
Γ.Τ.Π. 209/2021-100
ISBN 978-9963-50-551-7
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Σχεδιασµός: Antimonium Design



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2021
ΚΑΙ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2022-2024

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021



3Οικονομικές Εξελίξεις 2021 και Προοπτικές 2022-2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ         4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ      6
 1.1 Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις       6
 1.2 Οικονομικές Εξελίξεις 2021       6
 1.3 Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές 2022-2024      15
 1.4 Ανάλυση κινδύνων        16
 1.5 Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα       17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ        19
 2.1 Δημοσιονομικές Εξελίξεις 2020-2021      20
 2.2 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2024   24
 2.3 Δημοσιονομικές προβλέψεις 2022-2024      25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ       31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022       36
 5.1 Προϋπολογισμός 2022        36
 5.2 Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα       37

Γ.Τ.Π. 209/2021-100
ISΒN 978-9963-50-551-7
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας
Σχεδιασμός: Antimonium Design



4

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η οικονομία της Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 κατέγραψε θετικό ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του 4,8% (στοιχεία διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις). Συγκεκριμένα, με βάση τις 
τελευταίες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 σε ετήσια βάση το 
εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές παρουσίασε μείωση 2,1% ενώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2021 
καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 12,9%. Για το 2021 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να 
κυμανθεί γύρω στο 5,5% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με 3,6% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη 
όπως αυτή περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-2024 (Απρίλιος 2021).

Η αβεβαιότητα γύρω από τις μακροοικονομικές προβλέψεις παραμένει, σε σχέση με μια ενδεχόμενη νέα 
έξαρση της νόσου COVID-19 παγκοσμίως. 

Το ποσοστό ανεργίας με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), κατά το 1ο εξάμηνο 
του 2021 διαμορφώθηκε στο 8,5% (8,6% το 2021Τ1 και 8,4% το 2021Τ2), έναντι ποσοστού ανεργίας 
7,1% το 1ο εξάμηνο του 2020. Το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων στο εργατικό δυναμικό κατά το 2ο 
τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε στο 3,0%, από 1,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ η ανεργία μεταξύ 
των νέων κυμάνθηκε στο 17,0% το 2ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με 17,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2020. Για ολόκληρο το 2021, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 7,5%, από 7,6% που 
κυμάνθηκε κατά το 2020.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας το 
2020 μειώθηκε στο 14,3%, σε σύγκριση με 14,7% το 2019. Οι δείκτες που αφορούν στην κατανομή 
του εθνικού εισοδήματος (συντελεστές S80/S20 και Gini) βελτιώθηκαν το 2020. Ο δείκτης κατανομής 
εισοδήματος (S80/S20) μειώθηκε στο 4,3 (από 4,6 το 2019), ενώ ο συντελεστής Gini το 2020 μειώθηκε 
στο 29,3 από 31,1 το 2019. 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, σημείωσε θετική 
μεταβολή της τάξης του 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Οι 
τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο με ποσοστό 0,9%, ενώ οι τιμές των πετρελαιοειδών 
αυξήθηκαν κατά 9,6%, των εισαγόμενων προϊόντων κατά 0,7% και των εγχώριων προϊόντων κατά 0,6%. Η 
τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης 
του πληθωρισμού στην Κύπρο, αυξήθηκε κατά 63,4% μέχρι τον Αύγουστο του 2021, σε ετήσια βάση. Για 
ολόκληρο το 2021, αναμένεται θετικός πληθωρισμός της τάξης του 2,0%.

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μειώθηκαν σημαντικά και αποτελούν το 18% των δανείων εντός του 
τραπεζικού τομέα, ως αποτέλεσμα κυρίως πωλήσεων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Ο τραπεζικός τομέας 
συνεχίζει και κατά τη διάρκεια του 2021 τις προσπάθειες απομόχλευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η θέση ρευστότητας των τραπεζών παραμένει ισχυρή και η κεφαλαιακή τους επάρκεια βρίσκεται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα παρά τις προβλέψεις στο δανειακό χαρτοφυλάκιο από τις αναμενόμενες επιπτώσεις 
της πανδημίας.

Στις κυριότερες προκλήσεις του τραπεζικού τομέα παραμένει η πίεση στην κερδοφορία που είναι 
αποτέλεσμα κυρίως διαρθρωτικών παραγόντων. 

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουάριου-Ιουνίου του 2021 ήταν 
ελλειμματικό ύψους €726 εκ., δηλαδή -3,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €611,6 
εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, δηλαδή -2,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, 
το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου παρουσίασε έλλειμμα ύψους €499,4 εκ. κατά την υπό αναφορά 
περίοδο, σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €429,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. 
Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογενές ισοζύγιο ήταν της τάξης του -2,2% κατά την υπό αναφορά περίοδο 
του 2021, σε σύγκριση με 2,1% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Η επιβάρυνση αυτή στα 
δημόσια οικονομικά κατά την υπό αναφορά περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρά 

Διευθυντική Περίληψη
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τις θετικές εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην αγορά εργασίας, ήταν απόρροια κυρίως 
των αυξημένων δαπανών που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
της πανδημίας, κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο το 2021, το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει ελλειμματικό και να 
περιορισθεί στα €1.298,4 εκ. ή 5% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο της 
γενικής κυβέρνησης αναμένεται να είναι ελλειμματικό ύψους €683,6 εκ., ή 3% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε 
διαρθρωτικούς όρους, το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται στο 3,7% του ΑΕΠ.

Με βάση τις μακροοικονομικές προβλέψεις και τον Προϋπολογισμό για το 2022, το δημοσιονομικό έλλειμμα 
το 2022 και 2023 προβλέπεται να περιοριστεί περαιτέρω στο 1,1% και 0,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ για 
το 2024 προβλέπεται ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα είναι πλεονασματικό ύψους 0,8% του ΑΕΠ. 

Το δημόσιο χρέος για το 2021 εκτιμάται να ανέλθει στο 107,7%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 
ποσοστό ύψους 119,1% το τέλος του προηγούμενου χρόνου, ενώ επανέρχεται σε πτωτική πορεία από το 
2022 και μετά, όπου και προβλέπεται να μειωθεί στο 100,9%, στο 96,9% το 2023 και μέχρι το τέλος του 
2024 αναμένεται να φθάσει στο 90,2%. 

Το κείμενο που ακολουθεί χωρίζεται σε τέσσερα (4) κεφάλαια. Στο Κεφαλαίο 1 παρουσιάζονται οι 
μακροοικονομικές εξελίξεις του 2021 και οι προβλέψεις για την περίοδο 2021-2024, 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. 
Τέλος, στο Κεφαλαίο 5 παρουσιάζεται ο Προϋπολογισμός του 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

1.1 Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις
Η παγκόσμια οικονομία το 2020 παρουσίασε ύφεση ύψους 3,0% σε πραγματικούς όρους, έναντι ανάπτυξης 
2.8% το 2019. Το ξέσπασμα της πανδημίας της νόσου COVID-19 και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις 
κυβερνήσεις παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, περιόρισαν σημαντικά την οικονομική 
δραστηριότητα, κυρίως σε υπηρεσίες όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές, η ψυχαγωγία και η βιομηχανική 
παραγωγή, ενώ παράλληλα μειώθηκε κατακόρυφα η εγχώρια κατανάλωση και το εμπόριο. 

Το 2021, καθώς η κατάσταση με τη νόσο άρχισε να εξομαλύνεται, τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης της 
πανδημίας έχουν πλέον χαλαρώσει σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα να επανακάμψει η παγκόσμια 
οικονομία στο σύνολο της. Επιπρόσθετα, τα άνευ προηγουμένου μετρά πολιτικής για στήριξη της 
οικονομικής δραστηριότητας που έχουν εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν συμβάλει σημαντικά 
στη θετική αυτή εξέλιξη.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η παγκόσμια οικονομία (εξαιρουμένης της Ε.Ε.) αναμένεται 
να ανακάμψει με ρυθμό 5,9%. Επισημαίνεται ότι η ανάκαμψη αυτή είναι ασύμμετρη, με την έννοια ότι ο 
βαθμός ανάκαμψης διαφέρει από χώρα σε χώρα, ειδικά μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2021 αναμένεται να κυμανθεί στο +4,8% έναντι -6,0% 
το 2020. Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 αναμένεται να κυμανθεί περίπου στο +4,8%, 
έναντι -6,5% το 2020. Ο ρυθμός πληθωρισμού στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη για το 2021 υπολογίζεται στο 
2,2% και 1,9% αντίστοιχα, έναντι 0.7% και 0.3% το 2020, δημιουργώντας ανησυχίες κατά πόσο το ψηλό 
αυτό επίπεδο πληθωρισμού αποτελεί προσωρινό φαινόμενο ή κατά πόσο θα έχει διάρκεια, έτσι ώστε να 
αφεθούν περιθώρια στη νομισματική πολιτική να αντιδράσει ανάλογα.

Τονίζεται ότι οι πιο πάνω προβλέψεις περιβάλλονται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, καθώς δεν 
μπορεί να αποκλειστεί ένα νέο κύμα της πανδημίας, ειδικά κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο. 
Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος σχετίζεται με το ενδεχόμενο η πανδημία να 
επιφέρει επιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα στη διεθνή οικονομία σε σχέση με την αγορά εργασίας, καθώς 
και σε οικονομικούς τομείς.

1.2 Οικονομικές Εξελίξεις 2021
Η οικονομία της Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 κατέγραψε θετικό ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του 4,8% (στοιχεία διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις). Συγκεκριμένα, με βάση τις 
τελευταίες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 σε ετήσια βάση το 
εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές παρουσίασε μείωση 2,1% ενώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2021 
καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 12,9%. 

Για το 2021 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 5,5% σε πραγματικούς 
όρους σε σχέση με 3,6% ως η προηγούμενη πρόβλεψη που περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 
2021-2024 (Απρίλιος 2021).

Από πλευράς ζήτησης, η εγχώρια κατανάλωση το 1ο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 (στοιχεία εποχικά διορθωμένα), και πιο συγκεκριμένα η δημόσια 
κατανάλωση αυξήθηκε κατά 12,6% και η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,3%. Οι καθαρές επενδύσεις 
πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 28,0% κατά την ίδια περίοδο.

Όσον αφορά την εξωτερική ζήτηση, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 6,4% (-21,1% στις εξαγωγές αγαθών και 
-2,6% στις εξαγωγές υπηρεσιών) ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,2% (+7,1% στις εισαγωγές αγαθών 
και -6,1% στις εισαγωγές υπηρεσιών) κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2020 (στοιχεία εποχικά διορθωμένα).

Μακροοικονομικές εξελίξεις
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Από πλευράς προσφοράς, η μεγέθυνση 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” (10,6%), “Κατασκευές” 
(14,5%), “Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, 
Μεταφορά και Αποθήκευση, Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης” 
(9,2%), “Ενημέρωση και Επικοινωνία” (3,9%), “Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας” (1,0%), “Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες” (3,4%), 
“Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες σχετικές 
με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα” (1,5%) και “Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, Άλλες 
δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών” (5,1%). 

Οι μόνοι τομείς που παρουσίασαν αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης ήταν: “Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία” 
(-0,3%) και “Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες” (-2,2%). 

Ο τομέας του τουρισμού, που μαζί με τους συναφείς τομείς του αποτελούν μια από τις σημαντικές πηγές 
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, δέχθηκαν καίριο πλήγμα το 2020 με την επιβολή των περιοριστικών 
μέτρων. Η επίπτωση αυτή ήταν εμφανής στην οικονομία μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2021. Από τον 
Ιούνιο όμως και μετέπειτα, παρατηρείται μια σημαντική ανάκαμψη του τουρισμού σε σχέση με το 2020 
αλλά παραμένουμε ακόμη μακριά από τα υψηλά επίπεδα του 2019.

Ενδεικτικοί μηνιαίοι δείκτες καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της οικονομίας μετά τη συρρίκνωση 
του 2020, παρόλο που κάποιες αρνητικές συνέπειες της πανδημίας παραμένουν:

 ‣ Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου παρουσιάζει αύξηση από τον Φεβρουάριο του 
2021 και συνολική αύξηση 8,7% για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2020.

 ‣ Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αυξήθηκε κατά 8,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η αύξηση στο δείκτη φαίνεται από το Μάρτιο του 2021 και 
μετά ενώ τους δύο πρώτους μήνες του 2021 είχε παρουσιάσει μείωση κυρίως λόγω της μεταποίησης.

