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ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ο Προϋπολογισμός του 2016 όπως και το ΜΔΠ 2016-2018 ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές του τρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΠΔΠ) 

2016-2018 που ενέκρινε το Τπουργικό υμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 

29/5/2015 και είναι προσαρμοσμένος στις τρέχουσες εξελίξεις στηρίζοντας την εδραίωση 

της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας η οποία άρχισε να παρουσιάζει θετικούς 

ρυθμούς από τις αρχές του 2015. Επιπλέον, ο Προϋπολογισμός του 2016 όπως και το ΜΔΠ 

2016-2018 είναι ο τελευταίος που ετοιμάζεται ενώ η Κύπρος βρίσκεται κάτω από 

μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής. 

Μέχρι σήμερα η Κύπρος έχει συμπληρώσει επιτυχώς όλες τις αξιολογήσεις του 

μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την 

εμπιστοσύνη προς την κυπριακή οικονομία, τόσο εσωτερικά, όσο και διεθνώς. Οι 

δημοσιονομικές ανισορροπίες έχουν εξαλειφθεί ενώ οι αποδόσεις των κυπριακών 

ομολόγων έχουν μειωθεί σημαντικά διευκολύνοντας την αποκατάσταση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του κράτους.  

Παράλληλα, η κυπριακή οικονομία μετά από μια πρωτόγνωρη περίοδο ύφεσης διάρκειας 

τεσσάρων περίπου ετών έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι θετικοί αυτοί 

ρυθμοί, οι οποίοι επιτυγχάνονται για πρώτη φορά μετά το 2ο τρίμηνο του 2011, 

καταδεικνύουν την έξοδο της κυπριακής οικονομίας από την ύφεση. Για ολόκληρο το 2015, 

σύμφωνα με το μακροοικονομικό σενάριο που περιλήφθηκε στο επικαιροποιημένο 

Μακροοικονομικό Πρόγραμμα Προσαρμογής, προβλέπεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης 

ύψους 0,5% σε πραγματικούς όρους. Με βάση όμως τις προβλέψεις του Τπουργείου 

Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2015 αναμένεται να κυμανθεί πέραν του 1,0%. 

ημαντική μείωση σημειώθηκε στο ποσοστό ανεργίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2015, όπου 

σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, περιορίστηκε στο 14,7% υποδεικνύοντας 

τη σταδιακή βελτίωση στην αγορά εργασίας και κατ' επέκταση στην ανάπτυξη της 

οικονομίας. Ώθηση στην ανάπτυξη από πλευράς της ζήτησης προσφέρει η αύξηση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και των ακαθάριστων 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου ενώ από τομεακής πλευράς θετικά αποτελέσματα 

παρουσιάζουν οι τομείς του τουρισμού, των επαγγελματικών υπηρεσιών και του εμπορίου.  

Επιπλέον, ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει σταθεροποιηθεί, η άρση στη διακίνηση 

κεφαλαίων έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει σταδιακά 

αποκατασταθεί.   

ύμφωνα με τις δημοσιονομικές προβλέψεις για ολόκληρο το 2015, επιτυγχάνεται 

πρωτογενές πλεόνασμα ύψους τουλάχιστον 1,9% που αντιστοιχεί σε δημοσιονομικό 

έλλειμμα -0,9% του ΑΕΠ. Σο δημόσιο χρέος για το 2015 εκτιμάται να μειωθεί στο 106,3% 

του ΑΕΠ σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 107,5% το τέλος του προηγούμενου χρόνου.  
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Για το 2016 το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται να είναι οριακά ελλειμματικό και να 

μην ξεπερνά το -0,1% του ΑΕΠ, με πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στο 2,4%.   

υνολικά, το νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 προβλέπει έσοδα, ύψους €5.941 

εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.860 εκ. το 2015, δηλαδή τα έσοδα 

παρουσιάζουν αύξηση 1,4%. 

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Προϋπολογισμού του 2016 ανέρχονται στα  €6.060 εκ. σε 

σύγκρισή με €5.975 εκ.  του προηγούμενου χρόνου, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση της 

τάξης του 1,4%, ενώ οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το 2016 

παρουσιάζουν αύξηση 5%, λόγω συμπερίληψης νέων αναπτυξιακών έργων, κάτι που 

κατέστη εφικτό λόγω των οικονομικών περιθωρίων που δημιουργήθηκαν αλλά και της 

μείωσης δαπανών για τόκους.    

 Οι συνολικές δαπάνες, παρουσιάζουν οριακή μείωση 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο 

χρόνο και προϋπολογίζονται στα €6.636εκ σε σύγκριση με €6.662 εκ. το 2015, κυρίως λόγω 

της μείωσης των δαπανών για τόκους. Με βάση το ΜΔΠ 2016-2018, τα έσοδα για το 2017 

αναμένεται να ανέλθουν στα €6.092 εκ. και το 2018 στα €6.326 εκ., ενώ οι συνολικές 

δαπάνες για τα έτη 2017 και 2018 αναμένεται να ανέλθουν στα €6.703εκ και €6.816 εκ. 

αντίστοιχα.  

Κύριες αιτίες δυνητικών  δημοσιονομικών κινδύνων, αφορούν κυρίως (i) τυχών αρνητικές 

μακροοικονομικές εξελίξεις που θα οδηγούσαν σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, με 

συνέπεια τον αρνητικό αντίκτυπο κατά κύριο λόγο στις επιδόσεις των δημόσιων 

οικονομικών, (ii) αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, (iii) ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις/κρατικές εγγυήσεις που δημιούργησε το κράτος τα προηγούμενα χρόνια 

προς κρατικές εταιρείες, κρατικούς Οργανισμούς και Σοπική Αυτοδιοίκηση και (iv) 

εξωγενείς παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση του ρυθμού 

ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.  

Σο κείμενο που ακολουθεί χωρίζεται σε τέσσερα (4) κεφάλαια. το Κεφαλαίο 1 

παρουσιάζονται οι μακροοικονομικές εξελίξεις του 2015 και οι προβλέψεις για την περίοδο 

2016-2018 για την Κύπρο, ενώ καταγράφονται και οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. το 

Κεφαλαίο 2 παρουσιάζονται οι εξελίξεις που αφορούν τα δημοσιονομικά μεγέθη και το 

δημόσιο χρέος, τον τραπεζικό τομέα, ενώ γίνεται και ανάλυση βιωσιμότητας του δημόσιου 

χρέους. το Κεφαλαίο 3 παρουσιάζονται οι στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης που 

έχουν στόχο την επιστροφή σε μια βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης με αύξηση της απασχόλησης 

και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Σέλος, στο Κεφαλαίο 4 παρουσιάζεται ο 

Προϋπολογισμός 2016 και το ΜΔΠ 2016-2018. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

1.1  Οικονομικές Εξελίξεις 2014-2015 

Η οικονομία της Κύπρου παρουσίασε θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά το 1ο εξάμηνο του 

2015 για πρώτη φορά μετά το 2ο τρίμηνο του 2011, καταδεικνύοντας την έξοδο της 

κυπριακής οικονομίας από την ύφεση.  

υγκεκριμένα, με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις της τατιστικής Τπηρεσίας, 

κατά το 1ο εξάμηνο του 2015, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές παρουσίασε 

αύξηση γύρω στο 0,4% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2014.  

Για το 2015, με βάση το κεντρικό μακροοικονομικό σενάριο που περιλήφθηκε στο 

επικαιροποιημένο μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής του Ιουλίου 2015, ο 

ρυθμός ανάπτυξης αναμενόταν να είναι θετικός και να κυμανθεί γύρω στο 0,5%, σε 

πραγματικούς όρους. Με βάση όμως τις εξελίξεις του 1ου εξαμήνου του 2015, η 

πρόβλεψη του Τπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο το χρόνο είναι για ανάπτυξη της 

οικονομίας γύρω στο 1%-1,5%, σε πραγματικούς όρους. 

Η καλύτερη από την αναμενόμενη εξέλιξη της οικονομίας μαζί με τη σταδιακή 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, επέτρεψαν τη δημιουργία ενός κλίματος 

βελτιωμένης εμπιστοσύνης.  

Διάγραμμα 1α: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (ετήσια % μεταβολή) 
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Διάγραμμα 1β: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (στοιχεία εποχικά διορθωμένα, %) 

 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
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κατασκευών, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και οι δραστηριότητες των 

νοικοκυριών ως εργοδοτών.   

Μηνιαία στοιχεία που δημοσιεύει η τατιστική Τπηρεσία και είναι διαθέσιμα μέχρι το 

επτέμβριο 2015, αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας: 

 Οι αφίξεις τουριστών παρουσιάζουν αύξηση 6,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 

2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.  

 Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου παρουσιάζει αύξηση 2,8% 

την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.  

 Ο δείκτης κύκλου εργασιών των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων παρουσιάζει αύξηση 4,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015.  

Ο τομέας των ακινήτων φαίνεται να έχει φθάσει στο ναδίρ και συγκεκριμένα υπάρχουν 

ενδείξεις που δεικνύουν ότι η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα έχει αρχίσει 

σταδιακά να αναζωογονείται με τη ζήτηση για ακίνητα επίσης να ανακάμπτει αργά και 

σταθερά. υγκεκριμένα: 

 Οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου, βασικός δείκτης για τη δραστηριότητα του τομέα 

των κατασκευών, παρουσίασε ετήσια αύξηση ύψους 9,8% κατά το 2ο τρίμηνο του 

2015. 

 Η εξωτερική ζήτηση βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης στηριζόμενη από τη σταδιακή 

βελτίωση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.  

 Σα νέα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο είναι αυξημένα 

κατά 6,4% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2014. Η αύξηση της εξωτερικής ζήτησης αντικατοπτρίζεται στις 

επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία από κάτοικους του εξωτερικού. Σο Διάγραμμα 2 

πιο κάτω δείχνει την αύξηση στις άμεσες επενδύσεις εξωτερικού (FDI) στο τομέα των 

ακινήτων και ειδικά το 2014 που παρουσίασε ετήσια αύξηση ύφους 130,9%. 

 

Διάγραμμα 2: Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία από ξένους (€εκ) 
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2015 οι πωλήσεις ακινήτων σε μόνιμους κάτοικους παρουσίασαν ετήσια αύξηση 
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ύψους 6,3%. Αυτή η αύξηση είναι επιπρόσθετη της ετήσιας αύξησης στην εγχώρια 

ζήτηση ύψους 26,1% που σημειώθηκε κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 σε σχέση με το 

αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.  

Η απασχόληση σε άτομα (ηλικίας 20-64 ετών) αυξήθηκε το 1ο τρίμηνο του 2015 κατά 0,2%, 

η οποία κατά το 2ο τρίμηνο του 2015 επιταχύνθηκε στο 0,3%, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

τρίμηνα του 2014. Σο δε ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά το 2ο τρίμηνο του 2015 κατά 

0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου. Για 

ολόκληρο το 2015, η εκτίμηση για την απασχόληση είναι ότι θα παρουσιάσει αύξηση της 

τάξης του 0,5% σε σύγκριση με το 2014. 

Διάγραμμα 3: Απασχόληση (αριθμός ατόμων ηλικίας 20-64 ετών), ετήσια % μεταβολή, 2008-2015  

 

 Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, τατιστική Τπηρεσία 

Η ανεργία, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 2ο τρίμηνο 

του 2015 περιορίστηκε στο 14,7%, έναντι ποσοστού ανεργίας 15,4% το 2ο τρίμηνο του 2014, 

γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη διατήρηση της βελτίωσης στην αγορά εργασίας. 

Διάγραμμα 4: Ποσοστό ανεργίας 2008-2016 
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Επίσης, βάσει της ίδιας έρευνας το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας κατά το 2ο τρίμηνο 

του 2015 παραμένει ψηλό (7,1%), καθώς και η ανεργία μεταξύ των νέων (31,1%) η οποία 

ανεργία, όμως, παρουσιάζει πτωτική τάση από το 2ο τρίμηνο του 2014 (37,2%). Για 

ολόκληρο το 2015, η εκτίμηση είναι ότι η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 16%, από 16,1% 

που ήταν το 2014. 

