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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι *αρενέργειες α*ό την κρίση χρέους στην ΕΕ και ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ αλλά
κυρίως η καθυστέρηση στη λήψη α*οφάσεων σε εθνικό ε*ί*εδο ε*ιδείνωσαν τα
*ροβλήµατα µακροοικονοµικών ανισοσκελιών και διαρθρωτικών *ροβληµάτων στην
κυ*ριακή οικονοµία.
Τα δηµοσιονοµικά *ροβλήµατα, η ύ*αρξη διαρθρωτικών *ροβληµάτων στην κυ*ριακή
οικονοµία, η έκθεση των κυ*ριακών τρα*εζών στην ελληνική οικονοµία, καθώς και η µη
βιώσιµη *ιστωτική ε*έκταση οδήγησε στην α*ώλεια της εµ*ιστοσύνης των ε*ενδυτών
*ρος την κυ*ριακή οικονοµία, µε ε*ακόλουθο τη διαµόρφωση του κόστους δανεισµού
για το κράτος σε α*αγορευτικά ε*ί*εδα. Η Κυ*ριακή ∆ηµοκρατία α*οτάθηκε τελικά
για στήριξη στους Ευρω*αϊκούς µηχανισµούς στήριξης και στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο. Μετά α*ό µακράς διάρκειας δια*ραγµατεύσεις τον Α*ρίλιο του 2013, υ*ήρξε
συµφωνία για *αροχή στήριξης *ρος την Κύ*ρο, ύψους µέχρι 10 δις ευρώ, στα *λαίσια
της υλο*οίησης ενός φιλόδοξου *ρογράµµατος δηµοσιονοµικής *ροσαρµογής,
αναδιάρθρωσης του τρα*εζικού συστήµατος και *ροώθησης διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας.
Μέσα σε αυτό το αντίξοο οικονοµικό *εριβάλλον, η Κυβέρνηση έχει θέσει ως βασικό
άξονα της οικονοµικής *ολιτικής της, την αντιµετώ*ιση των *ροβληµάτων του
τρα*εζικού τοµέα, την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών και την κατα*ολέµηση της
ανεργίας µέσω της αναθέρµανσης της οικονοµικής δραστηριότητας. Οι
*ρογραµµατιζόµενες µεταρρυθµίσεις έχουν ως *ρωταρχικό στόχο τη σταδιακή
ε*αναφορά της εµ*ιστοσύνης των ε*ενδυτών στην κυ*ριακή οικονοµία και την όσο το
δυνατό γρηγορότερη ε*ιστροφή της Κύ*ρου στις διεθνείς αγορές.
Στην *αρούσα έκθεση *εριλαµβάνεται ανάλυση των αξόνων *ολιτικής, των
στρατηγικών ε*ιδιώξεων και των µέτρων *ολιτικής *ου *ροωθεί η Κυβέρνηση.
Ε*ισηµαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια συµµετοχής της Κύ*ρου στο Μηχανισµό Στήριξης,
δεν υφίσταται η υ*οχρέωση για ετοιµασία Προγράµµατος Σταθερότητας καθώς και
Εθνικού Μεταρρυθµιστικού Προγράµµατος για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, αφού
το Πρόγραµµα *ου έχει συµφωνηθεί µε την Τρόικα καλύ*τει σε βάθος τους τοµείς
αυτούς.
Ε*ίσης στην έκθεση αναλύονται οι εξελίξεις στο διεθνές οικονοµικό *εριβάλλον, το
ο*οίο χαρακτηρίζεται α*ό συνεχείς διακυµάνσεις και *ροκλήσεις. Στην *αρούσα φάση,
η *ορεία της *αγκόσµιας οικονοµίας ε*ηρεάζεται κυρίως α*ό τις *ροκλήσεις *ου
αντιµετω*ίζει ο τρα*εζικός τοµέας στην ευρωζώνη και χαρακτηρίζεται α*ό υ*οτονικούς
ρυθµούς ανά*τυξης, υψηλή ανεργία και αβεβαιότητα. Ό*ως είναι γνωστό, το διεθνές
*εριβάλλον α*οτελεί καθοριστικής σηµασίας *αράγοντα για την *ορεία της Κυ*ριακής
οικονοµίας, λόγω του ανοικτού χαρακτήρα και του µικρού µεγέθους της.
Το κύριο µέρος της έκθεσης ε*ικεντρώνεται στην ανάλυση των οικονοµικών εξελίξεων
κατά το τρέχον έτος. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις *ροο*τικές της οικονοµίας για
τον ερχόµενο χρόνο καθώς και στον Προϋ*ολογισµό του 2014.
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ΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ
Η οικονοµική *ολιτική της Κυβέρνησης στηρίζεται σε *έντε άξονες στρατηγικής:
1. Μακροοικονοµική σταθερότητα.
2. Εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τρα*εζικού τοµέα - σταδιακή κατάργηση των
*εριορισµών στην κίνηση κεφαλαίων.
3. Οικονοµική ανά*τυξη και αντιµετώ*ιση της ανεργίας.
4. ∆ιατήρηση της κοινωνικής συνοχής – στόχευση των κοινωνικών *αροχών.
5. Βελτίωση της εξυ*ηρέτησης του *ολίτη.
Η Κυβέρνηση, λαµβάνοντας υ*όψη τους *ιο *άνω άξονες, καθόρισε τις ακόλουθες
ε*ιµέρους στρατηγικές ε*ιδιώξεις στον τοµέα της οικονοµικής *ολιτικής:
•
•
•

•
•
•
•

∆ηµοσιονοµική εξυγίανση, µε έµφαση στον *εριορισµό των δηµόσιων
καταναλωτικών δα*ανών.
Κατα*ολέµηση της φοροδιαφυγής και βελτίωση της α*οδοτικότητας του
φορολογικού συστήµατος.
Αναδιάρθρωση της *αραγωγικής βάσης της οικονοµίας και ενδυνάµωση της
ανταγωνιστικότητας – αξιο*οίηση των συγκριτικών *λεονεκτηµάτων στους
τοµείς του τουρισµού και των ε*αγγελµατικών υ*ηρεσιών καθώς και των
ανα*τυξιακών δυνατοτήτων *ου δηµιουργούνται στον τοµέα της ενέργειας.
Ενθάρρυνση της ε*ιχειρηµατικότητας και *ροσέλκυση και ενθάρρυνση νέων
ε*ενδύσεων για αντιµετώ*ιση της ανεργίας, σε µέσο- και µακρο*ρόθεσµο
ορίζοντα.
Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση του συστήµατος κοινωνικής *ρόνοιας,
µεταξύ άλλων, µε την υιοθέτηση της έννοιας του Ελάχιστου Εγγυηµένου
Εισοδήµατος.
Μεταρρύθµιση του τοµέα της υγείας και εισαγωγή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Εκσυγχρονισµός της δηµόσιας υ*ηρεσίας και των κρατικών οργανισµών και
ε*ιχειρήσεων και αξιο*οίηση της κρατικής *εριουσίας.

