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Μήνυμα από τον Υπουργό Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών, με την παρούσα έκδοση, παρουσιάζει τις βασικές

επιδιώξεις και στόχους της οικονομικής πολιτικής για το 2006 καθώς και τα απο-

τελέσματά της. Επίσης επιθυμεί να παρουσιάσει περιληπτικό προγραμματισμό

δραστηριοτήτων για το 2007.

Διερχόμαστε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της παγκο-

σμιοποίησης, από έντονο ανταγωνισμό και σημαντικές ανακατατάξεις στη διεθνή

οικονομία, που πηγάζουν από την τεχνολογική πρόοδο και την απελευθέρωση

των αγορών. Επιδίωξη μας είναι η Κύπρος να είναι σε θέση να αντλήσει θετικές

εμπειρίες και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον. 

Η σημερινή εποχή απαιτεί διαφοροποίηση του ρόλου του Κράτους. Απαιτεί από

το Κράτος να διαδραματίζει στρατηγικό και ρυθμιστικό ρόλο που να διασφαλίζει

ένα παραγωγικό και, ταυτόχρονα, κοινωνικά δίκαιο οικονομικό περιβάλλον. Επι-

πρόσθετα, ένα σύγχρονο Κράτος οφείλει να θέσει την ενημέρωση και εξυπηρέ-

τηση του πολίτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του. Το πρόγραμμα, με το

οποίο έχουμε δεσμευτεί ως Κυβέρνηση, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και στη

διαφάνεια της πολιτικής ζωής, επιδιώξεις που σχετίζονται άμεσα με την ορθή και

άρτια πληροφόρηση του πολίτη. 

Ο πρωταρχικός στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζει να

είναι η προετοιμασία της οικονομίας και της χώρας μας γενικότερα για επιτυχή

ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και υιοθέτηση του ευρώ την

1/1/2008. Ο στρατηγικός μας στόχος πλαισιώνεται από την υλοποίηση του Προ-

γράμματος Σύγκλισης 2006–2010 και του Εθνικού Προγράμματος για τη Στρατη-

γική της Λισσαβόνας. Με την υλοποίηση του Προγράμματος Σύγκλισης, η Κυβέρ-

νηση στοχεύει στη συνέχιση της εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών με την

περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσίου χρέους.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση επιδιώκει τη συνεχή διεύρυνση της παραγωγικής δυνα-

μικότητας της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, στη διασφάλιση

συνθηκών πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης καθώς και στην ενίσχυση των

συνθηκών κοινωνικής συνοχής. 



ΓΙΑ 
ΤΗΝ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΙΚΟ-

ΝΟ-
ΜΙΑ

MIA 
NEA 

KAI 
ΦΙΛΟ-

ΔΟΞΗ 
ΑΡΧΗ
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Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τόσο του Κύπριου επιχειρηματία και

εργαζόμενου και γενικότερα κάθε Κύπριου πολίτη, όσο και της Δημόσιας Υπη-

ρεσίας για συνέχιση της προσπάθειας υλοποίησης του στόχου για υγιή δημόσια

οικονομικά, ενδυνάμωση της ανάπτυξης και παράλληλα αναβάθμιση του κοινω-

νικού ρόλου του κράτους. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008 απομένουν μερικοί

μήνες. Η πιο πάνω ημερομηνία αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για την Κύπρο και

είμαι πεπεισμένος ότι θα καταφέρουμε την επιτυχή ένταξη στην ΟΝΕ που θα

σηματοδοτήσει μια νέα και φιλόδοξη αρχή για την κυπριακή οικονομία.

Μιχάλης Σαρρής

Υπουργός Οικονομικών 



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΓΙΑ 
ΤΗΝ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΗ
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Όραμα Υπουργείου Οικονομικών

«Ανταγωνιστική οικονομία για την ευημερία του πολίτη»

Το όραμά μας αντανακλά τους βασικούς μας στόχους οι οποίοι αφορούν τη

συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας με την αξιο-

ποίηση του πιο πολύτιμου παραγωγικού συντελεστή, που είναι το ανθρώπινο της

δυναμικό που χαρακτηρίζεται από εφευρετικότητα και γνώση. Μέσω της αξιο-

ποίησης των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, η Κύπρος φιλοδοξεί να βελτιώ-

σει την παραγωγικότητα και την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών που προ-

σφέρει στα πλαίσια του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.

Παράλληλα, παραμένουμε δεσμευμένοι στην οικοδόμηση ενός αποτελεσματι-

κού και ευέλικτου κοινωνικού κράτους που θα προωθεί την κοινωνική δικαιοσύ-

νη και θα προάγει την ενσωμάτωση των μη προνομιούχων ομάδων του πληθυ-

σμού στην κυπριακή κοινωνία χωρίς να δημιουργεί άδικες και άσκοπες στρε-

βλώσεις.



Πρόγραμμα σύγκλισης 

(2006–2010)

Κριτήρια Μάαστριχτ

Εθνικό Πρόγραμμα 

για τη Στρατηγική 

της Λισσαβόνας

Διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις
Δημοσιονομική

εξυγίανση

Ονομαστική 

σύγκλιση

Πραγματική 

σύγκλιση

ΟΝΕ (Ευρώ)

Σχεδιάγραμμα Οικονομικής Πολιτικής
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Πλαίσιο Οικονομικής Πολιτικής

Το πλαίσιο οικονομικής πολιτικής στηρίζεται σε δύο προγράμματα τα οποία το

ένα συμπληρώνει το άλλο και τα δύο μαζί υπηρετούν την ικανοποίηση του στρα-

τηγικού στόχου της Κυβέρνησης που είναι η υιοθέτηση του ευρώ την 1/1/2008.

Το πρώτο αφορά το Πρόγραμμα Σύγκλισης 2006 – 2010 και το οποίο στοχεύει

στη συνέχιση της εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών και την επίτευξη των

μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων αναφορικά με το δημοσιονομικό

έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα για τη Στρατηγική της Λισ-

σαβόνας και το οποίο εισηγείται και αναλύει μεταρρυθμιστικά μέτρα για αντιμε-

τώπιση των προκλήσεων της κυπριακής οικονομίας.

Από το σχεδιάγραμμα οικονομικής πολιτικής της σελίδας 12 συμπεραίνεται ότι τα

δύο προγράμματα πολιτικής, εκτός από τη σχέση αλληλεξάρτησης που τα διέπει,

την ίδια ώρα το κάθε ένα εξυπηρετεί και ένα ξεχωριστό στόχο σύγκλισης. Το μεν

Πρόγραμμα Σύγκλισης εξυπηρετεί, μέσω των μέτρων που εισηγείται την επίτευξη

δημοσιονομικής εξυγίανσης και την ικανοποίηση των δεικτών της Συνθήκης του

Μάαστριχτ οδηγώντας έτσι, στην ονομαστική σύγκλιση, το δε Εθνικό Πρόγραμμα

για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας εξυπηρετεί το στόχο της πραγματικής σύγκλι-

σης της κυπριακής οικονομίας με την αντίστοιχη οικονομία της Ε.Ε, κυρίως μέσω

της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Πρόγραμμα Σύγκλισης 2006 – 2010 

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται, με βάση το Σύμφωνο Στα-

θερότητας και Ανάπτυξης, να υποβάλλουν, κάθε χρόνο, Προγράμματα Σταθε-

ρότητας ή Σύγκλισης
1
, τα οποία πρέπει να καλύπτουν μια περίοδο τουλάχιστον 4

1. Πρόγραμμα Σταθερότητας: εάν μια χώρα συμμετέχει στην Ευρωζώνη ή Πρόγραμμα Σύγκλισης:

εάν μια χώρα δε συμμετέχει στην Ευρωζώνη.
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ετών. Τα Προγράμματα αυτά αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς στη διαδι-

κασία παρακολούθησης των δημοσιονομικών εξελίξεων και συντονισμού των

οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών (ΚΜ) από το Συμβούλιο των Υπουρ-

γών Οικονομικών της ΕΕ για Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα (ECOFIN). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδίασε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)

λόγω της εισαγωγής του ευρώ ως το κοινό νόμισμα της ζώνης του ευρώ. Το ΣΣΑ

θέτει το πλαίσιο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και εποπτείας των κρατών

μελών, με το σκεπτικό ότι η συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

(ΟΝΕ) προϋποθέτει σύγκλιση των οικονομιών των κρατών μελών και δημοσιονο-

μική πειθαρχία στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής ειδικότερα, δεδομέ-

νου ότι αστάθεια σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει το σύνολο του ενιαίου οικονο-

μικού χώρου. 

Στην εαρινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22 – 23 Μαρτίου 2005, οι

Αρχηγοί Κρατών των χωρών μελών της ΕΕ υιοθέτησαν εισήγηση του Συμβουλί-

ου Υπουργών Οικονομικών για μεταρρύθμιση του ΣΣΑ, με στόχο τη βελτίωση της

ευελιξίας και αποτελεσματικότητάς του. Το αναθεωρημένο ΣΣΑ αποσκοπεί στη

διαμόρφωση της κατάλληλης δημοσιονομικής πολιτικής στα πλαίσια της ΕΕ και

ιδιαίτερα στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών IΙ (ΜΣΙ ΙΙ) και στη ζώνη του

ευρώ. Αποτελεί τον πυρήνα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που απο-

σκοπούν στην ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας στην ΕΕ.

Κύρια σημεία του αναθεωρημένου ΣΣΑ είναι (i) η διατήρηση, σε ισχύ, των ανωτά-

των ορίων τόσο του δημοσιονομικού ελλείμματος όσο και του δημόσιου χρέους

(3% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα και 60% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος),

αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά συμβάλουν στη διαμόρφωση αποτελεσματικής

δημοσιονομικής πολιτικής στα πλαίσια της ΕΕ, (ii) η αύξηση της ευελιξίας για διόρ-

θωση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος ή επίτευξη του μεσοπρόθε-

σμου δημοσιονομικού στόχου, π.χ. σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, (iii) η απο-

φυγή προ- κυκλικής πολιτικής (δηλαδή επεκτατικής πολιτικής σε περιόδους ανά-

πτυξης και περιοριστικής πολιτικής σε περιόδους ύφεσης), (iv) η αύξηση της

σημασίας που δίδεται, στην προώθηση δημοσιονομικών μέτρων διαρθρωτικού

χαρακτήρα, στην επίτευξη μεσοπρόθεσμα, ισοσκελισμένων ή σχεδόν ισοσκελι-

σμένων δημόσιων οικονομικών, και στη μείωση του δημόσιου χρέους σε σταθερή

βάση και (v) η αναβάθμιση της εθνικής σημασίας του Προγράμματος Σύγκλισης

(ΠΣ) και η ενεργός εμπλοκή του Εθνικού Κοινοβουλίου, πολιτικών κομμάτων και

κοινωνικών εταίρων. Επίσης, σημαντικό στοιχείο του αναθεωρημένου ΣΣΑ είναι η

σημασία που προσδίδεται στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομι-

κών και στην αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της γήραν-

σης πληθυσμού στα δημόσια οικονομικά.