Πίνακας 1: Ποσοστό ανεργίας στους νέους και μακροπρόθεσμη ανεργία 2012-2015, Έρευνα 

Εργατικού Δυναμικού (% στο εργατικό δυναμικό) 

           Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

ημειώνεται ότι η ανεργία, και γενικότερα η αγορά εργασίας, κατά κανόνα παρουσιάζει 

μια χρονική υστέρηση έναντι των μεταβολών του ΑΕΠ. Ψς εκ τούτου, ουσιαστική μείωση 

της ανεργίας θα επέλθει μετά την εδραίωση της ανάπτυξης για μεγαλύτερη περίοδο και 

κατ’ επέκταση της βελτίωσης των προσδοκώμενων οικονομικών ευκαιριών.  

Ο Δείκτης Σιμών Καταναλωτή (ΔΣΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, 

σημείωσε μεταβολή της τάξης του -2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, 

ενώ για την ίδια περίοδο ο δομικός πληθωρισμός (ΔΣΚ εξαιρουμένων των δεικτών τιμών 

ενέργειας και εποχικών τροφίμων) ήταν κατά μέσο όρο -0,5%. Η πτωτική πορεία του 

πληθωρισμού, οφείλεται κυρίως στις μειώσεις που παρατηρήθηκαν στη μέση τιμή του 

αργού πετρελαίου τύπου Μπρεντ, η οποία κυμάνθηκε στα €50,65 το βαρέλι κατά την υπό 

αναφορά περίοδο σε σχέση με €79,02 την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας 

μείωση της τάξης του 35,9%.  

ημειώνεται ότι ιστορικά, λόγω της μεγάλης εξάρτησης της κυπριακής οικονομίας από το 

πετρέλαιο ως ύλη παραγωγής ενέργειας, η πορεία του πληθωρισμού στην Κύπρο 

επηρεάζεται άμεσα από την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου. Η συνεισφορά στον 

 
Ποσοστό ανεργίας 

(ηλικίες 15+) 

Ποσοστό ανεργίας 
στους νέους            

(ηλικίες 15-24) 

Μακροπρόθεσμη 
ανεργία 

2012 11,8 27,7 3,5 

1ο τρίμηνο 11,1 26,7 2,7 
2ο τρίμηνο 11,3 25,9 3,2 
3ο τρίμηνο 12,1 26,4 3,9 
4ο τρίμηνο 12,7 32,0 4,4 
2013 15,9 38,9 6,1 

1ο τρίμηνο 15,8 37,5 5,5 
2ο τρίμηνο 15,4 40,3 5,6 
3ο τρίμηνο 16,2 38,5 6,4 
4ο τρίμηνο 16,0 39,4 6,8 
2014 16,1 36,0 7,7 
1ο τρίμηνο 16,9 39,6 7,5 
2ο τρίμηνο 15,4 37,2 7,7 
3ο τρίμηνο 16,0 33,4 7,8 
4ο τρίμηνο 16,0 33,7 7,7 
2015    
1ο τρίμηνο 17,7 37,1 7,6 
2ο τρίμηνο 14,7 31,1 7,1 
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πληθωρισμό για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, των προϊόντων του ΔΣΚ που 

επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου,  ήταν περίπου -1,5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Διάγραμμα 5: Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή ΔΣΚ και τιμής πετρελαίου 

 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και υπολογισμοί Υπουργείου Οικονομικών 

 

Μείωση σε όλες τις κύριες οικονομικές κατηγορίες του ΔΣΚ επίσης παρατηρήθηκαν κατά 

την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015. υγκεκριμένα, οι τιμές των εγχώριων 

προϊόντων παρουσίασαν μείωση της τάξης του 3,6%, ενώ οι τιμές των εισαγόμενων 

προϊόντων είχαν μείωση 0,7%, αντικατοπτρίζοντας τις δευτερογενείς επιδράσεις της 

πτώσης της διεθνούς τιμής πετρελαίου. Οι τιμές των πετρελαιοειδών κατά την υπό 

αναφορά περίοδο παρουσίασαν μείωση 12,9%, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών μειώθηκαν 

οριακά κατά 0,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. 

Διάγραμμα 6: υνεισφορά των οικονομικών κατηγοριών του 

ΔΣΚ στον πληθωρισμό 

 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και υπολογισμοί Υπουργείου Οικονομικών 
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Βάσει των πιο πρόσφατων μηνιαίων στοιχείων και εκτιμήσεων όσον αφορά διάφορες 

μεταβλητές που επηρεάζουν τον πληθωρισμό (τιμή πετρελαίου, συναλλαγματική ισοτιμία, 

κλπ.), διαφαίνεται ότι η πτωτική πορεία του πληθωρισμού η οποία άρχισε από τους 

πρώτους μήνες του 2013, θα συνεχιστεί και στους άμεσα επόμενους μήνες του 2015, και 

προβλέπεται για ολόκληρο το 2015 να κυμανθεί γύρω στο -1,7%. 

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΣΚ)1 στην Κύπρο, κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, σημείωσε μείωση της τάξης του 1,6% σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2014, και η ετήσια μεταβολή του για ολόκληρο το 2015 

αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο -1%.  

Οι απολαβές και τα εισοδήματα συνεχίζουν να προσαρμόζονται προς τα κάτω, σε 

συνέχεια της σημαντικής μείωσης του 2013 και 2014 αλλά με σημαντικά χαμηλότερους 

συγκριτικά ρυθμούς. Κατά το 1ο εξάμηνο του 2015, οι απολαβές ανά μισθωτό (στοιχεία μη 

εποχικά διορθωμένα) παρουσίασαν μείωση ύψους 1,1%. Η μείωση των απολαβών 

συνεισφέρει στη μείωση του μοναδιαίου εργατικού κόστους και στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας. Η παρατηρούμενη προσαρμογή των μισθών αναμένεται να βοηθήσει 

στη συγκράτηση των ανοδικών πιέσεων στην ανεργία.  

Διάγραμμα 7:  Απολαβές και μοναδιαίο εργατικό κόστος  
  2010-2015 (% αλλαγή) 

 

         Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Σο 1ο τρίμηνο του 2015, το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Σρεχουσών υναλλαγών (ΙΣ) μειώθηκε 

κατά €72,4εκ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Ψς αποτέλεσμα, το έλλειμμα 

στο ΙΣ διαμορφώθηκε στο 4,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα 4,4% το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2014. Η βελτίωση του ελλείμματος στο ΙΣ οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 

                                                           
1 Ο ΕνΔΣΚ υπολογίζεται σύμφωνα με μια εναρμονισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία όπως καθορίστηκαν 
από την Ε.Ε με μια σειρά σχετικών κανονισμών. 
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βελτίωση στις υπηρεσίες και στο πρωτογενές εισόδημα. Μεταξύ του 1ου τριμήνου του 2014 

και του 1ου τριμήνου του 2015, το εμπορικό έλλειμμα στα αγαθά αυξήθηκε κατά €57,5εκ, 

ενώ το εμπορικό πλεόνασμα στις υπηρεσίες αυξήθηκε κατά €20,7εκ. Σην ίδια στιγμή, το 

πρωτογενές εισόδημα αυξήθηκε κατά €111,7εκ ενώ το δευτερογενές εισόδημα μειώθηκε 

κατά €2,5εκ κατά την υπό αναφορά περίοδο.   

1.2 Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές 2016-2018 

ύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, οι προοπτικές της κυπριακής 

οικονομίας μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Με την 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και την αναμενόμενη σταδιακή απάμβλυνση 

του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ανάπτυξη αναμένεται να 

επιταχυνθεί. Σο βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να έχει ως 

αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων επενδύσεων, οι οποίες θεωρούνται κλειδί για την 

κυπριακή οικονομία. Επιπρόσθετα, η απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή έχει ήδη 

επιτευχθεί επιτρέποντας έτσι την υιοθέτηση ουδέτερης δημοσιονομικής πολιτικής 

παρέχοντας τόνωση στους ήδη θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας μέσω της 

ελεύθερης λειτουργίας των αυτόματων σταθεροποιητών η οποία αναμένεται να συνεχίσει 

να συνεισφέρει θετικά στην περαιτέρω πορεία ανάκαμψης.  

Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει περαιτέρω, ενώ η ανεργία σταδιακά 

προβλέπεται να αρχίσει να μειώνεται από το 2016 και μετέπειτα. Όλα τα πιο πάνω, σε  

συνδυασμό με τη βελτίωση των προσδοκιών όσον αφορά τις επενδυτικές προοπτικές που 

διανοίγονται στον τομέα της ενέργειας και του τουρισμού, δημιουργούν θετικές προοπτικές 

για την κυπριακή οικονομία.  

υγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας  το 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της 7ης αξιολόγησης του μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής, αναμένεται να 

κυμανθεί γύρω στο 1,4% σε πραγματικούς όρους, ενώ το 2017 και το 2018 προβλέπεται να 

επιταχυνθεί στο 2,0% και 2,2% αντίστοιχα. Λαμβανομένων υπόψη όμως των 

αναμενόμενων καλύτερων επιδόσεων του 2015, η πρόβλεψη του Τπουργείου 

Οικονομικών για το 2016 είναι για ανάπτυξη της οικονομίας γύρω στο 1,8%, σε 

πραγματικούς όρους, και ακολούθως το 2017 και 2018 να επιταχυνθεί γύρω στο 2-2,2%. 

την αγορά  εργασίας, από το 2016 και μετέπειτα, η ανεργία αναμένεται να παρουσιάσει 

τάσεις αποκλιμάκωσης. Για το 2016 το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να περιορισθεί γύρω 

στο 15%, το 2017 στο 13,7% και το 2018 στο 12,4%.  

Ο πληθωρισμός προβλέπεται το 2016 να αυξηθεί στο 0,9% λόγω της αναμενόμενης αύξησης 

της ιδιωτικής ζήτησης. Για το 2017 και 2018, ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να ανέλθει 

στο 1,3% και 1,5% αντίστοιχα, λόγω περαιτέρω ενδυνάμωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας καθώς και της εξάλειψης των επιπτώσεων από την πτώση των τιμών των 

ενεργειακών προϊόντων.  
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Πίνακας 2: Οικονομικοί Δείκτες/ Προβλέψεις 2015-2018, 

(μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής – 7η αξιολόγηση) 

      Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

τα πλαίσια της ομαλοποίησης της κατάστασης της οικονομίας, ο ρυθμός πληθωρισμού για 

το 2016 προβλέπεται να ανέλθει στο 0,9%, ενώ για το 2017 και το 2018 προβλέπεται να 

αυξηθεί γύρω στο 1,3% και 1,5% αντίστοιχα.  

την αγορά  εργασίας, από το 2016 και μετέπειτα η ανεργία αναμένεται να παρουσιάσει 

τάσεις αποκλιμάκωσης. Για το 2016 το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κυμανθεί γύρω 

στο 15%, το 2017 στο 13,7% και το 2018 στο 12,4%.  

Σαυτόχρονα όμως, επισημαίνονται δυνητικοί  κίνδυνοι αποσταθεροποίησης της 

οικονομίας, όπως η πορεία του τραπεζικού τομέα και οι εξελίξεις σε σχέση με το ύψος των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, η κυπριακή οικονομία δύναται να επηρεαστεί από 

τυχόν νέα επιδείνωση των σχέσεων Ε.Ε και Ρωσίας, όπως και από την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας 

1.3  Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 

Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Σαμείου2, ο ρυθμός 

ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 3,3% το 2015, 

οριακά χαμηλότερο από το ρυθμό ανάπτυξης του 2014 ύψους 3,4%. Για το 2016, ο 

παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να επιταχυνθεί και να φθάσει στο 3,8%.  

τις ανεπτυγμένες οικονομίες ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με τις 

προβλέψεις, λόγω βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και της αύξησης του διαθέσιμου 

εισοδήματος. ΄ αντίθεση, ο ρυθμός ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες παρουσιάζει 

επιβράδυνση λόγω μείωσης των τιμών των πρώτων υλών, του πετρελαίου και της 

παραγωγής.  

