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ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Προϋπολογισμός του 2021 όπως και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2023 
ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 2021-2023. Οι βασικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής παραμένουν αμετάβλητοι και 
περιλαμβάνουν τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των δημοσίων 
οικονομικών, την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη διατήρηση ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
μέσα από τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ενίσχυση 
των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας, 
μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής. 

Η οικονομία της Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημικής 
κρίσης της νόσου COVID-19, κατέγραψε ύφεση της τάξης του -5,6%. Για το 2020 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης 
αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο -5,5% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με -7,0% που ήταν η προηγούμενη 
πρόβλεψη όπως αυτή περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020-2023 (Απρίλιος 2020). Από το 
2021 αναμένεται να μπει σε τροχιά ανάκαμψης και προβλέπεται ότι η οικονομία θα επιστρέψει στα επίπεδα 
της προ κορωνοικής περιόδου προς το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Κατά τη μεσοπρόθεσμη περίοδο 
2021-2023, ο μέσος πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται γύρω στο 3,6%. 

Η αβεβαιότητα γύρω από τις μακροοικονομικές προβλέψεις είναι μεγάλη, εν μέσω της συνεχιζόμενης 
έξαρσης της νόσου COVID-19 παγκοσμίως αλλά και στην Κύπρο, αλλά δεν αναμένεται για σκοπούς 
προβλέψεων δεύτερο μεγάλο κύμα της πανδημίας με την ανάγκη για επιβολή καθολικής καραντίνας στο 
νησί. Η κυβέρνηση υιοθέτησε και εφάρμοσε ένα γενναιόδωρο πακέτο στήριξης για τις επιχειρήσεις και 
τους εργαζομένους σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων, με επέκταση πολλών μέτρων σε 
στοχευμένους τομείς που δέχθηκαν ιδιαίτερο πλήγμα μέχρι και τον Μάρτιο του 2021. 

Το ποσοστό ανεργίας, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 2ο τρίμηνο του 
2020 διαμορφώθηκε στο 6,8%, έναντι ποσοστού ανεργίας 6,5% το 2ο τρίμηνο του 2019. Το ποσοστό των 
μακροχρόνια άνεργων στο εργατικό δυναμικό κατά το 2ο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε στο 1,8%, έναντι 2,1% 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ η ανεργία μεταξύ των νέων κυμάνθηκε στο 17,8% το 2ο τρίμηνο του 
2020. Για ολόκληρο το 2020, η εκτίμηση είναι ότι, η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 8,0%, από 7,1% που 
κυμάνθηκε κατά το 2019.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας το 
2019 μειώθηκε στο 14,7%, σε σύγκριση με 15,4% το 2018. Οι δείκτες που αφορούν στην κατανομή του 
εθνικού εισοδήματος (συντελεστές S80/S20 και Gini) επιδεινώθηκαν το 2019. Ο δείκτης κατανομής 
εισοδήματος (S80/S20) μειώθηκε στο 4,6 (από 4,3 το 2018), ενώ ο συντελεστής Gini το 2019 αυξήθηκε 
στο 31,1 από 29,1 το 2018. 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, σημείωσε αρνητική 
μεταβολή της τάξης του 0,52% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Οι 
τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο με ποσοστό 1,3%, ενώ οι τιμές των πετρελαιοειδών 
μειώθηκαν κατά 8,2%, των εισαγόμενων προϊόντων κατά 0,9% και των εγχώριων προϊόντων κατά 0,5%. Η 
τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης 
του πληθωρισμού στην Κύπρο, μειώθηκε κατά 43,1% μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα της Κύπρου και τις εξελίξεις με την πανδημία του Covid-19, οι 
εποπτικές και οι ρυθμιστικές αρχές έλαβαν μέτρα για να βοηθήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι αποφάσεις 
των εποπτικών αρχών να επιτρέψουν τη χρήση κεφαλαιακών αποθεμάτων ή να καθυστερήσουν τις 
αυξήσεις κεφαλαίου έχουν αποδεσμεύσει κεφάλαια €1,5 δισ., τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην απορρόφηση ζημιών και στη διοχέτευση δανεισμού στην οικονομία εντός του εποπτικού πλαισίου 
χορήγησης δανείων. Τα κύρια κυβερνητικά μέτρα για τον τραπεζικό τομέα αφορούν την αναστολή της 

Διευθυντική Περίληψη



5Οικονομικές Εξελίξεις 2020 και Προοπτικές 2021-2023

καταβολής δόσεων κεφαλαίου και τόκων δανείων μέχρι 31/12/2020, καθώς και σχέδια επιχορήγησης 
επιτοκίου για νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. Απώτερος σκοπός των μέτρων είναι η συγκράτηση 
ή/και ενίσχυση της ζήτησης και ρευστότητας στην οικονομία.

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις περιορίστηκαν στα €9,03 δις., τον Απρίλιο του 2020 και αποτελούν 
το 27,8% του συνόλου των δανείων στην οικονομία. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η πώληση του 
Helix2 με μεικτή λογιστική αξία ύψους €916 εκ., που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2020. Το 2021 
αναμένονται περαιτέρω πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων δανείων που θα βελτιώσουν 
την ποιότητα του ισολογισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η θέση ρευστότητας των τραπεζών 
παραμένει ισχυρή και η κεφαλαιακή τους επάρκεια σε ικανοποιητικά επίπεδα. Συνεχίζει να αποτελεί 
πρόκληση για τις τράπεζες, η πτωτική τάση που παρατηρείται στα επιτόκια, σε συνάρτηση με την 
υπερβολική ρευστότητα που παρουσιάζουν. 

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουάριου-Ιουνίου του 2020 ήταν 
ελλειμματικό ύψους €610,1 εκ., δηλαδή -3,0% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους 
€240,5 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, δηλαδή 1,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 
πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου παρουσίασε έλλειμμα ύψους €408,5 εκ. κατά την υπό αναφορά 
περίοδο, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €427 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. 
Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογενές ισοζύγιο ήταν της τάξης του -2,0% κατά την υπό αναφορά περίοδο 
του 2020, σε σύγκριση με 1,9% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. 

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο το 2020, το 
έλλειμμα στο δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να ανέλθει στα €929,0 εκ. 
ή 4,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης θα είναι 
ελλειμματικό ύψους €453,6 εκ., ή 2,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε διαρθρωτικούς όρους, το δημοσιονομικό 
έλλειμμα εκτιμάται στο 3,6% του ΑΕΠ.

Με βάση τις μακροοικονομικές προβλέψεις και τον Προϋπολογισμό για το 2021, το δημοσιονομικό 
έλλειμμα το 2021 προβλέπεται να περιοριστεί στο 0,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ για τα έτη 2022 και 
2023, το έλλειμμα περιορίζεται περαιτέρω στο 0,6% και 0,1% αντίστοιχα, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Το δημόσιο χρέος για το 2020 εκτιμάται να ανέλθει στο 114,8%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 
ποσοστό ύψους 95,5% το τέλος του προηγούμενου χρόνου, ενώ επανέρχεται σε πτωτική πορεία από το 
2021 και μετά, όπου και προβλέπεται να μειωθεί στο 111,0% και μέχρι το τέλος του 2023 αναμένεται να 
κατέλθει στο 98,1%. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση κινείται στα 
πλαίσια των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, όπου για το 2020 και 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει υιοθετήσει τη ρήτρα γενικής διαφυγής, η οποία επιτρέπει προσωρινή χαλάρωση των δημοσιονομικών 
κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το 2020 και 2021. Η ενεργοποίηση της ρήτρας 
δίνει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο στα κράτη μέλη να πάρουν, στα μέτρα των δυνατοτήτων τους, 
όλα τα αναγκαία μέτρα κοινωνικο-οικονομικής στήριξης που επιβάλλουν οι πρωτόγνωρες και σοβαρές 
περιστάσεις της πανδημίας. Εξάλλου, η πρώτη από τις τέσσερις συστάσεις που έλαβε η Κύπρος από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αναφέρει 
ότι: «Σύμφωνα με τη γενική ρήτρα διαφυγής, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά την πανδημία, να στηρίξει την οικονομία και την ανάκαμψη που θα ακολουθήσει. Όταν 
το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες, να ακολουθήσει δημοσιονομικές πολιτικές που θα αποσκοπούν 
στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
του χρέους, με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων».

Οι προβλέψεις παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και το εύρος της αναθεώρησής τους τον ερχόμενο 
Απρίλιο του 2021 μπορεί να είναι σημαντικό. Η δημοσιονομική πολιτική παραμένει προσηλωμένη στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης και την έξοδο από την ύφεση αλλά απαιτείται 
συνεχής παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών για να εξασφαλιστεί η διατήρηση μιας 
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διαχειρίσιμης δημοσιονομικής θέσης. Ταυτόχρονα, η προώθηση επενδύσεων ψηλής προστιθέμενης αξίας 
για την οικονομία, με ιδιαίτερη προσήλωση στην πράσινη ανάπτυξη και τη ψηφιακή οικονομία, με την 
απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, μαζί την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
αποτελούν σημαντικές παραμέτρους προώθησης της ανάπτυξης.

Το κείμενο που ακολουθεί χωρίζεται σε τέσσερα (4) κεφάλαια. Στο Κεφαλαίο 1 παρουσιάζονται οι 
μακροοικονομικές εξελίξεις του 2020 και οι προβλέψεις για την περίοδο 2021-2023, ενώ καταγράφονται 
οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό τομέα. Στο Κεφαλαίο 
2 παρουσιάζονται οι εξελίξεις που αφορούν τα δημοσιονομικά μεγέθη, ενώ γίνεται και ανάλυση 
βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι εξελίξεις σχετικά με τη διαχείριση 
του δημόσιου χρέους και τη χρηματοδότηση. Στο Κεφαλαίο 4 παρουσιάζονται οι στρατηγικές επιδιώξεις 
της κυβέρνησης που έχουν στόχο τη διασφάλιση μιας βιώσιμης τροχιάς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια 
εν μέσω των προκλήσεων την μετά του κορωνοϊού εποχή. Τέλος, στο Κεφαλαίο 5 παρουσιάζεται ο 
Προϋπολογισμός του 2021 και το ΜΔΠ 2022-2023.

Διευθυντική Περίληψη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

1.1 Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις
Η παγκόσμια οικονομία (εξαιρουμένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)) το 2019 αναπτύχθηκε κατά 3,0% 
σε πραγματικούς όρους, που ήταν κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες πιο κάτω από τον μέσο όρο κατά την 
περίοδο 2016-2018. Το ξέσπασμα της πανδημίας της νόσου COVID-19 το 2020 και τα μέτρα που πάρθηκαν 
από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, κυρίως κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του χρόνου, περιόρισαν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα, κυρίως σε υπηρεσίες όπως ο 
τουρισμός, οι μεταφορές, η ψυχαγωγία και η βιομηχανική παραγωγή, ενώ μειώθηκε κατακόρυφα η εγχώρια 
κατανάλωση και το εμπόριο, παρατηρήθηκε αναστάτωση στις χρηματοοικονομικές αγορές και πτώση στις 
τιμές βασικών εμπορευμάτων. Ως αποτέλεσμα, το 2020 σύμφωνα με τις καλοκαιρινές προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παγκόσμια οικονομία εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά 3,9%. 

Το 2021, καθώς η κατάσταση με τη νόσο αναμένεται να αρχίσει να εξομαλύνεται, εκτιμάται ότι η 
παγκόσμια οικονομία θα ανακάμψει με ρυθμό 4,9%. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι το τέλος του 2021, το 
παγκόσμιο ΑΕΠ θα ανακάμψει πλήρως σε σύγκριση με το 2019, αλλά πολύ πιο κάτω από ότι αναμενόταν 
στις προ COVID-19 εποχής εκτιμήσεις.

Οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζονται στην υπόθεση ότι παρόλο που οι ενεργές 
περιπτώσεις COVID-19 παγκοσμίως θα παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα, δεν θα υπάρξει κανένα σημαντικό 
δεύτερο κύμα της πανδημίας. Οι προβλέψεις λαμβάνουν επίσης υπόψη ότι ορισμένα μέτρα δημόσιας 
υγείας θα παραμείνουν σε ισχύ για έλεγχο εξάπλωσης της νόσου, αλλά υποθέτουν ότι δεν θα επανέλθουν 
σε μεγάλη έκταση αυστηρά μέτρα περιορισμού υπό τη μορφή εκτεταμένων περιόδων καραντίνας. Η 
αβεβαιότητα πίσω από τις υποθέσεις των προβλέψεων παραμένει μέχρι αυτή τη στιγμή μεγάλη, καθώς 
δεν έχει βρεθεί ακόμη εμβόλιο κατά του ιού και η εξέλιξη της νόσου είναι ανομοιόμορφη ανάμεσα στις 
διάφορες χώρες, με συνεχή σκαμπανεβάσματα. 

Η ΕΕ στο σύνολό της αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,5% το 2019, με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (καλοκαιρινές προβλέψεις 2019) να υπολογίζουν πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 
-8,3% και 5,8% το 2020 και 2021 αντίστοιχα. Για την οικονομία της Ευρωζώνης το 2020, προβλέπεται 
συρρίκνωση της τάξης του 8,7% σε σύγκριση με ρυθμό ανάπτυξης 1,3% το 2019, και το 2021 εκτιμάται 
ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα ανακάμψει με ρυθμό 6,1%. Η πρόβλεψη για την ανάκαμψη το 2021 
λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη στήριξη τη νομισματική πολιτική, τις δημόσιες επενδύσεις και τα 
στοχευμένα κρατικά σχέδια στήριξης.

Ο πληθωρισμός στην ΕΕ θα παραμείνει υποτονικός, με την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 0,3% 
για το 2020 και 1,1% 2021. Ο χαμηλές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό το 2020 οφείλονται στην επίδραση 
της κρίσης της νόσου COVID-19 στις τιμές της ενέργειας, των υπηρεσιών και κάποιων αγαθών, οι οποίες, 
όμως, αντισταθμίστηκαν με αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και ιδιαίτερα των μη επεξεργαζόμενων. 
Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ για το 2020 αναμένεται να αυξηθεί στο 9,0%, έναντι 6,7% το 2019, και να 
μειωθεί στο 7,9% το 2021. Η προβλέψεις βασίζονται στις ενδείξεις για την ανεργία τα πρώτα δυο τρίμηνα 
του 2020 όπου φαίνεται ότι τα σχέδια κρατικής στήριξης στις διάφορες χώρες της ΕΕ28 συγκράτησαν 
την αύξηση της ανεργίας παρόλη τη μεγάλη πτώση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ιδιαίτερα 
το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου. 

Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζονται από μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας και τα 
ρίσκα είναι κυρίως προς τα κάτω, ιδιαίτερα εάν έρθει δεύτερο δριμύ κύμα της πανδημίας ή αν η κρίση 
αποδειχθεί ότι θα αφήσει πιο μακροχρόνιες ή μόνιμες επιπτώσεις στην οικονομία, ιδιαίτερα όσον αφορά 
την αγορά εργασίας και κάποιους οικονομικούς κλάδους. Οι προβλέψεις βασίζονται επίσης στο ότι οι 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ην. Βασιλείου και ΕΕ θα μείνουν όπως έχουν σήμερα, αλλά οποιαδήποτε 
συμφωνία επιτευχθεί, όσο καλά και αν αυτή σχεδιαστεί, αναμένεται ότι θα έχει αρνητική επίδραση στο 
ρυθμό ανάκαμψης. Από τη θετική πλευρά, μια ενδεχόμενη πιο γρήγορη έλευση ενός αποτελεσματικού 
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εμβολίου θα ενισχύσει την ανάκαμψη, όπως θετική αναμένεται να είναι και η επίδραση από τα μέτρα που 
προβλέπονται στο «Ταμείο Ανάκαμψης» της ΕΕ (ΕΕ Επόμενη Γενιά 2020).

1.2 Οικονομικές Εξελίξεις 2020
Η οικονομία της Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 κατέγραψε ύφεση της τάξης του -5,6%. 
Συγκεκριμένα, με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το 1ο τρίμηνο του 2020, 
το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2019. Το 2ο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκε ύφεση της τάξης του 11,8% σε ετήσιους όρους.

Για το 2020 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο -5,5% σε πραγματικούς 
όρους σε σχέση με -7,0% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη όπως αυτή περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας 2020-2023 (Απρίλιος 2020).

Από πλευράς ζήτησης, η εγχώρια κατανάλωση το 1ο εξάμηνο του 2020 αυξήθηκε οριακά κατά 1,3% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (στοιχεία εποχικά διορθωμένα), χάρη στην αύξηση της 
δημόσιας κατανάλωσης κατά 16,9% και παρόλη τη μείωση στην ιδιωτική κατανάλωση κατά 2,5%. Οι 
καθαρές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 14,6% κατά την ίδια περίοδο.

Όσον αφορά την εξωτερική ζήτηση, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,6% (-3,9% στις εξαγωγές αγαθών και 
-12,2% στις εξαγωγές υπηρεσιών) ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,8% κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 
σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (-10,9% στις εισαγωγές αγαθών και -2,8% στις εισαγωγές 
υπηρεσιών) (στοιχεία εποχικά διορθωμένα).

Από τομεακής πλευράς, τα μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 με αποκορύφωμα 
την περίοδο της καραντίνας τους μήνες Μάρτιο-Μάιο, περιόρισαν δραστικά την οικονομική 
δραστηριότητα καθώς επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές (εκτός φαρμακεία και καταστήματα πώλησης 
τροφίμων), δεν επιτρέπονταν συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις οποιουδήποτε είδους, οι μεταφορές ήταν 
πολύ περιορισμένες και αεροδρόμια και λιμάνια παρέμειναν κλειστά. Ως αποτέλεσμα, τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο του έτους, κατακόρυφη μείωση στην οικονομική δραστηριότητα παρουσίασαν τα 
ορυχεία και λατομεία, οι κατασκευές, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, τα ξενοδοχεία 
και εστιατόρια, οι τέχνες, η διασκέδαση και η ψυχαγωγία, καθώς και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες. 
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Διάγραμμα 1: Πραγματικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 2009-2020 
(στοιχεία διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, %)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 2009-2019 και προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών 2020

Μακροοικονομικές εξελίξεις
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Ο τομέας του τουρισμού, μαζί με τους τομείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την τουριστική 
κίνηση και αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, δέχθηκαν 
καίριο πλήγμα λόγω και της συνεχιζόμενης σοβαρής κατάστασης με την πανδημία σε πολλές χώρες 
του κόσμου και ιδιαίτερα στις χώρες όπου προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών αφίξεων 
στην Κύπρο (Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία). Η επίδραση στον τομέα του τουρισμού έχει εκδηλωθεί πιο 
έντονα κυρίως το 3ο τρίμηνο του έτους. 

Ως αποτέλεσμα, η συρρίκνωση της οικονομίας οφείλεται στους τομείς: “Ορυχεία και Λατομεία, Μεταποίηση, 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, Επεξεργασία 
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης” (-10,0%), “Κατασκευές” (-12,3%), “Χονδρικό 
και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, Μεταφορά και Αποθήκευση, 
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης” (-16,2%), “Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες “ (-1,3%), 
και “Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, Άλλες δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, Δραστηριότητες 
Νοικοκυριών ως Εργοδοτών” (-15,5%). 

Οι τομείς που παρουσίασαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης ήταν: “Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία” (0,4%), “Ενημέρωση 
και Επικοινωνία” (4,4%), “Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες” (2,2%), “Διαχείριση Ακίνητης 
Περιουσίας” (1,8%) και “Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση, 
Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα” (1,6%).

Επιλεγμένοι μηνιαίοι δείκτες δεικνύουν σταδιακή βελτίωση της οικονομίας, παρόλο που οι συνέπειες της 
πανδημίας στον τομέα του τουρισμού ήταν ιδιαίτερα αρνητικές:

 ‣ Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου παρουσιάζει μείωση 0,5% τον Ιούλιο του 2020, 
σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 28,5%, 3,7% και 1,5% τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο.

 ‣ Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 10,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μείωση στο δείκτη τον παρουσιάζει τάσεις αποκλιμάκωσης, 
με την ποσοστιαία μεταβολή Ιουλίου 2020/2019 στο -5,4% σε σύγκριση με ποσοστιαία μεταβολή Απριλίου 
2020/2019 ύψους -35,7%.

 ‣ Ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων τον Αύγουστο 2020 ανήλθε στα 157, βελτιωμένος κατά 
52,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, τα πωλητήρια 
έγγραφα ανήλθαν στα 1238 στο σύνολό τους, μειωμένα κατά 4,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
του 2019, λόγω μείωσης των πωλητηρίων εγγράφων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 (-77,5% 
και -53,1% αντίστοιχα).

 ‣ Από τον Ιούνιο και μετά, η πορεία του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) αντανακλά μια σταδιακή 
ανάκτηση της εμπιστοσύνης αλλά ο Δείκτης κυμαίνεται ακόμα σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα του 
μακροχρόνιου μέσου όρου. Τον Σεπτέμβριο 2020, το οικονομικό κλίμα σημείωσε μικρή επιδείνωση, με 
τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 1,0 μονάδα σε σύγκριση με τον Αύγουστο. 
Η μείωση του ΔΟΣ προήλθε από χειροτέρευση του κλίματος στις υπηρεσίες, στις κατασκευές και 
στη μεταποίηση.

 ‣ Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο ανήλθαν σε 104.261, σημειώνοντας μείωση 81,2% σε σύγκριση 
με τον Αύγουστο του 2019. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 
424.850 σε σύγκριση με 2.735.839 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 84,5%.

 ‣ Τα έσοδα από τον τουρισμό την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 περιορίστηκαν στα €164,5 εκ., έναντι 
€1.425,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που αντιστοιχεί με μείωση ύψους 88,5%. 

 ‣ Σημειώνεται επίσης ότι, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) που δημοσιεύει η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, παρουσίασε συγκρατημένη αύξηση της τάξης του 1,8% το 1ο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. 
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Η απασχόληση σε άτομα αυξήθηκε το 1ο εξάμηνο του 2020 κατά 0,6%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2019. 

Από την τριμηνιαία Έρευνα Απασχόλησης που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία προκύπτει ότι 
οι κενές θέσεις εργασίας ως ποσοστό των υπαλλήλων ήταν στο 2% το 1ο τρίμηνο του 2020, 
παραμένοντας αμετάβλητο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό το 1ο τρίμηνο του 2019. Το 
2ο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό των κενών θέσεων μειώθηκε στο 1,2% σε σύγκριση με 1,7% το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των κενών θέσεων μειώθηκε 
κατά 32,1% το 2ο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ ο αριθμός 
των υπαλλήλων παρέμεινε αμετάβλητος.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

280000

290000

300000

310000

320000

330000

340000

350000

360000

370000

2016 2017 2018 2019 2020

Διάγραμμα 3: Αριθμός κενών θέσεων και υπαλλήλων, 2016-2020Τ2 

Διάγραμμα 2: Απασχόληση (αριθμός ατόμων), % μεταβολή, 2009-2020Τ2

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, Στατιστική Υπηρεσία

Μακροοικονομικές εξελίξεις

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



11Οικονομικές Εξελίξεις 2020 και Προοπτικές 2021-2023

Το ποσοστό ανεργίας (15+), με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 1ο εξάμηνο του 
2020 διαμορφώθηκε στο 7,1% (2020:Τ1-7,3%, 2020:Τ2-6,8%), έναντι ποσοστού ανεργίας 7,7% το 1ο εξάμηνο 
του 2019. Το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων στο εργατικό δυναμικό κατά το 2ο τρίμηνο του 2020 
μειώθηκε στο 1,8%, έναντι 2,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ η ανεργία μεταξύ των νέων κυμάνθηκε 
στο 17,8% το 2ο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με 14,9% το αντιστοιχο τρίμηνο του 2019. Για ολόκληρο το 
2020, η εκτίμηση είναι ότι, η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 8,0%, από 7,1% που κυμάνθηκε κατά το 2019.

Πίνακας 1: Ποσοστό ανεργίας στους νέους και μακροπρόθεσμη ανεργία 2014-2020, 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (% στο εργατικό δυναμικό)

Διάγραμμα 4: Ανεργία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) και προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών
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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό 
ανεργίας τον Ιούλιο του 2020 στην EE αυξήθηκε στο 7,2%, σε σύγκριση με 6,7% τον Ιούλιο του 2019. 
Αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 2020 στην Ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά μέσο όρο στο 7,9%, 
σε σύγκριση με 7,5% τον Ιούλιο του 2019.

Οι απολαβές των μισθωτών, ως σύνολο, κατέδειξαν σημαντική συγκράτηση από την αρχή του 2020, ενώ 
κατά το 2ο εξάμηνο μειώθηκαν κατά 6,3%. Οι απολαβές ανά μισθωτό μειώθηκαν κατά 5,3% το 2ο εξάμηνο 
του 2020. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας, που είναι ένα μέτρο της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, 
αυξήθηκε κατά 6,5% το 2ο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση 3,5% αύξηση το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, 
ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων για έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, καθώς οι 
εργαζόμενοι συνέχισαν να αμείβονται ενώ βρίσκονταν προσωρινά εκτός εργασίας. 

Διάγραμμα 5: Απολαβές και μοναδιαίο εργατικό κόστος, 2011-2020Τ2 (ετήσια % αλλαγή)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
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Οι κοινωνικοί δείκτες για την ανισότητα και τη φτώχεια συνέχισαν να καταγράφουν βελτίωση κατά τη 
διάρκεια του 2019, ως αποτέλεσμα του θετικού οικονομικού περιβάλλοντος, τη μείωση της ανεργίας, 
την αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, αλλά και της στοχευμένης επιδοματικής πολιτικής 
του κράτους. Το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας το 2019 υπολογίζεται στα €9.729 σύμφωνα με την 
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) 2019 (με οικονομικό έτος 
αναφοράς το 2018). Το όριο αυτό αυξήθηκε κατά 5,7% σε σύγκριση με το 2018, λόγω αύξησης του 
μέσου διαθέσιμου εισοδήματος της χώρας.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας το 2019 μειώθηκε στο 14,7%, σε σύγκριση με 15,4% το 2018. Η σύγκριση 
με το μέσο όρο της ΕΕ28 για το 2019 δεν είναι δυνατή γιατί δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα τα στοιχεία 
για όλα τα κράτη μέλη. Διαχρονικά, όμως, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην Κύπρο ήταν χαμηλότερο σε 
σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και κατά τα χρόνια της μεγαλύτερης πρόσφατης 
οικονομικής κρίσης του 2013. Σημειώνεται ότι, για το 2018 που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, το μέσο 
ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ27 ήταν 16,8%.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για το σύνολο του πληθυσμού παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις κατά 
την περίοδο 2008-2019, αλλά αυτά που αξίζουν να σημειωθούν είναι η σημαντική μείωση για το ποσοστό 
κινδύνου φτώχειας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες (από 18,1% το 2008 σε 15,9% το 2019) και οι τα άτομα 
ηλικίας 65 και άνω (από 46,3% το 2008 σε 24,6% το 2019).

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι το ποσοστό του πληθυσμού που 
είναι κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζει σε νοικοκυριά που έχουν σοβαρή υλική στέρηση ή ζει σε 
νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Κάθε άτομο υπολογίζεται μόνο μία φορά έστω 
και αν εμπίπτει σε πέραν του ενός δείκτη. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι στο 22,3% το 2019, 

Μακροοικονομικές εξελίξεις
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παρουσιάζοντας μείωση από 23,9% το 2018. Οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 
αναμένεται να έχουν επίδραση στους κοινωνικούς δείκτες αλλά το εύρος εξαρτάται από τις εξελίξεις 
στις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης και στην αγορά εργασίας και τα εισοδήματα τους αμέσως 
επόμενους μήνες και κατά το 2021.

Οι δείκτες που αφορούν στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος (συντελεστές S80/S20 και Gini) 
δείχνουν επιδείνωση το 2019.

Ο δείκτης κατανομής εισοδήματος (S80/S20) αυξήθηκε στο 4,6 (από 4,3 το 2018) και αναφέρεται 
στην αναλογία του συνόλου του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος που λαμβάνεται από το 20% 
του πληθυσμού με το υψηλότερο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ως προς το σύνολο του ανάλογου 
εισοδήματος που λαμβάνει το 20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα. 
Συγκρίνει δηλαδή το μερίδιο του εισοδήματος του ‘πλουσιότερου’ 20% του πληθυσμού με το 20% του 
‘φτωχότερου’. Αύξηση στην τιμή του συντελεστή S80/S20 συνεπάγεται και αύξηση της ανισότητας.