 ‣ Ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου παρουσιάζεται 
αυξημένος κατά 30,7%, με την αύξηση να είναι αισθητή από το Μάρτιο του 2021.

Διάγραμμα 1: Πραγματικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 2009-2021
(ετήσια ποσοστιαία μεταβολή)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 2009-2020 και προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών 2021
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 ‣ Από το Μάιο του 2021 και μετά, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) κυμαίνεται σε επίπεδα πέραν 
του μακροχρόνιου μέσου όρου του (100 μονάδες), αντικατοπτρίζοντας ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες. 
Τον Αύγουστο 2021, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε, με το ΔΟΣ να αυξάνεται κατά 3,0 μονάδες σε 
σύγκριση με τον Ιούλιο 2021. Η άνοδος του ΔΟΣ αποδίδεται στην ενδυνάμωση του επιχειρηματικού 
κλίματος στις υπηρεσίες και, σε μικρότερο βαθμό, στην ενίσχυση της οικονομικής εμπιστοσύνης των 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και των καταναλωτών.

 ‣ Σύμφωνα με στοιχεία από την JCC Payments Systems Ltd, οι συναλλαγές σε αξία των Κυπρίων και των 
ξένων στην Κύπρο μέσω πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 8.6% και 61.5%, αντίστοιχα την περίοδο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 

 ‣ Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο του 2021 ανήλθαν σε 321.858, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 
του 208,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 (κατά τον οποίο καταγράφηκαν 104.261 αφίξεις), 
καθώς και μείωση 41,9% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2019 (με 553.845 αφίξεις) Για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 960.150 σε σύγκριση με 424.850 την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 126,0% και μείωση 64,9% σε σχέση με την περίοδο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 (2.735.839 αφίξεις).

 ‣ Τα έσοδα από τον τουρισμό για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 υπολογίζονται σε €258,8 εκ. σε 
σύγκριση με €122,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 112,1% και μείωση 74,2% 
σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 (€1.003,2 εκ.).

 ‣ Σημειώνεται επίσης ότι, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 0,5% το 1ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το 4o τρίμηνο του 2020 
και αύξηση της τάξης του 0,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. 

Η απασχόληση σε άτομα αυξήθηκε το 1ο εξάμηνο του 2021 κατά 0,8% και σε ώρες εργασίας κατά 3,2%, 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Με βάση την τριμηνιαία Έρευνα Απασχόλησης που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία προκύπτει ότι ο 
αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 2o τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 7.397 (ποσοστό 2,6%). Ο 
αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας αυξήθηκε κατά 3.225 (77,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

Διάγραμμα 2: Απασχόληση (αριθμός ατόμων), % μεταβολή, 2009-2021Τ2

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, Στατιστική Υπηρεσία

Μακροοικονομικές εξελίξεις
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προηγούμενου έτους που ήταν 4.172 (ποσοστό 1,2%). Σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2021 παρατηρήθηκε 
αύξηση 636 θέσεων (9,4%), ενώ το ποσοστό των κενών θέσεων ήταν στο 2,0%.

Διάγραμμα 3: Αριθμός κενών θέσεων και υπαλλήλων, 2016-2021Τ2 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Το ποσοστό ανεργίας (15+), με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 1ο εξάμηνο του 
2021 διαμορφώθηκε στο 8,5% (8,6% το 2021Τ1 και 8,4% το 2021Τ2), έναντι ποσοστού ανεργίας 7,1% το 1ο 
εξάμηνο του 2020. Το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων στο εργατικό δυναμικό κατά το 2ο τρίμηνο του 2021 
αυξήθηκε στο 3,0%, έναντι 1,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ η ανεργία μεταξύ των νέων μειώθηκε 
στο 17,0% το 2ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με 17,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Για ολόκληρο το 
2021, η εκτίμηση είναι ότι, η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 7,5%, από 7,6% που κυμάνθηκε κατά το 2020.

Διάγραμμα 4: Ανεργία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) και προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών
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Πίνακας 1: Ποσοστό ανεργίας στους νέους και μακροπρόθεσμη ανεργία 2014-2021T2, 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (% στο εργατικό δυναμικό)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), το ποσοστό 
ανεργίας τον Ιούλιο του 2021 στην EE μειώθηκε στο 6,9%, σε σύγκριση με 7,6% τον Ιούλιο του 2020. 
Αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 2021 στην Ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά μέσο όρο στο 7,6%, 
σε σύγκριση με 8,4% τον Ιούλιο του 2020.

Οι απολαβές των μισθωτών, ως σύνολο, μετά τη σημαντική μείωση το 2020 μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 
2021, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 10,9% το 2ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2020. Οι απολαβές ανά μισθωτό αυξήθηκαν κατά 2,8% το 2ο εξάμηνο του 2021, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας, που είναι δείκτης ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας, μειώθηκε κατά 1,7% το 2ο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 5,0% αύξηση το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα του τερματισμού των περιοριστικών μέτρων για έλεγχο της εξάπλωσης 
της νόσου COVID-19, καθώς οι εργαζόμενοι συνέχισαν να αμείβονται ενώ βρίσκονταν προσωρινά εκτός 
εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2020. 

Οι κοινωνικοί δείκτες για την ανισότητα και τη φτώχεια συνέχισαν να καταγράφουν βελτίωση κατά τη διάρκεια 
του 2021, ως αποτέλεσμα του βελτιωμένου οικονομικού περιβάλλοντος, την αύξηση της απασχόλησης και των 
εισοδημάτων, αλλά και της στοχευμένης επιδοματικής πολιτικής του κράτους. Το χρηματικό όριο κινδύνου 
φτώχιας το 2020 υπολογίζεται στα €10.022 σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 
των Νοικοκυριών (EU-SILC) 2020 (με οικονομικό έτος αναφοράς το 2019). Το όριο αυτό αυξήθηκε κατά 3,0% σε 
σύγκριση με το 2019, λόγω αύξησης του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος της χώρας. 

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας το 2020 μειώθηκε στο 14,3%, σε σύγκριση με 14,7% το 2019. Η σύγκριση 
με το μέσο όρο της ΕΕ27 για το 2020 δεν είναι δυνατή γιατί δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα 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 2019 που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, το μέσο 
ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ27 ήταν 16,5%.

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Ποσοστό ανεργίας 
Ποσοστό ανεργίας 

στους νέους 
Μακροπρόθεσμη ανεργία

ηλικίες 15+ ηλικίες 15-24 % ανέργων
% στο εργατικό 

δυναμικό

2014 16,1 36,0 47,7 7,7

2015 14,9 32,8 45,6 6,8

2016 12,9 29,1 44,4 5,8

2017 11,1 24,7 40,6 4,5

2018 8,4 20,2 31,7 2,7

2019 7,1 16,6 29,1 2,1

2020 7.6 18,2 28,0 2,1

1ο τρίμηνο 7,3 14,5 28,2 2,1

2ο τρίμηνο 6,8 17,8 27,1 1,8

3ο τρίμηνο 8,2 20,4 27,1 2,2

4ο τρίμηνο 8,0 19,9 29,7 2,4

2021 .. .. .. ..

1ο τρίμηνο 8,6 19,5 32,3 2,8

2ο τρίμηνο 8,4 17,0 35,5 3,0
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Διάγραμμα 5: Απολαβές και μοναδιαίο εργατικό κόστος, 2011-2021Τ2 (ετήσια % αλλαγή)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για το σύνολο του πληθυσμού παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις 
κατά την περίοδο 2008-2020, 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 15,3% το 2020) 
και οι τα άτομα ηλικίας 65 και άνω (από 46,3% το 2008 σε 21,9% το 2020).

Διάγραμμα 6: Ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 2008-2020

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
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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 21,3% το 2020, 
παρουσιάζοντας μείωση από 22,3% το 2019. 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 2022.

Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2020, με οικονομικό έτος αναφοράς το 
2019, ήταν €33.862, παρουσιάζοντας αύξηση 0,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν €33.584.

Οι δείκτες που αφορούν στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος (συντελεστές S80/S20 και Gini) 
δείχνουν βελτίωση το 2020. Οι δείκτες αυτοί αφορούν την οικονομική ανισότητα.

O δείκτης S80/S20 έφτασε το 2020 στο 4,3 από 4,6 το 2019 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’. Συνεπώς, μείωση στην 
τιμή του συντελεστή S80/S20 συνεπάγεται και μείωση της ανισότητας. 

O συντελεστής Gini μειώθηκε στο 29,3%, σε σχέση με το 31,1% που είχε φθάσει το 2019. 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. Συνεπώς, μείωση στην τιμή 
του συντελεστή Gini συνεπάγεται και μείωση της ανισότητας.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, σημείωσε ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 1,5%, σε σύγκριση με πληθωρισμό -0,6% κατά την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου χρόνου. Μετά από δώδεκα συνεχόμενους μήνες αρνητικών ρυθμών μεταβολής του 

Διάγραμμα 7: Συντελεστές ανισότητας εισοδήματος (Gini και S80/S20), 2008-2020

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) 2020 
(με οικονομικό έτος αναφοράς το 2019). 

Μακροοικονομικές εξελίξεις
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Διάγραμμα 8: Ετήσια % μεταβολή του ΔΤΚ Ιανουάριος - Αύγουστος 2021, κατά κατηγορία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

ΔΤΚ, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2021 μετατράπηκε σε θετικός ύψους 1,6% και στη συνέχεια αυξήθηκε 
σταδιακά περαιτέρω στο 4% και 5% τον Ιούλιο και Αύγουστο 2021, αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη επίδραση 
στη μεταβολή του ΔΤΚ κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2021, είχαν οι κατηγορίες ‘Μεταφορές’ και 
‘Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο’, οι οποίες συνεισέφεραν θετικά με 0,9 και 0,4 ποσοστιαίες 
μονάδες στον πληθωρισμό, αντίστοιχα, σε συνάρτηση με τις αυξήσεις που παρουσίασαν οι διεθνείς τιμές 
πετρελαίου (αύξηση τιμής πετρελαίου Μπρεντ της τάξης του 63,4%).

Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία ‘Μεταφορές’ κατά την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2021 παρουσίασε 
αύξηση 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις τιμές 
εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (αύξηση 7,3%), ενώ παράλληλα η κατηγορία ‘Στέγαση, Ύδρευση, 
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο’ παρουσίασε αύξηση 3,1% κατά την υπό αναφορά περίοδο, λόγω κυρίως των 
αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του υγραερίου και των καυσίμων (σωρευτική αύξηση 
5,1%). Σημειώνεται ότι η αύξηση που παρουσίασε η τιμή του ηλεκτρισμού κατά την υπό αναφορά περίοδο, 
εκτός από την αυξητική πορεία που παρατηρήθηκε στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, είναι παράλληλα 
απόρροια και της εφαρμογής της μείωσης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας πέρυσι κατά 10%, ως μέτρο 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, η οποία εφαρμόστηκε από τον Μάρτιο 2020 μέχρι και 
τον Αύγουστο 2020.

Κατά τον Ιούλιο 2021 και Αύγουστο 2021, σημαντική αύξηση σημειώθηκε επίσης και στις τιμές των 
τροφίμων, ύψους 4% και 8,2% αντίστοιχα, ενώ κατά τους προηγούμενους μήνες του έτους παρουσίαζαν 
μείωση κατά μέσο όρο 2,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αυξήσεις των ‘εποχικών’ αγαθών ‘Φρέσκα 
λαχανικά’ και ‘Φρέσκα φρούτα’, τα οποία κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2021 παρουσίασαν 
αύξηση 24,1% και 32,5%, αντίστοιχα. Η σωρευτική επίπτωση της τιμής των ‘εποχικών’ αυτών αγαθών 
στον πληθωρισμό Ιουλίου 2021 ήταν 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στον πληθωρισμό Αυγούστου ήταν 
1,5 ποσοστιαίες μονάδες.
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Με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τον ΔΚΤ, λαμβανομένων υπόψη και των προβλέψεων σε 
σχέση με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς επίσης και της πρόσφατης απόφασης για μείωση στην τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί σε περίπου 10% για τις διμηνίες Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021 
και Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022, ο πληθωρισμός για ολόκληρο το 2021 αναμένεται να ανέλθει στο 2%. 