Η πολιτική αστάθεια που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τη Ρωσία συνέχισε να υφίσταται, 

επηρεάζοντας αναπόφευκτα και την κυπριακή οικονομία, δεδομένης της σύνδεσης των δύο 

                                                           
2 World Economic Outlook, Update, July 2015. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) -2,3 0,5 1,4 2,0 2,2 

Πληθωρισμός ΕΔΣΚ (%)   -0,3 -1,0 0,9 1,3 1,5 

Ανεργία (%) 16,1 16,0 15,0 13,7 12,4 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% ΑΕΠ) -0,2 -0,9 -0,1 0,5 1,1 

Πρωτογενές Ισοζύγιο (% ΑΕΠ) 2,6 1,9 2,4 2,8 3,3 
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οικονομιών, κυρίως σε σχέση με τον τομέα του τουρισμού. ημειώνεται όμως ότι, η μείωση 

του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη και 

αντισταθμίστηκε από αυξήσεις στις αφίξεις τουριστών από χώρες της Ευρώπης και το 

Ισραήλ.  

Η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον 

κόσμο αφού παράγει περίπου το 14% του παγκόσμιου ΑΕΠ, έχει προκαλέσει νέα 

αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Αν και είναι περιορισμένη η συμμετοχή ξένων 

επενδυτών στις κινεζικές αγορές, η ελεύθερη πτώση των κινεζικών χρηματιστηρίων 

μεταδόθηκε και σε χρηματιστήρια άλλων χωρών. Για αντιμετώπιση της κρίσης, οι κινεζικές 

αρχές προέβησαν σε υποτίμηση του γουάν, μείωση των επιτοκίων και χαλάρωση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες.  

ημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 διαδραμάτισε και 

η Ελλάδα, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την κατάληξη του δεύτερου προγράμματος 

στήριξης από την ΕΕ, την ΕΚΣ και το ΔΝΣ, με αποκορύφωμα τα σενάρια για έξοδο της 

Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ μετά και την εκπνοή της παράτασης του προγράμματος 

στις 30 Ιουνίου 2015. Σελικά, μετά την κατάληξη για ένα τρίτο πρόγραμμα στήριξης, η 

κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.    

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται βελτίωση του οικονομικού κλίματος 

της Ευρωζώνης, με το ρυθμό ανάπτυξης να αναμένεται να ανέλθει στο 1,5% το 2015 σε 

σύγκριση με 0,8% το 2014, λόγω κυρίως της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, της 

υποτίμησης του ευρώ αλλά και της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας για την 

εφαρμογή ενός μεγαλόπνοου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης συνολικού ύψους 1,3 

τρισεκατομμυρίων ευρώ σε περίοδο δεκαοκτώ μηνών. Για το 2016, ο ρυθμός ανάπτυξης 

προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 1,7%.  

Η ανεργία στην Ευρωζώνη αναμένεται το 2015 να μειωθεί οριακά στο 11,1% του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε σύγκριση με 11,5% το 2014, ενώ το 2016 προβλέπεται να 

μειωθεί στο 10,6%. Σα ποσοστά ανεργίας διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις ηλικιακές 

ομάδες και τη διάρκεια της ανεργίας καθώς και κατά γεωγραφική περιοχή. 

ημειώνεται επίσης ότι,  παρά την αρχική σημαντική ανατίμηση του ευρώ έναντι του 

ρουβλίου λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Ρωσία, η τάση αυτή στη συνέχεια 

ανατράπηκε. Από την άλλη πλευρά, το ευρώ υποτιμήθηκε σημαντικά έναντι του δολαρίου 

και της στερλίνας, καθιστώντας την ευρωπαϊκή αγορά πιο ανταγωνιστική στις χώρες αυτές.   

Σο Ηνωμένο Βασίλειο, χώρα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει σημαντικές 

οικονομικές σχέσεις, το 2015 προβλέπεται να έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, ενώ για το 2016, ο 

ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται στο 2,2%. 

Σέλος, η μεταναστατευτική κρίση που έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις για την 

Ευρώπη, αναμένεται να έχει βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από δημοσιονομική άποψη λόγω 
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των αυξημένων πιέσεων για δαπάνες από τα κράτη που υποδέχονται τους μετανάστες. 

Ήδη χώρες όπως η Αυστρία και η Ιταλία, έχουν ζητήσει να θεωρηθεί η ροή μεταναστών ως 

έκτακτο γεγονός για να δικαιούνται να παρεκκλίνουν προσωρινά από τους 

δημοσιονομικούς τους στόχους. Επίσης, χώρες της ΕΕ με πολύ ψηλή ανεργία που δέχονται 

μετανάστες, λ.χ. η Ελλάδα, δεν μπορούν να απορροφήσουν τους μετανάστες στην 

οικονομία και να καρπωθούν τα όποια δυνητικά οφέλη. Μεσοπρόθεσμα, όμως, οι 

επιδράσεις θα είναι θετικές, λόγω της αύξησης του εργατικού δυναμικού χωρών της ΕΕ οι 

οποίες αντιμετωπίζουν γήρανση πληθυσμού. Αυτή η δημογραφική αλλαγή αποτελεί θετικό 

παράγοντα για το δυνητικό ΑΕΠ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με αναλύσεις, η 

μετανάστευση θα οδηγήσει στην αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της Γερμανίας 

κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

2.1  Δημοσιονομικές εξελίξεις 2014-2015 

Σο δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης το 2014 σημείωσε ουσιαστική 

βελτίωση και περιορίστηκε στο -0,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα 4,9% τον 

προηγούμενο χρόνο. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της πλήρους εφαρμογής σε ετήσια 

βάση των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόστηκαν κατά το 2013 και το 2014 

αλλά και του καθορισμού ενός μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής στη 

βάση των μακροοικονομικών προβλέψεων με δεσμευτικές ανώτατες οροφές δαπανών ανά 

υπουργείο.  

Η πιο πάνω βελτίωση αντικατοπτρίζεται και στο πρωτογενές ισοζύγιο το οποίο 

μετατράπηκε σε πλεονασματικό φθάνοντας το 2,6% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα 

ύψους 1,8% το 2013. 

Σο δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2014, προσαρμοσμένο κυκλικά, υπολογίζεται σε 

πλεονασματικό της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους 2,7% τον 

προηγούμενο χρόνο, ενώ το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο μετατράπηκε σε 

πλεονασματικό ύψους σε 3,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα της τάξης του 1,7% του 

ΑΕΠ. Ψς εκ τούτου, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης 

απόκλισης του ΑΕΠ από το δυνητικό (-5,2 ως ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ), το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο σε κυκλικούς και διαρθρωτικούς όρους παρουσίασε ψηλό 

πλεόνασμα (διόρθωση της τάξης των 2,7 και 3,4 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα). 

Διάγραμμα 8: Δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης και 
κυκλικά διορθωμένο δημοσιονομικό ισοζύγιο 

 

 
 



     

15 

 

Σο δημόσιο χρέος ανήλθε στα €18.818 εκ. κατά το τέλος του 2014, δηλαδή 107,5% του ΑΕΠ, 

σε σύγκριση με €18.518 εκ. το 2013, δηλαδή 102,2% του ΑΕΠ. Η αύξηση αυτή προήλθε 

κυρίως λόγω επιπρόσθετου δανεισμού, ο οποίος συνέτεινε και στη συσσώρευση ρευστών 

διαθεσίμων. 

Διάγραμμα 9: Δημόσιο χρέος, % ΑΕΠ, 2010-2018*  

 

       *2015-2018: Δημοσιονομικές προβλέψεις του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής (7η αξιολόγηση) 

Σο δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 

2015 παρουσίασε πλεόνασμα ύψους €38,5 εκ. ή 0,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κατά την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, το δημοσιονομικό ισοζύγιο παρουσίαζε 

πλεόνασμα ύψους €57,1 εκ. ή 0,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

Διάγραμμα 10: Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, % ΑΕΠ, 2010-2018 
 

 
             *2015-2018: Δημοσιονομικές προβλέψεις του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής (7η αξιολόγηση) 
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υγκεκριμένα, τα έσοδα κρατικού προϋπολογισμού κατά την αναφορά περίοδο ανήλθαν 

στα €3.865 εκ. σε σύγκριση με €3.933 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους 

σημειώνοντας μείωση της τάξης του 1,7%, εξέλιξη η οποία οφείλεται κυρίως στην καταβολή 

μειωμένου μερίσματος από την Κεντρική Σράπεζα Κύπρου και τη μειωμένη απόδοση των 

εσόδων από τη λογιζόμενη διανομή κερδών εταιρειών και της φορολόγησης των τόκων 

κατά το τρέχον έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο. 

Όσον αφορά το σκέλος των δημοσίων δαπανών αυτό παρουσιάζει συρρίκνωση της τάξης 

του 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι δαπάνες για την υπό 

αναφορά περίοδο σε απόλυτους αριθμούς περιορίστηκαν στα €3.826 εκ. σε σύγκριση με 

€3.875 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2014. Μείωση παρουσιάζουν όλες σχεδόν οι 

κύριες κατηγορίες δαπανών.  

Πίνακας 3: Δημόσια Οικονομικά Γενικής Κυβέρνησης (ΕΟΛ 2010) 

(εκατομμύρια €)  
  Ιανουάριος-Ιούλιος   1ο Εξάμηνο 2015 

    2014 2015 Μεταβολή   
Στόχος 
(6η αξ.) 

Τελικά 
Στοιχεία Μεταβολή 

                  

1.  ύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης   3.933 3.865 -68   3.053 3.159 106 

Υόροι στην παραγωγή και εισαγωγές   1.465 1.495 30   1.184 1.224 40 

Σρέχοντες φόροι στο εισόδημα-πλούτο   971 902 -69   677 662 -15 

Κοινωνικές εισφορές   894 908 14   772 776 5 

Άλλα  έσοδα   601 556 -45   420 495 75 
                  

2. ύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης   3.875 3.826 -49   3.252 3.190 -62 

ύνολο τρεχόντων εξόδων   3.667 3.613 -53   3.078 3.022 -56 

εκ των οποίων                 

α. Ενδιάμεση κατανάλωση   350 319 -31   266 263 -4 

β. Απολαβές Προσωπικού   1.235 1.215 -20   1.050 1.045 -6 

γ. Κοινωνικές παροχές   1.480 1.426 -54   1.258 1.228 -30 

δ. Σόκοι πληρωτέοι   322 345 22   238 234 -4 

ε. Επιδοτήσεις   48 48 0   43 43 0 

ζ. Άλλα τρέχοντα έξοδα    232 260 29   222 210 -13 

 ύνολο εξόδων Κεφαλαίου   209 213 4   174 168 -6 
                  

Δημοσιονομικό Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα(+)   57 39 -19   -199 -31 168 

% του ΑΕΠ   0,3 0,2 -0,1   -1,1 -0,2 1,0 

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης   380 383 4   39 203 164 

% του ΑΕΠ   2,2 2,2 0,0   0,2 1,1 0,9 
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Διάγραμμα 11: ύνολο εσόδων-εξόδων & δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο 

 

 

Ψς αποτέλεσμα των πιο πάνω, το πρωτογενές ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό και ανήλθε 

στα €383 εκ. κατά την υπό αναφορά περίοδο, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €380 εκ. 

την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.  

ύμφωνα με τις δημοσιονομικές προβλέψεις του προγράμματος μακροοικονομικής 

προσαρμογής (7η αξιολόγηση3) για ολόκληρο το 2015, το πλεόνασμα του πρωτογενούς 

ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει τα €334 εκ.  (1,9% του ΑΕΠ), το 

οποίο αντιστοιχεί σε δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 0,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

ημειώνεται πως το 20144 το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής 

Κυβέρνησης ανήλθε στα €455 εκ. (2,6% του ΑΕΠ) και το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 

0,2%του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε παράγοντες όπως το χαμηλότερο 

μέρισμα από την Κεντρική Σράπεζα της Κύπρου, τις αποζημιώσεις που επωμίστηκε το 

κράτος από τον τερματισμό της λειτουργίας των Κυπριακών Αερογραμμών καθώς και τις 

επιπτώσεις στα έσοδα από την εφαρμογή της οδηγίας θέσπισης πλαισίου για την 

ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων 

(BRRD) και του κανονισμού σχετικά με την επιβολή ΥΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  

ύμφωνα με τις πιο πάνω προβλέψεις, το δημόσιο χρέος για το 2015 εκτιμάται να φθάσει 

στο 106,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 107,5% το τέλος του προηγούμενου 

χρόνου.  