Ο συντελεστής Gini το 2019 αυξήθηκε στο 31,1 από 29,1 το 2018. Ο συντελεστής Gini είναι δείκτης 
άνισης κατανομής ή συγκέντρωσης του εισοδήματος. Αν τα εισοδήματα ήταν εξίσου κατανεμημένα 
στον πληθυσμό τότε ο συντελεστής Gini θα ήταν 0 (πλήρης ισότητα). Αν όμως τα εισοδήματα ήταν όλα 
συγκεντρωμένα σε ένα άτομο τότε ο συντελεστής Gini θα ήταν 100. Αύξηση στην τιμή του συντελεστή 
Gini συνεπάγεται και αύξηση της ανισότητας.

Διάγραμμα 6: Ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 2008-2019

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
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Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, σημείωσε αρνητική 
μεταβολή της τάξης του 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Οι 
τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο με ποσοστό 1,3%, ενώ οι τιμές των πετρελαιοειδών 
μειώθηκαν κατά 8,2%, των εισαγόμενων προϊόντων κατά 0,9% και των εγχώριων προϊόντων κατά 0,5%. Η 
τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης 
του πληθωρισμού στην Κύπρο, μειώθηκε κατά 43,1% μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, σε ετήσια βάση. Για 
ολόκληρο το 2020, αναμένεται αρνητικός πληθωρισμός της τάξης του 0,6%.

Διάγραμμα 7: Συντελεστές ανισότητας εισοδήματος (Gini και S80/S20), 2008-2019

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) 2019 
(με οικονομικό έτος αναφοράς το 2018). 
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Διάγραμμα 8: Ετήσια % μεταβολή του ΔΤΚ Ιανουάριος - Αύγουστος 2020, κατά κατηγορία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Μακροοικονομικές εξελίξεις
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Διάγραμμα 9: Ετήσια % μεταβολή του ΔΤΚ 2010 - 2019 κατά κατηγορία και % μεταβολής τιμής πετρελαίου
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) κατά το 2019 αυξήθηκε στο 6,7% του ΑΕΠ σε 
σύγκριση με έλλειμα ύψους 4,4% το 2018. Tο 1ο τρίμηνο του 2020 κατέγραψε επιδείνωση σε σύγκριση με 
το 1ο τρίμηνο του 2019, καταγράφοντας έλλειμμα της τάξης των €928,1 εκ. (-4,5% του ΑΕΠ1), σε σύγκριση 
με έλλειμμα €639,4 εκ. (-2,9% του ΑΕΠ) το 1ο τρίμηνο του 2019. Προσαρμόζοντας τα στοιχεία ως προς την 
επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (ΟΕΣ), δηλαδή κατατάσσοντας τις ΟΕΣ ως μη κάτοικους, το ΙΤΣ 
παραμένει σε έλλειμμα €769,9 εκ., το 1ο τρίμηνο 2020, έναντι €798,4 εκ., το 1ο τρίμηνο 2019. Σημειώνεται 
ότι, τα όρια για το ΙΤΣ που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του ελέγχου των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, ως τα μέγιστα αποδεκτά είναι έλλειμμα/πλεόνασμα -4/6% του ΑΕΠ.

Πίνακας 2: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, 2010-2020, % ΑΕΠ

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

1 Ο υπολογισμός του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο το 1ο τρίμηνο του 2020 βασίζεται στην πρόβλεψη του Υπουργείου 
Οικονομικών για το ονομαστικό ΑΕΠ το 2020 (6,4% μείωση σε σύγκριση με το 2019).
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Η επιδείνωση του ΙΤΣ οφείλεται κυρίως στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών, με το έλλειμμα κατά το 1ο 
τρίμηνο του 2020 να ανεβαίνει στο 5,8% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με έλλειμμα 4,1% το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2019. Το ισοζύγιο των υπηρεσιών το 1ο τρίμηνο του 2020 σημείωσε πλεόνασμα της τάξης του 2,2%, 
σημειώνοντας μείωση €62,2 εκ. σε σύγκριση με το πλεόνασμα του 2,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. 
Σε σχέση με το πρωτογενές εισόδημα, το έλλειμμα το 1ο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε στα €70,8 εκ σε 
σύγκριση με το έλλειμμα των €101,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Το έλλειμμα στο πρωτογενές 
εισόδημα οφείλεται σε έλλειμμα €0,8 εκ. και €116,6 εκ. στο εισόδημα από εξαρτημένη εργασία και 
εισόδημα από επενδύσεις αντίστοιχα, το οποίο μετριάστηκε από πλεόνασμα στο λοιπό πρωτογενές 
εισόδημα κατά €46,6 εκ.. Το δευτερογενές εισόδημα το 1ο τρίμηνο του 2020 κατέγραψε έλλειμμα €101,6 
εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €50,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. 

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €-25.342,1 εκ. (ή 
-123,4% του ΑΕΠ), έναντι €-25.459,5 εκ. (ή -116% του ΑΕΠ) το 4ο τρίμηνο του 2019. Η ΔΕΘ, προσαρμοσμένη 
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, παραμένει σε αρνητική καθαρή θέση παθητικού στα €-7.650,3 εκατ. 
στο τέλος του Τ1 2020 (ή -37% του ΑΕΠ), έναντι €-8.000,5 εκ. (ή -36% του ΑΕΠ) στο τέλος του Τ4 2019. 
Σημειώνεται ότι, το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του ελέγχου των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, ως το μέγιστο αποδεκτό είναι έλλειμμα στη ΔΕΘ μέχρι 35% του ΑΕΠ.

1.3 Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές 2021-2023
Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, η οικονομία έχει αρχίσει να εισέρχεται στη φάση 
της σταθεροποίησης με τους περισσότερους τομείς να έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, με 
εξαίρεση τον τομέα του τουρισμού και τους τομείς που έχουν στενή συσχέτιση με τον τουρισμό, αλλά 
και κάποιους τομείς δραστηριότητας που εξακολουθούν να λειτουργούν με πολλούς περιορισμούς. 
Την περίοδο 2021-2023 η οικονομία αναμένεται να εισέλθει στη φάση της ανάκαμψης και μέχρι το 
τέλος της περιόδου του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου το ΑΕΠ θα φθάσει τα επίπεδα προ 
της κρίσης του κορωνοϊού. 

Η ανάκαμψη την περίοδο 2021-2023 θα υποστηριχθεί από την εγχώρια κατανάλωση, με τη δημόσια 
κατανάλωση να παραμένει σημαντικός θετικός παράγοντας. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να 
επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς τα μέτρα στήριξης της οικονομίας αναμένεται να 
έχουν υποστηρίξει την απασχόληση, τα εισοδήματα των νοικοκυριών αλλά και τις επιχειρήσεις, με 
θετική ανταπόκριση και στις επενδύσεις. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να έχουν 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να επανέλθουν μέχρι το 2023 στα προ-πανδημικά επίπεδα αλλά η 
συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην ανάπτυξη αναμένεται να είναι αρνητική. 

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Πίνακας 3: Οικονομικοί Δείκτες/ Προβλέψεις 2019-2023

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών
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Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2021 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 4,5% 
και τα έτη 2022-2023 να κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 3,2% σε πραγματικούς όρους. Στην αγορά 
εργασίας, το ποσοστό ανεργίας το 2021 αναμένεται να μειωθεί στο 7% του εργατικού δυναμικού, και 
ακολούθως, με την περαιτέρω τόνωση της ζήτησης στην αγορά εργασίας και την αύξηση των κενών 
θέσεων, να περιορισθεί στο 6,0% το 2022 και στη συνέχεια στο 5,2% το 2023.

Ο πληθωρισμός το 2021 προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 1,0% και για το 2022 και 2023 ο ρυθμός 
πληθωρισμού αναμένεται να ανέλθει στο 1,5% και 2,0% αντίστοιχα, κυρίως λόγω των διεθνών 
προβλέψεων για αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου.

1.4 Ανάλυση κινδύνων
Η αβεβαιότητα που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον της κυπριακής οικονομίας εξακολουθεί 
να είναι ψηλή δεδομένης της απρόβλεπτης εξέλιξης της πανδημίας τόσο στην Κύπρο όσο και στην 
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι κίνδυνοι σε σχέση με το βασικό μακροοικονομικό και δημοσιονομικό 
σενάριο του Υπουργείου Οικονομικών που παρουσιάζεται στο παρόν κείμενο είναι προς την αρνητική 
πλευρά σε περίπτωση που διαψευσθεί η βασική υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει ξανά ανάγκη να παρθούν 
ιδιαίτερα αυστηρά περιοριστικά μέτρα για περιορισμό εξάπλωσης της νόσου COVID-19, στο μοντέλο 
της γενικότερης καραντίνας που επιβλήθηκε τους μήνες Μάρτιο-Μάιο. Οποιαδήποτε διαφορετική από 
την αναμενόμενη εξέλιξη θα επιφέρει περαιτέρω μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, μείωση 
των εσόδων του κράτους και πιθανόν αύξηση των δαπανών σε μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των 
εργαζομένων, της απασχόλησης και του τομέα της υγείας. 

Περαιτέρω, κίνδυνο αποτελούν πιθανές αρνητικές εξελίξεις αναφορικά με τις μη εξυπηρετούμενες 
χορηγήσεις (ΜΕΧ) ως αποτέλεσμα της πανδημικής κρίσης, των οποίων το ποσοστό εξακολουθούσε να 
ήταν σχετικά ψηλό προ της έξαρσης της πανδημίας, παρόλη τη σημαντική απομόχλευση των τελευταίων 
χρόνων και τις πωλήσεις δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος. 

Πέραν των απρόβλεπτων εξελίξεων με την πανδημία, οι άλλοι κυριότεροι δυνητικοί δημοσιονομικοί 
κίνδυνοι προέρχονται από τυχόν εκτροχιασμό των δαπανών για το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) και από 
τυχόν αυξημένη ροή μεταναστών. 

Άλλοι δημοσιονομικοί κύνδυνοι συνδέονται με ενδεχόμενη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής 
ή υποχρεώσεις που πηγάζουν από κρατικές εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια 
προς εταιρείες. Όπως πάντα αναφέρουμε, οι κίνδυνοι αυτοί πάντα ελλοχεύουν, αλλά εξακολουθούμε να 
θεωρούμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία ότι έχουν πολύ μικρή πιθανότητα πραγματοποίησης.

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από παρόμοια ψηλή αβεβαιότητα, κυριότερα λόγω της 
συνεχιζόμενης πανδημίας της νόσου COVID-19 η οποία δείχνει σημάδια έξαρσης σε πολλές χώρες της ΕΕ και 
στις ΗΠΑ με διαρκείς διακυμάνσεις. Δεδομένου ότι, το εμβόλιο για τον ιό SARS-COV-2 δεν φαίνεται να είναι 
ακόμη πολύ κοντά στο να εξευρεθεί και να κυκλοφορήσει σε ευρεία κλίμακα, ο επερχόμενος χειμώνας προκαλεί 
ανησυχία ως προς την πορεία εξάπλωσης του ιού στον πληθυσμό. Επιπρόσθετα, για την ΕΕ εκκρεμεί η σύναψη 
μιας εμπορικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δικές 
της προβλέψεις ως ένας αρνητικός κίνδυνος για την οικονομία της ΕΕ, καθώς οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία 
θεωρείται ότι θα είναι χειρότερη της υπάρχουσας κατάστασης. Τέλος, το διεθνές περιβάλλον παρατεταμένων 
χαμηλών επιτοκίων έχει αντίκτυπο στην κερδοφορία του τραπεζικού τομέα καθώς μειώνει τα καθαρά έσοδα των 
τραπεζών από τόκους, σε συνδυασμό με τις συγκριτικά ψηλές λειτουργικές τους δαπάνες. 

Δεδομένων των κινδύνων, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, σταθερή προσήλωση 
στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών πολιτικών για ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Για αποφυγή δημοσιονομικού 
εκτροχιασμού, η πολιτική για τήρηση των οροφών δαπανών είναι η σημαντικότερη δικλείδα ασφαλείας. 
Στην πολιτική δαπανών περιλαμβάνεται και η πολιτική για την απασχόληση που περιγράφεται στο 
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τελευταίο κεφάλαιο αλλά και η πολιτική για το μισθολόγιο, η οποία συνεχίζει να περιλαμβάνει 
μέτρα συγκράτησης της απασχόλησης και του ύψους των επιδομάτων/ αποζημιώσεων/ οικονομικών 
ωφελημάτων στο δημόσιο τομέα. 

Η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής στη διαχείριση της πανδημίας από τον COVID 19, έγινε στα 
πλαίσια της ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επέτρεψε 
την υιοθέτηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής από τα κράτη μέλη για αναχαίτηση των αρνητικών 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης, επιτρέποντας προσωρινή απόκλιση από τους κανόνες 
του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας της ΕΕ. Παρόλο που η γενική ρήτρα διαφυγής συνεχίζει 
να είναι σε ισχύ, η στρατηγική που ακολουθείται έχει ως στόχο την αποφυγή περαιτέρω εκτροχιασμού 
του δημοσίου χρέους και εκτεταμένης απόκλισης από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο, ο οποίος 
καθορίζεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014, ως 
ισοσκελισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα σε διαρθρωτικούς όρους.

1.5 Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα

Μέτρα και επιπτώσεις της πανδημίας

Κατά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 το πρώτο τρίμηνο 2020, η οικονομική κατάσταση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο ήταν καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή την τελευταία δεκαετία. 
Τα πιστωτικά ιδρύματα παρουσίαζαν ισχυρή κεφαλαιοποίηση και πλεονάζουσα ρευστότητα πέρα από τα 
ελάχιστα εποπτικά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης φερεγγυότητας του τομέα (solvency ratio) ήταν αυξημένος από 16,3% το 2017 
στο 19,3% το πρώτο τρίμηνο του 2020 μέσω ενεργειών αύξησης κεφαλαίων, κερδοφορίας και μείωσης του 
σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού (risk-weighted assets). Ταυτόχρονα υπήρχε σημαντικό 
επίπεδο πλεονάζουσας ρευστότητας με το δείκτη δανείων έναντι καταθέσεων να έχει μειωθεί από 104% 
τον Δεκέμβριο 2017 σε 70% τον Μάρτιο του 2020.

Οι ενέργειες των εποπτικών αρχών και των ρυθμιστικών αρχών για αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν 
άμεσες και βοηθητικές προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι αποφάσεις των εποπτικών αρχών να επιτρέψουν 
τη χρήση κεφαλαιακών αποθεμάτων ή να καθυστερήσουν τις αυξήσεις κεφαλαίου έχουν αποδεσμεύσει 
κεφάλαια €1,5 δις, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην απορρόφηση ζημιών και στη διοχέτευση 
δανεισμού στην οικονομία εντός του εποπτικού πλαισίου χορήγησης δανείων. 

