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Fiscal Policy 2020



Αβεβαιότητα
Στόχος: προστασία υγείας και περιορισμού πανδημίας και η διατήρηση εν ζωή των
επιχειρήσεων και του ενεργού πληθυσμού κάτω από συνθήκες εργοδότησης στο
μέγιστο δυνατό βαθμό

Στρατηγικές Επιδιώξεις
 Σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος
 Διόρθωση των ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά
 Υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
για την αναβάθμιση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας
Αειφόρος Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα
 Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
οικονομίας
 Ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της
 Αύξηση της ευελιξίας και ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας σε
εξωτερικές κρίσεις
 Διαφοροποίηση και αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης με έμφαση σε τομείς
με ψηλή συμβολή στην ανάπτυξη και την αειφορία
 Αύξηση της εξωστρέφειας της οικονομίας
 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 Προώθηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 Αύξηση της αποδοτικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας
 Ενδυνάμωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών για απονομή δικαιοσύνης
 Υλοποίηση πολιτικών που στοχεύουν στην κοινωνική και περιβαλλοντική
βιωσιμότητα
Προτεραιότητες
 Ενσωμάτωση από όλες τις αρμόδιες Αρχές στον στρατηγικό σχεδιασμό και τον
προϋπολογισμό τους των πολιτικών και των μέτρων που έχουν εγκριθεί και θα
εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο
 Ώριμα έργα και επενδύσεις, κίνητρα και δράσεις που μπορούν να υποβοηθήσουν
άμεσα την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων αποτρέποντας την αύξηση της
ανεργίας και οδηγώντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και σε
μέτρα κοινωνικής προστασίας
 Μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα που αυξάνουν την παραγωγικότητα και
μειώνουν τις δημόσιες δαπάνες αλλά και το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων
 Υλοποίηση αναπροσαρμοσμένης στις συνθήκες COVID-19 στρατηγικής για τον
τουρισμό και η ανάλογη προώθηση των υπόλοιπων τομέων με εξαγωγικό
χαρακτήρα
 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας:
Αναβάθμιση ΓΕΣΥ
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Διατήρηση της απασχόλησης: ευέλικτες μορφές εργασίας
Περαιτέρω χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημόσια
διοίκηση
Διεθνής ανταγωνιστικότητα
Ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας: διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας
Βελτίωση του χρόνου εκδίκασης αστικών υποθέσεων και ενίσχυση της εκτέλεσης
αποφάσεων για απονομή δικαιοσύνης

Εκσυγχρονισμός του Κράτους
 Εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου για την πρόσληψη, αξιολόγησης και
προαγωγή των δημόσιων υπαλλήλων με νέα πακέτα νομοσχεδίων που βρίσκονται
ενώπιον της Βουλής, καθώς και η αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός κρατικών
υπηρεσιών για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και
των επιχειρήσεων
 Σχεδίου Δράσης για Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: αναθεώρηση
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, και την απλοποίηση των διαδικασιών ώστε
να ελαχιστοποιηθεί το διοικητικό κόστος και να διευκολυνθεί η επιχειρηματική
δραστηριότητα και οι επενδύσεις
 Αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών με πιο
αποδοτικό και ποιοτικό τρόπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗΣ
Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών
Ο Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος καλύπτει όλο το νομικό
και θεσμικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και παράλληλα ενσωματώνει όλες τις
βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα των δημοσίων οικονομικών.
Ενσωματώνει ευρωπαϊκές Οδηγίες/Κανονισμούς/Συνθήκες, και προνοεί για τη διαχείριση
και αξιολόγηση των δημόσιων επενδύσεων.
Ο Νόμος περιλαμβάνει πρόνοια που αφορά τη θεσμοθετημένη υποχρέωση για την
εφαρμογή της διαδικασίας του Στρατηγικού Προγραμματισμού για την ετοιμασία
Στρατηγικού Σχεδίου από κάθε οντότητα της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Στα Στρατηγικά Σχέδια περιλαμβάνονται επίσης δείκτες επίδοσης για τους στόχους και
δείκτες απόδοσης για τις δραστηριότητες.
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – 2019
o Θετική πορεία με 3.2% ανάπτυξη: ανάπτυξη στους τομείς όπως κατασκευές,
ενημέρωση και επικοινωνία, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες και τέχνες,
διασκέδαση και ψυχαγωγία, τουρισμός
o Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
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Τρέχουσες εξελίξεις 2020
 Ρυθμός ανάπτυξης: -7.0% (το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το βάθος και τη
διάρκεια της κρίσης)
 Οι εξαγωγές και ο τουρισμός θα επηρεαστούν αρνητικά
 Πληθωρισμός: -0.3%
 Ανεργία: 9%
 To 2022 τα επίπεδα απασχόλησης αναμένεται να επανέλθουν κοντά στα επίπεδα
του 2019
Προοπτικές Οικονομίας 2021
 Η ανάκαμψη το 2021 αναμένεται να είναι μερική, με πλήρη ανάκαμψη κατά το
2022
 Οι εξαγωγές δεν αναμένεται να ανακάμψουν το 2021 λόγω του ότι ο τομέας του
τουρισμού δεν αναμένεται να ανακάμψει άμεσα
 Ρυθμός ανάπτυξης: 6%
 Πληθωρισμός: 1%
 Ανεργία: 7.5%
Διεθνείς Υποχρεώσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, όπως και για κάθε κράτος μέλος, Συστάσεις για
λήψη μέτρων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης γίνεται έλεγχος για τυχόν ύπαρξη
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος της
Κυπριακής Δημοκρατίας εξετάζεται σε ετήσια βάση.
Επιτρέπεται απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την κατάλληλη
πορεία προσαρμογής προς αυτόν, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο και κατά την εφαρμογή
του Προγράμματος Σταθερότητας.
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Δημόσια Οικονομικά
 Δημοσιονομική Κατάσταση – Γενική Κυβέρνηση
1. Δημοσιονομικές Εξελίξεις 2019:
Δημοσιονομικό ισοζύγιο: 2.7% του ΑΕΠ
Δημόσια έσοδα: 42.2%

% AEΠ

2.7

5.2

37

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο

Πρωτογενές Ισοζύγιο

Πρωτογενείς Δαπάνες

2. Δημόσιες Προοπτικές 2020:
Συνολικά Έσοδα: 9.009
Συνολικές Δαπάνες: 9.877
3. Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023:
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‘Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης 2019-2021
 Οι πρωτογενείς δαπάνες κατά το 2020 αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική
αύξηση της τάξης του 15,6% σε σύγκριση με το 2019
 Κατά το 2021, οι πρωτογενείς δαπάνες αναμένεται να παρουσιάσουν οριακή
μείωση της τάξης του 0,2% σε σύγκριση με το 2020

