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ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ο Προϋπολογισμός του 2017 όπως και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 

2017-2019 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του τρατηγικού 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΠΔΠ) 2017-2019 που ενέκρινε το Τπουργικό 

υμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 13/5/2016 και είναι ο πρώτος που ετοιμάζεται 

μετά την έξοδο της Κύπρου από το μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής τον 

περασμένο Μάρτιο. Κύριοι στόχοι ης Κυβέρνησης είναι η εδραίωση και ενίσχυση της 

οικονομικής ανάκαμψης, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της 

βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Η δημοσιονομική θέση και το πλεονασματικό 

δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, σε διαρθρωτικούς όρους, επιτρέπει , 

χωρίς επηρεασμό των δημοσιονομικών στόχων, την κατάργηση των προσωρινών μέτρων 

που έχουν εισαχθεί το 2012 για αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών τα οποία 

τερματίζονται τέλος του 2016. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, ο Προϋπολογισμός 

του 2017  μαζί με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017-2019 είναι συνυφασμένα 

με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της Κυβέρνησης.  

Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας συνεχίζεται με το πραγματικό ΑΕΠ να έχει αυξηθεί 

κατά 2,7% το 1ο εξάμηνο του 2016 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 

προηγούμενου χρόνου, ενώ οι προβλέψεις του Τπουργείου Οικονομικών δεικνύουν 

ανάπτυξης τουλάχιστον της τάξης του 2,7% για ολόκληρο το 2016.  Για το μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας τα έτη 2017-2019 αναμένεται να 

κυμανθεί γύρω στο 2,8% σε πραγματικούς όρους. Ώθηση στην ανάπτυξη από πλευράς της 

ζήτησης προσφέρει η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, οι ακαθάριστες επενδύσεις 

πάγιου κεφαλαίου και οι καθαρές εξαγωγές, ενώ από τομεακής πλευράς θετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζουν οι τομείς του τουρισμού, των επαγγελματικών υπηρεσιών, 

του εμπορίου, η μεταποίηση, οι κατασκευές και  οι μεταφορές.  

Η σταθερή πορεία ανάκαμψης αντικατοπτρίζεται και στην αγορά εργασίας η οποία έχει 

την τάση να ακολουθεί την ανάκαμψη με μια χρονική υστέρηση, καθώς εδραιώνεται το 

κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας. Σο ποσοστό ανεργίας άρχισε να παρουσιάζει 

πτωτική πορεία από το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και σημαντική μείωση σημειώθηκε κατά 

το 1ο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, περιορίστηκε στο 

13,1%  σε σύγκριση με 16,1% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Για ολόκληρο το 2016, η 

εκτίμηση είναι ότι το ποσοστό ανεργίας θα κυμανθεί γύρω στο 12,5%, από το 14,9% που 

κυμάνθηκε κατά το 2015 Η σταθερή οικονομική ανάκαμψη που προβλέπεται για την 

περίοδο 2017-19 ενισχύει τις προβλέψεις για περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας, το 

οποίο προβλέπεται να περιορισθεί στο 9,0% μέχρι το τέλος της περιόδου.  

Ο αποπληθωρισμός που άρχισε να παρατηρείται από τους πρώτους μήνες του 2013 αρχίζει 

να αποκλιμακώνεται, καθώς, το επίπεδο τιμών το 2016 αναμένεται να  μειωθεί  κατά 0,9%, 

σε σύγκριση με μείωση 1,5% το 2015. Οι εξελίξεις στον πληθωρισμό στην Κύπρο είναι 

ουσιαστικά αποτέλεσμα των συνεχών μειώσεων στις διεθνείς τιμές πετρελαίου οι οποίες 

επηρεάζουν τόσο τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και τις τιμές 
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άλλων προϊόντων, λόγω μειώσεων στο κόστος παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ο 

πληθωρισμός εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων αναμένεται το 2016 να 

διαμορφωθεί στο -0,1%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός όπου εξαιρούνται τα ενεργειακά και 

εποχικά προϊόντα στο -0,5%. Βάσει των πιο πρόσφατων μηνιαίων στοιχείων και 

εκτιμήσεων, ο πληθωρισμός προβλέπεται  να μετατραπεί σε θετικό από το 2017 και 

ακολούθως να ανέλθει σταδιακά μέχρι το 2019 στο μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 2,0%. 

H ανάκαμψη του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα συνεχίστηκε το 2016 και έχει 

επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα το οποίο 

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

και αποδόσεις. Οι πιο πάνω εξελίξεις αντικατοπτρίζονται στις πρόσφατες αναβαθμίσεις 

των μεγαλύτερων εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, 

καθώς και στις μειώσεις των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα που ενίσχυσε τη 

σταδιακή ενδυνάμωση της διοχέτευσης δανείων προς την οικονομία, ιδιαίτερα προς μη-

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, το ψηλό ποσοστό των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) παραμένει η πιο μεγάλη πρόκληση για τον τραπεζικό 

τομέα και η επιτυχής αντιμετώπισή είναι αναγκαία έτσι ώστε να μειωθεί η περαιτέρω 

επιβάρυνση της κερδοφορίας και των κεφαλαίων των τραπεζών με όλες τις θετικές 

συνέπειες για το χρηματοοικονομικό σύστημα και την οικονομία ευρύτερα. Είναι 

ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή όλων των 

σχετικών δράσεων έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά καθώς από το Δεκέμβριο 2015 μέχρι 

τον Ιούνιο 2016, σημειώθηκε μείωση στα ΜΕΔ της τάξης των €2 δις, ενώ από το Δεκέμβριο 

2014 η συνολική μείωση ανέρχεται στα €3 δις.   

ύμφωνα με τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις για το 2016, το δημοσιονομικό ισοζύγιο 

υπολογίζεται να είναι οριακά ελλειμματικό ύψους 0,3% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με -1,2% το 

2015, ενώ κατά την περίοδο 2017-18 το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται να είναι και 

πάλι οριακά ελλειμματικό και να κυμανθεί  στο 0,6% και 0,1% αντίστοιχα και το 2019 να 

μετατραπεί σε πλεονασματικό και να φθάσει το 0,7% του ΑΕΠ. Σο πρωτογενές ισοζύγιο το 

2016 υπολογίζεται ότι θα συνεχίσει να είναι πλεονασματικό και να φθάσει το 2,3% του 

ΑΕΠ, ενώ κατά την περίοδο 2017-19 τα πρωτογενή πλεονάσματα προβλέπονται να 

διατηρηθούν και να ανέλθουν στο 2,0% το 2017 και να παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση 

φθάνοντας το 2019 στο 3,4% του ΑΕΠ. Σο δημόσιο χρέος για το 2016 εκτιμάται να μειωθεί 

οριακά στο 108,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 108,9% του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο. Η 

πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει κατά 

την περίοδο 2017-19, με το χρέος να μειώνεται από 105,3% του ΑΕΠ το 2017 στο 95,8% του 

ΑΕΠ το τέλος του 2019. 

