δοµικές αυτές αλλαγές επιταχύνθηκαν λόγω της Τουρκικής 

εισβολής. Για παράδειγµα, το φαινόµενο συρρίκνωσης του πρωτογενούς τοµέα σε 

περιόδους ανάπτυξης της οικονοµίας ήταν περισσότερο έντονο στην Κύπρο µετά το 

1974 λόγω κατοχής της πλέον εύφορης γης από τους Τούρκους. Το µερίδιο του 

πρωτογενούς τοµέα στην απασχόληση µειώθηκε από 27,5% το 1975 σε 9,7% το 

1999, ενώ την ίδια περίοδο το µερίδιο του τριτογενούς τοµέα αυξήθηκε από 46,9% σε 

68,3%. Το µερίδιο του δευτερογενούς τοµέα στην απασχόληση παρουσίασε αρχικά 

αύξηση (από 25,6% το 1978 σε 33,7% το 1980), όµως ακολούθως η τάση αυτή 

αντιστράφηκε µε αποτέλεσµα το µερίδιο του τοµέα στην απασχόληση να µειωθεί στο 

22,1% το 1999. 

Πίνακας 1.2: Απασχόληση κατά τοµέα σε χιλιάδες (1975, 1980, 1985, 1990-99) 

∆ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας 
Έτος Πρωτογενής 

τοµέας 
Μεταποίηση 

και 
ηλεκτρισµός

Κατα-
σκευές 

 

Ξενοδοχεία 
εστιατόρια 
και εµπόριο 

Μεταφορές 
και 

επικ/νωνίες

Άλλες 
υπηρεσίες 

Σύνολο 

1975 37,1 25,7 8,9 22,3 7,4 33,6 135,0 
1980 38,6 41,4 22,0 33,7 9,5 42,8 188,0 
1985 37,3 46,3 21,4 47,3 12,6 52,9 217,8 
1990 35,5 49,8 23,2 61,1 15,3 68,5 253,4 
1991 32,8 49,4 24,5 61,0 15,4 71,1 254,2 
1992 33,0 49,5 25,5 66,6 16,2 74,8 265,6 
1993 32,2 46,3 25,0 67,4 16,8 77,6 265,3 
1994 30,8 45,9 24,8 70,8 17,8 82,7 272,8 
1995 31,3 45,2 25,7 74,6 18,5 86,7 282,0 
1996 30,7 43,4 25,3 76,0 18,8 90,5 284,7 
1997 27,7 42,0 24,9 76,5 19,2 93,7 284,0 
1998 28,1 40,9 24,1 77,6 19,6 96,7 287,0 
1999 28,2 39,9 24,2 78,7 19,9 100,0 290,9 

    Πηγή:  Εργατικές Στατιστικές 1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Αυτές οι εξελίξεις αντανακλούν στην αγορά εργασίας της Κυπριακής οικονοµίας. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2, το 1975 η απασχόληση στην Κυπριακή οικονοµία 

ήταν 135 χιλιάδες άτοµα ενώ µέχρι το 1999 ο αριθµός αυτός υπερδιπλασιάστηκε.8 

Παράλληλα, µε την πάροδο του χρόνου ο επικερδώς απασχολούµενος πληθυσµός 

µετακινείται, αρχικά από τον πρωτογενή στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα και 

                                                 
8 Ο όρος ‘Κυπριακή οικονοµία’ δεν περιλαµβάνει το κατεχόµενο µέρος της Κύπρου. 
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ακολούθως (µετά το 1990) από τον πρωτογενή και το δευτερογενή στον τριτογενή 

τοµέα.  

Τα ποσοστά απασχόλησης κατά επάγγελµα παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 1.2 για 

τις χρονιές 1989, 1995 και 1999. Το επάγγελµα των υπαλλήλων υπηρεσιών και 

πωλητών, γίνεται τόσο το 1995 όσο και το 1999 πρώτο σε ποσοστό απασχόλησης 

γεγονός που αντανακλά στο µεγάλο µερίδιο του τουρισµού στην Κυπριακή οικονοµία. 

Σηµαντική αύξηση είχαν επαγγέλµατα που συνδέονται µε τον τοµέα των υπηρεσιών, 

για παράδειγµα αυξήθηκε σηµαντικά το µερίδιο των υπαλλήλων γραφείου στην 

απασχόληση. Αντίθετα, επαγγέλµατα που συνδέονται µε εξειδικευµένους εργάτες 

(τεχνικοί, τεχνίτες και χειριστές µηχανηµάτων) είχαν µείωση στο µερίδιο 

απασχόλησης, λόγω συρρίκνωσης της µεταποίησης. Η διαφορά που φαίνεται 

ανάµεσα στους γεωργούς του 1989/95 και στους γεωργούς του 1999, οφείλεται σε 

αλλαγές στον τρόπο συλλογής πληροφοριών. 

Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι αλλαγές στη δοµή της απασχόλησης που 

σηµειώθηκαν τα τελευταία χρόνια αντανακλούν τη στροφή της Κυπριακής οικονοµίας 

από τον πρωτογενή και δευτερογενή στον τριτογενή τοµέα. 

∆ιάγραµµα 1.2: Κατανοµή απασχόλησης κατά επάγγελµα (1989, 1995 και 1999) 
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 Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 
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1.3  Ανεργία  

Ο Πίνακας 1.3 δείχνει τα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο για τα χρόνια 1975, 1980, 

1985 και την περίοδο 1990-99. Το πρώτο εξάµηνο του 1974, το εγγεγραµµένο9 

ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο ήταν κατά µέσο όρο µόλις 1,5%. Μετά, όµως, την 

Τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974, η ανεργία στην Κύπρο αυξήθηκε δραµατικά. 

Το δεύτερο εξάµηνο του 1974 η ανεργία έφτασε το 29,6%. Η οικονοµία όµως 

ανέκαµψε µετά την εισβολή πολύ γρήγορα: το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε στο 3,1% 

το 1977 και µέχρι το 1980 µειώθηκε ακόµα περισσότερο στο 2,0%. Από τότε η 

ανεργία στην Κύπρο κυµαίνεται γύρω στο 3,0%, ένα αξιόλογο επίτευγµα αν λάβει 

κανείς υπόψη την εµπειρία άλλων χωρών κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.  

Πίνακας 1.3: Ποσοστό ανεργίας και κατανοµή κατά φύλο (1975, 1980, 1985, 1990-99) 

Έτος Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
1975 16,9 - - 
1980 2,0 1,6 2,6 
1985 3,3 2,9 4,2 
1990 1,8 1,4 2,5 
1991 3,0 2,2 4,4 
1992 1,8 1,3 2,6 
1993 2,7 1,8 4,1 
1994 2,7 2,0 3,8 
1995 2,6 1,9 3,7 
1996 3,1 2,3 4,3 
1997 3,4 2,7 4,5 
1998 3,4 2,9 4,2 
1999 3,6 3,1 4,7 

Πηγή: Εργατικές Στατιστικές, 1997, 1998, 1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Όσον αφορά την κατανοµή κατά φύλο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.3, σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου 1974-1999 η ανεργία είναι κατά κανόνα µεγαλύτερη µεταξύ 

των γυναικών. Επίσης, είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι οι Εργατικές Στατιστικές 

δείχνουν ότι περισσότερες γυναίκες παρά άντρες µένουν άνεργες για µακροχρόνιο 

διάστηµα. Αυτό ίσως συνδέεται µε τη συρρίκνωση των τοµέων της Κυπριακής 

οικονοµίας που παραδοσιακά απασχολούσαν γυναίκες, όπως τα είδη ένδυσης και 

υπόδησης που έχασαν τη δασµολογική προστασία που απολάµβαναν µέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 1990.  

                                                 
9 Από το 1999 και µετά, έρευνα για το εργατικό δυναµικό εκτελείται σε επίπεδο νοικοκυριών από το 
Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών πάνω σε ετήσια βάση. Στοιχεία για την ανεργία θα ετοιµάζονται επίσης 
µε βάση αυτή την έρευνα. 
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Το ∆ιάγραµµα 1.3 παρουσιάζει τον αριθµό των ανέργων ως ποσοστό της συνολικής 

ανεργίας στους ευρύτερους τοµείς της οικονοµίας (πρωτογενή, δευτερογενή και 

τριτογενή) και µεταξύ των νεοεισερχοµένων στο εργατικό δυναµικό την περίοδο 1982-

2000. Το µερίδιο του πρωτογενούς τοµέα στην ανεργία µειώθηκε από 5,2% το 1982 

σε 1,6% το 2000. Αντίθετα, το µερίδιο του τριτογενούς τοµέα είχε σηµαντική αύξηση 

από 28,2% το 1982 σε 58,9% το 2000. Η µεγαλύτερη ανεργία στον τριτογενή τοµέα, 

63,9%, σηµειώθηκε το 1991 λόγω του πολέµου στον Κόλπο και τη συνεπακόλουθη 

µείωση στον τουρισµό.  

∆ιάγραµµα 1.3: Ποσοστό ανέργων κατά τοµέα (1982-2000) 
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Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1992 µέχρι 1999, και άλλες Πηγές, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Το µερίδιο του δευτερογενούς τοµέα στην ανεργία ήταν σχετικά χαµηλό την περίοδο 

1989-92 αλλά µετά αυξήθηκε, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την παρακµή του τοµέα της 

µεταποίησης. Αυτή η παρακµή παρατηρήθηκε µετά τη σταδιακή κατάργηση των 

δασµών βάσει των συµφωνιών για τελωνειακή ένωση της Κύπρου µε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα) το 1987. Το µερίδιο των 

νεοεισερχοµένων στην ανεργία µειωνόταν σταδιακά κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1982-2000, από 33% το 1982 στο 6,5% το 2000. ∆εδοµένου ότι το επίπεδο της 

ανεργίας στην Κύπρο δεν άλλαξε σηµαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 1982-

2000, οι δοµικές αυτές αλλαγές αντικατοπτρίζουν την αυξανόµενη κυριαρχία των 

υπηρεσιών και υπονοούν µεγαλύτερη ανεργία τριβής σε αυτόν τον τοµέα.  
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Το ∆ιάγραµµα 1.4 δείχνει την αλλαγή στο επίπεδο της ανεργίας κατά επαγγελµατική 

οµάδα τα έτη 1992, 1995, 1999 και 2000. Η ανεργία µειώθηκε σταδιακά ανάµεσα 

στους γραφείς και στους επαγγελµατίες. Αυτό είναι φυσιολογικό δεδοµένου ότι τα 

επαγγέλµατα αυτά ανήκουν στον τριτογενή τοµέα που αναπτύχθηκε σηµαντικά τη 

δεκαετία 1990-2000. Αντίθετα, η ανεργία αυξήθηκε σηµαντικά ανάµεσα στους 

ανειδίκευτους εργάτες, και στους υπάλληλους υπηρεσιών και πωλητές. Οι 

ανειδίκευτοι εργάτες είχαν γενικά το ψηλότερο µερίδιο ανεργίας τα έτη 1999 και 2000 

µε ποσοστά 21% και 23% αντίστοιχα. Γενικά, η ανεργία αυξήθηκε για τις 

περισσότερες επαγγελµατικές οµάδες που απασχολούνται κυρίως στη µεταποίηση 

που επηρεάστηκε αρνητικά από την απώλεια της δασµολογικής προστασίας µετά την 

εφαρµογή της συµφωνίας για  τελωνειακή ένωση µε την ΕΕ. 

∆ιάγραµµα 1.4: Μερίδιο ανεργίας κατά επάγγελµα (1992, 1995, 1999 και 2000) 
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Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1997 µέχρι 1999 και άλλες Πηγές, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Ο Πίνακας 1.4 καταγράφει τα µερίδια ανεργίας κατά επίπεδο µόρφωσης και φύλο. 

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση εδώ είναι το µεγάλο µερίδιο των αποφοίτων 

πανεπιστηµίου στους ανέργους στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Έκτοτε 

παρατηρείται µια πτώση στο ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων πανεπιστηµίου µε το 

µικρότερο ποσοστό ανεργίας να εµφανίζεται το έτος 2000 (16,6%). Αντίθετα, το 

ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε µόρφωση δηµοτικού έχει αυξηθεί αρκετά τα 

τελευταία χρόνια. 
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Πίνακας 1.4: Ποσοστό ανεργίας κατά επίπεδο µόρφωσης και φύλο (1980, 1990-2000) 

Επίπεδο µόρφωσης 1980 1990 1991 1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000 

Σύνολο: Καθόλου 1,8 0,7 1,1 1,0 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 
             ∆ηµοτικό 28,4 19,9 24,1 22,5 26,6 27,0 27,2 27,4 29,5 28,1 

               Γυµνάσιο 41,4 43,8 42,0 42,5 43,8 44,6 44,8 43,6 43,2 45,8 
             Τεχνική 6,3 4,9 5,5 5,0 6,6 6,3 7,3 8,3 8,1 8,9 

             Πανεπιστήµιο 22,1 30,7 27,4 29,0 21,8 21,1 19,8 19,9 18,5 16,6 
           
Άντρες: Καθόλου 0,9 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 
             ∆ηµοτικό 37,0 24,2 23,5 22,5 23,0 23,8 26,3 28,9 29,2 26,9 

               Γυµνάσιο 34,6 38,6 37,7 38,8 39,7 41,0 41,3 39,0 39,3 41,4 
             Τεχνική 10,0 8,5 10,2 9,0 11,5 11,3 12,3 13,2 13,4 15,1 

             Πανεπιστήµιο 17,2 28,3 28,1 28,8 25,0 23,2 19,4 18,0 17,5 16,0 
           
Γυναίκες: Καθόλου 3,0 1,0 1,6 1,1 1,5 1,4 1,1 0,7 0,6 0,6 
             ∆ηµοτικό 17,8 15,8 24,5 22,5 29,7 29,6 28,1 25,7 29,9 29,3 

               Γυµνάσιο 49,8 48,7 45,5 45,7 47,3 47,5 48,0 48,5 46,9 49,9 
             Τεχνική 1,5 1,4 1,7 1,6 2,3 2,2 2,7 3,1 3,0 3,1 

             Πανεπιστήµιο 27,8 33,1 26,8 29,2 19,2 19,3 20,1 21,9 19,6 17,1 
           

     Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1992 µέχρι 1999, και άλλες Πηγές, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Οι αλλαγές στα ποσοστά ανεργίας στον Πίνακα 1.4 αντικατοπτρίζουν αλλαγές στη 

δοµή της οικονοµικής δραστηριότητας (την αύξηση των υπηρεσιών σε βάρος της 

γεωργίας και της µεταποίησης) αλλά και αλλαγές στον αριθµό των ατόµων σε κάθε 

επίπεδο µόρφωσης που συµµετέχουν στο εργατικό δυναµικό. Το πρώτο πιθανόν να 

ευθύνεται για τη µείωση του ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων πανεπιστηµίου, ενώ 

το δεύτερο µάλλον ευθύνεται για την αύξηση στο ποσοστό ανεργίας των γυναικών µε 

µόρφωση δηµοτικού µεταξύ 1990 και 2000.  

Επίσης, όσον αφορά την ανεργία στις διάφορες ηλικιακές οµάδες, αυτή µειώθηκε τα 

τελευταία χρόνια ανάµεσα σε άτοµα κάτω των 30 ετών, παρέµεινε περίπου στα ίδια 

επίπεδα ανάµεσα σε άτοµα ηλικίας µεταξύ 30-40, και αυξήθηκε ανάµεσα σε άτοµα 

άνω των 40 χρόνων. Επίσης, έχει σηµειωθεί µεγάλη αύξηση στην ανεργία µεταξύ των 

γυναικών ηλικίας άνω των 50 χρόνων τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι αλλαγές µπορεί 

να αντιπροσωπεύουν γενικές τάσεις αναδόµησης (restructuring) της οικονοµίας και 

την αυξηµένη ζήτηση για νέα προσόντα (π.χ. χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

γνώσεις πληροφορικής) τα οποία βρίσκονται πιο εύκολα ανάµεσα στους νέους. 
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1.4  Ξένοι εργάτες 

Τα τελευταία χρόνια η έφεση των Κυπρίων νέων για σπουδές σε ανώτερα και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και η εξειδίκευση τους σε εργασία υψηλής ποιότητας, 

δεν συνάδει µε την εξειδίκευση της οικονοµίας στον τουρισµό, ένα κλάδο που απαιτεί 

εργασία χαµηλής ποιότητας. Αυτό οδήγησε την αγορά εργασίας στον κλάδο του 

τουρισµού σε µεγάλη ‘στενότητα’. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1.5, οι κατηγορίες 

υπάλληλοι υπηρεσιών-πωλητές και ανειδίκευτοι εργάτες παρουσιάζουν τη 

µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ κενών θέσεων και ανεργίας, δηλαδή υπάρχει µεγάλη 

προσφορά θέσεων εργασίας σε σχέση µε τον αριθµό που ζητά απασχόληση σε αυτά 

τα επαγγέλµατα.10  

Από την άλλη, η ανάπτυξη των υπολοίπων κλάδων των υπηρεσιών (όπως ο 

χρηµατοπιστωτικός, ο ασφαλιστικός κλπ) οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης εργασίας 

των επαγγελµατιών και των υπαλλήλων γραφείου, ζήτηση η οποία ικανοποιήθηκε 

λόγω της αυξηµένης προσφορά Κυπρίων αποφοίτων Λυκείου και ιδρυµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που αποτελούν σήµερα το µεγαλύτερο ποσοστό των 

νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας. 

∆ιάγραµµα 1.5: Μέσος αριθµός απασχολουµένων και κενών θέσεων (1992-2000) 
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   Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1992 µέχρι 1999, και άλλες Πηγές, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 
                                                 
10 Οι αριθµοί στο ∆ιάγραµµα 1.5 δείχνουν τους µέσους όρους για την περίοδο 1992-2000. Οι κενές 
θέσεις και ο αριθµός των ατόµων αναφέρονται σε ετήσιους µέσους όρους. 
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Η διέξοδος στα διαρθρωτικά προβλήµατα που δηµιούργησε στην αγορά εργασίας η 

ραγδαία αύξηση του βιοτικού επιπέδου και η ανάπτυξη του τουρισµού στην Κύπρο 

ήταν η εισαγωγή χαµηλής ποιότητας εργασίας από το εξωτερικό για απασχόληση στις 

κενές θέσεις που δεν µπορούσαν να πληρωθούν από Κύπριους.  

Ένα άλλο σηµαντικό φαινόµενο που χαρακτηρίζει την Κυπριακή αγορά εργασίας τα 

τελευταία χρόνια είναι η µεγάλη αύξηση ζήτησης οικιακών βοηθών. Κατά ένα µέρος, 

ίσως αυτό να οφείλεται στη σηµαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της Κυπριακής 

οικογένειας, δηλαδή η απασχόληση οικιακής βοηθού γίνεται για να ικανοποιηθεί η 

ζήτηση περισσότερης ανάπαυσης από τα µέλη του νοικοκυριού.  

Παράλληλα όµως η απασχόληση οικιακής βοηθού δυνατό να είναι µια απόφαση που 

έχει οικονοµικά κίνητρα, δηλαδή παρέχει στην Κύπρια γυναίκα τη δυνατότητα να 

εργαστεί και να εξασφαλίσει εισόδηµα µεγαλύτερο από το κόστος που συνεπάγεται η 

απασχόληση οικιακής βοηθού. Αυτό το επιχείρηµα βρίσκει απήχηση και από το ότι 

έχει σηµειωθεί σηµαντική αύξηση στο ποσοστό των γυναικών που ακολουθούν 

σπουδές σε τριτοβάθµια εκπαίδευση και αποκτούν ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά 

προσόντα. Το ερώτηµα κατά πόσο το κίνητρο για την απασχόληση οικιακής βοηθού 

είναι η αύξηση της ανάπαυσης ή της προσφοράς εργασίας της Κυπριακής οικογένειας 

θα µας απασχολήσει αργότερα, στο Κεφάλαιο 3 της µελέτης.  

Για τους ίδιους λόγους που έχουµε αναφέρει στην περίπτωση του τουρισµού, η 

ζήτηση εργασίας για απασχόληση στο νοικοκυριό δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί 

από την εγχώρια προσφορά εργασίας, εποµένως και εδώ η διέξοδος στο 

διαρθρωτικό αυτό πρόβληµα ήταν η εισαγωγή ξένων εργατών. Μάλιστα, όπως δείχνει 

ο Πίνακας 1.5, οι ξένοι εργάτες που απασχολούνται ως οικιακοί βοηθοί είναι 

περισσότεροι από αυτούς που απασχολούνται στον τοµέα του τουρισµού (ξενοδοχεία 

και εστιατόρια).  

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι µια άλλη µεγάλη εξέλιξη που οδήγησε σε αύξηση της 

παρουσίας ξένων εργατών στην Κύπρο είναι η ανάπτυξη των υπεράκτιων 

υπηρεσιών, λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος που παραχωρεί η Κύπρος 

στις εταιρείες αυτές. Παρά το µεγάλο αριθµό Κυπρίων που απασχολούνται στις 

εταιρείες αυτές, πολλά στελέχη τους είναι ξένοι υπήκοοι. Στον Πίνακα 1.5 οι 
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απασχολούµενοι στις υπεράκτιες εταιρείες κατατάσσονται στην κατηγορία ‘Άλλες 

υπηρεσίες’.  

Πίνακας 1.5: Απασχόληση ξένων εργατών κατά τοµέα απασχόλησης (1996-99) 

1996 1997 1998 1999 Τοµέας 
Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % 

A. Νοικοκυριά 4648 - 5380 - 5952 - 6613 - 

B. Αγορά         
Πρωτογενής τοµέας 1508 4,91 1744 6,30 1745 6,21 1992 7,06
Μεταποίηση κλπ 2089 4,81 2107 4,97 2101 5,13 2314 5,80
Κατασκευές 1334 5,27 1500 6,02 1490 6,18 1653 6,83
Eµπόριο 1827 3,97 2611 5,58 2738 5,73 3345 6,97
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 2799 9,33 2722 9,16 3288 10,96 4117 13,41
Άλλες υπηρεσίες 2516 2,30 3246 2,88 3398 3,51 4025 4,02

 Σύνολο 16721 5,87 19310 6,79 20712 7,20 24059 8,27

Πηγή:  Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών, Εργατικές Στατιστικές 1998, 1999 (στοιχεία του 
Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ 

Η αγορά οικιακών βοηθών στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό τα 

τελευταία χρόνια. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε τους διάφορους παράγοντες που 

συνδέονται µε τη γενικότερη ζήτηση οικιακής βοήθειας, που περιλαµβάνει και τις 

εξωτερικές οικιακές βοηθούς. 

Αρχικά εξετάζουµε τη σχέση µεταξύ της ζήτησης οικιακής βοηθού και των 

δηµογραφικών χαρακτηριστικά του νοικοκυριού (αριθµός και ηλικία µελών στην 

οικογένεια). Για παράδειγµα, είναι η ζήτηση οικιακής βοηθού µεγαλύτερη σε 

οικογένειες µε περισσότερα µέλη και πώς συνδέεται µε την ύπαρξη παιδιά µικρής 

ηλικίας καθώς και µε ανάπηρα και ηλικιωµένα άτοµα στην οικογένεια;  

Το δεύτερο τµήµα του κεφαλαίου ασχολείται µε ερωτήµατα που συνδέουν την 

απασχόληση οικιακής βοηθού µε χαρακτηριστικά που αφορούν το επάγγελµα της 

συζύγου (αν εργάζεται) και του αρχηγού του νοικοκυριού. Για παράδειγµα εξετάζουµε 

αν η απασχόληση οικιακής βοηθού συνδέεται µε τις επαγγελµατικές ευθύνες της 

συζύγου και σε ποιο βαθµό. Στο τρίτο τµήµα του κεφαλαίου εξετάζουµε τη σχέση 

µεταξύ της ζήτησης οικιακής βοηθού και χαρακτηριστικών του νοικοκυριού που 

συνδέονται µε την οικονοµική του κατάσταση, όπως το ύψος του εισοδήµατος και το 

µέγεθος της κατοικίας.  

Στο τελευταίο τµήµα της µελέτης παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα οικονοµετρικής 

ανάλυσης που συνδέει τη ζήτηση οικιακής βοηθού µε όλα τα δηµογραφικά, 

επαγγελµατικά, οικονοµικά και άλλα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού. Σκοπός της 

οικονοµετρικής προσέγγισης είναι να εκτιµηθεί η επίδραση των διαφόρων 

παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση οικιακής βοηθού. Για παράδειγµα, τί αυξάνει 

την πιθανότητα απασχόλησης οικιακής βοηθού; Είναι η σχετικά µεγαλύτερη ανάγκη 

φροντίδας που έχουν τα µικρά παιδιά; Είναι η µεγαλύτερη συµµετοχή των νέων 

µητέρων στην αγορά εργασίας; Είναι το υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης των νέων 

ζευγαριών; Είναι η αύξηση του βιοτικού επιπέδου της Κυπριακής οικογένειας; 
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2.1  ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει τη σχέση µεταξύ ύπαρξης παιδιών κάτω των 17 χρόνων 

και της απασχόλησης οικιακής βοηθού στο νοικοκυριό.11  

Η πρώτη στήλη του πίνακα δείχνει τις δηµογραφικές κατηγορίες των νοικοκυριών. Η 

δεύτερη στήλη του πίνακα δείχνει το ποσοστό των νοικοκυριών στην κάθε 

δηµογραφική κατηγορία που έχει παιδιά µέχρι 2 χρόνων, 3-5 χρόνων κοκ. Η τρίτη και 

πέµτη στήλη δείχνουν το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν εσωτερική ή 

εξωτερική οικιακή βοηθό, αντίστοιχα. Η τέταρτη και έκτη στήλη δείχνουν την αναλογία 

συµµετοχής των νοικοκυριών µε οικιακή βοηθό στην κάθε δηµογραφική κατηγορία. 

Όταν ο αριθµός στις στήλες αυτές είναι µεγαλύτερος της µονάδας, τότε τα 

περισσότερα νοικοκυριά µε τον αντίστοιχο αριθµό παιδιών έχουν οικιακή βοηθό. 

Αντίθετα, αν είναι µικρότερος της µονάδας, τότε τα περισσότερα νοικοκυριά µε τον 

αντίστοιχο αριθµό παιδιών δεν έχουν οικιακή βοηθό.  

Πίνακας 2.1: Σχέση αριθµού παιδιών και οικιακής βοηθού  

Όλα τα 
νοικοκυριά 

Νοικοκυριά µε εσωτερική  
οικιακή βοηθό 

Νοικοκυριά µε εσωτερική ή 
εξωτερική οικιακή βοηθό Αριθµός παιδιών στο 

νοικοκυριό 
Ποσοστό  Ποσοστό  Αναλογία  Ποσοστό  Αναλογία  

      
Παιδιά ηλικίας 0-2 11,2% 11,8% 1,05 11,1% 0,99 
Παιδιά ηλικίας 3-5 14,1% 13,7% 0,97 15,9% 1,13 
Παιδιά ηλικίας 6-11 24,2% 21,6% 0,89 23,4% 0,97 
Παιδιά ηλικίας 12-17 24,8% 23,5% 0,95 23,4% 0,94 
      

Πηγή:  Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

Από τον Πίνακα 2.1 φαίνεται ότι οικιακή βοηθό τείνουν να έχουν τα νοικοκυριά µε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Φαίνεται επίσης ότι τα νοικοκυριά µε παιδιά 0–2 χρόνων 

τείνουν να έχουν εσωτερική και τα νοικοκυριά µε παιδιά 3–5 χρόνων εξωτερική 

οικιακή βοηθό.  

                                                 
11 Τα στοιχεία που περιγράφονται πιο κάτω βασίζονται στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 
1996/97 (Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών). Τα νοικοκυριά δυνατόν να διαθέτουν οικιακή βοηθό που να 
µην διαµένει στο σπίτι. Στα νοικοκυριά του δείγµατος της έρευνας µόνο το 2% των νοικοκυριών 
δηλώνουν ότι έχουν εσωτερική οικιακή βοηθό. 
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Τα περισσότερα νοικοκυριά µε οικιακή βοηθό (56%) έχουν αρχηγό πάνω των 50 

χρόνων. Γενικά η αναλογία συµµετοχής του νοικοκυριού µε οικιακή βοηθό φαίνεται να 

αυξάνεται µε την ηλικία του αρχηγού του νοικοκυριού. Σε αυτό πιθανόν να επηρεάζει 

το γεγονός ότι νοικοκυριά µε µεγαλύτερους σε ηλικία αρχηγούς έχουν µεγαλύτερη 

οικονοµική άνεση ή/και προτίµηση για ανάπαυση, ή ακόµα µπορεί να αφορά ειδικές 

ανάγκες σε νοικοκυριά µε ηλικιωµένους συνταξιούχους.  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.2, τα νοικοκυριά που έχουν χρόνια άρρωστα ή 

ανάπηρα µέλη τείνουν να έχουν οικιακή βοηθό σε σύγκριση µε άλλα νοικοκυριά, 

ιδιαίτερα όταν η σύζυγος είναι ανάπηρη. Είναι σηµαντικό ότι η ύπαρξη γονέων ή 

πεθερικών στο νοικοκυριό αυξάνει την τάση για απασχόληση οικιακής βοηθού στο 

νοικοκυριό. Αυτό ίσως να οφείλεται στη φροντίδα που χρειάζονται τα πιο ηλικιωµένα 

άτοµα του νοικοκυριού ή ακόµη στις οικονοµίες κλίµακας στη χρήση οικιακής βοηθού 

που συνεπάγεται η συγκατοίκηση.  