Τα κύρια κυβερνητικά μέτρα για τον τραπεζικό τομέα αφορούν την αναστολή της καταβολής δόσεων κεφαλαίου και 
τόκων δανείων μέχρι 31/12/2020, καθώς και σχέδια επιχορήγησης επιτοκίου για νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά 
δάνεια. Απώτερος σκοπός των μέτρων είναι η ενίσχυση της ζήτησης και ρευστότητας στην οικονομία.

Ακόμη, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου προχώρησε σε αναστολή των εκποιήσεων μέχρι την 31η Αυγούστου 
2020, ως επιπρόσθετο μέτρο εκ μέρους των τραπεζών, ενώ σε αναστολές εκποιήσεων προχώρησαν και 
οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων.

Σημειώνεται ότι, υπάρχει προβληματισμός για τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στον τραπεζικό 
τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, τις προβλέψεις και την κερδοφορία. Οι 
πρώτες επιπτώσεις στην κερδοφορία θα είναι διακριτές στα αποτελέσματα του 2020, ενώ ο αντίκτυπος 
στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) αναμένεται να διαφανεί εντός του 2021.

Άλλες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα

Ο τραπεζικός τομέας συρρικνώθηκε κατά €1,5 δις μεταξύ Μαρτίου 2019 και Μαρτίου 2020. Συγκεκριμένα, 
τα στοιχεία ενεργητικού του τραπεζικού τομέα μειώθηκαν σε €56,9 δις το Μάρτιο του 2020 (279% του 
ΑΕΠ), σε σύγκριση με €58,4 δις το Μάρτιο 2019 (269% του ΑΕΠ). Η αύξηση του δείκτη οφείλεται στην 
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μείωση του ΑΕΠ για το 2020 λόγω της πανδημίας του Covid- 19. 

Η σημαντικότερη εξέλιξη στον τραπεζικό τομέα τα τελευταία χρόνια είναι η αισθητή μείωση του ποσοστού 
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) η οποία οφειλόταν στη μεταφορά μέρους των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) προς την Ελληνική Τράπεζα το 
2018. Άλλες σημαντικές εξελίξεις μείωσης των ΜΕΧ υπήρξε η πώληση του χαρτοφυλακίου Helix 1 από 
την Τράπεζα Κύπρου το 2019 ύψους €2,7 δις καθώς και η χρήση αναδιαρθρώσεων, ανταλλαγών χρεών 
έναντι ακινήτων και άλλων εργαλείων απομόχλευσης των τραπεζών. 

Οι κύριες εγχώριες τράπεζες επεξεργάζονταν σχέδια πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων ύψους €3 έως €4 δις για το 2020. H πανδημία του Covid -19 επηρέασε τα αρχικά σχέδια 
πώλησης. Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2020 την πώληση του πακέτου Helix 2 με 
μεικτή λογιστική αξία ύψους €916 εκ., η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 
του 2021. Επίσης το 2020, η Τράπεζα Κύπρου πώλησε χαρτοφυλάκιο μη εξασφαλισμένων δανείων ύψους 
€133 εκ. Η συνολική μείωση των ΜΕΧ της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο ήταν €1,3 δις. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), στο τέλος 
Απριλίου 2020 οι ΜΕΧ μειώθηκαν στα €9,03 δις και αποτελούν το 27,8% του συνόλου των δανείων στην 
οικονομία (δεν περιλαμβάνεται η πώληση Helix 2). Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, σημείωσαν 
μείωση κατά €29,8 εκ. Από το Δεκέμβριο 2014 που οι ΜΕΧ αποτελούσαν το 47,8% των συνολικών δανείων, 
σημειώθηκε συνολική μείωση στα ΜΕΧ της τάξης των €19,4 δις (μειώθηκαν δηλαδή κατά 68,2%). Τα δάνεια 
σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών έφθασαν στο 23,7% του συνόλου των χορηγήσεων τον Απρίλιο του 
2020 σε σύγκριση με 23,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 22% στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Οι χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανήλθαν στο τέλος Απρίλιου 2020 στα €5,2 δις , από τα οποία τα 
€3,9 δις εξακολουθούν να θεωρούνται ΜΕΧ, εν μέρει λόγω του ορισμού που ακολουθείται . Οι προβλέψεις 
για τις ΜΕΧ ανήλθαν στα €5,2 δις το τέλος Απριλίου 2020 καλύπτοντας το 57,2% των ΜΕΧ, πάνω από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 46%. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το υψηλό επίπεδο των ΜΕΧ στο σύνολο των δανείων στο 27,8% 
εξακολουθεί να είναι αρκετά ψηλό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά την πρόοδο που 
επιτελέστηκε, και παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας, 
επηρεάζοντας την κεφαλαιοποίηση και την κερδοφορία του αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας 
ευρύτερα. Επομένως, οι εξελίξεις στις ΜΕΧ όπως θα διαμορφώνονται από τις αναδιαρθρώσεις 
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Διάγραμμα 10: Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
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Πίνακας 4: Καθαρά νέα δάνεια προς κατοίκους της ευρωζώνης (€εκ)

και πωλήσεις δανείων και ενδεχομένως νέων ΜΕΧ παραμένουν στο επίκεντρο της οικονομικής 
παρακολούθησης και ανάλυσης.

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι, η μείωση των ΜΕΧ επήλθε κυρίως με τη μεταφορά 
των ΜΕΧ της πρώην Συνεργατικής Τράπεζας και μέσω άλλων πωλήσεων ΜΕΧ από πιστωτικά ιδρύματα 
εκτός τραπεζικού συστήματος. Τα ΜΕΧ παραμένουν συνεπώς στην οικονομία και αποτελούν μέρος του 
ψηλού ιδιωτικού χρέους στην Κύπρο. Επομένως, το εργαλείο των πωλήσεων είναι σημαντικό μεν γιατί 
επιφέρει δραστική μείωση στα ΜΕΧ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά το πρόβλημα του ψηλού 
ιδιωτικού χρέους συνεχίζει να υφίσταται στο σύνολο της οικονομίας.

Οι συνολικές καταθέσεις σημείωσαν μείωση, εφόσον τον Αύγουστο του 2020 ανήλθαν σε €47,9 δις 
έναντι €48,5 δις, το Δεκέμβριο του 2019 ως επακόλουθο των αρνητικών καταθετικών επιτοκίων που 
εφαρμόστηκαν το Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/ νομικών οντοτήτων. 
Οι εγχώριες καταθέσεις μειώθηκαν στα €39 δις τον Αύγουστο του 2020 έναντι €39,2 δις το Δεκέμβριο 
2019. Η παροχή καθαρά νέων δανείων στα νοικοκυριά σημείωσε μείωση κατά τους πρώτους οκτώ μήνες 
του 2020, με το σύνολο των δανείων να φθάνει τα €611,7 εκ την περίοδο Ιανουαρίου-Αύγουστο 2020 
σε σύγκριση με €848,5 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων σε 
νοικοκυριά αφορά οικιστικά δάνεια τα οποία την υπό αναφορά περίοδο ανήλθαν στα €424,2 εκ., σε 
σύγκριση με €600,1 εκ., το 2019. Τα καθαρά νέα δάνεια σε μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις επίσης 
σημείωσαν μείωση το 2019, με τα συνολικά δάνεια την περίοδο Ιανουαρίου-Αύγουστου 2020 στα €718,1 
εκ., σε σύγκριση με €1.386,9 εκ.

Παρόλο που η παροχή ρευστότητας στην οικονομία είναι ιδιαίτερα θεμιτή για τη διατήρηση των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων, εντούτοις είναι σημαντικό τα τραπεζικά ιδρύματα να διατηρούν ένα ποιοτικό 
δανειακό χαρτοφυλάκιο, προωθώντας τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων στην οικονομία, 
διασπέρνοντας συν τω χρόνω πιστωτικούς κινδύνους αποφεύγοντας την υπερβολική συγκέντρωση σε 
ένα τομέα και δη τον κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα των ακινήτων.

Η μείωση των επιτοκίων συνεχίστηκε και κατά το 2020, υποβοηθώντας τις προσπάθειες για απομόχλευση 
μέσω των αναδιαρθρώσεων, πιέζοντας όμως αρνητικά την κερδοφορία των τραπεζών, λόγω μειωμένων 
καθαρών εσόδων από τόκους, τη στιγμή που παρατηρείται και αυξημένη ρευστότητα.

Στην κερδοφορία των τραπεζών, ρόλο έχουν και οι σχετικά ψηλές λειτουργικές δαπάνες του τραπεζικού 
συστήματος, του οποίου το μέγεθος παραμένει ψηλό σε αναλογία πληθυσμού παρά τη συρρίκνωση 
των τελευταίων χρόνων.

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ η οποία διαχειρίζεται το μη-εξυπηρετούμενο 
χαρτοφυλάκιο της πρώην ΣΚΤ το 2019 άρχισε τις αποπληρωμές της κρατικής στήριξης ύψους €3,5 δις που 
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Διάγραμμα 11: Επιτόκια σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέα δάνεια)
(ετήσια ποσοστά, τέλος της περιόδου, αρχικής περιόδου προσδιορισμού άνω των 5 ετών) 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές
* ΜΧΕ: Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

της παραχωρήθηκε τον Ιούνιο του 2018 και η οποία έτυχε της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την 
καταβολή συνολικού ποσού ύψους €280 εκ. μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020. Παράλληλα, η αποπληρωμή 
της κρατικής στήριξης θα γίνει και μέσω της παραχώρησης ακινήτων στο κράτος των οποίων η αξία 
ανέρχεται περίπου στα €135 εκ. καθώς και μέσω της παραχώρησης άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η 
διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.

Οι τιμές των ακινήτων επηρεάζουν τους τραπεζικούς ισολογισμούς εφόσον αποτελούν τη συνήθη 
εξασφάλιση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η συγκρατημένη αύξηση του Δείκτη Τιμών Κατοικίων το 
πρώτο τρίμηνο του 2020 οφείλεται στον περιορισμό της ζήτησης για ακίνητα τόσο από ξένους επενδυτές 
όσο και από Κύπριους αγοραστές. Στις περιοριστικές τάσεις για τις τιμές του τομέα των ακινήτων από 
τα μέσα του 2019, λόγω κυρίως των αυστηρότερων κριτηρίων στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, 
προστίθεται και οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, που καθιστούν αβέβαιη την πορεία των τιμών 
ακινήτων στο επόμενο διάστημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η εμφάνιση του καινούργιου κορωνοϊού, με αρχή την Κίνα τον περασμένο Ιανουάριο, που προκαλεί τη νόσο 
COVID-19, χαρακτηρίστηκε ως πανδημικό γεγονός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 11 Μαρτίου 
2020. Το γεγονός αυτό αλλά και οι ενδείξεις για τη ραγδαία εξάπλωσή του παγκοσμίως, οδήγησαν την 
κυβέρνηση στην απόφαση να πάρει αυστηρά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του με την 
εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στην Κύπρο τον περασμένο Μάρτιο. Πρωταρχικός στόχος ήταν ο 
έλεγχος της διασποράς του ιού στον πληθυσμό ώστε να αποφευχθεί ένα ανεξέλεγκτο κύμα σοβαρών 
λοιμώξεων που θα έθεταν το σύστημα υγείας της χώρας κάτω από υπερβολική πίεση, απειλώντας τη 
βιωσιμότητά του και αυξάνοντας το φόβο μεγάλης απώλειας ζωών. 

Η αντιμετώπιση της πανδημίας κρίθηκε κατά γενική ομολογία επιτυχημένη, καθώς ο αριθμός των 
κρουσμάτων μειώθηκε κατακόρυφα μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, ιδιαίτερα στο διάστημα 
της καθολικής καραντίνας, η οποία στην πιο αυστηρή της φάση διήρκεσε δυο μήνες. Η ασταθής 
κατάσταση, όμως, διεθνώς δεν επέτρεψε μια πιο αισιόδοξη έκβαση στον τομέα του τουρισμού, σε 
συνδυασμό με το ότι η Κύπρος εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα για τις αφίξεις στα αεροδρόμια, βάσει 
της κατηγοριοποίησης των διαφόρων χωρών από τις οποίες έρχονται οι επισκέπτες, η οποία γίνεται 
βάσει της δικής τους επιδημιολογικής εικόνας. 

Η κυβέρνηση, για να μετριάσει τις οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις από την πανδημική 
κρίση, υιοθέτησε μια ιδιαίτερα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, με ένα πολύπλευρο πακέτο στήριξης. 
Τα μέτρα στήριξης μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: (α) στήριξη των εισοδημάτων 
των εργαζομένων, (β) στήριξη της απασχόλησης με δικλείδες ασφαλείας για αποφυγή απολύσεων, (γ) 
στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητάς τους, (δ) στήριξη του 
τομέα της υγείας. Αρκετά από τα μέτρα στήριξης της οικονομίας ακόμα συνεχίζονται, με στόχευση στους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας που πλήγηκαν περισσότερο, με σκοπό τη στήριξη των εισοδημάτων 
και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, η πανδημία αντιμετωπίστηκε από μια πλεονεκτική δημοσιονομική 
θέση και με την Κύπρο πλέον στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό έδωσε την ευκαιρία υιοθέτησης ενός 
γενναιόδωρου πακέτου στήριξης, στα πλαίσια και της υιοθέτησης της ρήτρας γενικής διαφυγής από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιτρέπει προσωρινή χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το 2020 και 2021. Η ενεργοποίηση της ρήτρας έδωσε τον 
απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο στα κράτη μέλη να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα κοινωνικο-οικονομικής 
στήριξης που επιβάλλουν οι πρωτόγνωρες και σοβαρές περιστάσεις της πανδημίας. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώτη από τις τέσσερις συστάσεις που έλαβε η Κύπρος από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με 
τη γενική ρήτρα διαφυγής, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 
πανδημία, να στηρίξει την οικονομία και την ανάκαμψη που θα ακολουθήσει. Όταν το επιτρέψουν οι 
οικονομικές συνθήκες, να ακολουθήσει δημοσιονομικές πολιτικές που θα αποσκοπούν στην επίτευξη 
συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, 
με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων». 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων, το 2020 το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης 
θα είναι ελλειμματικό και το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο χρόνο. Το ποσοστό του δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ παραμένει ψηλό στην Κύπρο μετά 
την έξοδο από το μακροοικονομικό πρόγραμμα στήριξης, αλλά η πορεία μείωσής του είναι συμβατή με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για το 2020 είναι για 
δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 4,5% και δημόσιο χρέος 114,8% ως ποσοστά του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της σταθεροποίησης της οικονομίας και την 
επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά από το 2021 και μετά. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2021 
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προβλέπεται να μειωθεί στο 0,7% και να καταστεί οριακά ισοσκελισμένο μέχρι το 2023 στο -0,1%, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ. Σε διαθρωτικούς όρους, το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται να παραμείνει 
αρνητικό μέχρι το 2023 στο -1,0%. Το δημόσιο χρέος επανέρχεται σε πτωτική πορεία και προβλέπεται 
να μειωθεί στο 98,1% στο τέλος του 2023.