υνολικά, ο Προϋπολογισμός του 2017 στηρίχθηκε σε προβλεπόμενα έσοδα, ύψους €6.964 

εκ. σε σύγκριση με έσοδα ύψους €6.839 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8% παρά την 

προβλεπόμενη κατάργηση της έκτακτης κλιμακωτής εισφοράς σύμφωνα με τον περί της 

«Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, υνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του 

Ιδιωτικού Σομέα και της Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 

υνταξιούχων της Κρατικής Τπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Σομέα Νόμο» και της 
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κατάργησης του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, αντικατοπτρίζοντας την αναμενόμενη 

συνεχιζόμενη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι συνολικές δαπάνες της γενικής 

κυβέρνησης παρουσιάζουν αύξηση 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο και 

προβλέπονται να ανέλθουν στα €7.069 εκ. σε σύγκριση με €6.891 εκ. το 2016. Οι 

πρωτογενείς δαπάνες της γενικής κυβέρνησης το 2017 ανέρχονται στα €6.605 εκ. σε 

σύγκριση με €6.428 εκ. του προηγούμενου χρόνου, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση 2,8%.  

Με βάση το ΜΔΠ 2017-2019, τα προβλεπόμενα έσοδα το 2018 για τη γενική κυβέρνηση 

υπολογίζονται να ανέλθουν στα €7.274 εκ. και το 2019 στα €7.692 εκ., ενώ οι συνολικές 

δαπάνες για τα έτη 2018 και 2019 αναμένεται να ανέλθουν στα €7.298 εκ. και €7.552 εκ. 

αντίστοιχα.  

Οι κύριες στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης κινούνται πάντα στους άξονες 

μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, χρηματοοικονομικής σταθερότητας 

και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και την κοινωνική συνοχή. Η τόνωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και καταναλωτών 

στην κυπριακή οικονομία, η προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και η επίτευξη και διατήρηση 

επενδυτικής βαθμίδας για τη διασφάλιση βιώσιμης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές 

αποτελούν κλειδί. τα πλαίσια αυτά, η αξιοποίηση όλων των πηγών ρευστότητας είναι 

πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για την πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη. Γι’ αυτό το λόγο, πέραν της αποκατάστασης της ομαλότητας στην εγχώρια 

χρηματοδότηση από τις τράπεζες, συνεχίζεται να δίνεται έμφαση στην απορρόφηση των 

διαθέσιμων κονδυλίων από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Σαμεία (ERDF, ESF, 

Σαμείο υνοχής, EAFRD και EFF/EMFF), και την αξιοποίηση της διαθέσιμης 

χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων (ΕΣΕπ/EIB) και την 

Ευρωπαϊκή Σράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD). 

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

παρουσιάζονται οι μακροοικονομικές εξελίξεις του 2016 και οι προβλέψεις για την περίοδο 

2017-2019 για την Κύπρο, ενώ καταγράφονται οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι 

εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό τομέα. το Κεφαλαίο 2 παρουσιάζονται οι εξελίξεις που 

αφορούν τα δημοσιονομικά μεγέθη, ενώ γίνεται και ανάλυση βιωσιμότητας του δημόσιου 

χρέους. το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι εξελίξεις σχετικά με τη διαχείριση του 

δημόσιου χρέους και τη χρηματοδότηση. το Κεφαλαίο 4 παρουσιάζονται οι στρατηγικές 

επιδιώξεις της κυβέρνησης που έχουν στόχο την επιστροφή σε μια βιώσιμη τροχιά 

ανάπτυξης με αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Σέλος, στο 

Κεφαλαίο 5 παρουσιάζεται ο Προϋπολογισμός 2017 και το ΜΔΠ 2017-2019. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

1.1  Οικονομικές Εξελίξεις 2015-2016 

Η οικονομία της Κύπρου συνέχισε να παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και 

κατά το 1ο εξάμηνο του 2016. υγκεκριμένα, με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της 

τατιστικής Τπηρεσίας, κατά το 1ο εξάμηνο του 2016, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ σε 

σταθερές τιμές παρουσίασε αύξηση γύρω στο 2,7% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2015.  

Για το 2016 συνολικά, με βάση το μακροοικονομικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης 

αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 2,7% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με 2,2% που 

ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη όπως αυτή περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα 

ταθερότητας 2016-2019 (Μάιος 2016).  

Η καλύτερη από ότι αναμενόταν εξέλιξη της οικονομίας, μαζί με τη σταδιακή 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, δημιούργησαν και διατήρησαν ένα κλίμα 

βελτιωμένης εμπιστοσύνης.  

Διάγραμμα 1: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές  

(στοιχεία διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, %) 

 
   Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Από πλευράς ζήτησης, η ιδιωτική κατανάλωση το 1ο εξάμηνο του 2016 συνεχίζει να 

καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2015. υνολικά, το 

1ο εξάμηνο του 2016 η ετήσια αύξηση ανήλθε γύρω στο 2,4% (στοιχεία εποχικά 
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διορθωμένα). ε αντίθεση, η δημόσια κατανάλωση κατέγραψε αρνητικούς ρυθμούς, με τη 

μείωση να είναι στο 1,7% (στοιχεία εποχικά διορθωμένα) το 1ο εξάμηνο του 2016 σε 

σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2015.  

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασαν αύξηση 19,2% το 1ο εξάμηνο του 2016 σε 

σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως στη θετική πορεία που 

κατέγραψαν οι επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό. Επίσης, οι επενδύσεις στον 

κατασκευαστικό τομέα παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 13,6%. Σαυτόχρονα, σύμφωνα 

με εκτιμήσεις της Κεντρικής Σράπεζας, οι τιμές των ακινήτων συνέχισαν την πτωτική τους 

πορεία με σημεία επιβράδυνσης και κατά το 1ο τρίμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την 

προσαρμογή του τομέα (-1.6% το 1ο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση το αντίστοιχο τρίμηνο 

του 2015). 

σον αφορά την εξωτερική ζήτηση, οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση 5,3% ενώ οι 

εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση 4,2% (στοιχεία εποχικά διορθωμένα) κατά το 1ο εξάμηνο 

του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. 

Από τομεακής πλευράς, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν οι τομείς των 

ξενοδοχείων και εστιατορίων, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, η μεταποίηση, οι κατασκευές και 

οι μεταφορές. Αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν ο τομέας των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, η ενημέρωση και επικοινωνία και ο τομέας της γεωργίας, 

δασοκομίας και αλιείας. 

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

επτέμβριο 2016, αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας: 

 Οι αφίξεις τουριστών παρουσιάζουν αύξηση 19,2% την περίοδο Ιανουαρίου-

Αυγούστου 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.  

 Σα έσοδα από τον τουρισμό παρουσιάζουν αύξηση 14,9% την περίοδο Ιανουαρίου-

Ιουνίου 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 

 Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου παρουσιάζει αύξηση 5,9% 

την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.  