Η Κύπρος υπέβαλε το πρώτο της Πρόγραμμα Σύγκλισης με την ένταξη της στην
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ΕΕ, το Μάιο του 2004. Ακολούθησε η υποβολή τριών αναθεωρημένων Προγραμ-

μάτων το Δεκέμβριο του 2004, το Δεκέμβριο του 2005 και το Δεκέμβριο του 2006. 

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης, 2006 – 2010 αποτελεί συνέχεια του

προηγούμενου ΠΣ. Οι στόχοι που τέθηκαν και τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής

δεν διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνα που περιλήφθηκαν στο ΠΣ, 2005 – 2009.

Παρόλα αυτά, η υλοποίηση του νέου Προγράμματος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό

την ένταξη μας στη ζώνη του ευρώ. Το νέο Πρόγραμμα στοχεύει στην εμπέδω-

ση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας, με συνέχιση των διαρθρωτικών

αλλαγών για στήριξη και τόνωση της ανάπτυξης και μείωση του δημοσιονομικού

ελλείμματος και δημόσιου χρέους, με στόχο την υιοθέτηση του Ευρώ, την 1η

Ιανουαρίου 2008. Η περαιτέρω βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης, θα

επέλθει λόγω της συνέχισης της ήδη επιτευχθείσας συγκράτησης των δημόσιων

καταναλωτικών δαπανών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των φορολογικών

τμημάτων, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φορολογιών. 

Σε ότι αφορά τις οικονομικές προβλέψεις, το νέο Πρόγραμμα παραθέτει τις εκτι-

μήσεις και προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για τα κυριότερα μακροοι-

κονομικά μεγέθη στο χρονικό διάστημα 2006 – 2010. Γενικά, η εκτίμηση είναι ότι

η κυπριακή οικονομία θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό συνθήκες μακροοικονο-

μικής και νομισματικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. 

Το κτίριο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Το νέο ΠΣ 2006 – 2010, όπως και το προηγούμενο ΠΣ, 2005 – 2009 περιλαμβά-

νει διαρθρωτικά μέτρα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Τα μέτρα εξυγίανσης των

δημόσιων οικονομικών είναι διαρθρωτικής φύσεως και λαμβάνουν σοβαρά

υπόψη κοινωνικές διαστάσεις και επιπτώσεις. Το δημοσιονομικό πρόγραμμα

συνάδει με τη στρατηγική στόχευση για περιορισμό του μεγέθους του δημόσιου

τομέα για να καταστεί παράλληλα πιο ευέλικτος και αποτελεσματικός. 

Αυτή η στρατηγική προσέγγιση συνεπάγεται αυστηρή ιεράρχηση προτεραιοτήτων,

αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών προς όφελος των δαπανών με αναπτυ-

ξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα και μεγαλύτερη στόχευση των κοινωνικών δαπα-

νών. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων με μεγα-

λύτερο ρόλο στα εκτελεστικά Υπουργεία με παράλληλη αυστηρή δέσμευσή τους

να κινούνται στα πλαίσια που προδιαγράφουν οι τεθέντες δημοσιονομικοί στόχοι.

Το Πρόγραμμα Σύγκλισης προωθεί την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Δημο-

σιονομικού Πλαισίου σε τριετή βάση, με συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στό-

χους και οροφές στο ρυθμό αύξησης των δαπανών ανά Υπουργείο και στοχεύει

στην επίτευξη του εθνικού μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου με τη στα-

διακή μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 0,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2009

και τον περιορισμό του δημόσιου χρέους κάτω του 60% του ΑΕΠ από το 2008.

Σημαντική διαφοροποίηση της φιλοσοφίας που διέπει το Πρόγραμμα Σύγκλισης

ή και μη υλοποίηση των δημοσιονομικών μέτρων που περιλαμβάνονται σε αυτό

θα συνεπάγεται απόκλιση από τους τεθέντες δημοσιονομικούς στόχους, κατά

πάσα πιθανότητα αναβολή της ένταξης της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ, με

δυσμενείς προεκτάσεις για την πορεία της κυπριακής οικονομίας. Ως εκ τούτου,

απαιτείται πίστη προσήλωση στην εφαρμογή του αναθεωρημένου Προγράμμα-

τος Σύγκλισης 2006 – 2010. 

Αναλυτικότερα, στο Πρόγραμμα Σύγκλισης, 2006 – 2010 περιλαμβάνονται τα

ακόλουθα:

• Στρατηγικές επιδιώξεις και στόχοι της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης 

• Οικονομικές εξελίξεις για το 2006 και προοπτικές της οικονομίας για την περίο-

δο 2007 – 2010.

• Ισοσκελισμό των δημοσίων οικονομικών με την περαιτέρω μείωση του δημοσιο-

νομικού ελλείμματος και τη συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους.

• Δέσμη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης τους.

Στρατηγικές επιδιώξεις και στόχοι οικονομικής πολιτικής

Το Πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής της

Κυβέρνησης, η οποία διαλαμβάνει ότι μέσω της δημοσιονομικής εξυγίανσης και
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της επίτευξης ταχύτερης οικονομικής ανάπτυξης, το Κράτος είναι σε θέση να

επεκτείνει τον κοινωνικό του ρόλο, χωρίς να επιβαρύνει τις επόμενες γενιές.

Αυτό επιτυγχάνεται με τον έγκαιρο προγραμματισμό, την ιεράρχηση προτεραιο-

τήτων και την επιλογή των έργων και προγραμμάτων με τη μεγαλύτερη δυνατή

οικονομική απόδοση και κοινωνικό όφελος. 

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές για την περίοδο 2006 – 2010

Το Πρόγραμμα παραθέτει τις εκτιμήσεις και προβλέψεις του Υπουργείου Οικο-

νομικών για την εξέλιξη των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών για την

περίοδο 2006 – 2010:

Δημοσιονομικοί στόχοι

Η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος

Σύγκλισης και λαμβάνει υπόψη το στόχο της Κυβέρνησης για υιοθέτηση του ευρώ

την 1η Ιανουαρίου 2008. Η δημοσιονομική εξυγίανση θέτει ως προτεραιότητα τη

διατήρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από την τιμή αναφοράς του

Μάαστριχτ και την ουσιαστική μείωση του δημόσιου χρέους, ικανοποιώντας τις

πρόνοιες του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τα κρι-

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ (%) 3,8 (3,7) 3,8 3,9 3,9 3,9  

Ποσοστό Ανεργίας – Ερεύνα 4,5 (4,8) 4,4 4,4 4,3 4,3  

Εργατικού Δυναμικού (%) 

Εναρμονισμένος 2,2 (2,4) 1,4 2,6 2,3 1,9  

Πληθωρισμός (%)

Ισοζύγιο Τρεχουσών  -6,4 (-6,4) -6,5 -6,3 -6,1 -5,9  

Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)

Δημοσιονομικό Έλλειμμα 1,4 (1,9) 1,4 0,8 0,5 0,3  

(% του ΑΕΠ) 

Δημόσιο Χρέος 65,3 (64,7) 61,5 53,4 49,7 47,3  

(% του ΑΕΠ) 

Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες   2006    2007  2008  2009 2010

(εκτ.)* (προβλ.)  (προβλ.) (προβλ.) (προβλ.) 

* Τα μεγέθη που φαίνονται σε παρένθεση αφορούν για την περίοδο που υποβλήθηκε το Πρόγραμμα Σύγκλισης στην

Ε.Ε. Δίπλα αναγράφονται τα πιο πρόσφατα μεγέθη.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  2006 – 2010
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Άποψη των νέων κεντρικών γραφείων της ΑΗΚ.
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τήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγι-

σης, η Κύπρος συμμορφώθηκε με τις συστάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Οικο-

νομικών της ΕΕ (ECOFIN) για εφαρμογή μέτρων, και έτσι πέτυχε τον τερματισμό

της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Κύπρο τον Ιούλιο του 2006. 

Σημαντικό στοιχείο του Προγράμματος Σύγκλισης είναι η σημασία που προσδί-

δεται στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και στην αποτε-

λεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της γήρανσης πληθυσμού

στα δημόσια οικονομικά. Η Κυβέρνηση στοχεύει στην εφαρμογή όλων των ενδει-

κνυόμενων μέτρων προς βελτίωση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών

Ασφαλίσεων. 

Δέσμη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης

Τα μέτρα εξυγίανσης ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: 

¢·¿ÓÂ˜: Μέτρα περιορισμού του ρυθμού αύξησης των δημόσιων καταναλωτι-

κών δαπανών. 

ŒÛÔ‰·: Μέτρα που ενισχύουν τη φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους και

την αύξηση των εσόδων του δημοσίου. 

Ενδεικτικά, από τα μέτρα που αφορούν τις δαπάνες αναφέρονται:

• Η διατήρηση του περιορισμού του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης στο

δημόσιο τομέα καθώς και των γενικών μισθολογικών αυξήσεων στο δημόσιο και

ημικρατικό τομέα. 

• Ο περιορισμός των ρυθμού αύξησης των τρεχουσών μεταβιβαστικών πληρωμών

στα επίπεδα του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού.

• Η συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των τρεχουσών δαπανών μέχρι 2% και των

επενδυτικών δαπανών μέχρι 3%. 

• Η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα από το

60ό στο 63ο έτος ηλικίας των εργοδοτουμένων. 

• Η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές σε

συνδυασμό με μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής. 