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) κατά το 2020 αυξήθηκε στο 11,9% του ΑΕΠ 
σε σύγκριση με έλλειμα ύψους 6,3% το 2019. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου 
πληρωμών για το 1ο τρίμηνο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε 
χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €751,5 εκ. (-3,6% του ΑΕΠ) που ήταν το 1ο τρίμηνο του 
2020, στα €922,0 εκ. (-4,1% του ΑΕΠ) το 1ο τρίμηνο του 2021. Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την 
επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (ΟΕΣ), δηλαδή κατατάσσοντας τις ΟΕΣ ως μη κάτοικους, το 
έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €706,0 εκ. (-3,1% του ΑΕΠ) το 1ο τρίμηνο του 2021, έναντι €611,1 εκ. (-2,9% 
του ΑΕΠ) το 1ο τρίμηνο του 2020. 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.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί απόρροια κυρίως του 
πρωτογενούς εισοδήματος (από €44,4 εκ. σε -€338,1εκ.) και σε πολύ μικρότερο βαθμό του διευρυμένου 
ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών (από -€1.174,0 εκ. σε -€1.254,6 εκ.). Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις 
αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από τα μειωμένα ελλείματα στο ισοζύγιο του δευτερογενούς εισοδήματος 
(από -€104,2 εκ. σε -€96,2 εκ.) και το αυξημένο πλεόνασμα στο ισοζύγιο των υπηρεσιών (από €482,3 εκ. σε 
€766,9εκ.), Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις κατά την υπό εξέταση περίοδο, ιδιαίτερα στον τομέα των 
υπηρεσιών, καθορίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από την πανδημία COVID-19.

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Διάγραμμα 9: Ετήσια % μεταβολή του ΔΤΚ Ιανουάριος 2019 - Αύγουστος 2021/ Συνεισφορά τιμών αγαθών και
υπηρεσιών στη μεταβολή του ΔΤΚ και % μεταβολή διεθνών τιμών πετρελαίου
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Πίνακας 2: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, 2010-2021Τ1, % ΑΕΠ

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή επιδείνωση στο τέλος του 2021Τ1, παρουσιάζοντας 
καθαρή θέση παθητικού στα €30.145,1 εκ., έναντι €29.446,0 εκ. που ήταν το 4ο τρίμηνο του 2020. Η 
αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, κατέγραψε καθαρή 
θέση παθητικού στα €11.208,6 εκ. στο τέλος του 2021Τ1, έναντι €10.837,4 εκ. στο τέλος του προηγούμενου 
τριμήνου. 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 2022-2024
Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά 
υψηλούς ρυθμούς σε συνέχεια του 2021 με τους περισσότερους τομείς να έχουν επιστρέψει σε κανονικούς 
ρυθμούς, με εξαίρεση τον τομέα του τουρισμού και τους συναφείς τομείς του οι οποίοι αναμένεται να 
ανακάμψουν πλήρως το 2023-2024.

Η ανάκαμψη την περίοδο 2022-2024 θα υποστηριχθεί κυρίως από την εγχώρια αγορά και πιο συγκεκριμένα 
την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να 
συνεχίσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως με μικρότερους ρυθμούς αύξησης και πιο κοντά στο 
μέσο όρο. Η δημόσια κατανάλωση θα αυξάνεται με πιο χαμηλούς ρυθμούς από ότι το 2020 και 2021 μετά 
τη λήξη των μέτρων στήριξης της οικονομίας στα τέλη του 2021. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
αναμένεται να έχουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να επανέλθουν στα προ-πανδημικά επίπεδα και οι 
καθαρές εξαγωγές να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη.

Θετικά στην ανάπτυξη τα έτη 2022-2024 θα συνεισφέρει και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 
σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις το οποίο συνέβαλε εν μέρει και στην προς τα πάνω αναθεώρηση 
των προβλέψεων αφού και η τελική μελέτη επίπτωσης έδωσε αυξημένη συνεισφορά μεσοπρόθεσμα. Η 
αβεβαιότητα όμως γύρω από τις μακροοικονομικές προβλέψεις παραμένει σε σχέση με μια ενδεχόμενη 
νέα έξαρση της νόσου COVID-19 και ενός πιθανού νέου κύματος, αλλά για σκοπούς προβλέψεων δεν 
λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη επιβολής καθολικής καραντίνας η οποία θα ανέκοπτε την ανοδική τάση.

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών

Εμπορικό Ισοζύγιο Ισοζύγιο Αγαθών Ισοζύγιο υπηρεσιών

2010 -10,7 -8,3 -24,1 15,7

2011 -2,3 -3,8 -21,5 17,7

2012 -3,9 -1,9 -19,4 17,5

2013 -1,5 1,6 -17,7 19,3

2014 -4,1 0,9 -18,8 19,8

2015 -0,4 2,6 -18,1 20,7

2016 -4,2 1,7 -22,0 23,7

2017 -5,3 -0,4 -24,6 24,2

2018 -3,9 1,5 -21,2 22,7

2019 -6,3 -1,1 -20,8 19,7

2020 -11,9 -6,2 -20,0 13,8

1ο τρίμηνο 2020 -3,6 -3,3 -5,6 2,3

1ο τρίμηνο 2021 -4,1 -2,2 -5,6 3,4
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1.4 Ανάλυση κινδύνων
Σε σχέση με την κυπριακή οικονομία, ελλοχεύουν κίνδυνοι τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον, όσο και 
από το εξωτερικό που δύναται να αποσταθεροποιήσουν την οικονομία και ως εκ τούτου, επιβάλλεται 
εγρήγορση και προσήλωση στη συνετή δημοσιονομική πολιτική και τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια.

Σημειώνεται ταυτόχρονα η ύπαρξη κινδύνων, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το βασικό 
μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. 

Από πλευράς του εσωτερικού περιβάλλοντος, αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία δύναται να 
προέλθουν από τις ακόλουθες πηγές: 

 ‣ Τυχόν νέα έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού με την εμφάνιση νέων στελεχών του ιού στην 
κυπριακή επικράτεια, με αποτέλεσμα την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση και στην 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, με συνεπαγόμενη επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

 ‣ Από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω του ψηλού ποσοστού 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων (παρά τη σημαντική μείωση που έχει επιτευχθεί).

 ‣ Από προκλήσεις και υπέρμετρες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) και του ΟΚΥπΥ.

Κύριο κίνδυνος αποτελεί η τυχόν επέκταση της πανδημίας του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα την ανάγκη 
αύξησης των περιοριστικών μέτρων, γεγονός που θα επιδεινώσει την οικονομική δραστηριότητα, θα 
μειώσει τα έσοδα του κράτους με πιθανότητα να πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης. 

Δεύτερο κίνδυνο αποτελούν, οι συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω 
του ψηλού ακόμα ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων (παρά τη σημαντική μείωση που έχει 
επιτευχθεί) και ο κίνδυνος αύξησης τους λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της στην οικονομία. Ο 
κίνδυνος αυτός ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τρίτο δυνητικό κίνδυνο αποτελεί η επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών από το ΓεΣΥ, κυρίως μέσω 
των ελλειμμάτων του ΟΚΥπΥ, τα οποία δύνανται να καλύπτονται από το κράτος μέχρι τις 31/5/2024 ενώ 
οι εργασίες του έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα, λόγω των επιδράσεων της πανδημίας και το ρόλο που τα 
δημόσια νοσηλευτήρια αναγκάστηκαν να διαδραματίσουν.

Ως δυνητικοί εξωτερικοί κίνδυνοι αναφέρονται, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη γύρω περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου καθώς και του μεταναστευτικού προβλήματος, συνεχίζουν να προκαλούν 
αβεβαιότητα για την πορεία των οικονομιών των χωρών μελών της Ε.Ε., περιλαμβανομένης και της 
Κύπρου. Η Κύπρος ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ε.Ε γειτνιάζει με χώρες όπως είναι η Συρία και η 

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2022 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 4,0% 
και τα έτη 2023-2024 να κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 3,2% σε πραγματικούς όρους. Στην αγορά 
εργασίας, το ποσοστό ανεργίας το 2022 αναμένεται να μειωθεί στο 6,7% του εργατικού δυναμικού, και 
ακολούθως, με την περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας, να περιορισθεί στο 6,0% το 2023 και 
στη συνέχεια στο 5,5% το 2024. Ο πληθωρισμός το 2022 προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 1,5% και 
για το 2023-2024 αναμένεται να κυμανθεί στο 2,0% αντίστοιχα.

2020 2021 2022 2023 2024

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

Πληθωρισμός ΔΤΚ (%) -0,6 2,0 1,5 2,0 2,0

Ανεργία (%) 7,6 7,5 6,7 6,0 5,5

Πίνακας 3: Οικονομικοί Δείκτες/ Προβλέψεις 2020-2024

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών
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Λιβυή καθώς και η Τουρκία από τις οποίες μεγάλες ροές μεταναστών εισέρχονται στην χώρα. Περαιτέρω, 
οι μεταναστατευτικές ροές εντείνονται και μέσω της πράσινης γραμμής και καθιστούν έτσι τον εν λόγω 
κίνδυνο ακόμη πιο σημαντικό.

1.5 Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα
Ο δείκτης Μη εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) συνέχισε την καθοδική του πορεία εντός του 2021, 
με μείωση από 26,8% τον Μάιο 2020 στο 18,0% τον Μάιο 2021. Η σημαντική μείωση των €3,4 δισ., 
επιτεύχθηκε κυρίως μέσω πώλησης δανείων εκτός του τραπεζικού τομέα και λογιστικές διαγραφές. Σε 
απόλυτους αριθμούς οι ΜΕΧ ανέρχονται σε €5,2 δισ., με την κατανομή κατά 46% επιχειρήσεις και 54% 
σε νοικοκυριά. Η πλειονότητα των ΜΕΧ αφορά τερματισμένα προ-πανδημίας δάνεια.

Προς το παρόν δεν διαφαίνονται ορατά σημάδια της πανδημίας στην ποιότητα χαρτοφυλακίου, εφόσον 
η μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών συνέχισε την εξυπηρέτησή τους μετά το πέρας της αναστολής 
δανείων στα τέλη του 2020.

Αν και δεν φαίνεται αύξηση ΜΕΧ, ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί οι αναδιαρθρώσεις εξυπηρετούμενων 
δανείων εντός του 2021 και επίσης έχει αυξηθεί το ποσό των δανείων Επιπέδου 2 (Stage 2) όπως 
κατηγοριοποιούνται βάσει προτύπων IFRS9, που καταδεικνύουν αναμενόμενη επιδείνωση ποιότητας. 
Συνεπώς, διατηρείται η ανησυχία για επερχόμενο αντίκτυπο στις ΜΕΧ από τις επιπτώσεις της πανδημίας 
αν και το εύρος των νέων ΜΕΧ παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί. 

Είναι σημαντικό ακόμη να σημειωθεί ότι, ιστορικά η μείωση των ΜΕΧ επήλθε κυρίως με τη μεταφορά 
των ΜΕΧ της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στην ΚΕΔΙΠΕΣ και μέσω άλλων πωλήσεων ΜΕΧ 
από πιστωτικά ιδρύματα εκτός τραπεζικού συστήματος. Οι 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 στις ΜΕΧ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά 
το πρόβλημα του ψηλού ιδιωτικού χρέους συνεχίζει να υφίσταται στο σύνολο της οικονομίας.

Διάγραμμα 10: Εξέλιξη Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων
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Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 σημείωσε μικρή μείωση από 17,7% στις αρχές του 2021 στο 17,2% τον Ιούνιο 
2021 λόγω της σταδιακής εφαρμογής του προτύπου IFRS9 στα κεφάλαια του τραπεζικού τομέα. Ο δείκτης 
φερεγγυότητας έμεινε σταθερός από 20,4% στις αρχές του έτους στο 20,3% τον Ιούνιο 2021.Κατά το 2020 
η κερδοφορία στον τραπεζικό τομέα επανήλθε σε αρνητικό πρόσημο καταγράφοντας καθαρές ζημιές 
117 εκ. ευρώ από καθαρά κέρδη 172 εκ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω προβλέψεων σε σχέση με την 
ποιότητα δανείων αλλά και ζημιών που καταγράφηκαν στις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Αν και υπάρχουν σημάδια βελτίωσης της κερδοφορίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 λόγω κυρίως 
χαμηλότερων προβλέψεων, παραμένουν ευρύτερα διαρθρωτικές αδυναμίες στον τραπεζικό τομέα, όπως 
το ανελαστικό εργατικό κόστος και το περιορισμένο επιχειρησιακό μοντέλο, που διατηρούν μεσοπρόθεσμα 
πιέσεις στην κερδοφορία του τομέα.