Οι προβλέψεις παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και το εύρος της αναθεώρησής τους τον ερχόμενο 
Απρίλιο του 2021 μπορεί να είναι σημαντικό. Οι εξελίξεις απαιτούν συνεχή παρακολούθηση για να 
εξασφαλιστεί η διατήρηση μιας υγιούς δημοσιονομικής θέσης, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κανόνων, 
καθώς συνεχίζεται η υποστήριξη της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και εφαρμόζονται μέτρα 
στήριξης της απασχόλησης και αποτροπή αύξησης της ανεργίας, μαζί με την προώθηση των επενδύσεων 
με έμφαση ψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία στη βάση των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, 
μαζί με την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

2.1 Δημοσιονομικές Εξελίξεις 2019-2020 
Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης το 2019 ήταν πλεονασματικό της τάξης των 
€380,5 εκ., ή 1,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα €777,3 εκ., ή 3,7% ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, το 20182. Το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης το 2019 ήταν επίσης πλεονασματικό 
στα €931,4 εκ., ή 4,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με πρωτογενές έλλειμμα ύψους €266,4, ή 
1,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 2018. 

Τα θετικά αποτελέσματα του 2019 οφείλονται στη δράση των αυτόματων σταθεροποιητών ως 
αποτέλεσμα της δυναμικής τροχιάς ανάκαμψης στην οποία είχε σταθερά μπει η κυπριακή οικονομία, 
τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Θετικοί παράγοντες 
ήταν και η αύξηση στα έσοδα από κοινωνικές ασφαλίσεις, τόσο λόγω αυξήσεων στα ποσοστά 
εισφορών από 1η Ιανουαρίου 2019, όσο και λόγω εισαγωγής των εισφορών για το Γενικό Σύστημα 
Υγείας (ΓεΣΥ) από 1η Μαρτίου 2019. 

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2019, προσαρμοσμένο κυκλικά, ήταν ελλειμματικό της τάξης του -1,4% 
του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους 6,3% τον προηγούμενο χρόνο. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό 
ισοζύγιο, εξαιρουμένων δηλαδή των εφάπαξ μέτρων, ήταν οριακά ελλειμματικό της τάξης του 0,1% του 
ΑΕΠ κατά το 2019, σε σύγκριση με πλεόνασμα 1,1% τον προηγούμενο χρόνο. 

Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στα €21,0 δις κατά το τέλος του 2019, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ περιορίστηκε 
στο 95,5% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με €21,3 δις το 2018 ή 100,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η μείωση 
στο δημόσιο χρέος αποδίδεται στο ψηλό πρωτογενές πλεόνασμα του κράτους και στην πρόωρη 
αποπληρωμή του Ρωσικού δανείου (€1,56 δις) στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση 
του δημοσίου χρέους μετά την αύξηση που σημειώθηκε το 2018 λόγω των εξελίξεων γύρω από τη 
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Σημειώνεται επίσης ότι, το κράτος προχώρησε το Φεβρουάριο του 
2020 στην πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο είχε 
παραχωρηθεί κατά την περίοδο 2013-2016. Το συνολικό ποσό της αποπληρωμής ήταν €716,7 εκ., 
ενώ η πρόωρη αποπληρωμή του εν λόγω δανείου, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότησή της μέσω 
έκδοσης 20-ετούς ομολόγου με επιτόκιο 0,625% προβλέπεται να αποφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία 
συνολικές εξοικονομήσεις ύψους €13,4 εκ κατά την περίοδο 2020-2025. Η συναλλαγή αυτή έχει 
αποτιμηθεί θετικά από τους διεθνείς οίκους καθώς αποτελεί ισχυρή ένδειξη της δυναμικής της 
κυπριακής οικονομίας κατά τα τελευταία χρόνια.

2 Το δημοσιονομικό ισοζύγιο επιβαρύνθηκε αρνητικά λόγω της κρατικής στήριξης προς την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ύψους €1,5 
δις ή ως ποσοστό του ΑΕΠ της τάξης του 7,3%.
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Διάγραμμα 12: Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (ονομαστικό, πρωτογενές και διαρθρωτικό), 
Απόκλιση δυνητικού ΑΕΠ και Δημόσιο Χρέος, % ΑΕΠ, 2010-2019

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 1ο εξάμηνο του 20203 ήταν ελλειμματικό 
ύψους €610,1 εκ. και ως ποσοστό του ΑΕΠ -3%, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €240,5 εκ. κατά το 
αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους (1,1% του ΑΕΠ). Αντίστοιχα, το πρωτογενές ισοζύγιο, δηλαδή 
το ισοζύγιο εξαιρουμένου του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, ήταν επίσης ελλειμματικό 
κατά την υπό αναφορά περίοδο και ανήλθε στα €408,5 εκ., σε σύγκριση με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 
€427 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογενές 
ισοζύγιο κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 ήταν ελλειμματικό της τάξης του 2% σε σύγκριση με πλεόνασμα 
ύψους 1,9% κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 

Σημειώνεται ότι, η αρνητική απόκλιση ύψους €850,6 εκ. στο δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής 
Κυβέρνησης κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου 
χρόνου, είναι αποτέλεσμα τόσο του αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης που παρουσίασε η οικονομία κατά το 
υπό αναφορά εξάμηνο, απόρροια των επιπτώσεων στην οικονομία από την κρίση της τρέχουσας πανδημίας, 
όσο και από το κόστος των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση κυρίως για στήριξη των εισοδημάτων των 
εργαζομένων, της απασχόλησης και στήριξη του τομέα της υγείας. 

Το σύνολο των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την υπό αναφορά περίοδο περιορίστηκε 
στα €3.683,5 εκ. σε σύγκριση με €4.054 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, 
παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 9,1%. Όλες σχεδόν οι κατηγορίες εσόδων παρουσίασαν μείωση 
κατά την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2020.

Συγκεκριμένα, κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και εισαγωγές 
περιορίστηκαν στα €1.381,9 εκ. παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του -15,3% σε 
σύγκριση με έσοδα ύψους €1.632,1 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Η εξέλιξη 
αυτή είναι κυρίως απόρροια των μειωμένων εισπράξεων από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κατά περίπου 
17,2% σε σύγκριση με τις εισπράξεις κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα του μέτρου για 
αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2020, ως ενός μέτρου παροχής 
ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις για στήριξή τους από τις επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου 
Covid-19 και ταυτόχρονα της χαμηλότερης ζήτησης σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα. 

3 Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2020 έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτά που παρουσιάστηκαν στην Εξαμηνιαία 
Έκθεση Δημοσιονομικής Πολιτικής 2020, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τέλος-Αυγούστου 2020. Η θετική απόκλιση 
ύψους €194,5 εκ. στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, οφείλεται στην ορθή καταχώρηση των εισφορών στα ΤΚΑ και ΓεΣΥ.
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Μείωση επίσης παρουσίασαν και οι εισπράξεις από φόρους στο εισόδημα και τον πλούτο, οι οποίες 
περιορίστηκαν στα €762,2 εκ. σε σύγκριση με €800,2 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, 
σημειώνοντας μείωση 4,7%. Σημαντική μείωση κάτω από την κατηγορία αυτή των εσόδων παρουσίασαν 
οι εισπράξεις φόρου κεφαλαιουχικών κερδών ύψους 45,1%, από €57 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 
σε €31,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς επίσης και οι εισπράξεις από έκτακτη εισφορά για την 
άμυνα από τόκους οι οποίες περιορίσθηκαν στα €23,5 εκ. σε σύγκριση με €43,4 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο 
του 2019, παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μείωση ύψους 45,9%.

Αρνητικό ρυθμό μεταβολής της τάξης του 2,3% παρουσίασαν οι συνεισφορές στα ταμεία κοινωνικών 
ασφαλίσεων κατά την υπό αναφορά περίοδο, οι οποίες περιορίστηκαν στα €1.091,1 εκ. σε σύγκριση με 
€1.116,3 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στις τρέχουσες εξελίξεις στην 
αγορά εργασίας, όσο και στην επιδότηση μισθών μέσω ειδικών σχεδίων, ως μέτρου αντιμετώπισης των 
δυσμενών επιπτώσεων από την πανδημία στην αγορά εργασίας. Σημειώνεται ότι τα αυξημένα έσοδα 
από τις συνεισφορές στα πλαίσια του ΓεΣΥ, εν μέρη μετρίασαν την απώλεια από τα έσοδα στα Ταμεία 
Κοινωνικών ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις συνεισφορές4 στα πλαίσια του ΓεΣΥ ανήλθαν 
στα €183,7 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με €130,8 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2020, για το λόγο ότι πέρυσι οι συνεισφορές ξεκίνησαν από 1η Μαρτίου, ενώ επιπρόσθετα κατά το 1ο 
εξάμηνο του 2020 ίσχυαν οι αυξημένοι συντελεστές συνεισφορών για ένα μήνα (Μάρτιο 2020).

Τα έσοδα από εισόδημα περιουσίας, όπως έσοδα από μερίσματα Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, παρουσίασαν μείωση 88,9% το 1ο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του προηγούμενου χρόνου και περιορίστηκαν στα €7,3 εκ. από €65,5. Κύριος λόγος αυτής της μείωσης 
ήταν τόσο η καταβολή μερίσματος από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου νωρίτερα το 2019 σε σύγκριση με 
φέτος (είσπραξη €23,7 εκ. τον Απρίλιο 2019), όσο και ο μεθοδολογικός χειρισμός των εσόδων από την 
υπογραφή των συμβολαίων σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες τον Απρίλιο 2017 ύψους €103,5 εκ., με 
την ισόποση κατανομή τους στους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης κατά τα έτη 2017, 2018 και 
2019. Τέλος, η κατηγορία ‘άλλα έσοδα’ παρουσίασε οριακή αύξηση 0,3%, από €439,5 εκ. το 1ο εξάμηνο 
του 2019 σε €440,8 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 παρουσίασαν θετική 
μεταβολή της τάξης του 12,6% και ανήλθαν στα €4.293,6 εκ. σε σύγκριση με €3.813,5 εκ. κατά το 
αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, ενώ εξαιρουμένης της μη-επαναλαμβανόμενης 
επιβάρυνσης ύψους €285 εκ. στους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης το Μάρτιο 2019, η οποία 
προέκυψε στα πλαίσια της τροποποίησης του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου [Ν.28(Ι) του 
2019], οι δημόσιες δαπάνες κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 παρουσίασαν αύξηση 21,7% σε σύγκριση με 
το 1ο εξάμηνο του 2019.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού ανήλθαν στα €1.282,5 εκ. σε σύγκριση με €1.215,1 εκ. το αντίστοιχο 
εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας αύξηση 5,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως 
στους μειωμένους συντελεστές της μείωσης των απολαβών και των συντάξεων, καθώς επίσης στις 
αυξημένες συνεισφορές του κράτους ως εργοδότης στα πλαίσια του ΓεΣΥ κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

4 Εξαιρουμένης της συνεισφοράς του κράτους ως τρίτο μέρος στα πλαίσια του ΓεΣΥ
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Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για ενδιάμεση κατανάλωση κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στα €619,6 
εκ. σε σύγκριση με €385,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή 60,8%. Η σημαντική αύξηση της κατηγορίας αυτής δαπανών κατά το υπό αναφορά 
εξάμηνο, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες, σε σχέση με πέρυσι, αποζημιώσεις του ΟΑΥ προς 
τους ιδιώτες και δημόσιους παρόχους υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ κατά περίπου €245 εκ. εφόσον η 
έναρξη της 1ης φάσης του ΓεΣΥ ήταν η 1η Ιουνίου 2019.

Σημαντικότερη συνεισφορά στην αύξηση του συνόλου των δημόσιων δαπανών κατά το 1ο εξάμηνο του 
2020 (7,5 ποσοστιαίες μονάδες) είχαν οι δαπάνες για επιδοτήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα €307 εκ. σε 
σύγκριση με €21,6 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
σε δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κρίσης της πανδημίας. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για τα ειδικά σχέδια στηριξης της απασχόλησης και των 
επιχειρήσεων που είχαν μερικώς ή πλήρως αναστείλει τις εργασίες τους, ανήλθαν συνολικά στα €284,5 
εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2020.

Αύξηση της τάξης του 4,7% παρουσίασαν οι κοινωνικές παροχές οι οποίες ανήλθαν στα €1.408,2 εκ. σε σύγκριση 
με €1.344,4 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν 
στα πλαίσια των μέτρων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της της νόσου Covid-19. Συγκεκριμένα, οι 
δαπάνες για ειδική άδεια φροντίδας παιδιών, ειδικό επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα στήριξης των ανέργων, 
καθώς και για ειδικό επίδομα φοιτητών στο εξωτερικό οι οποίοι κατά τη διάρκεια της περιόδου του Πάσχα δεν 
επέστρεψαν στην Κύπρο, ανήλθαν κατά το υπό αναφορά εξάμηνο στα €41,3 εκ. και συνεισέφεραν θετικά στην 
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της κατηγορίας αυτής δαπανών με 3,1 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, αύξηση 
παρουσίασαν και οι πληρωμές συντάξεων γήρατος και χηρείας της τάξης του 4,9% και 5%, αντίστοιχα. 