Μεταξύ των μέτρων που αφορούν τα έσοδα είναι:

• Αύξηση των τελών κτηματολογίου και χωρομετρίας στην έκδοση τίτλων ιδιοκτη-

σίας και παροχής άλλων κτηματολογικών υπηρεσιών.

• Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας για υποστατικά που ανεγέρθη-

καν με παρατυπίες. 

• Υιοθέτηση μερισματικής πολιτικής από τους ημικρατικούς οργανισμούς (ΑΤΗΚ &

ΑΗΚ). 

• Επανεκτίμηση των αξιών της ακίνητης περιουσίας με βάση τις τρέχουσες τιμές,

αντί των εκτιμημένων αξιών, βάσει της 1ης Ιανουαρίου 1980 που ισχύει σήμερα.
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• Βελτίωση στην αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας.

• Βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας των αρμόδιων Κυβερνητικών Τμη-

μάτων.

Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης της εφαρ-

μογής του Εθνικού Προγράμματος για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, προχώ-

ρησε στη δημιουργία μηχανισμού υλοποίησης, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα

εμπλεκόμενα Υπουργεία / Υπηρεσίες καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι, πολιτικά

κόμματα και οργανωμένα σύνολα. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τη σύσταση Εθνι-

κής Συμβουλευτικής Επιτροπής με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των

οργανωμένων συνόλων και των πολιτικών κομμάτων καθώς και τη σύσταση

τεχνικών επιτροπών με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά

και του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της εφαρμογής των μέτρων που περι-

λαμβάνονται στο πρόγραμμα αλλά και στον εμπλουτισμό του για επιτυχή αντιμε-

τώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει καταδείξει ότι το Εθνικό Πρόγραμμα για τη Στρα-

τηγική της Λισσαβόνας προσφέρει μια καλή πλατφόρμα για εκτενή ανταλλαγή

απόψεων με τους κοινωνικούς εταίρους, τα πολιτικά κόμματα αλλά και άλλους

φορείς του ιδιωτικού τομέα ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλή-

σεων που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία.

Το 2006 ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με όλα τα

εμπλεκόμενα Υπουργεία / Υπηρεσίες, η πρώτη έκθεση προόδου για το Εθνικό

Πρόγραμμα της Κύπρου για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, η οποία υποβλήθηκε

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2006. Η έκθεση επικεντρώνεται στην

πρόοδο που επιτεύχθηκε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απασχολούν

την Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τους πρόσθετους τομείς προτεραιότητας που

προσδιορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2006.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα συμπεράσματα της αξιολόγησης της 1ης έκθεσης

της Κύπρου, αναφέρει ότι η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην εφαρμογή του Εθνι-

κού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος είναι ικανοποιητική. Πιο συγκεκριμένα,

πρόοδος επιτεύχθηκε:

• στο πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, 

• στην εισαγωγή ενός περιεκτικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας, καθώς,

• και στη διατήρηση των καλών επιδόσεων στην απασχόληση που υποστηρίζονται

από ένα ευρύ φάσμα ενεργών μέτρων για την απασχόληση. 
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Σημειώνεται επίσης η ικανοποιητική πρόοδος που επιτελέστηκε όσον αφορά τη

βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης της κοινωνίας της πληροφορίας, τη

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των βασικών υπο-

δομών, τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, τη βελτίωση

της περιβαλλοντικής αειφορίας, την ελευθεροποίηση του τομέα της ενέργειας,

την ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού

καθώς και την ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. 

Οι αδυναμίες που παρουσιάζονται και οι οποίες χρήζουν άμεσου χειρισμού είναι

η αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγω της γήρανσης του πληθυσμού όπου τα

σχετικά μέτρα δεν παρουσιάζουν πρόοδο καθώς και η αύξηση των ευκαιριών

απασχόλησης για τους νέους.

Αναβάθμιση εκαταστάσεων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.
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Ειδικότερα, όσο αφορά τις αδυναμίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει όπως η

Κύπρος προχωρήσει:

α) στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα συντάξεων και υγείας θέτοντας

χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, στοχεύοντας στη βελτίωση της μακροπρόθε-

σμης βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, και,

β) στην ενδυνάμωση της δια βίου μάθησης, και αύξηση των ευκαιριών απασχόλη-

σης και κατάρτισης των νέων μέσω κυρίως της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσε-

Άποψη μιας από τις εσωτερικές αυλές του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.



23

ων στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και του

συστήματος μαθητείας.

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

Η Κυβερνητική πολιτική μέσω της υλοποίησης του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού

Προγράμματος, στοχεύει μεταξύ άλλων στη στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να

είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους και να αντιμετωπίσουν με

επιτυχία τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, μέσω της διαμόρφωσης ενός θετι-

κού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τον ιδιωτικό τομέα.

Συνοπτικά, η δημιουργία του ευρύτερου αυτού θετικού επιχειρηματικού περι-

βάλλοντος για τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο αποτελεί έναν από τους κυριότερους

άξονες του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για τη Στρατηγική της

Λισσαβόνας θα επιτευχθεί μέσω της:

• διασφάλισης συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και μακροπρόθεσμης

βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών

• συνεχούς αναβάθμισης των βασικών υποδομών

• μεγαλύτερης σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγο-

ράς εργασίας, της συνεχούς αναβάθμισης των προγραμμάτων κατάρτισης και

της προώθησης της δια βίου μάθησης

• προώθησης της μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας

• διατήρησης της φορολογικής επιβάρυνσης για τους συντελεστές παραγωγής σε

χαμηλά επίπεδα

• ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της δημόσιας υπηρεσίας

• απλοποίησης του όλου ρυθμιστικού πλαισίου και της μείωσης του διοικητικού

κόστους για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση δραστηριοτήτων έρευ-

νας και ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας καθώς και στην αξιοποίηση,

στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των δυνατοτήτων που διανοίγει η κοινωνία της πλη-

ροφορίας στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρημα-

τικών μονάδων.
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Υιοθέτηση του Ευρώ 

Η διαδικασία υιοθέτησης του ευρώ την 1/1/2008 προϋποθέτει συγκεκριμένα

βήματα και ενέργειες που θα πρέπει να προωθηθούν από την Κύπρο. Σε αυτήν

τη διαδικασία υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με απώτερο στόχο την ομαλή ένταξη στην

Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και την επιτυχή υιοθέτηση του ευρώ. 

Πιο κάτω καταγράφονται οι εργασίες που ξεκίνησαν ή έγιναν εντός του 2006:

Στις 5 Μαίου 2006, υπογράφηκε η Συμφωνία Συνεργασίας (Partnership Agree-

ment) μεταξύ της ΕΕ και της Κυπριακής Κυβέρνησης. Η Συμφωνία αυτή προ-

βλέπει τη χρηματοδότηση από μέρους της ΕΕ συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

τις οποίες αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει εξ ολοκλήρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κυρίως στη διενέργεια δημοσκοπήσεων, στη

διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και εκθέσεων καθώς και στη διανομή ενημε-

ρωτικού υλικού για το ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε τη στρατηγική του για ενημέρωση του κοι-

νού στην Κύπρο στα πλαίσια του ακόλουθου πλάνου: i) γενική ενημέρωση, ii) επι-

κέντρωση στους τομείς όπου χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και iii) εντατι-

κοποίηση της ενημέρωσης γενικότερα.

Στην πολιτική του για ενημέρωση του κοινού, το Υπουργείο Οικονομικών περιέ-

λαβε την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων

από τον ιδιωτικό τομέα. Η προετοιμασία για την προώθηση ανάθεσης της σχετι-

κής σύμβασης άρχισε έγκαιρα με την προκήρυξη διαγωνισμού στις 26 Μαΐου

2006. Η εν λόγω προκήρυξη δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, δεδο-

μένου ότι κατά την εν λόγω περίοδο επιβεβαιώθηκε ότι η Κύπρος θα μπορούσε

να εξέλθει από τη διαδικασία υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος. Από τις

εμπειρίες των άλλων κρατών μελών που υιοθέτησαν το ευρώ, διαφαίνεται ότι

ένας χρόνος για την ενημέρωση του κοινού, για το ευρώ είναι επαρκέστατος.

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση της στρατηγικής του για την

ενημέρωση του κοινού προέβη στην υλοποίηση εντατικού προγράμματος ενη-
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μέρωσης τόσο σε οργανωμένα σύνολα όσο και στο ευρύ κοινό. Έγιναν πέραν

των 50 παρουσιάσεων/ομιλιών από τον Υπουργό Οικονομικών και στελέχοι του

Υπουργείου σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Εκδόθηκαν εξειδικευμένα ενημερωτικά έντυπα / φυλλάδια για το ευρώ, διοργα-

νώθηκαν σεμινάρια/συνέδρια, ετοιμάστηκε η εθνική ιστοσελίδα για το ευρώ και

έγιναν μεταφράσεις στην τουρκική γλώσσα για τους Τουρκοκύπριους συμπα-

τριώτες μας. 

Άλλες ενέργειες που έγιναν εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών αφορούν

στην ευρεία ενημέρωση του κοινού για την υιοθέτηση του ευρώ στα πλαίσια της

Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου του 2005 και 2006.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ευάλωτες ομάδες και καθορίστηκε πολιτική για

εξειδικευμένη ενημέρωση και βοήθεια που θα τους δοθεί, μετά από τις επαφές

που διενήργησε το Υπουργείο Οικονομικών μαζί τους.

Σημαντικό στοιχείο της ενημερωτικής εκστρατείας αποτέλεσε η λεπτομερής ενη-

μέρωση των αρχηγών όλων των πολιτικών κομμάτων καθώς και των μελών της

Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη μετάβαση στο ευρώ.

Εθνική όψη των νομισμάτων ευρώ.
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Το Υπουργείο Οικονομικών προέβη, επίσης, στη λήψη και το συντονισμό όλων

των ενεργειών για την έγκαιρη προετοιμασία του δημόσιου τομέα για την υιοθέ-

τηση του ευρώ. Έγιναν, επανειλημμένως, επαφές με όλα τα Υπουργεία / Υπηρε-

σίες / Τμήματα για τον καθορισμό πολιτικής και γίνεται συστηματική παρακολού-

θηση της σχετικής προόδου από το Υπουργείο Οικονομικών σε μηνιαία βάση.