Το μέγεθος του τομέα παρουσίασε σημαντική αύξηση εντός του 2021, με τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού 
να μεγεθύνονται από €59 δισ. στα τέλη 2020 σε €64 δισ. τον Ιούνιο 2021. Αυτό οφείλεται σε πράξεις 
χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος με ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
μέσω του προγράμματος TLTRO III, με σκοπό τη δανειοδότηση στην πραγματική οικονομία. Η μεγέθυνση των 
ισολογισμών δε συνεπάγεται αύξηση του κινδύνου εφόσον αυτή προήλθε μέσω αύξησης ρευστών διαθεσίμων.

Η πλεονάζουσα ρευστότητα συνεχίζει να χαρακτηρίζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα με τον δείκτη 
βραχυχρόνιας χρηματοδότησης (Liquidity Coverage Ratio) να αυξάνεται από 291% στα τέλη του 2020 σε 
315% , ενώ και ο δείκτης μακροχρόνιας χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio) σημείωσε επίσης 
αύξηση, γεγονός που προέκυψε από τις προαναφερθείσες πράξεις αναχρηματοδότησης από την ΕΚΤ.

Οι συνολικές καταθέσεις κατοίκων Κύπρου (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) έχουν αυξηθεί από την 
έναρξη της πανδημίας. Συγκεκριμένα, οι συνολικές καταθέσεις κατοίκων Κύπρου, εξαιρουμένου του 
κρατικού τομέα, αυξήθηκαν κατά 4,5% από €38,2 δισ. στις αρχές του 2020 σε €39,9 δισ. τον Ιούλιο 2021. 
Οι καταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου συνεχίζουν να σημειώνουν μείωση αν και σε χαμηλότερο ρυθμό 
από ότι στο παρελθόν. Συνολικά οι καταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου ανέρχονται στα €9,0 δισ. ή 18% των 
συνολικών καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Όπως και σε όλη την ευρωζώνη τα επιτόκια συνεχίζουν την καθοδική πορεία. Κατά τη διάρκεια του 2021, 
τα επιτόκια καταθέσεων διάρκειας μέχρι ενός έτους κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο κάτω του 0,1% τόσο για 
νοικοκυριά όσο και επιχειρήσεις και πλέον έχουν συγκλίνει προς τον μέσο όρο ευρωζώνης. Αντίστοιχα, 
τα δανειστικά επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με τα επιτόκια δανεισμού για στέγαση 
(νοικοκυριά) και προς επιχειρήσεις να βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης ενώ τα επιτόκια 
δανεισμού για καταναλωτικούς σκοπούς (νοικοκυριά) να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο ευρωζώνης.

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Διάγραμμα 11: Καταθετικά και δανειστικά επιτόκια

Οι τιμές των ακινήτων επηρεάζουν τους τραπεζικούς ισολογισμούς εφόσον αποτελούν τη συνήθη 
εξασφάλιση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο δείκτης τιμών κατοικιών έχει επιδείξει ανθεκτικότητα από 
την έναρξη της πανδημίας, στηριζόμενο από την ζήτηση κυρίως κυπρίων αγοραστών. Η ζήτηση με τη 
σειρά της επηρεάζεται και από τα χαμηλά επιτόκια που επικρατούν τόσο σε εναλλακτικές επενδύσεις όσο 
και στο κόστος δανεισμού που τροφοδοτούν τη ζήτηση ακινήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Με την έναρξη της πανδημίας αρχές του 2020, η Κυβέρνηση ενήργησε άμεσα λαμβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, με 
πρωταρχικό στόχο το μετριασμό των οικονομικών, κοινωνικών και υγειονομικών επιπτώσεων από την 
πανδημική κρίση. Η αντιμετώπιση της πανδημίας κρίθηκε κατά γενική ομολογία επιτυχημένη, καθώς ο 
αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε κατακόρυφα μέσω της επιβολής των περιοριστικών μέτρων όταν αυτά 
κρίθηκαν αναγκαία, σε συνδυασμό με το εμβολιαστικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε ακολουθώντας τις 
σχετικές συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Παράλληλα, μετά από μείωση 5,1% του ΑΕΠ σε 
πραγματικούς όρους το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 
στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 2021 προβλέπεται θετικός της τάξης του 5,5%. 

Για να μετριάσει τις οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις από την πανδημική κρίση, 
η Κυβέρνηση 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 
και (δ) στήριξη του τομέα της υγείας. Αρκετά από τα μέτρα στήριξης της οικονομίας ακόμα συνεχίζονται, 
στοχεύοντας στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που πλήγησαν 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 από τον Μάρτιο 2020, η οποία επιτρέπει προσωρινή χαλάρωση των δημοσιονομικών 
κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η ενεργοποίηση της ρήτρας έδωσε την απαραίτητη 
δημοσιονομική ευχέρεια στα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα κοινωνικο-οικονομικής 
στήριξης που επιβάλλουν οι πρωτόγνωρες και σοβαρές περιστάσεις της πανδημίας. Σημειώνεται ότι στις 
17 Σεπτεμβρίου 2020, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η γενική ρήτρα διαφυγής θα παραμείνει ενεργή το 2021, 
ενώ με βάση τις πιο πρόσφατες εαρινές της προβλέψεις της έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
τη συνέχιση εφαρμογής της και το 2022. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία 
ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου 2021-2027. Στις 17 Μαΐου 2021, η Κύπρος υπέβαλε στην Ε. Επιτροπή το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), το οποίο αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για αξιοποίηση πόρων ύψους €1,2 δις που θα διατεθούν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-
2026, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Στρατηγικό στόχο του εθνικού ΣΑΑ της 
Κύπρου αποτελεί «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία».

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων, το 2021 το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης 
προβλέπεται να παραμείνει ελλειμματικό ενώ το δημόσιο χρέος θα μειωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Το ποσοστό του δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ παραμένει ψηλό 
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 2021 είναι 
για δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 5% και για δημόσιο χρέος 107,7% 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 2022 προβλέπεται 
να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση αλλά θα παραμείνει ελλειμματικό ύψους 1,1% του ΑΕΠ για να 
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καταστεί οριακά ισοσκελισμένο μέχρι το 2023 της τάξης του -0,5% του ΑΕΠ. Σε διαθρωτικούς όρους, το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται να είναι ισοσκελισμένο το 2024. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την 
πτωτική του πορεία και προβλέπεται να μειωθεί στο 90,2% στο τέλος του 2024.

Τονίζεται ότι οι προβλέψεις παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και το εύρος της αναθεώρησής τους τον 
ερχόμενο Απρίλιο του 2022 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 και αναμενόμενων επενδύσεων μέσω του ΣΑΑ.

2.1 Δημοσιονομικές Εξελίξεις 2020-2021 
Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης το 2020 ήταν ελλειμματικό ύψους €1.193,2 εκ., ή 
5,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα €326,3 εκ., ή 1,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 20191. 
Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης το 2020 ήταν επίσης ελλειμματικό ύψους €741,6 
εκ., ή -3,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €835,8 εκ. ή 3,8% ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, το 2019. 

Η παρουσία ελλείμματος στους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 2020 μετά από 5 
συνεχόμενα έτη δημοσιονομικών πλεονασμάτων, ήταν απόρροια τόσο των επιπτώσεων του αρνητικού 
ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά το υπό αναφορά έτος, όσο και της επίπτωσης από 
τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στους λογαριασμούς της Γενικής 
Κυβέρνησης, η οποία εκτιμάται στο -3,4% του ΑΕΠ. 

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2020, προσαρμοσμένο κυκλικά, ήταν ελλειμματικό της τάξης 
του 4,9% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα 1,3% του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο. Το διαρθρωτικό 
δημοσιονομικό ισοζύγιο, εξαιρουμένων δηλαδή των εφάπαξ μέτρων, ήταν επίσης ελλειμματικό της 
τάξης του 4,9% του ΑΕΠ κατά το 2020, σε σύγκριση με ισοσκελισμένο διαρθρωτικό ισοζύγιο το 2019. 

Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στα €24,8 δις κατά το τέλος του 2020, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε 
στο 119,1% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με €21 δις ή 94% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019. Η σημαντική αυτή 
αύξηση στο δημόσιο χρέος αποδίδεται στην αναθεώρηση των χρηματοδοτικών αναγκών ενόψει της 
κρίσης της πανδημίας.

1 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%.

Διάγραμμα 12: Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (ονομαστικό, πρωτογενές και διαρθρωτικό), 
Απόκλιση δυνητικού ΑΕΠ και Δημόσιο Χρέος, % ΑΕΠ, 2011-2020

Δημόσια Οικονομικά
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Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 1ο εξάμηνο του 20212 ήταν ελλειμματικό ύψους 
€726 εκ. και ως ποσοστό του ΑΕΠ -3,2%, σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €611,6 εκ. κατά το αντίστοιχο 
εξάμηνο του προηγούμενου έτους (-2,9% 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 €499,4 εκ., σε σύγκριση με πρωτογενές έλλειμμα ύψους €430 εκ. κατά 
το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογενές ισοζύγιο κατά το 
1ο εξάμηνο του 2021 ήταν ελλειμματικό της τάξης του 2,2% σε σύγκριση με πρωτογενές έλλειμμα ύψους 
2,1% κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. 

Το σύνολο των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την υπό αναφορά περίοδο ανήλθε στα €4.113,4 εκ. σε 
σύγκριση με €3.705,2 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας αύξηση 11%. 
Όλες σχεδόν οι κατηγορίες εσόδων παρουσίασαν αύξηση κατά την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2021, ενώ τη 
μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση αυτή των εσόδων είχαν οι εισπράξεις από φόρους στην παραγωγή και 
εισαγωγές ύψους 5 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκεκριμένα, κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και εισαγωγές αυξήθηκαν στα 
€1.557,8 εκ. παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 13,5% σε σύγκριση με έσοδα ύψους €1.372,9 εκ. κατά 
το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Η θετική αυτή εξέλιξη, οφείλεται στην ιδιαίτερα αυξημένη 
ζήτηση σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας 
και την αύξηση της κατανάλωσης. 

Αύξηση παρουσίασαν επίσης και οι εισπράξεις από φόρους στο εισόδημα και τον πλούτο, οι οποίες ανήλθαν 
στα €819,9 εκ. σε σύγκριση με €782,6 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή 4,8%. Σημαντική αύξηση κάτω από την κατηγορία αυτή των εσόδων παρουσίασαν οι 
εισπράξεις φόρου εισοδήματος υπαλλήλων της τάξης του 9,6%, από €888,8 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020 σε €902,1 
εκ. το 1ο εξάμηνο φέτος, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση στην αγορά εργασίας.

Σημαντική συνεισφορά στην αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 είχαν επίσης τα 
έσοδα από κοινωνικές εισφορές, οι οποίες ανήλθαν στα €1.250,8 εκ. σε σύγκριση με €1.090,7 εκ. κατά το 
1ο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 14,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στους αυξημένους συντελεστές στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, οι οποίοι ήταν σε ισχύ κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του 1ου εξαμήνου φέτος, σε σύγκριση με μόνο ένα μήνα ισχύ τους κατά το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2020, απόρροια της αναστολής τους για περίοδο τριών μηνών ως μέτρο αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
της πανδημίας. Εξαιρουμένων των εισφορών ΓεΣΥ, η κατηγορία αυτή εσόδων παρουσίασε αύξηση 1,5%, 
αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση στην αγορά εργασίας.