Πίνακας 2.2:  Σχέση οικιακής βοηθού µε άλλα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Όλα τα 
νοικοκυριά

Νοικοκυριά µε 
εσωτερική οικιακή βοηθό

Νοικοκυριά µε 
εσωτερική ή εξωτερική 

οικιακή βοηθό Νοικοκυριό µε: 

Ποσοστό Ποσοστό Αναλογία Ποσοστό  Αναλογία  

Γονείς/πεθερικά 2% 4% 1,62 2% 0,82 
Ανάπηρα/χρόνια άρρωστα παιδιά 1% 2% 1,67 1% 1,02 
Ανάπηρο/χρόνια άρρωστο αρχηγό 1% 2% 1,85 0% 0,37 
Ανάπηρη/χρόνια άρρωστη σύζυγο 0% 2% 8,64 1% 3,50 
Άλλους ανάπηρους/χρόνια άρρωστους 2% 4% 2,03 2% 1,03 
      
Πηγή:  Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

2.2  Απασχόληση και επαγγελµατική κατάσταση 

Ο Πίνακας 2.3 δείχνει τη σύνδεση µεταξύ της ύπαρξης οικιακού βοηθού στο 

νοικοκυριό µε διάφορα χαρακτηριστικά που αφορούν την απασχόληση, το επάγγελµα 

και τη θέση εργασίας της συζύγου και του αρχηγού του νοικοκυριού. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της συζύγου φαίνεται ότι στις περιπτώσεις που η 

σύζυγος εργάζεται αυξάνεται η πιθανότητα απασχόλησης οικιακής βοηθού στο 
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νοικοκυριό, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι εργοδότης.12 Το ίδιο αλλά σε µικρότερο βαθµό 

ισχύει στις περιπτώσεις που η σύζυγος εργάζεται σε διοικητικό επάγγελµα. Από τα 

χαρακτηριστικά του αρχηγού του νοικοκυριού, το αν αυτός είναι σε διοικητικό 

επάγγελµα, εργοδότης ή συνταξιούχος αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησης 

οικιακής βοηθού. Επίσης, µεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν οικιακή βοηθό έχουν τα 

ζευγάρια που είναι και οι δύο εργαζόµενοι. 

Πίνακας 2.3 Σχέση οικιακής βοηθού µε απασχόληση, επάγγελµα και θέση εργασίας  

Όλα τα 
νοικοκυριά 

Νοικοκυριά µε 
εσωτερική οικιακή 

βοηθό 

Νοικοκυριά µε 
εσωτερική ή εξωτερική 

οικιακή βοηθό Νοικοκυριό µε: 

Ποσοστό Ποσοστό Αναλογία Ποσοστό Αναλογία 

Εργαζόµενη σύζυγο 38% 51% 1,34 50% 1,32 
Σύζυγο µε διοικητικό επάγγελµα 10% 20% 2,03 27% 2,84 
Σύζυγο εργοδότη 0% 6% 19,44 2% 5,25 
Σύζυγο αυτοεργοδοτούµενη 5% 4% 0,86 6% 1,31 
Σύζυγο υπάλληλο 33% 41% 1,26 42% 1,29 
Σύζυγο µε πλήρη απασχόληση 34% 45% 1,34 45% 1,35 
Σύζυγο µε µερική απασχόληση 6% 6% 1,00 5% 0,81 
Σύζυγο µε δεύτερο επάγγελµα 1% 2% 2,16 1% 1,31 

Εργαζόµενο αρχηγό 72% 65% 0,89 73% 1,02 
Αρχηγό µε διοικητικό επάγγελµα 19% 41% 2,13 50% 2,61 
Αρχηγό εργοδότη 2% 4% 1,79 4% 1,99 
Αρχηγό αυτοεργοδοτούµενο 16% 6% 0,37 12% 0,75 
Αρχηγό υπάλληλο 56% 55% 0,98 59% 1,05 
Αρχηγό µε δεύτερο επάγγελµα 6% 2% 0,35 4% 0,63 
Συνταξιούχο αρχηγό 23% 29% 1,29 23% 1,03 

Εργαζόµενο ζευγάρι 36% 49% 1,37 48% 1,36 

Πηγή:  Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

Ο Πίνακας 2.4 δείχνει τη σχέση µεταξύ του τοµέα στον οποίο εργάζονται ο αρχηγός 

και η σύζυγος µε την απασχόληση οικιακής βοηθού στο νοικοκυριό. Φαίνεται ότι η 

εργασία στον ιδιωτικό τοµέα ευνοεί περισσότερο την τάση απασχόλησης οικιακής 

βοηθού από ότι η εργασία στο δηµόσιο τοµέα. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην 

απογευµατινή και µεγαλύτερη διάρκειας απασχόληση και απουσία από το σπίτι που 

κατά κανόνα συνεπάγεται η απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα. Για τα νοικοκυριά όπου 

ο αρχηγός ή/και η σύζυγος εργάζονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς τοµείς η 

                                                 
12 Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η γενίκευση του αποτελέσµατος αυτού είναι επισφαλής διότι στο δείγµα της 
Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97 µόνο 0,3% των συζύγων είναι εργοδότες. 
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τάση απασχόλησης οικιακής βοηθού είναι µικρότερη από ότι στις περιπτώσεις που 

αυτοί εργάζονται στον τοµέα των υπηρεσιών, µε εξαίρεση τον κλάδο των ξενοδοχείων 

και εστιατορίων.  

Πίνακας 2.4: Σχέση τοµέα απασχόλησης και οικιακής βοηθού 

Όλα τα 
νοικοκυριά

Νοικοκυριά µε 
εσωτερική οικιακή 

βοηθό 

Νοικοκυριά µε 
εσωτερική ή εξωτερική 

οικιακή βοηθό Νοικοκυριό µε: 

Ποσοστό Ποσοστό Αναλογία Ποσοστό Αναλογία 

Αρχηγό στο δηµόσιο τοµέα 16% 12% 0,73 20% 1,23 

Σύζυγο στο δηµόσιο τοµέα 8% 6% 0,78 13% 1,79 
Αρχηγό & σύζυγο στο δηµόσιο τοµέα 3% 4% 1,14 7% 1,96 
Αρχηγό στον ιδιωτικό τοµέα 58% 53% 0,91 55% 0,95 
Σύζυγο στον ιδιωτικό τοµέα 32% 45% 1,41 37% 1,14 
Αρχηγό & σύζυγο στον ιδιωτικό τοµέα 25% 39% 1,56 31% 1,21 

Αρχηγό στη γεωργία και κτηνοτροφία 4,7% 0,0% 0,00 0,8% 0,17 
Σύζυγο στη γεωργία και κτηνοτροφία 2,2% 2,0% 0,91 0,4% 0,18 
Αρχηγό στη µεταποίηση 12,1% 11,8% 1,00 10,3% 1,00 
Σύζυγο στη µεταποίηση 8,1% 2,0% 0,24 3,2% 0,39 
Αρχηγό στις κατασκευές 13,1% 5,9% 0,45 8,3% 0,63 
Αρχηγό στο εµπόριο 11,8% 15,7% 1,33 13,5% 1,14 
Σύζυγο στο εµπόριο 7,0% 11,8% 1,68 7,5% 1,08 
Αρχηγό στα ξενοδοχεία και εστιατόρια 5,1% 3,9% 0,77 3,6% 0,70 
Σύζυγο στα ξενοδοχεία και εστιατόρια 4,5% 2,0% 0,44 1,6% 0,35 
Αρχηγό σε άλλες υπηρεσίες 22,6% 27,5% 1,22 35,7% 1,58 
Σύζυγο σε άλλες υπηρεσίες 15,4% 29,4% 1,91 34,9% 2,27 

Πηγή:  Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

2.3  Εισόδηµα και κατοικία  

Τα νοικοκυριά σε αστικές περιοχές έχουν µεγαλύτερη τάση να απασχολούν οικιακή 

βοηθό, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.5. Επίσης, όπως θα ανέµενε κανείς, υπάρχει 

θετική σχέση µεταξύ της απασχόλησης οικιακής βοηθού στο νοικοκυριό µε το 

εµβαδόν της οικίας. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό µε οικιακή βοηθό ανάµεσα στα 

νοικοκυριά µε πολύ µεγάλου εµβαδού κατοικίες.  

Για να εξετάσουµε τη σχέση µεταξύ της απασχόλησης οικιακής βοηθού και 

εισοδήµατος, τα νοικοκυριά οµαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες: αυτά που 

βρίσκονται στο χαµηλότερο 10% της κατανοµής του εισοδήµατος, και ακολούθως 
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αυτά µεταξύ του 10% και 25%, του 26% και 50%, του 51% και 75%, του 76% και 90% 

και τέλος αυτά στο ψηλότερο 10% της κατανοµής του εισοδήµατος.  

Πίνακας 2.5: Σχέση οικιακής βοηθού µε κατοικία και εισόδηµα  

Όλα τα 
νοικοκυριά 

Νοικοκυριά µε 
εσωτερική οικιακή 

βοηθό 

Νοικοκυριά µε 
εσωτερική ή εξωτερική 

οικιακή βοηθό Νοικοκυριό: 

Ποσοστό Ποσοστό Αναλογία Ποσοστό Αναλογία 

Σε αστική περιοχή 64,9% 80,4% 1,24 86,9% 1,34 

Σε αγροτική περιοχή 35,1% 19,6% 0,56 13,1% 0,37 

Με κάτω από 100 τ.µ. 32,9% 19,6% 0,60 14,7% 0,45 
Με οικία 101-200 τ.µ. 33,6% 17,6% 0,53 26,2% 0,78 
Με οικία 201-300 τ.µ. 22,1% 21,6% 0,97 23,8% 1,08 
Με οικία 301-400 τ.µ. 7,4% 11,8% 1,59 15,9% 2,14 
Με οικία πάνω από 400 τ.µ. 4,0% 29,4% 7,41 19,4% 4,90 

Με εισόδηµα στο χαµηλότερο 10% 10% 8% 0,79 6% 0,56 
Με εισόδηµα µεταξύ 10% και25% 15% 16% 1,04 11% 0,71 
Με εισόδηµα µεταξύ 26% και 50% 25% 14% 0,55 10% 0,40 
Με εισόδηµα µεταξύ 51% και 75% 25% 16% 0,63 20% 0,79 
Με εισόδηµα µεταξύ 76% και 90% 15% 16% 1,04 16% 1,08 
Με εισόδηµα στο υψηλότερο 10% 10% 31% 3,14 38% 3,78 

Πηγή:  Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

Είναι άξιο σχολιασµού το γεγονός ότι µόνο σε νοικοκυριά που ανήκουν στο πιο υψηλό 

10% της κατανοµής του εισοδήµατος αυξάνεται σηµαντικά η πιθανότητα 

απασχόλησης οικιακής βοηθού. Επίσης, αξιοσηµείωτο είναι ότι τα σχετικά 

χαµηλόµισθα νοικοκυριά που βρίσκονται µόλις στο 10%-25% της κατανοµής του 

εισοδήµατος έχουν παρόµοια πιθανότητα να έχουν οικιακή βοηθό µε τα σχετικά 

εύπορα νοικοκυριά που βρίσκονται στο 50%-75% της κατανοµής του εισοδήµατος. Η 

πρώτη περίπτωση ίσως αφορά σχετικά εύπορους συνταξιούχους που έχουν οικιακή 

βοηθό λόγω µεγάλης ηλικίας, ενώ η δεύτερη περίπτωση πιθανόν να αφορά 

νοικοκυριά που έχουν οικιακή βοηθό για άλλους λόγους (π.χ. λόγω υψηλού 

εισοδήµατος ή λόγω του ότι και οι δύο σύζυγοι είναι εργαζόµενοι). 

2.4  Οικονοµετρική ανάλυση  

Στο προηγούµενο τµήµα του κεφαλαίου έχουµε δει πώς διάφορα χαρακτηριστικά του 

νοικοκυριού σχετίζονται µε την απασχόληση οικιακής βοηθού. Όµως αυτή η 
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συσχέτιση έγινε για κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά µε αποτέλεσµα να µην 

γνωρίζουµε ποιο ακριβώς είναι το χαρακτηριστικό που έχει τη σηµαντικότερη 

επίδραση. Για παράδειγµα, στα νοικοκυριά όπου η σύζυγος έχει υψηλότερο επίπεδο 

µόρφωσης είναι µεγαλύτερη η πιθανότητα να υπάρχει οικιακή βοηθός όµως αυτό 

πιθανό να οφείλεται στο υψηλότερο εισόδηµα των νοικοκυριών αυτών ή στο ότι η 

σύζυγος εργάζεται και όχι στο επίπεδο µόρφωσης της συζύγου.  

Ο εκτίµηση της επίδρασης του κάθε ενός από τα χαρακτηριστικά που είδαµε 

προηγουµένως (α) στην πιθανότητα ένα νοικοκυριό να έχει οικιακή βοηθό και (β) στη 

δαπάνη για υπηρεσίες οικιακή βοηθό δυνατόν να γίνει µε τη µέθοδο της 

παλινδρόµησης. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για αυτή την εκτίµηση 

προέρχονται από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97 (Τµήµα 

Στατιστικής και Ερευνών). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.6, 2.7 

και 2.8.  

Ο Πίνακας 2.6 παρουσιάζει την επίδραση των χαρακτηριστικών της συζύγου (α) στην 

πιθανότητα ένα νοικοκυριό να έχει οικιακή βοηθό (δεύτερη στήλη) και (β) στη δαπάνη 

για αγορά υπηρεσιών εξωτερικής οικιακής βοηθού (τρίτη στήλη). Οι επιδράσεις 

εµφανίζονται στον πίνακα ως αποκλίσεις από το µέσο όρο. Για παράδειγµα, στο 

πρώτο µέρος του πίνακα, όπου παρουσιάζεται η επίδραση του επιπέδου µόρφωσης 

της συζύγου, το -9,7% στη δεύτερη στήλη δείχνει πως όταν η σύζυγος είναι απόφοιτη 

µόνο δηµοτικού, το νοικοκυριό έχει κατά 9,7% µικρότερη πιθανότητα να έχει οικιακή 

βοηθό από τη µέση πιθανότητα απασχόλησης οικιακής βοηθού ανάµεσα σε όλα τα 

νοικοκυριά. Επίσης, έχει 54,8% λιγότερες δαπάνες για οικιακή βοηθό από τη µέση 

δαπάνη για οικιακή βοηθό όλων των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια, ο Πίνακας 2.6 

δείχνει καθαρά ότι το επίπεδο µόρφωσης της συζύγου έχει θετική επίδραση τόσο 

στην πιθανότητα απασχόλησης οικιακής βοηθού όσο και στις δαπάνες για οικιακή 

βοηθό, ανεξάρτητα από το ποια είναι η επίδραση των άλλων χαρακτηριστικών. 

Επίσης, θετική επίδραση στην πιθανότητα απασχόλησης καθώς και στις δαπάνες για 

οικιακή βοηθό έχει η ηλικία της συζύγου. Εδώ φαίνεται ότι µετά την ηλικία των 60 

αυξάνεται σηµαντικά τόσο η πιθανότητα απασχόλησης όσο και η δαπάνη για 

(εξωτερική) οικιακή βοηθό, ιδιαίτερα ανάµεσα σε νοικοκυριά που η σύζυγος είναι άνω 

των 70 ετών. 
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Πίνακας 2.6: Επίδραση των χαρακτηριστικών της συζύγου 

Χαρακτηριστικά συζύγου Πιθανότητα 
οικιακής βοηθού

∆απάνη για 
οικιακή βοηθό 

Επίπεδο µόρφωσης:   
∆ηµοτικό -9,7% -54,8% 
Γυµνάσιο-Λύκειο -3,5% -23,9% 
Κολέγιο-Πανεπιστήµιο 13,2% 78,7% 

Ηλικία συζύγου:   
Μέχρι 30 -10,7% -40,9% 
Μεταξύ 30-40 -10,2% -33,7% 
Μεταξύ 40-50 -10,1% -28,2% 
Μεταξύ 50-60 -7,7% -6,8% 
Μεταξύ 60-70 8,3% 37,1% 
Άνω των 70 30,4% 72,6% 

Μερίδιο συζύγου στο εισόδηµα:   
Μέχρι 10% -1,2% -2,4% 
Μεταξύ 10-20% 1,1% 10,5% 
Μεταξύ 20-30% 1,7% 12,4% 
Μεταξύ 30-40% -1,3% -11,3% 
Μεταξύ 40-50% -0,3% -9,6% 
Άνω του 50% 0,1% 0,5% 

Επαγγελµατικά και άλλα χαρακτηριστικά:   
Εργαζόµενη  0,1% 5,3% 
Στο ιδιωτικό τοµέα 2,5% 62,6% 
Εργοδότης 14,5% 191,1% 
Με δεύτερη εργασία 3,5% 30,2% 
Ανάπηρη 28,5% 90,4% 

Πηγή: Εκτιµήσεις των συγγραφέων µε βάση στοιχεία από την Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισµών 1996/97 (Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών). 

Το µερίδιο της συζύγου στο εισόδηµα της οικογένειας, φαίνεται ότι δεν έχει αξιόλογη 

επίδραση στην πιθανότητα απασχόλησης οικιακής βοηθού, και ενώ επηρεάζει το 

µέγεθος της δαπάνης για οικιακή βοήθεια αυτό γίνεται µε ένα διφορούµενο τρόπο. 

Κατ’ αρχήν η δαπάνη για οικιακή βοηθό είναι σχετικά µικρότερη σε οικογένειες που η 

σύζυγος δεν έχει καθόλου ή έχει πολύ χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στο εισόδηµα. 

Αυτό είναι φυσικό διότι αναφέρεται κυρίως σε οικογένειες που η σύζυγος δεν 

εργάζεται. Όµως το ίδιο (δηλαδή χαµηλή δαπάνη για οικιακή βοηθό) φαίνεται να 

ισχύει και στις περιπτώσεις που η σύζυγος έχει σχετικά µεγάλη συµµετοχή (30%-

50%) στο οικογενειακό εισόδηµα. Αυτό µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα περίεργο 

αποτέλεσµα που πιθανόν να οφείλεται σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν 

ταυτόχρονα και τη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη δαπάνη για 

οικιακή βοηθό, για παράδειγµα η ηλικία, ο αριθµός των παιδιών στην οικογένεια, το 

επίπεδο µόρφωσης κλπ. Θα επανέλθουµε στο σηµείο αυτό αργότερα, στα πλαίσια 

της οικονοµετρικής ανάλυσης πιο κάτω.  
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Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ξεχωρίζει η εξαιρετικά µεγάλη επίδραση 

που έχει η επαγγελµατική ιδιότητα της συζύγου ως εργοδότης τόσο στην πιθανότητα 

απασχόλησης οικιακής βοηθού στην οικογένεια όσο και στη συνολική δαπάνη για 

οικιακή βοήθεια. Επίσης, η δαπάνη για οικιακή βοήθεια φαίνεται να είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερη ανάµεσα στις γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό αντί στο δηµόσιο 

τοµέα. Η αναπηρία της συζύγου έχει πολύ µεγάλη επίδραση στην πιθανότητα να 

υπάρχει οικιακή βοηθός στο νοικοκυριό.  

Πίνακας 2.7: Επίδραση των οικογενειακών χαρακτηριστικών 

Οικογενειακά χαρακτηριστικά Πιθανότητα 
οικιακής βοηθού

∆απάνη για 
οικιακή βοηθό 

Παιδιά:  
Χωρίς παιδιά -0,2% -3,0% 
Με παιδιά 0-5 χρονών 0,6% 5,4% 
Με παιδιά 6-17 χρονών -0,4% -2,5% 

Εισοδηµατική τάξη:   
Κατώτερο 10% -5,9% -41,2% 
Μεταξύ 10-25% -6,5% -34,8% 
Μεταξύ 25-50% -3,2% -21,2% 
Μεταξύ 50-75% 0,3% -7,4% 
Μεταξύ 75-90% 1,3% -3,6% 
Άνω του 90% 14,1% 108,2% 

Εµβαδόν κατοικίας:   
Μέχρι 100 τ.µ. -7,0% -66,0% 
Μεταξύ 100-250 τ.µ. -5,1% -49,6% 
Άνω των250 τ.µ. 12,1% 115,6% 

 

Ο Πίνακας 2.7 δείχνει την επίδραση των οικογενειακών χαρακτηριστικών. Εδώ 

φαίνεται ότι η ύπαρξη παιδιών δεν έχει αξιόλογη επίδραση στην πιθανότητα να 

απασχολείται οικιακή βοηθός στην οικογένεια. Υπάρχει µόνο µια µικρή επίδραση στη 

δαπάνη για οικιακή βοηθό σε οικογένειες µε παιδιά µικρής ηλικίας. Αυτό που 

ξεχωρίζει στον Πίνακα 2.7, όπως εξάλλου θα περίµενε κανείς, είναι η θετική σχέση 

µεταξύ τόσο του εισοδήµατος της οικογένειας όσο και του εµβαδού της κατοικίας µε 

την πιθανότητα απασχόλησης και τη δαπάνη για οικιακή βοηθό. Ιδιαίτερα υψηλή είναι 

η δαπάνη για οικιακή βοηθό µεταξύ των πολύ πλουσίων οικογενειών (αυτές που είναι 

στο πιο πλούσιο 10% του συνόλου των οικογενειών) και των οικογενειών µε εµβαδόν 

κατοικίας άνω των 250 τετραγωνικών µέτρων.  

O Πίνακας 2.8 δείχνει την επίδραση των χαρακτηριστικών του αρχηγού της 

οικογένειας στην πιθανότητα να απασχολείται οικιακή βοηθός στο νοικοκυριό και στο 
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ύψος της δαπάνης. Εδώ φαίνεται ότι όσο περισσότερο µορφωµένος είναι ο αρχηγός 

της οικογένειας τόσο µεγαλύτερη είναι η δαπάνη για οικιακή βοηθό. Επίσης, είναι 

αυξηµένη η δαπάνη για οικιακή βοηθό όταν ο αρχηγός της οικογένειας είναι 

εργοδότης. Όπως συµβαίνει και στην περίπτωση της συζύγου, η απασχόληση του 

αρχηγού της οικογένειας στον ιδιωτικό τοµέα έχει πολύ µεγάλη θετική επίδραση στη 

δαπάνη για οικιακή βοηθό. 

Πίνακας 2.8: Επίδραση των χαρακτηριστικών του αρχηγού 

Χαρακτηριστικά αρχηγού Πιθανότητα 
οικιακής βοηθού 

∆απάνη για 
οικιακή βοηθό 

Επίπεδο µόρφωσης  
∆ηµοτικό  -26,5% 
Γυµνάσιο-Λύκειο -0,9% -12,8% 
Κολέγιο-Πανεπιστήµιο 4,1% 39,3% 
Επαγγελµατική κατάσταση   
Εργοδότης 0,5% 26,3% 
Με δεύτερη εργασία -1,2% -6,0% 
Στον ιδιωτικό τοµέα 2,3% 35,9% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ  

Η έλευση ξένων εργατών στην Κύπρο, όπως αναφέραµε προηγουµένως, έλυσε το 

πρόβληµα της στενότητας στην προσφορά ντόπιου εργατικού δυναµικού σε τοµείς 

της οικονοµίας που παρουσίασαν ραγδαία ανάπτυξη. Παράλληλα όµως ακούγονται 

συχνά από Κύπριους εργάτες παράπονα ότι η χρήση φτηνής ξένης εργασίας έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη δική τους απασχόληση και στους µισθούς.  

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε αν η παρουσία ξένων εργατών στην Κύπρο έχει 

επηρεάσει και σε ποιο βαθµό (α) τη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, 

(β) το επίπεδο των µισθών και (γ) το επίπεδο της απασχόλησης.  

Όσον αφορά στη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, είναι εύλογο να 

διερωτάται κανείς αν αυτή έχει επηρεαστεί από την παρουσία ξένων εργατών στην 

Κύπρο, δεδοµένου ότι το 30% των εργατών αυτών απασχολούνται ως οικιακοί 

βοηθοί. Στο πρώτο τµήµα του κεφαλαίου εξετάζουµε πώς και πόσο αυτό το 

φαινόµενο επέτρεψε στην Κύπρια γυναίκα να απαλλαγεί από τον παραδοσιακό ρόλο 

της ως οικοκυρά και να αναζητήσει επαγγελµατική απασχόληση. 

Η επίδραση των ξένων εργατών στο επίπεδο των µισθών εξετάζεται στο δεύτερο 

τµήµα του κεφαλαίου. Εδώ χρησιµοποιούµε τόσο τη διαχρονική αλλαγή στο ποσοστό 

των απασχολουµένων όσο και τις διαφορές σε αυτό το ποσοστό µεταξύ των τοµέων 

της οικονοµίας για να εκτιµήσουµε (µε οικονοµετρικές µεθόδους) αν και πόσο έχει 

συγκρατηθεί η αύξηση των µισθών λόγω των ξένων εργατών.  

Ανάλογες οικονοµετρικές µέθοδοι εφαρµόζονται και στο τρίτο τµήµα του κεφαλαίου 

για την εκτίµηση της επίδρασης των ξένων εργατών στην απασχόληση. Εδώ η 

εκτίµηση βασίζεται στο ότι αν σε κάποιο τοµέα η επίδραση αυτή είναι αρνητική, τότε η 

πιθανότητα απασχόλησης ντόπιων εργατών στον τοµέα αυτό θα είναι µειωµένη. 
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3.1  Συµµετοχή γυναικών στο εργατικό δυναµικό 

Παραδοσιακά οι γυναίκες στην Κύπρο αφιέρωναν το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου 

τους στην οικογένεια, ενώ η συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας ήταν σχετικά 

µικρή. Όµως, αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει, κυρίως λόγω της µεγάλης έφεσης για 

ανώτερες σπουδές µεταξύ των γυναικών. Σήµερα οι νέες γυναίκες δεν υστερούν 

καθόλου σε ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά προσόντα έναντι των ανδρών και 

παρατηρείται µια αυξηµένη τάση για συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Παρόλα αυτά, ο ρόλος της γυναίκας-οικοκυράς εξακολουθεί να είναι ένα έντονο 

χαρακτηριστικό της Κυπριακής κουλτούρας µε αποτέλεσµα και σήµερα πολλές 

γυναίκες δυνατόν να θέλουν να συµµετάσχουν στην αγορά εργασίας αλλά να µην 

µπορούν λόγω των αυξηµένων οικογενειακών ευθυνών τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 

στη φροντίδα των παιδιών.  

Η δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών οικιακής βοηθού είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τη 

συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς είναι δυνατόν η αµοιβή από τη 

συµµετοχή στην αγορά εργασίας να είναι πιο υψηλή από το κόστος απασχόλησης 

οικιακής βοηθού. Πριν προχωρήσουµε στη οικονοµετρική ανάλυση για να 

εκτιµήσουµε ποια ακριβώς είναι η επίδραση των ξένων οικιακών βοηθών στη 

συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας θα παραθέσουµε µερικά στατιστικά 

στοιχεία που διαγράφουν τάσεις και χαρακτηριστικά του γυναικείου εργατικού 

δυναµικού στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.  

∆ιαρθρωτικά χαρακτηριστικά  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στο Κεφάλαιο 1 (∆ιάγραµµα 1.1), το ποσοστό 

συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό την περίοδο 1985 -1999 ήταν πολύ 

πιο χαµηλό από αυτό των ανδρών. Όµως το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών 

παρουσιάζει ανοδική τάση σε αντίθεση µε αυτό των ανδρών που παρουσιάζει 

καθοδική τάση. Έτσι, ενώ παρουσιάζεται µείωση στο ποσοστό συµµετοχής των 

ανδρών από 93,9% το 1985 σε 88,4% το 1999, την ίδια περίοδο τα αντίστοιχο 

ποσοστό για τις γυναίκες αυξάνεται από 50,5% σε 55,5%. 
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Η απασχόληση γυναικών στον κλάδο εµπόριο-εστιατόρια-ξενοδοχεία συγκεντρώνει το 

µεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης, 30,6% το 1999. Επίσης, η απασχόληση 

γυναικών στον κλάδο αυτό παρουσιάζει αύξηση (ήταν 23,7% το 1985). ∆εύτερος 

σηµαντικός κλάδος το 1999 είναι η παροχή κοινοτικών, κοινωνικών και προσωπικών 

υπηρεσιών µε ποσοστό 29,9%.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται επίσης µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στην 

απασχόληση του γυναικείου εργατικού δυναµικού. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1 

στη διάρκεια της περιόδου 1985-1999 παρατηρείται µείωση στο ποσοστό των 

γυναικών που απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα από 20,7% σε 8,6% και στο 

δευτερογενή τοµέα από 27,1% σε 14%. Αντίθετα το ποσοστό απασχόλησης των 

γυναικών στον τριτογενή τοµέα αυξάνεται σηµαντικά. 

Πίνακας 3.1: Ποσοστό απασχόλησης γυναικών κατά κλάδο 

Κλάδος Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 1985 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999

Γεωργία, ∆άση & Αλιεία  20,7  16 13,2 10,8 10,3 8,7 8,7 8,6
Μεταλλεία & Λατοµεία 0 0 0 0 0 0 0 0
Μεταποίηση 25,1 23,2 21,8 17,4 14,6 14,1 13,2 12,5
Κατασκευές 2,0 1,4 1,4 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5
Ηλεκτρισµός, Υγραέριο & Υδατ/θεια  0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Εµπόριο, Εστιατόρια & Ξενοδοχεία  23,7 26,7 28,6 30,2 31,1 31,5 31,6 30,6
Μεταφορές & Επικοινωνίες 3,1 3,9 3,9 4,5 4,6 4,7 4,9 5,1
Οικονοµικοί οργανισµοί 5,5 7,6 8,2 9,4 10,1 10,4 10,7 11,7
Κοινοτικές Κοινωνικές & Προσ. Υπηρεσίες 19,9 21,1 22,8 26,3 27,6 28,8 29,1 29,9

Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Η µετατόπιση της απασχόλησης των γυναικών προς τον τριτογενή τοµέα 

αντικατοπτρίζει τόσο τη γενικότερη άνοδο του τοµέα αυτού στην οικονοµία 

(αποτέλεσµα ζήτησης) όσο και στην αύξηση που παρατηρείται στο µορφωτικό 

επίπεδο του γυναικείου εργατικού δυναµικού (αποτέλεσµα προσφοράς). Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 3.2 στη διάρκεια της περιόδου 1987-99 παρατηρείται σηµαντική 

πτώση στο ποσοστό των γυναικών που έχουν µόνο στοιχειώδη ή καθόλου µόρφωση, 

από 49,2% σε 22,7%. Ταυτόχρονα παρατηρείται σηµαντική αύξηση στο ποσοστό των 

γυναικών µε µέση εκπαίδευση από 33,3% σε 49,1%, καθώς και στο ποσοστό των 

γυναικών µε ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση από 17,5% σε 28,2%.  