Σε µεγαλύτερη ανάλυση, η οικονοµική *ολιτική της Κυβέρνησης *αρουσιάζεται *ιο
κάτω:
1. Μακροοικονοµική Σταθερότητα
∆ηµοσιονοµική Πολιτική
Η ετοιµασία του Προϋ*ολογισµού του 2014 καθώς και του Μεσο*ρόθεσµου
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Μ∆Π) 2014-2016 εστιάζεται στη διόρθωση των
δηµοσιονοµικών ανισοσκελειών και στην αναστροφή της αυξητικής *ορείας του
δηµόσιου χρέους, µέσω της δηµιουργίας *ρωτογενούς *λεονάσµατος σε µεσο*ρόθεσµο
ορίζοντα. Παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, *ροτεραιότητα *αραµένει η
συνέχιση της διοχέτευσης *όρων για την ανά*τυξη, τον εκσυγχρονισµό και την
ανανέωση της υ*οδοµής της οικονοµίας µε *αράλληλη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής.
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Η υιοθέτηση αυστηρής δηµοσιονοµικής *ολιτικής, κυρίως σε ότι αφορά το σκέλος των
δηµοσιονοµικών δα*ανών, α*οτελεί α*αραίτητη *ροϋ*όθεση για τη δηµιουργία
συνθηκών σταθερής οικονοµικής ανά*τυξης µακρο*ρόθεσµα.
Στα *λαίσια αυτά εγκρίθηκε α*ό το Υ*ουργικό Συµβούλιο το Μεσο*ρόθεσµο
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2014-2016 (Μ∆Π), µε στόχο τη συγκράτηση του ρυθµού
αύξησης των δηµόσιων δα*ανών.
Πολιτική Μισθών
Οι µισθοί, ως η κύρια *ηγή εισοδήµατος για τους µισθωτούς, α*οτελούν καθοριστικό
στοιχείο της ζήτησης ενώ *αράλληλα α*οτελούν στοιχείο του κόστους των ε*ιχειρήσεων
και ε*ηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την α*ασχόληση. Η διατήρηση της
µακροοικονοµικής σταθερότητας και του ε*ι*έδου ανταγωνιστικότητας της κυ*ριακής
οικονοµίας έχει ως *ροϋ*όθεση την *ροσαρµογή του ρυθµού µεταβολής του εργατικού
κόστους στα ε*ί*εδα της εξέλιξης της *αραγωγικότητας.
Στην *αρούσα φάση, είναι αναµενόµενο ότι η υ*οτονική οικονοµική ανά*τυξη και η
δυσχερής κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών θα εξασκούν *ιέσεις για ανάλογη
*ροσαρµογή των µισθών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα.
Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική
Με την υιοθέτηση του ευρώ α*ό την 1/1/2008, η νοµισµατική *ολιτική καθορίζεται
*λέον α*ό την Ευρω*αϊκή Κεντρική Τρά*εζα, της ο*οίας µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τρά*εζας της Κύ*ρου. Οι α*οφάσεις για
τα ε*ιτόκια λαµβάνονται α*ό την Ευρω*αϊκή Κεντρική Τρά*εζα, µε βάση τις συνθήκες
και τις *ροβλέψεις για την οικονοµία της ενιαίας αγοράς στο σύνολό της, µε κύριο
στόχο τη σταθερότητα των τιµών. Ε*ίσης, η *ολιτική σε ότι αφορά τη συναλλαγµατική
ισοτιµία καθορίζεται α*ό υ*ερεθνικά όργανα στα *λαίσια της ΕΕ.
Στην *αρούσα φάση τα ε*ιτόκια δανεισµού των ε*ιχειρήσεων και των νοικοκυριών
στην Κύ*ρο διατηρούνται σε σχετικά υψηλά ε*ί*εδα, σε αντίθεση µε τα καταθετικά
ε*ιτόκια τα ο*οία *αρουσιάζουν σηµαντική µείωση. Το γεγονός αυτό αναµφίβολα
α*οτελεί τροχο*έδη για την οικονοµική δραστηριότητα. Η *ροώθηση της
αναδιάρθρωσης και της ανακεφαλαιο*οίησης του τρα*εζικού τοµέα, καθώς και ο
διακανονισµός δανείων βιώσιµων ε*ιχειρηµατικών µονάδων α*οτελούν *ροϋ*οθέσεις
για οµαλο*οίηση των συνθηκών δανεισµού και του ε*ι*έδου ε*ιτοκίων στην Κύ*ρο.
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2. Οικονοµική Ανά)τυξη και Κοινωνική Συνοχή
Με βάση το συµφωνηµένο Μνηµόνιο Συναντίληψης, η κυ*ριακή οικονοµία αναµένεται
να *αρουσιάσει σηµαντική ύφεση το 2013 και 2014, ενώ α*ό το 2015 *ροβλέ*εται
σταδιακή ανάκαµψη. Στα *λαίσια αυτά, η *ροσ*άθεια της Κυβέρνησης τουλάχιστον
για τα έτη 2013-2014 είναι να *εριορίσει, στο βαθµό *ου είναι δυνατό, τη συρρίκνωση
της οικονοµικής δραστηριότητας, µέσω του Προϋ*ολογισµού αλλά και των
συµ*ληρωµατικών µέτρων για ενίσχυση της ανά*τυξης και της κοινωνικής συνοχής.
Στα *λαίσια του στόχου για διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, λαµβάνοντας υ*όψη το
ιδιαίτερα δύσκολο οικονοµικό *εριβάλλον, η Κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο
υλο*οίησης µιας σειράς µέτρων, *εριλαµβανοµένης της στόχευσης των κοινωνικών
*αροχών για στήριξη των ασθενέστερων τάξεων. Στα *λαίσια αυτά αλλά και λόγω των
δεσµεύσεων *ου *ηγάζουν α*ό το Μνηµόνιο Συναντίληψης, όλες οι κοινωνικές
*αροχές *ου σήµερα είναι διάσ*αρτες σε διάφορα υ*ουργεία θα µεταφερθούν στο
Υ*ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καλύτερη στόχευση και
συντονισµό και ταυτόχρονα θα εισαχθεί η έννοια του Ελάχιστου Εγγυηµένου
Εισοδήµατος, αντικαθιστώντας µεταξύ άλλων το ∆ηµόσιο Βοήθηµα. Το Ελάχιστο
Εγγυηµένο Εισόδηµα, το ο*οίο θα εφαρµοστεί στα µέσα του 2014, θα υ*ολογίζεται στη
βάση κριτηρίων *ου θα αφορούν το εισόδηµα, την *εριουσία, τη σύνθεση της
οικογένειας αλλά και τυχόν εξειδικευµένες ανάγκες *ου µ*ορεί να υ*άρχουν σε ένα
νοικοκυριό.
ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. ∆ιεθνής Οικονοµία
Η )αγκόσµια οικονοµία συνεχίζει να χαρακτηρίζεται α)ό υ)οτονικότητα, κυρίως
λόγω της ε)ιβράδυνσης του ρυθµού ανά)τυξης )ου )αρουσιάζουν οι αναδυόµενες
οικονοµίες, καθώς και α)ό µεγαλύτερη σε διάρκεια ύφεση στη ζώνη του ευρώ.
Σύµφωνα µε τις τελευταίες *ροβλέψεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) –
Οκτώβριος 2013 – η *αγκόσµια οικονοµία αναµένεται να ανα*τυχθεί µε *ραγµατικό
ρυθµό 2,9% το 2013, σε σχέση µε 3,2% το 2012. Το 2014, αναµένεται ε*ιτάχυνση του
ρυθµού ανά*τυξης του *ραγµατικού ΑΕΠ, στο 3,6%.
Ηνωµένες Πολιτείες και Ασία
Στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε τις τελευταίες *ροβλέψεις του ∆ΝΤ, ο *ραγµατικός ρυθµός
ανά*τυξης για το 2013 εκτιµάται ότι θα κυµανθεί στο 1,6%, σε σύγκριση µε 2,8% το 2012,
ενώ για το 2014 *ροβλέ*εται ρυθµός ανά*τυξης γύρω στο 2,6%. Γενικά, οι ΗΠΑ
*αρουσιάζουν καλύτερη εικόνα σε σύγκριση µε την ΕΕ.
Οι ανα)τυσσόµενες χώρες της Ασίας (Κίνα, Ινδία, ASEAN-51) )αρουσιάζουν
συγκριτικά ψηλούς ρυθµούς ανά)τυξης. Σύµφωνα µε τις τελευταίες *ροβλέψεις του
1

Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιίνες, Ταϋλάνδη, Βιετνάµ.
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∆ΝΤ, η Κίνα εξακολουθεί να *αρουσιάζει τη µεγαλύτερη ε*ιτάχυνση, µε το ρυθµό
ανά*τυξης το 2013 να διαµορφώνεται στα ε*ί*εδα του *ροηγούµενου χρόνου γύρω στο
7,6%, ενώ το 2014 αναµένεται να κυµανθεί γύρω στο 7,3%. Ακολουθεί η Ινδία µε ρυθµό
ανά*τυξης 3,8% το 2013 σε σύγκριση µε 3,2% το 2012, ενώ το 2014 ο ρυθµός ανά*τυξης
*ροβλέ*εται να κυµανθεί γύρω στο 5,1%. Πιο *ρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν
συγκράτηση του ρυθµού οικονοµικής ανά*τυξης, ιδιαίτερα στην Ινδία.
Η Ια)ωνία αναµένεται το 2013 να σηµειώσει θετικό ρυθµό ανά)τυξης για δεύτερη
συνεχόµενη χρονιά, µετά την ύφεση )ου )αρουσίασε το 2011, γύρω στο 2%. Το ∆ΝΤ
*ροβλέ*ει για την Ια*ωνία *ραγµατικό ρυθµό ανά*τυξης της τάξης του 1,2% το 2014.
Ρωσία
Η οικονοµία της Ρωσίας συνεχίζει να ανα)τύσσεται µε θετικούς ρυθµούς λόγω της
δυναµικής εσωτερικής ζήτησης, όµως διαχρονικά )αρατηρείται σχετική συγκράτηση
της ανά)τυξης. Το ∆ΝΤ, αναµένει ρυθµό ανά*τυξης της τάξης του 1,5% το 2013 σε
σύγκριση µε 3,4% το 2012, ενώ το 2014 ο ρυθµός ανά*τυξης *ροβλέ*εται να κυµανθεί
γύρω στο 3%.
Ευρω αϊκή Ένωση
Στην Ευρω)αϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Ευρωζώνη έχουν αρχίσει να )αρουσιάζονται
οι )ρώτες ενδείξεις ανάκαµψης αφού ο ρυθµός ανά)τυξης το δεύτερο τρίµηνο του
2013 σε σχέση µε το )ροηγούµενο τρίµηνο ήταν θετικός, µετά α)ό µια µακρά )ερίοδο
αρνητικής ανά)τυξης.
Σύµφωνα µε τις τελευταίες *ροβλέψεις του ∆ΝΤ, η οικονοµία της ΕΕ δεν αναµένεται να
ανα*τυχθεί το 2013 ενώ η οικονοµία της ευρωζώνης αναµένεται να σηµειώσει ελαφρά
ύφεση της τάξης του 0,4%. Το 2014 *ροβλέ*εται *εραιτέρω βελτίωση, µε το ρυθµό
ανά*τυξης να φθάνει το 1,3% στην ΕΕ και το 1% στην Ευρωζώνη.
Η εµ*ιστοσύνη στην Ευρω*αϊκή οικονοµία έχει βελτιωθεί σε αξιοσηµείωτο βαθµό, όµως
οι χρηµατο*ιστωτικές συνθήκες δεν έχουν ακόµη διαµορφωθεί σε σηµείο *ου να
ενισχύουν την *ροσ*άθεια για οικονοµική ανά*τυξη.
Η αγορά εργασίας συνεχίζει να *αρουσιάζει διαφορο*οιήσεις µεταξύ των χωρών-µελών
της ΕΕ, αντιµετω*ίζοντας *ροκλήσεις, ιδιαίτερα στην Ιρλανδία και στις χώρες του
Νότου χωρίς να αναµένεται να ανακάµψει σύντοµα, δεδοµένης της *ολύ *ενιχρής
οικονοµικής ανά*τυξης.
2. Ρυθµός Ανά)τυξης Κυ)ριακής Οικονοµίας 2013
Η οικονοµία της Κύ*ρου, µετά και τα γεγονότα του Μαρτίου 2013, *αρουσίασε
*εραιτέρω ε*ιδείνωση κατά το *ρώτο εξάµηνο του 2013. Με βάση εκτιµήσεις της
Στατιστικής Υ*ηρεσίας, το ε*οχικά διορθωµένο ΑΕΠ, σε σταθερές τιµές, *αρουσίασε
µείωση 1,8% κατά το 2ο τρίµηνο του 2013 σε σχέση µε το 1ο τρίµηνο του 2013. Σε ετήσια
βάση το ε*οχικά διορθωµένο ΑΕΠ *αρουσίασε µείωση 5,8% κατά το 2ο τρίµηνο του 2013
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σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012. Η ύφεση όµως δεν ήταν τόσο βαθιά και
α*ότοµη όσο ήταν η *ρόβλεψη *ου *εριλήφθηκε στο µακροοικονοµικό *ρόγραµµα
*ροσαρµογής.
Η ε*ιδείνωση του ρυθµού ανά*τυξης το 2ο τρίµηνο του 2013 σε σχέση µε τα
*ροηγούµενα τρίµηνα οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στους αρνητικούς ρυθµούς
ανά*τυξης *ου σηµείωσε ο δευτερογενής τοµέας της οικονοµίας (κατασκευές και
βιοµηχανία) ό*ως ε*ίσης οι τοµείς του εµ*ορίου και των τρα*εζών.
Για ολόκληρο το *ρώτο εξάµηνο του 2013 η µείωση του όγκου της *αραγωγής εκτιµάται
γύρω στο 5,4%.
Για ολόκληρο το 2013, ο ρυθµός οικονοµικής ανά*τυξης *ροβλέ*εται να είναι
αρνητικός και να διαµορφωθεί γύρω στο 8,7%2 σύµφωνα µε την *ρόβλεψη *ου
*εριλήφθηκε στο µακροοικονοµικό *ρόγραµµα *ροσαρµογής.
Ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές
(Στοιχεία διορθωµένα αό εοχιακές διακυµάνσεις)
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Τριµηνιάια σε ετήσια βάση

Ετήσια

Τα τελευταία µηνιαία στοιχεία *αρουσιάζουν υ*οχώρηση στην οικονοµική
δραστηριότητα, όχι όµως στην έκταση *ου *ροβλέ*εται στο Μνηµόνιο και α*ό τους
διεθνείς οργανισµούς. Παρουσιάζονται αρνητικές ενδείξεις στον τοµέα της µετα*οίησης,
των κατασκευών, του εµ*ορίου και των τρα*εζών:
•

Οι δείκτες εµ*ιστοσύνης *αρουσιάζουν σταθερο*οίηση σε χαµηλά ε*ί*εδα και
µια λιγότερο δυσµενή εικόνα. Το Σε*τέµβριο του 2013 το οικονοµικό κλίµα
*αρουσίασε βελτίωση µε το ∆είκτη Οικονοµικής Συγκυρίας (∆ΟΣ) να αυξάνεται
κατά 1 µονάδα σε σχέση µε τον *ροηγούµενο µήνα, *αραµένοντας όµως σε
αρνητικά ε*ί*εδα.