Με βάση τα μέχρι στιγμής δημοσιονομικά αποτελέσματα για το 2015, οι πιο πάνω 

δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχοι που έχουν τεθεί αναμένεται να υπερκαλυφθούν 

με σημαντικά περιθώρια. υγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του 

Τπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2015 προβλέπεται να 

κυμανθεί γύρω στο 0,5% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να είναι 

πλεονασματικό, της τάξης του 2,3% του ΑΕΠ.   

                                                           
3 Ιούλιος 2015. 
4 Εξαιρουμένης της ανακεφαλαιοποίησης της υνεργατικής Κεντρικής Σράπεζας ύψους €1.5 δισ. 
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Η δημοσιονομική πολιτική που έχει υιοθετηθεί και αντικατοπτρίζεται στον 

Προϋπολογισμό του 2016 και το ΜΔΠ 2016-2018 δεν είναι πλέον περιοριστική αλλά 

ουδέτερη, παρέχοντας έτσι τόνωση στους ήδη θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. 

Ψς εκ τούτου δεν απαιτείται η προώθηση περαιτέρω μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης 

για επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων και τοποθέτησης του δημόσιου χρέους σε πτωτική 

τροχιά.  

2.2  Δημοσιονομικοί στόχοι 2016-2018 5 

ύμφωνα με το μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής της 7ης αξιολόγησης, το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο του 2016 προβλέπεται να είναι οριακά  ελλειμματικό και να μην 

ξεπεράσει το 0,1%, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σο πρωτογενές ισοζύγιο, αναμένεται να είναι 

πλεονασματικό και να κυμανθεί το 2016 γύρω στο 2,4% του ΑΕΠ. 

υγκεκριμένα προβλέπεται ότι, τα έσοδα κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 θα 

φτάσουν στα €6.951 εκ. σε σύγκριση με €6.892 εκ. για το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 

ύψους 0,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε εκτίμηση για αύξηση εισπράξεων 

κοινωνικών εισφορών, καθώς και από αύξηση εισπράξεων φόρων εισοδήματος, 

αντικατοπτρίζοντας την αναμενόμενη βελτίωση στην αγορά εργασίας και τη σταδιακή 

ανάπτυξη στην οικονομία.  

Όσον αφορά τις δημόσιες πρωτογενείς δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι, 

για το 2016 θα μειωθούν οριακά στα €6.518 εκ. σε σύγκριση με €6.558 εκ. σημειώνοντας 

οριακή μείωση ύψους 0,6%. Η μείωση στις πρωτογενείς δαπάνες οφείλεται κυρίως στη 

μείωση των δαπανών για το προσωπικό. 

Με βάση τα πιο πάνω, προβλέπεται ότι, το 2016 δημόσιο χρέος θα ανέλθει στα €18,7 δις και 

ως ποσοστό του ΑΕΠ θα περιορισθεί στο  105,1%, σε σύγκριση με 106,3% τον προηγούμενο 

χρόνο. Σο δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2017, προβλέπεται να είναι πλεονασματικό 

της τάξης του 0,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο προβλέπεται επίσης 

πλεονασματικό, της τάξης του 2,8% του ΑΕΠ. Σο 2018 το δημοσιονομικό ισοζύγιο 

αναμένεται να είναι πλεονασματικό και να ανέλθει στο 1,1% του ΑΕΠ ενώ το πρωτογενές 

ισοζύγιο αναμένεται να είναι πλεονασματικό, τουλάχιστον της τάξης του 3,3% του ΑΕΠ.  

Η αναμενόμενη μείωση των δαπανών για τόκους λόγω μείωσης του μέσου κόστους 

δανεισμού σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση στα έσοδα λόγω βελτίωσης του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος δημιουργεί τις συνθήκες για λελογισμένη αύξηση των 

επενδυτικών δαπανών με θετικές προεκτάσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη.    

Περαιτέρω, η ανακατανομή των πιστώσεων δημιουργεί τα περιθώρια για επιτάχυνση των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και την ενσωμάτωση αναπτυξιακών έργων 

                                                           
5 Οι δημοσιονομικοί στόχοι για την περίοδο 2016-18, δεν περιλαμβάνουν τα αναμενόμενα μερίσματα από την 
Κεντρική Σράπεζα Κύπρου. 
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προτεραιότητας για ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας. Σαυτόχρονα, έμφαση 

δίδεται στις προτεραιότητες πολιτικής που κυρίως αφορούν συγχρηματοδοτούμενα 

αναπτυξιακά έργα των προγραμματικών περιόδων  2007-2013 και 2014-2020, αλλά και 

πρόσθετα ώριμα αναπτυξιακά έργα που έχουν τροχοδρομηθεί σε όλες τις επαρχίες στα 

πλαίσια τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και πολιτικές κοινωνικής 

συνοχής στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας. 

2.3  Διαχείριση χρέους και χρηματοδότηση 

Μέχρι το τέλος του 2015, το δημόσιο χρέος αναμένεται να ανέλθει γύρω στα 18,8 δισ. ευρώ. 

Σο 62% του χρέους αποτελείται από επίσημα δάνεια, κυρίως από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό ταθερότητας, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων 

και το Διεθνές Νομισματικό Σαμείο. Ακόμη, 4% του χρέους είναι δάνεια από ιδιωτικές 

πηγές. Σο υπόλοιπο χρέος είναι εμπορεύσιμο υπό μορφή κυβερνητικών τίτλων εσωτερικού 

και εξωτερικού (περίπου 15% και 19% του δημόσιου χρέους αντίστοιχα). 

Σο μέσο σταθμικό επιτόκιο υπολογίζεται ότι έχει μείνει σταθερό κατά τη διάρκεια του έτους 

γύρω στο 3,1%, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα για το κυμαινόμενο επιτόκιο (σε σχέση με 

4,2% το τέλος του 2012). Η μέση σταθμική διάρκεια έχει αυξηθεί ελαφρώς από τις αρχές του 

έτους από 8 έτη στα 8,1 έτη (σε σχέση με μέση σταθμική διάρκεια 4,7 έτη το τέλος του 2012). 

Οι βασικοί δείκτες κινδύνου χρέους αναμένεται να παραμείνουν σε παρόμοια επίπεδα 

κατά το 2016 εφόσον οι λήξεις χρέους, που θα είναι κυρίως εμπορεύσιμο, θα 

χρηματοδοτηθούν κυρίως από άλλο εμπορεύσιμο χρέος από τις αγορές. Σαυτόχρονα όμως 

θα καταβληθεί προσπάθεια όπως η μέση διάρκεια του εμπορεύσιμου χρέους αυξηθεί μέσω 

των νέων εκδόσεων. 

Κρατική χρηματοδότηση για το 2015 

Από το Υεβρουάριο του 2015, μετά από αρκετούς μήνες (Ιούλιος 2012), έχει 

επαναλειτουργήσει μέσω δημοπρασιών η αγορά εγχώριων Γραμματίων Δημοσίου. 

Μηνιαίως δημοπρατείται ποσό γύρω στα €200 εκ. σε εκδόσεις των 30 ημερών, 3 μηνών και 

6 μηνών. Η απόδοση των 3-μηνων Γραμματίων Δημοσίου υποχώρησε από 2,96% στην 

πρώτη έκδοση στο 1,87% στην τελευταία έκδοση του μήνα επτεμβρίου. 

Σο Μάιο εκδόθηκε ομόλογο αναφοράς στις διεθνείς αγορές υπό το πρόγραμμα ΕΜΣΝ 

(Euro Medium Term Note) ύψους 1 δισ. ευρώ. Σο ομόλογο είναι 7-ετούς διάρκειας και 

εκδόθηκε με απόδοση 4,00% και ονομαστικό επιτόκιο 3,875%. Οι επενδυτές ήταν κυρίως 

διαχειριστές ταμείων (45%) και ταμείων αντιστάθμισης κινδύνου (40%). Γεωγραφικά, οι 

επενδυτές προήλθαν κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (62%) και από τη Γερμανία, 

Αυστρία και Ελβετία (15%). 

Η έκδοση ήταν η δεύτερη μετά την υπαγωγή της Κύπρου σε πρόγραμμα, αφού είχε 

προηγηθεί έκδοση πενταετούς ομολόγου EMTN ύψους €750εκ τον Ιούνιο του 2014 και 
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αφού προηγουμένως είχε γίνει έκδοση €100εκ με ιδιωτική τοποθέτηση στη διεθνή αγορά. Οι 

πιο πάνω εκδόσεις επέτρεψαν την αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του ομολόγου 

ανακεφαλαιοποίησης της Σράπεζας Κύπρου, αρχικού ύψους περίπου €2 δις, με απόδοση 

5,15% και αρχική λήξη το 2017, βελτιώνοντας έτσι τόσο το μέσο κόστος όσο και το 

χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. 

Διάγραμμα 12: Απόδοση ομολόγου λήξεως 2020  

 

Οι μηνιαίες εκδόσεις ομολόγων για φυσικά πρόσωπα συνεχίστηκαν με επιτυχία με 

άντληση €154 εκ. κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους. 

ε συνεδρία του Διοικητικού υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας τον 

Ιανουάριο 2015 πάρθηκε η απόφαση για αγορά κυβερνητικών τίτλων χωρών της 

Ευρωζώνης από τη δευτερογενή αγορά (Public Sector Purchase Programme) με 

ημερομηνία ισχύος τις 9 Μαρτίου 2015. Οι πρώτες αγορές κυβερνητικών τίτλων της 

Κύπρου πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο 2015 για το ποσό των €98 εκ. Με την ολοκλήρωση 

της 8ης αξιολόγησης του Προγράμματος οι αγορές αναμένεται να επαναρχίσουν εντός 

Οκτωβρίου 2015 για διάστημα μερικών εβδομάδων μέχρι την έναρξη της 9ης αξιολόγησης 

του Προγράμματος.  

Σον Ιούνιο εκταμιεύθηκαν ταυτόχρονα η 5η, 6η και 7η δόση του Διεθνούς Νομισματικού 

Σαμείου συνολικού ύψους €278 εκ. ενώ τον Ιούλιο εκταμιεύθηκαν €100 εκ. από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ταθερότητας.  Κατά τους μήνες επτεμβρίου και Οκτωβρίου θα 

εκταμιευθεί η 8η δόση από το Διεθνές Νομισματικό Σαμείο ύψους €126 εκ. και από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ταθερότητας ύψους €500 εκ. Οι συνολικές εκταμιεύσεις από ΕΜ 

και ΔΝΣ μέχρι σήμερα ήταν €6300 εκ. και €822 εκ. αντίστοιχα. 
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Με την προγραμματισμένη ολοκλήρωση του χρηματοοικονομικού προγράμματος και του 

τερματισμού της παραχώρησης χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

ταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Σαμείο στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016 

γίνεται πλέον απαραίτητη η πλήρης και συνεχής χρηματοδότηση του κράτους από τις 

κεφαλαιαγορές.  

2.4 Ανάλυση βιωσιμότητας χρέους 

Λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών6, εκτιμάται 

ότι η αυξητική πορεία του δημόσιου χρέους θα αναστραφεί από το 2015 ακολουθώντας στη 

συνέχεια πτωτική πορεία, περιορίζοντάς το στο 105,1% του ΑΕΠ το τέλος του 2016. Από το 

2018 εκτιμάται ότι, το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κάτω του 100% του ΑΕΠ. υγκεκριμένα, 

για το 2017 εκτιμάται ότι το δημόσιο χρέος θα περιορισθεί στο 102,6% του ΑΕΠ, το 2018 θα 

μειωθεί στο 96,2% το ΑΕΠ και μέχρι το τέλος του 2020 αναμένεται να μειωθεί στο 88,3% του 

ΑΕΠ. ημειώνεται ότι, οι πιο πάνω εκτιμήσεις γίνονται κάτω από τις υποθέσεις του 

βασικού σεναρίου βιωσιμότητας του χρέους. 

Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους είναι στενά συνυφασμένη με την επίτευξη μέσου 

ρυθμού ανάπτυξης γύρω στο 2% και πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 2,5% 

ετησίως και με τις συνακόλουθες χρηματοδοτικές ανάγκες όπως εκτιμούνται σύμφωνα με 

το βασικό σενάριο. ημαντικές είναι, επίσης, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς 

της υγείας, των συντάξεων και των αποκρατικοποιήσεων που θα αυξήσουν το δυνητικό 

ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας βελτιώνοντας τις προοπτικές περαιτέρω μείωσης του 

δημόσιου χρέους απελευθερώνοντας σταδιακά χρηματοδοτικούς πόρους για ανάπτυξη και 

κοινωνική συνοχή. 

ύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) που διεξάγεται από το 

Τπουργείο Οικονομικών, το δημόσιο  χρέος κρίνεται  βιώσιμο σε όλα σχεδόν τα σενάρια 

που επεξεργάστηκαν, με εξαίρεση το σενάριο που χρησιμοποιεί ως μεταβλητή την 

πραγματική αύξηση του ΑΕΠ.  

Σα σενάρια ευαισθησίας σε σχέση με το βασικό σενάριο και τα αποτελέσματα έχουν ως 

ακολούθως:  

- Σο σενάριο 1  (αύξηση των πραγματικών επιτοκίων κατά ½ ποσοστιαία μονάδα) αν και 

παρουσιάζει απόκλιση από το βασικό σενάριο, το δημόσιο χρέος αποκλίνει μόλις κατά 4 

ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο το τέλος του 2020 αλλά ακολουθεί 

πτωτική πορεία και περιορίζεται κάτω από το 100% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2020, ως 

εκ τούτου το δημόσιο χρέος κρίνεται βιώσιμο. 

                                                           
6 Όπως έχουν εκτιμηθεί κατά την 7η αξιολόγηση του μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής. 
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- Σο σενάριο 2  (μείωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά ½ ποσοστιαία μονάδα) αποκλίνει 

σημαντικά από το βασικό σενάριο, με το δημόσιο χρέος να αποκλίνει κατά 25 περίπου 

ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο μέχρι το τέλος του 2020 

ακολουθώντας γενικά μια ανοδική τάση, ως εκ τούτου το δημόσιο χρέος κρίνεται μη 

βιώσιμο. 

- Σο σενάριο 3  (μείωση του πρωτογενούς ισοζυγίου κατά ½ ποσοστιαία μονάδα) αν και 

παρουσιάζει απόκλιση από το βασικό σενάριο, το δημόσιο χρέος αποκλίνει κατά 10 

ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο μέχρι το τέλος του 2020, αλλά 

ακολουθεί πτωτική πορεία με το δημόσιο χρέος να περιορίζεται στο 98,1% του ΑΕΠ το 

τέλος του 2020, ως εκ τούτου το δημόσιο χρέος κρίνεται βιώσιμο. 

- Σο σενάριο 4 με συνδυασμό των τριών πιο πάνω σεναρίων (αποκλίσεις κατά ¼ 

ποσοστιαίας μονάδας) αν και παράγει σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις σε σχέση με το 

βασικό σενάριο, με το δημόσιο χρέος να αποκλίνει κατά 13 περίπου ποσοστιαίες 

μονάδες του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο το 2020, εντούτοις το δημόσιο χρέος 

εξακολουθεί να διατηρεί μια πτωτική πορεία, ως εκ τούτου το δημόσιο χρέος κρίνεται 

βιώσιμο. 

Πίνακας 4: Ανάλυση βιωσιμότητας χρέους (% ΑΕΠ) 

                

(% ΑΕΠ) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
                

Βασικό σενάριο 
 

107,5 106,3 105,1 102,6 96,2 91,6 88,3 

1. Αυξημένο επιτόκιο κατά 
μισή μονάδα ετησίως 
 

107,5 107,1 106,7 104,9 99,1 95,2 92,5 

2. Μειωμένος ρυθμός 
ανάπτυξης κατά μισή μονάδα 
ετησίως 

107,5 108,9 111,1 112,5 110,3 110,8 113,3 

3. Μειωμένο πρωτογενές 
ισοζύγιο κατά μισή μονάδα 
ετησίως 

107,5 108,0 108,5 107,6 102,8 99,8 98,1 

4. υνδυασμός  των 1-3 πιο 
πάνω με αποκλίσεις της τάξης 
του ¼ μονάδας από βασικό 
σενάριο 

107,5 108,5 109,5 109,2 104,7 102,2 100,9 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

2.5  Φρηματοοικονομικές εξελίξεις 

Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα το 2015 συνέχισαν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

για τις εξελίξεις της ευρύτερης οικονομίας. Η σταθεροποίηση στις εκροές των καταθέσεων 

είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη άρση και των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στη 

διακίνηση κεφαλαίων προς το εξωτερικό (6 Απριλίου 2015) γεγονός που σηματοδότησε την 

περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό μας σύστημα. Ο χρηματοπιστωτικός 
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τομέας παρουσίασε ουσιαστική βελτίωση κυρίως από τον Οκτώβριο του 2014 και μετέπειτα, 

ενώ στηρίζεται πλέον πάνω σε πιο γερές και υγιείς βάσεις σε ότι αφορά κεφαλαιοποίηση, 

ρευστότητα και επικερδότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσίευση των θετικών αποτελεσμάτων της Άσκησης Προσομοίωσης 

Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σραπεζών και την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Σράπεζα (ΕΚΣ) για τις σημαντικότερες κυπριακές τράπεζες, στις 26 

Οκτωβρίου 2014, καθώς επίσης η ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, επέτρεψε 

τη σταδιακή ενδυνάμωση της διοχέτευσης δανείων προς την οικονομία. την αύξηση του 

νέου δανεισμού, συνέβαλε επίσης και η παροχή συγχρηματοδοτούμενων κεφαλαίων από 

την Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων (ΕΣΕ) προς τις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Όσον αφορά τις πιστώσεις, οι ετήσιες μεταβολές των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, 

κατέγραψαν αρνητικό ρυθμό μεταβολής 2,2% τον Ιούλιο του 2015 σε σύγκριση με πολύ 

μεγαλύτερο αρνητικό ρυθμό μεταβολής 8% τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους. Ο ρυθμός 

μεταβολής των πιστώσεων για οικιστικά δάνεια κυμαινόταν τον Ιούλιο του 2015 στο -2,4% 

και για καταναλωτικά δάνεια στο -1,1%. Όπως διαφαίνεται και από τα στοιχεία, τόσο τα 

εγχώρια νοικοκυριά όσο και οι εγχώριες επιχειρήσεις συνέχισαν τις προσπάθειες για 

διόρθωση των ισολογισμών τους, μέσω σχετικής συγκράτησης του δανεισμού. 

Οι διαδοχικές μειώσεις στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΣ με πιο πρόσφατη αυτή του 

επτεμβρίου του 2014, η ανακοίνωση της ΕΚΣ στις αρχές του έτους για διεύρυνση του 

προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, οι πιο πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΣ για 

συνέχιση της χρήσης και άλλων μη-συμβατικών (non-standard) μέτρων νομισματικής 

πολιτικής καθώς επίσης η αναθεωρημένη απόφαση της ΚΣΚ (Υεβρουάριος 2015) για 

μείωση του ανώτατου καταθετικού επιτοκίου, όπως καθορίζεται στον τύπο υπολογισμού 

των επιπρόσθετων κεφαλαίων των τραπεζών, κατά μία ποσοστιαία μονάδα (από 

Euribor+300 μ.β. σε Euribor+200 μ.β.) με ισχύ από τον Μάρτιο του 2015, συνέβαλαν στη 

διατήρηση της πτωτικής πορείας των εγχώριων καταθετικών επιτοκίων τόσο σε σχέση με το 

τέλος του 2014 όσο και με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Σα δανειστικά επιτόκια, παρά την αισθητή πτώση που παρουσίασαν σε σύγκριση με το 

τέλος του 2014, παρέμειναν σε υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα καταθετικά επιτόκια, 

κυρίως λόγω του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του αυξημένου κινδύνου 

των τραπεζών για παραχώρηση νέου δανεισμού. Η εντατικοποίηση των αναδιαρθρώσεων 

των δανείων, η συνέχιση της επιτυχούς εφαρμογής του Μνημονίου, καθώς επίσης και τα 

συγχρηματοδοτούμενα δάνεια από την ΕΣΕ, αναμένεται να βοηθήσουν στην περαιτέρω 

μείωση των εγχώριων δανειστικών επιτοκίων στο εγγύς μέλλον. 
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Διάγραμμα 13: Επιτόκια σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες) 

(κυμαινόμενου επιτοκίου και  αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους)   

  
       Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές 

       * ΜΧΕ: Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 

ημαντικό γεγονός για το 2015 αποτελεί επίσης η ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας 

και του νόμου των εκποιήσεων, αφού αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για 

τις τράπεζες για εντατικοποίηση των αναδιαρθρώσεων, σταδιακή μείωση των μη-

εξυπηρετούμενων δανείων και στη συνέχεια αύξηση του ρυθμού χορήγησης νέων δανείων.  

Καταληκτικά, παράγοντες όπως η πλήρης άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στη 

διακίνηση κεφαλαίων με το εξωτερικό και η σταθεροποίηση των εκροών σε συνδυασμό με 

τις συνεχιζόμενες θετικές αξιολογήσεις της Σρόικας για την κυπριακή οικονομία, 

αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών 

στον κυπριακό τραπεζικό τομέα και στην προσπάθεια ανάκαμψης της εγχώριας 

οικονομίας. 

 

 

 

Δεκέμβριος 
2004

Δεκέμβριος 
2008

Δεκέμβριος 
2012

Αύγουστος 
2015

Δάνεια σε νοικοκυριά: 
Καταναλωτικά δάνεια 

8,55 7,84 6,83 4,76

Δάνεια σε νοικοκυριά: 
Οικιστικά δάνεια

7,30 6,47 5,32 3,35

Δάνεια σε ΜΦΕ*: Λοιπά 
δάνεια έως ΕΤΡΨ 1 εκ.

7,92 7,26 7,29 4,58

Δάνεια σε ΜΦΕ*: Λοιπά 
δάνεια άνω του ΕΤΡΨ 1 εκ. 

7,92 5,93 6,70 3,56
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΙΔΙΨΞΕΙ 

Ο Προϋπολογισμός του 2016 και το ΜΔΠ 2016-2018 είναι προσαρμοσμένα στις τρέχουσες 

εξελίξεις στηρίζοντας την εδραίωση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας η οποία 

άρχισε να παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς από τις αρχές του 2015.  

Ο κύριος στρατηγικός στόχος που τέθηκε από την αρχή του προγράμματος ήταν η 

επαναφορά της μακροοικονομικής σταθερότητας για ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην 

κυπριακή οικονομία. Η απόδοση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής 

είναι πολύ ενθαρρυντική και οι ενδείξεις της διόρθωσης είναι εμφανείς. υγκεκριμένα, η 

οικονομία παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης με τάσεις επιτάχυνσης, ο χρηματοπιστωτικός 

τομέας έχει σταθεροποιηθεί, οι ανισορροπίες στα δημόσια οικονομικά έχουν βασικά 

διορθωθεί και το δημόσιο χρέος τίθεται σε πτωτική τροχιά. Η ανεργία παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα αλλά οι τάσεις αύξησης της έχουν υποχωρήσει, ενώ η απασχόληση παρουσιάζει 

τάσεις αύξησης. 

Παραμένει στόχος η διατήρηση των θετικών προοπτικών που έχουν δημιουργηθεί με 

διατήρηση του κλίματος μακροοικονομικής σταθερότητας και περαιτέρω εδραίωσης της 

εμπιστοσύνης τόσο των επενδυτών όσο και των καταναλωτών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι στόχοι περιλαμβάνουν την ομαλή έξοδο της Κύπρου από το 

πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, την αντιμετώπιση του ψηλού ποσοστού των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων, την προώθηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

που είναι απαραίτητες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τόνωση της ρευστότητας, 

καθώς και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν τις προοπτικές των επενδύσεων και της αγοράς 

εργασίας.   

3.1 Μακροοικονομική σταθερότητα 

Η σταθερότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον με θετικές προοπτικές αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η προσήλωση στη διατήρηση των δημοσιονομικών 

επιτεύξεων και υιοθέτησης μιας ουδέτερης δημοσιονομικής πολιτικής και λελογισμένης  

πολιτικής μισθών θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.  