Τα έσοδα από εισόδημα περιουσίας, όπως έσοδα από μερίσματα Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
παρουσίασαν οριακή αύξηση, από €53,4 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020 σε €56,9 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο το 
2021, δηλαδή αύξηση 6,6%. Τέλος, η κατηγορία ‘άλλα έσοδα’ παρουσίασε αύξηση 5,6%, από €405,4 εκ. το 1ο 
εξάμηνο του 2020 σε €428 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2021, λόγω της αυξημένης εκταμίευσης κονδυλίων από 
τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 παρουσίασαν θετική μεταβολή 
της τάξης του 12,1% και ανήλθαν στα €4.839,4 εκ. σε σύγκριση με €4.316,8 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 
προηγούμενου χρόνου, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών κάτω από την κατηγορία κοινωνικές παροχές, η 
οποία συνεισέφερε θετικά στην αύξηση των δημόσιων δαπανών με 4,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν στα €1.823,5 εκ. κατά την αναφορά περίοδο σε σύγκριση με 
€1.614,1 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 13%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις 

2 Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2021 παρουσιάζονται ελαφρώς διαφοροποιημένα σε σχέση με αυτά που 
παρουσιάστηκαν στην Εξαμηνιαία Έκθεση Δημοσιονομικής Πολιτικής 2021, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τέλος-
Αυγούστου 2021
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αυξημένες δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ΓεΣΥ, λόγω της έναρξης της 2ης φάσης του 
Σχεδίου την 1η Ιουνίου 2020, δαπάνες οι οποίες συνεισέφεραν στη θετική μεταβολή της κατηγορίας αυτής 
δαπανών με 10,6 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, σημειώνεται ότι κάτω από την κατηγορία δαπανών για 
κοινωνικές παροχές, παρουσίασαν αύξηση και οι πληρωμές συντάξεων γήρατος και χηρείας της τάξης του 
6,7% και 8,4%, αντίστοιχα, συνεισφέροντας στη θετική μεταβολή των κοινωνικών παροχών με 2,7 ποσοστιαίες 
μονάδες κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, ενώ αντίθετα, οι δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν κατά το υπό αναφορά 
εξάμηνο στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, συνεισέφεραν αρνητικά 
στη μεταβολή της κατηγορίας αυτής δαπανών με 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο 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 1ο εξάμηνο του 2020 στα €41,3 εκ., ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες που διενεργήθηκαν 
κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 περιορίστηκαν στα €18,8 εκ. 

Οι απολαβές προσωπικού ανήλθαν στα €1.376,4 εκ. σε σύγκριση με €1.298,4 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 
προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Η αύξηση της κατηγορίας αυτής δαπανών, οφείλεται 
κυρίως τόσο στους μειωμένους συντελεστές της μείωσης των απολαβών και των συντάξεων σε σύγκριση με 
πέρυσι, όσο και στην αυξημένη συνεισφορά του Κράτους ως εργοδότης στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

Οι δαπάνες για ενδιάμεση κατανάλωση κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €411,2 εκ. σε σύγκριση με 
€381,2 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 7,9%, 
κυρίως λόγω αυξημένων δαπανών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως δαπάνες 
για διενέργεια των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, για αγορά εμβολίων, κλπ.

Σημαντική συνεισφορά στην αύξηση του συνόλου των δημόσιων δαπανών κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 (3,9 
ποσοστιαίες μονάδες) είχαν και οι δαπάνες για επιδοτήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα €476,2 εκ. σε σύγκριση με 
€307 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, τα ειδικά σχέδια επιδότησης μισθών των αυτοεργοδοτουμένων και των εργαζομένων των 
επιχειρήσεων που είχαν μερικώς ή πλήρως αναστείλει τις εργασίες τους, περιορίστηκαν συνολικά στα €235,1 
εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, σε σύγκριση με €284,5 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, ενώ οι δαπάνες για 
εφάπαξ επίδομα προς επιχειρήσεις για κάλυψη μέρος των λειτουργικών τους εξόδων, οι οποίες διενεργήθηκαν 
κατά την περίοδο Ιούλιου-Δεκέμβριου 2020, ανήλθαν στα €210,1 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2021.

Μείωση 11,8% παρουσίασαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες περιορίστηκαν στα €180,2 εκ. το 1ο εξάμηνο 
του 2021 σε σύγκριση με €204,4 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, απόρροια των δαπανών που 
διενεργήθηκαν κατά τον Μάρτιο 2020 από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την υλοποίηση 
των απαραίτητων υποδομών για την έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

Τέλος, η κατηγορία ‘άλλα έξοδα’ παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,6%, από €330 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020 
σε €345,3 το 1ο εξάμηνο του 2021.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο το 2021, 
το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει ελλειμματικό ύψους 
€1.129,8 εκ. ή έλλειμμα 5% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, τα δημόσια έσοδα αναμένεται να 
παρουσιάσουν αύξηση 8,4% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται 
να αυξηθούν κατά 6,7%. 

Το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να είναι επίσης ελλειμματικό 
ύψους €683,6 εκ., ή -3% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε διαρθρωτικούς όρους, το δημοσιονομικό έλλειμμα 
εκτιμάται στο 3,7% του ΑΕΠ. Τέλος, το δημόσιο χρέος για το 2021 εκτιμάται να μειωθεί στο 107,7%, σε 
σύγκριση με 119,1% το 2020.

Δημόσια Οικονομικά
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Πίνακας 4: Δημόσια Οικονομικά Γενικής Κυβέρνησης

2021*: Εκτίμηση, Υπουργείο Οικονομικών

εκ. €
αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 

ετήσια αποτελέσματα/ 
εκτιμήσεις 

2020 2021
ετήσια % 

μεταβ.
2020 2021*

ετήσια % 
μεταβ.

1. Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης 3.705,2 4.113,4 11,0 8.523,8 9.242,5 8,4

Φόροι στην παραγωγή και εισαγωγές 1.372,9 1.557,8 13,5 2.872,2 3.135,1 9,2

 Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα-πλούτο 782,6 819,9 4,8 2.099,7 2.155,3 2,6

 Φόροι κεφαλαίου 0,2 0,0 -100,0 0,2 0,2 -

 Κοινωνικές εισφορές 1.090,7 1.250,8 14,7 2.403,9 2.687,3 11,8

 Εισόδημα περιουσίας 53,4 56,9 6,6 149,9 150,0 0,1

 Άλλα έσοδα 405,4 428,0 5,6 997,9 1.114,5 11,7

2. Σύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης 4.316,8 4.839,4 12,1 9.717,1 10.372,3 6,7

 Ενδιάμεση κατανάλωση 381,2 411,2 7,9 908,2 1.056,6 16,3

 Απολαβές προσωπικού 1.298,4 1.376,4 6,0 2.891,4 3.063,1 5,9

 Κοινωνικές παροχές 1.614,1 1.823,5 13,0 3.551,8 3.763,0 5,9

 Τόκοι πληρωτέοι 181,7 226,6 24,7 451,5 446,2 -1,2

 Επιδοτήσεις 307,0 476,2 55,1 578,2 619,2 7,1

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου 204,4 180,2 -11,8 614,7 669,0 8,8

Άλλα έξοδα 330,0 345,3 4,6 721,3 755,1 4,7

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (ΕΣΟΛ 2010) -611,6 -726,0 -1.193,3 -1.129,8

% ΑΕΠ -2,9 -3,2 -5,7 -5,0

Πρωτογενές Ισοζύγιο (ΕΣΟΛ 2010) -429,9 -499,4 -741,8 -683,6

% ΑΕΠ -2,1 -2,2 -3,6 -3,0

Διάγραμμα 13: Σύνολο εσόδων-εξόδων & δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, 2020-2021π
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2.2 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2024
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 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, έχουν ενσωματωθεί και 
στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Έσοδα και Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης 2022

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2022 προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση 4,9% και να ανέλθουν 
στα €9.691 εκ. σε σύγκριση με €9.242 εκ. για το 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
κοινωνικών εισφορών κατά 6,1%, λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης στην αγορά εργασίας, αλλά και 
λόγω χαμηλότερων εισπράξεων κατά τον προηγούμενο χρόνο, απόρροια της μη επιβολής συντελεστών 
σε οποιοδήποτε Ταμείο στα διάφορα επιδόματα προς υπαλλήλους/ αυτοεργοδοτουμένους που δόθηκαν 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας τον προηγούμενο χρόνο. 

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 4,5% και αύξηση στα έσοδα από φόρους σε εισόδημα και 
περιουσία της τάξης του 4,1%. 

Τέλος, η κατηγορία ‘άλλα έσοδα’ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση της τάξης του 4,8% σε 
σύγκριση με το 2021, κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξημένων χορηγιών από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι το 2022 θα μειωθούν στα €9.960 εκ. σε σύγκριση με 
€10.372 εκ. για το 2021, σημειώνοντας αρνητική μεταβολή της τάξης του 4%, κυρίως λόγω της απόσυρσης 
των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας. Οι δαπάνες για επιδοτήσεις προβλέπεται να 
έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη μείωση των δημόσιων δαπανών το 2022, οι οποίες προβλέπεται 
να παρουσιάσουν μείωση 83% (συνεισφορά στη μείωση των δημόσιων δαπανών ύψους 5 ποσοστιαίων 
μονάδων), λόγω της απόσυρσης τόσο των επιδοτήσεων μισθών εργαζομένων και αυτοεργοδοτούμενων 
επιχειρήσεων που είχαν υποστεί πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών, όσο και των εφάπαξ χορηγιών προς 
επιχειρήσεις για κάλυψη λειτουργικών τους εξόδων. 

Μείωση αναμένεται και στις δαπάνες για ενδιάμεση κατανάλωση το 2022 της τάξης του 13,7%, λόγω του 
τερματισμού των δαπανών στον τομέα της υγείας και πιο συγκεκριμένα στις δαπάνες για αντιμετώπιση 
της πανδημίας, ενώ οι δαπάνες για απολαβές προσωπικού προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση 5,7% 
σε σύγκριση με το 2021, κυρίως λόγω των μειωμένων συντελεστών για μείωση των απολαβών και των 
συντάξεων σε σχέση με το 2021.

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,6% λόγω των προβλεπόμενων 
αυξημένων δαπανών στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, καθώς επίσης αύξηση αναμένεται και στις κεφαλαιουχικές 
δαπάνες το 2022 κατά 12,3%, στο πλαίσιο της διενέργειας αυξημένων έργων κάτω από το ΣΑΑ.

ΜΔΠ 2023-2024

Με βάση το ΜΔΠ του 2023-2024, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2023 υπολογίζονται να ανέλθουν στα 
€10.112 εκ. και το 2024 στα €10.671 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 4,3% και 5,5% αντίστοιχα.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες, για τα έτη 2023 και 2024, υπολογίζονται να ανέλθουν στα €10.229 εκ. και 
€10.473 εκ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση ύψους 2,7% και 2,4%, αντίστοιχα.

Δημόσια Οικονομικά
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Πίνακας 5: Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης 2020-2024

Πίνακας 6: Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης 2020-2024

2.3 Δημοσιονομικές προβλέψεις 2022-2024 
Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του Υπουργείου 
Οικονομικών, το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2022 προβλέπεται να παρουσιάσει σημαντική 
βελτίωση 3,9 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ και περιοριστεί σε έλλειμμα 1,1% του ΑΕΠ, ενώ το 
πρωτογενές ισοζύγιο προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ. Το διαρθρωτικό ισοζύγιο 
προβλέπεται ελλειμματικό της τάξης του -1,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Για τo έτος 2023 προβλέπεται περαιτέρω περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 0,5% του 
ΑΕΠ, ενώ για το 2024 προβλέπεται πλεόνασμα στο δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης 
της τάξης του 0,8% του ΑΕΠ. Το πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο για τα έτη 2023 και το 2024 
προβλέπεται να ανέλθει στο 1% και 2% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Σε διαρθρωτικούς όρους το δημοσιονομικό 
ισοζύγιο παραμένει αρνητικό στο -1,1% του ΑΕΠ το έτος 2023, ενώ το 2024 το διαρθρωτικό ισοζύγιο 
προβλέπεται να είναι ισοσκελισμένο. 

Οι πιο πάνω δημοσιονομικοί στόχοι, εκτός από το 2024, αποκλίνουν από το Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο (ΜΔΣ) – ισοσκελισμένο ισοζύγιο σε διαρθρωτικούς όρους – αλλά η αβεβαιότητα 
γύρω από τις προβλέψεις, λόγω της αβεβαιότητας της πανδημίας αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές 
της επιπτώσεις, δεν επιτρέπει περισσότερη ανάλυση στο παρόν στάδιο.

€. εκ
Τελικά 
2020

2021 
Εκτ.

21/20 % 
μεταβ. 

2022 
Πρόβλ.

22/21 
% 

μεταβ. 

2023 
Πρόβλ.

23/22 
% 

μεταβ.

2024 
Πρόβλ.

24/22 
% 

μεταβ.