 



41 

 

Πίνακας 3.2: Ποσοστό απασχόλησης γυναικών κατά µορφωτικό επίπεδο  

Μορφωτικό επίπεδο 1987 1989 1991 1997 1998 1999 
Χωρίς µόρφωση 4,6 2,9 2,4 1,2 1,3 3,9 
Στοιχειώδης 44,6 39,2 33,0 26,4 25,8 18,8 
Μέση 33,3 39,6 44,1 45,6 45,6 49,1 
Κολέγιο 10,5 9,8 11,6 14,1 14,4 11,5 
Πανεπιστήµιο 7,0 8,5 8,9 12,7 12,9 16,7 

Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1992 µέχρι 1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Ο Πίνακας 3.3 αναφέρεται στη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό κατά 

ηλικία των ιδίων των γυναικών και ηλικία των παιδιών στο νοικοκυριό. Εδώ φαίνεται 

πως οι γυναίκες που βρίσκονται στις ηλικίες 20-50 ετών τείνουν να συµµετέχουν στην 

αγορά εργασίας περισσότερο από τις γυναίκες των υπόλοιπων ηλικιών, ενώ οι 

γυναίκες κάτω των 20 ετών και πάνω των 50 τείνουν να συµµετέχουν λιγότερο. 

Επίσης, βλέπουµε ότι όσο µεγαλώνουν τα παιδιά στο νοικοκυριό υπάρχει αυξηµένη 

τάση για συµµετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας.  

Πίνακας 3.3: Ηλικία και συµµετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας 

Όλες οι 
Γυναίκες 

Γυναίκες που 
Συµµετέχουν Γυναίκες 

Ποσοστό Ποσοστό Αναλογία 
Κάτω των 20 ετών 0,4% 0,3% 0,77 
Μεταξύ 20-30 ετών 15,4% 20,4% 1,33 
Μεταξύ 30-40 ετών 26,5% 33,6% 1,27 
Μεταξύ 40-50 ετών 23,3% 28,5% 1,22 
Μεταξύ 50-60 ετών 17,0% 14,0% 0,82 
Πάνω των 60 ετών 17,4% 3,2% 0,18 
Παιδία ηλικίας 0-2 ετών 13,6% 15,4% 1,13 
Παιδία ηλικίας 3-5 ετών 17,3% 21,2% 1,23 
Παιδία ηλικίας 6-11 ετών 28,6% 34,5% 1,20 
Παιδία ηλικίας 12-17 ετών 29,2% 36,9% 1,26 
Πηγή: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Για όλες τις ηλικίες το ποσοστό των γυναικών µε παιδιά ανάµεσα σε αυτές που 

εργάζονται είναι υψηλότερο από ότι ανάµεσα στο σύνολο των γυναικών. Αυτό όµως 

δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι η ύπαρξη παιδιών ωθεί τις γυναίκες σε συµµετοχή στην 

αγορά εργασίας. Είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι γυναίκες που έχουν 

παιδιά είναι γενικά µικρότερης ηλικίας και υψηλότερου επιπέδου µόρφωσης µε 

µεγαλύτερη έφεση για συµµετοχή στην αγορά εργασίας. Η εκτίµηση των επιµέρους 

επιδράσεων στη απόφαση των γυναικών να συµµετάσχουν στην αγορά εργασίας δεν 

είναι δυνατόν να γίνει από µια απλή περιγραφή των στατιστικών στοιχείων. Για το 
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σκοπό αυτό είναι αναγκαία η χρήση οικονοµετρικών τεχνικών και αυτό είναι το θέµα 

στο οποίο θα στρέψουµε τώρα την προσοχή µας.  

Οικιακή βοήθεια και χαρακτηριστικά 

Όπως και στην περίπτωση της ανάλυσης της επίδρασης των διαφόρων παραγόντων 

στην απασχόληση οικιακής βοηθού και της δαπάνης για οικιακή βοήθεια στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, και εδώ η οικονοµετρική ανάλυση επιτρέπει να εκτιµηθεί 

σωστά η επίδραση του κάθε παράγοντα στη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. ∆ηλαδή αποφεύγεται η µονοδιάστατη σύγκριση της συµµετοχής των 

γυναικών στο εργατικό δυναµικό µε διάφορα χαρακτηριστικά διότι αυτή προκαλεί 

σύγχυση όταν τα χαρακτηριστικά αυτά κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Για 

παράδειγµα, επειδή οι γυναίκες µε περισσότερη µόρφωση είναι οι επίσης νέες στην 

ηλικία, χρειάζεται οικονοµετρική ανάλυση για να ξεχωρίσουµε πόσο η συµµετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας επηρεάζεται από τη µόρφωση και πόσο από την 

ηλικία. 

Για την οικονοµετρική ανάλυση έχουµε χρησιµοποιήσει στοιχεία από την Έρευνα 

Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ) του 1996/97. Στην έρευνα περιλαµβάνονται 

2645 νοικοκυριά από τα οποία έχουµε πάρει ως δείγµα αυτά που είναι παντρεµένα 

ζευγάρια και δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα άνω των ΛΚ1000. Το µέγεθος αυτού του 

δείγµατος είναι 2138 παρατηρήσεις. 

Η οικονοµετρική ανάλυση µας επιτρέπει να υπολογίσουµε την επίδραση των 

διαφόρων χαρακτηριστικών του νοικοκυριού και των µελών του (περιλαµβανοµένης 

της οικιακής βοηθού) στην πιθανότητα συµµετοχής της συζύγου στην αγορά 

εργασίας.13 Η πιθανότητα αυτή µετριέται σε σχέση µε κάποιο νοικοκυριό-βάση ο 

καθορισµός του οποίου είναι άνευ σηµασίας διότι δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα. 

Απλά εξυπηρετεί ως ένα σηµείο αναφοράς. Στην παρούσα ανάλυση το νοικοκυριό 

αυτό είναι ένα ζευγάρι που διαµένει σε αγροτική περιοχή, ανήκει στην οµάδα µε το 

                                                 
13 Το οικονοµετρικό υπόδειγµα που έχουµε χρησιµοποιήσει για την εκτίµηση της επίδρασης που έχει η 
οικιακή βοήθεια και άλλα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και των µελών του στη συµµετοχή των 
γυναικών στο εργατικό δυναµικό περιγράφονται µε λεπτοµέρεια στο Παράρτηµα Π1.  
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πιο χαµηλό εισόδηµα και δεν έχει παιδιά. Επίσης, η σύζυγος είναι πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και κάτω των 30 ετών. Ο Πίνακας 3.4 παραθέτει τις εκτιµήσεις µας για 

τις επιδράσεις των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τα υπόλοιπα νοικοκυριά 

από το νοικοκυριό-βάση στην πιθανότητα συµµετοχής της συζύγου στην αγορά 

εργασίας. 

Πίνακας 3.4: Επίδραση στην πιθανότητα συµµετοχής της 
συζύγου στο εργατικό δυναµικό 

Χαρακτηριστικό Νοικοκυριού % αλλαγή στην 
πιθανότητα συµµετοχής

Ηλικία της συζύγου [31-40 ετών] -7,5% 

Ηλικία της συζύγου [41-50 ετών] -9,8% 
Ηλικία της συζύγου [51-60 ετών] -23,2% 
Ηλικία της συζύγου [61-70 ετών] -45,7% 
Ηλικία της συζύγου [άνω των 70 ετών] -49,6% 
Η σύζυγος έχει µέχρι δευτεροβάθµια εκπαίδευση 7,1% 
Η σύζυγος έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση 30,3% 
Παιδιά ηλικίας 0-5 ετών -1,2% 
Παιδιά ηλικίας 6-17 ετών 1,1% 
∆ιαµονή σε αστική περιοχή 5,3% 
Εισόδηµα του συζύγου σε µεσαίο επίπεδο (33%-66%) -5,8% 
Εισόδηµα του συζύγου σε υψηλό επίπεδο (άνω του 66%) -14,1% 
Μέσο εισόδηµα της συζύγου όχι από εργασία (33%-66%)  8,3% 
Υψηλό εισόδηµα της συζύγου όχι από εργασία (άνω του 66%)  -10,6% 
Ο σύζυγος λαµβάνει σύνταξη -3,9% 
Η σύζυγος λαµβάνει σύνταξη 5,9% 
Ο σύζυγος απασχολείται 14,9% 

∆απάνη ΛΚ1000 ετησίως για οικιακή βοήθεια 2,0% 
∆απάνη ΛΚ1000 ετησίως για οικ. βοήθεια σε νοικοκυριά µε παιδιά 0-5 ετών 5,0% 
  

Πηγή: Εκτιµήσεις των συγγραφέων βασισµένες στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 
1996/97. 

Η ηλικία της συζύγου φαίνεται ότι έχει γενικά αρνητική επίδραση στην πιθανότητα 

συµµετοχής της στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα µετά τα 50. Για παράδειγµα γυναίκες 

ηλικίας 51-60 έχουν 23,2% µικρότερη πιθανότητα να συµµετέχουν στην αγορά 

εργασίας σε σύγκριση µε γυναίκες ηλικίας µέχρι 30 ετών, δεδοµένου ότι και οι δύο 

έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (µόρφωση, αριθµό παιδιών, εισόδηµα συζύγου κλπ).  



44 

 

Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η επίδραση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: γυναίκες µε 

αυτού του επιπέδου µόρφωση έχουν 30,3% µεγαλύτερη πιθανότητα να συµµετέχουν 

στην αγορά εργασίας σε σύγκριση µε γυναίκες µε µόνο πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 

που κατά τα άλλα έχουν τα ίδια µε αυτές χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 

µας η αντίστοιχη επίδραση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι σχετικά χαµηλή, 

µόλις 7,1%. 

Επίσης, αξιοσηµείωτη είναι η επίδραση του εισοδήµατος. Στην περίπτωση του 

εισοδήµατος που προέρχεται από το σύζυγο, φαίνεται ότι όσο πιο υψηλό είναι αυτό 

τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα συµµετοχής της γυναίκας στην αγορά εργασίας. 

Το να τείνει να µην εργάζεται η γυναίκα όταν ο σύζυγος της είναι υψηλόµισθος είναι 

ένα φαινόµενο που δέχεται διαφορετικές ερµηνείες. Για παράδειγµα, κάποιος δυνατόν 

ισχυριστεί ότι δείχνει µια υποτελική σχέση της γυναίκας έναντι του άνδρα µε την 

έννοια ότι θυσιάζει τη δική της επαγγελµατική καριέρα για τη φροντίδα του συζύγου 

της και των παιδιών. ∆υνατόν όµως να θεωρηθεί και ως ένδειξη ισχυρού 

οικογενειακού θεσµού που επιτρέπει καταµερισµό ευθυνών προς όφελος ολόκληρης 

της οικογένειας. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι γυναίκες µε εισόδηµα από 

πηγές εκτός εργασίας (ενοίκια, τόκους, µερίσµατα κλπ) και που κατά συνέπεια έχουν 

ισχυρότερη θέση στην οικογένεια, έχουν µικρότερη πιθανότητα συµµετοχής στην 

αγορά εργασίας σε σύγκριση µε γυναίκες που δεν έχουν εισόδηµα από τέτοιες πηγές. 

Αυτό είναι µια ένδειξη ότι, όπου συµβαίνει, η αποχή της Κύπριας γυναίκας από την 

αγορά εργασίας είναι κατά κανόνα αποτέλεσµα δικής της επιλογής. 

Τέλος, όσον αφορά την επίδραση της δαπάνης για οικιακή βοήθεια, φαίνεται ότι έχει 

κάποια θετική επίδραση στην πιθανότητα συµµετοχής της συζύγου στην αγορά 

εργασίας, όµως η επίδραση αυτή είναι σχετικά µικρή. Για παράδειγµα, σε µια 

οικογένεια που ξοδεύει ΛΚ1.000 το χρόνο, έχει µόνο 2% µεγαλύτερη πιθανότητα η 

σύζυγος να συµµετέχει στην αγορά εργασίας από µια άλλη οικογένεια µε τα ίδια 

χαρακτηριστικά που δεν ξοδεύει καθόλου για οικιακή βοηθό. Στην περίπτωση που 

στην οικογένεια υπάρχουν µικρά παιδιά η πιθανότητα συµµετοχής στην αγορά 

εργασίας αυξάνεται κατά 5% για κάθε ΛΚ1000 που δαπανώνται για οικιακή βοηθό.  
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3.2  Επίδραση στους µισθούς  

Σε αυτό το µέρος παρουσιάζεται η µελέτη της επίδρασης που είχε η απασχόληση των 

ξένων εργατών στις απολαβές των Κυπρίων εργαζοµένων. Αρχικά θα περιγράψουµε 

την πορεία των απολαβών και του ποσοστού απασχόλησης ξένων εργατών στους 

διάφορους τοµείς της οικονοµίας τα τελευταία χρόνια. Μετά θα παρουσιάσουµε 

αποτελέσµατα που δείχνουν την επίδραση που έχει η παρουσία ξένων εργατών στις 

απολαβές, όπως έχει εκτιµηθεί µε τις οικονοµετρικές µεθόδους που περιγράφονται 

στο Παράρτηµα Π2. 

Σύγκριση πορείας µισθών-ξένων εργατών 

Ο Πίνακας 3.5 συγκρίνει τις µηνιαίες πραγµατικές απολαβές στους διάφορους τοµείς 

της οικονοµίας. Τις πιο χαµηλές απολαβές έχουν οι γυναίκες που εργάζονται στον 

πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας και τις πιο υψηλές οι άνδρες που εργάζονται στον 

τοµέα των υπηρεσιών (χρηµατοπιστωτικές, κτηµατοµεσιτικές, ασφαλιστικές και 

επιχειρηµατικές υπηρεσίες). Βέβαια, οι διαφορές στις µηνιαίες απολαβές δυνατόν να 

αντανακλούν διαφορές στις δεξιότητες, προσόντα και συνθήκες απασχόλησης, ένα 

θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε στο Κεφάλαιο 5 της µελέτης. 

Πίνακας 3.5: Μέσες µηνιαίες απολαβές κατά τοµέα (1993-99)α  

∆ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Πρωτογενής 
τοµέας Μεταποίηση Κατασκευές Τουρισµόςβ ‘Άλλες ΥπηρεσίεςγΈτος 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

1993 724 437 846 480 1033 539 785 580 987 649 
1994 748 438 843 498 1048 563 803 605 979 673 
1995 727 464 877 508 1053 576 800 609 1020 706 
1996 727 438 895 522 947 617 798 609 1078 765 
1997 716 455 900 522 1046 624 808 632 1125 806 
1998 734 493 919 531 1181 672 820 640 1200 867 
1999 710 502 952 572 1188 709 847 649 1254 907 

  Πηγή: Στατιστικές Εργασίας 1993-1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 
α. Μισθωτοί µόνο, άνω των 18, σε ΛΚ και τιµές 1997. 
β. Αναφέρεται στα Εστιατόρια και Ξενοδοχεία. 
γ. Χρηµατοπιστωτικές, κτηµατοµεσιτικές, ασφαλιστικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες. 
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Στον Πίνακα 3.6 παρουσιάζονται στοιχεία για τον αριθµό των ξένων εργατών στην 

Κύπρο την περίοδο 1991-99. Όπως φαίνεται υπάρχει αυξητική τάση σε όλη τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου για όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Ιδιαίτερα µεγάλη 

είναι η αύξηση σε τοµείς όπου δεν απαιτούνται υψηλά προσόντα, όπως η 

απασχόληση σε ιδιωτικά νοικοκυριά (οικιακοί βοηθοί). Το ποσοστό των ξένων στο 

σύνολο των εργαζοµένων ως οικιακοί βοηθοί έφτασε το 98,7% το 1999, από το 

60,13% που ήταν το 1991. Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ξένων εργατών στο 

σύνολο των εργαζοµένων παρουσιάζεται στον κλάδο των τουριστικών υπηρεσιών, 

όπου το 1999 έφτασε το 13,4%. Ο κλάδος µε το χαµηλότερο ποσοστό ξένων εργατών 

στο σύνολο των εργαζοµένων την περίοδο 1991-99 ήταν ο κλάδος της δηµόσιας 

διοίκησης και παροχής ηλεκτρισµού και νερού. 

Πίνακας 3.6: Αριθµός και ποσοστό ξένων εργατών κατά κλάδο 

1991 1996 1997 1998 1999 
Κλάδος 

 %  %  %  %  % 
Πρωτογενής τοµέας 720 2,2 1508 4,9 1744 6,3 1745 6,2 1992 7,1 
Μεταποίηση 1181 2,5 2084 4,9 2103 5,1 2097 5,3 2307 6,0 
Κατασκευές 579 2,4 1334 5,3 1500 6,0 1490 6,2 1653 6,8 
Εµπόριο  925 2,5 1827 3,6 2611 5,0 2738 5,2 3345 6,3 
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 1652 7,0 2799 11,1 2722 10,9 3288 10,9 4117 13,4 
Μεταφορές-Επικοινωνίες 317 2,2 503 2,8 791 4,3 830 4,4 1021 5,3 
Χρηµατοοικονοµικοί κλάδοι 483 2,8 801 2,7 1055 3,6 1085 3,9 1386 4,9 
∆ηµόσια διοίκηση 8 0,0 27 0,2 31 0,2 37 0,2 43 0,2 
Εκπαίδευση-Υγεία 542 1,6 1190 3,2 1373 3,6 1450 3,7 1582 3,9 
Νοικοκυριά 1490 60,1 4648 92,9 5380 97,8 5953 97,6 6613 98,7 

Σύνολο 7896  16721  19310  20713  24059  

   Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών, και εκτιµήσεις των συγγραφέων. 

Στο ∆ιάγραµµα 3.1 συγκρίνεται το ύψος των απολαβών µε το ποσοστό των ξένων 

εργατών στο σύνολο των εργαζοµένων στους διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Η 

σχέση µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών είναι αρνητική και δείχνει ότι οι ξένοι 

εργάτες είναι κυρίως ανειδίκευτοι και απασχολούνται σε κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας που αποφέρουν µειωµένες απολαβές, όπως η γεωργία και 

κτηνοτροφία, ξενοδοχεία και εστιατόρια, νοικοκυριά κλπ. Είναι ενδιαφέρον εδώ να 

παρατηρήσουµε ότι το 1996 η σχέση απολαβών και ποσοστού ξένων εργατών είναι 

λιγότερο αρνητική σε σύγκριση µε το 1991. Αυτό σηµαίνει ότι µεταξύ 1991 και 1996 οι 
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απολαβές των ξένων εργατών αυξήθηκαν περισσότερο από ότι αυξήθηκε το ποσοστό 

τους στο σύνολο των εργαζοµένων στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. 

∆ιάγραµµα 3.1: Σχέση µέσων εβδοµαδιαίων 
απολαβών και του ποσοστού των ξένων εργατών  
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    Πηγή: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1991/92, 1996/97 και Εργατικές Στατιστικές 1997, 
Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Το ∆ιάγραµµα 3.2 συγκρίνει την αλλαγή των µέσων εβδοµαδιαίων απολαβών και του 

ποσοστού των ξένων εργατών µεταξύ 1991 και 1996.  

∆ιάγραµµα 3.2: Αλλαγή µέσων εβδοµαδιαίων απολαβών και του ποσοστού των ξένων 
εργατών µεταξύ 1991 και 1996  
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Πηγή:  Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1991/92, 1996/97 και Εργατικές Στατιστικές 1997, 

Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 
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Από τη σύγκριση αυτή δυνατόν να ισχυριστεί κάποιος ότι η εισαγωγή ξένων εργατών 

έχει συγκρατήσει την αύξηση των µισθών, δεδοµένου ότι οι κλάδοι που είχαν τις 

µεγαλύτερες αυξήσεις στις απολαβές (υπηρεσίες) είχαν τη µικρότερη αύξηση στο 

ποσοστό ξένων εργατών. Όµως, αυτή η αρνητική σχέση δεν είναι ισχυρή. Επίσης, 

εκτός από την αύξηση των ξένων εργατών υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες 

που δυνατό να επηρέασαν την πορεία των απολαβών στους διάφορους κλάδους της 

οικονοµίας µεταξύ 1991 και 1996, όπως η αλλαγή του µορφωτικού επιπέδου των 

εργαζοµένων, ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου κλπ. 

Εποµένως δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα για το αν και πώς οι ξένοι 

εργάτες επηρέασαν το ύψος των απολαβών στην Κύπρο από τις απλές συγκρίσεις 

που παρουσιάζονται στα ∆ιαγράµµατα 3.1 και 3.2. Όπως και στις προηγούµενες 

περιπτώσεις, έτσι και εδώ χρειάζεται να εφαρµόσουµε οικονοµετρικές µεθόδους όπου 

όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των απολαβών να λαµβάνονται υπόψη. 

Εκτίµηση της επίδρασης των ξένων εργατών στις απολαβές 

Η επίδραση των ξένων εργατών και άλλων παραγόντων (επίπεδο µόρφωσης, ηλικία, 

επάγγελµα, τοµέας απασχόλησης κλπ) στις απολαβές έχει εκτιµηθεί στα πλαίσια του 

οικονοµετρικού υποδείγµατος που περιγράφεται στο Παράρτηµα Π2. Για την εκτίµηση 

του υποδείγµατος χρησιµοποιούµε στοιχεία από τις Έρευνες Οικογενειακών 

Προϋπολογισµών 1991/92 και 1996/97. 

Οι επιδράσεις των διαφόρων χαρακτηριστικών του εργαζόµενου στις απολαβές του, 

όπως έχουν εκτιµηθεί από το οικονοµετρικό υπόδειγµα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.7. Ο Πίνακας 3.7 δείχνει τη µεταβολή στις απολαβές µε τη διαφοροποίηση ενός 

χαρακτηριστικού ως προς κάποιο άτοµο που εκλαµβάνεται ως βάση για τη µέτρηση 

της επίδρασης των χαρακτηριστικών. Σε αυτή την περίπτωση το άτοµο αυτό είναι 

κάτω των 30 ετών, χωρίς µόρφωση, διαµένει σε αγροτική περιοχή και είναι άγαµος. 

Όσον αφορά την ηλικία, φαίνεται ότι άτοµα στην κατηγορία 31-40 ετών έχουν κατά 

ΛΚ27,4 υψηλότερες απολαβές από άτοµα µέχρι 30 ετών. Επίσης, οι απολαβές 

ατόµων στην κατηγορία 41-50 ετών είναι κατά ΛΚ59,3 και στην κατηγορία 61-60 κατά 

ΛΚ74 υψηλότερες από τις απολαβές ατόµων µέχρι 30 ετών. Μετά την ηλικία των 60 
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ετών οι απολαβές παρουσιάζουν πτώση, σε επίπεδο περίπου το ίδιο µε τις απολαβές 

της οµάδας µεταξύ 30-40 ετών. 

Πίνακας 3.7: Επίδραση προσωπικών χαρακτηριστικών στις απολαβές* 
(εβδοµαδιαία, σε ΛΚ) 

Χαρακτηριστικό Επίδραση 
Ηλικία 30-40 ετών 27,4 
Ηλικία 40-50 ετών 59,3 
Ηλικία 50-60 ετών 74,0 
Ηλικία άνω των 60 ετών 32,5 
Στοιχειώδης εκπαίδευση 29,4 
Μέση εκπαίδευση 60,5 
Ανώτερη εκπαίδευση 76,6 
Ανώτατη εκπαίδευση 127,3 
Παντρεµένος 22,2 
Παντρεµένος µε παιδιά 10,0 

Πηγή:  Εκτιµήσεις των συγγραφέων βασισµένες στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών 
Προϋπολογισµών 1991/92, 1996/97. 

* Εδώ δεν γίνεται διαχωρισµός στις απολαβές µεταξύ ανδρών και γυναικών και δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα. Αυτό είναι το αντικείµενο ανάλυσης στο Κεφάλαιο 5 της µελέτης. 

Το υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο επίσης συνδέεται µε ψηλότερες απολαβές. 

Συγκεκριµένα η διαφορά στις απολαβές για κάποιο άτοµο µε στοιχειώδη µόρφωση σε 

σχέση µε κάποιο χωρίς µόρφωση είναι ΛΚ30. Η διαφορά αυτή διπλασιάζεται σε 

ΛΚ60,5 για τα άτοµα που έχουν συµπληρώσει τη µέση εκπαίδευση, ενώ άτοµα που 

έχουν συµπληρώσει ανώτατη εκπαίδευση έχουν απολαβές κατά ΛΚ127 µεγαλύτερες 

από ότι άτοµα χωρίς µόρφωση. Η διαφορά στις απολαβές για άτοµα που έχουν 

συµπληρώσει ανώτερη (κολεγιακή) εκπαίδευση σε σχέση µε άτοµα που έχουν 

συµπληρώσει µόνο µέση εκπαίδευση είναι σχετικά µικρή, ΛΚ16.  

Τα αποτελέσµατα που αφορούν στην επίδραση της αύξησης των ξένων εργατών 

µεταξύ 1991 και 1996 παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8. Φαίνεται ότι η αύξηση του 

ποσοστού των ξένων εργατών στο σύνολο των εργαζοµένων προκάλεσε αρνητική 

επίδραση στην αύξηση των απολαβών σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Ιδιαίτερα 

στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων από τις εκτιµήσεις µας προκύπτει ότι οι 

απολαβές το 1996 ήταν κατά ΛΚ15,3 πιο χαµηλές από το επίπεδο που θα ήταν αν 

δεν υπήρχε η αύξηση των ξένων εργατών που παρατηρήθηκε µεταξύ 1991 και 1996. 
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Στους υπόλοιπους κλάδους η συγκράτηση της αύξησης των απολαβών λόγω ξένων 

εργατών κυµαίνεται από ΛΚ10 µέχρι ΛΚ14,5.14 

Πίνακας 3.8: Επίδραση των ξένων εργατών στις εβδοµαδιαίες απολαβές  
µεταξύ 1991 και 1996, (ΛΚ, σε τιµές 1996)  

Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας ΛΚ 

Πρωτογενής  -14,4 
Μεταποίηση -14,4 
Κατασκευές -14,5 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης 

-13,9 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια -15,3 
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες -13,5 
Χρηµατοοικονοµικός  -13,7 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα, παροχή ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου και νερού -10,0 
Εκπαίδευση, Υγεία, και άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου ή κοινωνικού  
και ατοµικού χαρακτήρα  

-13,7 
  

     Πηγή: Εκτιµήσεις των συγγραφέων βάσει στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 
1991/92, 1996/97. 

3.3  Επίδραση στην απασχόληση 

Η εισαγωγή ξένων εργατών προβάλλεται συχνά σαν αιτία για µείωση της 

απασχόλησης ντόπιων εργατών, ιδιαίτερα στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα 

της οικονοµίας. Από την άλλη, η εισαγωγή ξένων εργατών δυνατόν να ωθεί τους 

Κύπριους να µεταπηδούν από τον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα σε κλάδους των 

υπηρεσιών, όπου οι απολαβές και συνθήκες απασχόλησης είναι πιο ελκυστικές. Για 

επαλήθευση του πιο πάνω ισχυρισµού έχουµε εκτιµήσει την επίδραση που έχουν οι 

ξένοι εργάτες (καθώς και άλλοι παράγοντες) στην πιθανότητα απασχόλησης στους 

διάφορους κλάδους της οικονοµίας (περιλαµβανοµένης και της µη απασχόλησης).  

∆ιαχρονικές εξελίξεις στην απασχόληση 

Οι τάσεις που παρατηρούνται στην απασχόληση τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3.9. Όπως έχει ήδη λεχθεί στο πρώτο κεφάλαιο της µελέτης, από τις 
                                                 
14 Τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 3.8 πρέπει να ερµηνευτούν µε επιφυλάξεις διότι παράµετροι στις 
οποίες βασίζονται έχουν µεγάλη στατιστική απόκλιση. Με απλά λόγια, δεν µπορεί να πει κανείς µε 
βεβαιότητα ότι η επίδραση των ξένων εργατών στους µισθούς δεν είναι πολύ µικρότερη ή πολύ 
µεγαλύτερη από αυτή που εµφανίζεται στον Πίνακα 3.8.  
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αρχές της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται µια αυξηµένη τάση για απασχόληση στον 

τοµέα των υπηρεσιών και ταυτόχρονα µείωση της απασχόλησης στους υπόλοιπους 

τοµείς. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.9 πέραν των 2/3 των απασχολουµένων το 1999 

βρίσκονταν στον τοµέα των υπηρεσιών σε σχέση µε 57,2% που ήταν το 1990. 

Μεγαλύτερη πτώση στο ποσοστό της απασχόλησης κατά την περίοδο 1990-1999 

παρουσιάστηκε στον πρωτογενή τοµέα και τον κλάδο της µεταποίησης, κατά 30,7% 

και 30,5% αντίστοιχα, ενώ στον κλάδο των κατασκευών η πτώση ήταν µικρότερη 

(9,8%).  