Με βάση ιο ρόσφατα δεδοµένα, ο ρυθµός οικονοµικής ανάτυξης της κυριακής οικονοµίας
για το 2013 θα διαµορφωθεί σε λιγότερο αρνητικά είεδα, σε σύγκριση µε την ρόβλεψη ου
έχει εριληφθεί στο µακροοικονοµικό ρόγραµµα ροσαρµογής.
2

8

•

•

•

•
•

•

•

•

Ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής *αραγωγής *αρουσιάζεται µειωµένος κατά
13,6%, την *ερίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2013, σε σχέση µε την αντίστοιχη
*ερσινή *ερίοδο.
Οι άδειες οικοδοµής, σε όγκο, *αρουσιάζονται µειωµένες κατά *ερί*ου 25,1%
την *ερίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή
*ερίοδο λόγω της συνεχιζόµενης διόρθωσης στον τοµέα αυτό.
Οι ε*ιτό*ιες *ωλήσεις τσιµέντου *αρουσιάζονται µειωµένες κατά *ερί*ου 32,2%
την *ερίοδο Ιανουαρίου–Σε*τεµβρίου 2013, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή
*ερίοδο.
Οι *ωλήσεις ακινήτων *αρουσιάζουν µείωση *ερί*ου 45% την *ερίοδο
Ιανουαρίου–Σε*τεµβρίου 2013, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο.
Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εµ*ορίου (εξαιρουµένων των
καυσίµων αυτοκινήτων) *αρουσιάζεται µειωµένος κατά 10% την *ερίοδο
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2013, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο.
Οι αφίξεις τουριστών *αρουσιάζονται µειωµένες κατά 5,3% την *ερίοδο
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο, όµως
τα έσοδα α*ό τον τουρισµό αναµένεται να διατηρηθούν στα *ερσινά ε*ί*εδα,
*ου συνιστά ικανο*οιητική ε*ίδοση υ*ό τις *εριστάσεις.
Στον τοµέα των µεταφορών, οι εγγραφές µηχανοκίνητων οχηµάτων µειώθηκαν
κατά *ερί*ου 34,1% την *ερίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2013, σε σχέση µε την
αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο.
Στον τοµέα των υ*ηρεσιών, την *ερίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, ο δείκτης
κύκλου εργασιών *αρουσιάζεται µειωµένος κατά 9,3% στον τοµέα των
ξενοδοχείων και εστιατορίων, µειωµένος κατά 7,9% στον τοµέα της
*ληροφορικής, µειωµένος κατά 7% στον τοµέα των νοµικών, λογιστικών και
συναφών δραστηριοτήτων και µειωµένος κατά 28,9% στον τοµέα των
δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και µηχανικών, σε σχέση µε την αντίστοιχη
*ερσινή *ερίοδο.

Α*ό την *λευρά της ζήτησης, κατά το *ρώτο εξάµηνο του 2013 οι εκτιµήσεις της
Στατιστικής Υ*ηρεσίας δείχνουν σηµαντική µείωση της δηµόσιας και ιδιωτικής
κατανάλωσης και *ιο σηµαντική µείωση των ακαθάριστων ε*ενδύσεων *αγίου
κεφαλαίου (µείωση στις ε*ενδύσεις σε µεταφορικό εξο*λισµό, στις ε*ενδύσεις σε
µηχανήµατα και εξο*λισµό και στις ε*ενδύσεις στις κατασκευές) ό*ως και µείωση στα
α*οθέµατα. Αντίθετα ο εξωτερικός τοµέας συνεισφέρει θετικά στην ανά*τυξη.
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3. Πληθωρισµός
Ο *ληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ), έχει
ανέλθει στο 0,86% το *ρώτο οκτάµηνο του 2013 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη *ερίοδο
του 2012 και για ολόκληρο το 2013 *ροβλέ*εται γύρω στο 1%. Ο δοµικός *ληθωρισµός,
*αραµένει σε σχετικά χαµηλά ε*ί*εδα, αντικατο*τρίζοντας τις συνθήκες υ*οτονικής
καταναλωτικής ζήτησης και τις *ροσδοκίες για *αρατεταµένη υ*οτονικότητα της
οικονοµικής δραστηριότητας. Η χαµηλή σχετικά αύξηση του *ληθωρισµού το 2013,
οφείλεται κυρίως στις *εριορισµένες αυξήσεις *ου σηµειώθηκαν στις τιµές ορισµένων
φρέσκων λαχανικών και της ιατρικής *ερίθαλψης σε κρατικά νοσοκοµεία. Παράλληλα,
σηµαντικές µειώσεις *αρατηρήθηκαν στις τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος, των
*ετρελαιοειδών, καθώς και στις τιµές ορισµένων φρέσκων φρούτων. Την *ερίοδο
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 η µέση τιµή του αργού *ετρελαίου τύ*ου M*ρεντ
*αρουσιάζεται χαµηλότερη κατά 3,6% σε δολάρια και κατά 6% σε ευρώ, σε σχέση µε
τους αντίστοιχους µήνες του 2012. Η στάθµιση των *ροϊόντων *ου ε*ηρεάζονται άµεσα
α*ό την αύξηση της τιµής του *ετρελαίου στον Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή (καύσιµα, ηλεκτρικό ρεύµα, υγραέριο) είναι 9,5%.

4. Αγορά Εργασίας
Η συνέχιση της οικονοµικής κρίσης και ο αρνητικός ρυθµός οικονοµικής ανά*τυξης για
το 2013 ε*ηρέασε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, το *οσοστό α*ασχόλησης και
κατʼ ε*έκταση το *οσοστό ανεργίας.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία α*ό τα ε*αρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο µέσος αριθµός
των εγγεγραµµένων ανέργων το Σε*τέµβριο του 2013 µειώθηκε στα 47.017 *ρόσω*α α*ό
48.451 *ου ήταν τον Αύγουστο, ενώ αυξήθηκε κατά 13.151 *ρόσω*α σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο µήνα του *ροηγούµενου χρόνου.
Με βάση τα α*οτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού για το 2o τρίµηνο του
2013, ο αριθµός των ανέργων ανήλθε σε 68.306 *ρόσω*α ή *οσοστό 15,5% του εργατικού
δυναµικού, ενώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012 κυµάνθηκε γύρω στο 11,3%. Στο τέλος

10

του 2013 εκτιµάται ότι, το *οσοστό ανεργίας θα ανέλθει γύρω στο 17%. Ιδιαίτερα υψηλή
αύξηση *αρουσιάζει η ανεργία στους τοµείς των κατασκευών, στις τρά*εζες καθώς και
στους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας. Περαιτέρω ένας στους τρεις άνεργους
*αραµένει χωρίς εργασία *έραν του ενός χρόνου, σε αντίθεση µε το 2012 *ου ήταν ένας
στους τέσσερις, σηµατοδοτώντας *εραιτέρω αύξηση στη µακροχρόνια ανεργία.
Η α*ασχόληση κατά το 2ο τρίµηνο του 2013, µε βάση την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού
*αρουσίασε αρνητική *ορεία. Παράλληλα, η α*ασχόληση αλλοδα*ών α*ό τρίτες χώρες
και κοινοτικών µέχρι τον Α*ρίλιο του 2013 ήταν µειωµένη κατά 8% σε σύγκριση µε το
2012.
Οι µέσες µηνιαίες α*ολαβές των υ*αλλήλων το 2ο τρίµηνο του 2013 σε σχέση µε το 2ο
τρίµηνο του 2012 µειώθηκαν κατά 1,6%. Η µείωση στις α*ολαβές α*οτελεί φυσικό
ε*ακόλουθο της οικονοµικής ύφεσης *ου *λήττει την κυ*ριακή οικονοµία.
5. ∆ηµοσιονοµικές εξελίξεις )εριόδου Ιανουαρίου–Αυγούστου 2013
Το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 *αρουσίασε
βελτίωση, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012.
Συγκεκριµένα, το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο *αρουσίασε
έλλειµµα, ως *οσοστό του ΑΕΠ, ύψους 2% σε σύγκριση µε έλλειµµα ύψους 3% του
ΑΕΠ την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου λόγω κυρίως *ροσωρινών και
µη ε*αναλαµβανόµενων *αραγόντων. Σε α*όλυτους αριθµούς, το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα ανήλθε κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο στα €336,4 εκ. σε σύγκριση µε €541,4
εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012. Το *ρωτογενές ισοζύγιο3 *αρουσίασε *λεόνασµα
ύψους €103,8 εκ. σε σύγκριση µε έλλειµµα ύψους €74,4 εκ. για την αντίστοιχη *ερίοδο
του 2012.
∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα (% του ΑΕΠ)
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Το ρωτογενές ισοζύγιο είναι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα (έσοδα – δαάνες) εξαιρουµένης της
καταβολής τόκων.
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Τα δηµόσια έσοδα κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 *αρουσιάζουν
οριακή µείωση σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου. Ο
ρυθµός µείωσης των δηµόσιων εσόδων κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο, ήταν της τάξης
του 0,9% σε σύγκριση µε ρυθµό αύξησης ύψους 1,4% την αντίστοιχη *ερίοδο του
*ροηγούµενου χρόνου.
Οι δηµόσιες δα*άνες *αρουσιάζουν µείωση της τάξης του 5,2% σε σύγκριση µε µείωση
1,6% την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012.
Αναλυτικότερα, η εικόνα των δηµόσιων οικονοµικών της Κεντρικής Κυβέρνησης και
των Ταµείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ταµειακή βάση κατά την *ερίοδο ΙανουαρίουΑυγούστου 2013, σε σχέση την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012 έχει ως ακολούθως:
5.1