 Ο δείκτης κύκλου εργασιών των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων παρουσιάζει αύξηση 12,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016.  

τον τομέα των ακινήτων υπάρχουν ενδείξεις που δεικνύουν ότι η δραστηριότητα στον 

κατασκευαστικό τομέα έχει αρχίσει σταδιακά να αναζωογονείται με τη ζήτηση για ακίνητα 

επίσης να ανακάμπτει αργά και σταθερά. υγκεκριμένα: 

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

των κατασκευών, παρουσίασε ετήσια αύξηση ύψους 29% την περίοδο Ιανουαρίου-

Αυγούστου 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
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 Σα νέα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο είναι αυξημένα 

κατά 30% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2015.  

Η απασχόληση σε άτομα αυξήθηκε το 1ο εξάμηνο του 2016 κατά 2,1%, σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Σαυτόχρονα, αξίζει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία των κενών 

θέσεων και του αριθμού των υπαλλήλων κατά την περίοδο 2013-2016 στο σύνολο των 

επιχειρήσεων στην Κύπρο, υποδηλούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από το 2014 

και μετά, η οποία συνέτεινε στη μείωση του ποσοστού ανεργίας.  

Διάγραμμα 2: Απασχόληση (αριθμός ατόμων), % μεταβολή, 2008-2016  

 

 
   Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, Στατιστική Υπηρεσία 

 

Διάγραμμα 3: Αριθμός κενών θέσεων και υπαλλήλων, 2013-2016  

 

               Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
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Η ανεργία, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 1ο εξάμηνο 

του 2016 περιορίστηκε στο 13,1%, έναντι ποσοστού ανεργίας 16,1% το 1ο εξάμηνο του 2015, 

γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας. 

Διάγραμμα 4: Ποσοστό ανεργίας 2008-2016* 

                
      *Πρόβλεψη Υπουργείου Οικονομικών 

      Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

 

Πίνακας 1: Ποσοστό ανεργίας στους νέους και μακροπρόθεσμη ανεργία 2013-2015, 
 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (% στο εργατικό δυναμικό) 

      Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
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(ηλικίες 15+) 

Ποσοστό ανεργίας 
στους νέους      

(ηλικίες 15-24) 

Μακροπρόθεσμη 
ανεργία 

2013 15,9 38,9 6,1 
1ο τρίμηνο 15,8 37,5 5,5 
2ο τρίμηνο 15,4 40,3 5,6 
3ο τρίμηνο 16,2 38,5 6,4 
4ο τρίμηνο 16,0 39,4 6,8 
2014 16,1 36,0 7,7 
1ο τρίμηνο 16,9 39,6 7,5 
2ο τρίμηνο 15,4 37,2 7,7 
3ο τρίμηνο 16,0 33,4 7,8 
4ο τρίμηνο 16,0 33,7 7,7 
2015 14,9 32,8 6,8 
1ο τρίμηνο 17,6 37,0 7,6 
2ο τρίμηνο 14,6 31,7 6,8 
3ο τρίμηνο 14,7 32,3 6,6 
4ο τρίμηνο 12,7 29,5 6,1 
2016    
1ο τρίμηνο 14,1 29,8 5,8 
2ο τρίμηνο 12,1 26,8 5,6 
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Επίσης, βάσει της ίδιας έρευνας το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας κατά το 1ο εξάμηνο 

του 2016 παραμένει ψηλό (5,1%), καθώς και η ανεργία μεταξύ των νέων (28,3%) η οποία, 

όμως, συνεχίζει να παρουσιάζει πτωτική τάση από το 3ο τρίμηνο του 2013.  

Για ολόκληρο το 2016, η εκτίμηση είναι ότι η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 12,5%, από το 

14,9% που κυμάνθηκε κατά το 2015. 

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

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

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

κατ’ επέκταση της βελτίωσης των προσδοκώμενων οικονομικών ευκαιριών.  

Οι απολαβές και τα εισοδήματα, μετά τη σημαντική μείωση κατά την περίοδο 2012-2014 

και τους χαμηλότερους συγκριτικά ρυθμούς του 2015, παρουσιάζουν συγκρατημένη 

αύξηση. Κατά το 1ο εξάμηνο του 2016, οι απολαβές ανά μισθωτό (στοιχεία μη εποχικά 

διορθωμένα) παρουσίασαν οριακή αύξηση ύψους 0,2%.  

Διάγραμμα 5: Απολαβές και μοναδιαίο εργατικό κόστος  
  2010-2016 (ετήσια % αλλαγή) 

 
     Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
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την υπό αναφορά περίοδο σε σχέση με €50,57 την αντίστοιχη περίοδο του 2015 

σημειώνοντας μείωση της τάξης του 27,3%.  

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

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

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

πληθωρισμό για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, των προϊόντων του ΔΣΚ που 

επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου, ήταν περίπου -1,3 ποσοστιαίες μονάδες. 

Διάγραμμα 6: Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή ΔΣΚ και τιμής πετρελαίου 

 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και υπολογισμοί Υπουργείου Οικονομικών 

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

την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016. υγκεκριμένα, η μεγαλύτερη μείωση κατά την 

αναφορά περίοδο σημειώθηκε στις τιμές των πετρελαιοειδών της τάξης του 10,9% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.  

Διάγραμμα 7: υνεισφορά των οικονομικών κατηγοριών του 

ΔΣΚ στον πληθωρισμό 

 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και υπολογισμοί Υπουργείου Οικονομικών 
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Οι τιμές των εγχώριων προϊόντων σημείωσαν μείωση της τάξης του 3,3% ενώ οι τιμές των 

υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

χρόνου. Οι τιμές εισαγόμενων προϊόντων παρουσίασαν οριακή αρνητική μεταβολή σε 

σχέση με την ίδια περίοδο του 2015. 

Βάσει των πιο πρόσφατων μηνιαίων στοιχείων και εκτιμήσεων όσον αφορά διάφορες 

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

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

πρώτους μήνες του 2013, θα αντιστραφεί κατά στους άμεσα επόμενους μήνες του 2016, και 

προβλέπεται για ολόκληρο το 2016 ο πληθωρισμός να κυμανθεί γύρω στο -1,0%. 

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

Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, σημείωσε μείωση της τάξης του 1,6% σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2014, και η ετήσια μεταβολή του για ολόκληρο το 2016 

αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο -0,9%.  

Σο Ισοζύγιο Σρεχουσών υναλλαγών (ΙΣ) συνεχίζει να καταγράφει βελτίωση και κατά 

το 2016, η οποία άρχισε από το 2009 λόγω προσαρμογής της εγχώριας ζήτησης και της 

συνεπακόλουθης μείωσης των εισαγωγών, αλλά και τη σταθερότητα που επέδειξαν οι 

εξαγωγές υπηρεσιών κατά την υπό αναφορά περίοδο, εν μέρει λόγω βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.  