Πίνακας 3.9: Ποσοστό απασχολουµένων κατά τοµέα (1990-99)  

∆ευτερογενής 
Έτος Πρωτογενής Μεταποίηση Κατασκευές 

Τριτογενής 

1990 14,0 19,7 9,2 57,2 
1991 12,9 19,4 9,6 58,0 
1992 12,4 18,6 9,6 59,3 
1993 12,1 17,5 9,4 61,0 
1994 11,3 16,8 9,1 62,8 
1995 11,1 16,0 9,1 63,8 
1996 10,8 15,2 8,9 65,1 
1997 9,7 14,9 8,8 66,6 
1998 9,8 14,5 8,5 67,2 
1999 9,7 13,7 8,3 68,3 

   Πηγή: Στατιστικές Εργασίας 1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Επίδραση των ξένων εργατών και άλλων παραγόντων 

Για την παρουσία των πιο πάνω τάσεων είναι δυνατόν να ευθύνονται διάφοροι 

παράγοντες. Μια πιθανή εξήγηση σχετίζεται µε την παρουσία των ξένων εργατών, 

δεδοµένου ότι αυτοί παρουσιάζονται να απασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή και 

δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας, όπου απαιτούνται γενικά χαµηλότερα προσόντα 

σε σύγκριση µε τον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες). Εποµένως, η εισαγωγή ξένων 

εργατών δυνατόν να παρέχει τη δυνατότητα σε Κύπριους που απασχολούνται στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα να µεταπηδούν σε κλάδους των υπηρεσιών, όπου 

οι συνθήκες απασχόλησης και οι απολαβές είναι περισσότερο ελκυστικές. Αυτή η 

άποψη ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι Κύπριοι νεοεισερχόµενοι στην αγορά 

εργασίας έχουν ακαδηµαϊκά προσόντα που τους καθιστούν περισσότερο 

κατάλληλους για απασχόληση στους κλάδους των υπηρεσιών.  
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Για την επαλήθευση του πιο πάνω ισχυρισµού έχουµε εκτιµήσει µε οικονοµετρικές 

µεθόδους την πιθανότητα απασχόλησης των Κυπρίων εργαζοµένων σε κάποιο από 

τους τοµείς της οικονοµίας (πρωτογενή τοµέα ή µεταποίηση ή κατασκευές ή 

υπηρεσίες), ή η µη απασχόληση σε κανένα τοµέα, δηλαδή η παραµονή ως άνεργος15. 

Στις εκτιµήσεις µας θεωρούµε ότι η πιθανότητα απασχόλησης σε κάποιο τοµέα ή η µη 

απασχόληση εξαρτάται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόµου (ηλικία, 

µόρφωση, τόπος διαµονής κλπ) και από το ποσοστό των ξένων εργατών στον τοµέα 

απασχόλησης.  

Για την εκτίµηση του υποδείγµατος χρησιµοποιούµε στοιχεία από τις Έρευνες 

Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1990/91 και 1996/97. Το δείγµα αποτελείται από 

3225 παρατηρήσεις και περιλαµβάνει τους άντρες οι οποίοι δηλώνουν είτε ότι έχουν 

απασχόληση (3082) ή είναι άνεργοι (143) σε κάποια από τις δύο έρευνες.16 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για το οικονοµετρικό υπόδειγµα που έχουµε εκτιµήσει 

παρατίθενται στο Παράρτηµα Π3.  

Από τις εκτιµηµένες παραµέτρους του οικονοµετρικού υποδείγµατος, έχουµε 

υπολογίσει την επίδραση που έχουν οι ξένοι εργάτες καθώς και άλλοι παράγοντες 

στην πιθανότητα επιλογής τοµέα απασχόλησης και µη απασχόλησης. Οι υπολογισµοί 

αυτοί εκφράζονται σε εκατοστιαίες µονάδες και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.10. 

Όπως και πριν οι επιδράσεις µετριούνται από κάποιο νοικοκυριό-βάση που παίζει το 

ρόλο του σηµείου αναφοράς και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: είναι ηλικίας κάτω των 

30 ετών, δεν έχει αναγνωρισµένη µόρφωση, δεν είναι παντρεµένος και κατοικεί σε 

αγροτική περιοχή. Η επίδραση του ποσοστού των ξένων εργατών στην πιθανότητα 

επιλογής του τοµέα στον Πίνακα 3.10 αντιστοιχεί σε αλλαγή αυτού του ποσοστού 

κατά 100%.  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.10, η παρουσία των ξένων εργατών αυξάνει την 

πιθανότητα απασχόλησης των Κυπρίων στον τριτογενή τοµέα και µειώνει την 

πιθανότητα απασχόλησης στους άλλους τοµείς της οικονοµίας, ιδιαίτερα στους 

δευτερογενείς (µεταποίηση και κατασκευές). Συγκεκριµένα, αύξηση κατά 100% του 

ποσοστού των ξένων εργατών στον τοµέα της µεταποίησης, αντιστοιχεί µε µείωση 
                                                 
15 Στο υπόδειγµα δεν λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο αφυπηρέτησης. 
16 Από το δείγµα εξαιρούνται τα άτοµα που δηλώνουν ότι απασχολούνται στον κλάδο παροχής 
υπηρεσιών σε ιδιωτικά νοικοκυριά, όπως και στην προηγούµενη ανάλυση που αφορούσε τις απολαβές. 
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της πιθανότητας απασχόλησης κάποιου Κύπριου στον τοµέα αυτό κατά 9,6%. Με 

άλλα λόγια, αν το ποσοστό των ξένων εργατών στον τοµέα αυτό διπλασιαστεί, τότε 

9,6% λιγότεροι Κύπριοι θα απασχολούνται στον τοµέα. Η ίδια αύξηση των ξένων 

εργατών στο τοµέα των κατασκευών θα οδηγούσε σε µείωση των Κυπρίων 

απασχολουµένων στον τοµέα αυτό κατά 5,6%. 

Πίνακας 3.10: Επίδραση στην πιθανότητα επιλογής τοµέα απασχόλησης  

∆ευτερογενής 
Χαρακτηριστικό Πρωτογενής Μεταποίηση Κατασκευές Τριτογενής Άνεργος 

Ποσοστό ξένων εργατών (%)  -0,9 -9,6 -5,6 16,1 -0,1 

Ηλικία 31-40 ετών 0,2 0,2 -4,2 4,5 -0,6 
Ηλικία 41-50 ετών 0,4 -4,1 -7,6 11,9 -0,6 
Άνω των 50 ετών 1,1 -8,2 -10,0 17,4 -0,3 
Με στοιχειώδη µόρφωση -1,3 5,8 1,3 -5,0 -0,9 
Με δευτεροβάθµια µόρφωση -0,9 -0,4 -19,6 21,7 -0,8 
Με ανώτερη µόρφωση -0,9 -10,6 -38,3 50,5 -0,7 
Με ανώτατη µόρφωση -2,3 -12,8 -33,2 48,4 -0,1 
∆ιαµονή σε αστική περιοχή -0,5 6,4 0,4 -6,5 0,2 

Παντρεµένος -0,2 2,3 2,2 -2,8 -1,4 

Πηγή:  Εκτιµήσεις των συγγραφέων βάσει στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 
1991/92, 1996/97. 

Η αύξηση των ξένων εργατών στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) όµως έχει το 

αντίθετο αποτέλεσµα, δηλαδή δεν υποκαθιστά αλλά συµπληρώνει την απασχόληση 

των Κυπρίων. Εδώ διπλασιασµός του ποσοστού των ξένων εργατών οδηγεί σε 

αύξηση των Κυπρίων απασχολουµένων κατά 16,1%. Με άλλα λόγια, η παρουσία 

ξένων εργατών στους κλάδους των υπηρεσιών συντελεί στην περαιτέρω ανάπτυξή 

τους που οδηγεί σε δηµιουργία περισσοτέρων θέσεων για τους Κύπριους.  

Τέλος, η επίδραση των ξένων εργατών στην πιθανότητα κανείς να µην απασχοληθεί 

σε κάποιο τοµέα και να µείνει άνεργος είναι σχεδόν µηδενική. Αυτό, σε συνδυασµό µε 

τα πιο πάνω αποτελέσµατα, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η παρουσία ξένων εργατών 

δεν έχει επίδραση στο επίπεδο της απασχόλησης αλλά µόνο επηρεάζει τη διάρθρωσή 

της.  

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, η ηλικία αυξάνει την πιθανότητα 

απασχόλησης στον τριτογενή και µειώνει την πιθανότητα απασχόλησης στο 

δευτερογενή τοµέα. Επίσης, όπως θα ανέµενε κανείς, το επίπεδο µόρφωσης αυξάνει 
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δραµατικά την πιθανότητα απασχόλησης στον τριτογενή και µειώνει την πιθανότητα 

απασχόλησης στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, ιδιαίτερα στον κλάδο των 

κατασκευών. 



55 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 

Μετά την εισβολή, τέθηκαν σε εφαρµογή σχέδια έκτακτης ανάγκης µε στόχο την 

ανασυγκρότηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Τα σχέδια αυτά προέβλεπαν 

µεταξύ άλλων την προώθηση των προϊόντων της µεταποίησης µε επιδοτήσεις, 

χαµηλά επιτόκια δανεισµού, εγγυήσεις για εξαγωγές κλπ. Ο υψηλός βαθµός 

προστατευτισµού που χαρακτήριζε την Κυπριακή βιοµηχανία µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του '80 ενθάρρυνε τον εφησυχασµό και απέτρεψε την προσαρµογή των 

επιχειρηµατικών µονάδων στις αυξανόµενες απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού.  

Μετά το 1988, που τέθηκε σε εφαρµογή το δεύτερο στάδιο της συµφωνίας  

τελωνειακής ένωσης Κύπρου-Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Κυπριακή οικονοµία έγινε 

πιο ανοικτή στο ξένο ανταγωνισµό. Η σταδιακή κατάργηση των δασµών στα προϊόντα 

που εισάγονται από την ΕΕ και η εφαρµογή του κοινού Ευρωπαϊκού δασµολογίου 

στα προϊόντα τρίτων χωρών άλλαξε τις συνθήκες ανταγωνισµού στην Κυπριακή 

αγορά. Από τη συµπλήρωση της τελωνειακής ένωσης το 1998, τα Κυπριακά 

βιοµηχανικά προϊόντα πρέπει να ανταγωνιστούν τα ξένα προϊόντα σε επίπεδο τιµής 

και ποιότητας χωρίς (ή µε δραστικά µειωµένη) δασµολογική προστασία και η 

επιβίωση της κυπριακής βιοµηχανίας έγινε συνάρτηση µόνο της ίδιας της 

παραγωγικότητάς της.  

Πιο κάτω εξετάζουµε τη µείωση της δασµολογικής προστασίας λόγω τελωνειακής 

ένωσης µε την ΕΕ στους διάφορους κλάδους της µεταποίησης. Ακολούθως 

διερευνούµε τη σχέση µεταξύ της µείωσης της δασµολογικής προστασίας και του 

αριθµού των εργαζοµένων που απασχολούνται σε τέσσερις κλάδους της βιοµηχανίας:  

• Ειδών διατροφής, ποτών και καπνού (κλάδος τροφίµων),  

• Ειδών ένδυσης, υπόδησης, και επεξεργασίας δερµάτων (κλάδος ένδυσης),  

• Ξυλείας και προϊόντων ξύλου, περιλαµβανοµένων επίπλων (κλάδος ξυλείας), και  

• Χαρτοβιοµηχανιών, εκτυπώσεων και εκδόσεων (κλάδος χαρτιού).  

Στο τελευταίο τµήµα του κεφαλαίου εξετάζουµε τις γενικότερες επιπτώσεις από την 

πλήρη ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. 
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4.1  Τελωνειακή ένωση 

Η ανάπτυξη του εµπορίου και η εξειδίκευση στην παραγωγή που συνδέονται µε την 

κατάργηση των δασµών θεωρείται ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες 

οικονοµικής προόδου και ευηµερίας. Η ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, µέσω 

του εµπορίου, επιτρέπει στην κάθε χώρα να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

της. Αυτό οδηγεί σε µείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας της 

οικονοµίας µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η ευηµερία της χώρας. 

Πρόσφατες εµπειρικές µελέτες επίσης υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των εµποδίων 

στο εµπόριο οδηγεί σε σύγκλιση των οικονοµιών που εµπορεύονται µεταξύ τους. Όσο 

περισσότερο ανοικτές είναι οι συναλλασσόµενες οικονοµίες τόσο µεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα η σύγκλιση αυτή να συµβεί στα επίπεδα των πιο ανεπτυγµένων 

οικονοµιών.17 Οι δασµοί στις εισαγωγές επηρεάζουν αρνητικά την οικονοµική 

ανάπτυξη διότι (α) µειώνουν το βαθµό που µια οικονοµία µπορεί να εκµεταλλευτεί τα 

θετικά οφέλη από το εµπόριο και (β) µε τις στρεβλώσεις που προκαλούν στις τιµές, 

διοχετεύουν πόρους στην παραγωγή προϊόντων που µια χώρα δεν έχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα.18 Οι κλειστές οικονοµίες αναπτύσσονται µε µικρότερους ρυθµούς από 

τις ανοικτές οικονοµίες διότι στην προσπάθεια τους να είναι αυτάρκεις παράγουν 

αγαθά στα οποία δεν έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα και δεν είναι παραγωγικές.  

Παράλληλα, ορισµένοι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι το διεθνές εµπόριο δυνατόν 

να µην ωφελεί τις φτωχές χώρες διότι συνήθως ειδικεύονται στην παραγωγή 

προϊόντων µε χαµηλή εισοδηµατική ελαστικότητα και η ζήτηση τους δεν αυξάνεται 

από αυξήσεις στα διεθνή εισοδήµατα που θα προκύψουν από το εµπόριο. Η 

διεθνοποίηση κατηγορείται ακόµη για τη δηµιουργία ανεργίας και την αύξηση της 

εισοδηµατικής ανισότητας. Η ανεργία είναι συνήθως αποτέλεσµα του ανταγωνισµού 

που αναγκάζει τις επιχειρήσεις είτε να κλείσουν είτε να µειώσουν την απασχόληση και 

το κόστος στο ελάχιστον δυνατό για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Άτοµα που 

ασχολούνταν σε φθίνοντα βιοπαλαιστικά και βιοµηχανικά επαγγέλµατα πρέπει να 

µεταπηδήσουν σε άλλους αναπτυσσόµενους τοµείς της οικονοµίας όπως οι 

                                                 
17 Sachs and Warner, Economic reform and the process of global integration, Brooking Papers on 
Economic Activity, Vol. 1, 1995. Ben-Davis, Trade and convergence among countries, Journal of 
International Economics, 1996 
18 Barro and Sala-I-Martin, Economic Growth, 1995. 
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υπηρεσίες. Όµως αυτό δεν είναι εύκολο για άτοµα προχωρηµένης ηλικίας µε 

πολύχρονη απασχόληση και εξειδίκευση σε ένα συγκεκριµένο τοµέα. Για τις οµάδες 

πολιτών που ασχολούνται µε τους φθίνοντες τοµείς της οικονοµίας η διεθνοποίηση 

έχει αρνητικές επιπτώσεις που µπορούν να µετριαστούν µε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα για τη βελτίωση της ευελιξίας του εργατικού δυναµικού. 

Η ανάλυση που ακολουθεί προσπαθεί να φωτίσει το τοπίο αναφορικά µε τα πιο πάνω 

ερωτήµατα στην περίπτωση της Κύπρου. Συγκεκριµένα, εξετάζει πώς η µείωση της 

δασµών λόγω τελωνειακής ένωσης µε την ΕΕ επηρέασε την απασχόληση και την 

παραγωγικότητα στην περίπτωση της Κύπρου. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η 

τελωνειακή ένωση της Κύπρου µε την Ε.Ε οδήγησε σε µείωση ή κατάργηση των 

δασµών για τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες της ΕΕ και εναρµόνισης του 

Κυπριακού δασµολογίου µε αυτό της ΕΕ για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες 

χώρες. Έτσι για κάθε εισαγόµενο προϊόν, από κάποιο σηµείο και µετά, ισχύουν δύο 

δασµολογικοί συντελεστές, ανάλογα µε τον τόπο προέλευσής τους.  

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι ‘δασµολογικοί δείκτες’ που ισχύουν για τα 

προϊόντα που παράγονται από τους διάφορους κλάδους της µεταποίησης, για τα έτη 

1991 και 1996. Οι δείκτες αυτοί είναι οι (σταθµικοί) µέσοι όροι των δασµών που 

ισχύουν για τα προϊόντα του κάθε κλάδου.19 Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ως 

αποτέλεσµα της διαδικασίας εναρµόνισης, µεταξύ του 1991 και 1996 υπήρξε µείωση 

γενικά των δασµών σε όλους τους κλάδους. Η µόνη εξαίρεση ήταν ο κλάδος των 

τροφίµων όπου υπήρξε µια µικρή αύξηση των δασµών, της τάξης του 2,3%. Στους 

υπόλοιπους κλάδους η µείωση κυµαινόταν µεταξύ 9% (χαρτοβιοµηχανίες, 

εκτυπώσεις και εκδόσεις) και 62% (είδη από µέταλλο, µηχανές και µεταφορικά µέσα), 

ενώ ο µέσος όρος της µείωσης των δασµών για όλους τους κλάδους της µεταποίησης 

ήταν 38%. 

                                                 
19 Ως σταθµά χρησιµοποιήθηκαν τα µερίδια των εισαγόµενων προϊόντων στη συνολική αξία των 
εισαγωγών του κλάδου. Καθώς ισχύουν δύο δασµολογικοί συντελεστές για κάθε προϊόν, ο κάθε 
συντελεστής σταθµίστηκε µε την αξία των εισαγωγών από τον αντίστοιχο τόπο προέλευσης. Η αξία των 
εισαγωγών που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των δεικτών ξεπερνά το 78% της συνολικής αξίας 
των εισαγωγών για κάθε µια από τις δύο χρονιές.  
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Πίνακας 4.1: ∆ασµολογικοί δείκτες κατά κλάδο βιοµηχανίας, 1991 και 1996  

Κλάδος Βιοµηχανίας ∆ασµολογικός 
∆είκτης 1991 

∆ασµολογικός 
∆είκτης 1996 

Ποσοστιαία 
∆ιαφορά 

Είδη διατροφής, ποτών και καπνού 1,0904 1,1154 2,29 
Είδη ένδυσης, υπόδησης, και επεξ. ∆ερµάτων  0,1993 0,1230 -38,31 
Ξυλεία και προϊόντα ξύλου 0,0692 0,0309 -55,31 
Χαρτοβιοµηχανίες, εκτυπώσεις και εκδόσεις 0,0550 0,0500 -8,99 
Χηµικών, πετρελαίου, ελαστικού και πλαστικών 0,1175 0,0473 -59,74 
Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά 0,1186 0,0470 -60,35 
Μεταλλουργικές βιοµηχανίες 0,0464 0,0365 -21,32 
Είδη από µέταλλο, µηχανές και µεταφορικά µέσα 0,1951 0,0742 -61,95 
  

Πηγή: Από υπολογισµούς των συγγραφέων, βασισµένους σε στοιχεία από τους Πίνακες 
∆ασµολογικών Συντελεστών και Συντελεστών Καταναλωτικών Φόρων (1991,1996), και τα 
Στατιστικά Εισαγωγών και Εξαγωγών (1991,1996), Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

4.2  Επίδραση στην απασχόληση 

Για ανάλυση τυχόν επιπτώσεων στην απασχόληση από την τελωνειακή ένωση 

παρουσιάζονται στα ∆ιαγράµµατα 4.1-4.4 η διαχρονική τάση της απασχόλησης και 

της προστιθέµενης αξίας20 για την περίοδο 1976-1998 στους τέσσερις κλάδους της 

βιοµηχανίας που εξετάζουµε (τροφίµων, ένδυσης, ξυλείας και χαρτιού)21.  

Από τα διαγράµµατα φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ο κάθε κλάδος ακολουθεί τη δική 

του πορεία. Στην περίπτωση του κλάδου τροφίµων υπάρχει ανοδική τάση τόσο στην 

απασχόληση όσο και στην προστιθέµενη αξία κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου 

που εξετάζουµε. Αντίθετα, στην περίπτωση του κλάδου ένδυσης υπάρχει σηµαντική 

πτώση της απασχόλησης µετά το 1988, που ακολουθείται από πτώση και στην 

προστιθέµενη αξία µετά το 1991. Στον κλάδο ξυλείας παρατηρείται επίσης πτώση της 

απασχόλησης από το 1985 που ακολουθείται από κάποια άνοδο µετά το 1991 και 

ακολούθως πτώση µετά το 1995. Ο κλάδος χαρτιού παρουσιάζει ανοδική τάση στην 

απασχόληση και προστιθέµενη αξία, όµως µε έντονη κυκλικότητα. Τα υψηλότερα 

επίπεδα απασχόλησης παρουσιάζονται στα έτη 1981, 1985, 1990 και 1994, και τα 

χαµηλότερα στα έτη 1984, 1987, και 1992. 

 

                                                 
20 Οι αξίες είναι εκφρασµένες σε τιµές 1990, και τα στοιχεία καλύπτουν µόνο την περίοδο 1978-1996. 
21 Στο Παράρτηµα παρουσιάζονται οι πίνακες µε τις τιµές. 
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∆ιάγραµµα 4.1:  Απασχόληση και προστιθέµενη αξία στον κλάδο τροφίµων 
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∆ιάγραµµα 4.2:  Απασχόληση και προστιθέµενη αξία στον κλάδο Ένδυσης 
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∆ιάγραµµα 4.3:  Απασχόληση και προστιθέµενη αξία στον κλάδο ξυλείας 
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∆ιάγραµµα 4.4:  Απασχόληση και προστιθέµενη αξία στον κλάδο χαρτιού 
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Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζεται η µέση ετήσια αλλαγή στην απασχόληση την περίοδο 

1976-1998 και τις υποπεριόδους 1976-1987 και 1988-1998, όπως έχουν εκτιµηθεί 

από το οικονοµετρικό µοντέλο (Παράρτηµα 4). Επίσης, παρουσιάζει τη µέση ετήσια 

αλλαγή στην προστιθέµενη αξία την περίοδο 1978-1996 και τις υποπεριόδους 1978-

1987 και 1988-1996. Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού φαίνεται σηµαντική πτώση 

τόσο στο ρυθµό µεταβολής της απασχόλησης όσο και της προστιθέµενης αξίας µετά 

το 1987 σε όλους τους κλάδους, µε µόνη εξαίρεση την προστιθέµενη αξία στον κλάδο 

χαρτιού. Στους κλάδους ένδυσης και ξυλείας φαίνεται συρρίκνωση του αριθµού των 

εργαζοµένων, ενώ ο κλάδος ένδυσης παρουσιάζει συρρίκνωση τόσο στον αριθµό των 

εργαζοµένων όσο και στην προστιθέµενη αξία.  

Πίνακας 4.2: Μέση αλλαγή της Απασχόλησης και Προστιθέµενης Αξίας  

 Τρόφιµα Ένδυση Ξυλεία Χαρτί 

Απασχόληση:     
Μέση τιµή 76-98 2,75 -0,42 2,72 3,35 
Μέση τιµή 88-98 2,37 -5,48 -0,70 1,91 
Μέση τιµή 76-87 3,13 4,65 6,13 4,79 
Προστιθέµενη Αξία:     
Μέση τιµή 78-96 3,50 0,98 5,04 4,42 
Μέση τιµή 88-96 2,41 -2,65 1,70 5,49 
Μέση τιµή 78-87 4,58 4,61 8,37 3,36 

Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και εκτιµήσεις συγγραφέων. 

Ανακεφαλαιώνοντας, από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι µετά την εφαρµογή 

της τελωνειακής ένωσης της Κύπρου µε την ΕΕ το 1988, η οποία είχε ως επακόλουθο 

τη σταδιακή κατάργηση (ή δραστική µείωση) των δασµών, υπήρξε µείωση του 

ρυθµού αύξησης της απασχόλησης στους κλάδους τροφίµων, ξυλείας και χαρτιού, 

ενώ στην περίπτωση του κλάδου ένδυσης σηµειώθηκε και µείωση του επιπέδου της 

απασχόλησης.22  

Η χρονική συγκυρία των δύο φαινοµένων, δηλαδή της µείωσης των δασµών και της 

απασχόλησης, θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως ένδειξη ότι η κατάργηση της 

δασµολογικής προστασίας λόγω τελωνειακής ένωσης είχε αρνητική επίδραση στην 

πορεία της Κυπριακής µεταποίησης. Αν πράγµατι η δασµολογική προστασία ήταν 

                                                 
22 Στατιστικά όµως, αυτή η µείωση του ρυθµού αύξησης της απασχόλησης είναι σηµαντική µόνο στην 
περίπτωση του κλάδου χαρτιού. 
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απαραίτητη για την Κυπριακή µεταποίηση, σηµαίνει ότι η (ολική) παραγωγικότητα των 

κλάδων της Κυπριακής µεταποίησης την περίοδο πριν την τελωνειακή ένωση ήταν 

πιο χαµηλή από εκείνη των αντίστοιχων κλάδων χωρών-µελών της ΕΕ. Στο µέρος 

που ακολουθεί εξετάζουµε αυτό ακριβώς το επιχείρηµα.  

4.3  Επίδραση στην παραγωγικότητα23 

Η απασχόληση σε κάποιο κλάδο της βιοµηχανίας εξαρτάται µεταξύ άλλων και από 

την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, που σε µια ανοικτή οικονοµία µεταφράζεται ως η 

δυνατότητα των επιχειρήσεων του κλάδου να προσφέρουν τα προϊόντα τους στις 

τιµές που καθορίζονται από τη διεθνή προσφορά και ζήτηση, αντιµετωπίζοντας τον 

ξένο συναγωνισµό χωρίς κρατική προστασία ή άλλα µονοπωλιακά προνόµια. Χωρίς 

τέτοιου είδους προστασία, το στοιχείο που εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα του 

τοµέα είναι η δυνατότητα να παράγει σε κόστος που δεν υπερβαίνει το κόστος στο 

οποίο ξένες χώρες παράγουν και προσφέρουν της ίδιας ποιότητας προϊόντα.  

Ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας εκφράζει την ποσότητα του προϊόντος που 

παράγεται ανά µονάδα εισροών. Με άλλα λόγια, όχι µόνο η εργασία, αλλά και το 

κεφάλαιο, η ενέργεια και οι πρώτες ύλες λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της 

παραγωγικότητας24. Στα στοιχεία που συνθέτουν την ολική παραγωγικότητα 

περιλαµβάνονται οι οικονοµίες κλίµακας, η τεχνολογική πρόοδος, αλλά και άλλοι 

παράγοντες, όπως η δοµή της αγοράς. Αλλαγές στη δοµή της αγοράς θα µπορούσαν 

να είναι και το αποτέλεσµα µεταβολής της κρατικής προστασίας, π.χ. µεταβολής των 

δασµών και άλλων περιορισµών στις εισαγωγές.  

Η µείωση της δασµολογικής προστασίας δυνατόν να οδηγήσει σε απώλεια της 

µονοπωλιακής δύναµης που είχαν οι επιχειρήσεις του κλάδου και τους επέτρεπε να 

αυξάνουν τα έσοδα τους από την πώληση µιας δεδοµένης ποσότητας προϊόντος. 

Έτσι µια τέτοια αλλαγή θα εµφανιζόταν σαν µείωση στην παραγωγικότητα. Με το 

σκεπτικό αυτό εκτιµούµε την επίδραση της τελωνειακής ένωσης στην απασχόληση 

                                                 
23 Το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό το τµήµα προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από την εργασία των Π. 
Πασιαρδή και Θ. Μαµουνέα (1998), Η Ανταγωνιστικότητα του Τοµέα Μεταποίησης, Τµήµα Οικονοµικών, 
Πανεπιστήµιο Κύπρου.  
24 Νοουµένου ότι και ο δείκτης αυτός υπολογίζεται σε αξίες (δηλαδή ως η αξία των εισροών για 
παραγωγή µιας χρηµατικής µονάδας προϊόντος) για σκοπούς διεθνούς σύγκρισης δυνατόν οι αλλαγές 
του δείκτη ολικής παραγωγικότητας να µετρούνται σε κάποιο διεθνές νόµισµα  πχ. σε ΕCU ή σε δολάρια. 
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µετά το 1987 από το βαθµό που η µείωση των δασµών συνέβαλε στη µείωση της 

ολικής παραγωγικότητας. Ακολούθως επιχειρούµε διαχωρισµό της συµβολής της 

τεχνολογίας και των υπολοίπων παραγόντων στο δείκτη ολικής παραγωγικότητας. Η 

ανάλυση αφορά την Κύπρο και τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερµανία, 

Γαλλία, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο)25 και περιορίζεται στους τέσσερις κλάδους της 

µεταποίησης που µελετούµε. 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται σε δύο περιόδους: 1987-94 και 1976-94. 

Την περίοδο 1987-94 σηµειώνεται µείωση των δασµών, ενώ στην περίοδο 1976-94 

περιλαµβάνονται και τα προηγούµενα χρόνια, όταν ίσχυε πλήρως η δασµολογική 

προστασία. Καθώς η κύρια αλλαγή την περίοδο 1987-1994 είναι αλλαγές στη δοµή 

της αγοράς λόγω µείωσης του δασµολογικού προστατευτισµού, είναι λογικό να 

αποδώσουµε τυχόν αλλαγή στην ολική παραγωγικότητα την περίοδο αυτή στη 

µείωση των δασµών. Έτσι είναι δυνατόν να συνδέσουµε τις αλλαγές στη δασµολογική 

προστασία µε αλλαγές στην απασχόληση, µέσω της σχέσης της παραγωγικότητας µε 

την ανταγωνιστικότητα που εξηγήσαµε προηγουµένως. 

Κλάδος τροφίµων 

Από τα ∆ιαγράµµατα, 4.5α και 4.5β φαίνεται ότι ο κλάδος τροφίµων είχε µικρότερη 

αύξηση της ολικής παραγωγικότητας την περίοδο 1987-94 από ότι στο σύνολο της 

περιόδου 1977-94. Επίσης, φαίνεται ότι, ενώ η συνεισφορά της τεχνολογικής 

προόδου στην αύξηση της ολικής παραγωγικότητας την περίοδο µετά το 1987 ήταν 

περίπου η ίδια όπως και σε όλη την περίοδο, η συνεισφορά των ‘άλλων παραγόντων’ 

(έλεγχος της αγοράς, οικονοµίες κλίµακας κλπ) ήταν κατά πολύ µειωµένη. 