Έσοδα

Τα δηµόσια έσοδα *αρουσίασαν οριακή µείωση της τάξης του 0,9%, φθάνοντας τα
€4.082,5 εκ. κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο σε σύγκριση µε €4.120,7 εκ. κατά την
αντίστοιχη *ερίοδο του 2012.
Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα €3.406,6 εκ. κατά τους µήνες Ιανουαρίου-Αυγούστου
2013, σε σύγκριση µε €3.578,9 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012, σηµειώνοντας µείωση
ύψους 4,8%.
Φορολογικά Έσοδα
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5.1.1 Φορολογικά Έσοδα
5.1.1.1 Άµεσοι Φόροι
Αναλυτικότερα, κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο, οι άµεσοι φόροι αυξήθηκαν οριακά
στα €1.301,5 εκ. το 2013 σε σύγκριση µε €1.261,2 εκ. το 2012, σηµειώνοντας αύξηση ύψους
3,2%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις *ου *ροήλθαν ως α*όρροια της
εισαγωγής µέτρων εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών ό*ως οι α*οκο*ές των
α*ολαβών του ∆ηµόσιου Τοµέα, η αύξηση του ειδικού φόρου *ιστωτικών ιδρυµάτων
καθώς και οι άλλοι άµεσοι φόροι, *αρά τη µείωση των εισ*ράξεων α*ό το φόρο
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εισοδήµατος για φυσικά *ρόσω*α, τη µείωση των εισ*ράξεων του φόρου
κεφαλαιουχικών κερδών, καθώς και τη µείωση των εισ*ράξεων α*ό τον εταιρικό φόρο.
Παράλληλα, τα έσοδα α*ό τα τέλη Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας *ου εµ*ί*τουν
στην άµεση φορολογία *αρουσίασαν µείωση ύψους 45,5% κατά το *ρώτο οκτάµηνο του
2013 και *εριορίστηκαν έτσι στα €9,8 εκ. α*ό τα €18 εκ. το 2012, αντικατο*τρίζοντας τη
µειωµένη δραστηριότητα του τοµέα της αγοράς κατασκευών και ακινήτων.
Κατανοµή Άµεσων Φόρων 2012 vs 2013 (Ιανουάριος-Αύγουστος)
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5.1.1.2 Έµµεσοι Φόροι
Κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο οι έµµεσοι φόροι µειώθηκαν στα €1.503 εκ. το 2013 σε
σύγκριση µε €1.631,8 εκ. το 2012 σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 7,9%, *αρά, την
αύξηση των συντελεστών φόρων κατανάλωσης στα αλκοολούχα, κα*νικά και *ροϊόντα
*ετρελαιοειδών.
Αναλυτικότερα, τα έσοδα α*ό τις εισ*ράξεις του ΦΠΑ µειώθηκαν µε ρυθµό ύψους 6,7%
και *εριορίστηκαν έτσι στα €876,5 εκ. κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο του τρέχοντος
έτους σε σύγκριση µε €939,3 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται κυρίως στη µείωση της δραστηριότητας του κατασκευαστικού τοµέα και των
αλυσιδωτών ε*ι*τώσεων στην κατανάλωση σε συνδυασµό µε τη µείωση των εισαγωγών.
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Κατανοµή Έµµεσων Φόρων 2012 vs 2013 (Ιανουάριος-Αύγουστος)
2013

2012
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32
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ΦΠΑ

Φόρος Κατανάλωσης

Εισαγωγικοί ∆ασµοί

Άλλοι Έµµεσοι Φόροι

877

ΦΠΑ

Τέλη Κτηµ. και Χωρ.

Φόρος Κατανάλωσης

Εισαγωγικοί ∆ασµοί

Τέλη Κτηµ. και Χωρ.

Άλλοι Έµµεσοι Φόροι

Εισφορές στα Τ.Κ.Α.

Οι συνεισφορές στα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τ.Κ.Α.) *αρουσιάζουν µείωση της
τάξης του 12,2% φτάνοντας στα €602 εκ. κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο του 2013 σε
σύγκριση µε €685,9 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου. Η µείωση
αυτή αντικατο*τρίζει τις µειώσεις των α*ολαβών σε συνδυασµό µε µείωση της
α*ασχόλησης.
Συνεισφορές στα Τ.Κ.Α.
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5.1.2 Μη φορολογικά έσοδα
Τα µη φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα €655,3 εκ. σε σύγκριση µε €496,4 εκ. το *ρώτο
οκτάµηνο του 2012 *αρουσιάζοντας αύξηση ύψους 32%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα
*ροσωρινά έσοδα α*ό τα δικαιώµατα για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της
Κύ*ρου καθώς και στο αυξηµένο µέρισµα α*ό την Κεντρική Τρά*εζα.
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5.2

∆α)άνες

Οι δηµόσιες δα*άνες µειώθηκαν µε ρυθµό ύψους 5,2% κατά τους µήνες ΙανουαρίουΑυγούστου 2013 σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012. Σε α*όλυτους αριθµούς,
οι δηµόσιες δα*άνες έχουν φθάσει τα €4.418,9 εκ. το 2013 σε σύγκριση µε €4.662,1 εκ. την
αντίστοιχη *ερίοδο του 2012.
Συγκεκριµένα, µειωµένες *αρουσιάζονται οι κεφαλαιουχικές δα*άνες, οι άλλες
τρέχουσες µεταβιβάσεις, οι αγορές αγαθών και υ*ηρεσιών και οι δα*άνες για µισθούς
και ηµεροµίσθια, λόγω της εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης *ου έχουν υιοθετηθεί στα
*λαίσια
του
µακροοικονοµικού
*ρογράµµατος
*ροσαρµογής.
Αυξηµένες
*αρουσιάζονται οι δα*άνες για συντάξεις και φιλοδωρήµατα και οι δα*άνες του
Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω αυξηµένου αριθµού *ρόωρων αφυ*ηρετήσεων
και δικαιούχων ανεργιακού ε*ιδόµατος και ε*ιδόµατος *λεονάζοντος *ροσω*ικού και
συντάξεων αντίστοιχα.
Μισθοί και Ηµεροµίσθια
Αναλυτικότερα, οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια µειώθηκαν µε ρυθµό ύψους 6,3% κατά
την υ*ό αναφορά *ερίοδο του 2013 σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012
φθάνοντας έτσι στα €1.117,4 εκ. α*ό τα €1.192,3 εκ. Η µείωση των δα*ανών για µισθούς
και ηµεροµίσθια οφείλεται κυρίως στη µείωση της α*ασχόλησης λόγω ε*ιτάχυνσης του
αριθµού των *ρόωρων αφυ*ηρετήσεων.
Μισθοί και Ηµεροµίσθια
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Αγαθά και Υ ηρεσίες
Οι δα*άνες για αγορές αγαθών και υ*ηρεσιών4 *αρουσιάζουν µείωση της τάξης του
7,8% φτάνοντας στα €268,3 εκ. κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 σε
σύγκριση µε €291 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012.
Οι δαάνες για αγορές αγαθών και υηρεσιών αφορούν δαάνες για αγορά φαρµάκων και
εµβολίων, αγορά ύδατος, εκαίδευση ροσωικού/συνέδρια, εκδόσεις και δηµοσιότητα, κλ.
4
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Αγορά Αγαθών και Υηρεσιών