Σύνολο Εσόδων Γενικής 
Κυβέρνησης

8.524 9.242 8,4 9.692 4,9 10.112 4,3 10.671 5,5

Φόροι στην παραγωγή και 
εισαγωγές

2.872 3.135 9,2 3.277 4,5 3.434 4,8 3.595 4,7

Τρέχοντες φόροι στο 
εισόδημα-πλούτο

2.100 2.155 2,7 2.244 4,1 2.353 4,9 2.454 4,3

Κοινωνικές εισφορές 2.404 2.687 11,8 2.852 6,1 2.947 3,3 3.167 7,5

Φόροι κεφαλαίου 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Εισόδημα περιουσίας 150 150 0,0 150 0,0 175 16,7 175 0,0

Άλλα έσοδα 998 1.114 11,7 1.168 4,8 1.203 3,0 1.279 6,3

€. εκ
Τελικά 
2020

2021 
Εκτ.

21/20 % 
μεταβ. 

2022 
Πρόβλ.

22/21 
% 

μεταβ. 

2023 
Πρόβλ.

23/22 
% 

μεταβ.

2024 
Πρόβλ.

24/22 
% 

μεταβ.

Σύνολο Δαπανών Γενικής 
Κυβέρνησης

9.717 10.372 6,7 9.960 -4,0 10.229 2,7 10.473 2,4

Ενδιάμεση κατανάλωση 908 1.057 16,4 912 -13,7 957 4,9 1.001 4,7

Απολαβές προσωπικού 2.892 3.063 5,9 3.238 5,7 3.406 5,2 3.537 3,8

Κοινωνικές παροχές 3.552 3.763 5,9 3.861 2,6 3.888 0,7 3.906 0,5

Τόκοι πληρωτέοι 452 446 -1,2 425 -4,8 356 -16,1 322 -9,7

Επιδοτήσεις 578 619 7,1 105 -83,0 103 -1,7 107 4,0

Ακαθάριστος σχηματισμός 
κεφαλαίου

615 669 8,8 732 9,4 769 5,2 825 7,2

Άλλες δαπάνες 721 755 4,7 688 -8,9 749 8,8 775 3,5
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Διάγραμμα 14: Δημοσιονομικό ισοζύγιο και Δημόσιο χρέος, % ΑΕΠ, 2020-2024π 

2021-2024π : Δημοσιονομικές προβλέψεις, Υπουργείο Οικονομικών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπολογίζεται ν’ ανέλθει γύρω στα €24,1 δισ. στο τέλος 
του 2021, μετά και την αποπληρωμή προγραμματισμένου ανεξόφλητου χρέους ύψους περίπου €2,2 δισ. 
Η κατά χρηματοδοτικό εργαλείο κατανομή του δημόσιου χρέους στο τέλος του 2021 προβλέπεται να 
διαφοροποιηθεί σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή στο τέλος του 2020 κυρίως λόγω της έκδοσης 
Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (ΕΜΤΝ) ύψους €1 δισ. αλλά και της αποπληρωμής του Γραμματίου 
Δημοσίου 52 εβδομάδων ύψους €1,25 δισ. και της λήξης εγχώριων ομολόγων συνολικού ύψους €680 εκ.. 

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους συγκεντρώνουν τα ομόλογα εξωτερικού, 
τα οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν στο 56% με το τέλος του 2021, καταγράφοντας αύξηση περίπου 3 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020 ως αποτέλεσμα της νέας έκδοσης ΕΜΤΝ που έγινε στις 9 
Φεβρουαρίου 2021. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του δημόσιου χρέους αφορά τον επίσημο δανεισμό, 
το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος 
προβλέπεται ν’ ανέλθει στο 34% επί του συνολικού χρέους, κυρίως λόγω της άντλησης δανεισμού μέσω 
των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στήριξης για μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID-19. Πιο συγκεκριμένα λήφθηκαν €353 εκ. από το πρόγραμμα SURE και €26 εκ. μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Από τo υπόλοιπο μέρος του δημόσιου χρέους, σημαντική αλλαγή 
παρουσιάζουν τα ποσοστά που αφορούν τα εγχώρια ομόλογα καθώς και τα ομόλογα για φυσικά πρόσωπα 
που μειώθηκαν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και 1 ποσοστιαία μονάδα αντίστοιχα, σε σχέση με πέρσι, και 
τα οποία προβλέπεται ν’ αποτελούν περίπου το 5% και 2% αντίστοιχα του συνολικού δημόσιου χρέους. 
Πιο κάτω απεικονίζεται το δημόσιο χρέος κατά χρηματοδοτικό εργαλείο στο τέλος του 2021.

Διάγραμμα 15: Δημόσιο χρέος κατά χρηματοδοτικό εργαλείο στο τέλος του 2021

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 1,7% στο τέλος του 2021 σε σύγκριση με 1,8% που ήταν στο τέλος του 2020.

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 αγορά 
κεφαλαίων καθώς επίσης και της πιστοληπτικής αξιολόγησης του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από οίκους αξιολόγησης.
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Όσον αφορά την εικόνα των βασικών δεικτών κινδύνου του δημόσιου χρέους όπως αυτοί θα διαμορφωθούν 
στο τέλος του 2021, αυτή προβλέπεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν στο τέλος 
του 2020. Διαφοροποιήσεις προβλέπεται να σημειωθούν στο ποσοστό του χρέους που λήγει εντός ενός 
έτους και εντός πέντε ετών ενώ η μέση σταθμική διάρκεια του συνολικού χρέους και εμπορεύσιμου χρέους 
εκτιμάται να παραμείνει στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το ποσοστό χρέους 
που λήγει εντός ενός έτους και εντός πέντε ετών θα διαμορφωθεί περίπου στο 9% και 42% αντίστοιχα 
στο τέλος του 2021 σε σύγκριση με 10% και 40% στο τέλος του 2020. Μέσα στην επόμενη πενταετία 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προγραμματισμένη λήξης χρέους 6 Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων 
Ομολόγων και οι πληρωμές προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (πρώτη λήξη χρέους το 2025 ύψους 
€350 εκ. και 2η πληρωμή χρέους το 2026 ύψους €1 δισ.) καθώς και η αποπληρωμή ποσού ύψους €150 
εκ. κάτω από το πρόγραμμα SURE. Η μέση σταθμική διάρκεια του συνολικού και εμπορεύσιμου χρέους 
προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 7,6 και 8,0 χρόνια αντίστοιχα στο τέλος του 2021 σε σύγκριση με 7,9 και 
8,0 χρόνια στο τέλος του 2020. 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 μικρή μείωση λόγω της 
αποπληρωμής προγραμματισμένου ανεξόφλητου χρέους σε κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς και της πολιτικής 
διαχείρισης δημόσιου χρέους για ανάληψη νέου δανεισμού κατά προτεραιότητα σε σταθερό επιτόκιο, 
προσεγγίζοντας το 28%. Τα ρευστά διαθέσιμα προβλέπεται ότι θα υπερκαλύπτουν τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες των επόμενων 9-12 μηνών στο τέλος του 2021, ικανοποιώντας τον στόχο που τέθηκε στην 
Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Χρηματοδότηση για το 2021

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες κατά το 2021, καλύφθηκαν από τα υφιστάμενα ρευστά διαθέσιμα τα οποία 
με τη σειρά τους αναπληρώθηκαν εν μέρει μέσω της έκδοσης Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου 
ύψους €1 δισ. που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με ονομαστικό επιτόκιο 0,0% και απόδοση 
0,053%. Συγκεκριμένα τα έσοδα από την έκδοση ΕΜΤΝ χρησιμοποιήθηκαν αφενός μεν, για ενίσχυση των 
ρευστών διαθεσίμων της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της προγραμματισμένης αποπληρωμής του 
Γραμματίου Δημοσίου 52 εβδομάδων ύψους €1,25 δισ. εντός του 2021, 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 2021 ήταν η εκταμίευση ποσού ύψους €353 εκ. 
τον Φεβρουάριο και Μάιο του 2021 από το Ευρωπαϊκό μέσο στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων 
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 με 
το μέσο κόστος δανεισμού να ανέρχεται στο 0.1%. Όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, 
συνεχίστηκε η έκδοση Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων, μέσω των μηνιαίων εκδόσεων τους, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Η μέση σταθμισμένη απόδοση των Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στο -0,33% σε σύγκριση με 0% που ήταν κατά 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Επιπλέον, το Σεπτέμβριο του 2021 εκταμιεύθηκε ποσό ύψους περίπου €157 εκ. από το Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκ των οποίων ποσό ύψους περίπου €131 εκ. σε μορφή χορηγίας και 
ποσό ύψους €26 εκ. σε μορφή δανείου. Μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται ότι θα εκταμιευθεί ποσό 
ύψους περίπου €15 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, συνεχίστηκαν οι εκδόσεις εξαετών κυβερνητικών 
ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση για φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους περίπου €26 εκ., τα οποία 
φέρουν κλιμακωτό επιτόκιο συνδεδεμένο με τη διάρκεια κατοχής του ομολόγου από τον επενδυτή.

Διαχείριση Δημόσιου Χρέους και Χρηματοδότηση
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Οι αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων λήξεως του 2024, 2028, 2034 και 2049, όπως φαίνεται 
στο πιο κάτω Διάγραμμα, παρουσίασαν σταθερή πορεία από την αρχή του έτους μέχρι και τις αρχές 
Φεβρουαρίου 2021, οπόταν και λόγω της αβεβαιότητας ενόψει της συνέχισης της πανδημίας COVID-19 
και των οικονομικών επιπτώσεων στα δημόσια οικονομικά, η κατάσταση ανατράπηκε και οι αποδόσεις 
κατέγραψαν άνοδο. Η αυξητική πορεία στις αποδόσεις των ομολόγων συνεχίστηκε μέχρι και τα μέσα 
Μαΐου 2021. Στη συνέχεια, ακολούθησαν καθοδική 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-μελών μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
ενός τεράστιου πακέτου οικονομικής βοήθειας υπό μορφή επιχορηγήσεων αλλά και μακροπρόθεσμων 
δανείων με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, οι αποδόσεις για τα περισσότερα ομόλογα 
είναι σε επίπεδα χαμηλότερα και από την αρχή του έτους. 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 7: Αξιολογήσεις Οίκων με τους οποίους υπάρχει συμβατική σχέση στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021

Πηγή: Bloomberg

ΕΚ = Επενδυτική κατηγορία

Οι αξιολογήσεις από διεθνείς Οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση 
από το 2013 και εντεύθεν όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε 
αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας από τον Οίκο Moody’s κατά μία 
βαθμίδα (σε Ba1 από Ba2) διατηρώντας την προοπτική σε σταθερή και αναθεώρηση της προοπτικής της 
κυπριακής οικονομίας από σταθερή σε θετική από τον Οίκο S&P’s. Πρόσφατα, ο Οίκος Fitch επιβεβαίωσε 
την πιστοληπτική αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας σε BBB- με σταθερή προοπτική.

Μακροπρόθεσμο χρέος

Βαθμίδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 Βαθμίδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013

Οίκος Αξιολόγησης Βαθμίδα Προοπτική
Βαθμίδες προς 
την επενδυτική 

βαθμίδα
Βαθμίδα Προοπτική

Βαθμίδες προς 
την επενδυτική 

βαθμίδα

DBRS Morningstar BBB(L) Σταθερή ΕΚ CCC Αρνητική -8

Fitch ΒΒΒ- Σταθερή ΕΚ CCC Αρνητική -7

Moody’s Ba1 Σταθερή -1 Caa3 Αρνητική -9

S&P’s ΒΒB- Θετική ΕΚ CCC+ Σταθερή -7



30

Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 2022-2024

Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης, όπως αυτές προκύπτουν από το βασικό σενάριο μακροοικονομικής 
πολιτικής, είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα και κυμαίνονται περίπου στο 10% του ΑΕΠ για το 2022 και στο 
7% και 9% του ΑΕΠ για τα έτη 2023 και 2024.

Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες σε απόλυτους αριθμούς για το 2022 προβλέπονται 
περίπου σε €2,3 δισ., ενώ το 2023 προβλέπονται σε €1,6 δισ. και το 2024 σε €2,3 δισ. αντίστοιχα. Τα 
χρηματοδοτικά διαθέσιμα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και συνάδουν με τον στόχο της κάλυψης των 
χρηματοδοτικών αναγκών των επόμενων 9 μηνών.