Πίνακας 2: Ισοζύγιο Σρεχουσών υναλλαγών, 2009-2016 

Έτος 

% ΑΕΠ 

Ισοζύγιο 

Τρετοσσών 

Σσναλλαγών 

Εμπορικό 

ισοζύγιο 

Ισοζύγιο 

αγαθών 

Ισοζύγιο 

σπηρεσιών 

2009 -7,7 -5,4 -21,8 16,4 

2010 -10,7 -6,6 -23,1 16,5 

2011 -4,0 -3,1 -20,3 17,2 

2012 -5,6 -1,1 -18,0 16,9 

2013 -4,5 1,1 -16,3 17,4 

2014 -4,6 0,7 -16,2 16,9 

2015 -3,6 -1,4 -18,2 16,8 

1
ο
 τρίμηνο 2015 -3,7 -3,2 -4,6 1,4 

1
ο
 τρίμηνο 2016 -0,2 1,1 -1,7 2,8 

 

Πιο συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο του 2016, το έλλειμμα στο ΙΣ κατέγραψε σημαντική 

βελτίωση και ανήλθε στα €39,1 εκ. (-0,2% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με €643,7 εκ. (-3,7% του 

ΑΕΠ) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, το οποίο υποδεικνύει ότι το 2016 το έλλειμμα στο 

                                                             
1 Ο ΕνΔΣΚ υπολογίζεται σύμφωνα με μια εναρμονισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία όπως καθορίστηκαν 
από την Ε.Ε με μια σειρά σχετικών κανονισμών. 
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ΙΣ θα είναι βελτιωμένο σε σχέση με το 2015. Η βελτίωση του ελλείμματος στο ΙΣ 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και 

συγκεκριμένα το 1ο τρίμηνο του 2016, το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα €198,3 

εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €560,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.  

1.2 Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές 2017-2019 

ύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, οι προοπτικές της κυπριακής 

οικονομίας μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνεχίσουν τη θετική τους πορεία. Σο βελτιωμένο 

μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση 

περισσότερων νέων επενδύσεων, οι οποίες θεωρούνται κλειδί για την κυπριακή οικονομία. 

Επιπρόσθετα, η απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή έχει ήδη επιτευχθεί με κάποια 

περιθώρια επιτρέποντας έτσι, χωρίς επηρεασμό των δημοσιονομικών στόχων, την 

κατάργηση συγκεκριμένων φορολογιών κατά το 2017 και ακολούθως την υιοθέτηση 

ουδέτερης δημοσιονομικής πολιτικής παρέχοντας τόνωση στους ήδη θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης της οικονομίας μέσω της ελεύθερης λειτουργίας των αυτόματων 

σταθεροποιητών η οποία αναμένεται να συνεχίσει να συνεισφέρει θετικά στην περαιτέρω 

πορεία ανάκαμψης.  

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

συνεχίσει να μειώνεται με γοργότερους ρυθμούς. λα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με τη 

βελτίωση των προσδοκιών όσον αφορά τις επενδυτικές προοπτικές που διανοίγονται στον 

τομέα της ενέργειας και του τουρισμού, δημιουργούν θετικές προοπτικές για την κυπριακή 

οικονομία.  

υγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας τα έτη 2017-2019, αναμένεται να 

κυμανθεί γύρω στο 2,8% σε πραγματικούς όρους. την αγορά εργασίας, η ανεργία 

αναμένεται να παρουσιάσει τάσεις αποκλιμάκωσης. Για το 2017 το ποσοστό ανεργίας 

αναμένεται να περιορισθεί γύρω στο 11,0%, και ακολούθως με την εδραίωση της 

οικονομικής δραστηριότητας να περιορισθεί στο 10,0% το 2018 και στη συνέχεια στο 9,0% 

το 2019.  

Πίνακας 3: Οικονομικοί Δείκτες/ Προβλέψεις 2016-2019, 

   Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 1,6 2,7 2,8 2,8 2,8 

Πληθωρισμός ΕΔΣΚ (%)  -1,5 -0,9 0,5 1,5 2,0 

Ανεργία (%) 14,9 12,5 11,0 10,0 9,0 

Απασχόληση (%) 0,8 2,2 2,0 1,8 1,8 
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Ο πληθωρισμός προβλέπεται το 2017 να αυξηθεί στο 0,5% λόγω της αναμενόμενης αύξησης 

της ιδιωτικής ζήτησης. Για το 2018 και 2019, ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να ανέλθει 

στο 1,5% και 2,0% αντίστοιχα, λόγω περαιτέρω ενδυνάμωσης της οικονομικής 

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

ενεργειακών προϊόντων. 

Σαυτόχρονα όμως, επισημαίνονται δυνητικοί κίνδυνοι αποσταθεροποίησης της 

οικονομίας, όπως μια ενδεχόμενη επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, μια 

αποσταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα, όπως επίσης και λόγω των επιπτώσεων από το 

Brexit ή από άλλους απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες. 

1.3  Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 

ύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Σαμείου, η παγκόσμια οικονομία 

αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2015, με το ρυθμό ανάπτυξης να 

κυμαίνεται γύρω στο 3,1%. Σο κλίμα στην παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να είναι 

αβέβαιο, κυρίως λόγω του αντίκτυπου από την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας για έξοδο 

από την Ε.Ε.. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν σε χαμηλά 

επίπεδα και το 2016, επηρεάζοντας θετικά τις χώρες που κυρίως εισάγουν το καύσιμο αυτό 

όπως την Ε.Ε. και την Κύπρο και αρνητικά τις εξαγωγικές χώρες του προϊόντος αυτού.  

ύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας το 2016 αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2015, 

δηλαδή στο 1,8%. Βοηθητικοί παράγοντες προς την ανάπτυξη συνεχίζουν να αποτελούν η 

χαμηλή τιμή του πετρελαίου και η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι άλλων 

νομισμάτων. Από την άλλη πλευρά, η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των 

αναδυόμενων χωρών και της Κίνας, καθώς και η διατήρηση των επενδύσεων σε χαμηλά 

επίπεδα λόγω ψηλού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αναμένεται να περιορίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης. Σο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται 

να παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης 1,7% το 2016, παρουσιάζοντας επιβράδυνση σε σχέση με 

το ρυθμό ύψους 2,2% το 2015, κυρίως λόγω του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος για 

έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. Η Ρωσική Ομοσπονδία αναμένεται να παρουσιάσει ύφεση 

και το 2016 αλλά μικρότερης έκτασης της τάξης του 1,2% σε σύγκριση με ύφεση ύψους 3,7% 

το 2015.  

την Ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2016 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 1,6%, 

οριακά χαμηλότερος από το 2015 ο οποίος ανήλθε στο 1,7%. Ο μέσος όρος ανεργίας για το 

2016 αναμένεται να μειωθεί στο 10,3% το 2016, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση σε σχέση 

με μέσο όρο ύψους 10,9% το 2015. Σα ποσοστά ανεργίας διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με 

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

Χηλή ανεργία παρουσιάζεται στους νέους χωρίς ιδιαίτερα ακαδημαϊκά προσόντα καθώς 

και σε ορισμένους τομείς όπως η οικοδομική βιομηχανία. Η αργή μείωση της ανεργίας 

αντανακλά από τη μία τη σταδιακή ανάκαμψη, αλλά από την άλλη την υψηλότερη 
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επικράτηση της διαρθρωτικής ανεργίας σε σχέση με τη περίοδο πριν από την κρίση. Ο 

ρυθμός πληθωρισμού στη Ευρωζώνη για το 2016 αναμένεται να ανέλθει στο 0,2%, 

παρουσιάζοντας σχετική επιτάχυνση σε σχέση με τα επίπεδα μηδενικού πληθωρισμού το 

2015. 

1.4  Φρηματοοικονομικές εξελίξεις 

H ανάκαμψη του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα συνεχίστηκε το 2016, εν μέσω 

θετικών εξελίξεων για την κυπριακή οικονομία, με σημαντικότερο γεγονός την επίσημη 

έξοδο της Κύπρου από το μακρό-οικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής το Μάρτιο του 

2016.  

Έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα το 

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

ρευστότητα και αποδόσεις. Μεταξύ άλλων θετικών εξελίξεων, σημειώνεται επίσης η 

πρόσφατη αναβάθμιση των μεγαλύτερων εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων από διεθνείς 

οίκους αξιολόγησης, καθώς επίσης η μείωση των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 

που ενίσχυσε τη σταδιακή ενδυνάμωση της διοχέτευσης δανείων προς την οικονομία, 

ιδιαίτερα προς μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.  

σον αφορά τις πιστώσεις, ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής των πιστώσεων για οικιστικά 

δάνεια κυμαινόταν τον Ιούλιο του 2016 στο -1,2% (-2,4% Ιουλίου 2015), για καταναλωτικά 

δάνεια στο -1,4% (-1,1% Ιουλίου 2015) και για δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες 

στο -9,5% (-0,9% Ιουλίου 2015). Αυτό δεικνύει ότι τα εγχώρια νοικοκυριά συνέχισαν τις 

προσπάθειες για διόρθωση των ισολογισμών τους, μέσω της περαιτέρω απομόχλευσης των 

ισολογισμών τους.  

σον αφορά τα καθαρά νέα δάνεια, η πορεία συνεχίζει να είναι αυξητική, με τα καθαρά 

δάνεια για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 να ανέρχονται σε €990,5 εκ. σε σύγκριση 

με €735,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σο κυριότερο μέρος των νέων δανείων που 

δόθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο το 2016 αφορά οικιστικά δάνεια (€239εκ) σε σύγκριση με 

€93,9 εκ. νέα οικιστικά δάνεια που δόθηκαν κατά την υπό αναφορά περίοδο το 2015. Σα 

υπόλοιπα νέα δάνεια για το 2016 αφορούν €53,6 εκ. σε καταναλωτικά δάνεια και €87,5 εκ. 

σε άλλα δάνεια. Σην αντίστοιχη περίοδο του 2015, τα νέα καταναλωτικά δάνεια ανήλθαν 

στα €37,2 εκ., ενώ τα άλλα δάνεια στα €99,3 εκ. 

ημαντική είναι η μείωση της εξάρτησης του κυπριακού τραπεζικού συστήματος από το 

Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) από το υψηλό επίπεδο, των €11,4 δις 

τον Απρίλιο του 2013, στο 1,5 δις ευρώ τον Αύγουστο του 2016, καταγράφοντας μείωση 9,9 

δις ευρώ. 

την εντατικοποίηση της πτωτικής αυτής πορείας των εγχώριων επιτοκίων, συνέβαλαν οι 

διαδοχικές μειώσεις στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΣ, στα πλαίσια της πιστωτικής χαλάρωσης 
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που ακολουθείται από την ΕΚΣ, αλλά και τα μακροπροληπτικά μέτρα που έλαβε η ΚΣΚ 

για μείωση του ανώτατου καταθετικού επιτοκίου το 2015. 

Διάγραμμα 8: Επιτόκια σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέα δάνεια) 

(κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους)  

Δεκζμβριοσ 
2004

Δεκζμβριοσ 
2008

Δεκζμβριοσ 
2012

Δεκζμβριοσ 
2015

Αφγουςτοσ 
2016

Δάνεια ςε νοικοκυριά: 
Καταναλωτικά δάνεια 

8,55 7,84 6,83 4,58 4,34

Δάνεια ςε νοικοκυριά: Οικιςτικά 
δάνεια

7,30 6,47 5,32 3,28 3,04

Δάνεια ςε ΜΧΕ*: Λοιπά δάνεια 
ζωσ ΕΥΡΩ 1 εκ.

7,92 7,26 7,29 4,63 3,96

Δάνεια ςε ΜΧΕ*: Λοιπά δάνεια 
άνω του ΕΥΡΩ 1 εκ. 

7,92 5,93 6,70 4,06 3,88

2

3

4

5

6

7

8

9

  
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές 

    * ΜΧΕ: Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 

Σο υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά την πρόοδο που επιτελέστηκε, 

παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας, 

καθώς η επιτυχής αντιμετώπισής τους οδηγεί σε περαιτέρω μείωση της επιβάρυνσης της 

κερδοφορίας και των κεφαλαίων των τραπεζών με όλες τις θετικές συνέπειες για το 

χρηματοοικονομικό σύστημα και την οικονομία ευρύτερα. υγκεκριμένα, αναμένεται ότι η 

πλήρης εφαρμογή των σχετικά πρόσφατα θεσμοθετημένων πλαισίων όπως του 

αναθεωρημένου πλαισίου αφερεγγυότητας, του αναθεωρημένου και εκσυγχρονισμένου 

νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, της εξώδικης επίλυσης 

διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης και της πώλησης δανείων σε τρίτους, καθώς και η 

απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών για βιώσιμη αναδιάρθρωση των μη 

εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΦ), θα ενισχύσει την επίλυση του προβλήματος. Ήδη τα 

πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι ορατά. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σημειώθηκε 

μείωση κατά €1 δις στο σύνολο των ΜΕΦ. Σα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 

περιορίστηκαν στο 36,6% τον Ιούλιο του 2016 σε σχέση με 37,6% τον αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου χρόνου. ημειώνεται ότι από τον Δεκέμβριο 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2016, 

σημειώθηκε συνολική μείωση στις ΜΕΦ της τάξης των €2,6 δις ή 9,6%. Οι συνολικές 

χορηγήσεις μειώθηκαν κατά €3,2 δις την ίδια περίοδο, μειωμένες στα €50 δις με 

αποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων 
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να παρουσιάζεται , ως ποσοστό, αυξημένος από 48,4% σε 49,5%, παρά τη σημαντική μείωση 

των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε απόλυτους αριθμούς. Αυτό δεικνύει το γεγονός 

ότι στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αυξημένες 

διαγραφές χορηγήσεων.  