∆α άνες Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι *ληρωµές των Ταµείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν µε ρυθµό ύψους 3,4%
φτάνοντας έτσι στα €974,5 εκ. κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 σε σχέση
µε €942,1 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις
αυξήσεις των δα*ανών για ανεργιακό ε*ίδοµα και ε*ίδοµα *λεονάζοντος καθώς και
στην αύξηση των δικαιούχων σύνταξης γήρατος.
Πληρωµές Τ.Κ.Α.
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Τρέχουσες Μεταβιβάσεις
Οι άλλες τρέχουσες µεταβιβάσεις5 µειώθηκαν µε *οσοστό ύψους 11,1% φτάνοντας έτσι
στα €959,6 εκ. για την *ερίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 σε σύγκριση µε €1.079,5 εκ.
την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου. Ο αρνητικός ρυθµός στην
υ*οκατηγορία αυτή, αντικατο*τρίζει τη στόχευση των κοινωνικών σχεδίων, καθώς και
τη µείωση µεταβιβάσεων *ρος τους κρατικούς οργανισµούς και τις το*ικές αρχές. Μέρος
της µείωσης αυτής µ*ορεί να α*οδοθεί ε*ίσης και σε κυκλικούς *αράγοντες.
Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων δαάνες για συντάξεις και
φιλοδωρήµατα, για κοινωνική σύνταξη, για το είδοµα τέκνου, για τη φοιτητική χορηγία, για τα
δηµόσια βοηθήµατα, για χορηγίες στους ηµικρατικούς οργανισµούς και στις Αρχές Τοικής
Αυτοδιοίκησης και για χρηµατοδότηση του Προϋολογισµού της ΕΕ.
5
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Τρέχουσες Μεταβιβάσεις
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Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα
Οι δα*άνες για συντάξεις και φιλοδωρήµατα αυξήθηκαν µε ρυθµό ύψους 16,9% σε
σχέση µε τον *ροηγούµενο χρόνο, φθάνοντας στα €413,7 εκ. την υ*ό αναφορά *ερίοδο
του 2013 σε σύγκριση µε €354 εκ. κατά την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012. Η αύξηση αυτή
οφείλεται στην ε*ιτάχυνση του ρυθµού αύξησης των εθελοντικών αφυ*ηρετήσεων.
Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα
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Κεφαλαιουχικές ∆α άνες
Οι κεφαλαιουχικές δα*άνες κατά το οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013
*αρουσίασαν µείωση ύψους 44,6% και *εριορίστηκαν στα €99 εκ. σε σύγκριση µε €178,7
εκ. κατά την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση
των *ιστώσεων για κεφαλαιουχικές δα*άνες καθώς και στην καθυστέρηση στην
*ληρωµή υ*οχρεώσεων σε σχέση µε τις α*αλλοτριώσεις γης.
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6. Χρηµατοδότηση 2013
Οι *ράξεις χρηµατοδότησης για το 2013 χαρακτηρίζονται αφενός α*ό τη
χρηµατοδότηση α*ό τον Ευρω*αϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) και αφετέρου α*ό συναλλαγές για εκ*λήρωση *ρονοιών
του Μνηµονίου Συναντίληψης.
Η ετήσια χρηµατοδότηση του κράτους µέχρι τις 30 Σε*τεµβρίου 2013 έχει φτάσει τα
€6.159 εκ. Η κύρια *ηγή χρηµατοδότησης ήταν τα δάνεια του Ευρω*αϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας µε κεφάλαια ύψους €3 δισ. *ου κάλυψαν τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της
κυβέρνησης κυρίως την α*ο*ληρωµή δανείων. Στα ίδια *λαίσια του µακροοικονοµικού
*ρογράµµατος *ροσαρµογής εκταµιεύθηκαν και €168 εκ. α*ό το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο.
Τον Ιούλιο του 2013, το κράτος *ροσέφερε για ανταλλαγή 18 κυβερνητικά χρεόγραφα
*ου έληγαν την *ερίοδο 2013-2016 µε άλλα ιδίου ε*ιτοκίου λήξης µεταξύ 2019-2023.
Συνολικά ανταλλάχθηκαν χρεόγραφα ύψους €1 δισ., *ληρώντας έτσι τη σχετική
*ρόνοια του µακροοικονοµικού *ρογράµµατος *ροσαρµογής.
Στις εκδόσεις χρέους ανήκει και η ανανέωση µεγάλου κυβερνητικού οµολόγου ύψους
€1,89 δισ. *ου εκδόθηκε αρχικά για σκο*ούς ανακεφαλαιο*οίησης της Λαϊκής
Τρά*εζας. Το χρεόγραφο, το ο*οίο µεταφέρθηκε στον ισολογισµό της Τρά*εζας Κύ*ρου,
ανανεώθηκε για ακόµη ένα χρόνο µε κεφαλαιο*οιηµένους τους τόκους *ερί*ου ύψους
€100 εκ. ως εκ τούτου η ονοµαστική αξία του χρεογράφου έφθασε τα €1,99 δισ.
Ε*ισηµαίνεται ότι, η κυβερνητική εγγύηση ύψους €1 δισ. *ου είχε *αραχωρηθεί εντός
του 2012 στη Λαϊκή Τρά*εζα µεταφέρθηκε ε*ίσης στον ισολογισµό της Τρά*εζας
Κύ*ρου.
Α*ό τις αρχές του έτους ανανεώνονται σε συνεχή βάση Γραµµάτια ∆ηµοσίου ενός µέχρι
τριών µηνών ύψους *ερί*ου €1 δισ. Τα ε*ιτόκια βραχυ*ρόθεσµου δανεισµού *ου
κυµαίνονται γύρω στο 5% είναι σε *ολύ υψηλά ε*ί*εδα αν και το 3ο τρίµηνο του 2013
διαφάνηκε µία µικρή *τωτική τάση. Οι κυβερνητικοί τίτλοι βραχυχρόνιας διάρκειας
αναµένεται να καλύψουν τις υ*ολει*όµενες ετήσιες χρηµατοδοτικές ανάγκες.
Κατά το τέλος του 3ου τριµήνου του έτους, ο ΕΜΣ διοχέτευσε ε*ίσης οµόλογα του ιδίου
για τις ανάγκες ανακεφαλαιο*οίησης των συνεργατικών *ιστωτικών ιδρυµάτων ύψους
€1,5 δισ. µε ισό*οση αύξηση του δηµόσιου χρέους.
Στις σηµαντικές εξελίξεις του έτους *εριλαµβάνεται και η αλλαγή των βασικών όρων
του διακρατικού δανείου α*ό τη Ρωσική Οµοσ*ονδία µε µείωση του ε*ιτοκίου α*ό το
4,50% στο 2,50% και α*ο*ληρωµή µεταξύ 2018-2021 αντί το 2016.
Τέλος, η *ιστολη*τική αξιολόγηση της χώρας µειώθηκε δραστικά στα ε*ί*εδα “C” *ου
αντιστοιχεί σε *ολύ υψηλού κινδύνου ε*ένδυση. Μετά την ανταλλαγή κυβερνητικών
οµολόγων υ*οβαθµίστηκε *ροσωρινά σε καθεστώς ε*ιλεκτικής χρεοκο*ίας, µε το *έρας
της ο*οίας οι κυ*ριακοί κυβερνητικοί τίτλοι έγιναν και *άλι α*οδεκτοί στις *ράξεις
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αναχρηµατοδότησης της Ευρω*αϊκής Κεντρικής Τρά*εζας µε ειδικά κριτήρια *ου
ανακοίνωσε η Τρά*εζα.
7. Ισοζύγιο Πληρωµών 2013
Το έλλειµµα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) κατέγραψε ε*ιδείνωση α*ό
3,4% του ΑΕΠ (€601,8 εκ.) το 2011 σε 6,9% (€1.217,1 εκ.) το 2012 *ου οφειλόταν κυρίως
στη χειροτέρευση του λογαριασµού εισοδηµάτων λόγω µείωσης των εισοδηµάτων α*ό
άµεσες ε*ενδύσεις (µειωµένα κέρδη ή και ζηµιές εταιρειών κυ*ριακών συµφερόντων στο
εξωτερικό). Το ισοζύγιο αγαθών και υ*ηρεσιών κατέγραψε σηµαντική βελτίωση, µε το
έλλειµµα να µειώνεται α*ό 4,3% του ΑΕΠ (€763,3 εκ.) το 2011 σε 3,1% (€545,9 εκ.) το
2012 κυρίως λόγω της µείωσης στις εισαγωγές αγαθών.
Σύµφωνα µε τα *ροκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου *ληρωµών για το *ρώτο
εξάµηνο του 2013, το ΙΤΣ κατέγραψε έλλειµµα ύψους €150,3 εκ. σε σύγκριση µε έλλειµµα
ύψους €652,7 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2012. Η σηµαντική αυτή βελτίωση
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών ό*ου το έλλειµµα
µειώθηκε α*ό τα €1.904,1 εκ. το *ρώτο εξάµηνο του 2012 σε €1.381,6 εκ. το *ρώτο
εξάµηνο του 2013 λόγω της σηµαντικής µείωσης στις εισαγωγές αγαθών. Αν και το
*λεόνασµα στο ισοζύγιο υ*ηρεσιών µειώθηκε κατά την ίδια *ερίοδο λόγω µειώσεων στις
εξαγωγές υ*ηρεσιών, συνολικά καταγράφηκε ένα µικρό *λεόνασµα στο ισοζύγιο
αγαθών και υ*ηρεσιών κατά το *ρώτο εξάµηνο του 2013.
Το 2013 ως σύνολο, το έλλειµµα στο ΙΤΣ αναµένεται να διαµορφωθεί γύρω στο 2% του
ΑΕΠ.
8. Νοµισµατικές Εξελίξεις
Το 2013 σηµατοδοτήθηκε α*ό τις εξελίξεις στον τρα*εζικό τοµέα. Οι καταθέσεις του
ιδιωτικού τοµέα καταγράφουν τον Ιούλιο του 2013 µία µείωση της τάξης των €20,7 δισ.
σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του *ροηγούµενου έτους και µία µείωση της τάξης
των €13,9 δισ. σε σύγκριση µε το Μάρτιο του 2013. Η µείωση αντικατο*τρίζει τη
συµφωνία του Eurogroup για ανακεφαλαιο*οίηση του τρα*εζικού συστήµατος *ου
*ρονοούσε µεταξύ άλλων και την αναδιάρθρωση και εξυγίανση των δύο µεγάλων
κυ*ριακών τρα*εζών µε το διάταγµα για α*οµείωση των υφιστάµενων καταθέσεων
*άνω α*ό €100.000, τη συνεχιζόµενη εκροή καταθέσεων *ου ακολούθησε, καθώς και τις
α*ο*ληρωµές δανείων.
Όσον αφορά τις *ιστώσεις, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής των *ιστώσεων *ρος τον
ιδιωτικό τοµέα τον Μάιο του 2013 κατέγραψε, για *ρώτη φορά στα τελευταία έξι έτη
*ου υ*άρχουν συγκρινόµενα στοιχεία, αρνητικό ρυθµό µεταβολής ο ο*οίος τον Ιούλιο
του 2013 ήταν στο -8,3% σε σύγκριση µε αύξηση της τάξης του 10,1% τον Ιούλιο του
*ροηγούµενου έτους. Ο ρυθµός µεταβολής των *ιστώσεων για οικιστικά δάνεια
κυµαινόταν στο -3,7%, για καταναλωτικά δάνεια, στο -7,9% και για ε*ιχειρηµατικά
δάνεια στο -11,2%. Ό*ως διαφαίνεται και α*ό τα στοιχεία, τόσο τα εγχώρια νοικοκυριά
όσο και οι εγχώριες ε*ιχειρήσεις *ροχωρούν στη διόρθωση των ισολογισµών.
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Στις 2 Μαΐου του 2013 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ α*οφάσισε να *ροβεί σε
µείωση του βασικού της ε*ιτοκίου κατά 0,25%. Ως α*οτέλεσµα, το βασικό ε*ιτόκιο
κύριας αναχρηµατοδότησης βρίσκεται *λέον στο 0,50%. Σύµφωνα µε την ΕΚΤ η µείωση
είναι συµβατή µε τις *εριορισµένες *ληθωριστικές *ιέσεις, ενώ αναµένεται να συµβάλει
και στις ανα*τυξιακές *ροο*τικές της ζώνης του ευρώ.
Στην Κύ*ρο µετά την ενηµέρωση των εγχώριων χρηµατο*ιστωτικών ιδρυµάτων α*ό την
ΚΤΚ ότι α*ό το Μάιο του 2013 θα ε*ιβάλει ε*ι*ρόσθετες κεφαλαιακές α*αιτήσεις σε
*ερι*τώσεις *ροσφοράς υψηλότερων καταθετικών ε*ιτοκίων, καταγράφηκε µία *τωτική
τάση στα καταθετικά ε*ιτόκια, τα ο*οία βρίσκονται σε *ορεία σύγκλισης µε τα
αντίστοιχα ε*ιτόκια της ΕΚΤ. Παρά την *τωτική τάση στα καταθετικά ε*ιτόκια, στα
ε*ιτόκια των νέων δανείων δεν καταγράφονται, ό*ως τουλάχιστον αναµενόταν, οι
αντίστοιχες µειώσεις και ε*οµένως συνεχίζουν να α*οκλίνουν α*ό τα αντίστοιχα
*οσοστά της ΕΚΤ. Ο κυριότερος λόγος για την τάση αυτή στα δανειστικά ε*ιτόκια είναι
ότι, λαµβάνοντας υ*όψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, τα εγχώρια
χρηµατο*ιστωτικά ιδρύµατα ε*ιβάλλουν αυστηρότερους όρους κατά τη χορήγηση
δανείων στους *ελάτες τους, ό*ως ψηλά ε*ιτόκια.
9. Προο)τικές Κυ)ριακής Οικονοµίας για το 2014
Η οικονοµία της Κύ*ρου αναµένεται να συνεχίσει την ε*ιβράδυνση και το 2014 και να
*αρουσιάσει αρνητικό ρυθµό ανά*τυξης της τάξης του 3,9% σύµφωνα µε την αρχική
*ρόβλεψη *ου έχει *εριληφθεί στο µακροοικονοµικό *ρόγραµµα *ροσαρµογής.
Το κλίµα έλλειψης εµ*ιστοσύνης, η αβεβαιότητα, οι δηµοσιονοµικές *ροκλήσεις, η
στενή ρευστότητα και οι γενικότερες εξελίξεις στον τρα*εζικό τοµέα *ροβλέ*εται να
συνεχίσουν να ε*ιδρούν αρνητικά στην ανά*τυξη. Οι *ροο*τικές για τον τουρισµό
είναι για διατήρηση του στα ε*ί*εδα του 2013.
Α*ό *λευράς *ροσφοράς, οι *ροο*τικές είναι αρνητικές για τους *ερισσότερους τοµείς
της οικονοµίας, λόγω της συρρίκνωσης του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και των
γενικότερων *ροκλήσεων *ου αντιµετω*ίζει, τη µειωµένη ρευστότητα στην οικονοµία
και την αναµενόµενη *εραιτέρω µείωση στην καταναλωτική ζήτηση και τις ε*ενδύσεις.
Ιδιαίτερα αρνητικά αναµένεται να ε*ηρεαστούν η βιοµηχανία, οι κατασκευές και το
εµ*όριο. Α*ό εκεί και *έρα, αναµένεται να συνεχιστεί η αρνητική *ορεία στις
χρηµατοοικονοµικές υ*ηρεσίες, ενώ σοβαρές *ροκλήσεις θα αντιµετω*ίσουν και άλλοι
τοµείς υ*ηρεσιών, ιδιαίτερα αυτών *ου σχετίζονται µε το εµ*όριο και τις κατασκευές.
Το *οσοστό ανεργίας *ροβλέ*εται να *αρουσιάσει *εραιτέρω ε*ιδείνωση και να
ανέλθει στο 19,5% του εργατικού δυναµικού. Ο *ληθωρισµός, µε βάση τον
Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ), αναµένεται να αυξηθεί α*ό το 1%
το 2013, σε 1,2% το 2014. Σε συνέχεια του 2013, το έλλειµµα το 2014 στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών αναµένεται να βελτιωθεί και ανέλθει γύρω στο 0,6% *ερί*ου
του ΑΕΠ.
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Συνο*τικά, οι *ροβλέψεις του Υ*ουργείου Οικονοµικών φαίνονται στον ακόλουθο
*ίνακα:
Ρυθµός Ανά*τυξης (%)