Πίνακας 5: Δημόσια Οικονομικά Γενικής Κυβέρνησης

2020*: Εκτίμηση, Υπουργείο Οικονομικών

Δημόσια Οικονομικά
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Διάγραμμα 13: Σύνολο εσόδων-εξόδων & δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, 2019-2020π
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Κατά το υπό αναφορά εξάμηνο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσίασαν αύξηση 48,7% και ανήλθαν 
στα €143,6 εκ. σε σύγκριση με €98,4 εκ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Κύριος λόγος 
της αύξησης αυτής είναι οι αυξημένες δαπάνες που διενεργήθηκαν κατά τον Μάρτιο 2020, για την 
υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για την έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου (συνεισφορά 
39,5 ποσοστιαίες μονάδες). Παράλληλα, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις της οντότητας ΚΕΔΙΠΕΣ 
από πωλήσεις ακινήτων5, συνεισφέροντας επίσης θετικά στη μεταβολή αυτής της κατηγορίας δαπανών 
(συνεισφορά 10,2 ποσοστιαίες μονάδες). 

Η κατηγορία ‘άλλα έξοδα’ παρουσίασε μείωση της τάξης του 41,6% και περιορίσθηκε στα €328,4 εκ. σε 
σύγκριση με €562,2 εκ. το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, λόγω της μη-επαναλαμβανόμενης 
επιβάρυνσης ύψους €285 εκ. στους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης το Μάρτιο 2019, η οποία 
προέκυψε στα πλαίσια της τροποποίησης του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

Τέλος, οι δαπάνες για τόκους παρουσίασαν αύξηση 8,1% κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 και ανήλθαν στα 
€201,6 εκ. σε σύγκριση με €186,5 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

5 Μεθοδολογικός χειρισμός ΕΣΟΛ 2010 ως κεφάλαιο με αρνητικό πρόσημο

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο το 2020, το 
έλλειμμα στο δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να ανέλθει στα €929,0 
εκ. ή 4,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, τα δημόσια έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν 
μείωση κατά 3,4% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να 
αυξηθούν κατά 11,5%. 

Το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης θα είναι ελλειμματικό ύψους €453,6 εκ., 
ή 2,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε διαρθρωτικούς όρους, το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται στο 3,6% 
του ΑΕΠ. Tο δημόσιο χρέος για το 2020 εκτιμάται να αυξηθεί στο 114,8%, σε σύγκριση με 95,5% το 2019, 
λόγω της αναθεώρησης των χρηματοδοτικών αναγκών ενόψει της κρίσης της πανδημίας.



28

2.2 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2023
Σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) (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 μελών της ζώνης του ευρώ, έχουν ενσωματωθεί και 
στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Έσοδα και Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης 2021

Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης για το 2021 προβλέπεται να ανέλθουν στα €9.539,3 εκ. σε σύγκριση με 
€8.735,9 εκ. για το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 9,2%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην αύξηση των κοινωνικών εισφορών κατά 12,3%, κυρίως λόγω της αύξησης των συνεισφορών στα 
πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας που επιβλήθηκε από 1η Ιουνίου 2021. 

Επίσης, λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας, αύξησης των επενδύσεων 
και της απασχόλησης, και συνακόλουθα του διαθέσιμου εισοδήματος, αναμένεται αύξηση των φόρων 
παραγωγής και εισαγωγών της τάξης του 5,4% και αύξηση στα έσοδα από φόρους σε εισόδημα και 
περιουσία της τάξης του 5,5%. 

Τέλος, η κατηγορία ‘άλλα έσοδα’ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση της τάξης του 19,9% σε 
σύγκριση με το 2020, κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξημένων χορηγιών από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, 
αλλά και από τα αυξημένα έσοδα του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) από τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Υγείας, για παροχή των υπηρεσιών του στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι το 2021 θα αυξηθούν στα €9.700,0 εκ. σε σύγκριση 
με €9.664,9 εκ. για το 2020, σημειώνοντας θετική μεταβολή της τάξης του 0,4%. Οι δαπάνες για ενδιάμεση 
κατανάλωση προβλέπεται να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά, με αύξηση 18,5%. Κύριος λόγος της αύξησης 
αυτής είναι οι αυξημένες δαπάνες στα πλαίσια του ΓεΣΥ σε σύγκριση με το 2020, καθώς για ολόκληρο το 2021 
θα εφαρμόζεται στην ολότητά του του ΓεΣΥ, μετά την έναρξη της 2ης φάσης τον Ιούνιο του 2020. Οι δαπάνες για 
απολαβές προσωπικού προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση 4,2% σε σύγκριση με το 2020, κυρίως λόγω των 
μειωμένων συντελεστών για μείωση των απολαβών και των συντάξεων σε σχέση με το 2020.

ΜΔΠ 2022-2023

Με βάση το ΜΔΠ του 2022-2023, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2022 υπολογίζονται να ανέλθουν στα 
€9.860 εκ. και το 2023 στα €10.207,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 3,4% και 3,5% αντίστοιχα.

Πίνακας 6: Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης 2019-2023

Δημόσια Οικονομικά
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Οι προβλεπόμενες δαπάνες, για τα έτη 2022 και 2023, υπολογίζονται να ανέλθουν στα €10.003,7 εκ. και 
€10.243,5 εκ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση ύψους 3,1% και 2,4%, αντίστοιχα.

Πίνακας 7: Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης 2019-2023

2.3 Δημοσιονομικές προβλέψεις 2021-2023 
Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του Υπουργείου 
Οικονομικών, το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2021 προβλέπεται να είναι ελλειμματικό και να 
φθάσει το 0,7%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου προβλέπεται να 
κυμανθεί γύρω στο 1,4% του ΑΕΠ. Το διαρθρωτικό ισοζύγιο προβλέπεται ελλειμματικό της τάξης του 
-0,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Για τα έτη 2022 και 2023, προβλέπεται περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 0,6% και 0,1% 
του ΑΕΠ, αντίστοιχα, ενώ το πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο προβλέπεται να ανέλθει στο 1,3% και 
1,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2022 και το 2023, αντίστοιχα. Σε διαρθρωτικούς όρους τα έτη 2022 και 2023, το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό στο -1,4% και -1,0% αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 14: Δημοσιονομικό ισοζύγιο και Δημόσιο χρέος, % ΑΕΠ, 2019-2023π 
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Οι πιο πάνω δημοσιονομικοί στόχοι αποκλίνουν από το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο (ΜΔΣ) 
- ισοσκελισμένο ισοζύγιο σε διαρθρωτικούς όρους – αλλά η αβεβαιότητα γύρω από τις προβλέψεις, 
λόγω της αβεβαιότητας της μελλοντικής έκβασης της πανδημίας αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές 
της επιπτώσεις, δεν επιτρέπει περισσότερη ανάλυση στο παρόν στάδιο. Τονίζεται ότι, βάσει και της 
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Ετήσιας Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε 
στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 και αποτελεί την αρχή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2021, πρωταρχικός στόχος 
είναι η στήριξη της ανάκαμψης κατά το 2021 και μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες τα κράτη μέλη θα 
εστιάσουν σε μια δημοσιονομική πολιτική που θα θέσει τις βάσεις για συνετούς δημοσιονομικούς 
στόχους στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κανόνων. Υπενθυμίζεται ότι, σε ομαλές συνθήκες, ισχύει 
το άρθρο 42 του Δημοσιονομικού Πλαισίου και Νόμου, βάσει του οποίου ο κανόνας διορθωτικής 
προσαρμογής καθορίζει ότι σε περίπτωση απόκλισης, το ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής 
Κυβέρνησης συγκλίνει το ΜΔΣ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται από τις διατάξεις 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1466/97.

Με βάση τα πιο πάνω, προβλέπεται ότι, το 2021 το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στα €24,1 δις και ως 
ποσοστό του ΑΕΠ να περιορισθεί στο 111%. Η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και να κατέλθει στο 102,3% και 98,1% τέλος του 
2022 και 2023, αντίστοιχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπεται ν’ ανέλθει γύρω στα €23,6 δισ. στο τέλος 
του 2020, μετά και από την ανάληψη ποσού ύψους €230 εκ. κάτω από το εργαλείο SURE προς το τέλος 
του χρόνου και της αποπληρωμής προγραμματισμένου ανεξόφλητου χρέους ύψους περίπου €835 εκ.. 
Η κατά χρηματοδοτικό εργαλείο κατανομή του δημόσιου χρέους στο τέλος του 2020 προβλέπεται να 
διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή στο τέλος του 2019 κυρίως λόγω της 
έκδοσης Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων και της πρόωρης αποπληρωμής του δανείου προς το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους συγκεντρώνουν τα ομόλογα εξωτερικού, τα 
οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν στο 53% στο τέλος του 2020, καταγράφοντας αύξηση περίπου κατά 
13% σε σχέση με το 2019. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του δημόσιου χρέους αφορά τον επίσημο 
δανεισμό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος προβλέπεται ν’ ανέλθει στο 33% του 
συνολικού χρέους στο τέλος του 2020. Το υπόλοιπο μέρος αφορά ομόλογα εσωτερικού, και ομόλογα για 
φυσικά πρόσωπα τα οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν στο 8% και 3% αντίστοιχα στο τέλος του 2020. Πιο 
κάτω απεικονίζεται το δημόσιο χρέος κατά χρηματοδοτικό εργαλείο στο τέλος του 2020.

Διάγραμμα 15: Δημόσιο χρέος κατά χρηματοδοτικό εργαλείο στο τέλος του 2020

Πηγή: ΓΔΔΧ
Σημ.: Το άθροισμα των κατηγοριών χρηματοδοτικών εργαλείων ενδέχεται να αποκλίνει από το 100% λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Το μέσο σταθμικό κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, με την υπόθεση ότι το επιτόκιο του 
δανείου από τον ΕΜΣ θα κυμανθεί στα ίδια περίπου με τα σημερινά επίπεδα, εκτιμάται ότι θα περιορισθεί 
περίπου στο 1,9% στο τέλος του 2020 σε σύγκριση με 2,2% που ήταν στο τέλος του 2019.

Η σταδιακή μείωση του κόστους αντικατοπτρίζει τη θετική επίδραση του χαμηλού κόστους δανεισμού 
από τον ΕΜΣ, των συναλλαγών διαχείρισης υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου που εκτελούνται από το 
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ), του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων στην ευρωπαϊκή 
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αγορά κεφαλαίων καθώς επίσης και της πιστοληπτικής αξιολόγησης του αξιόχρεου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από οίκους αξιολόγησης.

Όσον αφορά την εικόνα των βασικών δεικτών κινδύνου του δημόσιου χρέους όπως αυτοί θα διαμορφωθούν 
στο τέλος του 2020, αυτή προβλέπεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν 
στο τέλος του 2019. Διαφοροποιήσεις προβλέπεται να σημειωθούν στο ποσοστό του χρέους που λήγει εντός 
ενός έτους και εντός πέντε ετών καθώς επίσης και στη μέση σταθμική διάρκεια του συνολικού χρέους και 
εμπορεύσιμου χρέους. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το ποσοστό χρέους που λήγει εντός ενός έτους και εντός 
πέντε ετών θα διαμορφωθεί περίπου στο 5% και 37% αντίστοιχα στο τέλος του 2020 σε σύγκριση με 8% και 
41% στο τέλος του 2019 λόγω κυρίως της πρόωρης αποπληρωμής του Δανείου προς το ΔΝΤ και ενδεχόμενα 
άλλων πρόωρων αποπληρωμών. Σημειώνεται ότι, η προγραμματισμένη λήξη χρέους 5 Ευρωπαϊκών 
Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων η οποία θα αποπληρωθεί εντός της επόμενης πενταετίας θα περιορίσει το ρυθμό 
μείωσης του χρέους που λήγει εντός πέντε ετών. Η μέση σταθμική διάρκεια του συνολικού και εμπορεύσιμου 
χρέους προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 8,3 και 8,6 χρόνια αντίστοιχα στο τέλος του 2020 σε σύγκριση με 
7,4 και 7,0 χρόνια στο τέλος του 2019. Μέσα από την υλοποίηση της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους, το ΓΔΔΧ επιδιώκει μεταξύ άλλων να διατηρήσει τη μέση σταθμική διάρκεια του χρέους σε 
υψηλά επίπεδα μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας αξιοποιώντας ταυτόχρονα το χαμηλό 
περιβάλλον επιτοκίων στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Το ποσοστό χρέους σε κυμαινόμενο επιτόκιο προβλέπεται να καταγράψει σημαντική μείωση λόγω της 
πρόωρης αποπληρωμής του δανείου προς το ΔΝΤ και δη στο 31%. Τα ρευστά διαθέσιμα προβλέπεται ότι 
θα υπερκαλύπτουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων 9-12 μηνών στο τέλος του 2020, σύμφωνα 
με την Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Χρηματοδότηση για το 2020

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες κατά το 2020, καλύφθηκαν κυρίως μέσω των εκδόσεων Ευρωπαϊκών 
Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων συνολικού ύψους €4,5 δισ. που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο, Απρίλιο 
και Ιούλιο του 2020. Τα έσοδα από την έκδοση Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων χρησιμοποιήθηκαν 
αφενός μεν, για ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς κάλυψης 
της λήξης χρέους του επόμενου έτους, αφετέρου δε, για την κάλυψη της απώλειας των δημοσιονομικών 
εσόδων λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. 

Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για το 2020 ήταν τα βραχυπρόθεσμα Γραμμάτια Δημοσίου, 
καθότι πέραν των μηνιαίων εκδόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους(Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων), 
τον Απρίλιο του 2020 εκδόθηκε Γραμμάτιο 52 εβδομάδων ύψους €1,25 δισ. Η μέση σταθμισμένη απόδοση 
των Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε 
στο 0,10% σε σύγκριση με -0.10% που ήταν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Επιπλέον, τον Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο του 2020 εκταμιεύθηκαν ποσά ύψους €6 εκ., €10εκ. και €6 εκ. 
αντίστοιχα από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση διαφόρων 
έργων και προγραμμάτων. Προς το τέλος του έτους προβλέπεται ότι θα εκταμιευθεί ποσό ύψους περίπου 
€230 εκ. κάτω από το εργαλείο SURE. 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, συνεχίστηκαν οι μηνιαίες εκδόσεις εξαετών κυβερνητικών 
ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση για φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους περίπου €42 εκ., τα οποία 
φέρουν κλιμακωτό επιτόκιο συνδεδεμένο με τη διάρκεια κατοχής του ομολόγου από τον επενδυτή.