ημειώνεται ότι η Κεντρική Σράπεζα εφαρμόζει τον ορισμό των ΜΕΦ όπως έχει καθοριστεί 

από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σραπεζών, βάσει του οποίου όταν μια ΜΕΦ αναδιαρθρωθεί 

εξακολουθεί να θεωρείται μη εξυπηρετούμενο για μια περίοδο παρακολούθησης 12 μηνών, 

έστω και εάν οι αποπληρωμές γίνονται κανονικά χωρίς καθυστερήσεις. Οι χορηγήσεις που 

αναδιαρθρώθηκαν αντιστοιχούσαν τον Ιούνιο του 2016 σε €13,7 δις, από τα οποία τα €10,3 

δις εξακολουθούν να θεωρούνται ΜΕΦ, εν μέρει λόγω του ορισμού όπως περιγράφηκε 

προηγουμένως. ημειώνεται ότι το ποσοστό των αναδιαρθρωμένων ΜΕΦ που συνεχίζει να 

εξυπηρετείται, ως προς το σύνολο των αναδιαρθρωμένων ΜΕΦ είναι γύρω στο 80%, το 

οποίο είναι ενδεικτικό με την περαιτέρω πορεία του δείκτη. 

Παράλληλα, οι σημαντικά αυξημένες αναδιαρθρώσεις δανείων που ήδη καταγράφονται 

λόγω των εντατικών προσπαθειών των τραπεζών για αναδιαρθρώσεις στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχουν περιθώρια βιώσιμης αναδιάρθρωσης, αναμένεται να οδηγήσουν σε 

σημαντική μείωση των ΜΕΦ στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. 

Διάγραμμα 9: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια  

 

Καταληκτικά, η εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα συνεχίζεται με 

σταθερό ρυθμό. Σο τραπεζικό σύστημα σταδιακά, επανακτά το ρόλου του ως χρηματοδότης 

της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας ενισχύοντας τη σημαντική πρόοδο που 

καταγράφεται στην οικονομία της χώρας. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

2.1  Δημοσιονομικές εξελίξεις 2015-2016 

Σο δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένων και των δαπανών 

κεφαλαιοποίησης των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, το 2015 σημείωσε ουσιαστική 

βελτίωση και περιορίστηκε στο -1,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα 8,9% του ΑΕΠ τον 

προηγούμενο χρόνο. Εξαιρουμένων των δαπανών για κεφαλαιοποίηση των συνεργατικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων, το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2015 περιορίστηκε στο 0,2% του 

ΑΕΠ, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2014. 

Σο πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης ήταν πλεονασματικό και 

ανήλθε στο 1,7% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους 6,0% το 2014. Η εξέλιξη αυτή 

κρίνεται ως θετική εάν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο του 

2015 επιβαρύνθηκε με την κεφαλαιοποίηση των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων με 

ποσοστό ύψους 1 μονάδας του ΑΕΠ το 2005 και 8,6 μονάδες τον προηγούμενο χρόνο. 

Η θετική εξέλιξη στο δημοσιονομικό ισοζύγιο οφείλεται εν μέρει στο ευνοϊκότερο 

μακροοικονομικό περιβάλλον σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, που οδήγησε σε μείωση 

συγκεκριμένων δαπανών μέσω των αυτόματων σταθεροποιητών, σε συνδυασμό με την 

κατάρτιση και υλοποίηση ενός συνετούς μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. 

Επιβαρυντικοί παράγοντες για τα δημόσια οικονομικά κατά το 2015 υπήρξαν οι αυξημένες 

δαπάνες λόγω πτώχευσης και τερματισμού των εργασιών των Κυπριακών Αερογραμμών, η 

εφαρμογή του Κανονισμού του ΥΠΑ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η μείωση των εσόδων 

από την φορολόγηση των τόκων, καθώς και μείωση του μερίσματος από την Κεντρική 

Σράπεζα της Κύπρου, λόγω μείωσης του συνολικού ύψους της Παροχής Έκτακτης 

Ρευστότητας (ELA). 

Διάγραμμα 10: Δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης και 
κυκλικά διορθωμένο δημοσιονομικό ισοζύγιο 
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Σο δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2015, προσαρμοσμένο κυκλικά, μετατράπηκε σε 

πλεονασματικό ύψους 1,0% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους 5,3% τον 

προηγούμενο χρόνο, ενώ το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο παρουσίασε την ίδια 

εικόνα φθάνοντας στο 1,3% του ΑΕΠ παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 5,9 π.μ. του ΑΕΠ.  

Σο δημόσιο χρέος ανήλθε στα €18.964 εκ. κατά το τέλος του 2015, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ 

ανήλθε στο 108,9% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με €18.818 εκ. το 2014 ή 108,2% ως ποσοστό του 

ΑΕΠ . Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως λόγω συσσώρευσης ρευστών διαθεσίμων σύμφωνα 

με τη Μεσοπρόθεσμη τρατηγική Φρηματοδότησης. 

Διάγραμμα 11: Δημόσιο χρέος, % ΑΕΠ, 2010-2016*  

 

    *2016: Δημοσιονομικές προβλέψεις, Υπουργείο Οικονομικών 

σον αφορά το 2016, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατά την 

περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 ήταν ελλειμματικό ύψους €43,7 εκ. ή -0,3% ως ποσοστό 

του ΑΕΠ. Κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο ήταν επίσης ελλειμματικό ύψους €31,2 εκ. ή -0,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

υγκεκριμένα, τα έσοδα της Γενικής κυβέρνησης κατά την υπό αναφορά περίοδο ανήλθαν 

στα €3.088 εκ. σε σύγκριση με €3.099 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους 

σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,4%, εξέλιξη η οποία οφείλεται κυρίως στην 

καταβολή μειωμένου μερίσματος από την Κεντρική Σράπεζα Κύπρου. Αύξηση 

παρουσίασαν τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και εισαγωγές, λόγω της 

συνεχιζόμενης βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας, όπου κατά την αναφορά 

περίοδο ανήλθαν στα €1.235 εκ. σε σχέση με €1.213 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 

προηγούμενου έτους, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 1,8%. Θετικό ρυθμό 

ανάπτυξης επίσης παρουσίασαν και οι συνεισφορές στα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων 

της τάξης του 3,8%, κυρίως λόγω αύξησης της απασχόλησης και τα επίπεδα απολαβών των 

αυτοεργοδοτουμένων και υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. 
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σον αφορά το σκέλος των δημοσίων δαπανών αυτό παρουσιάζει οριακή μεταβολή σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. υγκεκριμένα, οι δαπάνες για την υπό 

αναφορά περίοδο σε απόλυτους αριθμούς έφθασαν τα €3.132 εκ. σε σύγκριση με €3.130 εκ. 

κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2015. Μείωση παρουσίασαν οι δαπάνες 

προσωπικού κατά 3,1% λόγω μείωσης του αριθμού των πρόωρων αφυπηρετήσεων καθώς 

και οι δαπάνες για ενδιάμεση ανάλωση κατά 2,5% λόγω μειώσεων στο κόστος 

κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων. Αύξηση της τάξης του 5,7% παρουσίασαν οι 

κοινωνικές παροχές, κυρίως λόγω αύξησης στις συντάξεις γήρατος (4,9%) καθώς και λόγω 

διευθέτησης σημαντικού αριθμού αιτήσεων πλεονασμού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Επίσης αύξηση παρουσίασαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες 

της τάξης του 17,5% κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενο χρόνου λόγω επιτάχυνσης των αποζημιώσεων για 

απαλλοτριώσεις γης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα το 2016 σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο.  

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

στα €180,3 εκ. κατά την υπό αναφορά περίοδο, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €202,5 εκ. 

την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.  

Διάγραμμα 12: Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, % ΑΕΠ, 2010-2016 

 
Σημείωση: Το 2016 αφορά τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ για το 2012 δεν 
περιλαμβάνεται η ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας και για τα έτη 2014 και 2015 εξαιρούνται οι δαπάνες για 
ανακεφαλαιοποίηση των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

ύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Τπουργείου Οικονομικών για 

ολόκληρο το 2016, το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης 

αναμένεται να φτάσει τα €410 εκ. (2,3% του ΑΕΠ), το οποίο αντιστοιχεί σε δημοσιονομικό 

έλλειμμα της τάξης του 0,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ. ημειώνεται πως το 2015 το πλεόνασμα 

του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένων και των δαπανών 

κεφαλαιοποίησης των υνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ανήλθε στα €291 εκ. (1,7% 
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του ΑΕΠ) και το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε στο 1,2%του ΑΕΠ. Εξαιρουμένης 

της υπό αναφοράς κεφαλαιοποίησης το πρωτογενές ισοζύγιο του 2015 ανέρχεται στα €466 

εκ. ή ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 2,7% ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίζεται στο 0,2%.  

Πίνακας 4: Δημόσια Οικονομικά Γενικής Κυβέρνησης εκ. € 

 
αποτελζςματα 1ου εξαμινου 
  

ετιςια αποτελζςματα/ 
εκτιμιςεισ 

  

  2015 2016ε 
ετήσια 

% μεταβ. 
2015 2016ε 

ετήσια 
% μεταβ. 

              

1. Σφνολο Εςόδων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 3099 3088 -0,4 6800 6839 0,6 

Φόροι ςτθν παραγωγι και ειςαγωγζσ 1213 1235 1,8 2570 2648 3,0 

Τρζχοντεσ φόροι ςτο ειςόδθμα -πλοφτο 648 659 1,7 1721 1704 -1,0 

Φόροι κεφαλαίου 0 2 - 0 2 - 

Κοινωνικζσ ειςφορζσ 725 753 3,8 1479 1533 3,7 

Ειςόδθμα περιουςίασ 147 112 -23,9 240 169 -29,5 

Άλλα ζςοδα 367 329 -10,5 791 783 -1,0 

              

2. Σφνολο Εξόδων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 3130 3132 0,0 7006 6892 -1,6 

Ενδιάμεςθ ανάλωςθ 263 256 -2,5 646 633 -2,1 

Απολαβζσ προςωπικοφ 1045 1012 -3,1 2232 2259 1,2 

Κοινωνικζσ παροχζσ 1177 1244 5,7 2468 2539 2,9 

Τόκοι πλθρωτζοι 234 224 -4,2 496 463 -6,7 

Επιδοτιςεισ 43 48 10,7 72 101 41,3 

Ακακάριςτοσ ςχθματιςμόσ κεφαλαίου 108 127 17,5 322 336 4,3 

Άλλα ζξοδα 261 221 -15,4 771 561 -27,2 

              

Δθμοςιονομικό Ιςοηφγιο  -31 -44 -40,1 -205 -53 74,4 

% ΑΕΠ -0,2 -0,2   -1,2 -0,3   

Πρωτογενζσ Ιςοηφγιο  203 180 -11,0 291 410 41,1 

% ΑΕΠ 1,2 1,0   1,7 2,3   

              
    

 2016ε : Δημοσιονομικές εκτιμήσεις, Υπουργείο Οικονομικών 

 

ύμφωνα με τις πιο πάνω προβλέψεις, το δημόσιο χρέος για το 2016 εκτιμάται να φθάσει 

στο 108,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 108,9% το τέλος του προηγούμενου 

χρόνου.  

Η δημοσιονομική θέση και το πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής 

Κυβέρνησης, σε διαρθρωτικούς όρους, επιτρέπει χωρίς επηρεασμό των δημοσιονομικών 

στόχων την κατάργηση των προσωρινών μέτρων που έχουν εισαχθεί το 2012 για 

αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών τα οποία τερματίζονται τέλος του 2016. 

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, ο Προϋπολογισμός του 2017 μαζί με το 

Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017-2019 είναι συνυφασμένα με την επίτευξη των 

δημοσιονομικών στόχων της Κυβέρνησης. 
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Διάγραμμα 13: ύνολο εσόδων-εξόδων & δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο 

 

2.2  Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017-2019  

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

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

ετοιμάζουν και ΜΔΠ στο οποίο περιλαμβάνουν τους δημοσιονομικούς τους σχεδιασμούς 

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

Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου» Νόμο, όπου καίριες 

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

οικονομική/δημοσιονομική σταθερότητα των χωρών της ευρωζώνης έχουν ενσωματωθεί 

και στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. 

Με βάση το ΜΔΠ 2017-2019, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης για το 2017 προβλέπεται να 

ανέλθουν στα €6.964 εκ. σε σύγκριση με €6.839 εκ. για το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 

ύψους 1,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αύξηση των κοινωνικών εισφορών της 

τάξης του 2,1%, καθώς και σε αύξηση των φόρων παραγωγής και εισαγωγών της τάξης του 

1,7%, αντικατοπτρίζοντας το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον. ημειώνεται ότι 

τα έσοδα από φόρους σε εισόδημα και περιουσία παραμένουν σταθερά, παρά την απώλεια 

εσόδων λόγω κατάργησης της έκτακτης εισφοράς και κατάργησης του φόρου ακίνητης 

ιδιοκτησίας. 

σον αφορά το 2018 και 2019, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2018 υπολογίζονται να 

ανέλθουν στα €7.274 εκ. και το 2019 στα €7.692 εκ., παρουσιάζουν δηλαδή παρουσιάζουν 

αύξηση ύψους 4,5% και 5,7% αντίστοιχα. 
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Πίνακας 5: Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης 2015-2019 

 

σον αφορά τις δημόσιες δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι, το 2017 θα 

αυξηθούν στα €7.069 εκ. σε σύγκριση με €6.892 εκ. για το 2016, σημειώνοντας θετική 

μεταβολή της τάξης του 2,6%. Η αύξηση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

δαπανών για το προσωπικό, λαμβανομένου υπόψη της λήξης της ισχύος του περί της μη 

Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Σιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των 

Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις υντάξεις των υνταξιούχων της Κρατικής 

Τπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Σομέα Νόμος του 2011 (192(I)/2011), καθώς και 

λόγω πρόσληψης αριθμού οπλιτών στην Εθνική Υρουρά. 