Επιπρόσθετα, στον τομέα της Μηχανογράφησης έχει γίνει όλη η απαραίτητη

προεργασία και έχουν καθοριστεί τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την έγκαι-

ρη προετοιμασία.

Επιπρόσθετα, καταχωρήθηκαν άρθρα σε εφημερίδες. Επίσης, δόθηκαν διαλέ-

ξεις από τον Υπουργό Οικονομικών, το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της

Κύπρου και ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής

Τράπεζας στα ΜΜΕ και έγιναν συναντήσεις με οργανωμένα σύνολα, επαγγελ-

ματικές οργανώσεις και συνδέσμους, ανώτατα στελέχη τραπεζών κ.α.

Επιπρόσθετα, η εθνική ιστοσελίδα για το ευρώ εμπλουτίστηκε με πληροφοριακό

υλικό στα Ελληνικά, Αγγλικά και Τουρκικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές πραγματοποίησαν

στις 30 Νοεμβρίου 2006 διεθνές συνέδριο με τίτλο: «ΟΝΕ και Μετάβαση στο

ευρώ: Η Κύπρος σε πορεία υιοθέτησης του ευρώ». Στο συνέδριο αναφέρθηκαν

οι εμπειρίες άλλων χωρών που έχουν ήδη υιοθετήσει το ευρώ καθώς και η στρα-

τηγική που ακολουθεί η Κυπριακή Κυβέρνηση. Το συνέδριο προσφώνησε ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας και σε αυτό παρέστησαν ο Επίτροπος για Νομισματικά και

Δημοσιονομικά θέματα κ. J. Almunia καθώς και άλλοι αξιωματούχοι της Ε.Ε. Το

συνέδριο παρακολούθησαν ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας, της

Κεντρικής Τράπεζας, των εμπορικών τραπεζών καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι.

Με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύμβασης Δημοσίου για την εκτέλεση της

προσφοράς υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και υπηρεσιών διαφήμισης, που

πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2007, η ενημερωτική εκστρατεία

εισέρχεται σταδιακά στην περίοδο της εντατικοποίησης της, όπως είχε αρχικά

προγραμματιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στρατηγικό Σχέδιο για την Επικοινωνιακή Πολιτική

Το τελικό κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου για την Επικοινωνιακή Πολιτική υπο-

βλήθηκε προς ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 07/04/06 και διαβι-

βάστηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις προ-

τεινόμενες δραστηριότητες της ενημερωτικής εκστρατείας για την εισαγωγή του

ευρώ στην Κύπρο περιλαμβανομένης και της ενημέρωσης της Τ/ Κ κοινότητας.
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Άποψη κτιρίου Υπουργείου Οικονομικών.
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Σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο για την Επικοινωνιακή Πολιτική, υπογράφηκε

στις 5 Μαΐου 2006 Συμφωνία Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ της

ΕΕ και της Κυπριακής Κυβέρνησης. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η Συμφω-

νία αυτή προβλέπει τη χρηματοδότηση από μέρους της ΕΕ συγκεκριμένων δρα-

στηριοτήτων που αφορούν κυρίως στη διενέργεια δημοσκοπήσεων, στη διεξα-

γωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και εκθέσεων καθώς και στη διανομή ενημερωτι-

κού υλικού για το ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης από μέρους της ΕΕ ανέρ-

χεται στις 500.000 ευρώ.

Περαιτέρω, προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, Πρόγραμμα Διδυμο-

ποίησης (Twinning Programme) των Υπουργείων Οικονομικών και των Κεντρικών

Τραπεζών της Κύπρου και της Μάλτας με την Ιρλανδία. Βασικός σκοπός του

Προγράμματος Διδυμοποίησης ήταν η αξιοποίηση των εμπειριών της Ιρλανδίας

για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Επικοινωνιακής Πολιτικής για την υιοθέτηση του

ευρώ στην Κύπρο. 



ΡΥΘΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ           

ΕΝAΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΤΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ    

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΧΟΡΗΓΙΕΣ   

3,8%

2,2%

£142.000.000
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Άξονες Οικονομικής Πολιτικής

Η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης στηρίζεται σε τέσσερις άξονες πολιτικής:

1. Ανάπτυξη

2. Σταθερότητα

3. Κοινωνική Συνοχή

4. Εξυπηρέτηση του Πολίτη

1. Ανάπτυξη

Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2006 ανήλθε στο 3,8% και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της

Κύπρου ισοδυναμούσε με 84% του μέσου όρου της Ε.Ε σε μονάδες αγοραστι-

κής δύναμης. Η επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης υποστηρίχθηκε το

2006 και από την αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών κατά 12% και που ανήλ-

θαν στα £328 εκ. Παράλληλα, το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπα-

νών το 2006 έφθασε το 80%, εξέλιξη που συνεπάγεται ότι η χρήση των οικονο-

μικών πόρων για ανάπτυξη να αξιοποιούνται σχεδόν πλήρως χωρίς την αχρεία-

στη δέσμευση κονδυλίων.

Στην αγορά εργασίας διατηρήθηκαν οι συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλη-

σης και το ποσοστό ανεργίας για το 2006 κυμάνθηκε στο 4,5% του οικονομικά

ενεργού πληθυσμού. Τα ποσοστά απασχόλησης στην Κύπρο είναι πολύ ικανο-

ποιητικά και διατηρούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα και συγκρίνονται ευνοϊκά με την

απασχόληση στην ΕΕ (25).

Ο μέσος όρος για το 2006 του ποσοστού απασχόλησης στην Κύπρο για τα άτομα

ηλικίας 15–64 ανέρχεται στο 69,6% και υπολείπεται μόνο κατά 0,4% του στόχου

της Λισσαβόνας (70%). Για τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο

60,3% και έχει ξεπεράσει ήδη το στόχο της Λισσαβόνας (60%) ενώ για τους

άνδρες το ποσοστό ανήλθε στο 79,4%. Για τις ηλικίες (15 – 24) το ποσοστό απα-

σχόλησης κυμαίνεται στο 37,4% και για τις ηλικίες 55 – 64 στο 53,6% και υπερ-

βαίνει το στόχο της Λισσαβόνας κατά τρεις και πλέον ποσοστιαίες μονάδες.
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2. Σταθερότητα

Μαζί με τους ψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, η Κυβέρνηση πέτυχε να

διατηρήσει την έμμεση και την άμεση φορολογία σταθερή και ως εκ τούτου κατά-

φερε να διατηρήσει τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας σε χαμηλά επίπε-

δα. Για όλο το 2006, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή κυμάνθηκε

στο 2,2% υποδηλώνοντας σταθερότητα τιμών. Σε ότι αφορά τη φορολογική επι-

βάρυνση της εργασίας το 2004, η Κύπρος διατηρούσε την πιο χαμηλή φορολο-

γική επιβάρυνση σε σύγκριση με τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ. Με βάση τα

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η φορο-

λογική επιβάρυνση στην εργασία για την Κύπρο ανερχόταν στο 23,1% σε σύγκρι-

ση με μέσο όρο 35,9% στην ΕΕ.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ύψος της φορολογικής επιβάρυν-

σης της εργασίας για το 2004 για μια ομάδα κρατών-μελών της ΕΕ (25). 

Σημαντικό στοιχείο που ενίσχυσε τη μακροοικονομική σταθερότητα της κυπρια-

κής οικονομίας το 2006 ήταν η επίτευξη χαμηλού δημοσιονομικού ελλείμματος

και η συνέχιση της πτωτικής πορείας του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2006 μειώθηκε στο 1,4% του ΑΕΠ και το δημόσιο

χρέος στο 65% του ΑΕΠ.

Η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και η πτωτική πορεία του δημοσίου

χρέους αντανακλάται και στον Προϋπολογισμό του 2006 ο οποίος καταρτίστηκε

με βάση τις ακόλουθες αρχές :
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• Περιορισμένος αριθμός πρόσθετων θέσεων απασχόλησης στη Δημόσια Υπηρε-

σία (μόνο λόγω παλαιών δεσμεύσεων και λόγω Ε.Ε.)

• Παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους όχι μεγα-

λύτερες του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας

• Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των δημόσιων υπαλλήλων,

από το 60ό στο 63ο έτος ηλικίας λόγω της προβλεπόμενης γεωμετρικής αύξη-

σης των συντάξεων στα επόμενα χρόνια 

Τέθηκαν επίσης ανώτατα όρια στις αυξήσεις των:

• καταναλωτικών δαπανών [2%],

• αναπτυξιακών δαπανών [6%],

• κοινωνικών ωφελημάτων μέχρι 2,5% (δηλ. ψηλότερο από το ρυθμό αύξησης του

πληθωρισμού), 

Επέκταση του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Μονή.
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• διατήρηση του ύψους των χορηγιών στους ημικρατικούς οργανισμούς,

μείωση υπερωριών κατά 30%. 

Κατά το 2006 παρατηρήθηκε μια επιτυχής πορεία των φορολογικών εσόδων.

Σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτή διαδραμάτισαν τα φορολογικά τμήματα του

Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία είναι το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, το

Τμήμα Τελωνείων και η Υπηρεσία ΦΠΑ.

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Οι συνολικές προκαταρκτικές εισπράξεις του Τμήματος ανήλθαν κατά το 2006

στα £899,8 εκ., σημειώνοντας 30,93% αύξηση σε σύγκριση με τις τελικές

εισπράξεις του 2005. 

Αναλυτικά οι εισπράξεις κατά πηγή προέλευσης παρουσιάζονται στον πιο κάτω

πίνακα:

Παράλληλα, το 2006 τέθηκε σε εφαρμογή ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως

τροποποιητικός Νόμος (N135(I)/2005) ο οποίος μεταξύ άλλων:

• Καθιστά υποχρεωτική την υποβολή φορολογικής δήλωσης από όλα τα πρόσωπα

που έχουν εισόδημα (εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν μεικτό εισό-

Φόροι 2006 2006 2005

(τελικά) Προϋπολογισμός (τελικά)

£000 £000 £000

Φόρος Εισοδήματος και Τόκοι 598.935 468.000 483.679

Έκτακτη Εισφορά για πρόσφυγες 372 - 277

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα και Τόκοι 146.104 108.500 113.655

Φόρος Κληρονομιών 496 1.000 2.491

Τέλος Χαρτοσήμων 30.061 20.000 23.022

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 6.385 4.500 6.065

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 117.381 38.000 58.075

Σύνολο 899.751 640.000 687.264

Εσπράξεις εκ μέρους άλλων Αρχών

Φόρος Ακίνητης Αστικής Ιδιοκτησίας 55

Συνολικές Εισπράξεις 899.806 640.000 687.264

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
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δημα μικρότερο από το εκάστοτε αφορολόγητο), και ταυτόχρονα διαφοροποιεί

τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης.