Οι αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων λήξεως του 2025, 2028, 2034 και 2049, όπως φαίνεται στο 
πιο κάτω Διάγραμμα, παρουσίασαν καθοδική πορεία από την αρχή του έτους μέχρι και τις αρχές Μαρτίου 
2020, οπόταν και λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας ενόψει της εμφάνισης της πανδημίας Covid-19 το 
θετικό κλίμα ανατράπηκε και οι αποδόσεις κατέγραψαν άνοδο. Η αυξητική πορεία στις αποδόσεις των 
ομολόγων συνεχίστηκε μέχρι και τα τέλη Απριλίου 2020 και στη συνέχεια ακολούθησαν καθοδική 
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πορεία λόγω των μέτρων που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της επέκτασης του 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και της αντίδρασης της ΕΕ για στήριξη των κρατών με παραχώρηση 
οικονομικής βοήθειας υπό μορφή, προς το παρόν, μακροπρόθεσμου δανείου με χαμηλό επιτόκιο. Στο 
τέλος Σεπτεμβρίου 2020, οι αποδόσεις για τα περισσότερα ομόλογα προσεγγίζουν τα επίπεδα της προ-
εποχής της πανδημίας. Σημειώνεται ότι, η μείωση των αποδόσεων επιτρέπει την αναχρηματοδότηση του 
δημόσιου χρέους με χαμηλότερο κόστος δανεισμού και βελτιώνει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Διάγραμμα 16: Αποδόσεις ομολόγων λήξεως 2025, 2028, 2034 και 2049

Πίνακας 8: Αξιολογήσεις Οίκων με τους οποίους υπάρχει συμβατική σχέση στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020

Πηγή: Bloomberg

ΕΚ = Επενδυτική κατηγορία

Οι αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση από το 2013 και εντεύθεν όπως 
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.
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Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 2020-2022

Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης, όπως αυτές προκύπτουν από το βασικό σενάριο μακροοικονομικής 
πολιτικής, είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα και κυμαίνονται περίπου στο 11% και 7% του ΑΕΠ το 2021 και 
2022 και στο 6% του ΑΕΠ το 2023.

Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες σε απόλυτους αριθμούς για το 2021 και 2022 
προβλέπονται περίπου σε €2,4 δισ. και €2,1 δισ. αντίστοιχα ενώ για το έτος 2023 οι ακαθάριστες 
χρηματοδοτικές ανάγκες, υπολογίζονται γύρω στo €1,4 δισ. Τα χρηματοδοτικά διαθέσιμα βρίσκονται 
σε υψηλά επίπεδα και συνάδουν με τον στόχο της κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών των 
επόμενων 9 μηνών. Μέρος των ρευστών διαθεσίμων θα χρησιμοποιηθεί για πρόωρες αποπληρωμές 
ύψους περίπου €1,2 δισ., μειώνοντας έτσι τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του 2021 σε €1,1 
δισ. ή 5,1% του ΑΕΠ. 

Πίνακας 9: Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, 2021-2023

1/ = Δεν περιλαμβάνονται Γραμμάτια Δημοσίου που εκδίδονται και λήγουν εντός του ιδίου έτους
2/ = Περιλαμβάνει και μέρος του χρέους το οποίο προγραμματίζεται να αποπληρωθεί πρόωρα εντός του έτους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

Ο Προϋπολογισμός 2021 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-23 κύριο στόχο έχουν 
τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας κατά την 
περίοδο σταθεροποίησης της οικονομίας μετά το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης της νόσου COVID-19. 
Οι μεσοπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι της κυβέρνησης αφορούν στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Το 2020 υιοθετήθηκε μια ιδιαίτερα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική με την εφαρμογή ενός μεγάλου 
και πολύπλευρου πακέτου στήριξης της οικονομίας, ως αντιστάθμισμα στα περιοριστικά μέτρα που είχαν 
επιβληθεί για αναχαίτιση της άταχτης εξάπλωσης της νόσου COVID-19 στον πληθυσμό και της υπέρμετρης 
πίεσης που αυτή θα εξασκούσε στο σύστημα υγείας της χώρας με δυνητικά ανυπολόγιστες απώλειες 
ανθρώπινων ζωών. Στόχος του πακέτου στήριξης ήταν να διατηρηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η παραγωγική 
βάση της οικονομίας και να στηριχθούν η απασχόληση και τα εισοδήματα. Αρκετά από τα μέτρα στήριξης 
της οικονομίας ακόμα συνεχίζονται, ιδιαίτερα για τη στήριξη των εισοδημάτων και τη διατήρηση θέσεων 
εργασίας σε οικονομικούς τομείς/δραστηριότητες που πλήγηκαν περισσότερο από την κρίση.

Ήταν εξαιρετικά σημαντικό το ότι οι προσπάθειες των τελευταίων χρόνων μετά τη χρηματοοικονομική κρίση 
του 2013 έστρεψαν την οικονομία πίσω σε σταθερή τροχιά ανάκαμψης με εμφανή τα θετικά αποτελέσματα 
στην αγορά εργασίας και στους κοινωνικούς δείκτες, έθεσαν τα δημοσιονομικά μεγέθη της οικονομίας σε 
μια βιώσιμη βάση με σταθερά ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθεροποίησαν το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Οι πολύ καλές δημοσιονομικές επιδόσεις και η συνετή διαχείριση του δημοσίου χρέους, έδωσαν 
την ευκαιρία υιοθέτησης ενός γενναιόδωρου πακέτου στήριξης, που συγκρίνεται πολύ ευνοϊκά με άλλα 
πακέτα στήριξης που εφαρμόστηκαν από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν κατά τα χρόνια εφαρμογής του μακροοικονομικού 
προγράμματος προσαρμογής έπαιξαν σημαντικό ρόλο, αλλά απαιτείται, ίσως ακόμη περισσότερο τώρα 
με τις προκλήσεις που προέκυψαν από την πανδημία, να υλοποιηθούν και άλλες καίριες μεταρρυθμίσεις. 
Στόχος είναι να διατηρηθεί η δυναμική των όσων πετύχαμε μέχρι σήμερα, με τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, θέτοντας τις βάσεις για αύξηση του δυνητικού 
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και δημιουργίας νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας. 

Ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της βέλτιστης αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και άλλων εξωτερικών πόρων, λαμβανομένων υπόψη και νέων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (“SURE”, “EIB Guarantee Fund”, “ESM Pandemic Crisis Sup-
port”,” Next Generation EU”), η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και η διασύνδεση των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης με τους στρατηγικούς στόχους του κράτους.

Χρηματοδότηση μέσω SURE

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προέκυψε ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, 
οδήγησε την ΕΕ στην υιοθέτηση, μεταξύ άλλων, ενός ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον 
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης («Support to mitigate Unemploy-
ment Risks in an Emergency»: SURE) με την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου 
της 19ης Μαΐου 2020.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση υπέβαλε έγκαιρα, και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου 2020, στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επίσημο, εμπεριστατωμένο και πλήρως αιτιολογημένο αίτημα για την εξασφάλιση δανείου 
ύψους €479 εκ. με σκοπό την χρηματοδότηση κυβερνητικών σχεδίων στήριξης της απασχόλησης. Ο 
αναφερόμενος δανεισμός αναμένεται να έχει αξιόλογο όφελος λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη μέση 
διάρκεια των δανείων θα είναι 15 χρόνια και ότι η ΕΕ, σε αυτή τη διάρκεια, μπορεί να δανειστεί από τις 
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αγορές με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο απ’ ό,τι θα μπορούσε η Κύπρος. Επισημαίνεται ότι οι τρέχουσες 
δευτερογενείς αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων διαμορφώνονται γύρω στο 1,25% ενώ η ΕΕ θα 
μπορούσε να δανειστεί σήμερα με επιτόκιο αισθητά κάτω από το 1,00%.

Χρηματοδότηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery and Resilience Facility - Next Generation EU)

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery 
and Resilience Facility) αποτελεί μέρος του έκτακτου Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης με τίτλο Επόμενη 
Γενιά ΕΕ (Next Generation EU), που στόχο έχει τη βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση του ιού COVID-19, 
την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της και τη μακροπρόθεσμη θωράκιση των 
οικονομιών της ΕΕ. Στην Κύπρο εκτιμάται ότι αναλογούν €1.090 δισ. χορηγήσεων, κατανομή που είναι από 
τις ψηλότερες στην ΕΕ, κατά κεφαλήν.

Η χρηματοδότηση δύναται να παραχωρείται για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων πολιτικής όπως η απασχόληση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η εκπαίδευση, η έρευνα και καινοτομία, η 
υγεία, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η δημόσια διοίκηση, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η δικαιοσύνη, η 
ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα καθώς και κοινωνικά θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή 
και πράσινη μετάβαση. 

Προκειμένου να έχει πρόσβαση στο Μηχανισμό, το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει σε μια συνεκτική δέσμη τις μεταρρυθμίσεις 
και τις επενδύσεις του για τα έτη 2021 - 2023. Το 70% των χορηγιών θα πρέπει να δεσμευτεί κατά τα έτη 
2021 – 2022 ενώ το υπόλοιπο 30% θα πρέπει να δεσμευτεί μέχρι το 2023. Τα Σχέδια θα επανεξεταστούν 
και προσαρμοστούν αναλόγως το 2022 για να ληφθεί υπόψη η τελική κατανομή των πόρων για το 2023.

Το Σχέδιο θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Απρίλιο του 2021, ως Παράρτημα του 
Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος ή το αργότερο το 2022, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 
Θα πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση των Ανά Χώρα Συστάσεων της ΕΕ και την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Εξαμήνου, με έμφαση σε εκείνες που σχετίζονται με την 
πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση.

Πράσινη Ανάπτυξη – Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση 

Η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης που αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων, πράσινων 
θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της, είναι ψηλά στις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης, στη βάση και των νέων ευρωπαϊκών κατευθύνσεων στους εν λόγω 
τομείς, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο Πράσινο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν 
σημαντικούς μεσοπρόθεσμους στόχους. Στα πλαίσια αυτά θα προωθηθεί η υλοποίηση του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή και τα διαχειριστικά σχέδια για προστασία των χώρων κοινοτικής σημασίας και ζωνών ειδικής 
προστασίας στα πλαίσια της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα προωθηθεί εντός του 2021 είναι η προώθηση μιας πράσινης 
φορολογικής μεταρρύθμισης για τη σταδιακή εισαγωγή ενός φόρου άνθρακα για όλα τα καύσιμα 
που χρησιμοποιούνται στους τομείς της οικονομίας οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο Σύστημα Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ). Ο φόρος άνθρακα θεωρείται ένα από πιο 
αποτελεσματικά δημοσιονομικά εργαλεία για τη μείωση των εκπομπών αερίων και η εισαγωγή του στην 
Κύπρο έχει στόχο να συμβάλει στη συμμόρφωση της Κύπρου με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρεται σχετικά ότι η Κύπρος από τον Αύγουστο του 2019 είναι μέλος του παγκόσμιου συνασπισμού 
των Υπουργών Οικονομικών για την Κλιματική Δράση (Coalition of Finance Ministers for Climate Ac-
tion), που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019 με πρωτοβουλία των Υπουργών Οικονομικών της Φινλανδίας 
και της Χιλής και υποστηρίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα Climate Action Peer Exchange (CAPE). 

Στρατηγικές Επιδιώξεις
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Ο Συνασπισμός απαρτίζει σήμερα 52 χώρες και κύριος σκοπός του είναι ο καθορισμός βέλτιστων 
πρακτικών στις στρατηγικές για το κλίμα, η ενημέρωση των χωρών-μελών για χρήσιμα εργαλεία και η 
πρόσβαση σε στρατηγική και τεχνική υποστήριξη από τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται 
ο Συνασπισμός, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Γραμματεία της UNFCCC, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 
(UNDP), UNEP Finance Initiative, NDC Partnership, Network for Greening the Financial System (NGFS) 
και άλλες πολυμερείς τράπεζες αναπτύξεως.

Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η εξασφάλιση επαρκών πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι καίριας σημασίας 
και η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς στην προσφορά τραπεζικών πιστώσεων, δεδομένου 
και του ψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνεχίζει τις προσπάθειές της με στόχο την 
εισαγωγή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη βελτίωση της 
διαχείρισης και, συνεπώς, της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτικών μέσων που υποστηρίζονται 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση είναι μια συνεχής διαδικασία, ειδικά μέσω σεμιναρίων και πληροφοριών που παρέχονται 
μέσω της διαδικτυακής Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ).

Σημαντικό μέρος του Προγράμματος στήριξης της Κυπριακής οικονομίας για αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας υλοποιείται με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
μέσω των εξής εργαλείων: 

 ‣ Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς 
κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης: αύξηση της γραμμής 
επιχορήγησης κατά €500 εκ., του συγκεκριμένου Σχεδίου που ξεκίνησε το 2014, για παροχή δανείων σε 
επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 3,000 άτομα, μέσω εμπορικών τραπεζών, με εγγύηση του 50% των 
δανείων από το κράτος.

 ‣ Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου: επιχορήγηση ρευστότητας €800 εκ., σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), από ταμεία της ΕΤΕπ, μέσω του Κυπριακού Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Τα κεφάλαια θα διατεθούν 
μέσω εμπορικών τραπεζών, με την κυβέρνηση να παρέχει 50% κρατική εγγύηση. Δικαιούχοι αυτού του 
ταμείου θα είναι μόνο ΜΜΕ που απασχολούν έως 250 άτομα.

 ‣ Έγκριση από την ΕΤΕπ δανείου ύψους €150 εκ. για χρηματοδότηση του έργου «CyprusGas2EU» στο 
Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού. Αυτό το έργο στοχεύει στην παράδοση φυσικού αερίου στους σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας της Κύπρου, προκειμένου να είναι σε θέση να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 
χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ.