Πίνακας 8: Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, 2022-2024

1/ = Δεν περιλαμβάνονται Γραμμάτια Δημοσίου που εκδίδονται και λήγουν εντός του ιδίου έτους

Διαχείριση Δημόσιου Χρέους και Χρηματοδότηση

Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες
2022

€ εκ.

2023

€ εκ.

2024

€ εκ.

Ανάγκες αναχρηματοδότησης 1/ 1921 1389 2358

Δημοσιονομικοί πόροι 420 235 -25

Σύνολο ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών 2.341 1.624 2.333

% του ΑΕΠ 10,4% 6,8% 9,3%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

Οι πάγιες στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού 
περιβάλλοντος, είναι: (α) η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας, (β) η διασφάλιση της 
δημοσιονομικής σταθερότητας και (γ) η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Με τον Προϋπολογισμό 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024, πρώτιστος στόχος είναι η διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων, 
διατηρώντας παράλληλα τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των δημοσίων δαπανών για τη στήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης στη μετα-πανδημική περίοδο. 

Οι οικονομικές πολιτικές που προωθούνται στοχεύουν, μεταξύ αλλων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της κυπριακής οικονομίας και στην προώθηση ενός μακροχρόνια βιώσιμου οικονομικού μοντέλου, ενώ η 
υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η μείωση των ΜΕΔ είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας 
στην επίτευξη των στόχων.

Ιδιίατερα σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί η πλήρης 
αξιοποίηση των ενισχυμένων ευρωπαϊκών ταμείων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Η εμπροσθοβαρής 
φύση της διάθεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ελέω της πανδημίας, καθιστά την επόμενη τριετία ως 
περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την προώθηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και θα επιταχύνουν τη μετάβαση στη ψηφιακή και πράσινη 
εποχή. Σημειώνεται ότι, η Κύπρος έλαβε στήριξη ύψους €603,8 εκ., μέσω του ευρωπαϊκού ταμείου SURE, 
ποσό που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση των σχεδίων επιδότησης και στήριξης της οικονομίας 
και της απασχόλησης. 

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία της νέας ‘Μακροχρόνιας Στρατηγικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη 
της Κύπρου μέχρι το 2035’ η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021. Στόχος να 
παρέχονται οι απαιτούμενες κατευθύνσεις αλλά και προϋποθέσεις για στοχευμένη και αποτελεσματική 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών πολιτικών της χώρας για τα επόμενα 15 χρόνια, μέσα 
από τη διαμόρφωση ενός νέου, σύγχρονου οικονομικού μοντέλου για επίτευξη βιώσιμης μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, με απώτερο 
στόχο τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών της Κύπρου. Ανάμεσα στις προτεραιότητες του 
κράτους είναι οι δράσεις για διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, με έμφαση στον 
εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα, την ανάπτυξη της πράσινης 
οικονομίας και τη ψηφιοποίηση της οικονομίας, οι δράσεις στους τομείς του βιώσιμου τουρισμού και της 
ναυτιλίας, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του εξαγωγικού χαρακτήρα των υπόλοιπων 
τομέων των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των τομέων της Υγείας και της Εκπαίδευσης.

Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες δράσεις πολιτικής προς επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων του κράτους:

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility)

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο του «NextGenerationEU» 
που έχει ύψος άνω των €800 δις για την αποκατάσταση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών 
που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19. 

Η Κύπρος έχει εξασφαλίσει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας €1,2 δις για χρηματοδότηση 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την ονομασία ‘Κύπρος – Tο Aύριο’ (Σχέδιο) με 
ορίζοντα υλοποίησης το 2026. Ποσό ύψους €1 δις θα δοθεί από την ΕΕ ως χορηγία και €200 εκ., ως δάνειο. 
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Το Σχέδιο περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη 133 παρεμβάσεων, 58 μεταρρυθμίσεων και 75 επενδύσεων. 

Συνυπολογίζοντας τα κονδύλια του Σχεδίου και του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, καθώς και τις πρόσθετες 
ιδιωτικές επενδύσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση των στηριζόμενων σχεδίων, ο οικονομικός 
αντίκτυπος του Σχεδίου ΄Κύπρος – Tο Aύριο’ είναι πέραν των €4 δις. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
Σχεδίου, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα 
επιπλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου θα δημιουργηθούν 
πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Οι επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, σχέδια και δράσεις που εμπίπτουν στους πέντε (5) βασικούς πυλώνες 
πολιτικής του Σχεδίου κατανέμονται ως εξής: 

 ‣ Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία - €74 εκ.

 ‣ Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία - €448 εκ.

 ‣ Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας - €422 εκ.

 ‣ Προς μια Ψηφιακή Εποχή (ψηφιακός μετασχηματισμός) - €89 εκ.

 ‣ Απασχόληση, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό - €173 εκ.

Η εκταμίευση του συνόλου των πόρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έγκαιρη επίτευξη όλων των 
στόχων και οροσήμων, συνολικά 271, που έχουν τεθεί για κάθε μία από τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις 
του Σχεδίου, με πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα (ανά τρίμηνο).

Η πορεία υλοποίησης της εγχώριας οικονομικής ανάκαμψης διέρχεται μέσα από ολιστικές στρατηγικές 
ανάκαμψης και προώθησης αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της παραγωγικότητας της οικονομίας και τη δημιουργία μιας καθόλα βιώσιμης οικονομίας 
εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην πράσινη ανάπτυξη, στις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και σε 
δομικές αλλαγές της δημόσιας υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
βασικές Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις:

Δημόσια υγεία: Σταδιακή προσαρμογή για την εισαγωγή μοντέλου αποζημίωσης με βάση την ποιότητα 
στην πρωτοβάθμια και νοσηλευτική περίθαλψη.

Πράσινη οικονομία και ανάπτυξη: (α) Εισαγωγή Πράσινης Φορολόγησης (β) Άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στον ανταγωνισμό και προώθηση της υιοθέτησης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ), αλλά και δημιουργία One Stop Shop για την ευθυγράμμιση της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ (γ) 
Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για αποθήκευση ενέργειας με στόχο την πρόσθετη διείσδυση ΑΠΕ 
(δ) Νομοθετική ρύθμιση για την σταδιακή κατάργηση ρυπογόνων οχημάτων και Σχέδια αντικατάστασής 
τους με οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον, χαμηλών και/ή μηδενικών ρύπων (ε) Μεταρρύθμιση του 
πλαισίου διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας: (α) Ενίσχυση της κυκλικής 
οικονομίας στη βιομηχανία (β) Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας και δημιουργία 
κινήτρων για ενθάρρυνση και προσέλκυση τόσο επενδύσεων όσο και ανθρώπινου δυναμικού στους πιο 
πάνω τομείς. (γ) Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων 
(δ) Περαιτέρω ενίσχυση του Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών στην Κύπρο 
(ε) Εκσυγχρονισμός του Περί Εταιρειών Νόμου (στ) Σχεδιασμός και Σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού 
Οργανισμού (ζ) Εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (η) Μεταρρύθμιση 
Δημόσιας Υπηρεσίας (θ) Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ι) Μεταρρύθμιση Δικαστηρίων με 
σκοπό την αποτελεσματικότερη και λειτουργικότερη λειτουργία των Δικαστηρίων, η οποία περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δικαστηρίων (ια) Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 
για τη Διαφθορά (ιβ) Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων (ιγ) Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού (ιδ) 
Δημιουργία και λειτουργία κεντρικού γραφείου μεταφοράς γνώσης.

Στρατηγικές Επιδιώξεις
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Ψηφιακή Πολιτική και Ανάπτυξη: (α) Ενδυνάμωση Εθνικού Γραφείου Ευρυζωνικότητας (β) Ψηφιακός 
μετασχηματισμός σχολικών μονάδων (γ) Σχέδιο δράσης για της ηλεκτρονικές δεξιότητες (e-skills) (δ) 
Σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Κοινωνικά θέματα και Εκπαίδευση: (α) Μεταρρύθμιση του Συστήματος Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών 
(β) Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πράσινη Ανάπτυξη – Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση 

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που προωθείται, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκη Επιτροπή η οποία 
προφέρει τεχνική βοήθεια, 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. 

Με την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση θα προκύψει διαφοροποίηση της πηγής των κρατικών 
εσόδων, με την αύξηση της φορολογίας δραστηριοτήτων που καταναλώνουν φυσικούς πόρους ή 
ρυπαίνουν το περιβάλλον, μετατοπίζοντας το βάρος της φορολογίας προς περιβαλλοντικά ζημιογόνες 
δραστηριότητες. Αποτελεί επίσης ένα από τους σημαντικότερους στόχους στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Η δυσκολία στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση για τις νεοφυείς 
και καινοτόμες επιχειρήσεις. Η αδυναμία παροχής χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου από τα πιστωτικά 
ιδρύματα, για τα οποία η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν κρίνεται συμβατή με το πλαίσιο διάθεσης 
ανάληψης κινδύνου που εφαρμόζουν, καθιστά απαραίτητη την παρέμβαση του Κράτους για ενίσχυση της 
εναλλακτικής χρηματοδότησης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθείται, εντός 2022, η δημιουργία επενδυτικού ταμείου μετοχικής χρηματοδότησης 
(Equity Fund), που θα λειτουργεί με όρους ελεύθερης αγοράς και θα τύχει σημαντικής χρηματοδότησης 
από κρατικούς πόρους. Το Επενδυτικό Ταμείο θα συμβάλει στη χρηματοδότηση υποσχόμενων κυπριακών 
νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω αγοράς μέρους του μετοχικού τους κεφαλαίου. Το 
Επενδυτικό Ταμείο αναμένεται να προσελκύσει επιπλέον κεφάλαια από συνεπενδυτές του ιδιωτικού 
τομέα και να συμβάλει στην γενικότερη ανάπτυξη του οικοσυστήματος της χρηματοδότησης υψηλού 
κινδύνου στην Κύπρο.

Επιπλέον, σημαντική είναι η αύξηση στην κρατική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ώστε να συνεχίσει να στηρίζει νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις μέσω 
προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

Σχέδιο Δράσης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών εταιρειών στην Κύπρο

Η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών εταιρειών στην Κύπρο, ιδιαίτερα στους τομείς των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δύναται να προσφέρει, πέρα από άμεσα εισοδηματικά 
οφέλη, υψηλή και αειφόρο προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία μέσω της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας και αυξημένης ζήτησης των εγχώριων υπηρεσιών, αλλά και να συμβάλει στον 
επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. 
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Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη 
από την αύξηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως προορισμός, τόσο για διεθνείς εταιρείες, όσο και 
για υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες ιδιώτες, βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησης σχετικού 
Σχεδίου Δράσης (ΣΔ). Το ΣΔ περιλαμβάνει δράσεις σε πολλαπλούς τομείς παρέμβασης, όπως αυτούς 
της τεχνολογικής υποδομής, των αδειών παραμονής και απασχόλησης, της φορολογικής μεταχείρισης 
του ανθρώπινου δυναμικού και. Ιδιαίτερης σημασίας στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔ, είναι 
η ταχεία και αποδοτική εκτέλεση των ενεργειών που αφορούν τη μεταρρύθμιση και βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών μετανάστευσης και απασχόλησης και την αναβάθμιση του μηχανισμού υποστήριξης 
διεθνών εταιρειών για την εγκατάσταση και δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο. 

Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Η στρατηγική επιδίωξη της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) αποσκοπεί στη βελτίωση 
της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και στη διαχείριση των κινδύνων 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στόχος της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του εναπομείναντος αποθέματος τερματισμένων ΜΕΔ είναι 
η μείωση του ποσοστού τους σε επίπεδο κάτω του 10% μέχρι το τέλος του 2022. Αυτό θα επιτευχθεί, 
μεταξύ άλλων, μέσω πώλησης δανείων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καθώς και οργανικών λύσεων 
διαχείρισης ΜΕΔ όπως αναδιαρθρώσεις.

Από την κορύφωση των ΜΕΔ το 2014 έως τα μέσα του 2021, περίπου 22 δισ. ευρώ ΜΕΔ έχουν εξέλθει 
από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό αποτελεί περισσότερο από το 100% του μέσου ΑΕΠ της Κύπρου για 
την αντίστοιχη περίοδο 2014-2020. Για αυτή την επίτευξη έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα εργαλεία που 
εκτείνονται σε όλο το φάσμα λύσεων τόσο μέσω διαχείρισης εντός του τραπεζικού ιδρύματος, όσο και 
μέσω της άμεσης πώλησης του προβληματικού περιουσιακού στοιχείου σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. 