• Εισάγει την ηλεκτρονική ή άλλη μέθοδο υποβολής της δήλωσης εισοδήματος.

• Καθιστά υποχρεωτική την τήρηση αρχείων και εξελεγμένων λογιστικών βιβλίων

από εταιρείες και αυτοεργαζόμενους, εκτός των αυτοεργαζομένων που ο ετή-

σιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις £40.000.

• Καθιστά υποχρεωτική την έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων από αυτοεργαζό-

μενους και εταιρείες. 

• Καθιερώνει το σύστημα αυτοφορολογίας για όλα τα πρόσωπα με βάση το οποίο

παρέχεται η δυνατότητα στα πρόσωπα αυτά να υπολογίζουν και να καταβάλλουν

το οφειλόμενο ποσό φόρου.

Με στόχο την ενδυνάμωση της θέσης της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου

και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, έχει καταβληθεί προσπάθεια για την επέ-

κταση του δικτύου συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τη

συνομολόγηση νέων συμβάσεων και την επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων

συμβάσεων. Συγκεκριμένα:

• Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για σκοπούς συνομολόγησης της σύμβα-

σης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τις Σεϋχέλλες. Η συμφωνία υπο-

γράφτηκε στις 28 Ιουνίου 2006, δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της

Δημοκρατίας στις 25/10/2006 και τέθηκε σε ισχύ από την 27/10/2006.

• Πραγματοποιήθηκε ο 3ος γύρος διαπραγματεύσεων για σκοπούς αναθεώρησης

της σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με την Ιταλία.

• Πραγματοποιήθηκε ο 1ος γύρος των διαπραγματεύσεων για σκοπούς συνομο-

λόγησης σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με την Πορτογαλία.

• Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για σκοπούς συνομολόγησης νέας σύμ-

βασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με την Ουκρανία (εξακολουθεί

να εφαρμόζεται η Σύμβαση μεταξύ Κύπρου - ΕΣΣΔ).

• Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για σκοπούς συνομολόγησης σύμβασης

για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τον Άγιο Μαρίνο

• Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για σκοπούς συνομολόγησης συμφωνίας

για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τη Φινλανδία.

• Πραγματοποιήθηκε ο 2ος γύρος των κοινών διαπραγματεύσεων για σκοπούς

συνομολόγησης συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με την

κάθε μια από τις Βαλτικές Χώρες.

• Άρχισαν διαπραγματεύσεις για σκοπούς συνομολόγησης συμφωνίας για την

αποφυγή της διπλής φορολογίας με την Ισλανδία.

• Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για σκοπούς αναθεώρησης της συμφω-

νίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με την Ινδία

• Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για σκοπούς συνομολόγησης σύμβασης

για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τη Μολδαβία

• Πραγματοποιήθηκε ο 2ος γύρος των διαπραγματεύσεων για σκοπούς συνομο-

λόγησης σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με την Ολλανδία.
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Τμήμα Τελωνείων ( Τελωνείο και Υπηρεσία ΦΠΑ ) 

Το έτος 2006, οι συνολικές εισπράξεις του Τμήματος Τελωνείων (Τελωνείο και Υπη-

ρεσία ΦΠΑ) ανήλθαν στο ποσό των £1.221 εκ., ποσό που αναλογεί σε καθαρή

συνεισφορά (εάν αφαιρεθούν οι επιστροφές φόρου) ποσοστού 36,7% στα συνο-

λικά δημόσια έσοδα (£3.163,2 εκ.) ή σε καθαρή συνεισφορά ποσοστού 43,6% στα

συνολικά φορολογικά έσοδα (£2.662,6 εκ.). To 2005, οι συνολικές εισπράξεις του

Τμήματος — σε απόλυτους αριθμούς — ήταν πέρα του £1 δις (για την ακρίβεια 1.117

εκ.), η δε σταθερή ανοδική πορεία συνεχίστηκε και κατά το 2006 καταγράφηκε —

σε σχέση με το έτος 2005 — μια ποσοστιαία αύξηση των συνολικών εισπράξεων

του Τμήματος, της τάξης του 9,31% (£104 εκ.). Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα που

περιγράφει, για το 2006, τη συνολική συνεισφορά του Τμήματος Τελωνείων (Τελω-

νείο – Υπηρεσία ΦΠΑ) στο σύνολο των εισπραχθέντων έμμεσων φόρων (που απο-

τελούν τη σημαντικότερη πηγή των φορολογικών εσόδων) είναι η πιο κάτω: 

Έσοδα από ΦΠΑ (Υπηρεσία ΦΠΑ) 

Τα έσοδα από Φ.Π.Α. αυξήθηκαν με ρυθμό 12,9 % (£98 εκ. σε απόλυτους αριθ-

μούς), φθάνοντας έτσι τα £857 εκ. σε σύγκριση με £759 εκ. που ήταν το 2005. Η

αύξηση αυτή οφείλεται βασικά στη διατήρηση και βελτίωση τόσο του επιπέδου

εθελοντικής συμμόρφωσης (ως αποτέλεσμα στοχευμένης δράσης) όσο και της

φοροεισπρακτικής ικανότητας του Τμήματος, καθώς επίσης και στη διατήρηση

του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2005. 

Έσοδα από Εισαγωγικούς Δασμούς, Φόρους Κατανάλωσης, 

Άλλα Έσοδα (Τελωνείο) 

Παρά το γεγονός της μείωσης του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερι-

κής καύσης και του φωτιστικού πετρελαίου που χρησιμοποιούνται ως πετρέλαιο

θέρμανσης, κατά 3 σεντ το λίτρο, της μείωσης που παρατηρήθηκε στις πωλήσεις

μηχανοκίνητων οχημάτων λόγω της αναμενόμενης μεταρρύθμισης του όλου

συστήματος φορολόγησης οχημάτων, το Τελωνείο κατόρθωσε να διατηρήσει και

να αυξήσει οριακά τα έσοδά του (1,7%), φτάνοντας έτσι — το 2006 — τα £364 εκ.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά έσοδα του Τελωνείου για το 2005, ήταν 358 εκ. 

Βασικά μέτρα που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του 2006 από το Τμήμα 

Τελωνείων (Τελωνείο – Υπηρεσία ΦΠΑ) 

Το Τμήμα Τελωνείων (Τελωνείο – Υπηρεσία ΦΠΑ), στοχεύοντας :

• στη βελτίωση της οικονομίας και της γενικότερης ευημερίας του πολίτη,

• στην εκπλήρωση του φοροεισπρακτικού και κοινωνικού του ρόλου, 

• στην αξιοποίηση του νέου περιβάλλοντος της ΕΕ, 

• στην κατάλληλη διαχείριση του διεθνούς περιβάλλοντος, 

• στον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή ανάπτυξη της διοικητικής του ικανότητας, 

• στην αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας και της αποδοτικότητας, 

• στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων, 
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έχει εφαρμόσει κατά τη διάρκεια του 2006, μια σειρά από βασικά μέτρα τα οποία

έχουν συνδράμει στην επίτευξη των γενικότερων στρατηγικών στόχων και στην

υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών του Υπουργείου Οικονομικών: 

Φοροεισπρακτικά Μέτρα – Γενικότερα Μέτρα Καταπολέμησης της Απάτης

και περιορισμού της φοροδιαφυγής 

Υπηρεσία ΦΠΑ 

• πραγματοποίηση συνολικά 917 φορολογικών ελέγχων (το συνολικό ποσό που

βεβαιώθηκε, ανήλθε στα £9,6εκ.),

• ολοκλήρωση 55 μεγάλων υποθέσεων που κατέληξαν σε συμβιβασμό των εμπλε-

κόμενων ποινικών αδικημάτων, 

• αξιολόγηση και εξέταση συνολικά 309 καταγγελιών / παραπόνων και 566 περι-

πτώσεων έκδοσης επιταγών χωρίς αντίκρισμα,

• όχληση 1315 προσώπων, στα πλαίσια της εκστρατείας κατασχέσεων (είσπραξη

ποσού £4,9 εκ .),

• εφαρμογή της διαδικασίας αίτησης για διάλυση (με βάση τις πρόνοιες του περί

Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113) για 76 εταιρείες ( ως αποτέλεσμα η Υπηρεσία ΦΠΑ

εισέπραξε το ποσό των £1,9 εκ.),

• καταχώρηση στα δικαστήρια συνολικά, 357 ποινικών υποθέσεων. 

Τελωνείο 

• χειρισμός 813 υποθέσεων που αφορούσαν διάπραξη τελωνειακών αδικημάτων, 

• πραγματοποίηση 114 κατασχέσεων αρκετών χιλιάδων ειδών που παραβιάζουν

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

• καταχώρηση 39 ποινικών διώξεων στο ποινικό δικαστήριο. 

Άλλα μέτρα που εμπίπτουν στα πλαίσια της προσπάθειας εκπλήρωσης της

αποστολής και υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του Τμήματος Τελω-

νείων (Τελωνείο – Υπηρεσία ΦΠΑ) 

• Δημοσίευση του περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που παραβιάζουν

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος αρ. 133(Ι) του 2006 (το Τελωνείο

ορίστηκε ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του εν λόγω Νόμου). 

• Τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου αρ.91(Ι) του 2004. 

• Αναθεώρηση διμερών συμφωνιών λόγω της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ.

• Διοργάνωση του πρώτου σεμιναρίου Fiscalis στην Κύπρο με θέμα “VAT Missing

Intra Community Fraud – Information / Intelligence Exchange” με τη συμμετοχή

εκπροσώπων από 25 χώρες κράτη - μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• Αξιοποίηση της χρηματοδότησης (Μεταβατική Διευκόλυνση) από την ΕΕ και υλο-

ποίηση του Έργου Διδυμοποίησης της Υπηρεσίας ΦΠΑ, με στόχο την περαιτέρω
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ανάπτυξη της ικανότητας της Υπηρεσίας στον τομέα των φορολογικών ελέγχων

και διερευνήσεων.