∆εδοµένου ότι ανάµεσα στους ‘άλλους παράγοντες’ περιλαµβάνεται και ο έλεγχος της 

αγοράς, η µειωµένη συνεισφορά τους µετά το 1987 πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός 

ότι µετά το χρόνο αυτό άρχισε η σταδιακή κατάργηση της δασµολογικής προστασίας 

του κλάδου λόγω τελωνειακής ένωσης µε την ΕΕ. 

                                                 
25 Ο υπολογισµός του ολικού δείκτη παραγωγικότητας έγινε µε την υπόθεση ότι οι οικονοµίες κλίµακας 
είναι σταθερές παρόλο που οι οικονοµίες κλίµακας αναφέρθηκαν σαν ένας από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη µετρούµενη παραγωγικότητα, και αυτό λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων για την 
εκτίµηση τους. Ο διαχωρισµός των στοιχείων που συνθέτουν το δείκτη απαιτεί οικονοµετρική ανάλυση. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Πασιαρδής, Π. και Θ. Μαµουνέας (1998), ‘Η Ανταγωνιστικότητα 
του Τοµέα Μεταποίησης’, Τµήµα Οικονοµικών, Πανεπιστήµιο Κύπρου. 
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∆ιάγραµµα 4.5α: Ολική παραγωγικότητα του κλάδου τροφίµων: 1977-94 
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∆ιάγραµµα 4.5β: Ολική παραγωγικότητα του κλάδου τροφίµων: 1987-94 
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Κλάδος ένδυσης 

Η σηµασία της απώλειας του δασµολογικού προστατευτισµού της µεταποίησης 

φαίνεται πολύ έντονα στον κλάδο ένδυσης. Την περίοδο 1977-94 (∆ιάγραµµα 4.6α) ο 

κλάδος ένδυσης της Κύπρου είχε τη µικρότερη και ο αντίστοιχος κλάδος στο Ηνωµένο 

Βασίλειο τη µεγαλύτερη αύξηση ολικής παραγωγικότητας. Στην Κύπρο η τεχνολογία 

είχε µεγάλη θετική συνεισφορά στην αύξηση του δείκτη ολικής παραγωγικότητας ενώ 

οι άλλοι παράγοντες είχαν µικρή αρνητική συνεισφορά.  

Την περίοδο 1987-94 όµως (∆ιάγραµµα 4.6β) βλέπουµε ότι η αύξηση της ολικής 

παραγωγικότητας στην Κύπρο ήταν σχετικά µικρή και η θετική συνεισφορά της 

τεχνολογίας δεν κατάφερε να αντισταθµίσει τη µεγάλη αρνητική συνεισφορά των 

υπολοίπων παραγόντων (µείωση προστατευτισµού) µε αποτέλεσµα η ολική 

παραγωγικότητα του κλάδου να είναι αρνητική. 

 



64 

 

∆ιάγραµµα 4.6α: Ολική παραγωγικότητα κλάδου ένδυσης: 1977-94 
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∆ιάγραµµα 4.6β: Ολική παραγωγικότητα κλάδου ένδυσης: 1977-94 
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Κλάδος ξυλείας 

Το ∆ιάγραµµα 4.7α αναφέρεται στην περίοδο 1976-94 όταν ο κλάδος ξυλείας στην 

Κύπρος είχε το δεύτερο πιο ψηλό ρυθµό αύξησης ολικής παραγωγικότητας µετά τη 

Γαλλία. Τόσο η τεχνολογία όσο και οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία 

της ολικής παραγωγικότητας φαίνεται ότι είχαν θετική συνεισφορά στην Κύπρο.  

Την περίοδο 1987-94 (∆ιάγραµµα 4.7β) ο ρυθµός µεταβολής του δείκτη ολικής 

παραγωγικότητας του κλάδου ξυλείας στην Κύπρο είναι µικρότερος των υπολοίπων 

χωρών (µε εξαίρεση τη Γερµανία). Όπως και στην περίπτωση των κλάδων τροφίµων 

και ένδυσης, η συνεισφορά των άλλων παραγόντων µετά την τελωνειακή ένωση είναι 

αρνητική, γεγονός που συνδέει τη µείωση της ολικής παραγωγικότητας µε την 

απώλεια του δασµολογικού προστατευτισµού. 
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∆ιάγραµµα 4.7α: Ολική παραγωγικότητα κλάδου ξυλείας: 1977-94 
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∆ιάγραµµα 4.7β: Ολική παραγωγικότητα κλάδου ξυλείας: 1987-94 
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Κλάδος χαρτιού 

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 4.8α, ο κλάδος χαρτιού στην Κύπρο είχε την πιο 

µεγάλη αύξηση ολικής παραγωγικότητας την περίοδο 1976-94, µε τους παράγοντες 

εκτός της τεχνολογικής προόδου να έχουν τη µεγαλύτερη συνεισφορά.  

Την περίοδο 1987-94 (∆ιάγραµµα 4.8β) η αύξηση ολικής παραγωγικότητας του 

κλάδου χαρτιού στην Κύπρο ήταν περίπου η ίδια µε τη µέση αύξηση ολικής 

παραγωγικότητας ολόκληρης της περιόδου 1976-94. Η τεχνολογία, όµως έχει 

µεγαλύτερη συνεισφορά από τους υπόλοιπους παράγοντες αυτήν την υποπερίοδο. 

Οι υπόλοιποι παράγοντες εξακολουθούν να έχουν θετική αλλά µειωµένη συνεισφορά. 

Φαίνεται πως και ο κλάδος χαρτιού στην Κύπρο έχει επηρεαστεί από την απώλεια 

δασµολογικής προστασίας λόγω της τελωνειακής ένωσης µε την ΕΕ, όµως σε 

µικρότερο βαθµό από τους κλάδους τροφίµων, ένδυσης και ξυλείας.  
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∆ιάγραµµα 4.8α: Ολική παραγωγικότητα του κλάδου χαρτιού: 1977-94  
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∆ιάγραµµα 4.8β: Ολική παραγωγικότητα του κλάδου χαρτιού: 1987-94  
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Συµπέρασµα 

Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η µείωση της δασµολογικής 

προστασίας µετά το 1987 οδήγησε σε µείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 

της Κυπριακής µεταποίησης. Καθώς η ανταγωνιστικότητα επηρεάζει τη ζήτηση των 

προϊόντων και, κατά συνέπεια, τη ζήτηση εργασίας, τα παραπάνω ευρήµατα 

αποτελούν επίσης ένδειξη ότι η µείωση στο ρυθµό αύξησης της απασχόλησης στην 

Κυπριακή µεταποίηση πιθανόν να οφειλόταν στη µείωση της δασµολογικής 

προστασίας λόγω τελωνειακής ένωσης µε την ΕΕ. 

4.4  Γενικές επιπτώσεις της εναρµόνισης µε την ΕΕ 

Σήµερα η Κύπρος βρίσκεται στον προθάλαµο της πλήρους ένταξης της στην ΕΕ και 

καλείται να εναρµονιστεί µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο σε όλους τους τοµείς της 

οικονοµίας της. Εδώ θα εξετάσουµε πώς ορισµένες από τις αλλαγές που έχουν γίνει ή 
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αναµένεται να γίνουν χάριν της Ευρωπαϊκής εναρµόνισης αναµένεται να επηρεάσουν 

την Κυπριακή αγορά εργασίας. Στο τµήµα αυτό της µελέτης θα επικεντρωθούµε στις 

επιπτώσεις από την εναρµόνιση της νοµοθεσίας για την προστασία τους ελεύθερου 

ανταγωνισµού, και από την κατάργηση των περιορισµών στην ελεύθερη διακίνηση 

εργασίας και κεφαλαίου. 

Προστασία του ανταγωνισµού 

Βάσει των αρχικών συνθηκών της ΕΕ, απαγορεύονται όλες οι συµφωνίες µεταξύ των 

επιχειρήσεων καθώς και πρακτικές που παρεµποδίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισµό 

µε τον καθορισµό των τιµών, τον έλεγχο της παραγωγής, την κατανοµή των αγορών 

κλπ. Επίσης, απαγορεύονται όλες οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις 

ενώσεων επιχειρήσεων, και πρακτικές που µπορεί να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ 

των κρατών-µελών. Η ΕΕ δεν απαγορεύει τις εξαγορές και συγχωνεύσεις 

επιχειρήσεων, αλλά την απόκτηση δεσπόζουσας θέσης από τη συγκέντρωση πολλών 

επιχειρήσεων κάτω από την ίδια διοίκηση. Η ΕΕ θεωρεί την απόκτηση δεσπόζουσας 

θέσης καταχρηστική, διότι οδηγεί σε µονοπωλιακές καταστάσεις. 

Κρατικές ενισχύσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ως αποτέλεσµα την ευνοϊκή 

µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής και διαστρεβλώνουν τους 

όρους εµπορίου µεταξύ των κρατών-µελών σαφώς απαγορεύονται από την ΕΕ. Η 

απαγόρευση αυτή αφορά τόσο τις ενισχύσεις που παρέχονται γενικά σε όλες τις 

επιχειρήσεις όσο και αυτές που παρέχονται επιλεκτικά µόνο σε ορισµένες 

επιχειρήσεις (π.χ. επιχειρήσεις µιας περιοχής ή ενός κλπ). Επίσης απαγορεύονται 

σαφώς οι κρατικές ενισχύσεις των εξαγωγών. Υπάρχουν βέβαια κρατικές ενισχύσεις 

που θεωρούνται ότι δεν είναι ασυµβίβαστες µε τον ελεύθερο ανταγωνισµό, όπως οι 

ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς ορισµένους καταναλωτές, όµως αυτές πρέπει 

να χορηγούνται για όλα τα προϊόντα, π.χ. να µη γίνεται διάκριση εναντίον των 

εισαγοµένων προϊόντων. Συµβατές µε τις οδηγίες της ΕΕ είναι επίσης κρατικές 

χορηγίες για την επανόρθωση ζηµιών από θεοµηνίες και άλλα έκτακτα γεγονότα, την 

περιφερειακή ανάπτυξη περιοχών µε υψηλή ανεργία ή χαµηλό βιοτικό επίπεδο, την 

προώθηση κοινοτικών στόχων κλπ.  
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Οι κρατικές χορηγίες προς διάφορες κοινωνικό-οικονοµικές οµάδες είναι µια 

δηµοφιλής πολιτική στην Κύπρο µια άποψη που βεβαιώνεται και από σχετική έκθεση 

της ΕΕ [COM(98)710] όπου διατυπώνεται ότι στην χώρα µας δεν υπάρχει πραγµατικό 

νοµοθετικό πλαίσιο ρύθµισης των κρατικών ενισχύσεων και συστήνεται να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήµατα που αφορούν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, τα λιµάνια, 

τις τηλεπικοινωνίες και την πολιτική αεροπορία. Όσον αφορά τη λειτουργία των 

δηµόσιων επιχειρήσεων, αυτή µπορεί να νοθεύσει τον ανταγωνισµό όταν οι εθνικές 

νοµοθεσίες τους παρέχουν προνόµια. Η ΕΕ απαγορεύει µέτρα που χορηγούν στις 

δηµόσιες (ή άλλες) επιχειρήσεις ειδικά δικαιώµατα (κρατικές εισφορές, χαµηλότοκα 

δάνεια, φοροαπαλλαγές κλπ) που δεν συνάδουν µε τις διατάξεις για την προστασία 

του ανταγωνισµού.  

Η κοινοτική βιοµηχανική πολιτική έχει ως στόχο την αύξηση του ανταγωνισµού 

προκειµένου να επιτευχθεί ανύψωση του επιπέδου διαβίωσης και βελτίωση των 

συντελεστών απασχόλησης. Η βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ συνδυάζει µέσα που 

προέρχονται από διαφορετικές κοινοτικές πολιτικές: ορισµένα αφορούν τη λειτουργία 

της αγοράς (προδιαγραφές των προϊόντων και πρόσβαση στην αγορά, εµπορική 

πολιτική, κρατικές ενισχύσεις και πολιτική ανταγωνισµού) ενώ άλλα αφορούν την 

ικανότητα των εταιρειών να προσαρµόζονται στις µεταβολές (σταθερό 

µακροοικονοµικό περιβάλλον, τεχνολογία, κατάρτιση κλπ). Οι υποψήφιες χώρες θα 

πρέπει να αποδείξουν ότι ασκούν πολιτική η οποία στοχεύει στη δηµιουργία ανοικτών 

και ανταγωνιστικών αγορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 157 (πρώην 

Άρθρο 130).  

Η έκθεση της ΕΕ [COM(98) 710], συµφωνεί µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης 

ότι η Κυπριακή βιοµηχανία αντιµετωπίζει µια κάποια µείωση της ανταγωνιστικότητάς 

της. Αποδίδει το πρόβληµα αυτό σε αύξηση του κόστους, ιδίως του κόστους 

εργασίας, που συνδέεται µε διαρθρωτικές δυσκολίες όπως η έλλειψη εργατικού 

δυναµικού, η έλλειψη επιτόπιων πρώτων υλών και το µέγεθος της εσωτερικής αγοράς 

της. Επίσης διατυπώνεται η άποψη ότι σε πολλούς τοµείς, τα προβλήµατα 

αναδιάρθρωσης δεν επιλύθηκαν µε αποτέλεσµα η Κύπρος να γνωρίζει τελευταία 

αρνητικούς ή πολύ χαµηλούς συντελεστές οικονοµικής ανάπτυξης στον τοµέα των 

εξαγωγών και µείωση των θέσεων εργασίας. 
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Ελεύθεση διακίνηση κεφαλαίου και εργασίας 

Η µέχρι σήµερα περιορισµοί στη διακίνηση κεφαλαίων από και προς την Κύπρο 

έχουν δηµιουργήσει µια ολιγοπωλιακή αγορά µε αποτέλεσµα οι Κυπριακές τράπεζες 

να έχουν πολύ υψηλές αποδόσεις σε σχέση µε άλλες χώρες (Πίνακας Π4.3). 

Πίνακας Π4.3: Αποδόσεις των εµπορικών τραπεζών, 1997 

Χώρα Απόδοση στοιχείων 
ενεργητικού Απόδοση κεφαλαίου 

Κύπρος 1,13 18,51 
Γερµανία 0,33 6,47 
Ελλάδα 0,75 17,44 
Ιταλία 0,03 0,33 
Πορτογαλία 0,52 6,34 
Ισπανία 0,57 6,63 

Πηγή:  Cyprus: Selected Issues, Benedikt Braumann, External Competitiveness in Cyprus, 
IMF Staff Country Report No. 98/98, September 1998. 

Με την πλήρη ένταξη της στην ΕΕ, η Κύπρος πρέπει να καταργήσει όλους τους 

συναλλαγµατικούς περιορισµούς και τόσο ή ίδια όσο και οι άλλες χώρες-µέλη της ΕΕ 

θα επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου και εργασίας µεταξύ τους. Γενικά, 

αυτό αναµένεται ότι θα ενισχύσει τον ανταγωνισµό και θα επηρεάσει την αγορά 

εργασίας µε δύο τρόπους:  

• βραχυχρόνια δυνατόν να δηµιουργηθεί πίεση στις Κυπριακές επιχειρήσεις να 

µειώσουν την απασχόληση για να µειώσουν το εργατικό κόστος και 

• µακροχρόνια η βελτίωση της παραγωγικότητας που θα προκύψει από την ένταση 

του ανταγωνισµού θα έχει θετικές επιδράσεις στην απασχόληση διότι θα ενισχύσει 

τον ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας. 

Η ελευθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αναµένεται να δηµιουργήσει 

ευκαιρίες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Σε άλλες χώρες (π.χ. στη Νοτιοανατολική 

Ασία) η ελευθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συνέπεσε µε µεγάλη 

αύξηση της παραγωγικότητας, διαφοροποίηση των προϊόντων και επέκταση των 

εξαγωγών. Οι ξένες επενδύσεις θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα διότι η είσοδος 

ξένων επιχειρήσεων και προϊόντων θα πιέζει τους επιχειρηµατίες να γίνουν πιο 

παραγωγικοί. Κάτω από την προστασία των περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίων 

οι Κυπριακές εµπορικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν τις υπηρεσίες 
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τους σε τιµές υψηλότερες από αυτές που θα ίσχυαν σε ένα ανταγωνιστικό καθεστώς. 

Με την κατάργηση των περιορισµών στη διεθνή διακίνηση κεφαλαίων, αυτού του 

είδους οι µονοπωλιακές καταστάσεις είναι δύσκολο να συντηρηθούν. Οι τράπεζες θα 

µειώσουν τα επιτόκια δανεισµού και γενικά να προσφέρουν πιστωτικές και άλλες 

υπηρεσίες στη χαµηλότερη δυνατή τιµή. Το χαµηλό κόστος δανεισµού και πιστωτικών 

διευκολύνσεων ενθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα και ενισχύει την οικονοµική 

ανάπτυξη.  

Στο βαθµό που η ελευθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος θα οδηγήσει 

σε συµπράξεις Κυπριακών και ξένων επιχειρήσεων, θα διευκολυνθεί η µεταφορά 

τεχνολογικής προόδου από το εξωτερικό που θα βοηθήσει στη βελτίωση του 

εγχώριου εργατικού δυναµικού. Τα τεχνικά και διοικητικά προσόντα που αποκτήθηκαν 

από το εγχώριο εργατικό δυναµικό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους από ένα 

ξένο οργανισµό, µε τη σειρά τους θα διαχυθούν ευρύτερα στην Κυπριακή οικονοµία 

µε τη µετακίνηση εργατών µεταξύ επιχειρήσεων και κλάδων της οικονοµίας.  

Πρόσφατες εµπειρικές µελέτες επίσης υποστηρίζουν την άποψη ότι µε την κατάργηση 

των εµποδίων στο εµπόριο επιτυγχάνεται σύγκλιση των οικονοµιών που 

εµπορεύονται µεταξύ τους. Όσο περισσότερο ανοικτές είναι οι συναλλασσόµενες 

οικονοµίες τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η σύγκλιση αυτή να συµβεί στα 

επίπεδα των πιο ανεπτυγµένων οικονοµιών.26 Οι δασµοί στις εισαγωγές επηρεάζουν 

αρνητικά την οικονοµική ανάπτυξη διότι (α) µειώνουν το βαθµό που µια οικονοµία 

µπορεί να εκµεταλλευτεί τα θετικά οφέλη από το εµπόριο και (β) µε τις στρεβλώσεις 

που προκαλούν στις τιµές, διοχετεύουν πόρους στην παραγωγή προϊόντων που µια 

χώρα δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Οι κλειστές οικονοµίες αναπτύσσονται µε 

µικρότερους ρυθµούς από τις ανοικτές οικονοµίες διότι στην προσπάθεια τους να 

είναι αυτάρκεις παράγουν αγαθά στα οποία δεν έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα και 

δεν είναι παραγωγικές. 

Η άρση των περιορισµών στην ελεύθερη διακίνηση της εργασίας µεταξύ της Κύπρου 

και των Ευρωπαϊκών χωρών που θα είναι µέλη της διευρυµένης ΕΕ θα έχει επίσης 

                                                 
26 Sachs and Warner, Economic reform and the process of global integration, Brooking Papers on 
Economic Activity, Vol. 1, 1995. Ben-Davis, Trade and convergence among countries, Journal of 
International Economics, 1996. 
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αντίκτυπο στην Κυπριακή αγορά εργασίας, όµως αυτός αναµένεται να είναι σχετικά 

µικρός, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της ένταξης. Στο βαθµό που η ανεργία 

εξακολουθεί να είναι πιο ψηλή από ότι στην Κύπρο στις πλείστες χώρες της ΕΕ, 

κάποιος θα ανέµενε ότι η κατάργηση των µεταναστευτικών περιορισµών θα οδηγούσε 

ξένους να αναζητήσουν απασχόληση στην Κύπρο. Επίσης, το γεγονός ότι οι αµοιβές 

και προοπτικές ανέλιξης είναι πιο ψηλές σε αναπτυγµένες χώρες της ΕΕ, κάποιος θα 

ανέµενε Κύπριους, ιδίως νέους, να αναζητήσουν απασχόληση σε αυτές τις χώρες. Η 

εµπειρία όµως δείχνει ότι δεν παρατηρείται µετακίνηση εργατών από τη µια χώρα 

στην άλλη ιδίως όταν η γλώσσα και οι τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν. 

Η µετανάστευση εργατών από µια χώρα στην άλλη είναι φαινόµενο που παρατηρείται 

µόνο όταν η διαφορά στο βιοτικό επίπεδο τους είναι πολύ µεγάλη, κάτι που δεν ισχύει 

στην περίπτωση της Κύπρου και των χωρών που είναι ή θα είναι µέλη της ΕΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε µια ανταγωνιστική αγορά εργασίας ο µισθός διαµορφώνεται ελεύθερα από τη 

ζήτηση και προσφορά εργασίας και ο κάθε εργαζόµενος αµείβεται σύµφωνα µε την 

(οριακή) παραγωγικότητά του.27 Στο βαθµό που η παραγωγικότητα αντανακλά σε 

χαρακτηριστικά του εργαζόµενου (ακαδηµαϊκά προσόντα, επαγγελµατική κατάρτιση, 

εµπειρία κλπ) οι παρατηρούµενες διαφορές στο µισθό εξηγούνται από τα 

χαρακτηριστικά αυτά. Αν αυτό δεν συµβαίνει τότε οι διαφορές στο µισθό µπορεί να 

οφείλονται σε µισθολογικές διακρίσεις. Έχει παρατηρηθεί παγκόσµια ότι ορισµένες 

κοινωνικές οµάδες, όπως οι γυναίκες και οι ξένοι εργάτες, γίνονται αντικείµενο 

αρνητικών µισθολογικών διακρίσεων, ενώ άλλες οµάδες, για παράδειγµα οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι, επωφελούνται από θετικές µισθολογικές διακρίσεις.  

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε αν και σε ποιο βαθµό γίνονται µισθολογικές διακρίσεις 

στην Κυπριακή αγορά εργασίας. Η ανάλυση επικεντρώνεται στις περιπτώσεις των 

γυναικών και των δηµοσίων υπαλλήλων για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία βάσει των 

οποίων µπορούν να γίνουν οικονοµετρικές εκτιµήσεις. Πρώτα παρουσιάζεται η 

κατανοµή των απολαβών και η συσχέτισή της µε διάφορα χαρακτηριστικά του 

εργαζόµενου (φύλο, ηλικία, µόρφωση, τοµέας απασχόλησης κλπ) βάσει των 

στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. Μετά γίνεται µια 

ιστορική αναδροµή για να διαφανούν οι τάσεις που ακολουθούν οι απολαβές στη 

διάρκεια του χρόνου. Επίσης, γίνεται σύγκριση των απολαβών µε άλλες χώρες. 

Στην οικονοµετρική ανάλυση που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να εκτιµηθεί ο 

βαθµός στον οποίο οι παρατηρούµενες διαφορές στους µισθούς εξηγούνται από τα 

προσόντα, την πείρα και το είδος απασχόλησης του εργαζόµενου για να διαφανεί η 

έκταση των µισθολογικών διακρίσεων µεταξύ ανδρών-γυναικών και ιδιωτικών-

δηµοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο. 

 
                                                 
27 Σε αγορές εργασίας που δεν είναι πλήρως ανταγωνιστικές οι αµοιβές διαφέρουν για λόγους που 
σχετίζονται µε τις ιδιαιτερότητες του µοντέλου που εξηγά τη λειτουργία της αγοράς. 
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5.1  Η διάρθρωση των απολαβών  

Η διάρθρωση των απολαβών στην Κύπρο έχει υπολογιστεί από στοιχεία της Έρευνας 

Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ) 1996/97. Το δείγµα της Έρευνας αυτής είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού της χώρας, εποµένως και οι αµοιβές δυνατόν να 

θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές για ολόκληρο τον πληθυσµό.  

Στον Πίνακα 5.1 παραθέτουµε την κατανοµή των εβδοµαδιαίων απολαβών στο 

σύνολο του πληθυσµού καθώς και κατά φύλο και τοµέα απασχόλησης, όπως έχει 

υπολογιστεί από τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα ο µέσος όρος των απολαβών για τον πληθυσµό στο 

σύνολό του ήταν ΛΚ141,4 το 1996/97 (σε τρέχουσες τιµές). 

Πίνακας 5.1: Απολαβές κατά φύλο και τοµέα απασχόλησης (1996/97) 

Φύλο Τοµέας Απασχόλησης 
Κατηγορία Σύνολο Άνδρες Γυναίκες ∆ιαφορά ∆ηµόσιος Ιδιωτικός ∆ιαφορά
Μέσες απολαβές 141,4 166,5 106,7 56% 188,4 125,5 50% 
Μέγιστη διαφορά 806,7 805,8 576,0 40% 642,9 805,8 -20% 
Μέγιστη συχνότητα  115,3 150,0 69,2 117% 138,4 115,3 20% 

Πηγή: ΕΟΠ 1996/97, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Η µέση τιµή εβδοµαδιαίων απολαβών για τους άνδρες είναι ΛΚ166,5 σε αντίθεση µε 

ΛΚ106,7 για τις γυναίκες, δηλαδή οι άνδρες έχουν κατά µέσο όρο 56% υψηλότερες 

απολαβές από τις γυναίκες. Επιπρόσθετα το εύρος των απολαβών για τους άνδρες 

είναι µεγαλύτερο, το οποίο σηµαίνει ότι οι υψηλά αµειβόµενοι άνδρες υπερτερούν 

ακόµη περισσότερο από τις υψηλά αµειβόµενες γυναίκες. Επίσης, οι απολαβές µε τη 

µεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες είναι ΛΚ150 εβδοµαδιαία ενώ για τις γυναίκες 

µόλις ΛΚ69,2. 

Όσον αφορά τη σύγκριση των απολαβών µεταξύ αυτών που εργάζονται στο δηµόσιο 

και ιδιωτικό τοµέα, οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα παρουσιάζονται να έχουν κατά 

µέσο όρο 50% υψηλότερες απολαβές από αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό 

τοµέα, ΛΚ188,4 σε σχέση µε ΛΚ125,5. Ταυτόχρονα όµως το εύρος των απολαβών 

είναι µεγαλύτερο στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό υπονοεί ότι, ενώ η µάζα των εργαζόµενων 

στον ιδιωτικό τοµέα αµείβεται χαµηλότερα σε σύγκριση µε το δηµόσιο τοµέα, στον 

ιδιωτικό τοµέα υπάρχουν άτοµα πιο υψηλά αµειβόµενα από το δηµόσιο τοµέα.  
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Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται οι διαφορές στις απολαβές των διαφόρων 

εισοδηµατικών κατηγοριών σε κάθε µια από τις τέσσερις οµάδες: άνδρες, γυναίκες, 

δηµόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει µια τάση οι 

διαφορές των απολαβών τόσο µεταξύ των ανδρών και γυναικών όσο και µεταξύ των 

απασχολουµένων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα να είναι µεγαλύτερες ανάµεσα 

στους χαµηλά παρά τους υψηλά αµειβόµενους. Για παράδειγµα, ενώ ανάµεσα στους 

φτωχότερους 6-10% οι άνδρες έχουν απολαβές 93% υψηλότερες από τις γυναίκες, 

ανάµεσα σε εκείνους που βρίσκονται στο 76-90% της κατανοµής του εισοδήµατος, οι 

άνδρες έχουν απολαβές 35% υψηλότερες από τις γυναίκες.  

Πίνακας 5.2: Απολαβές διαφόρων εισοδηµατικών κατηγοριών κατά φύλο και τοµέα 
απασχόλησης (1996/97) 

Φύλο Τοµέας Απασχόλησης 
 Εισοδηµατική κατηγορία Σύνολο Άνδρες Γυναίκες ∆ιαφορά ∆ηµόσιος Ιδιωτικός ∆ιαφορά 

Φτωχότερο 5% 46,1 75 44 72% 81 46 75% 
6-10% 61,8 89 46 93% 94 58 63% 
11-25% 85,0 114 65 76% 123 76 61% 
26-50% 122,3 144 87 66% 162 110 46% 
51-75% 170,7 192 124 55% 232 150 55% 
76-90% 248,0 277 205 35% 318 208 53% 
Πλουσιότερο 10% 303,4 346 242 43% 369 254 45% 

Πηγή: ΕΟΠ 1996/97, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Οι παρατηρούµενες διαφορές στις απολαβές δηµιουργούν το ερώτηµα κατά πόσο 

αυτές αντανακλούν διαφορές στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων ή οφείλονται 

σε κάποιου είδους διάκριση υπέρ ή εναντίον των διαφόρων οµάδων. Ως πρώτο βήµα 

για την εξέταση αυτού του ερωτήµατος, στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται στοιχεία για 

την ηλικία και το επίπεδο µόρφωσης των εργαζοµένων. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

είναι φυσικό να επηρεάζουν σηµαντικά το ύψος των απολαβών των εργαζοµένων, 

αφού αποτελούν το µέτρο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Επιπλέον στον πίνακα 

παρουσιάζονται χαρακτηριστικά για την οικογενειακή κατάσταση και τον τόπο 

διαµονής των εργαζοµένων. 
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Πίνακας 5.3: Χαρακτηριστικά εργαζοµένων κατά φύλο και τοµέα απασχόλησης 
(1996/97) 

Φύλο Τοµέας Απασχόλησης 
Χαρακτηριστικό Άνδρες Γυναίκες ∆ηµόσιος Ιδιωτικός 

Ηλικία     
18-30 ετών 0,22 0,31 0,17 0,29 
30-40 ετών 0,29 0,31 0,31 0,29 
40-50 ετών 0,27 0,25 0,32 0,24 
50-60 ετών 0,17 0,11 0,19 0,13 
´Aνω των 60 ετών 0,06 0,02 0,02 0,05 

Mόρφωση     
Kαµία 0,05 0,05 0,04 0,05 
Στοιχειώδης  0,24 0,19 0,12 0,25 
Μέση εκπαίδευση 0,50 0,48 0,41 0,52 
Ανώτερη εκπαίδευση 0,08 0,15 0,15 0,09 
Ανώτατη εκπαίδευση 0,14 0,13 0,28 0,09 
Οικογενειακή κατάσταση     
Παντρεµένος 0,84 0,76 0,84 0,79 
Παρουσία παιδιών 0,63 0,63 0,65 0,62 
∆ιαµονή     
Λευκωσία 0,42 0,45 0,55 0,40 
Αµµόχωστος 0,05 0,06 0,02 0,07 
Λάρνακα 0,17 0,16 0,14 0,17 
Λεµεσός 0,28 0,26 0,20 0,30 
Πάφος 0,07 0,07 0,09 0,06 
Σε αστική περιοχή 0,67 0,72 0,75 0,67 
Άλλα χαρακτηριστικά     
Εργασία στον ιδιωτικό τοµέα 0,72 0,78 - - 
Γυναίκες - - 0,36 0,44 
Αριθµός εργαζοµένων  1616 1166 704 2078 
Πηγή: ΕΟΠ 1996/97, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι ανάµεσα στους άνδρες που εργάζονται υπάρχει 

ψηλότερο ποσοστό ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση µε τις γυναίκες. Όσον 

αφορά το επίπεδο µόρφωσης όµως, οι γυναίκες παρουσιάζονται να έχουν 

µεγαλύτερο ποσοστό µε ανώτερη (κολεγιακή) εκπαίδευση σε σύγκριση µε τους 

άνδρες, που ένα µεγάλο ποσοστό τους σταµατά µέχρι τη στοιχειώδη εκπαίδευση. 