 ‣ Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων: Η Κύπρος συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-Eu-
ropean Guarantee Fund»), το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου 2020. Το Πανευρωπαϊκό 
Ταμείο Εγγυήσεων δημιουργήθηκε για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 
στα κράτη μέλη της ΕΕ, και η συμμετοχή της Κύπρου σ’ αυτό περιλαμβάνεται στα μέτρα στήριξης της 
οικονομίας για αντιμετώπιση της πανδημίας. Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων είναι να ανταποκριθεί 
στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις- κυρίως οι ΜΜΕ και οι 
Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης -που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών που 
θα συμμετέχουν στο ταμείο προσφέροντας, μέσω διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων, πρόσβαση σε 
επαρκή ρευστότητα ώστε να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση και να συμβάλει 
στην προσπάθεια επανεκκίνησης των οικονομιών τους. Για το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων έχει 
δημοσιευτεί ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
(ΕΤαΕ) για ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να γίνουν ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί φορείς/
ιδρύματα, σε σχέση με τα εργαλεία που θα εφαρμοστούν κάτω από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων. 
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Η Κύπρος αναμένεται να αντλήσει μεταξύ €300 - €400 εκ., από αυτό το Ταμείο, ενώ το Ταμείο θα εγγυάται 
το 80% των δανείων που θα χορηγούνται.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, έχει εγκριθεί σχέδιο για την επιχορήγηση επιτοκίου για νέα επιχειρηματικά 
δάνεια. Το μέτρο αφορά μη προβληματικές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους και προνοεί την 
επιχορήγηση του επιτοκίου για τέσσερα χρόνια, όπου για τα πρώτα δυο χρόνια η επιχορήγηση θα είναι μέχρι 
3,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για τον τρίτο και τέταρτο χρόνο η επιχορήγηση θα είναι μέχρι 2 ποσοστιαίες 
μονάδες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και μέχρι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες 
για μεγάλες επιχειρήσεις. Το Σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν κατά την περίοδο 1ης Μαρτίου 2020 
– 31η Δεκεμβρίου 2020, με οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα και τα 
οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια 
επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα έτη. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.

Οριζόντιες πολιτικές και αναπτυξιακά έργα 

Μέσω του προτεινόμενου κρατικού προϋπολογισμού καθίσταται εφικτή η υλοποίηση/ συνέχιση 
σημαντικών έργων και προγραμμάτων, όπως είναι τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η περαιτέρω 
ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραχώρηση αυξημένης χορηγίας για έρευνα 
προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), η προώθηση των Σχεδίων Επιδότησης Επιτοκίου για 
στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, του Σχεδίου Αναβάθμισης Υποβαθμισμένων Περιοχών (ανάπλαση 
Παλιάς Λευκωσίας), του Σχεδίου θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας καθώς και η συνέχιση της 
λειτουργίας του επενδυτικού ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης κεφαλαίου κυρίως σε καινοτόμες 
επιχειρήσεις (Equity Fund).

Φορολογική πολιτική

Οι φορολογικές εξελίξεις του 2020-21 αφορούν τα ακόλουθα:

 ‣ Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας ένεκα της πανδημίας του COVID - 19, το Κράτος έχει 
παραχωρήσει και φορολογικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις. Έχει δοθεί παράταση στην υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι 10/11/2020, στην υποβολή δήλωση εισοδήματος εταιρείας για το 2018, 
και παράταση στην υποβολή φορολογικής δήλωσης μισθωτών και αυτοεργοδοτούμενων μέχρι 31/10/2020. 
Επιπλέον έχει δοθεί φορολογικό κίνητρο σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα), με στόχο να προβούν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου μέχρι τρείς μήνες εντός του 2020. 

 ‣ Σε σχέση με την ενίσχυση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους και την πάταξη της 
φοροδιαφυγής, εντός του 2020 έχει προωθηθεί μέτρο που αφορά την υποχρεωτική υποβολή της 
φορολογικής δήλωσης αλλά και το μέτρο της υποχρεωτικής αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών.

 ‣ Αξίζει να σημειωθεί πως εντός του 2020 εναρμονίσθηκε το εθνικό μας δίκαιο με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2017/952 (γνωστή ως ATAD II) όπου υιοθετήθηκαν κανόνες κατά πρακτικών φοροαποφυγής 
που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι κυριότερες πρόνοιες αφορούν 
εισαγωγή φόρου κατά την έξοδο και κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.

 ‣ Στα πλαίσια περαιτέρω ενδυνάμωσης της φορολογικής διαφάνειας προωθούνται νομοθεσίες, έτσι 
ώστε να παρακρατείται φόρος στην πηγή στις περιπτώσεις όπου καταβάλλονται, τόκοι, μερίσματα ή 
και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία σε εταιρεία που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας αλλά 
είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών 
δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ‣ Περαιτέρω αναμένεται εντός του 2021 να νομοθετηθεί πλαίσιο Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών 
Συναλλαγών και Μεθοδολογία Ενδοομιλικής Τιμολόγησης, στα πλαίσια κατευθυντήριων γραμμών του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Στρατηγικές Επιδιώξεις
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 ‣ Εντός του Φθινοπώρου του 2020 αναμένεται επίσης να ξεκινήσει η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους 
φορείς για την προώθηση της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης. Μεταξύ άλλων αναμένεται η 
σταδιακή υιοθέτηση φόρου άνθρακά στις ρυπογόνες δραστηριότητες, στις ενεργοβόρες και επιβαρυντικές 
για το περιβάλλον υπηρεσίες και προϊόντα.

Συμφωνίες Διπλής Φορολογίας

Το δίκτυο Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, παρά τις συνθήκες, επεκτάθηκε περαιτέρω 
εντός του 2020 με την υπογραφή δυο νέων τροποιητικών Πρωτοκόλλων με την Ελβετική και την 
Ρωσική Ομοσπονδία.

Την 1η Μαΐου, έχει τεθεί σε ισχύ η Πολυμερής Σύμβαση για την εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται 
με τις φορολογικές συμφωνίες για την πρόληψη της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της 
Μετατόπισης των Κερδών. Σκοπός της Πολυμερούς Σύμβασης είναι η αυτόματη και ταχεία τροποποίηση 
των υφιστάμενων διμερών Συμβάσεων για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, παρέχοντας ομοιομορφία 
και συνοχή, στην βάση των κατευθυντήριων γραμμών των δράσεων του ΟΟΣΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

5.1 Προϋπολογισμός 2021
Η κατανομή των δαπανών στον κρατικό Προυπολογισμό του 2021 έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι 
προτεραιότητες πολιτικής όπως αντικατοπτρίζονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα και στο ΣΠΔΠ 2021-
2023, καθώς και οι δεσμεύσεις/ υποχρεώσεις των Συνταγματικών Εξουσιών/ Υπηρεσιών και του κάθε 
Υπουργείου/ Υφυπουργείου/ Ανεξάρτητου Γραφείου χωριστά. 

Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού Προυπολογισμού του 2021 ανέρχονται στα €7.610 εκ. σε σύγκριση 
με €7.017 εκ. του προηγούμενου χρόνου, που αντιστοιχεί σε αύξηση 8,5%. Αναλυτικά, οι πρωτογενείς 
δαπάνες κατά Υπουργείο/ Υφυπουργείο/ Ανεξάρτητη Υπηρεσία για το 2021 έχουν ως ακολούθως (οι 
κατανομές για το 2022 και 2023 είναι ενδεικτικές):

Πίνακας 10: Πρωτογενείς Δαπάνες κατά Υπουργείο 2019-2023 

Προϋπολογισμός 2021
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5.2 Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα 
Ο Προϋπολογισμός για το 2021 συνεχίζει να περιλαμβάνει μέτρα συγκράτησης της απασχόλησης και 
του ύψους των επιδομάτων/ αποζημιώσεων/ οικονομικών ωφελημάτων. Η συνολική απασχόληση στο 
δημόσιο τομέα παρουσιάζει μείωση από 52.267 την 1.12.2012 σε 47.522 στις 30.6.2020, εξαιρουμένων 3.090 
περίπου Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που έχουν αντικαταστήσει 3.400 περίπου κληρωτούς οπλίτες.

Ειδικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού 2021, σε σχέση με τα θέματα προσωπικού, 
αφορούν στα ακόλουθα: 

(i) Μη παραχώρηση γενικών αυξήσεων και προσπάθεια συγκράτησης άλλων άμεσων ή έμμεσων μισθολογικών 
αυξήσεων για το 2021, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 ‣ από την 1η Ιανουαρίου 2017 καταργήθηκε η έκτακτη εισφορά που είχε επιβληθεί στις απολαβές των 
εργαζομένων το 2011, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα,

 ‣ από την 1η Ιανουαρίου 2017 παραχωρούνται κανονικά οι ετήσιες προσαυξήσεις, που είχαν ανασταλεί από 
το 2012, αλλά και η αυξημένη μισθοδοσία σε περίπτωση προαγωγής που είχε ανασταλεί από τις 20.06.2014,

 ‣ από την 1η Ιανουαρίου 2018 εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο της ΑΤΑ, που είχε ανασταλεί από 
το 2012 και το οποίο προνοεί παραχώρηση του ήμισυ του ρυθμού αύξησης της ΑΤΑ στις περιπτώσεις 
αύξησης του σχετικού Δείκτη, αποφεύγοντας τη μείωση της ΑΤΑ όταν ο Δείκτης είναι αρνητικός,

 ‣ από την 1η Μαρτίου 2017 έχει υπάρξει μερική αναθεώρηση των μέτρων που αφορούν στα επιδόματα/ 
αποζημιώσεις για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας ή/ και υπερωριακά, και

 ‣ από την 1η Ιουλίου 2018 έχει νομοθετηθεί η σταδιακή μείωση των αποκοπών στις απολαβές και 
συντάξεις των εργαζομένων και συνταξιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με πλήρη 
κατάργηση τους την 31η Δεκεμβρίου 2022.

(ii) Συνέχιση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών μόνιμων θέσεων Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού 
και Προαγωγής και Προαγωγής στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι περιπτώσεις που 
δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση, θα συνεχίσουν να εξετάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

(iii) Κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων 
και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Στο πλαίσιο αυτό, παρά τη 
διατήρηση στις πλείστες περιπτώσεις των οροφών για πρόσληψη/ απασχόληση προσωπικού στις 
εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου, θα καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια για σταδιακή μείωση των εν λόγω οροφών μέσω επόμενων Προϋπολογισμών σε 
συνάρτηση με την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων και τον τερματισμό της απασχόλησης ΕΟΧ με τη λήξη 
των συμβολαίων τους. Επιπρόσθετα, δεν θα προωθείται αντικατάσταση ΕΟΧ, σε περίπτωση αποχώρησης 
τους από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις που καταγράφονται στο άρθρο 
16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. Στις περιπτώσεις που θα μειώνεται η απασχόληση ΕΑΧ ή ΕΟΧ για 
διάφορους λόγους τυχόν κενό θα καλύπτεται, είτε με την πλήρωση υφιστάμενων μόνιμων κενών θέσεων 
ή όπου πρόκειται για πρόσθετες διαπιστωμένες ανάγκες, με τη δημιουργία πρόσθετων μόνιμων θέσεων.

(iv) Συνέχιση της απαγόρευσης πρόσληψης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και ωρομίσθιου 
κυβερνητικού προσωπικού για εποχιακές ή έκτακτες ανάγκες, με εξαίρεση τις μεμονωμένες περιπτώσεις 
που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου και οι οποίες αφορούν στο 
επάγγελμα του Ναυαγοσώστη (Κλ.Ε5) στις Επαρχιακές Διοικήσεις και του Εργάτη Υπηρεσίας Εξετάσεων 
(Κλ.Ε4) στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας. 

(v) Συνέχιση της προώθησης της αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων κινητικότητας του προσωπικού, 
τόσο εντός όσο και μεταξύ των Υπουργείων/ Υφυπουργείων/ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, όσο και στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, για κάλυψη αναγκών στελέχωσης.
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(vi) Διατήρηση των ρυθμίσεων που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων 
οικονομικών ωφελημάτων, σύμφωνα με τις Σημειώσεις 17 και 29 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών 
του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019.

(vii) Πρόταση για δημιουργία 524 θέσεων στις οποίες περιλαμβάνονται 320 θέσεις Οπλίτη στον Κυπριακό 
Στρατό οι οποίες είναι αναγκαίες προς συμμόρφωση με τις ΚΔΠ 351/ 2016 (για Αξιωματικούς) και τις 
ΚΔΠ 428/ 2017 για (Υπαξιωματικούς) που διαλαμβάνουν ότι, οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές Σχολές της 
Ελλάδας διορίζονται ως Οπλίτες κατά την διάρκεια της φοίτησης τους. Πρόκειται για ρύθμιση που 
απαιτείται από τους πιο πάνω Κανονισμούς και δεν αφορά στη δημιουργία θέσεων με πρόσθετη δαπάνη 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έναντι της δημιουργίας των πιο πάνω 204 νέων θέσεων, προτείνεται η 
κατάργηση 44 θέσεων (41 δημοσιοϋπαλληλικών και 3 ωρομίσθιων ) και σημείωση με διπλό σταυρό 29 
θέσεων, ενώ άλλες 314 θέσεις θα καταργηθούν ή θα σημειωθούν με διπλό σταυρό σε μελλοντικό στάδιο 
είτε λόγω δεσμεύσεων έναντι της έγκρισης που δόθηκε για δημιουργία των πρόσθετων θέσεων είτε λόγω 
της αναδιοργάνωσης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της λειτουργίας της Κρατικής Εταιρείας 
Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Επιπρόσθετα, στον Προϋπολογισμό 2021, προωθείται η υλοποίηση 
υφιστάμενων ρυθμίσεων/ σημειώσεων του Προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη 
δημιουργία, κατάργηση ή/ και σημείωση με διπλό σταυρό πρόσθετων θέσεων.

Κατά τη δημιουργία νέων/ πρόσθετων θέσεων εφαρμόστηκε κατά το δυνατό η πολιτική της κατάργησης 
ίσου αριθμού άλλων θέσεων ή η σημείωση με διπλό σταυρό για κατάργηση με την κένωσή τους ή/ και 
η μείωση πρόνοιας στον Προϋπολογισμό για την αγορά υπηρεσιών για κάλυψη σχετικών αναγκών, ώστε 
να μην προκύπτει κατά το δυνατό πρόσθετη δαπάνη, ενώ από το 2021 θα ισχύσει η πολιτική δημιουργίας 
θέσεων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και νοουμένου ότι υποδεικνύονται ίσης αξίας καταργήσεις 
θέσεων από τις αρμόδιες αρχές.

(ix) Πρόνοια για μισθοδοτική αναβάθμιση 13 Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου Βοηθών Εξεταστών 
(Κλ. Α4 και Α7(ii)) σε Λειτουργούς Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Κλ. Α8, Α10 και Α11), 
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
και 9 Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου Βοηθών Λειτουργών Γενικού Λογιστηρίου (Κλ. Α4 και 
Α7(ii)) σε Λειτουργούς Γενικού Λογιστηρίου (Κλ. Α8, Α10 και Α11), Γενικό Λογιστήριο, στα πλαίσια των 
πορισμάτων μελετών διαχωρισμού διαζευκτικών προσόντων, που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν για 
τις αντίστοιχες μόνιμες θέσεις.

Προϋπολογισμός 2021