• Πραγματοποίηση πολλαπλών δραστηριοτήτων συνεχούς ανάπτυξης και κατάρτι-

σης του προσωπικού καθώς και άλλων σεμιναρίων προς το κοινό, μέσα στα πλαί-

σια της πολιτικής για διαφώτιση των εργασιακών εταίρων.

Κεφαλαιαγορά και Χρηματιστήριο

Η μακροοικονομική σταθερότητα αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό και στις εξελί-

ξεις που λαμβάνουν χώρα στην κεφαλαιαγορά και στο χρηματιστήριο.

Το 2006 άρχισε η λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας διαπραγμάτευσης του

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Για να γίνει αυτό

κατορθωτό το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε τις απαραίτητες τροποποιήσεις

που να επιτρέπουν και να διευκολύνουν τη συνεργασία του ΧΑΚ με άλλα χρη-

ματιστήρια, κυρίως όσον αφορά την εγγραφή, λειτουργία των Μελών του Χρη-

ματιστηρίου, δηλαδή τους χρηματιστές, καθώς και τη λειτουργία του Κεντρικού

Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών.

Με την έναρξη λειτουργίας του έργου της Κοινής Πλατφόρμας ΧΑΚ - ΧΑΑ στις 30

Οκτωβρίου 2006, έγινε πραγματικότητα το κοινό όραμα των δυο χρηματιστηρίων

για να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή, διευκολύνοντας την ανά-

πτυξη περαιτέρω συνεργασιών στον χρηματιστηριακό τομέα, στην ευρύτερη περιο-

χή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και για τη δημιουργία ενός

περιφερειακού χρηματιστηριακού κέντρου με τη συμμετοχή των αναδυόμενων αγο-

ρών της γύρω περιοχής. Η λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας συμβάλει αποφασι-

στικά στη διαμόρφωση ενός ομοιογενούς, αποδοτικού και αποτελεσματικού περι-

βάλλοντος για την εκτέλεση συναλλαγών και εκκαθάρισης στις δύο αγορές στα

πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυγμένων κεφαλαιαγορών διεθνώς.

Μέσω της Κοινής Πλατφόρμας παρέχεται στους Κύπριους και Ελλαδίτες επεν-

δυτές ένα διευρυμένο φάσμα επενδυτικών επιλογών, ενώ ειδικότερα για την

Κύπρο θα καταστεί δυνατή η εισαγωγή νέων εργαλείων και προϊόντων στην

αγορά τα οποία χρησιμοποιούνται ή ζητούνται διεθνώς από θεσμικούς επενδυ-

τές. Με τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας υπάρχει περισσότερη ασφάλεια

στις συναλλαγές, έχει βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και το σύστημα του Αποθε-

τηρίου, ενώ είναι αυξημένη και η εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας έχει επιτευχθεί

πλήρως ο στόχος της δραστηριοποίησης στην Κύπρο μέσω του έργου αυτού των

βασικότερων συντελεστών της αγοράς στην Ελλάδα, ενώ έχουν σημειωθεί

σημαντικά αυξημένοι όγκοι συναλλαγών, αξιόλογο μέρος των οποίων από Μέλη

εξ’ αποστάσεως (remote members).
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3. Κοινωνική συνοχή
Η διατήρηση και η ενίσχυση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής μέσω της στή-

ριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού αποτελεί βασική προτεραιότητα της

κυβερνητικής πολιτικής. Στον πιο κάτω πίνακα περιγράφονται οι συνολικές δαπά-

νες που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών σε επιδόματα και χορη-

γίες για το 2006. Το 2006 δαπανήθηκαν από την Κυβέρνηση συνολικά £142 εκ

ως ακολούθως:

H επικράτηση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας με χαμηλούς ρυθ-

μούς πληθωρισμού και χαμηλά επιτόκια βοηθούν στην ανάπτυξη της κυπριακής

οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Ως αποτέλεσμα, τόσο τα εισο-

δήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών όσο και οι κοινωνικές παροχές αυξά-

νονται σε πραγματικούς όρους, χωρίς να διαβρώνονται από ψηλό πληθωρισμό. 

Παρά τη θετική πορεία της οικονομίας, η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την ανά-

γκη πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης συγκεκριμένων ευάλωτων κοινωνικών

ομάδων, προχώρησε στην αξιολόγηση των πρόσφατων εξελίξεων της κυπριακής

οικονομίας και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους πάνω στα

ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα και προέβη στην ετοιμασία έκτακτου

πακέτου κοινωνικών μέτρων. Το έκτακτο πακέτο μέτρων ενισχύει τη στοχευόμε-

νη στήριξη των ασθενέστερων τάξεων και τη μείωση της εισοδηματικής ανισό-

τητας με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της χώρας μας.

Σημειώνεται ότι, το πακέτο αυτό ετοιμάστηκε με βάση τις δυνατότητες της κυπρια-

κής οικονομίας και των υποχρεώσεων μας που πηγάζουν από την ιδιότητα μας ως

Επίδομα / Χορηγία Αρ. Δικαιούχων Δαπάνη (£)

(προβλ.)

Επίδομα τέκνου 106.866 86.296.541

Ειδική χορηγία για φοιτητές 31.628 39.955.818

Επίδομα μάνας 11.923 5.335.523

Οικονομική βοήθεια σε πολύτεκνους για αγορά αυτοκινήτου 346 691.980

Ειδική χορηγία για τυφλούς 2.345 4.082.250

Οικονομική βοήθεια σε ανάπηρους για αγορά αυτοκινήτου 249 1.778.801

Επίδομα διακίνησης αναπήρων 300 115.136

Ειδική χορηγία για συνταξιούχους 12.637 2.527.400

Ειδική χορηγία για απόκτηση κατοικίας 505 4.248.390

ΣΥΝΟΛΟ 166.799 145.036.087

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006
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χώρα μέλους της Ε.Ε. και του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ, καθώς

και από την πολιτική μας για ένταξη στην ευρωζώνη. 

Το έκτακτο πακέτο κοινωνικών μέτρων περιλαμβάνει την εισοδηματική στήριξη

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2006 ανέρ-

χεται σε £16,94 εκ ενώ το δημοσιονομικό κόστος για το 2007 ανέρχεται σε £0,34

εκ. (μέτρα μόνιμου χαρακτήρα). Με βάση τα πιο πάνω, το συνολικό δημοσιονο-

μικό κόστος για την διετία 2006 – 2007 ανέρχεται στα £17,28 εκ

Στοχευμένες παροχές στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.



Οι αναγκαίες πιστώσεις για τα μέτρα που εφαρμόστηκαν εντός του 2006 καλύ-

φθηκαν με τη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Συμπληρωματικού Προ-

ϋπολογισμού. Τα μέτρα αυτά αφορούν: 

• Παραχώρηση πρόσθετης οικονομικής βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες του πλη-

θυσμού, όπως είναι τα νοικοκυριά συνταξιούχων με χαμηλό εισόδημα, οι λήπτες

δημοσίου βοηθήματος που βρίσκονται στα όρια του κίνδυνου φτώχιας, παιδιά

τοποθετημένα σε αναδοχές οικογένειες, παθόντες πολέμου κτλ, με την καταβο-

λή επιδομάτων συνολικού ύψους £12,68 εκ. για το 2006 και καταβολή επιδόμα-

τος ύψους £0,19 εκ. για το 2007. 

• Άλλες κοινωνικές παροχές όπως η εισοδηματική στήριξη κατοίκων ορεινών κοι-

νοτήτων, χορηγίες σε ενεργά ζευγάρια (μη συνταξιούχοι), χορηγίες σε φοιτητές

κ.α. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε £4,25 εκ. περίπου το 2006 και σε

£0,15 εκ. το 2007. 

Τονίζεται ότι για πρώτη φορά η χορηγία για τους συνταξιούχους βασίστηκε σε

εισοδηματικά κριτήρια και χορηγήθηκε με βάση το νοικοκυριό και όχι τα άτομα.

Με τα πιο πάνω σχέδια επιτυγχάνεται ουσιαστική αύξηση της οικονομικής ενίσχυ-

σης που δίνεται σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό, αφού το συνολικό ποσό με βάση

τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες κατανέμεται στην ομάδα των συνταξιούχων

που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για οικονομική στήριξη. Η οικονομική ενίσχυση

έχει καθοριστεί σε £200 ανά νοικοκυριό. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η στόχευ-

ση της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης. 

4. Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι το Κράτος να είναι υπηρέτης των πολι-

τών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται η εξυπηρέτηση προς τον πολί-

τη να είναι συνεχής και σε πολύ ψηλά επίπεδα. Παράλληλα, απαιτείται η δημόσια

υπηρεσία να δημιουργήσει τους αναγκαίους μηχανισμούς για την ευόδωση της

πιο πάνω επιδίωξης στα πλαίσια της ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της

αποτελεσματικότητάς της.

Εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης των Υπουργείων και των Τμημάτων /

Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας

Στα πλαίσια του πιο πάνω μέτρου άρχισε να τυγχάνει εφαρμογής στη δημόσια

υπηρεσία το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – ΚΠΑ (Common Assessment Frame-

work – CAF). Το ΚΠΑ είναι ένα μοντέλο εθελούσιας αυτοαξιολόγησης Τμημάτων /

Οργανισμών που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο τομέα σε όλες

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της από-

δοσης των Οργανισμών και εντέλει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη,

χρησιμοποιώντας τεχνικές της διοίκησης της ποιότητας. 

41
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Φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.



43

Η κεντρική μονάδα που έχει συσταθεί στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προ-

σωπικού για προώθηση του ΚΠΑ προσεγγίζει ένα προς ένα τα διάφορα κυβερ-

νητικά Τμήματα και πολύ πρόσφατα και τους Δήμους με σκοπό την καθολική

εφαρμογή του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Εντός του 2006, το ΚΠΑ εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Μετεωρολογική Υπηρεσία

και στο Δήμο Λεμεσού, ενώ πολύ σύντομα ολοκληρώνεται και η εφαρμογή του

στο Δήμο Στροβόλου.

Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων στη 

Δημόσια Υπηρεσία

Στα πλαίσια του στόχου αυτού προωθήθηκε και εγκρίθηκε εντός του 2006 ο περί

Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός)

Νόμος του 2006, με βάση τον οποίο διαφοροποιήθηκε η διαδικασία πλήρωσης

των επιστημονικών θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία στις Κλίμακες Α8,

Α10 και Α11. Οι βασικές διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει είναι οι εξής:

• Διεξάγεται κάθε χρόνο κοινή γραπτή εξέταση για την πλήρωση των εν λόγω

θέσεων.

• Αποφεύγεται το στάδιο Συμβουλευτικών Επιτροπών και αξιολόγησης των υπο-

ψηφίων από αυτές.

• Διεξάγεται απ΄ ευθείας προφορική εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-

ρεσίας για τριπλάσιο αριθμό επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση, κατά σειρά επιτυχίας.

• Η επιλογή γίνεται με βάση καθορισμένα κριτήρια και βαρύτητες.

Στα πλαίσια του μέτρου αυτού έχει επίσης εγκριθεί ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. Οι τροποποιήσεις που έχουν επιτευχθεί στο

βασικό Νόμο στοχεύουν στην πλήρωση των θέσεων σε συντομότερο χρονικό

διάστημα και αφορούν κυρίως:

• στον τρόπο σύστασης των Συμβουλευτικών Επιτροπών

• στην ολοκλήρωση του σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης από τη Συμβουλευ-

τική Επιτροπή σε διάστημα έξι μηνών

• στον καθορισμό βαθμού επιτυχίας στη γραπτή εξέταση και της βαρύτητας που

θα αποδίδεται σ΄ αυτή που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 80%

• στον καθορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα συστήνονται προς την Επι-

τροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σε τριπλάσιο αντί τετραπλάσιο, όταν οι Συμβουλευ-

τικές Επιτροπές υποβάλουν τους υποψήφιους μόνο σε γραπτή εξέταση.

Το μέτρο αυτό αναμένεται να υποβοηθήσει και τη δημοσιονομική πολιτική του

Υπουργείου, αφού η γρήγορη πλήρωση των μόνιμων θέσεων θα συμβάλει στη

μείωση της ανάγκης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και γενικότερα στη

βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας.
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Παράλληλα, το μέτρο αυτό αποβλέπει στην εισαγωγή διαφανών διαδικασιών

αξιολόγησης και πρόσληψης προσωπικού, στην εμπέδωση της αξιοκρατίας, της

αντικειμενικότητας και του σεβασμού προς τους υποψηφίους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, το Υπουργείο Οικονομικών προχώ-

ρησε εντός του 2006 στη λειτουργία του δεύτερου Κέντρου Εξυπηρέτησης του

Πολίτη (ΚΕΠ) στη Λεμεσό, το οποίο σε χρονικό διάστημα δύο μόλις μηνών προ-

ΚΕΠ Λεμεσού.
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σέφερε συνολικά υπηρεσίες σε 25.000 πολίτες, ενώ έχει εξυπηρετήσει τηλεφω-

νικώς 10.600 πολίτες. Στις 22 Ιανουαρίου του 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία του

και το τρίτο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην Πόλη Χρυσοχούς. Ως γνω-

στό, από το 2005 λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το πρώτο Κέντρο Εξυπηρέτησης

του Πολίτη στη Λευκωσία, από το οποίο το 2006 εξυπηρετήθηκαν συνολικά

62.880 πολίτες, ενώ άλλοι 44.390 έτυχαν τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. 

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

(ΚΕΠ) είναι οι εξής:

• έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως / θανάτου

• έκδοση και αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας

• αίτηση για έκδοση ή αντικατάσταση διαβατηρίου/άδειας οδήγησης /άδειας κυκλο-

φορίας

• αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο / αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας /

αλλαγή ονόματος

• αίτηση για επιδόματα / χορηγίες / συντάξεις

• βεβαιώσεις ασφαλιζομένων

• έκδοση πιστοποιητικού μονίμου διαμονής

• έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας.

Ακόμη μια σημαντική καινοτομία, εντός του 2006, αφορά τη δημοσιοποίηση της

κυβερνητικής πύλης διαδικτύου (http://www.cyprus.gov.cy) η οποία αποτελεί το

κεντρικό σημείο πρόσβασης “one stop shop” σε κυβερνητικούς και άλλους δια-

δικτυακούς τόπους. Μέσω της κυβερνητικής πύλης το κοινό και οι επιχειρήσεις

έχουν πρόσβαση σε όλα τα συστήματα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και

πληροφοριών.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το Σύστημα Θεώρησης Διαβατηρίων για αυτόματη

έκδοση θεωρήσεων εισόδου (Schengen VISA) το οποίο εγκαταστάθηκε στο

Υπουργείο Εξωτερικών και σε όλες τις Πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του διαδικτυακού Συστήματος Αυτοματο-

ποίησης Γραφείου και προωθήθηκε η εγκατάστασή του στο Τμήμα Δημόσιας

Διοίκησης και Προσωπικού, στο Κρατικό Αρχείο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων,

στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Προεδρικό, επιτυγχάνοντας έτσι εκσυγχρο-

νισμό στις υπηρεσίες Αρχείου με αποτέλεσμα την έγκαιρη διακίνηση της εξερ-

χόμενης, εισερχόμενης και εσωτερικής αλληλογραφίας στο Δημόσιο.

Tέθηκε σε λειτουργία το διαδικτυακό σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο

επιτρέπει στο κοινό (εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι) να πληρώνει τις

εισφορές του μέσω διαδικτύου, μέσω της ηλεκτρονικής τράπεζας (direct bank),

οποιαδήποτε ώρα χωρίς να απαιτείται η μετάβαση του στα επαρχιακά γραφεία

των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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Αναβάθμιση κυκλοφοριακών κόμβων στον αυτοκινητόδρομο  Λευκωσίας – Λεμεσού – Πάφου.
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Ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό σύστημα Οδικών Μεταφορών το οποίο επιτρέπει

στο κοινό να πληρώνει την άδεια κυκλοφορίας με τη χρήση πιστωτικών καρτών

μέσω διαδικτύου και να διεκπεραιώνει όλη τη διαδικασία επιθεώρησης των οχη-

μάτων του στα ιδιωτικά κέντρα ελέγχου χωρίς να απαιτούνται πλέον οι υπηρε-

σίες από τα Συνεργατικά Ιδρύματα. 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 2006 – 2010 
ΚΑΙ
ΔΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΗΣ 
ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ
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Προγραμματισμός για το 2007

Για το 2007 το Υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζει να συνεχίσει το έργο του

στη βάση των αξόνων οικονομικής πολιτικής που έχουν τεθεί με απώτερο στόχο

την πρόοδο της οικονομίας.

Εντός του πιο πάνω πλαισίου το Υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζει να

συνεχίσει την υλοποίηση του Προγράμματος Σύγκλισης 2006 – 2010 καθώς και

του Εθνικού Προγράμματος Δράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Η προ-

ώθηση της υλοποίησης των πιο πάνω προγραμμάτων προβλέπεται να ενισχύσει

περαιτέρω τις συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας.

Για το 2007 μεταξύ άλλων προγραμματίζονται:

• Συνέχιση και εντατικοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής για την υιοθέτηση του

ευρώ, που όσο περισσότερο πλησιάζει η ημερομηνία ένταξης στην ζώνη του ευρώ,

τόσο θα αυξάνονται και οι ρυθμοί υλοποίησης της σε συνεργασία με τον ιδιωτικό

οίκο δημοσίων σχέσεων που ανέλαβε να διεκπεραιώσει την πιο πάνω εκστρατεία.

• Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την επιτυχή εφαρμογή του νομοθετικού

πλαισίου, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15 / 3 / 2007 το

οποίο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Κεντρι-

κή Τράπεζα και τη Νομική Υπηρεσία για την εισαγωγή του ευρώ.

• Διεξαγωγή μελέτης για τη σύσταση δομής / μηχανισμού μεταξύ των εποπτικών

αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα για την πρόληψη και αντιμετώπιση χρη-

ματοοικονομικών κρίσεων.

• Η λειτουργία ακόμη δύο Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ένα εκ των οποίων

στην επαρχία Λάρνακας.

• Η δημιουργία Κέντρου Τήλε-εξυπηρέτησης (Call Center), το οποίο αναμένεται να

παρέχει διοικητική πληροφόρηση ή / και να επιλαμβάνεται υποθέσεων από την

υποβολή του σχετικού αιτήματος μέχρι την ικανοποίησή του.

• Συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη συνομολόγηση Συμβάσεων για την Απο-

φυγή Διπλής Φορολογίας με το Ιράν, Τσεχία, Σρι Λάνκα, Πορτογαλία καθώς επί-

σης έναρξη σχετικών διαπραγματεύσεων με τη Σλοβενία, Μαλαισία και Μαρό-

κο. Ήδη, διεξήχθη ο 1ος γύρος επαναδιαπραγμάτευσης, τον Ιανουάριο του

2007, της συμφωνίας με την Δανία.

• Προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας λόγω αντι-

κατάστασης του Εθνικού Νομίσματος από το Ευρώ.
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Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Από τους εορτασμούς για τo κλείδωμα της ισοτιμίας της

κυπριακής λίρας έναντι του ευρώ.
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• Υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) για την τριετία

2007– 2009. H Κυβέρνηση δεσμεύτηκε, στα πλαίσια του Προγράμματος Σύγκλι-

σης, να προχωρήσει στην υιοθέτηση μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου

(ΜΔΠ) το 2007 (medium term budgetary framework), αξιοποιώντας επιτυχημέ-

νες πρακτικές σε αριθμό χωρών μελών της ΕΕ (Σουηδία, Ολλανδία, Βρετανία,

Γερμανία κλπ). Σκοπός είναι, να υιοθετηθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο όπου

θα συνδέει μεσοπρόθεσμους στόχους με τη ετήσια διαδικασία κατάρτισης του

Προϋπολογισμού.

Βασικές επιδιώξεις είναι η υιοθέτηση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που

να επιτρέπει, (i) έλεγχο του ρυθμού αύξησης των δημόσιων δαπανών και μείω-

ση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε μόνιμη βάση, (ii) ιεράρχηση προτεραι-

οτήτων και (iii) βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων δαπανών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ΜΔΠ είναι:

• Ο προϋπολογισμός θα καταρτίζεται σε τρίχρονη βάση για όλες τις κυβερνητικές

δραστηριότητες για καλύτερο προγραμματισμό.