Εποµένως, από τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτει ότι οι άνδρες υπερτερούν σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο σε σύγκριση µε τις γυναίκες. 

Σε αντίθεση µε τις διαφορές στις απολαβές µεταξύ ανδρών και γυναικών, οι διαφορές 

στις απολαβές µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα ίσως κατά ένα µέρος να 

οφείλονται σε διαφορές στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εδώ τα στοιχεία δείχνουν ότι στον 

ιδιωτικό τοµέα υπάρχει υψηλότερο ποσοστό ατόµων ηλικίας µε σχετικά χαµηλή 

παραγωγικότητα, δηλαδή νέοι (κάτω των 30) και στο στάδιο της αφυπηρέτησης (άνω 
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των 60) σε σύγκριση µε το δηµόσιο τοµέα. Αυτό, βέβαια, είναι φυσικό διότι (α) για 

τους νέους η διάρκεια αναµονής (queuing) για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα είναι 

µεγαλύτερη από τη διάρκεια αναµονής για διορισµό στον ιδιωτικό τοµέα και (β) άτοµα 

άνω των 60 µόνο στον ιδιωτικό τοµέα έχουν περιθώρια απασχόλησης αφού η 

αφυπηρέτηση από δηµόσιο τοµέα είναι υποχρεωτική. Επίσης, ο ιδιωτικός τοµέας 

συγκεντρώνει ψηλότερο ποσοστό ατόµων µε χαµηλότερη µορφωτικό επίπεδο.  

Προκειµένου να έχουµε µια πιο σωστή εκτίµηση των παραγόντων που συνδέονται µε 

τις διαφορές στις απολαβές µεταξύ διαφόρων οµάδων, πιο κάτω θα εκτιµήσουµε την 

επίδραση του κάθε παράγοντα στα πλαίσια ενός οικονοµετρικού υποδείγµατος. 

Προτού όµως προχωρήσουµε στην οικονοµετρική ανάλυση είναι σκόπιµο να 

συµπληρώσουµε την εικόνα για τις διαφορές στις απολαβές µε την περιγραφή των 

διαχρονικών εξελίξεων και τη σύγκριση µε άλλες χώρες. 

5.2  ∆ιαχρονικές τάσεις και σύγκριση µε άλλες χώρες 

Ο Πίνακας 5.4 παρουσιάζει τις πραγµατικές µηνιαίες απολαβές των απασχολουµένων 

στην Κύπρο την περίοδο 1985-1999, συνολικά και ξεχωριστά για τους άνδρες και 

γυναίκες (σε τιµές 1997). Στη διάρκεια της περιόδου αυτής οι απολαβές αυξήθηκαν 

κατά µέσον όρο από ΛΚ516 το 1985 σε ΛΚ578 (USD1400) το 1999. Επίσης, την 

περίοδο 1985-90 η συναλλαγµατική αξία της λίρας σε δολάρια αυξήθηκε σηµαντικά 

προκαλώντας ανάλογη αύξηση στη διεθνή αγοραστική δύναµη των απολαβών στην 

Κύπρο. 

Παρά το γεγονός ότι ο ρυθµός αύξησης των πραγµατικών απολαβών των γυναικών 

ήταν υψηλότερος του ρυθµού αύξησης των απολαβών των ανδρών, το 1999 οι 

γυναίκες εξακολουθούν να έχουν απολαβές κατά 27% χαµηλότερες από τους άνδρες. 

Από προηγούµενη οικονοµετρική ανάλυση των ατοµικών στοιχείων της Έρευνας 

Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1990/91, φαίνεται ότι µόνο 60% της διαφοράς αυτής 

εξηγείται από την παραγωγικότητα. Το υπόλοιπο, θεωρείται ότι είναι αποτέλεσµα 

διακρίσεων υπέρ των ανδρών και εναντίον των γυναικών.28 Από τα στοιχεία του 

                                                 
28 Christofides L. and P. Pashardes (1998) Endogenous Selection of Type and Sector of Employment 
and Wage Differentials Between the Public and Private Sectors, Τµήµα Οικονοµικών, Πανεπιστήµιο 
Κύπρου. 
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Πίνακα 5.4 προκύπτει επίσης ότι οι µισθολογικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών 

µειώνονται µε την πάροδο του χρόνου: ενώ το 1985 οι απολαβές των γυναικών ήταν 

κατά µέσο όρο µόλις το 63,3% των απολαβών των ανδρών, το 1999 ανέρχονται στο 

73,4%. 

Πίνακας 5.4: Μέσες µηνιαίες απολαβές (σε τιµές 1997)α  

Ονοµαστικές Πραγµατικέςβ 
Έτος 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Συναλ. Ισοτιµία

(USD/CYP) 

1985 329 384 243 516 603 381 1,6411 
1990 450 582 349 605 783 469 2,1892 
1991 497 577 379 636 739 485 2,1599 
1992 544 630 418 654 757 503 2,2215 
1993 593 686 458 680 786 525 2,0098 
1994 637 737 493 697 807 540 2,0368 
1995 648 738 521 691 788 556 2,2115 
1996 669 759 546 693 786 566 2,1450 
1997 708 797 583 708 797 583 1,9467 
1998 736 831 610 720 813 597 1,9353 
1999 771 860 631 758 846 620 1,8473 

Πηγή: Στατιστικές Εργασίας 1998, 1999, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 
α. Οι αριθµοί αναφέρονται στο σύνολο µισθών και ηµεροµισθίων τον Οκτώβριο κάθε χρόνου. Τα 
στοιχεία για το 1995 έχουν αναθεωρηθεί βάσει στοιχείων της απογραφής της βιοµηχανίας το1995. 
β.  Αποπληθωρισµένο µε το µέσο ετήσιο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, 1997=100. 

Η διαφορά των απολαβών µεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι βέβαια µόνο 

Κυπριακό φαινόµενο. Στο ∆ιάγραµµα 5.1 παρουσιάζονται οι µέσες ετήσιες απολαβές 

των γυναικών που απασχολούνται στη βιοµηχανία και υπηρεσίες29 ως ποσοστό των 

µέσων απολαβών των ανδρών που απασχολούνται στους ίδιους τοµείς της 

οικονοµίας σε χώρες-µέλη της ΕΕ30, σε υπό ένταξη χώρες και την Κύπρο για τα έτη 

1995 και 1999. Χάριν ευκολίας, στο διάγραµµα παρουσιάζεται µόνο ο µέσος όρος για 

τις υπό ένταξη χώρες, ενώ για τις χώρες-µέλη της ΕΕ παρουσιάζεται ο µέσος όρος 

και οι τρεις χώρες µε τις µικρότερες και µεγαλύτερες διαφορές στις απολαβές. 

                                                 
29 Οι τοµείς αυτοί αντιστοιχούν στις κατηγορίες C ως K του συστήµατος ταξινόµησης οικονοµικών 
δραστηριοτήτων NACE, Αναθεώρηση 1, δηλαδή εξαιρούνται οι τοµείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Άµυνας, Εκπαίδευσης, Υγείας, Κοινωνικής Μέριµνας, Υπηρεσιών σε Ιδιωτικά Νοικοκυριά, όπως επίσης 
και ο πρωτογενής τοµέας. Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση ‘Earnings of men and women in the 
EU: the gap narrowing but only slowly’, Steve Clark, Eurostat (May, 2001). 
30 Περιλαµβάνονται οι τρεις χώρες µε τη µεγαλύτερη και µικρότερη διαφορά αντίστοιχα, µε βάση τα 
στοιχεία του 1995.  
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∆ιάγραµµα 5.1: Απολαβές των γυναικών ως ποσοστό των απολαβών των ανδρών  

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95
Σο

υη
δί
α

Λ
ου
ξε

µβ
ού
ργ
ο

Β
έλ
γι
ο

Ο
λλ
αν
δί
α

Ε
λλ
άδ
α

Π
ορ
το
γα
λί
α

Μ
έσ
ος

χω
ρώ

ν-
µε
λώ

ν
ΕΕ

Μ
έσ
ος

 υ
π
ό

έν
τα
ξη

 χ
ω
ρώ

ν 

Kύ
π
ρο
ς

1995 1999

 
 Πηγή: Eurostat, ‘Statistics in Focus’, 3-5, 1999. 

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 5.1, στη Σουηδία, στο Λουξεµβούργο και στο Βέλγιο 

κατά µέσο όρο οι απολαβές των γυναικών πλησιάζουν το 90% των απολαβών των 

ανδρών, ενώ στην Ολλανδία και Ελλάδα αυτές είναι µόλις πάνω από το 70%. Η χώρα 

της ΕΕ µε τη µεγαλύτερη διαφορά στις απολαβές ανδρών και γυναικών είναι η 

Πορτογαλία, όπου κατά µέσο όρο οι απολαβές των γυναικών είναι στο 67% των 

απολαβών των ανδρών. Ο µέσος όρος των απολαβών των γυναικών ως ποσοστό 

των απολαβών των ανδρών για τις χώρες-µέλη της ΕΕ είναι γύρω στο 75%.31 Στα ίδια 

επίπεδα κυµαίνεται και ο µέσος όρος των απολαβών των γυναικών ως ποσοστό των 

απολαβών των ανδρών στις υπό ένταξη χώρες. Όσον αφορά την αλλαγή µεταξύ 

1995-1999, παρατηρείται κατά µέσο όρο µια µείωση της διαφοράς στις απολαβές των 

δύο φύλων τόσο στις χώρες-µέλη της ΕΕ όσο και στις υπό ένταξη χώρες.  

Στην Κύπρο η διαφορά στο µέσο όρο των απολαβών µεταξύ ανδρών και γυναικών 

είναι µεγαλύτερη τόσο από τον αντίστοιχο µέσο όρο των χωρών-µελών της ΕΕ όσο 

και από τον αντίστοιχο µέσο όρο των υπό ένταξη χωρών. Πιο συγκεκριµένα, η 

Κύπρος παρουσιάζει τη µεγαλύτερη διαφορά στις απολαβές των δύο φύλων από 

όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, µε εξαίρεση την Πορτογαλία.32 

                                                 
31 Ο αντίστοιχος µέσος όρος για το δηµόσιο τοµέα είναι αρκετά ψηλότερος, γύρω στο 86%. 
32 Σηµειωτέον ότι στα στοιχεία του Eurostat φαίνεται ότι η κακή αυτή εικόνα της Κύπρου δεν παρουσιάζει 
βελτίωση µεταξύ του 1995 και 1999, όπως συµβαίνει µε τις πλείστες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.- 
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Όσον αφορά στις διαφορές των απολαβών µεταξύ των εργαζόµενων στο δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα, από τα στοιχεία του Πίνακα 5.6 φαίνεται ότι αυτές παρέµειναν κατά 

µέσο όρο σταθερές µεταξύ 1985 και 1999.  

 Πίνακας 5.6: ∆είκτες απολαβών κατά τοµέα απασχόλησης (1997=100) 

Έτος Ιδιωτικός τοµέας ∆ηµόσιος τοµέας 
1985 40,8 39,8 
1990 59,7 58,7 
1991 65,2 64,3 
1992 73,0 71,1 
1993 77,9 77,8 
1994 82,9 82,5 
1995 88,4 87,3 
1996 94,0 92,4 
1997 100,0 100,0 
1998 105,1 105,9 
1999 110,4 110,9 

Πηγή: Υπολογισµοί των συγγραφέων από στοιχεία των Εργατικών Στατιστικών 1998, 
Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

5.3  ∆ιακρίσεις µεταξύ δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα και ανδρών-γυναικών 

Είναι φανερό από την πιο πάνω περιγραφή ότι στην Κύπρο υπάρχουν σχετικά 

µεγάλες διαφορές στις απολαβές µεταξύ ανδρών και γυναικών και µεταξύ των 

εργαζοµένων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Επιπλέον, οι διαφορές µεταξύ 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα φαίνεται να συντηρούνται στο χρόνο, ενώ στην 

περίπτωση των διαφορών µεταξύ ανδρών και γυναικών η πρόοδος που έχει γίνει δεν 

είναι αρκετή για να αποφύγει η Κύπρος να βρίσκεται σε µειονεκτική θέση σε σύγκριση 

µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, ένα εύλογο ερώτηµα που προκύπτει είναι κατά 

πόσο οι διαφορές στις απολαβές που παρατηρούνται µεταξύ των δύο φύλων και 

µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων είναι αποτέλεσµα διακρίσεων, µε την 

έννοια ότι δεν εξηγούνται από διαφορές στην (οριακή) παραγωγικότητα. Για να 

απαντήσουµε το ερώτηµα αυτό κάνουµε την υπόθεση ότι αν δύο άτοµα του αντίθετου 

φύλου έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά (επίπεδο µόρφωσης, ηλικία, επάγγελµα, 

τοµέας απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση κλπ) όµως δεν έχουν τις ίδιες 

απολαβές, τότε η διαφορά στις απολαβές τους είναι αποτέλεσµα διακρίσεων. Το ίδιο 
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ισχύει και για διαφορές στις απολαβές µεταξύ ατόµων που απασχολούνται στο 

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα: αν κατά όλα τα άλλα τα άτοµα αυτά είναι όµοια (δηλαδή 

ίδια ηλικία, φύλο, µόρφωση, επάγγελµα κλπ) οι διαφορές στις απολαβές τους 

ερµηνεύονται ως διάκριση.  

Έχοντας υπόψη αυτή την υπόθεση και µε βάση τις οικονοµετρικές µεθόδους που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα Π5 έχουµε εκτιµήσει τις διακρίσεις µεταξύ ανδρών και 

γυναικών και µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα τις οποίες παρουσιάζουµε πιο 

κάτω33. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται προέρχονται από τα πρωτογενή (ατοµικά) 

στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

∆ιακρίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών 

Τα χαρακτηριστικά που θεωρούµε ότι επηρεάζουν το επίπεδο των απολαβών του 

εργαζόµενου είναι κατά κύριο λόγο η ηλικία, το επίπεδο µόρφωσης, η φύση του 

επαγγέλµατος και, στο βαθµό που υπάρχουν διακρίσεις, το φύλο και ο τοµέας 

απασχόλησης (δηµόσιος ή ιδιωτικός). Πέρα από αυτά θεωρούµε ότι είναι δυνατόν να 

υπάρχουν και άλλοι λόγοι διαφοροποίησης των απολαβών που σχετίζονται µε την 

προσπάθεια του εργαζόµενου, για παράδειγµα, η οικογενειακή κατάσταση. Αυτά και 

άλλα στοιχεία έχουν χρησιµοποιηθεί στο οικονοµετρικό υπόδειγµα για να εξηγηθεί η 

συµπεριφορά των απολαβών.34 

Με βάση τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση του οικονοµετρικού υποδείγµατος 

έχουµε υπολογίσει το µέγεθος των διακρίσεων που υπάρχουν στον καθορισµό των 

απολαβών ανάµεσα στις οµάδες που µας ενδιαφέρουν.  

Τα αποτελέσµατα από τους υπολογισµούς των διακρίσεων ανάµεσα στους άνδρες 

και τις γυναίκες για διάφορες ηλικίες και επίπεδο µόρφωσης παρουσιάζονται στο 

∆ιάγραµµα 5.2. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχουν σηµαντικές διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών οι απολαβές των οποίων είναι 40% περίπου πιο κάτω από τις απολαβές 

των ανδρών µε τα ίδια χαρακτηριστικά. Οι διακρίσεις στις απολαβές µεταξύ ανδρών 
                                                 
33 Επιπλέον στον ορισµό του υποδείγµατος λαµβάνεται υπόψη το θέµα της αυτοεπιλογής το οποίο είναι 
σηµαντικό για την αµεροληψία των αποτελεσµάτων (βλέπε Παράρτηµα Π5). 
34 Μια πιο λεπτοµερής περιγραφή του οικονοµετρικού υποδείγµατος και των αποτελεσµάτων από την 
εκτίµησή του παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Π5. 
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και γυναικών είναι πιο έντονες ανάµεσα σε άτοµα ηλικίας 30-40 ετών και µειώνονται 

µε την αύξηση της ηλικίας.  

∆ιάγραµµα 5.2: ∆ιακρίσεις µεταξύ ανδρών-γυναικών  
ως ποσοστό των απολαβών των ανδρών  
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Πηγή: Από υπολογισµούς των συγγραφέων βασισµένους σε εκτιµήσεις µε τα στοιχεία της Έρευνας 
Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

Ένα ενδιαφέρον σηµείο είναι ότι οι διακρίσεις είναι µεγαλύτερες ανάµεσα σε άτοµα 

χαµηλής µόρφωσης, που πιθανόν να σχετίζεται µε το γεγονός ότι αυτά τα άτοµα 

ασχολούνται κυρίως µε χειρονακτικές εργασίες όπου οι άνδρες έχουν φυσικό 

πλεονέκτηµα. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αποδώσει κανείς σε διακρίσεις 

όλες τις διαφορές στις απολαβές µεταξύ ανδρών και γυναικών. Με άλλα λόγια, πρέπει 

οι διαφορές στις απολαβές που εξηγούνται από διαφορές στις φυσικές ικανότητες των 

δύο φύλων να θεωρηθούν ως διακρίσεις; Κατά ορισµένους η απάντηση σε αυτό το 

ερώτηµα είναι αρνητική διότι διαφορές στις φυσικές ικανότητες αντανακλούν διαφορές 

στην (οριακή) παραγωγικότητα. Κατά άλλους η απάντηση στο ίδιο ερώτηµα είναι 

θετική διότι οι φυσικές αδυναµίες ή πλεονεκτήµατα του ενός ή του άλλου φύλου δεν 

πρέπει να αποτελούν κριτήριο διαφοροποίησης της αµοιβής τους όταν έχουν τα ίδια 

προσόντα και καθήκοντα. 
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∆ιακρίσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

Τα αποτελέσµατα από τον υπολογισµό των διακρίσεων ανάµεσα στο δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 5.3. Όπως θα ανέµενε κανείς από την 

περιγραφή των χαρακτηριστικών των εργαζοµένων στους δύο τοµείς προηγουµένως, 

οι διακρίσεις αυτές είναι κατά µέσο όρο πολύ µικρότερες από τις διακρίσεις µεταξύ 

ανδρών και γυναικών. 

Στο ∆ιάγραµµα 5.3 φαίνεται ότι οι διακρίσεις προς όφελος των εργαζοµένων στο 

δηµόσιο τοµέα αυξάνονται µε την ηλικία. Αυτό είναι συνέπεια του ότι στη δηµόσια 

υπηρεσία οι αυξήσεις στο µισθό από χρόνο σε χρόνο είναι αυτόµατες και δεν 

συνδέονται µε την αύξηση της παραγωγικότητας του εργαζόµενου. Επίσης, στο 

δηµόσιο τοµέα οι προαγωγές βασίζονται πολύ περισσότερο στα χρόνια υπηρεσίας 

του εργαζόµενου, σε αντίθεση µε τον ιδιωτικό τοµέα όπου η αρχαιότητα δεν 

λαµβάνεται τόσο σοβαρά υπόψη, ίσως µάλιστα να µετρά και αρνητικά σε ορισµένες 

περιπτώσεις. 

Όσον αφορά τις διακρίσεις σε βάρος ατόµων διαφορετικού µορφωτικού επιπέδου, εκ 

πρώτης όψεως φαίνεται περίεργο το ότι άτοµα που δεν έχουν κάποια αναγνωρισµένη 

µόρφωση και εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα έχουν ψηλότερες απολαβές από ότι στο 

δηµόσιο τοµέα. Η εξήγηση εδώ είναι η µεγάλη σηµασία που έχουν τα τυπικά 

προσόντα (formal qualifications) στην κατάταξη των εργαζοµένων σε κλίµακες στη 

δηµόσια υπηρεσία. Κατά συνέπεια, ικανά άτοµα που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα 

και δεν έχουν τυπικά προσόντα κατατάσσονται σε πολύ χαµηλές κλίµακες µε 

αποτέλεσµα να µειονεκτούν από πλευράς απολαβών σε σχέση µε τον ιδιωτικό 

τοµέα.35 

Με εξαίρεση τα άτοµα χωρίς καµιά µόρφωση, οι διακρίσεις στις απολαβές είναι προς 

όφελος των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και αυξάνονται µέχρι το επίπεδο της 

ανώτερης (κολεγιακής) µόρφωσης. Ακολούθως, µειώνονται για άτοµα µε ανωτάτη 

(πανεπιστηµιακή) µόρφωση. Εδώ είναι το άλλο άκρο του ‘ισοπεδωτικού’ χαρακτήρα 

του κρατικού µισθολογίου, δηλαδή το γεγονός ότι στις ανώτατες βαθµίδες όλοι 
                                                 
35 Εδώ κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι η διαφορά στις απολαβές αυτών των εργαζοµένων είναι 
ένα µέτρο των µη χρηµατικών πλεονεκτηµάτων (ωράριο, συνθήκες εργασίας κλπ) που έχει ο δηµόσιος 
τοµέας σε σύγκριση µε τον ιδιωτικό. 
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αµείβονται το ίδιο και εποµένως τα ακαδηµαϊκά προσόντα δεν παίζουν ρόλο σε ποια 

κλίµακα θα τοποθετηθεί ο δηµόσιος υπάλληλος.  

∆ιάγραµµα 5.3: ∆ιακρίσεις µεταξύ δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα 
ως ποσοστό των απολαβών των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα 
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Πηγή: Από υπολογισµούς των συγγραφέων βασισµένους σε εκτιµήσεις µε τα στοιχεία της Έρευνας 
Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

Συνδυασµένες διακρίσεις ανδρών-γυναικών και δηµόσιου–ιδιωτικού τοµέα 

Στο µέρος αυτό παρουσιάζοµε τις διακρίσεις όπως τις έχουµε εκτιµήσει (µε το 

οικονοµετρικό υπόδειγµα που περιγράφεται στο Παράρτηµα Π5) και συνδυάζουν τις 

διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων µε τις διακρίσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

Με άλλα λόγια, έχοντας ως σηµείο αναφοράς τους άνδρες που εργάζονται στο 

δηµόσιο τοµέα υπολογίζουµε τις διακρίσεις σε βάρος:  

(α) των γυναικών που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα,  

(β) των γυναικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα και  

(γ) των ανδρών που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα.  

Στο ∆ιάγραµµα 5.4 παρουσιάζονται οι συνδυασµένες διακρίσεις ανδρών-γυναικών και 

δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα κατά ηλικία. Όσον αφορά τους άνδρες ηλικίας κάτω των 40 

που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα δεν φαίνεται να πλεονεκτούν σε σχέση µε τους 

άνδρες που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα. Αυτό όµως δεν ισχύει για άνδρες ηλικίας 

40-60 που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα οι οποίοι πλεονεκτούν σε σχέση µε αυτούς 
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που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό οφείλεται στο ότι στο δηµόσιο τοµέα 

µετρούν πολύ περισσότερο τα χρόνια υπηρεσίας για µισθολογικές προσαυξήσεις και 

προαγωγές παρά στον ιδιωτικό τοµέα.  

∆ιάγραµµα 5.4: ∆ιακρίσεις κατά ηλικία ως ποσοστό των απολαβών  
των ανδρών που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα 
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Πηγή: Από υπολογισµούς των συγγραφέων βασισµένους σε εκτιµήσεις µε τα στοιχεία της 

Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

Οι γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα φαίνεται να είναι η οµάδα που 

µειονεκτεί περισσότερο από κάθε άλλη από πλευράς απολαβών, ιδιαίτερα αυτές που 

είναι στις µεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. Σε σχέση µε τους άνδρες ηλικίας 30-40 

ετών που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα, γυναίκες της ίδιας ηλικίας µε τα ίδια 

χαρακτηριστικά (µόρφωση, επάγγελµα κλπ) στον ιδιωτικό τοµέα έχουν 46% 

µικρότερες απολαβές, ενώ η διαφορά αυτή αυξάνεται στα 69% για άτοµα ηλικίας 50-

60 ετών. Αντίθετα, ενώ οι γυναίκες όλων των ηλικιών που εργάζονται στο δηµόσιο 

τοµέα επίσης υστερούν σε σχέση µε τους άνδρες συναδέλφους τους, οι διακρίσεις σε 

βάρος τους µειώνονται µε την ηλικία. Κατά συνέπεια, οι πιο µεγάλες διακρίσεις µεταξύ 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα αφορούν τις γυναίκες ηλικίας 50-60 ετών: στο δηµόσιο 

τοµέα οι γυναίκες αυτής της ηλικίας έχουν απολαβές 20% περίπου µικρότερες σε 

σύγκριση µε τους άνδρες που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα ενώ η διαφορά αυτή 

είναι 70% για γυναίκες της ίδιας ηλικίας που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα. Με άλλα 
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λόγια οι αµοιβές των γυναικών αυτής της ηλικίας είναι πάνω από 2,5 φορές 

µεγαλύτερες στο δηµόσιο από τον ιδιωτικό τοµέα. 

Στο ∆ιάγραµµα 5.5 παρουσιάζονται οι συνδυασµένες διακρίσεις ανδρών-γυναικών και 

δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα κατά µορφωτικό επίπεδο. Εδώ φαίνεται ότι έχουν 

µειονέκτηµα οι άνδρες που δεν έχουν συµπληρώσει τη µέση εκπαίδευση και 

εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα σε σχέση µε τους άνδρες που έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά και εργάζονται στον ιδιωτικό. Οι άνδρες όµως µε κάποια 

αναγνωρισµένη µόρφωση που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα πλεονεκτούν σε 

σύγκριση µε τον ιδιωτικό τοµέα. Για παράδειγµα, άνδρες που έχουν συµπληρώσει τη 

µέση εκπαίδευση έχουν 11% µεγαλύτερες απολαβές στο δηµόσιο από ότι στον 

ιδιωτικό τοµέα, ενώ άνδρες που έχουν ανώτερη εκπαίδευση έχουν 25% µεγαλύτερες 

απολαβές στο δηµόσιο από ότι στον ιδιωτικό τοµέα. 

∆ιάγραµµα 5.5: ∆ιακρίσεις κατά επίπεδο µόρφωσης ως ποσοστό των  
απολαβών των ανδρών που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα 
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Πηγή: Από υπολογισµούς των συγγραφέων βασισµένους σε εκτιµήσεις µε τα στοιχεία της 

Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1996/97. 

Οι γυναίκες µειονεκτούν από πλευράς απολαβών σε σύγκριση µε τους άνδρες που 

εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα σε όλα τα επίπεδα µόρφωσης. Ιδιαίτερα µειονεκτική 

όµως είναι η θέση των γυναικών µε ανώτερη µόρφωση. Αυτό δείχνει πάλι το 

πλεονέκτηµα που έχουν οι γυναίκες ανώτερης µόρφωσης στο δηµόσιο τοµέα σε 
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σύγκριση µε τις γυναίκες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά εργάζονται στον 

ιδιωτικό τοµέα. Για παράδειγµα, µια γυναίκα µε ανώτερη µόρφωση στο δηµόσιο τοµέα 

αµείβεται 25% λιγότερο από άνδρες στο δηµόσιο τοµέα µε τα ίδια χαρακτηριστικά ενώ 

αν η ίδια (από πλευράς µόρφωσης, επαγγέλµατος, ηλικίας και οικογενειακής 

κατάστασης) γυναίκα εργαζόταν στον ιδιωτικό τοµέα η διαφορά αυτή ανεβαίνει στο 

70%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οι ξένοι εργάτες έχουν βοηθήσει την Κυπριακή οικονοµία να ξεπεράσει τα 

προβλήµατα στενότητας εργασίας, ιδιαίτερα στο τοµέα του τουρισµού, και να 

αξιοποιήσει συγκριτικά πλεονεκτήµατα της έναντι άλλων χωρών. Το ερώτηµα είναι 

µέχρι ποιου σηµείου µπορεί να συνεχίσει η Κύπρος να στηρίζει την ανάπτυξη της 

στην εισαγωγή ξένων εργατών;  

Ερωτήµατα εργασιακής πολιτικής προκύπτουν επίσης από την πορεία ένταξη της 

Κύπρου στην ΕΕ. Ήδη η Κύπρος έχει συµπληρώσει την τελωνειακή ένωση και έχει 

κλείσει πολλά από τα κεφάλαια εναρµόνισης της µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Θα έχει 

η Κυπριακή οικονοµία προβλήµατα προσαρµογής και αύξηση της ανεργίας όπως 

συνέβη µε άλλες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία κλπ) στα πρώτα στάδια της ένταξης;  

Επίσης, η αγορά εργασίας δέχεται τις επιδράσεις των θεσµών και των αξιών στα 

πλαίσια των οποίων λειτουργεί. Οι κανόνες που ισχύουν για τη διαµόρφωση των 

µισθών στο δηµόσιο τοµέα είναι διαφορετικοί από αυτούς που ισχύουν στον ιδιωτικό 

τοµέα. Η συµπεριφορά του γυναικείου εργατικού δυναµικού διαφέρει από τη 

συµπεριφορά του ανδρικού εργατικού δυναµικού. Η ανοµοιογένεια στην αγορά 

εργασίας οδηγεί σε µισθολογικές διακρίσεις που είναι άδικες και επιζήµιες. Η 

αντιµετώπιση αυτών των διακρίσεων χωρίς ισοπέδωση των αµοιβών είναι ένα 

σηµαντικό ερώτηµα που απασχολεί όλες τις οικονοµίες. 