Πληθωρισµός Εν∆ΤΚ (%)
Ανεργία (%)

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)

2012

2013

2014

3,1

1,0

1,2

-2,4

11,8
-6,9

-8,7

17,0
-2,0

-3,9

19,5
-0,6
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ΙV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Συνολικά, το *ροσχέδιο του Προϋ*ολογισµού του 2014 *ροβλέ*ει έσοδα, εξαιρουµένων
των χρηµατοοικονοµικών ροών, ύψους €5.639 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα
ύψους €5.637 εκ. το 2013.

Το σύνολο των *ροϋ*ολογιζόµενων *ιστώσεων του Προϋ*ολογισµού του 2014,
εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών ροών, ανέρχεται στα €6.616 εκ. σε σύγκριση µε
€7.005 εκ. το 2013 δηλαδή *αρουσιάζουν µείωση της τάξης του 5½%. Οι συνολικές
δα)άνες, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών ροών, δα)ανών για τόκους,
α)οθεµατικά και )ληρωµές )ροηγούµενων ετών, )ροϋ)ολογίζονται στα €5.599 εκ.
σε σύγκριση µε €6.225 εκ. του )ροϋ)ολογισµού του 2013 σηµειώνοντας µείωση ύψους
10% ή €626 εκ. σε α)όλυτους αριθµούς.

1. Έσοδα
Τα δηµόσια έσοδα τα τελευταία χρόνια *αρουσιάζουν υ*οτονικούς ρυθµούς ανά*τυξης
ως α*οτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος *ου ε*ικρατεί στην οικονοµία. Ως
*οσοστό του ΑΕΠ *ροϋ*ολογίζεται ότι, τα δηµόσια έσοδα *αραµένουν στάσιµα σε
α*όλυτους αριθµούς λόγω της εισαγωγής *ρόσθετων µέτρων ενίσχυσης τους, ενώ ως
*οσοστό του ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθούν στο 35⅓% το 2014 σε σύγκριση µε 34⅓% το
2013 λόγω συρρίκνωσης του ΑΕΠ.
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Οι σηµαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι *ου
συνολικά *ροϋ*ολογίζονται για το 2014 στα €4.710 εκ. και α*οτελούν το 83½% των
συνολικών εσόδων. Το υ*όλοι*ο 16½% των εσόδων αφορούν τα µη φορολογικά έσοδα,
ό*ως *ωλήσεις αγαθών και υ*ηρεσιών και µεταβιβάσεις, *ου για το 2014
*ροϋ*ολογίζονται στα €929 εκ.

Τα φορολογικά έσοδα το 2014 *ροβλέ*εται να *αρουσιάσουν αύξηση της τάξης του
2,9% σε σύγκριση µε υ*ολογιζόµενη µείωση της τάξης του 5,1% για το 2013 ενώ ως
*οσοστό του ΑΕΠ *ροϋ*ολογίζεται ότι, τα φορολογικά έσοδα το 2014 θα αυξηθούν στο
29,5% σε σύγκριση µε 27,9% το 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ε*ιβολή α*ό
1/1/2014 των µέτρων *ου *εριλήφθησαν στο µακροοικονοµικό *ρόγραµµα
*ροσαρµογής και αναλύονται στο Μέρος 3 ∆ηµοσιονοµικές Προβλέψεις για το 2014 του
Κεφαλαίου ΙV Προϋ*ολογισµός 2014.
Ε*ι*ρόσθετα των *ιο *άνω, το Υ*ουργικό Συµβούλιο µαζί µε το νοµοσχέδιο του
Προϋ*ολογισµού του 2014 έγκρινε τα ακόλουθα δύο µέτρα *ου ε*ηρεάζουν το σκέλος
των φορολογικών εσόδων και αφορούν:
•
•

Φορολόγηση των συντάξιµων α*ολαβών των χηρών.
Εισφορά ύψους 3% ε*ί των α*ολαβών των ΕΠΥ, των Ειδικών Αστυφυλάκων και
των Εκτάκτων για σκο*ούς σύνταξης.

Αναφέρεται ότι, τα έσοδα α*ό την άµεση φορολογία, ως *οσοστό του ΑΕΠ,
*ροϋ*ολογίζονται να ανέλθουν στο 13% το 2014 σε σύγκριση µε 12,1% τον *ροηγούµενο
χρόνο ενώ τα έσοδα α*ό έµµεση φορολογία, ως *οσοστό του ΑΕΠ, *ροϋ*ολογίζονται
να ανέλθουν στο 16,5% σε σύγκριση µε 15,8% το 2013.
1.1 Άµεση Φορολογία
Τα έσοδα α*ό την άµεση φορολογία το 2014 *ροβλέ*ονται σε α*όλυτους αριθµούς, να
φθάσουν τα €2.074 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €1.987 εκ. το 2013,
*αρουσιάζοντας αύξηση ύψους 4,4%. Η αύξηση αυτή *ροκύ*τει α*ό την *ρόσθετη
α*οκο*ή ύψους 3% α*ό 1/1/2014 στις α*οδοχές του *ροσω*ικού του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα και α*ό την ε*ιβολή συνεισφοράς ύψους 3% ε*ί των α*ολαβών ειδικών
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κατηγοριών του *ροσω*ικού6 για σκο*ούς σύνταξης, α*ό τη φορολόγηση της σύνταξης
χηρείας, την ε*έκταση της κάλυψης της έκτακτης εισφοράς καθώς και τις α*οκο*ές *ου
εφαρµόστηκαν το δεύτερο εξάµηνο του 2013 και *ου αφορούσαν τη συνεισφορά ύψους
1,5% ε*ί των α*ολαβών του *ροσω*ικού του δηµόσιου τοµέα για ιατροφαρµακευτική
*ερίθαλψη και τις κλιµακωτές α*οκο*ές α*ό τις α*οδοχές του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Αναλυτικά, τα έσοδα κατά υ*οκατηγορία άµεσης φορολογίας έχουν ως ακολούθως:
α. Έσοδα α ό το φόρο εισοδήµατος φυσικών ροσώ ων
Προβλέ*εται το 2014 να µειωθούν µε ρυθµό ύψους 6,8% σε συνέχεια της αναµενόµενης
µείωσης ύψους 21% το 2013 και να φθάσουν τα €477 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα
έσοδα ύψους €512 εκ. το 2013 λόγω µείωσης της α*ασχόλησης και του ύψους των
α*ολαβών.

β. Έσοδα α ό τον φόρο εισοδήµατος νοµικών ροσώ ων
Προβλέ*εται το 2014 να µειωθούν µε ρυθµό ύψους 3,5% σε συνέχεια της αναµενόµενης
µείωσης ύψους 18% το 2013 και να φθάσουν τα €576 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα
έσοδα ύψους €597 εκ. το 2013.
γ. Έσοδα α ό τους φόρους εριουσίας7
Προβλέ*εται το 2014 να αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 23% και να φθάσουν τα €134 εκ. σε
σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €110 εκ. λόγω είσ*ραξης µέρους του φόρου
ακίνητης *εριουσίας του 2013 εντός του 2014.
δ. Έσοδα α ό τους φόρους µηχανοκίνητων οχηµάτων
Προβλέ*εται το 2014 να αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 15% και να φθάσουν τα €72 εκ. σε
σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €62 εκ. το 2013 λόγω εκσυγχρονισµού της
φορολόγησης των µηχανοκινήτων οχηµάτων βασισµένη σε *εριβαλλοντικά φιλικές
αρχές, µέσω του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας οχηµάτων, του τέλους εγγραφής και των
φόρων κατανάλωσης στα µηχανοκίνητα οχήµατα.

Αφορά τους Εθελοντές Πενταετούς Υηρεσίας, τους Ειδικούς Αστυφύλακες και το έκτακτο
ροσωικό.
7 Τα έσοδα αό τους φόρους εριουσίας αοτελούνται, αό το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και
αό τους φόρους εί των µερισµάτων.
6
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ε. Άλλοι Άµεσοι Φόροι8
Προβλέ*εται το 2014 να αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 15,4% και να φθάσουν τα €815 εκ. σε
σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €706 εκ. το 2013 λόγω των µέτρων *ου
αναφέρονται *ιο *άνω.
1.2 Έµµεση Φορολογία
Ο ρυθµός αύξησης των εσόδων α*ό την έµµεση φορολογία *ροβλέ*εται να ε*ιταχυνθεί
οριακά το 2014 και να φθάσει τα €2.636 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους
€2.589 εκ. *αρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 1,8% λόγω των µέτρων *ου
*εριλήφθησαν και υιοθετήθηκαν στα *λαίσια του µακροοικονοµικού *ρογράµµατος
*ροσαρµογής σε σύγκριση µε την αναµενόµενη µείωση ύψους 4,9% τον *ροηγούµενο
χρόνο.
Αναλυτικά, τα κυριότερα έσοδα κατά υ*οκατηγορία έµµεσης φορολογίας έχουν ως
ακολούθως:
α. Έσοδα α ό Εισαγωγικούς ∆ασµούς
Προβλέ*εται το 2014 να µειωθούν µε ρυθµό ύψους 4% και να *εριοριστούν στα €21 εκ.
σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €22 εκ. το 2013 λόγω της αναµενόµενης
µείωσης των εισαγωγών α*ό τρίτες χώρες.
β. Έσοδα α ό Φόρους Κατανάλωσης
Προβλέ*εται το 2014 να αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 5,2% και να φθάσουν τα €612 εκ. σε
σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €582 εκ. το 2013 λόγω ε*ιβολής αυξηµένων
φόρων κατανάλωσης στα καύσιµα κίνησης ύψους 5 σεντ/λίτρο.
γ. Έσοδα α ό το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
Προβλέ*εται το 2014 να αυξηθούν οριακά µε ρυθµό ύψους ½% και να φθάσουν τα
€1.658 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €1.648 εκ. το 2013 λόγω της
αύξησης τόσο του κανονικού όσο και του µειωµένου συντελεστή του ΦΠΑ κατά µια
*οσοστιαία µονάδα α*ό τον Ιανουάριο του 2014.
1.3 Μη φορολογικά έσοδα
Προβλέ*εται το 2014 να µειωθούν στα €928 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα
ύψους €1.062 εκ. το 2013 σηµειώνοντας µείωση ύψους 12,6% λόγω µη διατήρησης των
*ροσωρινών εσόδων του 2013 .