• Καθορισμός των δαπανών σύμφωνα με τους στόχους τους αναθεωρημένου

Προγράμματος της Λισσαβόνας, καθώς και του Προγράμματος Σύγκλισης.

• Παράθεση προτεραιοτήτων σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς

στόχους στο πλαίσιο πάντα των διαθέσιμων πόρων.

• Ταυτόχρονη υποβολή των προϋπολογιζόμενων δαπανών και εσόδων. 

• Αποκέντρωση και αυτονομία των Υπουργείων ώστε να θέτουν τις προτεραιότη-

τες και στόχους τους οι οποίοι θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε περίοδο τριών

ετών ή και περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους.

• Ετήσια αξιολόγηση της εκτέλεσης των καθηκόντων του κάθε Υπουργείου, υποδει-

κνύοντας οποιαδήποτε απόκλιση από το σύνολο των προκαθορισμένων στόχων.

• Διαφανής δημοσιονομική πολιτική και ορθολογική οργάνωση του προϋπολογισμού.



Η 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
ΡΥΘΜΟ 
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ 1,5% 
ΑΝΤΙΚΑΤΟ-
ΠΤΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Παράρτημα. Οικονομικές Εξελίξεις 2006

Η επιτυχής συμμετοχή της Κύπρου στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

ΙΙ (Μ.Σ.Ι. II) από τις 2 Μαΐου 2005 κρίνεται ως στρατηγικής σημασίας επίτευγμα,

δεδομένων των ωφελημάτων που προκύπτουν σ΄ όλο το φάσμα της κυπριακής

οικονομίας. Τα εν λόγω οφέλη εστιάζονται στην εμπέδωση της συναλλαγματικής

σταθερότητας της κυπριακής λίρας, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μικρές

και ανοικτές οικονομίες όπως της Κύπρου, στη δημιουργία κατάλληλων συνθη-

κών για σύγκλιση των επιτοκίων με τα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ με χειροπια-

στά οφέλη που θα προκύψουν τόσο για τον ιδιωτικό, όσο και για τον δημόσιο

τομέα καθώς και στην ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας.

Η συμμετοχή της Κύπρου στο Μ.Σ.Ι. II λειτουργεί ως καταλύτης τόσο όσον

αφορά τη συγκράτηση των κόστων παραγωγής και τη βελτίωση της ανταγωνιστι-

κότητας της κυπριακής οικονομίας όσο και την προσέλκυση περαιτέρω ξένων

κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς.

Στρατηγικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η επιτυχής παραμονή της κυπριακής

λίρας στο Μ.Σ.Ι. II και η κατάλληλη προετοιμασία του ιδιωτικού και δημόσιου

τομέα για την επιτυχή υιοθέτηση του Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008. Προϋπόθε-

ση αποτελεί η διασφάλιση των συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας, με τη
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Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο όπου στεγάζονται οι αθλητικές ομοσπονδίες.
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συνέχιση της πορείας μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσί-

ου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και, παράλληλα, η προώθηση διαρθρωτικών

αλλαγών, με στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας

το 2006 κυμάνθηκε, στο 3,8% συγκριτικά με 3,9% το 2005. 

Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί

ανασταλτικό παράγοντα και απειλεί να αποδυναμώσει την πορεία ανάκαμψης της

διεθνούς οικονομίας συμπεριλαμβανομένης και της οικονομίας της ΕΕ, με

δυσμενείς, σε τέτοια περίπτωση, προεκτάσεις και για την πορεία της κυπριακής

οικονομίας. 

H επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το 2006 αντανακλά το ψηλό

ποσοστό απασχόλησης, γύρω στο 69,6% των ηλικιών (15 – 64). Με βάση την

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), το μέσο ποσοστό ανεργίας για το 2006

ανήλθε στο 4,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

Οι κατηγορίες των νέων (ηλικίες 15–24) και των γυναικών παρουσιάζουν ποσοστά

ανεργίας υψηλότερα από το μέσο ποσοστό ανεργίας. Συγκεκριμένα, για όλο το

2006 το μέσο ποσοστό ανεργίας για τους νέους ηλικίας 15 – 24 ανήλθε στο 10%

ενώ για τις γυναίκες στο 5,4%.

Η απασχόληση αλλοδαπών εξακολούθησε να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Το

σύνολο των απασχολούμενων αλλοδαπών το 2006 υπολογίζεται ότι ανήλθε περί-

που στο 16% του συνόλου του εργατικού δυναμικού. 

Η παραγωγικότητα παρουσίασε ρυθμό διεύρυνσης της τάξης του 1,5% το 2006, σε

σύγκριση με 1,7% το 2005, αντικατοπτρίζοντας την πορεία σταδιακής ανάκαμψης

της οικονομίας. Η βελτίωση της παραγωγικότητας το 2006 οδήγησε σε βελτίωση

του ρυθμού αύξησης του εργατικού κόστους ανά μονάδα παραγωγής σε ονομα-

στικούς όρους, που αποτελεί σημαντικό δείκτη για την ανταγωνιστικότητα μίας οικο-

νομίας. Το 2006 το μοναδιαίο εργατικό κόστος εκτιμάται ότι διευρύνθηκε κατά

3,9% έναντι 3,7% το 2005. Η αύξηση στα μοναδιαία εργατικά κόστη στην Κύπρο

εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του μέσου όρου των χωρών
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μελών της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της

κυπριακής οικονομίας σε σύγκριση με την ΕΕ. 

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών πληθωρισμού, που χρησιμοποιείται από τα

θεσμικά όργανα της ΕΕ, για σκοπούς αξιολόγησης σε σχέση με το σχετικό κρι-

τήριο της Συνθήκης του Μάαστριχτ, κυμάνθηκε στο 2,2% το 2006 σε σύγκριση

με 2% το 2005. 

Σημειώνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι προσωρι-

νού χαρακτήρα επιπτώσεις, περιλαμβανομένων και των επιπτώσεων από την αύξη-

ση της τιμής του αργού πετρελαίου, ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική εικό-

να σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του γενικού επιπέδου τιμών, διαμορφώθηκε για

ολόκληρο το 2006 πιο κάτω από το 2%, που υποδηλοί διατήρηση της σταθερότη-

τας τιμών. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, για το 2006 παρουσίασε περαι-

τέρω βελτίωση και κυμάνθηκε γύρω στο 1,4% του ΑΕΠ, ως επακόλουθο της απο-

Πολυπροπονητικό κέντρο.
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2005 2006 2007

(προβλ.)

Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ (%) 3,9 3,8 3,8

Ποσοστό ανεργίας (ΕΕΔ) (%) 5,3 4,5 4,4

Πληθωρισμός (%) (εναρμονισμένος) 2,0 2,2 1,4

Αυξηση παραγωγικότητας (%) 1,7 1,5 2,4

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (%) του ΑΕΠ - 5,6 - 6,4 - 6,5

Δημοσιονομικό έλλειμμα (% του ΑΕΠ) 2,3 1,4 1,4

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 69,2 65,3 61,5

τελεσματικής υλοποίησης των μέτρων του προγράμματος δημοσιονομικής εξυ-

γίανσης συνεχίζοντας να ικανοποιεί με άνεση το κριτήριο που καθορίζεται στη Συν-

θήκη του Μάαστριχτ.

Η δημοσιονομική εξυγίανση και η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων οδή-

γησαν στη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 65,3%. 

Οι πιο πάνω θετικές εξελίξεις ήταν αποτέλεσμα της συγκράτησης του ρυθμού

αύξησης των δημόσιων δαπανών σε ποσοστά χαμηλότερο από το ρυθμό διόγκω-

σης του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τη βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του

κράτους. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότη-

τας και Ανάπτυξης, η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών είναι αναγκαία για την

επίτευξη της απαιτούμενης ετήσιας διαρθρωτικής βελτίωσης του δημοσιονομικού

ελλείμματος κατά 0,5% του ΑΕΠ. Είναι, επίσης, απαραίτητη για την επίτευξη του

εθνικού μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, καθώς, και την τοποθέτηση του

δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ σε συνεχή πτωτική πορεία.

Κατά την διάρκεια του 2006 το δημοσιονομικό έλλειμμα χρηματοδοτήθηκε εξο-

λοκλήρου από την εγχώρια αγορά, αποπληρώνοντας ταυτόχρονα μέρος του το

εξωτερικού χρέους. Κατά το πρώτο μισό του 2006 συνεχίστηκε η καθοδική τάση

των αποδόσεων των ονομαστικών χρεογράφων και των γραμματίων του δημοσί-

ου που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια του 2005, ενώ διαφάνηκε μια μικρή

αυξητική τάση από τον Ιούλιο του 2006. Οι συνθήκες της αγοράς προβλέπεται

να συνεχίσουν να είναι ευνοϊκές και κατά τους επόμενους μήνες.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών

εκτιμάται ότι κυμάνθηκε σε σχετικά ψηλά επίπεδα γύρω στο 6,4% του ΑΕΠ το

2006, σε σύγκριση με 5,6% του ΑΕΠ το 2005, κυρίως ως αποτέλεσμα του αυξη-

μένου κόστους εισαγωγής πετρελαιοειδών. Η πιο πάνω εικόνα αντικατοπτρίζεται

και στον πιο κάτω πίνακα που ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2005 – 2007





59

Χρήσιμες Πηγές Πληροφόρησης
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Ομιλία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την ευκαιρία της συζήτησης του Προϋπο-

λογισμού για το 2007 από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Μ. Σαρρή, Δεκέμβριος

2006, Υπουργείο Οικονομικών.

Οικονομικές εξελίξεις του 2006 και προοπτικές για το 2007, Υπουργείο Οικονομι-

κών-Γραφείο Προγραμματισμού, Οκτώβριος 2006.

Εκδόσεις (Αγγλικά)

Convergence Programme of the Republic of Cyprus 2006-2010, December 2006,

Ministry of Finance.

National Lisbon Programme of the Republic of Cyprus, October 2006.

Economic developments in 2006 and prospects for 2007, October 2006, Ministry

of Finance-Planning Bureau.

Address by the Minister of Finance, Michael Sarris, before the House of

Representatives on the occasion of the debate on the Budget for 2007, Nicosia,

December 2006.
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