Στα προηγούµενα κεφάλαια της µελέτης έχουν αναλυθεί µερικά από τα οικονοµικά 

στοιχεία που συνθέτουν τα πιο πάνω ερωτήµατα. Στη βάση αυτής της ανάλυσης δεν 

ήταν βέβαια δυνατόν να δοθούν ολοκληρωµένες απαντήσεις διότι πολλά από αυτά τα 

ερωτήµατα έχουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισµικές και άλλες διαστάσεις που είναι 

πέραν του ορίζοντα της παρούσας µελέτης. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις η 

ανάλυση δεν είχε στόχο στο να δώσει συνταγές πολιτικής αλλά να διαλευκάνει αυτά 

τα ερωτήµατα και να βοηθήσει να γίνουν κατανοητά στα πλαίσια της Κυπριακής 

οικονοµίας.  
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Ξένοι εργάτες 

Η παρουσία ξένων εργατών στην Κύπρο αποτελεί αντικείµενο συζητήσεων σε διάφορα 

επίπεδα και το ερώτηµα αν η εισαγωγή τους είναι κατάλληλη πολιτική επιδέχεται 

διαφορετικές απαντήσεις, ανάλογα µε τα κριτήρια που κάποιος χρησιµοποιεί. Από 

καθαρά οικονοµικής σκοπιάς η εισαγωγή ξένων εργατών είναι κατάλληλο µέτρο 

πολιτικής, µε την έννοια ότι προσφέρει λύση στο πρόβληµα της έλλειψης εργατικού 

δυναµικού σε κλάδους που έχουν ανάγκη χειρονακτικής και άλλης εργασίας χαµηλής 

ειδίκευσης, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, οι κατασκευές, πολλοί κλάδοι της 

µεταποίησης και ο τουρισµός. 

Τα βασικά συµπεράσµατα της ανάλυσης στη µελέτη είναι ότι οι ξένοι συµπληρώνουν 

παρά ανταγωνίζονται τους Κύπριους εργάτες, µε την έννοια ότι απασχολούνται σε 

επαγγέλµατα που δεν επιθυµούν να εργαστούν Κύπριοι και η παρουσία τους έχει 

βοηθήσει τους Κύπριους εργάτες να µεταπηδήσουν σε υψηλότερα αµειβόµενες 

εργασίες. Επίσης, στο βαθµό που η παρουσία ξένων εργατών έχει λύσει το πρόβληµα 

έλλειψης εργατικού δυναµικού, έχει συγκρατήσει την αύξηση του εργατικού κόστους.  

Ταυτόχρονα, οι επιδράσεις των ξένων εργατών δεν επιδέχονται πάντοτε θετική 

ερµηνεία. Για παράδειγµα, κάποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι οι ξένοι εργάτες 

εµφανίζονται στην ανάλυση να έχουν συµπληρωµατικό ρόλο στην Κυπριακή αγορά 

εργασίας ακριβώς επειδή εισήχθηκαν εκεί που υπήρχε έλλειψη εγχώριου εργατικού 

δυναµικού. Η εµπειρία άλλων χωρών δείχνει ότι οι ξένοι εργάτες µένουν πολύ 

περισσότερο χρόνο από ότι υπολογίζεται αρχικά, πολλοί γίνονται µόνιµοι κάτοικοι στη 

χώρα που µεταναστεύουν. Παράλληλα, µε την πάροδο του χρόνου αποκτούν γνώσεις 

και δεξιότητες µε αποτέλεσµα σταδιακά να γίνονται ολοένα και περισσότερο 

ανταγωνιστικοί σε σχέση µε το εγχώριο εργατικό δυναµικό.  

Μια άλλη σηµαντική διάσταση στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο θέµα 

των ξένων εργατών είναι ότι, αργά ή γρήγορα, η στάθµη της ‘λίµνης’ από την οποία η 

Κύπρος σήµερα αντλεί ανειδίκευτους εργάτες θα εξαντληθεί λόγω αύξησης του 

βιοτικού επιπέδου στις χώρες από τις οποίες εισάγονται οι ξένοι εργάτες. ∆εν πρέπει 

να ξεχνά κανείς ότι πριν µερικές δεκαετίες η Κύπρος ήταν η ίδια πηγή ξένων εργατών 

για άλλες χώρες.  
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Εποµένως, η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση πρέπει:  

• να συνεχίσει να στηρίζεται στο κριτήριο της ικανοποίησης βραχυχρόνιων αναγκών 

της οικονοµίας σε τοµείς όπου οι ξένοι εργάτες συµπληρώνουν το εγχώριο 

εργατικό δυναµικό,  

• να βρεθούν τροποι υποκατάστασης της εργασίας µε κεφάλαιο, ώστε να µειωθεί η 

ζήτηση εργασίας και η οικονοµία να µην έχει ανάγκη να εισάγει ξένους εργάτες, και 

• να εξευρεθεί µόνιµη λύση στα διαρθρωτικά προβλήµατα της Κυπριακής οικονοµίας 

διότι µε την πάροδο του χρόνου θα εξαντληθούν τα περιθώρια απασχόλησης 

χαµηλόµισθων ξένων εργατών σε θέσεις που δεν θέλουν να εργαστούν Κύπριοι. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι χρειάζεται ένας µακροχρόνιος στρατηγικός 

σχεδιασµός που σταδιακά θα µειώνει την εξάρτηση της Κυπριακής οικονοµίας από την 

ανάγκη απασχόλησης µεγάλου αριθµού ανειδίκευτων εργατών που προσφέρουν 

χαµηλής ποιότητας εργασία. Για παράδειγµα, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε µέτρα 

όπως,  

• εξειδίκευση σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή των 

οποίων χρειάζεται εξειδικευµένο ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως η παιδεία, υγεία κλπ. 

και  

• φορολογικά και άλλα κίνητρα για αυτοµατοποίηση της διαδικασίας της παραγωγής 

προς αποφυγή της ζήτησης χαµηλής ποιότητας εργασία.  

Από την έρευνα µας προκύπτει ότι η εισαγωγή ξένων εργατών στα νοικοκυριά 

(οικιακοί βοηθοί) είναι ένα φαινόµενο που συνδέεται κυρίως µε το πώς οι Κύπριοι 

επιθυµούν να καταναλώνουν το εισόδηµα τους: κατοικίες µεγάλου εµβαδού, 

περισότερο χρόνο για ανάπαυση (leisure activities) κλπ. Μόνο στις οικογένειες που 

υπάρχουν µικρά παιδιά η πιθανότητα συµµετοχής στην αγορά εργασίας αυξάνεται 

όταν υπάρχει οικιακή βοηθός. Από οικονοµικής σκοπιάς το συµπέρασµα πολιτικής 

που εξάγεται από την παρούσα µελέτη είναι πως η εισαγωγή οικιακών βοηθών δεν 

είναι απαοτελεσµατικό µέτρο για αύξηση της συµµετοχής γυναικών στο εργατικό 

δυναµικό, παρά µόνο αν αυτή περιοριστεί στις περιπτώσεις νοικοκυριών µε µικρά 

παιδιά. 
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Η απασχόληση οικιακών βοηθών στην Κύπρο είναι ένα φαινόµενο που δεν έχει µόνο 

οικονοµικές αλλά και κοινωνικές διαστάσεις. Η παρούσα µελέτη έχει συνδέσει τη 

ζήτηση οικιακής βοηθού µε διαφορά οικονοµικά και άλλα χαρακτηριστικά του 

νοικοκυριού. Με αυτόν το τρόπο έχει βάλει τις βάσεις για µια ευρύτερη έρευνα που να 

καλύπτει τις µακροχρόνιες επιπτώσεις από την απασχόληση οικιακών βοηθών στην 

Κυπριακή οικογένεια και την κοινωνία γενικότερα. Χωρίς µια τέτοια ευρύτερη έρευνα 

θα ήταν πρόωρο και ίσως αυθαίρετο να προτείνει κάποιος συγκεκριµένα µέτρα 

πολιτικής για περιορισµό ή επέκταση της εισαγωγής οικιακών βοηθών στην Κύπρο. 

Με καθαρά οικονοµικά κριτήρια δεν υπάρχει τίποτα το αρνητικό ή θετικό από την 

εισαγωγή οικιακών βοηθών στην Κύπρο.  

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η κατάργηση της δασµολογικής προστασίας λόγω της τελωνειακής ένωσης µε την 

ΕΕ, που άρχισε το 1987 και συµπληρώθηκε δέκα χρόνια αργότερα, είχε αρνητικές 

επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής µεταποίησης. ∆εδοµένου ότι η  

ανταγωνιστικότητα επηρεάζει τη ζήτηση για εργατικό δυναµικό, τα παραπάνω 

ευρήµατα αποτελούν ένδειξη ότι η µείωση στο ρυθµό αύξησης της απασχόλησης που 

παρατηρήθηκε στην Κυπριακή µεταποίηση µετά το τέλος της δεκαετίας του ΄80 

πιθανόν να οφειλόταν στη µείωση της δασµολογικής προστασίας. 

Η εµπειρία της τελωνειακής ένωσης δείχνει ότι η Κύπρος πρέπει να ακολουθεί 

οικονοµική πολιτική που να αξιοποιεί ευκαιρίες στα πλαίσια της ΕΕ χωρίς όµως να 

δηµιουργεί αγκυλώσεις που έχουν µεγάλο µακροχρόνιο κόστος. Οι όποιες 

παρεκκλίσεις δυνατόν να µας παραχωρηθούν από την ΕΕ σε προσωρινή βάση 

πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά, δηλαδή να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργηθούν 

οι προϋποθέσεις ώστε ο κλάδος που επωφελείται να µπορέσει να επιβιώσει χωρίς τις 

παρεκκλίσεις. Για παράδειγµα, όσο καιρό διαρκεί το ευνοϊκό καθεστώς, πρέπει να 

γίνεται προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας (µε τη διαφοροποίηση του 

προϊόντος, τον τρόπο λειτουργίας και την οργάνωση του) σε σηµείο που να µπορεί να 

ανταγωνιστεί τους αντίστοιχους κλάδους άλλων χωρών της ΕΕ χωρίς ευνοϊκή 

µεταχείριση.  



91 

 

Η Κύπρος έχει χαµηλότερο κατά κεφαλή εισόδηµα σε σύγκριση µε το µέσο όρο στις 

χώρες της ΕΕ. Εποµένως, ο ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας της θα έπρεπε 

να είναι υψηλότερος από ότι στις χώρες αυτές ώστε να υπάρξει σταδιακά σύγκλιση. 

Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την παραγωγικότητα µιας οικονοµίας είναι 

η υποδοµή, δηλαδή οι συγκοινωνίες, επικοινωνίες, έργα κοινής ωφελείας, ο τρόπος 

διακυβέρνησης και γενικά ότι ορίζει τα φυσικά και θεσµικά πλαίσια µέσα στα οποία 

λειτουργεί η οικονοµία. Η βελτίωση της υποδοµής συντείνει στην αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία των επιχειρήσεων και συµβάλλει στη µείωση του κόστους παραγωγής. 

Επίσης συντείνει στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση της ζήτησης 

τους διότι ο βαθµός ικανοποίησης του καταναλωτή δεν συνδέεται µόνο µε αυτά που 

αγοράζει αλλά και από άλλα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται δηµόσια. Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση του τουρισµού, η ικανοποίηση του επισκέπτη στην 

Κύπρο δεν συνδέεται µόνο µε την καθαριότητα και διευκολύνσεις του ξενοδοχείου ή 

διαµερίσµατος που ενοικιάζει αλλά και από την καθαριότητα και διευκολύνσεις 

(δρόµοι και πεζοδρόµια, συγκοινωνίες, φυσικό περιβάλλον κλπ) σε όλη την περιοχή 

που επιλέγει για τις διακοπές του.  

Στην έννοια της υποδοµής µιας οικονοµίας δεν περιλαµβάνεται µόνο το υλικό αλλά 

και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Εποµένως στα έργα υποδοµής περιλαµβάνονται και 

κρατικές δαπάνες που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου 

δυναµικού, όπως είναι η παιδεία και η υγεία. Η αναβάθµιση της παιδείας και έρευνας, 

τα προγράµµατα εκπαίδευσης στη νέα τεχνολογία και στη βελτίωση δεξιοτήτων, η 

αναβάθµιση του συστήµατος ιατρικής περίθαλψης και άλλα παρόµοια οδηγούν σε 

αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µε µακροχρόνια 

οφέλη για το κράτος.  

Τέλος, η υποδοµή περιλαµβάνει τον κρατικό µηχανισµό και τους θεσµούς που 

ρυθµίζουν τη λειτουργία της οικονοµίας όπως η Κεντρική Τράπεζα, το χρηµατιστήριο 

και οι νόµοι και κανονισµοί που διέπουν τις οικονοµικές συναλλαγές. Η εφαρµογή 

ορθολογικών κριτηρίων στη φορολογία και δηµόσιες δαπάνες, η θέσπιση κινήτρων 

που ενθαρρύνουν οικονοµικές δραστηριότητες µε γενικότερα θετικά αποτελέσµατα για 

την οικονοµία (π.χ. προστασία του φυσικού περιβάλλοντος), η αξιοκρατία και 

επάρκεια της διακυβέρνησης και άλλα παρόµοια είναι επίσης παράγοντες που 
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συµβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας µιας 

οικονοµίας.  

Οι δηµόσιες επενδύσεις σε έργα υποδοµής και κοινής ωφελείας είναι µια οικονοµική 

πολιτική που συµβιβάζεται τόσο µε τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της ΕΕ όσο 

και µε την οικονοµική λογική. Εµπειρικές έρευνες δείχνουν ότι η απόδοση των 

δηµόσιων επενδύσεων είναι πολύ πιο υψηλή από την απόδοση των ιδιωτικών 

επενδύσεων και το όφελος των δηµοσίων επενδύσεων αντανακλά σε όλους τους 

πολίτες. Αντίθετα η πολιτική των χρηµατικών και άλλων παροχών που ακολουθεί 

σήµερα η κυβέρνηση για στήριξη ζηµιογόνων κλάδων της βιοµηχανίας και γεωργίας 

καλύπτει προσωρινά τα συµπτώµατα χωρίς να θεραπεύει τη χαµηλή παραγωγικότητα 

τους που είναι το πραγµατικό αίτιο της αδυναµίας τους να επιβιώσουν σε ένα διεθνές 

ανταγωνιστικό περιβάλλον.   

∆ιακρίσεις 

Η λήψη µέτρων κατά των µισθολογικών διακρίσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών και 

µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα επιβάλλεται τόσο για λόγους προώθηση της 

αποτελεσµατικότητας όσο και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Από πλευράς 

αποτελεσµατικότητας, οι διακρίσεις βλάπτουν την οικονοµία διότι στρεβλώνουν τις 

τιµές των συντελεστών της παραγωγής µε αποτέλεσµα αυτές να µην αντανακλούν την 

πραγµατική (οριακή) παραγωγικότητα τους και να µην οδηγούν σε στην άριστη 

κατανοµή των πόρων της οικονοµίας. Από πλευράς κοινωνικής δικαιοσύνης, οι 

διακρίσεις είναι καταδικαστέες διότι διαιωνίζουν την φτώχια και τον αποκλεισµό των 

ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων. 

Στην Κύπρο υπάρχουν ακόµη δύο ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την καταπολέµηση 

των των µισθολογικών διακρίσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών και µεταξύ ιδιωτικού 

και δηµόσιου τοµέα: 

• Οι διακρίσεις αυτές έχουν ιστορικές καταβολές και είναι εµπεδωµένες στην 

κουλτούρα της Κυπριακής κοινωνίας ώστε θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να 

εξαλειφθούν από µόνες τους. 
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• Οι µισθολογικές διακρίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο είναι οι 

µεγαλύτερες ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ, µε εξαίρεση την Πορτογαλία, κάτι που 

ασφαλώς δεν τιµά τη χώρα µας. 

Η θέσπιση νόµων εναντίον των µισθολογικών διακρίσεων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών δεν είναι από µόνο του αρκετό. Χρειάζεται η σύσταση ειδικής ανεξάρτητης 

Επιτροπής για Καταπολέµηση των ∆ιακρίσεων (ΕΚ∆) µε εξουσίες να ερευνά 

παραβάσεις του νόµου και να επιβάλλει ποινές. Το σώµα αυτό πρέπει να έχει 

πρόσβαση σε ειδικούς συµβούλους που είναι σε θέση να αποφανθούν κατά πόσο µια 

διαφορά αντανακλά σε µισθολογική διάκριση και όχι διαφορά στην αµοιβή λόγω 

διαφοράς στην παραγωγικότητα ή/και τις συνθήκες απασχόλησης. 

Η ΕΚ∆ πρέπει επίσης να επιλαµβάνεται περιπτώσεων που αφορούν µισθολογικές 

διακρίσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και να προτείνει αναθεώρηση των 

µισθών και άλλων ωφεληµάτων που συνδέονται µε την απασχόληση στο δηµόσιο 

τοµέα, όταν αυτά δεν συνάδουν µε τους µισθούς και ωφελήµατα που ισχύουν στον 

ιδιωτικό τοµέα για ανάλογη απασχόληση. Βέβαια και εδώ, η πρόσβαση σε ειδικές 

γνώσεις είναι απαραίτητη διότι  οι  µισθοί και τα ωφελήµατα στον ιδιωτικό τοµέα δεν 

διαµορφώνονται πάντοτε υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού. Με άλλα λόγια, 

δεν αποκλείεται οι µισθοί σε κλάδους του ιδιωτικού τοµέα να είναι χαµηλοί λόγω 

µονοψωνιακής δύναµης των επιχειρήσεων του κλάδου. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν 

είναι ο δηµόσιος αλλά ο ιδιωτικός τοµέας που πρέπει να διαφοροποιηθεί και η ΕΚ∆ 

πρέπει να έχει εξουσίες να προτείνει και να επιβάλλει µέτρα προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Ένας βασικός λόγος δηµιουργίας διακρίσεων προς όφελος των εργαζοµένων στο 

δηµόσιο τοµέα είναι το ότι οι αυξήσεις και προαγωγές βασίζονται περισσότερο στα 

χρόνια υπηρεσίας παρά στην παραγωγικότητα του εργαζόµενου. Αυτές οι διακρίσεις 

µπορούν να καταπολεµηθούν µε αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης των 

δηµοσίων υπαλλήλων ώστε να αµοίβονται περισσότερο αυτοί που είναι περισσότερο 

παραγωγικοί. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η εισαγωγή αντικειµενικών κριτηρίων 

µέτρησης της παραγωγικότητας των εργαζοµένων στην δηµόσια υπηρεσία. Εδώ πάλι 

ισχύει ότι οι διακρίσεις στον δηµόσιο τοµέα µπορεί να είναι αρνητικές, δηλαδή 

δηµόσιοι υπάλληλοι δυνατόν να αµοίβονται λιγότερο από ότι θα µπορούσαν να 
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αµοίβονται σε καθεστώς ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς. Για παράδειγµα, οι 

απολαβές στο δηµόσιο τοµέα δυνατόν να είναι χαµηλότερες από ότι στον ιδιωτικό 

τοµέα για άτοµα µε ανώτερα προσόντα. Με άλλα λόγια, ο ‘ισοπεδωτικός’ χαρακτήρας 

του κρατικού µισθολογίου δεν δηµιουργεί µόνο διακρίσεις υπέρ αλλά και διακρίσεις 

κατά των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Π1. Συµµετοχή γυναικών στο εργατικό δυναµικό  

Η οικονοµετρική ανάλυση εξετάζει τις επιλογές των νοικοκυριών όσον αφορά το ύψος της 
ετήσιας δαπάνης για οικιακή βοηθό και τη συµµετοχή της συζύγου στην αγορά εργασίας.36 Το 
υπόδειγµα που χρησιµοποιούµε θεωρεί ότι οι δύο αυτές αποφάσεις δυνατόν να παίρνονται 
ταυτόχρονα, διότι η απόφαση για εργοδότηση οικιακής βοηθού µπορεί να επηρεάζει αλλά και 
να επηρεάζεται από την απόφαση για συµµετοχή στην αγορά εργασίας. Αυτό έχει τη µορφή 
συστήµατος δύο γραµµικών διαρθρωτικών (structural) εξισώσεων όπου στο δεξιό µέρος της 
κάθε εξίσωσης, εκτός από τις εξωγενείς µεταβλητές, παρουσιάζεται και η εξαρτηµένη 
µεταβλητή της άλλης εξίσωσης.  

Στην πρώτη εξίσωση εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ένας δείκτης που παίρνει τιµές 0 και 1, 
ανάλογα µε το αν η σύζυγος συµµετέχει στην αγορά εργασίας ή όχι. Στην εξίσωση αυτή στις 
εξωγενείς µεταβλητές περιλαµβάνονται οι ηλικίες των παιδιών και της συζύγου, το µορφωτικό 
επίπεδο της συζύγου, ο τύπος του τόπου διαµονής (σε αστική περιοχή ή µη), το συνολικό 
εισόδηµα του συζύγου, το εισόδηµα της συζύγου που δεν προέρχεται από εργασία, το κατά 
πόσο λαµβάνει ο καθένας σύνταξη, καθώς και το αν ο σύζυγος εργάζεται. Επίσης, 
περιλαµβάνονται γινόµενα των µεταβλητών, που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της 
επίδρασης τους όταν συµβαίνουν ταυτόχρονα, π.χ. εργοδότηση οικιακής βοηθού και µικρά 
παιδιά στο νοικοκυριό. 

Στη δεύτερη εξίσωση εξαρτηµένη µεταβλητή είναι το ποσό που δαπανάται ετήσια για την 
αγορά υπηρεσιών οικιακής βοηθού. Στην εξίσωση για την ετήσια δαπάνη για οικιακή βοηθό 
περιλαµβάνονται το µορφωτικό επίπεδο των δύο συζύγων, οι ηλικίες των παιδιών και της 
συζύγου, ο τύπος του τόπου διαµονής, το µέγεθος της οικίας, η παρουσία ανάπηρης συζύγου, 
και το κατά πόσο ο σύζυγος εργοδοτείται στο δηµόσιο τοµέα. Επίσης περιλαµβάνεται το 
συνολικό εισόδηµα του συζύγου και το εισόδηµα της συζύγου που δεν προέρχεται από 
εργασία.  

Η εκτίµηση του υποδείγµατος γίνεται σε δύο στάδια37. Στο πρώτο στάδιο εκτιµούνται οι δύο 
εξισώσεις (reduced forms) όπου στο δεξιό µέρος της κάθε εξίσωσης παρουσιάζονται µόνο οι 
εξωγενείς µεταβλητές που περιέχονται στο υπόδειγµα. Η εκτίµηση της πρώτης εξίσωσης 
γίνεται µε τη µέθοδο Tobit και για τη δεύτερη χρησιµοποιείται η µέθοδος Probit. Στο δεύτερο 
στάδιο γίνεται η εκτίµηση των διαρθρωτικών εξισώσεων (structural equations), αφού πρώτα 
γίνει αντικατάσταση των εξαρτηµένων µεταβλητών στο δεξιό µέρος της κάθε εξίσωσης µε τις 
προβλέψεις που προκύπτουν από τις εκτιµηµένες reduced form εξισώσεις. Η ίδια µέθοδος 
εκτίµησης χρησιµοποιείται για κάθε εξίσωση όπως και στο πρώτο στάδιο. Το δείγµα που 
χρησιµοποιείται για την εκτίµηση περιέχει 2138 παρατηρήσεις.  

Τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση των δύο διαρθρωτικών εξισώσεων παρουσιάζονται στον 
Πίνακα Π1 και η επεξήγηση των ονοµάτων των µεταβλητών γίνεται στον Πίνακα Π2. Η πρώτη 
παρατήρηση σε σχέση µε τα αποτελέσµατα αφορά τις εκτιµήσεις των συντελεστών των 
προβλέψεων των εξαρτηµένων µεταβλητών στις δύο εξισώσεις, όπου για τη µεταβλητή 
PRWLFP3 στη δεύτερη εξίσωση η τιµή είναι αρνητική αλλά όχι στατιστικά σηµαντική, ενώ για 
τη µεταβλητή PRDSX3 στην πρώτη εξίσωση είναι θετική και στατιστικά σηµαντική για τα 
νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας 0-5 ετών, ενώ θετική και µη σηµαντική για τις άλλες περιπτώσεις. 
Αυτό σηµαίνει ότι αν η σύζυγος συµµετέχει ή όχι στην αγορά εργασίας δεν επηρεάζει την 
απόφαση για εργοδότηση οικιακής βοηθού, ενώ η εργοδότηση οικιακής βοηθού αυξάνει την 
πιθανότητα για συµµετοχή της συζύγου στην αγορά εργασίας µόνο στις περιπτώσεις που 
υπάρχει µικρό παιδί στην οικογένεια. Το αποτέλεσµα αυτό επιτρέπει να εκτιµηθούν ξεχωριστά 
                                                 
36 Με τον όρο συµµετοχή αναφερόµαστε στα άτοµα που είτε απασχολούνται σε κάποια εργασία ή είναι 
άνεργα, ενώ η εργοδότηση οικιακής βοηθού δεν περιορίζεται µόνο στην εργοδότηση ξένων εργατών 
αλλά πιθανόν και Κυπρίων 
37 G.S. Maddala, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, 1983 (pp.246). 



96 

 

οι εξισώσεις που αντιστοιχούν στις δύο αποφάσεις, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι τα 
αποτελέσµατα θα είναι µεροληπτικά. Με άλλα λόγια, από οικονοµετρικής σκοπιάς δεν είναι 
λάθος το ότι η εκτίµηση της εξίσωσης που αφορά στην απόφαση για εργοδότηση οικιακής 
βοηθού στο Κεφάλαιο 2 και η εκτίµηση της εξίσωσης που αφορά στην απόφαση για 
συµµετοχή στην αγορά εργασίας στο Κεφάλαιο 3 έγιναν ξεχωριστά.  

Πίνακας Π1: Εκτιµηµένες παράµετροι  

Συµµετοχή στην αγορά εργασίας ∆απάνη για οικιακή βοήθεια Μεταβλητή 
Παράµετρος s.e. t-ratio Παράµετρος s.e. t-ratio 

Constant 0,1949 0,326 0,597 -5256,70 495,729 -10,604 
HSECED    386,68 231,780 1,668 
HCOLUN    872,87 268,105 3,256 
WAGE3140 -0,1904 0,106 -1,804 1,08 245,040 0,004 
WAGE4150 -0,2487 0,122 -2,032 277,97 292,418 0,951 
WAGE5160 -0,6139 0,139 -4,427 477,85 439,327 1,088 
WAGE6170 -1,4966 0,185 -8,096 1355,39 858,758 1,578 
WAGE71 -2,1369 0,296 -7,223 2365,27 1130,093 2,093 
WSECED 0,1773 0,103 1,720 900,68 269,558 3,341 
WCOLUN 0,7954 0,179 4,443 2019,31 570,032 3,542 
CH05 -0,0300 0,171 -0,176 107,56 256,353 0,420 
CH617 0,0286 0,078 0,369 -72,81 178,392 -0,408 
URBAN 0,1329 0,069 1,922 326,03 185,021 1,762 
SM100250    449,71 217,543 2,067 
SM250    1833,41 298,233 6,148 
SPHAND    2052,64 589,951 3,479 
HTIN3366 -0,1473 0,091 -1,622 725,94 239,157 3,035 
HTIN66 -0,3577 0,122 -2,939 1272,31 251,503 5,059 
WNEI3366 0,2080 0,135 1,539 11,03 295,835 0,037 
WNEI66 -0,2733 0,133 -2,053 568,52 237,056 2,398 
HPUBL    -635,44 183,296 -3,467 
HW 0,3832 0,119 3,226    
HPENER -0,0983 0,086 -1,145    
WPENER 0,1492 0,081 1,833    
PRDSX3 0,00004 0,00006 0,642    
PRDSXCH5 0,00013 0,00006 2,344    
PRWLFP3    -155,52 483,203 -0,322 
Sigma38    1507,38 87,902 17,148 
Log-L -1211,936   -1990,56   

 

Όσον αφορά τις παραµέτρους που δείχνουν την επίδραση των εξωγενών µεταβλητών στη 
συµµετοχή της συζύγου στην αγορά εργασίας γενικά, τα αποτελέσµατα είναι τα αναµενόµενα. 
Η ηλικία έχει αρνητική επίδραση, ιδιαίτερα µετά τα 40, όπως επίσης τα υψηλά εισοδήµατα που 
µπορεί να έχουν ο άντρας και η γυναίκα στο σπίτι. Αντιθέτως, το µoρφωτικό επίπεδο έχει 
θετική επίδραση, όπως επίσης και το αν εργάζεται ο σύζυγος. Η ύπαρξη παιδιών, γενικά, δεν 
φαίνεται να συνδέεται µε τη συµµετοχή της συζύγου στην αγορά εργασίας, όµως η δαπάνη για 
την εργοδότηση οικιακής βοηθού έχει θετική επίδραση όταν υπάρχουν µικρά παιδιά κάτω των 
5 ετών στο σπίτι. Η τόπος διαµονής δεν φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση, όπως επίσης 
και το κατά πόσο οι δύο σύζυγοι λαµβάνουν σύνταξη. 

