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Κλιµάκιο του ∆ΝΤ, µε επικεφαλής τον κ. Wes McGrew, επισκέφτηκε την Κύπρο 

από τις 9 µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2011. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανασκόπηση 
των οικονοµικών συνθηκών και της οικονοµικής πολιτικής στην Κύπρο. Το κλιµάκιο του 
∆ΝΤ θέλει να ευχαριστήσει τις κυπριακές αρχές για την ευγενική φιλοξενία τους και τις 
ανοιχτές συζητήσεις που διεξήχθησαν. 
 
 Στην Κύπρο παρατηρείται µια σταδιακή οικονοµική ανάκαµψη, µε το ρυθµό 
ανάπτυξης να προβλέπεται να φθάσει 1,5 - 2% το 2011 και µε ευνοϊκές προοπτικές για 
τη συνέχιση της ανοδικής πορείας το 2012. Ο δοµικός πληθωρισµός παραµένει 
συγκρατηµένος, αν και οι ψηλότερες τιµές των καυσίµων θα έχουν αντίκτυπο στις 
γενικότερες τιµές.  Οι ευνοϊκές προοπτικές εξακολουθούν να υπόκεινται σε ασυνήθιστα 
ψηλούς κινδύνους, λόγω κυρίως της συνεχιζόµενης χρηµατοοικονοµικής αναταραχής σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον προσοχή στην άσκηση 
οικονοµικής πολιτικής. 
 

Η πρώτιστη πρόκληση της οικονοµικής πολιτικής είναι η µείωση του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος από τα ψηλά επίπεδα των τελευταίων δύο χρόνων και η 
ανατροπή της αυξητικής τάσης των δεικτών του δηµοσίου χρέους. Η µακροχρόνια 
ευηµερία της Κύπρου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνέχιση της ανάπτυξής της ως 
διεθνές επιχειρηµατικό και οικονοµικό κέντρο στηριγµένο σε υγιείς δηµοσιονοµικές 
βάσεις. Η διατηρήσιµη βελτίωση των δηµοσίων οικονοµικών προϋποθέτει διαρθρωτικά 
µέτρα µε στόχο τη συγκράτηση της αύξησης των δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων του κρατικού µισθολογίου και των συντάξεων. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι 
χώρες στοχεύουν σε τολµηρές µεταρρυθµίσεις για τη διόρθωση των δηµοσιονοµικών 
ανισορροπιών και τη διατήρηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών και η Κύπρος οφείλει 
να εκµεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες. 

 
Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουµε τους σχεδιασµούς της κυβέρνησης για 

δηµοσιονοµική εξυγίανση βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόµενα 
δύο χρόνια, αν και θα ήταν προτιµότερο οι µεταρρυθµίσεις να στηρίζονται περισσότερο 
στη διαρθρωτική συγκράτηση των δαπανών και λιγότερο στην αύξηση των εσόδων.   
Αντικρίζουµε θετικά τη δέσµευση για µεσοπρόθεσµη συγκράτηση των δαπανών µέσω 
της συγκράτησης των µισθών και της µείωσης της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα, την 
τοποθέτηση των δηµόσιων συντάξεων σε µια πιο βιώσιµη πορεία, καθώς και τη βελτίωση 
της στόχευσης των κοινωνικών παροχών. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν σηµαντικά πρώτα 
βήµατα προς την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών και 
ενθαρρύνουµε την κυβέρνηση να προχωρήσει αποφασιστικά στις σχετικές 
µεταρρυθµίσεις. 

 
Το κυπριακό τραπεζικό σύστηµα έχει αντιµετωπίσει τις οικονοµικές δυσκολίες 

ικανοποιητικά και γενικά φαίνεται να είναι υγιές. Έχει επωφεληθεί από το γεγονός ότι οι 
καταθέσεις αποτελούν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης έναντι  άλλων πηγών που είναι 
λιγότερο σταθερές, τις συντηρητικές πρακτικές δανεισµού που ακολουθούνται, την 
ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στην κεφαλαιουχική επάρκεια και τους δείκτες 
ρευστότητας, καθώς και τη συνεχή και στενή εποπτεία. Αυτοί οι παράγοντες βοήθησαν 
στη θωράκιση του τραπεζικού συστήµατος από τις πιέσεις που επικρατούν σε πολλές 
άλλες χώρες. Οι συνεχιζόµενοι κίνδυνοι στις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές αγορές 
απαιτούν συνέχιση της συντηρητικής διαχείρισης του ισολογισµού και προσεκτική 
εποπτεία του τραπεζικού τοµέα. 