Ο Προϋπολογισμός 2016 έχει αναπτυξιακή χροιά και μαζί με το Μεσοπρόθεσμο 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-2018 είναι συνυφασμένος με την επίτευξη των κατάλληλων 

πρωτογενών πλεονασμάτων (το πλεόνασμα που προκύπτει αν εξαιρέσουμε από τα έξοδα 

του κράτους την εξυπηρέτηση του χρέους). Η διασφάλιση πρωτογενών πλεονασμάτων 

αυξάνει τις προοπτικές βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, εφόσον υποδηλοί ότι δεν 

δημιουργούνται πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες.   
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3.2 Φρηματοοικονομική σταθερότητα 

Ένα υγιές τραπεζικό σύστημα που να εμπνέει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να 

επιτελεί τον κύριο σκοπό του που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, 

είναι ο δεύτερος άξονας πολιτικής. Η μεγάλη προσπάθεια που έγινε στα πλαίσια του 

μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής πέτυχε μια σημαντική αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού τομέα, με αποκορύφωμα την άρση όλων των εναπομείναντων περιορισμών στη 

διακίνηση κεφαλαίων τον Απρίλιο του 2015.   

Προκλήσεις στον τραπεζικό τομέα εξακολουθούν να υφίστανται, με σημαντικότερη το 

πολύ ψηλό ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). Έχουν αναληφθεί 

πολλαπλές δράσεις που αναμένεται να βοηθήσουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του 

θέματος με την εισαγωγή κινήτρων για τη ρύθμιση των προβληματικών αυτών δανείων. Σο 

όλο πλαίσιο έχει ενισχυθεί από την εισαγωγή ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου 

αφερεγγυότητας και εκποίησης ακινήτων που ψηφίστηκαν μέσα στο 2015, την εισαγωγή 

του θεσμού της τραπεζικής διαμεσολάβησης, την αναθεώρηση του Κώδικα υμπεριφοράς 

της Κεντρικής Σράπεζας για το Φειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές 

δυσκολίες, την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την έκδοση των τίτλων ακίνητης 

ιδιοκτησίας αγοραστών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τους πωλητές, 

καθώς και την αναμενόμενη ψήφιση νομοσχεδίου που ρυθμίζει την πώληση δανείων από 

τα τραπεζικά ιδρύματα σε τρίτους. Η αποκλιμάκωση των ΜΕΔ θα επέλθει σταδιακά με τις 

θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας που βελτιώνουν περαιτέρω τις προσδοκίες.  

τα πλαίσια των προσπαθειών αποκλιμάκωσης των ΜΕΔ προωθήθηκαν φορολογικά μέτρα 

για την ενθάρρυνση των αναδιαρθρώσεων, με την απαλλαγή δανειστών από όλους τους 

φόρους που προκύπτουν κατά την αναδιάρθρωση και μεταβίβαση του ακινήτου.  

3.3 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

Οι κυπριακές αρχές έχουν προχωρήσει, ή βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογής  

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 

της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και  

ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. 

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Διοίκησης 

τρατηγική επιδίωξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης είναι η δημιουργία μιας 

ευέλικτης, αποτελεσματικής και παραγωγικής δημόσιας διοίκησης. Σο μεταρρυθμιστικό 

σχέδιο για οριζόντιες δράσεις περιλαμβάνει πρόνοιες για τη διαχρονική εξέλιξη των 

μισθών στο δημόσιο τομέα, το σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών των δημοσίων 

υπαλλήλων και την ευελιξία στην κινητικότητα των υπαλλήλων μέσα στη δημόσια 

υπηρεσία. υγκεκριμένα, στις 26 Αυγούστου 2015, εγκρίθηκαν από το Τπουργικό 
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υμβούλιο τα πέντε νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας 

με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. 

υγκεκριμένα, πρόκειται για νομοσχέδια που αφορούν μεταρρυθμίσεις στα θέματα 

διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας, οι 

κυριότερες πρόνοιες των οποίων παρατίθενται πιο κάτω7:  

1. Νέες διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και τις 

κατηγορίες των θέσεων με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο - Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»:  

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η τροποποίηση του βασικού Νόμου περί 

Δημόσιας Τπηρεσίας με σκοπό: 

 την ανάθεση στην ΕΔΤ της αρμοδιότητας της παρακολούθησης της ορθής 

εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων, 

 την εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων από την ΕΔΤ για τη διασφάλιση στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό συμμόρφωσής της με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές 

που διέπουν την επιλογή προσωπικού, 

 την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας θέσεων με σκοπό την ενίσχυση/ενθάρρυνση 

της κινητικότητας, των «θέσεων Διατμηματικής Προαγωγής», που αφορά τις 

επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις στην Κλ. Α13(ιι), τις οποίες θα μπορούν, 

πλέον, να διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια 

υπηρεσία στο αμέσως κατώτερο βαθμολογικό επίπεδο, νοουμένου ότι κατέχουν τα 

απαιτούμενα ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα και σχετική πείρα. 

2. Αλλαγές στο σύστημα προαγωγών και διορισμού σε ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία - 

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή 

και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2015»:  

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις για την αξιολόγηση και επιλογή 

υποψηφίων από την ΕΔΤ σε ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίες 

βασίζονται σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία και με τις οποίες καθορίζονται 

συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και βαρύτητα για κάθε ένα από 

αυτά, με στόχο τη βέλτιστη αξιολόγηση της επάρκειας και των ικανοτήτων/δεξιοτήτων 

τους με αντικειμενικό, διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.  

3. Κατάργηση της προφορικής εξέτασης ενώπιον της ΕΔΥ για την πλήρωση μη επιστημονικών 

θέσεων εισδοχής (με αρχική βαθμίδα που δεν υπερβαίνει την Κλ. Α2-Α5-Α7(ιι), Κλ. Α5-Α7-Α8) - 

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»:  

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η τροποποίηση του βασικού Νόμου με σκοπό 

να ρυθμιστεί ότι για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η 

                                                           

7 Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης της 

Προεδρίας (www.reform.gov.cy).  
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αρχική Κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για 

τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα 

τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, δεν θα διεξάγεται προφορική εξέταση από την 

ΕΔΤ, εκτός μόνο κατ’ εξαίρεση και νοουμένου ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι 

πρέπει να δικαιολογούνται επαρκώς από την ΕΔΤ.  

4. Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων - Προσχέδιο Κανονισμών με 

τίτλο: «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2015»:  

Με το προωθούμενο προσχέδιο Κανονισμών εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης της 

απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων το οποίο συνδέεται με την υπηρεσιακή ανέλιξη των 

υπαλλήλων σε θέσεις προαγωγής και που επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση της 

απόδοσής όλων των υπαλλήλων όλων των βαθμίδων. 

5. Κρατικό Μισθολόγιο - Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κρατικού Μισθολογίου (Προσαυξήσεις, 

Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και 

των Εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας) Νόμος του 2015»:  

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο: 

 προωθείται η εισαγωγή ενός μηχανισμού που διασφαλίζει τη διατήρηση του ύψους 

του Κρατικού Μισθολογίου σε λογικά δημοσιονομικά πλαίσια και αποτρέπει την 

αύξησή του μέσω της αλόγιστης πρόσληψης νέων υπαλλήλων. Διασφαλίζει επίσης 

ότι σε περιόδους ύφεσης ή πολύ χαμηλής ανάπτυξης η αύξηση των μισθών θα 

λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά δεδομένα όπως αυτά εκφράζονται από τη 

μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ, 

 διασφαλίζεται ότι το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ θα καθορίζει το 

μέγιστο ποσοστό αύξησης του κρατικού μισθολογίου, συμπεριλαμβανομένων και 

νέων προσλήψεων.  

 

Επίσης, για την ενίσχυση της κινητικότητας προωθήθηκε νομοσχέδιο που επιτρέπει και 

ρυθμίζει την κινητικότητα των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.   

 

Παράλληλα με τα πιο πάνω, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αφορά και την 

αναδιάρθρωση των δομών των Τπουργείων/Τπηρεσιών και γενικότερα την παροχή 

καλύτερων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η Πρώτη Υάση μελετών που 

έχει ήδη ολοκληρωθεί, περιελάμβανε την Σοπική Αυτοδιοίκηση και τα πιο κάτω Τπουργεία 

με τους συνδεδεμένους τους ημικρατικούς οργανισμούς: 

- Τπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

- Τπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

- Σμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

- Τπουργείο Τγείας 

Μεταρρύθμιση της Διαχείρισης των Δημόσιων Οικονομικών  

Ο Προϋπολογισμός του 2016 όπως και το ΜΔΠ 2016 - 2018 ενσωματώνουν μεγάλο μέρος 

των μεταρρυθμίσεων της Διαχείρισης των Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ). Απώτερος 
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στόχος των μεταρρυθμίσεων είναι ο εκσυγχρονισμός του προϋπολογισμού στη βάση 

διεθνών βέλτιστων πρακτικών και, ειδικότερα, η μετατροπή του προϋπολογισμού από 

προϋπολογισμό εισροών σε προϋπολογισμό εκροών /αποτελεσμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται 

με την ετοιμασία προϋπολογισμού στη βάση δραστηριοτήτων οι οποίες θα 

αντικατοπτρίζουν τα στρατηγικά σχέδια των υπουργείων και θα αξιολογούνται στη βάση 

προκαθορισμένων δεικτών απόδοσης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα υλοποιηθούν σταδιακά 

σε φάσεις και θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή όταν θα είναι έτοιμη και η ανάλογη 

μηχανογραφική υποστήριξη του νέου συστήματος. τα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η 

μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. 

Κεντρικό σημείο της μεταρρύθμισης της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης αποτελεί ο περί 

της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος του 2014 (N. 

20(I)/2014) (νόμος-ομπρέλα). Με το νόμο αυτό θεσμοθετήθηκε το τριετές Μεσοπρόθεσμο 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ), το οποίο καθορίζει δεσμευτικές οροφές τόσο για το 

συνολικό κρατικό προϋπολογισμό, όσο και για τους προϋπολογισμούς των Τπουργείων. 

ημαντική, επίσης, ήταν η λειτουργία του Δημοσιονομικού υμβουλίου. 

Μεταρρύθμιση του υστήματος Τγείας 

Η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, με κύριο 

σκοπό την παροχή αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης για το σύνολο του 

πληθυσμού, με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. 

Η οικονομική και διοικητική αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων  αποτελεί το 

πρώτο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 

2016. Η ουσιαστική αυτονόμηση, σε συνδυασμό με τη λειτουργική και τη διαρθρωτική 

μεταρρύθμιση του Τπουργείου Τγείας και των συνδεδεμένων με αυτό οργανισμών, 

αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός Γενικού χεδίου Τγείας (ΓεΤ), το 

οποίο αποτελεί το δεύτερο βήμα της μεταρρύθμισης του τομέα.  

Μεταρρύθμιση Κοινωνικής Πολιτικής  

Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής είναι αναγκαίο συστατικό για την επιστροφή σε μια 

υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη. ε αυτά τα πλαίσια, εφαρμόζεται νέο σύστημα κοινωνικής 

πολιτικής στη βάση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας του κράτους. Βασική παράμετρος 

είναι η ενιαία διαδικασία ελέγχου και η καθιέρωση αξιόπιστων κριτηρίων για τους 

δικαιούχους. Παράλληλα, συνεχίζονται προγράμματα για ανέργους και νέους 

πτυχιούχους. 