Πράγματι, η μεγαλύτερη συνεισφορά στη μείωση ήταν η πώληση δανείων σε εξειδικευμένες εταιρείες 
απόκτησης πιστώσεων. Έτσι, περισσότερα ΜΕΔ βρίσκονται υπό διαχείριση εκτός του τραπεζικού τομέα 
παρά εντός. 

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των προβληματικών δανείων βρίσκεται πλέον εκτός του τραπεζικού τομέα, 
η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για τη διαχείριση των ΜΕΔ για τις εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων και τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων είναι ζωτικής σημασίας. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες 
διαχείρισης πιστώσεων και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δεν έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων 
του Κτηματολογίου (μέσω της πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών “Αριάδνη”), ενώ οι εταιρείες διαχείρισης 
πιστώσεων δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο μητρώο πιστώσεων (βάση δεδομένων “Άρτεμις”). 

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταθέσει πακέτο τριών τροποποιητικών νομοσχεδίων που σκοπό έχουν : 

 ‣ Την εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την 
πρόσβαση αυτών στη βάση δεδομένων «Άρτεμις»

 ‣ Την πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

 ‣ Την ευθυγράμμιση (μη επικάλυψη) των απαιτήσεων κοινοποίησης σε περίπτωση αγοράς δανείου από 
εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων

Επιπλέον, τέταρτο νομοσχέδιο προβλέπει την αποδοχή ενώπιων δικαστηρίου εγγράφων που προέρχονται 
από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και πιστοποιούν την ύπαρξη χρέους κατά τον ίδιο τρόπο που 
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά αντίστοιχα τεκμήρια από τραπεζικά ιδρύματα.

Ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων των πιο πάνω νομοσχεδίων θα είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί 
η διαχείριση των ΜΕΔ, να προτείνονται πιο βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης προς τους δανειολήπτες και 
κατ́  επέκταση να ελευθερωθούν πόροι για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας. 

Στρατηγικές Επιδιώξεις
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Φορολογική πολιτική

Οι φορολογικές εξελίξεις του 2021 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 
δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος, υποβολη και πληρωμή τελικής προσωρινής φορολογίας 
για το 2021 αλλά και των φορολογικών δηλώσεων εταιρειών, μισθωτών και αυτοεργοδοτούμενων για 
το 2020 μέχρι την 30/11/2021. Επιπλέον έχει επεκταθεί το φορολογικό κίνητρο που είχε δοθεί το 2020 
σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), με στόχο να προβούν σε 
εθελοντική μείωση του ενοικίου μέχρι τρείς μήνες εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. 

 ‣ Εντός του 2021 έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προτάσεις νομοσχεδίων πολιτικής οι 
οποίες θα βοηθήσουν στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, διαφάνειας αλλά και βελτίωση 
των υφιστάμενων φορολογικών νομοθεσιών. Οι κυριότερες ρυθμίσεις αφορούν τα ακόλουθα:

Α) Νομοσχέδια που περιλαμβάνονται στη δέσμευση της Κύπρου για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας ως μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου της Κύπρου για την 
αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Προς αυτή την κατεύθυνση προωθείται η 
επιβολή φόρου παρακράτησης στην πηγή στις περιπτώσεις όπου καταβάλλονται, τόκοι, μερίσματα 
ή και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εταιρεία που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, η 
οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον εισάγονται διατάξεις για ενδυνάμωση του πλαισίου φορολογικής κατοικίας (resi-
dency rules) πέραν του κριτηρίου του ελέγχου και της διοίκησης, που ισχύει σήμερα.

Β) Φορολογικό πλαίσιο Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Μεθοδολογία 
Ενδοομιλικής Τιμολόγησης, στα πλαίσια κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σκοπός του πλαισίου είναι να νομοθετηθούν πρότυπα καθοδήγησης 
των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω κανόνων αλλά και η νομική βάση για συνομολόγηση 
συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Συμφωνίες Διπλής Φορολογίας

Το δίκτυο Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας επεκτάθηκε περαιτέρω εντός του 2021 με την 
υπογραφή μιας νέας Συμφωνίας με την Ολλανδική Κυβέρνηση (Βασιλείου των Κάτω Χωρών) και ενός 
νέου τροποιητικού Πρωτοκόλλου με την Γερμανική 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 2022

5.1 Προϋπολογισμός 2022
Παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες λόγω της συνέχισης της υγειονομικής κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), μέσω του προτεινόμενου κρατικού προϋπολογισμού 
καθίσταται εφικτή η υλοποίηση/ συνέχιση σημαντικών έργων και δράσεων όπως, μεγάλων οδικών 
έργων, η ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, υδρευτικών έργων, έργων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, δράσεων ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας, προγραμμάτων ενίσχυσης της έρευνας και 
της καινοτομίας, δράσεων αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος κλπ.

Η κατανομή των δαπανών στον κρατικό Προυπολογισμό του 2022 έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι 
προτεραιότητες πολιτικής όπως αντικατοπτρίζονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα και στο ΣΠΔΠ 2022-
2024, καθώς και οι δεσμεύσεις/ υποχρεώσεις των Συνταγματικών Εξουσιών/ Υπηρεσιών και του κάθε 
Υπουργείου/ Υφυπουργείου/ Ανεξάρτητου Γραφείου χωριστά. 

Οι πρωτογενείς δαπάνες (εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων και τόκων) του κρατικού 
Προϋπολογισμού του 2022 αναμένεται να ανέλθουν στα €7.949,5 εκ. σε σύγκριση με €7.949,8 εκ. του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του 2021. Αναλυτικά, οι πρωτογενείς δαπάνες κατά Υπουργείο/ 
Υφυπουργείο/ Ανεξάρτητη Υπηρεσία στον Προϋπολογισμό του 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024 έχουν ως 
ακολούθως (οι κατανομές για τα έτη 2023 και 2024 είναι ενδεικτικές):

Πίνακας 9: Κατανομή Πρωτογενών Δαπανών στον Π/Υ 2022 και ΜΔΠ 2022-2024

Προϋπολογισμός 2022

Υπουργεία/Υφυπουργεία/Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

Πραγματικές 
δαπάνες

Εγκεκριμένος 
Π/Υ

Π/Υ ΜΔΠ ΜΔΠ

2020

εκ.

2021

εκ.

2022

εκ.

2023

εκ.

2024

εκ.

Συνταγματικές Εξουσίες 70 85 84 83 82

Συνταγματικές Υπηρεσίες 30 32 33 37 37

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες 21 24 25 25 26

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 23 98 118 108 148

Υφυπουργείο Τουρισμού 39 47 54 54 54

Υφυπουργείο Ναυτιλίας 8 15 17 17 15

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 0 0 542 548 553

Υπουργείο Άμυνας 424 438 470 465 465

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 252 273 298 343 325

Υπ. Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 300 338 356 375 391

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 95 90 123 150 117

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1.650 1.121 625 650 666

Υπουργείο Εσωτερικών 472 557 609 636 602

Υπουργείο Εξωτερικών 74 104 99 97 95

Υπουργείο Οικονομικών 1.221 2.102 1.745 1.871 2.034

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού 
και Ανάπτυξης

36 0 0 0 0

Γενικό Λογιστήριο 39 102 74 82 85

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 1.119 1.178 1.239 1.281 1.304

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 284 330 389 426 432

Υπουργείο Υγείας 946 1.016 1.050 1.051 1.051

ΣΥΝΟΛΟ 7.105 7.950 7.950 8.297 8.482
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5.2 Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα 
Ο Προϋπολογισμός για το 2022 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 47.925 στις 30.6.2021, εξαιρουμένων 3.090 
περίπου Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που έχουν αντικαταστήσει 3.400 περίπου κληρωτούς οπλίτες.

Ειδικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού 2022, 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 2022, 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 μέχρι τις 31.12.2016,

 ‣ 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. Η εν 
λόγω παραχώρηση αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που 
προηγείται του έτους αναφοράς, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος 
ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις 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) Μέχρι να καταστεί δυνατή η προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου που ετοιμάστηκε για την κατάργηση 
του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2013 έως 2017, 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 του εν λόγω Νόμου.

(iii) Κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων 
και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Στο πλαίσιο αυτό, παρά το 
ότι διατηρήθηκαν στις πλείστες περιπτώσεις οι οροφές για πρόσληψη/ απασχόληση προσωπικού 
στις εξαιρέσεις που περιλήφθηκαν στο άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2021, στον 
Προϋπολογισμό 2022 προωθείται η μείωση των εν λόγω οροφών σε συνάρτηση με την πλήρωση κενών 
μόνιμων θέσεων και τον τερματισμό της απασχόλησης ΕΟΧ με τη λήξη των συμβολαίων τους. Επίσης, 
ισχύει και για το 2022 ότι 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 Εργοδοτουμένων Αορίστου 
Χρόνου (ΕΑΧ) ή ΕΟΧ για διάφορους λόγους, τυχόν κενό θα καλύπτεται, με την πλήρωση υφιστάμενων 
μόνιμων κενών θέσεων ή όπου πρόκειται για πρόσθετες διαπιστωμένες ανάγκες, με τη δημιουργία 
πρόσθετων μόνιμων θέσεων. Επιπρόσθετα, για το 2021 έχει προστεθεί ειδική πρόνοια στο άρθρο 16 για 
να επιτρέπεται η πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα πλαίσια του ΣΑΑ.
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(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.

(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 2021 Νόμου του 2021.

(vii) Πρόταση για δημιουργία 183 θέσεων, κατάργηση 328 θέσεων και σημείωση με διπλό σταυρό 79 
θέσεων. Επιπρόσθετα, μεταφέρονται 14 θέσεις του Κεφ. 15.01 Διοίκηση, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 338 θέσεις του Κεφ.15.04 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο Κεφ.03.24, 
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Κεφ.03.24.10, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αντίστοιχα. Άλλες 
33 θέσεις στο Κεφ.16.14, Υπηρεσία Ασύλου, μετονομάζονται και μεταφέρονται στο Κεφ.16.01, Διοίκηση, 
Υπουργείο Εσωτερικών. Τα πιο πάνω αφορούν τόσο νέες ρυθμίσεις όσο και υλοποίηση υφιστάμενων 
ρυθμίσεων/ σημειώσεων του Προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας νέων/
πρόσθετων θέσεων, έναντι κατάργησης άλλων θέσεων.

Κατά τη δημιουργία νέων/ πρόσθετων θέσεων εφαρμόστηκε κατά το δυνατό η πολιτική της κατάργησης 
ίσης αξίας 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.

(ix) Πρόνοια για μισθοδοτική αναβάθμιση 3 Προϊστάμενων Τεχνικών Υπηρεσιών (Υπουργεία Άμυνας, 
Εσωτερικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας) από την Κλ. Α14(ii) στην Κλ. Α15(i) και του 
Διευθυντή Στατιστικής από τις Κλ. Α15 και Α16 σε π.μ.€89.161, μετονομασία και αναβάθμιση 22 συνολικά 
Επιθεωρητών Εργασίας 1ης Τάξεως (Κλ. Α9(i)) και Επιθεωρητών Εργασίας (Κλ. Α5(2η βαθμ.), Α7 και Α8(i)) 
σε Λειτουργούς Επιθεώρησης Εργασίας (Κλ. Α9, Α11 και Α12), μετονομασία και αναβάθμιση 1 Λογιστικού 
Λειτουργού (Κλ. Α4 και Α7(ii)) και 1 Λογιστικού Λειτουργού Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής 
Βιομηχανίας (ΟΚΓΒ) (Κλ. Α4 και Α7(ii)) εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου σε Λειτουργούς Γενικού 
Λογιστηρίου (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και μισθοδοτική αναβάθμιση 7 Κτηνιατρικών Γραφέων εργοδοτούμενων 
αορίστου χρόνου, 131 Βοηθών Στατιστικών Ερευνών (11 μόνιμων και 120 εργοδοτούμενων αορίστου 
χρόνου), 2 Βοηθών Γραφείου ΟΚΓΒ, 1 Βοηθού Γραφείου Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ) και 1 Βοηθού 
Γραφείου Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών & Γερμασόγειας (ΚΥΕΠ&Γ) από τις Κλ. Α1, Α2 και Α5 
στις Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii) σε προσωπική βάση.

Προϋπολογισμός 2022