Τα αποτελέσµατα που αφορούν στην εκτίµηση της εξίσωσης για την ετήσια δαπάνη 
εργοδότησης οικιακής βοηθού είναι όπως έχουν σχολιαστεί στο Κεφάλαιο 2.  

                                                 
38 Η τυπική απόκλιση (standard deviation) της διακύµανσης στην εξίσωση αυτή. 
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Πίνακας Π2: Επεξήγηση των ονοµάτων των µεταβλητών 

Μεταβλητή Περιγραφή 
DSX Ετήσια δαπάνη για την εργοδότηση οικιακής βοηθού 
WLFPAR Συµµετοχή στην αγορά εργασίας από τη σύζυγο (1 εάν ναι, 0 διαφορετικά) 
PRDSX3 predicted value of DSX 
PRDSX3 predicted value of DSX στα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας 0-5 ετών 
PRWLFP3 predicted value of WLFPAR 
HSECED Ο σύζυγος έχει µέχρι δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
HCOLUN Ο σύζυγος έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση 
WAGE3140 Ηλικία της συζύγου [31-40 ετών] 
WAGE4150 Ηλικία της συζύγου [41-50 ετών] 
WAGE5160 Ηλικία της συζύγου [51-60 ετών] 
WAGE6170 Ηλικία της συζύγου [61-70 ετών] 
WAGE71 Ηλικία της συζύγου [άνω των 70 ετών] 
WSECED Η σύζυγος έχει µέχρι δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
WCOLUN Η σύζυγος έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση 
CH05 Παιδιά ηλικίας 0-5 ετών 
CH617 Παιδιά ηλικίας 6-17 ετών 
URBAN ∆ιαµονή σε αστική περιοχή 
SM100250 Μέγεθος οικίας [100-250 τ.µ.] 
SM250 Μέγεθος οικίας [άνω των 250 τ.µ.] 
SPHAND Η σύζυγος είναι ανάπηρη 
ΗΤΙΝ3366 Συνολικό εισόδηµα του συζύγου [33%-66%] 
ΗΤΙΝ66 Συνολικό εισόδηµα του συζύγου [άνω του 66%] 
WNEI3366 Εισόδηµα της συζύγου που δεν προέρχεται από εργασία [33%-66%]  
WNEI66 Εισόδηµα της συζύγου που δεν προέρχεται από εργασία [άνω του 66%]  
HPUBL Ο σύζυγος απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα 
HW Ο σύζυγος απασχολείται 
HPENER Ο σύζυγος λαµβάνει σύνταξη 
WPENER Η σύζυγος λαµβάνει σύνταξη 

Π2. Επίδραση ξένων εργατών στις απολαβές 

Η εκτίµηση της επίδρασης των ξένων εργατών στις απολαβές βασίζεται στη διαφοροποίηση 
που παρατηρείται στην αύξηση των απολαβών µεταξύ του 1991 και 1996 στους διάφορους 
τοµείς της οικονοµίας λόγω της διαφοροποίησης της αύξησης του ποσοστού των ξένων 
εργατών σε αυτούς. Όσον αφορά τη σχέση των απολαβών µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
θεωρούµε ότι αυτή είναι η ίδια για τις δύο περιόδους. Θεωρούµε επίσης ότι η περίπτωση του 
κλάδου των οικιακών βοηθών είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους κλάδους διότι σε αυτόν 
εργάζονται σχεδόν αποκλειστικά ξένοι εργάτες. Γι’ αυτόν το λόγο ο κλάδος αυτός δεν 
περιλαµβάνεται στην οικονοµετρική ανάλυση. 

Το οικονοµετρικό υπόδειγµα που έχουµε εκτιµήσει έχει τη µορφή  

PRIVPRIVDPFWPROPPRIVPRIVDxw t _*96*)_*2_*2_96( ++++′+= εβα  

όπου x  είναι το διάνυσµα µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά, PRIV  η δυαδική µεταβλητή 
που παίρνει τιµές 1,0 όταν το άτοµο εργοδοτείται ή όχι στον ιδιωτικό τοµέα, αντίστοιχα, και 

96D  η δυαδική µεταβλητή που παίρνει τιµές 1,0 όταν η παρατήρηση προέρχεται από το 1996 
ή 1991, αντίστοιχα. Η µεταβλητή PFW είναι το ποσοστό των ξένων εργατών στο σύνολο των 
εργαζοµένων και διαφέρει µεταξύ των διαφόρων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας που το 
άτοµο απασχολείται. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά που λαµβάνονται υπόψη είναι η ηλικία, ο 
τόπος διαµονής, το µορφωτικό επίπεδο, το κατά πόσο το άτοµο είναι παντρεµένο και αν έχει 
παιδιά. Τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση του υποδείγµατος παρουσιάζονται στον Πίνακα 
Π3. 



98 

 

Πίνακας Π3: Αποτελέσµατα εκτίµησης υποδειγµάτων 

Παράµετρος Υπόδειγµα 1 Υπόδειγµα 2 

 Εκτίµηση t-ratio Εκτίµηση t-ratio 

ONE_ 9,55 1,24 19,03 2,59 
AGE3140_ 27,40 7,01 27,00 6,89 
AGE4150_ 59,32 14,13 58,58 13,93 
AGE5160_ 73,99 15,10 73,47 14,97 
AGE61_ 32,47 4,58 31,81 4,48 
URBAN_ 5,65 2,09 5,94 2,20 
EDUELEM_ 29,39 5,09 29,04 5,02 
EDUSECO_ 60,48 10,16 59,09 9,92 
EDUCOLE_ 76,58 10,65 74,80 10,40 
EDUNIVE_ 127,33 19,11 127,58 19,10 
MARRIED_ 22,16 4,59 22,26 4,60 
MARCHLD_ 10,04 2,80 9,83 2,73 
PRIV2_ -29,79 -4,24   
PRIV_ 10,17 2,41 -0,35 -0,10 
D96_ 56,81 2,72 87,31 4,44 
PROPFW2_ -19,40 -0,59 -94,53 -3,43 
Epsilon 0,10  0,10  
Adj. R-square 2766  2733  
Ν 3718  3718  

 
 
 
Π3. Επίδραση ξένων εργατών στην απασχόληση 

Το οικονοµετρικό υπόδειγµα που χρησιµοποιείται για τη µελέτη των επιδράσεων της 
παρουσίας των ξένων εργατών στην απασχόληση έχει τη µορφή Multinomial Logit. Αυτό 
σηµαίνει ότι κάποιο άτοµο i , έχει συνάρτηση χρησιµότητας  

 );β(zU jiij  

από την απασχόληση στον τοµέα j, η οποία εξαρτάται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά 
που περιλαµβάνονται στο διάνυσµα zi.  

Κατά συνέπεια επιλέγει κάποιο τοµέα m , όταν η ωφελιµότητα από αυτήν την επιλογή είναι 
υψηλότερη από αυτή που θα επέλεγε κάποιον από τους άλλους τοµείς, δηλαδή  

mj);β(z U);β(zU jiijmiim ≠∀>  . 

Κάνοντας την υπόθεση ότι η συνάρτηση ωφελιµότητας έχει τη µορφή  

ijjijiij εβz) ;β(wU +′=
 

όπου εij είναι ένας Weibull και ανεξάρτητα κατανεµηµένος στοχαστικός όρος ο οποίος 
αντιπροσωπεύει την επίδραση χαρακτηριστικών που δεν περιλαµβάνονται στο διάνυσµα zi 
(και που πιθανόν δεν παρατηρούµε), τότε η πιθανότητα αυτό το άτοµο να κάνει την επιλογή 
m  δίνεται από τη συνάρτηση 
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Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση (identification) των παραµέτρων του υποδείγµατος, θα 
πρέπει ένα από τα διανύσµατα βj να πάρει εκ των προτέρων κάποια σταθερή τιµή, που 
συµβατικά είναι το µηδενικό διάνυσµα, π.χ. βr =0 όπου j=r αντιπροσωπεύει κάποια επιλογή. 

Η επίδραση που έχει η αλλαγή του κάθε χαρακτηριστικού που περιλαµβάνεται στο διάνυσµα zi 
στην παραπάνω πιθανότητα δίνεται από τη συνάρτηση  









−=

∂
∂

= ∑
==

J

j
jimmim

zz

m
im PP

z
P

i 1

ββδ
 

Στη δική µας περίπτωση το διάνυσµα wi περιέχει µεταβλητές που καταγράφουν την ηλικία, το 
επίπεδο µόρφωσης, τον τόπο διαµονής και την οικογενειακή κατάσταση του ατόµου, όπως 
επίσης και το ποσοστό των ξένων εργατών στον τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας που 
επέλεξε απασχοληθεί. Στον ορισµό του υποδείγµατος θεωρούµε ότι η φύση της επίδρασης 
των χαρακτηριστικών αυτών στην πιθανότητα να γίνει κάποια επιλογή είναι η ίδια στα δύο 
χρονικά σηµεία από τα οποία προέρχονται τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την εκτίµησή 
του39. 

Τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση του υποδείγµατος που αφορούν τη µερική επίδραση των 
ανεξάρτητων µεταβλητών στη πιθανότητα να γίνει κάθε επιλογή δj και τα t-ratio που 
σχετίζονται µε αυτές τις επιδράσεις δίνονται στον Πίνακα Π4.  

Πίνακας Π4: Επίδραση στην πιθανότητα επιλογής τοµέα απασχόλησης 

 
Γεωργία, Αλιεία, 

Υλοτοµία 
Μεταποίηση Κατασκευές Υπηρεσίες Άνεργος 

 Εκτίµηση t-ratio Εκτίµηση t-ratio Εκτίµηση t-ratio Εκτίµηση t-ratio Εκτίµηση t-ratio

Σταθερά 0,0108 1,5 0,2891 6,1 0,3135 7,9 -0,6151 -9,7 0,0016 0,2
Ποσοστό ξένων 
εργατών  -0,0088 -5,9 -0,0955 -17,0 -0,0560 -10,7 0,1613 21,1 -0,0009 -1,3

Ηλικία 31-40 ετών 0,0024 0,4 0,0016 0,1 -0,0424 -1,9 0,0446 1,4 -0,0062 -1,9
Ηλικία 41-50 ετών 0,0042 0,7 -0,0414 -1,7 -0,0757 -3,2 0,1189 3,5 -0,0061 -1,5
Άνω των 50 ετών 0,0109 1,9 -0,0822 -3,0 -0,0996 -4,0 0,1737 4,7 -0,0027 -0,6
Αστική. Περιοχή -0,0047 -1,3 0,0638 4,0 0,0040 0,2 -0,0646 -3,0 0,0015 0,7
Με στοιχειώδη 
µόρφωση -0,0127 -2,3 0,0583 1,5 0,0127 0,4 -0,0495 -1,0 -0,0087 -1,6

Με δευτ/θµια 
µόρφωση -0,0089 -1,6 -0,0038 -0,01 -0,1961 -6,4 0,2172 4,3 -0,0084 -1,6

Με ανώτερη 
µόρφωση -0,0091 -1,2 -0,1061 -2,1 -0,3830 -7,9 0,5048 8,0 -0,0067 -1,1

Με ανώτατη 
µόρφωση -0,0234 -2,4 -0,1278 -2,7 -0,3322 -8,3 0,4840 8,3 -0,0005 -0,0

Παντρεµένος -0,0023 -0,4 0,0230 1,0 0,0215 0,9 -0,0279 -0,8 -0,0142 -3,9

 

 

                                                 
39 Οι προσπάθειές µας να εκτιµήσουµε υποδείγµατα που επιτρέπουν διαφοροποιήσεις στις επιδράσεις 
ήταν όλες χωρίς επιτυχία. 
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Π4. Εκτιµήσεις και στοιχεία για τις επιδράσεις της τελωνειακής ένωσης 

Στον Πίνακα Π5 παραθέτουµε τις παραµέτρους που έχουµε εκτιµήσει για τον υπολογισµό των 
επιδράσεων της τελωνειακής ένωσης. Το οικονοµετρικό υπόδειγµα που χρησιµοποιήσαµε 
υποθέτει ότι ο αριθµός των ατόµων που απασχολούνται στον κάθε κλάδο είναι µια απλή 
συνάρτηση του χρόνου που έχει τη µορφή πολυωνύµου δευτέρου βαθµού. Στους Πίνακες Π6-
Π7 παραθέτουµε τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην εκτίµηση του οικονοµετρικού 
υποδείγµατος καθώς και στην ανάλυση του Κεφαλαίου 4. 

Πίνακας Π5: Παράµετροι του υποδείγµατος για την απασχόληση  

 Τρόφιµα Ένδυση Ξυλεία Χαρτί 
Μεταβλητή Π/µετρος t-ratio* Π/µετρος t-ratio Π/µετρος t-ratio Π/µετρος t-ratio 

Σταθερά 8,660 431,560 9,143 163,750 7,857 250,330 7,126 111,470 
T 0,027 3,780 0,120 6,090 0,149 13,460 0,161 7,100 
T2 0,000 -0,030 -0,007 -4,450 -0,007 -8,180 -0,010 -5,850 
T x D88 0,003 0,480 0,011 0,700 -0,058 -6,660 -0,077 -4,330 
T2 x D88

 0,000 -0,360 0,001 0,420 0,004 5,440 0,008 4,890 

Σηµ:  T= µεταβλητή χρόνου, D88 = 1 µετά το 1988 και 0 πριν το 1988. 
 * Τιµές µεγαλύτερες του 1,96 δείχνουν ότι η παράµετρος είναι στατιστικά σηµαντική.  

Πίνακας Π6: Απασχόληση σε επιλεγµένους κλάδους της µεταποίησης, 1976-1998 

Τρόφιµα Ένδυση Ξυλεία Χαρτί 

Έτος Αριθµός 
Εργαζ. 

Ετήσια 
ποσοστ. 
Αλλαγή 

Αριθµός 
Εργαζ. 

Ετήσια 
ποσοστ. 
Αλλαγή 

Αριθµός 
Εργαζ. 

Ετήσια 
ποσοστ. 
Αλλαγή 

Αριθµός 
Εργαζ. 

Ετήσια 
ποσοστ. 
Αλλαγή 

1976 5726   10046   3051   1388   
1977 6180 7,93 11674 16,21 3332 9,21 1545 11,31 
1978 6483 4,90 12957 10,99 3753 12,64 1941 25,63 
1979 6425 -0,89 14160 9,28 4110 9,51 2122 9,33 
1980 6533 1,68 14848 4,86 4585 11,56 2366 11,50 
1981 6751 3,34 15377 3,56 5144 12,19 2434 2,87 
1982 6905 2,28 15143 -1,52 5336 3,73 2400 -1,40 
1983 7030 1,81 15437 1,94 5488 2,85 2145 -10,63 
1984 7409 5,39 16381 6,12 5583 1,73 2057 -4,10 
1985 7554 1,96 15929 -2,76 5964 6,82 2276 10,65 
1986 7661 1,42 15080 -5,33 5839 -2,10 2218 -2,55 
1987 8012 4,58 16256 7,80 5796 -0,74 2220 0,09 
1988 8202 2,37 17453 7,36 5828 0,55 2482 11,80 
1989 8675 5,77 17349 -0,60 5565 -4,51 2705 8,98 
1990 8716 0,47 17734 2,22 5513 -0,93 2812 3,96 
1991 8726 0,11 17550 -1,04 5437 -1,38 2701 -3,95 
1992 8857 1,50 17274 -1,57 5741 5,59 2641 -2,22 
1993 8905 0,54 13880 -19,65 5768 0,47 2655 0,53 
1994 9237 3,73 12202 -12,09 5939 2,96 2864 7,87 
1995 9668 4,67 11263 -7,70 6028 1,50 2809 -1,92 
1996 9961 3,03 9691 -13,96 5686 -5,67 2755 -1,92 
1997 10092 1,32 8932 -7,83 5413 -4,80 2712 -1,56 
1998 10352 2,58 8442 -5,49 5335 -1,44 2697 -0,55 
76-98  2,75  -0,42  2,72  3,35 
88-98  2,37  -5,48  -0,70  1,91 
76-87  3,13  4,65  6,13  4,79 

Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 
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Πίνακας Π7: Προστιθέµενη αξία σε επιλεγµένους κλάδους της µεταποίησης, 1978-1996 

Τρόφιµα Ένδυση Ξυλεία Χαρτί 

Έτος Προστ/ νη 
Αξία* 

Ετήσια 
ποσοστ. 
Αλλαγή 

Προστ/ νη 
Αξία* 

Ετήσια 
ποσοστ. 
Αλλαγή 

Προστ/ νη 
Αξία* 

Ετήσια 
ποσοστ. 
Αλλαγή 

Προστ/ νη 
Αξία* 

Ετήσια 
ποσοστ. 
Αλλαγή 

1978 1595,3   1301,6   366,2   366,9   

1979 1753,4 9,91 1456,6 11,91 420,6 14,86 422,6 15,18 

1980 1833,2 4,55 1547,8 6,26 475,3 13,01 466,5 10,39 

1981 1787,9 -2,47 1727,6 11,62 501,7 5,55 514,8 10,35 

1982 1859,9 4,03 1604,8 -7,11 590,1 17,62 499,6 -2,95 

1983 1935 4,04 1688 5,18 670,3 13,59 432,9 -13,35 

1984 2148,3 11,02 1926,2 14,11 703,5 4,95 467,7 8,04 

1985 2183,4 1,63 1774,5 -7,88 769,4 9,37 492,3 5,26 

1986 2232,9 2,27 1635 -7,86 758,5 -1,42 445,9 -9,43 

1987 2372,7 6,26 1885 15,29 741,9 -2,19 475,9 6,73 

1988 2465,5 3,91 2151,2 14,12 752 1,36 564,7 18,66 

1989 2539,7 3,01 2122,6 -1,33 761,4 1,25 577,9 2,34 

1990 2597,4 2,27 2277,5 7,30 781,3 2,61 690,7 19,52 

1991 2554,4 -1,66 2307,5 1,32 781,9 0,08 635,9 -7,93 

1992 2664,7 4,32 2147,7 -6,93 811,2 3,75 677,4 6,53 

1993 2596,1 -2,57 1628,4 -24,18 806,3 -0,60 657,7 -2,91 

1994 2770,7 6,73 1522,8 -6,48 861,7 6,87 717,2 9,05 

1995 2928,2 5,68 1546 1,52 898,6 4,28 737,7 2,86 

1996 2928 -0,01 1404,3 -9,17 860,2 -4,27 747,1 1,27 
76-98  3,50  0,98  5,04  4,42 
88-98  2,41  -2,65  1,70  5,49 
76-87  4,58  4,61  8,37  3,36 

Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών, και από υπολογισµούς των συγγραφέων. 
*Σε τιµές του 1990 (σε χιλιάδες ΛΚ).  

Π5. Οικονοµετρική ανάλυση των διακρίσεων 
Στο παράρτηµα αυτό γίνεται η παρουσίαση του οικονοµετρικού υποδείγµατος για τις 
εβδοµαδιαίες απολαβές. Στο υπόδειγµα οι απολαβές, εκφρασµένες σε λογάριθµους, 
συσχετίζονται µε κάποια χαρακτηριστικά των εργαζοµένων που δίνουν το µέτρο του 
ανθρώπινου δυναµικού (ηλικία, µορφωτικό επίπεδο), όπως επίσης και µε άλλα 
χαρακτηριστικά (τόπος διαµονής, οικογενειακή κατάσταση). Επίσης, θεωρούµε ότι είναι 
δυνατόν να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του 
ανθρώπινου δυναµικού ανάλογα µε το επάγγελµα του εργαζοµένου.  

Για τη µελέτη των διακρίσεων επιτρέπουµε τη διαφοροποίηση της σχέσης µεταξύ των 
απολαβών και των παραπάνω χαρακτηριστικών ανάλογα µε το φύλο και τον τοµέα 
απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό στο υπόδειγµα εισάγονται γινόµενα (interaction terms) 
µεταξύ των πιο πάνω χαρακτηριστικών και του φύλου, και µέρους των πιο πάνω 
χαρακτηριστικών και του τοµέα απασχόλησης. Η συνάρτηση είναι γραµµική ως προς τις 
παραµέτρους και έχει τη µορφή 

( ) ( ) ( ) iFRRFFiiRRiFiii uRFRFzFzxRxFxw +⋅+++′⋅+′+′⋅+′⋅+′+= δδδγγβββα0  
όπου xi είναι το διάνυσµα που περιέχει τα προσωπικά χαρακτηριστικά για κάποιο 
εργοδοτούµενο i , zi το διάνυσµα που περιέχει τις δυαδικές µεταβλητές για την κατηγορία 
επαγγέλµατος, F η δυαδική µεταβλητή για τις γυναίκες, R η δυαδική µεταβλητή για αυτούς που 
εργοδοτούνται στον ιδιωτικό τοµέα, xRi το διάνυσµα που περιέχει τα προσωπικά 
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χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχουν γινόµενα µε τον τοµέα απασχόλησης (ιδιωτικός), και ui 
το στατιστικό λάθος.  

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εξίσωση η διαφοροποίηση της σχέσης των απολαβών µε 
την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο ανάλογα µε τον τοµέα απασχόλησης είναι η ίδια και για 
τα δύο φύλα. Επίσης η διαφοροποίηση της σχέσης µε την κατηγορία επαγγέλµατος ανάλογα 
µε το φύλο είναι η ίδια και για τους δύο τοµείς απασχόλησης. Ταυτόχρονα επιτρέπουµε µια 
γενική διαφοροποίηση της σχέσης ανάµεσα στους τέσσερις συνδυασµούς φύλου και τοµέα 
απασχόλησης µέσω των γινοµένων µεταξύ των µεταβλητών F και R.  

Για την εκτίµηση της εξίσωσης χρησιµοποιούνται όλες οι παρατηρήσεις που περιέχονται στο 
δείγµα. Στον ορισµό του υποδείγµατος λαµβάνεται υπόψη το θέµα της δειγµατοεπιλογής 
(sample selection) και η εκτίµησή του γίνεται σε δύο στάδια ακολουθώντας τη µέθοδο 
Heckman40. 

Τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της εξίσωσης απολαβών παρουσιάζονται στον Πίνακα 
Π8, ενώ στον Πίνακα Π9 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της εξίσωσης 
επιλογής (selection equation). Στον Πίνακα Π10 γίνεται περιγραφή των κατηγοριών 
επαγγελµάτων. Η οµάδα που χρησιµοποιείται σαν βάση σύγκρισης (reference group) είναι 
άνδρες ηλικίας 18-30 ετών που διαµένουν σε αγροτική περιοχή στην επαρχία Λεµεσού, έχουν 
συµπληρώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δεν είναι παντρεµένοι και δεν έχουν παιδιά, και 
εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα ως γραφείς ή δακτυλογράφοι ή έχουν κάποιο άλλο συναφές 
επάγγελµα.  

Πίνακας Π8: Αποτελέσµατα εκτίµησης εξίσωσης απολαβών 

Όλοι Γινόµενο µε την 
ψευδοµεταβλητή FEMALE 

Γινόµενο µε την  
ψευδοµεταβλητή PRIVATE

SECTOR Μεταβλητή 

Συντελεστής t-ratio Συντελεστής t-ratio Συντελεστής  t-ratio 
Ηλικία 30-40 ετών 0,221 3,964 -0,054 -1,075 -0,044 -0,760 
Ηλικία 40-50 ετών 0,458 8,089 0,038 0,687 -0,241 -4,031 
Ηλικία 50-60 ετών 0,561 8,569 0,118 1,551 -0,340 -4,656 
Ηλικία άνω των 60 ετών -0,256 -1,627 0,248 1,673 0,219 1,449 
Χωρίς µόρφωση -0,534 -5,783 -0,033 -0,301 0,433 4,199 
Στοιχειώδης εκπαίδευση -0,200 -3,525 -0,012 -0,202 0,117 1,906 
Ανώτερη εκπαίδευση 0,134 2,278 0,029 0,490 -0,140 -2,370 
Ανώτατη εκπαίδευση 0,183 3,495 0,081 1,150 -0,048 -0,866 
Παρουσία παιδιών -0,075 -1,681 -0,030 -0,658 0,106 2,137 
Παντρεµένος/η 0,189 2,711 -0,057 -0,885 -0,050 -0,822 
∆ιαµονή σε αστική περιοχή 0,049 1,882 -0,074 -1,789   
Κατηγορία Επαγγ. 1  0,157 2,890 -0,027 -0,375   
Κατηγορία Επαγγ. 2 0,458 7,304 -0,209 -1,643   
Κατηγορία Επαγγ. 3 0,195 3,963 -0,197 -2,859   
Κατηγορία Επαγγ. 5 4,9E-4 -0,010 -0,194 -2,962   
Κατηγορία Επαγγ. 6 -0,086 -0,316 0,162 0,113   
Κατηγορία Επαγγ. 7 0,048 1,061 -0,260 -3,597   
Κατηγορία Επαγγ. 8 -0,002 -0,045 -0,319 -3,245   
Κατηγορία Επαγγ. 9 -0,053 -1,060 -0,343 -5,151   
Γυναίκα -0,013 -0,167     
Εργασία στον ιδιωτικό τοµέα -0,021 -0,354     
Γυναίκα εργαζόµενη στον 
ιδιωτικό τοµέα -0,185 -4,155     
Σταθερά 4,646 49,652     
Μill’s lambda -0,079 -1,030     

 

 

                                                 
40 Βλέπε για παράδειγµα Green, W.H. (1997) Econometric Analysis, Prentice Hall, Κεφάλαιο 20.4. 



103 

 

Πίνακας Π9: Αποτελέσµατα εκτίµησης της εξίσωσης επιλογής (selection equation) 

Μεταβλητή Όλοι Γινόµενο µε την 
ψευδοµεταβλητή FEMALE 

  Συντελεστής t-ratio Συντελεστής t-ratio 
Ηλικία 30-40 ετών 0,207 2,298 -0,098 -0,837 
Ηλικία 40-50 ετών 0,180 1,835 -0,077 -0,605 
Ηλικία 50-60 ετών -0,155 -1,414 -0,180 -1,192 
Ηλικία άνω των 60 ετών -1,435 -12,007 -0,003 -0,015 
Χωρίς µόρφωση -0,389 -3,633 0,113 0,743 
Στοιχειώδης εκπαίδευση -0,228 -3,372 -0,051 -0,523 
Ανώτερη εκπαίδευση 0,332 2,969 0,151 1,051 
Ανώτατη εκπαίδευση 0,281 2,975 0,435 3,042 
Παρουσία παιδιών -0,142 -2,138 0,169 1,803 
Παντρεµένος/η 0,846 9,879 -0,791 -7,279 
∆ιαµονή σε αστική περιοχή 0,027 0,454 0,216 2,544 
Εισόδηµα από άλλη εργασία* 0,129 3,995 0,093 1,131 
Βοηθήµατα από Κοινων. Ασφαλίσεις* -0,036 -2,847 0,014 0,828 
Εισόδηµα από περιουσιακά στοιχεία* 0,036 3,056 0,022 0,968 
Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία* -0,017 -1,058 -0,028 -1,168 
∆ιαµονή στην επαρχία Λευκωσίας 0,091 1,418 0,190 2,124 
∆ιαµονή στην επαρχία Αµµοχώστου -0,231 -1,838 0,667 3,783 
∆ιαµονή στην επαρχία Λάρνακας -0,061 -0,773 0,101 0,914 
∆ιαµονή στην επαρχία Πάφου -0,084 -0,792 0,106 0,713 
Γυναίκα -0,228 -1,746   
Σταθερά -0,218 -2,449   
Rho -0,197    
Sigma 0,400    

* Σε λογάριθµους. 

Πίνακας Π10: Περιγραφή κατηγοριών επαγγελµάτων  
(βασισµένη στον κωδικό ISCO 1988) 

Κωδικός (ISCO 1988) Περιγραφή 
1 ∆ιευθυντές, νοµοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί 
2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί 
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και συναφή επαγγέλµατα 
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και συναφή επαγγέλµατα 
5 Υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών και πωλητές 
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευµένοι γεωργικοί εργάτες 
7 Τεχνίτες παραγωγής και συναφή επαγγέλµατα 
8 Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, φύλακες, κλητήρες, εργάτες και συναφή επαγγέλµατα 

Πηγή: Στατιστικοί Πίνακες Επαγγελµάτων, Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. 

Η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ των απολαβών ανδρών και γυναικών µε χαρακτηριστικά 
( )*** ,, Rzx , δηλαδή η διαφορά εκφρασµένη σαν ποσοστό των απολαβών που λαµβάνουν οι 
άνδρες, δίνεται από τη σχέση 

 ( ) FFFRF
RRzzxx

F zxR
dF

wdRzxd γβδδ ′+′++==
=== *** ,,

*** ln,,   

Οι αριθµοί που παρουσιάζουµε στο κείµενο είναι εκτιµήσεις που παίρνουµε αντικαθιστώντας 
τις παραµέτρους στην πιο πάνω εξίσωση µε τις εκτιµήσεις τους. Στην περίπτωση που το 
διάνυσµα των χαρακτηριστικών παίρνει τις µέσες τιµές των χαρακτηριστικών στο δείγµα, η 
ποσοστιαίες διαφορές µπορεί να θεωρηθούν ως οι µέσοι όροι στον πληθυσµό. 

Αντίστοιχα, η ποσοστιαία διαφορά των απολαβών των εργοδοτουµένων στον ιδιωτικό τοµέα 
σε σχέση µε αυτών στο δηµόσιο τοµέα δίνεται από τη σχέση 

( ) RRFRR
FFxx

R xF
dR

wdFzxd βδδ ′++==
== ** ,

*** ln,,  
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