Αποκρατικοποιήσεις 

ύμφωνα με το πρόγραμμα της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη βελτίωση 

της οικονομικής αποδοτικότητας κρατικών Οργανισμών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού 

και την ενθάρρυνση της εισροής κεφαλαίων για την ανάπτυξη υποδομών, έχει ετοιμασθεί 
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ένα σχέδιο αποκρατικοποιήσεων. Μέχρι σήμερα, το Τπουργικό υμβούλιο έχει κηρύξει 

τους πιο κάτω δημόσιους οργανισμούς/περιουσιακά στοιχεία ως φορείς/περιουσιακά 

στοιχεία υποκείμενα σε αποκρατικοποίηση: (α) Αρχή Σηλεπικοινωνιών Κύπρου, (β) 

Λιμάνι Λεμεσού, (γ) Φρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, (δ) Αρχή Κρατικών Εκθέσεων, (ε) 

Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών, (ζ) Λογότυπα και εμπορικά σήματα 

Κυπριακών Αερογραμμών, (η) Κρατικό Λαχείο, (θ) υγκεκριμένα Περιουσιακά τοιχεία 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Περιοχής Σροόδους, (ι) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Οι κυριότερες εξελίξεις στο παρόν στάδιο αφορούν την ΑΣΗΚ και την Αρχή Λιμένων. Με 

στόχο την προσέλκυση στρατηγικού συνεργάτη/επενδυτή στην ΑΣΗΚ, προωθείται ως 

πρώτο βήμα τροποποιητικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία εταιρείας ιδιωτικού δικαίου, τις 

μετοχές της οποίας θα κατέχει το κράτος και που θα αναλάβει τις εμπορικές 

δραστηριότητες του δημόσιου οργανισμού. H διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού 

συνεργάτη/επενδυτή, με ποσοστό που θα καθοριστεί, θα εκδηλωθεί το 2ο εξάμηνο του 2016.  

Όσον αφορά την Αρχή Λιμένων, το Τπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

απέστειλε εντός Αυγούστου επιστολές στους προεπιλεγέντες στρατηγικούς επενδυτές για τη 

διαχείριση του Λιμανιού Λεμεσού, με στόχο την έναρξη διαλόγου, ενώ τέλος Νοεμβρίου 

αναμένεται οι υποψήφιοι να υποβάλουν την τελική τους προσφορά. 

χετική είναι και η διαδικασία για την δημιουργία καζίνο στην Κύπρο. τις 21 Ιουλίου 

2015 τέθηκε σε ισχύ ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015 και 

μέσα από μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη θα επιλεγεί ο αδειούχος διαχειριστής 

για το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο-θέρετρο.   

3.4 Αξιοποίηση πηγών ρευστότητας για την οικονομία  και 

προώθηση των επενδύσεων 

Η αξιοποίηση όλων των πηγών ρευστότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε χώρα. Για 

την Κύπρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν έχει επανέλθει ακόμη η ομαλότητα στην 

εγχώρια χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Οι κύριοι λόγοι για αυτό είναι ο υπερδανεισμός 

του ιδιωτικού τομέα και η ιδιαίτερη προσοχή των τραπεζών στη χορήγηση πιστώσεων. Τπό 

αυτές τις συνθήκες, συνεχίζεται να δίνεται έμφαση: 

- την όσο το δυνατό μεγαλύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων από 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Σαμεία (ERDF, ESF, Σαμείο υνοχής, 

EAFRD και EFF/EMFF), 

- την αξιοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Σράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΣΕπ/EIB) και την Ευρωπαϊκή Σράπεζα για την Ανασυγκρότηση και 

την Ανάπτυξη (EBRD) της οποίας ένας από τους στόχους είναι η υποβοήθηση της 

αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και η  παροχή χρηματοδότησης για τις μικρές 
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και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς της 

οικονομίας, καθώς και στο τραπεζικό σύστημα,  

- την επέκταση του δικτύου συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, όπου το 

Τπουργείο Οικονομικών έχοντας υπόψη την ύψιστη οικονομική και πολιτική 

σημασία που έχουν για την Δημοκρατία οι υμβάσεις Αποφυγής Διπλής 

Υορολογίας (ΑΔΥ), συμμετέχει ενεργά τόσο στη Διαπραγμάτευση όσο και στην 

προώθηση νέων ή και τροποποίηση υφιστάμενων ΑΔΥ μεταξύ Κύπρου και άλλων 

χωρών. Οι ΑΔΥ θα συμβάλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των εμπορικών και 

οικονομικών σχέσεων της Κύπρου με άλλες χώρες.  

- ε φορολογικές μεταρρυθμίσεις, όπου η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του 

φορολογικού πλαισίου εστιάστηκε στην προσέλκυση εταιρειών διεθνών 

δραστηριοτήτων και επιχειρηματιών στην Κύπρο και στη  δημιουργία φυσικής 

παρουσίας στο νησί, δημιουργώντας κατ’ επέκταση ζήτηση για παρεμφερείς 

υπηρεσίες, αυξάνοντας την απασχόληση και το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας.   

H Κυπριακή Οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οποίου η άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ 

κυμαίνεται μεταξύ 8-10% του ΑΕΠ, ενώ έμμεσα η παροχή παρεμφερών υπηρεσιών 

από κύπριους επαγγελματίες συνεισφέρει πέραν του 10% του ΑΕΠ.  

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού νομοθετικού πλαισίου για 

προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και στις τρέχουσες εξελίξεις διεθνώς, 

διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, το Τπουργείο Οικονομικών 

επεξεργάστηκε σειρά νομοθετημάτων προς  αυτή την κατεύθυνση. Η Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 9 Ιουλίου 2015 ψήφισε μέρος των νομοθετημάτων που 

αφορούν:   

o τροποποίηση του περί Υορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι 

(αρ. 4) 2015, 

o τροποποίηση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 

Νόμους του 2002 μέχρι 2015, 

o τροποποίηση του περί Υορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους του 

2002 μέχρι 2015. 

- τη συμμόρφωση της Κύπρου στο πρότυπο του Global Forum, του Οργανισμού 

Οικονομικής υνεργασίας και Ανάπτυξης για την ανταλλαγή φορολογικών 

πληροφοριών και τη διαφάνεια, όπου η Κύπρος το Νοέμβριο του 2013 κρίθηκε ως 

μη συμμορφούμενη. Προς  συμμόρφωση με το πρότυπο αυτό έγιναν πολλές 

προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επιτεύχθηκε σημαντική 

πρόοδος. Η διαδικασία συμπληρωματικής αξιολόγησης της Κύπρου έχει 
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ολοκληρωθεί επιτυχώς στη συνάντηση της Ομάδας Ομότιμων στις 21 επτεμβρίου 

2015. Σο αποτέλεσμα της συνολικής αξιολόγησης είναι ότι η Κύπρος έχει 

αναβαθμιστεί σημαντικά σε σχέση με το πρότυπο. Η εν λόγω αξιολόγηση είναι 

πολύ θετική για την οικονομία της Κύπρου και τις διεθνείς της σχέσεις. 

Η έκθεση θα κυκλοφορήσει σε όλα τα μέλη του Global Forum και σε περίπτωση που 

δεν έχουν ενστάσεις εντός τριών εβδομάδων τότε η υιοθέτηση της έκθεσης για την 

Κύπρο θα ληφθεί στο επίπεδο της ολομέλειας του  Global Forum. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016 ΚΑΙ ΜΔΠ 2016-2018 

Ο Προϋπολογισμός του 2016 όπως και το ΜΔΠ 2016-2018 ενσωματώνει μεγάλο μέρος των 

μεταρρυθμίσεων της Διαχείρισης Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ) με σκοπό την αύξηση της 

ευελιξίας και της υπευθυνότητας στη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 

ημαντικό μέρος των μεταρρυθμίσεων της ΔΔΟ αποτελεί και η μετατροπή του 

προϋπολογισμού από προϋπολογισμό εισροών σε προϋπολογισμό εκροών. Για αυτό 

ετοιμάστηκε σε πιλοτική βάση από όλα τα Τπουργεία (εκτός του Τπουργείου Άμυνας)  και 

τις δύο ανεξάρτητες υπηρεσίες (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

υντονισμού και Ανάπτυξης και Γενικό Λογιστήριο) προϋπολογισμός δραστηριοτήτων 

παράλληλα με τον υφιστάμενο προϋπολογισμό. Η πλήρης αντικατάσταση του 

υφιστάμενου προϋπολογισμού με τον  προϋπολογισμό δραστηριοτήτων θα υλοποιηθεί 

όταν αναπτυχθεί και η ανάλογη μηχανογραφική υποστήριξη του νέου συστήματος. 

4.1  Προϋπολογισμός 2016 

υνολικά, το νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού  του 2016 που καλύπτει ως επί το πλείστον 

την Κεντρική Κυβέρνηση, προβλέπει έσοδα8 ύψους €5.941 εκ. σε σύγκριση με 

αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.860 εκ. το 2015, δηλαδή τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση 

1,4%. Οι συνολικές δαπάνες9 παρουσιάζουν οριακή μείωση 0,4% σε σχέση με το 

προηγούμενο χρόνο και προϋπολογίζονται στα €6.636 εκ. σε σύγκριση με €6.660  εκ. το 

2015. Οι πρωτογενείς δαπάνες το 2016 ανέρχονται στα  €6.060 εκ. σε σύγκριση με €5975 εκ. 

του προηγούμενου χρόνου, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση 1,4%. 

Διάγραμμα 14: Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού (εξ. χρηματοικονομικών ροών) 
2008-2016 

 
        
          Σημείωση: 2008-2014 πραγματικά, 2015 αναθεωρημένα, 2016 προϋπολογιζόμενα. 

                                                           
8 Εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών. 
9 Εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων. 
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Διάγραμμα 15: Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού (εξ. χρηματοικονομικών 
ροών) 2008-2016 

 

 

          Σημείωση: 2008-2014 πραγματικές, 2015 & 2016 προϋπολογιζόμενες. 

 

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 

Οι σημαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που 

συνολικά για το 2016 προϋπολογίζονται στα €4.972 εκ. και αποτελούν το 84% των 

συνολικών εσόδων. Σο υπόλοιπο 16% των εσόδων, εξαιρουμένων των εισπράξεων από 

δάνεια, αφορούν τα μη φορολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και 

μεταβιβάσεις, χορηγίες, που για το 2016 προϋπολογίζονται στα €969 εκ. 

Σα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2016 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, να 

φθάσουν τα €2.196 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.154 εκ. το 2015, 

παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 1,9%. 

Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να επιταχυνθεί το 

2016 και να φθάσει τα €2.776 εκ.  σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.690 εκ. το 

2015 παρουσιάζοντας δηλαδή  αύξηση της τάξης του 3,2% λόγω βελτίωσης των προσδοκιών 

των καταναλωτών για περαιτέρω βελτίωση  της οικονομίας.  

Σα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να μειωθούν στα €968 εκ. το 2016 σε σύγκριση με 

αναθεωρημένα έσοδα ύψους €1.016 εκ. το 2015 σημειώνοντας μείωση ύψους 4,7% κυρίως 

λόγω μείωσης του μερίσματος από την Κεντρική Σράπεζα. 
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Διάγραμμα 16: Κατανομή Εσόδων 

 

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 

Αναλυτικά, οι συνολικές δαπάνες κατά οικονομική δραστηριότητα του κρατικού 

προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως: 

Οι απολαβές προσωπικού για το 2016 υπολογίζονται να παραμείνουν στα ίδια περίπου 

επίπεδα με το 2015 γύρω στα €2.507 εκ. Αναλυτικότερα, το 2016 οι απολαβές προσωπικού 

μειώνονται με ποσοστό ύψους 1,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο λόγω μείωσης 

της απασχόλησης, της παγοποίησης των προσλήψεων καθώς και λόγω κατάργησης 

αριθμού κενών θέσεων, ενώ οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα αυξάνονται κατά 5% λόγω 

αυξημένου αριθμού συνταξιούχων, ως απόρροια των πρόωρων αφυπηρετήσεων τα 

προηγούμενα χρόνια.  

Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να αυξηθούν κατά 3,7% το 2016 και να φτάσουν 

στα €1.057 εκ. σε σύγκριση με €1.019 εκ. το 2015. Η αύξηση που παρουσιάζουν οι 

λειτουργικές δαπάνες οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των πιστώσεων για επιστροφές 

φόρων, αγορές φαρμάκων και εμβολίων καθώς επίσης και στις αυξημένες πιστώσεις για τη 

διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.   

Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις 

χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις Αρχές Σοπικής Αυτοδιοίκησης 

καθώς και τη συνεισφορά προς τα Σαμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ. Σο 2016 η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να μειωθεί οριακά 

κατά 0,2% και να φθάσει τα €1.942 εκ. σε σύγκριση με €1.946 εκ. το 2015. Οι κεφαλαιουχικές 

δαπάνες (πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα) αναμένεται να 

αυξηθούν το 2016 κατά 9,3% και να φθάσουν στα €554 εκ. σε σύγκριση με €507 εκ. το 2015 

λόγω  περίληψης νέων έργων υποδομής και συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 

2016  να μειωθούν κατά 16,0% και να φτάσουν στα €576 εκ. σε σύγκριση με €685 εκ. το 2015 
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λόγω αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους. Οι εξοικονομήσεις ύψους €109 εκ. που 

προέκυψαν, διοχετεύτηκαν για αναπτυξιακά έργα, για επιστροφές οφειλόμενων φόρων σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, στην αγορά φαρμάκων και αναλωσίμων καθώς και για 

διάφορες συντηρήσεις (μηχανογραφικού εξοπλισμού, κτιρίων κλπ). 

Κατανομή Πρωτογενών Δαπανών κατά Τπουργείο 

Η κατανομή των πιστώσεων κατά Τπουργείο έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι 

προτεραιότητες πολιτικής της Κυβέρνησης όπως αντικατοπτρίζονται στο τρατηγικό 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2016-18 που έχει υιοθετηθεί από το Τπουργικό 

υμβούλιο. Οι πρωτογενείς δαπάνες έχουν ως ακολούθως: 

Πίνακας 6: Πρωτογενείς Δαπάνες κατά Τπουργείο 2014-2018  

Τπουργείο 

Σελικά 
2014 

Προϋπ. 
2015 

Προϋπ. 
2016 

ΜΔΠ 
2017 

ΜΔΠ 
2018 

 €εκ €εκ        €εκ  €εκ €εκ 

υνταγματικές Εξουσίες 51 56 63 57 59 

υνταγματικές Τπηρεσίες 22 25 23 21 22 

Ανεξάρτητες Τπηρεσίες 9 10 9 10 10 

Τπουργείο Άμυνας 270 319 319 319 319 

Τπουργείο Περιβάλλοντος και 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

298 240 214 214 214 

Τπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Σάξης 

242 268 278 278 278 

Τπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας 

33 45 35 35 34 

Τπουργείο Εργασίας, Προνοίας 
και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 

885 916 914 909 909 

Τπουργείο Εσωτερικών 439 509 501 501 491 

Τπουργείο Εξωτερικών 73 73 77 77 77 

Τπουργείο Οικονομικών 1.392 1.570 1.583 1.638 1.692 

Τπουργείο Ανεξάρτητα Γραφεία 93 148 244 240 241 

Τπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

879 986 996 998 999 

Τπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών  και Έργων 

231 277 260 261 261 

Τπουργείο Τγείας 502 533 545 545 545 

ΤΝΟΛΟ 5.418 5.975 6.060 6.102 6.150 
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4.2  Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-2018 

ύμφωνα με το ύμφωνο ταθερότητας και Ανάπτυξης (Α) (Οδηγία 2011/85/ΕΕ της 

8ης Νοεμβρίου 2011) τα κράτη μέλη πέραν του ετησίου κρατικού προϋπολογισμού 

ετοιμάζουν και ΜΔΠ στο οποίο περιλαμβάνουν τους δημοσιονομικούς τους σχεδιασμούς 

για την επόμενη τριετία. Η ετοιμασία του  ΜΔΠ έχει ενσωματωθεί και στον «Περί της 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου» Νόμο, όπου καίριες 

οδηγίες/κανονισμοί της ΕΕ που αφορούν τη σταθερότητα και τη συνοχή της ΕΕ όπως η  

οικονομική/δημοσιονομική  σταθερότητα των χωρών της ευρωζώνης  έχουν ενσωματωθεί 

και στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών.  

Με βάση το ΜΔΠ 2016-2018 τα έσοδα κατά οικονομική δραστηριότητα για το 2017, 

αναμένεται να ανέλθουν στα €6.092 εκ. και το 2018 στα €6.326 εκ. ως ακολούθως: 

Πίνακας 7: Έσοδα Κεντρικής Κυβέρνησης 2014-2018 

  Σελικά Αναθ. Προϋπ ΜΔΠ ΜΔΠ Ποσοσ. Ποσοσ. Ποσοσ. Ποσοσ. 

  2014  2015  2016  2017  2018  Μεταβ. Μεταβ. Μεταβ. Μεταβ. 

  € εκ  € εκ  € εκ  € εκ  € εκ  % % % % 

  1 2 3 4 5 2:1 3:2 4:3 5:4 

ΑΜΕΟΙ ΥΟΡΟΙ 2.216 2.154 2.196 2.164 2.279 -2,8 1,9 -2,0 5,6 

ΕΜΜΕΟΙ ΥΟΡΟΙ  2.658 2.690 2.776 2.911 3,022 1,2 3,2 4,6 3,8 

ΠΨΛΗΗ ΑΓΑΘΨΝ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

252 240 231 244 249 -4,8 -5,4 -0,9 0,9 

ΕΝΟΙΚΙΑ, ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ  

285 240 208 210 210 -15,8 -13,3 0,5 0,0 

ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ 248 256 267 273 283 3,2 4,3 -5,6 0,4 

ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ  152 131 121 128 132 -14,5 -6,2 -3,3 0,0 

ΦΟΡΗΓΙΕ 129 125 126 147 136 -3,1 0,8 16,7 -7,5 

ΠΡΟΟΔΟΙ  ΑΠΌ ΣΟΚΟΤ 31 24 15 15 15 -22,6 -37,5 0,0 0,0 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΨΝ 5.971 5.860 5.940 6.092 6.326 -1,9 1,3 1,4 3,7 

Οι συνολικές δαπάνες και κατά οικονομική δραστηριότητα, για τα έτη 2017 και 2018, 

αναμένεται να ανέλθουν στα €6.703 εκ. και €6.816 εκ. αντίστοιχα, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 8 πιο κάτω.  

ημειώνεται ότι, οι πρόνοιες του ΜΔΠ (έσοδα/δαπάνες) συνάδουν με τους 

δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος, επιτυγχάνεται το ύψος της ελάχιστης 

ετήσιας διόρθωσης του πρωτογενούς δημοσιονομικού ισοζυγίου και το ύψος των δαπανών 

του βρίσκονται εντός των οροφών που περιλήφθηκαν στο ΠΔΠ 2016-2018.   

Με βάση τα πιο πάνω, το 2017, διατηρώντας την ίδια δημοσιονομική πολιτική προβλέπεται 

ότι, το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα είναι πλεονασματικό και θα ανέλθει στο 0,7% του ΑΕΠ 

ενώ το 2018 το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 1,1% του ΑΕΠ. 
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Πίνακας 8: Κατανομή Πιστώσεων κατά οικονομική δραστηριότητα 2014-2018 

  Τελικά Αναθ. Προυπ. ΜΔΠ ΜΔΠ Ποσοστ Ποσοστ Ποσοστ Ποσοστ 

  2014  2015  2016  2017  2018  Μεταβ. Μεταβ. Μεταβ. Μεταβ. 

  € εκ  € εκ  € εκ  € εκ  € εκ  % % % % 

  1 2 3 4 5 2:1 3:2 4:3 5:4 

ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 2.432 2.505 2.507 2.562 2.625 3,0 0,1 2,2 2,5 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ  832 1.019 1.057 1.091 1.116 22,4 3,7 3,2 2,4 

ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ 1.796 1.946 1.942 1.917 1.904 8,4 -0,2 -1,3 -0,7 

ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ 

47 157 205 195 193 231,5 31,0 -5,0 -1,2 

ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ 480 685 576 601 667 42,8 -15,9 4,4 10,9 

ΠΑΓΙΑ 101 141 137 138 141 39,6 -3,2 1,0 2,3 

ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 209 206 212 200 170 -1,5 3,0 -5,8 -14,8 

ΤΝΟΛΟ  5.898 6.660 6.636 6.703 6.816 13 -0,4 1,0 1,7 

 

Επιπλέον αναφέρεται ότι, η ανώτατη οροφή δαπανών για το 2017 είναι δεσμευτική ενώ η 

οροφή για το 2018 είναι ενδεικτική. Λόγω όμως της οικονομικής αβεβαιότητας που 

επικρατεί, το μακροοικονομικό σενάριο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί και κατά συνέπεια 

τα ανώτατα όρια δαπανών ενδέχεται να προσαρμοστούν ανάλογα. 

4.3 Απασχόληση στο Δημόσιο Σομέα  

Με βάση τα πιο πάνω και για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, το Τπουργικό 

υμβούλιο έχει υιοθετήσει τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του 

Προϋπολογισμού του 2016 και του ΜΔΠ  2016-2018: 

- υνέχιση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, καθώς και 

κενών θέσεων Ψρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στη Γενική Κυβέρνηση  και 

στον Ευρύτερο Δημόσιο Σομέα.  

- υνέχιση της αναστολής της εφαρμογής του όρου του Μνημονίου που διαλαμβάνει 

«μία πρόσληψη ανά τέσσερις αφυπηρετήσεις για δημοσίους υπαλλήλους» με μη 

πρόσληψη νέου προσωπικού. 

- Παγοποίηση στις προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού και άμεση εφαρμογή της 

κινητικότητας εντός και μεταξύ των Τπουργείων και σε άλλους κυβερνητικούς 

οργανισμούς.  

- υνέχιση της αναστολής της εφαρμογής του όρου του Μνημονίου που διαλαμβάνει 

«μία πρόσληψη ανά πέντε αφυπηρετήσεις για το ωρομίσθιο προσωπικό» με ελάχιστες 

εξαιρέσεις για κάλυψη αναγκών όπως οι Τπηρεσίες του Τπουργείου Τγείας και οι 

Ειδικές χολές στην Εκπαίδευση. 

- Ση συνέχιση της μη δημιουργίας πρόσθετων μόνιμων θέσεων και της μη αναβάθμισης 

μισθοδοτικών κλιμάκων σε προσωπική βάση, τόσο για τις υπαλληλικές θέσεις όσο και 
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τις θέσεις Ψρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στη Γενική Κυβέρνηση και στον  

ευρύτερο δημόσιο τομέα, με ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες θα εγκρίνονται από τον 

Τπουργό Οικονομικών. Η απασχόληση μη-μόνιμου προσωπικού (εργοδοτουμένων 

αορίστου χρόνου, εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας και εκτάκτων που 

απασχολούνται σε δεκαπενθήμερη βάση) κατά το 2016 διατηρείται κατά  ανώτατο 

όριο στα επίπεδα  του 2015.   

- Απαγόρευσης της αντικατάστασης του  προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία 

για οποιοδήποτε λόγο με ελάχιστες εξαιρέσεις, για κάλυψη αναγκών όπως είναι η 

Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, το Σμήμα Υυλακών, οι Τπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας, η Εκπαίδευση και τα  Σμήματα  και Τπηρεσίες  του Τπουργείου Τγείας.  

- Διατήρηση του επιπέδου  απασχόλησης του εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού 

προσωπικού στα επίπεδα του 2015.  

- Ση συνέχιση της εφαρμογής του τετραετούς σχεδίου μείωσης μονίμων θέσεων με στόχο 

την κατάργηση τουλάχιστον 1880 μόνιμων θέσεων στο δημόσιο τομέα μέχρι το 2016. 

Έχουν ήδη καταργηθεί  1.600 συνολικά θέσεις κατά την περίοδο 2013-2015, ενώ  θα 

καταργηθούν ακόμα 306 κατά το 2016, ανεβάζοντας το σύνολο των καταργημένων 

θέσεων σε 1.906.  

- Ση συνέχιση της μείωσης του αριθμού των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης  προς 

επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 4.500 υπαλλήλους την περίοδο 2012-2016. Μέχρι 

σήμερα η απασχόληση έχει μειωθεί κατά 4.236 άτομα (52.267 υπάλληλοι κατά την 

1.1.2012 μείον 48.031 κατά τις 30.6.2015). 

- Προωθείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι οι υπάλληλοι που προάγονται από 

20.06.2014 θα λαμβάνουν τη μισθοδοσία προαγωγής από 01.01.2016, αντί από 

01.01.2017 που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. 