Οι άλλοι άµεσοι φόροι αοτελούνται αό την «Έκτακτη Εισφορά», «Αµυντική Εισφορά»,
«Συνεισφορά Σύνταξης Χήρων και Ορφανών», «Συνταξιοδοτική Συνεισφορά», «Μειώσεις
Αολαβών», «Εισφορά για Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη».

8
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2. ∆α)άνες
Οι συνολικές δα)άνες, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών,
δα)ανών για τόκους, α)οθεµατικά και )ληρωµές )ροηγούµενων ετών,
)ροϋ)ολογίζονται στα €5.599 εκ. σε σύγκριση µε €6.225 εκ. του )ροϋ)ολογισµού του
2013 σηµειώνοντας µείωση ύψους 10% ή €626 εκ. σε α)όλυτους αριθµούς. Το σύνολο
των *ροϋ*ολογιζόµενων δα*ανών του *ροσχεδίου του Προϋ*ολογισµού του 2014,
εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών ροών, ανέρχεται στα €6.616 εκ. σε σύγκριση µε
€7.005 εκ. το 2013 σηµειώνοντας έτσι µείωση ύψους 5½%. Οι συνολικές δα*άνες,
*εριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών ροών, των δα*ανών για τόκους και
α*οθεµατικά και *ληρωµές *ροηγούµενων ετών, *ροϋ*ολογίζονται στα €7.740 εκ. το
2014 σε σύγκριση µε €9.8129 εκ. τον *ροηγούµενο χρόνο *αρουσιάζοντας µείωση της
τάξης του 21%.
Οι συνολικές δα*άνες, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, ως
*οσοστό του ΑΕΠ, το 2014 *ροβλέ*εται ότι θα µειωθούν και θα *εριορισθούν στο 41,5%
σε σύγκριση µε 42,7% τον *ροηγούµενο χρόνο.
Συγκεκριµένα, οι δα*άνες *ροσω*ικού *ου *εριλαµβάνουν και τις συντάξεις και τα
φιλοδωρήµατα υ*ολογίζονται το 2014 να αυξηθούν, ως *οσοστό του ΑΕΠ, στο 16,1% σε
σύγκριση µε 15,9% το 2013. Οι µεταβιβάσεις λόγω κυρίως της *ερίληψης µειωµένων
*ρονοιών στα *λαίσια της στόχευσης των κοινωνικών σχεδίων µειώνονται, ως *οσοστό
του ΑΕΠ, στο 11,5% α*ό 12,7% το 2013. Μείωση ως *οσοστό του ΑΕΠ *ροϋ*ολογίζονται
να *αρουσιάσουν το 2014 τόσο οι λειτουργικές δα*άνες *ου *εριορίζονται στο 6,1% α*ό
το 6,8% το 2013 όσο και οι κεφαλαιουχικές δα*άνες *ου µειώνονται στο 3,1% σε
σύγκριση µε 3,5% τον *ροηγούµενο χρόνο. Αντίθετα, η εξυ*ηρέτηση του δηµόσιου
χρέους, ως *οσοστό του ΑΕΠ, αυξάνεται στο 4,9% α*ό 4,2% το 2013.
Αναλυτικά οι κυριότερες κατηγορίες δα*ανών έχουν ως ακολούθως:
∆α άνες Προσω ικού
Οι δα*άνες *ροσω*ικού είναι η µεγαλύτερη κατηγορία δα*ανών του δηµοσίου, *ου
*εριλαµβάνει τις συντάξεις και τα φιλοδωρήµατα. Για το 2014 υ*ολογίζονται να
*εριορισθούν στα €2.563 εκ. σε σύγκριση µε €2.605 εκ. το 2013 σηµειώνοντας µείωση της
τάξης του 1½%. Αναλυτικότερα, το 2014 οι α*ολαβές *ροσω*ικού µειώνονται µε ρυθµό
ύψους 6,4% σε σύγκριση µε τον *ροηγούµενο χρόνο λόγω µείωσης της α*ασχόλησης,
*αγο*οίησης των *ροσλήψεων καθώς και λόγω κατάργησης αριθµού κενών θέσεων ενώ
οι συντάξεις και τα φιλοδωρήµατα *ροϋ*ολογίζονται να αυξηθούν µε ρυθµό ύψους
16,6% λόγω της αναµενόµενης αύξησης του αριθµού των *ρόωρων αφυ*ηρετήσεων.

Περιλαµβάνει το συµληρωµατικό του ερί Προϋολογισµού Νόµου του 2013 αναφορικά µε
την καταβολή αοζηµίωσης ύψους €299 εκ. στα ταµεία ρονοίας και συντάξεως ου κατά την 26η
Μαρτίου 2013 κατείχαν καταθέσεις στην ρώην Λαϊκή Τράεζα.
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Μεταβιβαστικές Πληρωµές
Η δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία δα*ανών είναι οι µεταβιβαστικές *ληρωµές *ου
α*οτελούνται κυρίως α*ό τις κοινωνικές *αροχές, τις χορηγίες *ρος τους ηµικρατικούς
οργανισµούς και τις Αρχές Το*ικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά *ρος τα
Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον *ροϋ*ολογισµό της ΕΕ. Το 2014 η *ιο *άνω
κατηγορία *ροβλέ*εται να µειωθεί µε ρυθµό ύψους 12,4% και να φθάσει τα €1.831 εκ. σε
σύγκριση µε €2.092 εκ. το 2013 λόγω στόχευσης των κοινωνικών σχεδίων µε
εξοικονοµήσεις ύψους €127 εκ. και *ερίληψης χαµηλότερων χορηγιών για τους
κρατικούς οργανισµούς και τις ε*ιτρο*ές καθώς και τις Αρχές Το*ικής Αυτοδιοίκησης
κατά €19 εκ. και €13 εκ. αντίστοιχα.
Λειτουργικές ∆α άνες
Οι λειτουργικές δα*άνες *ροβλέ*ονται να *εριορισθούν στα €977 εκ. το 2014 σε
σύγκριση µε €1.112 εκ. το 2013 σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 12% λόγω
ε*αναδια*ραγµάτευσης των ενοικίων, *ερίληψης µειωµένων *ιστώσεων για τη
διεξαγωγή εκλογών καθώς και λόγω *ερίληψης µειωµένων *ιστώσεων για την αγορά
ύδατος και φαρµάκων.
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2008 - 2014
1350

€ εκ.

1100

948,0

850
600
350
100

7 39,0
47 5 ,4
2008

1.05 9,5

1.033,6

1.111,6

1.035 ,4

97 6,9

817 ,0
663,9
5 11,9

2009

Λει του ργικές ∆απάνες

65 2,1
45 9,0

2010

5 82,2
5 39,3

2011

Τ όκοι ∆ηµοσίου Χρέους

65 6,0
5 7 4,9

2012

689,1
5 7 1,4

2013

Κεφ αλαιουχικές ∆απάνες

7 81,7
496,9

2014
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Κεφαλαιουχικές ∆α άνες
Οι κεφαλαιουχικές δα*άνες *ροϋ*ολογίζονται να µειωθούν στα €497 εκ. σε σύγκριση µε
€571 εκ. το 2013 λόγω α*ο*εράτωσης µεγάλων ανα*τυξιακών έργων καθώς και λόγω
*εριορισµένων *ιστώσεων για αγορά εξο*λισµών.
Εξυ ηρέτηση του ∆ηµόσιου Χρέους
Οι δα*άνες για την εξυ*ηρέτηση του δηµόσιου χρέους (τόκοι) *ροϋ*ολογίζονται για το
2014 να αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 13,4% και να φτάσουν στα €782 εκ. σε σύγκριση µε
€689 εκ. το 2013 λόγω αύξησης του ύψους του δηµόσιου χρέους.
Κοινωνικές Παροχές – ∆α άνες
Μέσα στα *λαίσια της οικονοµικής *ολιτικής της κυβέρνησης για εξυγίανση των
δηµόσιων οικονοµικών και συνεχή βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και κυρίως την
ενίσχυση των ευ*αθών οµάδων του *ληθυσµού αυξάνεται η στόχευση των κοινωνικών
σχεδίων (δηλαδή τα άµεσα χορηγήµατα *ρος τους δικαιούχους). Στο *ροσχέδιο του
*ροϋ*ολογισµού του 2014 οι κοινωνικές *αροχές *ροϋ*ολογίζονται να µειωθούν µε
ρυθµό ύψους 13%. Σε α*όλυτους αριθµούς *ροβλέ*εται να φτάσουν στα €836 εκ. σε
σύγκριση µε €962 εκ. τον *ροηγούµενο χρόνο.
Κοινωνικές Παροχές 2008-2014

€ εκ.

1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300

1.003,2

2008

1.115,6

2009

1.192,0

1.233,2
1.039,1

2010

2011

2012

962,1
835,6

2013

2014
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3. ∆ηµοσιονοµικές Προβλέψεις για το 2014
Οι στόχοι *ου έχουν τεθεί και *εριληφθεί στο µακροοικονοµικό *ρόγραµµα
*ροσαρµογής για το *ρωτογενές ισοζύγιο είναι η ε*ίτευξη κατά ανώτατο όριο
*ρωτογενούς ελλείµµατος ύψους 4¼% του ΑΕΠ το 2014 και ακολούθως µείωση του στο
2,1% του ΑΕΠ το 2015 και α*ό το 2016 το έλλειµµα µετατρέ*εται σε *λεόνασµα ύψους
1,2% του ΑΕΠ ως ακολούθως:
Έτος
2013
2014
2015
2016

Πρωτογενές
Ισοζύγιο (€ εκ.)
-395
-678
-344
204

Ποσοστό του
ΑΕΠ
-2,4
-4¼
-2,1
1,2

Για την ε*ίτευξη των *ιο *άνω στόχων έχουν συµφωνηθεί και *εριληφθεί στο
µακροοικονοµικό *ρόγραµµα *ροσαρµογής διάφορα µέτρα *ου καλύ*τουν τόσο το
σκέλος των εσόδων όσο και το σκέλος των δα*ανών ως ακολούθως:
Μέτρα εσόδων:
• Ε*έκταση της *ροσωρινής εισφοράς στο σύνολο των ακαθάριστων α*ολαβών και
συντάξεων υ*αλλήλων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2016 ως εξής: €0-1,500: 0%, €1,501-2,500: 2,5%, €2,501–3,500: 3%, και
>€3,501: 3,5% (συνολική δηµοσιονοµική ε*ί*τωση €58 εκ).
• Αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ α*ό το 18% στο 19% (συνολική
δηµοσιονοµική ε*ί*τωση €37 εκ.).
• Αύξηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ α*ό το 8% στο 9% (συνολική
δηµοσιονοµική ε*ί*τωση €9 εκ.).
• Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα κίνησης (βενζίνη και
*ετρέλαιο) κατά 5 σεντ το λίτρο (συνολική δηµοσιονοµική ε*ί*τωση €29 εκ.).
• Αύξηση των εισφορών των µισθωτών και των εργοδοτών στο Σύστηµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά δύο *ρόσθετες *οσοστιαίες µονάδες *άνω στις
συντάξιµες α*οδοχές, δηλαδή µια (1) *οσοστιαία µονάδα α*ό τους υ*αλλήλους
και µια (1) *οσοστιαία µονάδα α*ό τους εργοδότες και δύο (2) *οσοστιαίες
µονάδες στην *ερί*τωση των αυτοτελώς εργαζοµένων.
Μέτρα δα)ανών:
• Μείωση της συνολικής δα*άνης για κοινωνικές µεταβιβάσεις τουλάχιστον κατά
€28,5 εκ., µέσω του εξορθολογισµού και της καλύτερης στόχευσης του ε*ιδόµατος
τέκνου, της φοιτητικής χορηγίας και την κατάργηση ωφεληµάτων κοινωνικής
συνοχής *ου *αρέχονται α*ό τις Υ*ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας.
• Α*οκο*ή στις α*ολαβές των υ*αλλήλων, ωροµισθίων και των συνταξιούχων του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά 3% (συνολική δηµοσιονοµική
ε*ί*τωση €55 εκ.).
• Εισαγωγή τέλους για τις µηνιαίες κάρτες διακίνησης µαθητών και συνταξιούχων
µε δηµόσια µέσα µεταφοράς (συνολική δηµοσιονοµική ε*ί*τωση €10 εκ.).
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•

Εφαρµογή σε ετήσια βάση των α*οκο*ών *ου εφαρµόστηκαν το δεύτερο
εξάµηνο του 2013 και *ου αφορούσαν τη συνεισφορά ύψους 1,5% ε*ί των
α*ολαβών του *ροσω*ικού του δηµόσιου τοµέα για ιατροφαρµακευτική
*ερίθαλψη καθώς και των κλιµακωτών α*οκο*ών α*ό τις α*οδοχές του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

Ε*ι*λέον, το Υ*ουργικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υ*όψη ότι, οι κίνδυνοι για την
οικονοµία εξακολουθούν να υφίστανται µε *ιθανές αρνητικές ε*ι*τώσεις στα δηµόσια
οικονοµικά και ιδιαίτερα, στο σκέλος των εσόδων µαζί µε την έγκριση του νοµοσχεδίου
του *ερί Προϋ*ολογισµού του 2014 Νόµου και του Μ∆Π 2014-2016 έγκρινε την
υιοθέτηση *ρόσθετων µέτρων *έραν των µέτρων *ου *εριλήφθησαν στο
µακροοικονοµικό *ρόγραµµα *ροσαρµογής ως ακολούθως:
•
•
•
•

Περαιτέρω εξορθολογισµός των µισθολογικών ε*ιδοµάτων (συνολική
δηµοσιονοµική εξοικονόµηση €18 εκ.).
Φορολόγηση της σύνταξης χηρείας *ου σήµερα *αραµένει αφορολόγητη
(συνολική δηµοσιονοµική ε*ί*τωση €8 εκ.).
Συνεισφορά ύψους 3% για σκο*ούς σύνταξης ε*ί των συντάξιµών α*ολαβών
των Εθελοντών Πενταετούς Υ*ηρεσίας, των Ειδικών Αστυφυλάκων και του
έκτακτου *ροσω*ικού (συνολική δηµοσιονοµική ε*ί*τωση €6 εκ.).
Στόχευση της κοινωνικής σύνταξης στη βάση εισοδηµατικών κριτηρίων
(συνολική δηµοσιονοµική εξοικονόµηση €10 εκ.).

Περάν των *ιο *άνω, και για ε*ίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων ο Προϋ*ολογισµός
του 2014 ό*ως και το Μ∆Π 2014-2016 είναι *ροϋ*ολογισµοί δηµοσιονοµικής *ειθαρχίας
στους ο*οίους έχουν *εριοριστεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό οι λειτουργικές και οι
µη *αραγωγικές δα*άνες, ενώ έχουν αυξηθεί οι *ιστώσεις για την α*ο*εράτωση των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων α*ό τον κρατικό *ροϋ*ολογισµό λόγω της ε*ικείµενης
λήξης της *ρογραµµατικής *εριόδου 2007–2013.
Με βάση τα *ιο *άνω, το 2014 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα *ροβλέ*εται, να κυµανθεί,
ως *οσοστό του ΑΕΠ, ελαφρά *ιο κάτω α*ό το 7% σε σύγκριση µε γύρω στο 5½%10 τον
*ροηγούµενο χρόνο λόγω κυρίως της *ροβλε*όµενης συρρίκνωσης της κυ*ριακής
οικονοµίας καθώς και της µη διατήρησης κά*οιων *ροσωρινών εσόδων του 2013. Τα
ε*όµενα δύο χρόνια σύµφωνα µε τις σηµερινές τάσεις και *ολιτικές το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα *ροβλέ*εται να βελτιωθεί και να *εριορισθεί γύρω στο 4½% του ΑΕΠ.
Παρόµοια εικόνα αναµένεται και για το *ρωτογενές ισοζύγιο το ο*οίο *ροβλέ*εται να
είναι ελλειµµατικό και να κυµανθεί το 2014 γύρω στο 3% του ΑΕΠ σε σύγκριση µε 2½%
τον *ροηγούµενο χρόνο. Τα ε*όµενα δύο χρόνια το *ρωτογενές ισοζύγιο *ροβλέ*εται
να βελτιωθεί και να *λησιάσει την ισοσκέλιση.
Το δηµόσιο χρέος για το 2014 *ροβλέ*εται να φθάσει τα €19.631 εκ. α*ό τα €18.767 εκ.
τον *ροηγούµενο χρόνο και ως *οσοστό του ΑΕΠ *ροβλέ*εται να αυξηθεί στο 123%
Εξαιρουµένου της αοζηµίωσης ου θα δοθεί στα ταµεία ρονοίας και συντάξεως ου διέθεταν
καταθέσεις στην ρώην Λαϊκή Τράεζα.
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α*ό το 114% τον *ροηγούµενο χρόνο. Για το 2015 το δηµόσιο χρέος *ροβλέ*εται να
*εριορισθεί σε α*όλυτους αριθµούς στα €19.406 εκ. ενώ ως *οσοστό του ΑΕΠ µειώνεται
στο 119% ενώ για το 2016 το δηµόσιο χρέος *ροβλέ*εται να µειωθεί στα €19.139 εκ. σε
α*όλυτους αριθµούς ενώ ως *οσοστό του ΑΕΠ µειώνεται στο 113%.
4. Μεσο)ρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Μ∆Π) 2014-2016
Τα µη χρηµατοδοτικά έσοδα για το 2015, αναµένεται να ανέλθουν στα €5.694 εκ. και το
2016 στα €5.825 εκ. ως ακολούθως:
1
Αναθεωρ.
´Εσοδα
2013

2
Προϋπολ.
´Εσοδα
2014

Μεταβολή
2:1
%

3
Προϋπολ.
´Εσοδα
2015

Μεταβολή
3:2
%

4
Προϋπολ.
´Εσοδα
2016

Μεταβολή
4:3
%

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α
ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1.987
2.589
213
333
221
184
112

2.074
2.636
231
177
222
142
157

4,4
1,8
8,3
-46,9
0,4
-22,9
41,1

2.104
2.722
232
172
227
141
95

1,47
3,24
0,44
-2,41
2,50
-0,65
-39,42

2.183
2.815
231
168
235
140
52

3,71
3,43
-0,32
-2,27
3,40
-0,33
-45,07

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

5.637

5.638

0,0

5.694

0,98

5.825

2,30

Οι συνολικές δα*άνες, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών ροών, για τα έτη 2015
και 2016, σύµφωνα µε τον *ιο κάτω *ίνακα θα ανέλθουν στα €6.613 εκ. και €6.516 εκ. ως
ακολούθως:
Συνολικές ∆α άνες κατά Υ ουργείο 2013–2016 εξαιρουµένων των
χρηµατοοικονοµικών ροών
01
02
03
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΣΥΝΟΛΟ

Υπουργείο /Ανεξ. Υπ.
ΣYNTAΓMATIKEΣ EΞOYΣIEΣ
ΣYNTAΓMATIKEΣ YΠHPEΣIEΣ
ANEΞAPTHTEΣ YΠHPEΣIEΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΕΡΙΒ.
ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ
ΥΠ.ΕΝΕΡΓ.ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΜ.&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ANEΞAPTHTΑ ΓPAΦEIA
ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2013
€ εκ.
56
25
11
347
267
299
40
758
572
79
2.828
130
967
327
598
7.304

2014
€ εκ.
54
22
11
319
242
271
43
886
514
75
2.274
161
924
278
542
6.616

Μεταβ.
%
-4,1
-9,4
-4,3
-8,1
-9,3
-9,4
8,0
16,9
-10,1
-4,9
-19,6
23,8
-4,5
-15,0
-9,3
-9,4

2015
€ εκ.
53
23
10
310
243
268
42
894
471
75
2.387
113
913
275
535
6.613

Μεταβ.
%
-0,9
1,1
-1,3
-2,7
0,4
-1,1
-3,5
0,9
-8,5
-0,8
5,0
-29,6
-1,2
-1,0
-1,2
-0,1

2016
€ εκ.
53
22
10
294
218
262
39
889
439
75
2.415
115
900
255
528
6.516

Μεταβ.
%
-0,1
-1,5
-0,9
-5,2
-10,2
-2,2
-5,7
-0,6
-6,7
0,3
1,2
1,6
-1,4
-7,4
-1,3
-1,5
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5. Χρηµατοδότηση: Προο)τικές 2014
Οι ανάγκες χρηµατοδότησης για το 2014 υ*ολογίζονται σε *ερί*ου €1,8 δισ., εκ των
ο*οίων *ερί*ου €1 δισ. ευρώ αφορά τη χρηµατοδότηση του δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος και το υ*όλοι*ο λήξεις δηµόσιου χρέους.
Οι χρηµατοδοτικές ανάγκες υ*ολογίζεται ό*ως ικανο*οιηθούν µέσω δανείων α*ό τον
Ευρω*αϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Παράλληλα,
*ρογραµµατίζεται ό*ως συνεχισθεί η ανανέωση βραχυ*ρόθεσµου δανεισµού ύψους
*ερί*ου €1 δισ. και να γίνει ανανέωση του χρεογράφου ύψους €1,99 δισ. *ου είχε
εκδοθεί αρχικά για τις ανάγκες ανακεφαλαιο*οίησης της Λαϊκής Τρά*εζας.
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