Οι συνολικές δαπάνες και κατά οικονομική δραστηριότητα, για τα έτη 2018 και 2019, 

αναμένεται να ανέλθουν στα €7.298 εκ. και €7.552 εκ. αντίστοιχα.  

Πίνακας 6: Κατανομή Πιστώσεων κατά οικονομική δραστηριότητα 2015-2019 

 

Επιπλέον αναφέρεται ότι, η ανώτατη οροφή δαπανών για το 2018 είναι δεσμευτική ενώ η 

οροφή για το 2019 είναι ενδεικτική. Λόγω όμως της οικονομικής αβεβαιότητας που 

επικρατεί, το μακροοικονομικό σενάριο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί και κατά συνέπεια 

τα ανώτατα όρια δαπανών ενδέχεται να προσαρμοστούν ανάλογα. 

Δημοσιονομικοί στόχοι 

ύμφωνα με τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του 

Τπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2017 προβλέπεται να είναι 

ελλειμματικό της τάξης του 0,6%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο, 
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2016
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2

Ποζοζη.

Μεηαβ.

%

2:1

Εκηιμ.

2017

€εκ

3

Ποζοζη.

Μεηαβ.

%

3:2

Πποβ.

2018

€εκ

4

Ποζοζη.

Μεηαβ.

%

4:3

Πποβ.

2019

€εκ

5

Ποζοζη.

Μεηαβ.

%

5:4

Φόποι ζηην παπαγωγή και ειζαγωγέρ 2.570 2.647 3,0 2.694 1,7 2.803 4,1 2.935 4,7

Τπέσονηερ θόποι ζηο ειζόδημα - πλούηο 1.721 1.704 -1,0 1.706 0,1 1.786 4,7 1.879 5,2

Φόποι κεθαλαίος 1 2 200,0 0 -100,0 0 - 0 -

Κοινωνικέρ ειζθοπέρ 1.480 1.533 3,6 1.565 2,1 1.638 4,7 1.833 11,9

Ειζόδημα πεπιοςζίαρ 240 169 -29,5 199 17,7 199 0,0 199 0,0

Άλλα έζοδα 791 783 -0,9 800 2,1 848 6,0 845 -0,4

Σύνολο Εζόδων Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 6.802 6.839 0,5 6.964 1,8 7.274 4,5 7.692 5,7
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2
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4
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%

4:3

Πποβ.

2019

€εκ

5

Ποζοζη.

Μεηαβ.

%

5:4

Ενδιάμεζη ανάλωζη 646 633 -2,1 636 0,5 645 1,5 668 3,5

Απολαβέρ Πποζωπικού 2.232 2.258 1,2 2.342 3,7 2.393 2,2 2.449 2,3

Κοινωνικέρ παποσέρ εκηόρ από  

κοινωνικέρ μεηαβ.ζε είδορ
2.464 2.533 2,8 2.563 1,2 2.643 3,1 2.729 3,3

Κοινωνικέρ μεηαβιβάζειρ ζε είδορ 4 6 36,4 10 66,7 10 0,0 10 0,0

Τόκοι πληπωηέοι 496 463 -6,7 464 0,2 507 9,4 544 7,3

Επιδοηήζειρ 72 101 41,2 101 0,0 101 0,0 101 0,0

Ακαθάπιζηορ ζσημαηιζμόρ κεθαλαίος 322 336 4,3 349 3,7 373 6,9 397 6,6

Άλλα έξοδα 746 561 -24,7 606 7,9 626 3,4 653 4,3

Σύνολο Εξόδων Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 6.982 6.891 -1,3 7.069 2,6 7.298 3,2 7.552 3,5
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αναμένεται να συνεχίσει να είναι πλεονασματικό και να κυμανθεί γύρω στο 2,0% του 

ΑΕΠ. 

Για το 2018, οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί για το δημοσιονομικό ισοζύγιο είναι 

η επίτευξη οριακά ελλειμματικού ισοζυγίου το 2018 το οποίο προβλέπεται να μετατραπεί 

σε πλεονασματικό ύψους 0,7% του ΑΕΠ το 2019. Οι πιο πάνω δημοσιονομικοί στόχοι 

επιτρέπουν την επίτευξη του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού τόχου (ισοσκελισμένο 

ισοζύγιο σε διαρθρωτικούς όρους) μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. 

Μεσοπρόθεσμα, το δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία 

και να ανέλθει, από οριακά ελλειμματικό της τάξης του 0,1% του ΑΕΠ για το 2018, σε 

πλεονασματικό το 2019 της τάξης του 0,7% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, το πρωτογενές 

πλεόνασμα εκτιμάται να ανέλθει στο 2,5 και 3,4 ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2018 και το 

2019.  

Διάγραμμα 14: Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, % ΑΕΠ, 2016-2019π  
 

 
 2016-2019 π : Δημοσιονομικές προβλέψεις, Υπουργείο Οικονομικών 

Με βάση τα πιο πάνω, προβλέπεται ότι, το 2017 το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στα €19,2 δις 

και ως ποσοστό του ΑΕΠ θα περιορισθεί στο 105,3%, σε σύγκριση με 108,3% τον 

προηγούμενο χρόνο. Η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 

αναμένεται να συνεχιστεί και να ανέλθει στο 101,7% και 95,8% κατά το 2018 και 2019 

αντίστοιχα. 

Πίνακας 7: Δημόσια Οικονομικά Γενικής Κυβέρνησης 2017-2019 

% ΑΕΠ 2017 2018 2019 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο  -0,6 -0,1 0,7 

Πρωτογενές Ισοζύγιο  2,0 2,5 3,4 

Δημόσιο Φρέος 105,3 101,7 95,8 
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 2.3 Ανάλυση βιωσιμότητας χρέους 

Λαμβάνοντας υπόψη το βασικό μακροοικονομικό σενάριο και την προβλεπόμενη πορεία 

των δημοσιονομικών μεγεθών, εκτιμάται ότι η αυξητική πορεία του δημόσιου χρέους έχει 

τερματισθεί το τέλος του 2015 και από το 2016 θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, που στο 

τέλος του 2017 προβλέπεται να περιορισθεί στο στο 105,3% του ΑΕΠ. Σο τέλος του 2019 

προβλέπεται ότι, το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κάτω από το 100% του ΑΕΠ και θα 

περιοριστεί στο 95,8% του ΑΕΠ, ενώ το 2020 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 90,4% 

του ΑΕΠ.  

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

ρυθμού ανάπτυξης γύρω στο 2,8% και πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 2,6% 

ετησίως και με τις συνακόλουθες χρηματοδοτικές ανάγκες όπως εκτιμούνται σύμφωνα με 

το βασικό σενάριο. 

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

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

που επεξεργάστηκαν, αφού σε κάθε περίπτωση το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

παρουσιάζει πτωτική πορεία.  

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

ακολούθως:  

- Σο εναλλακτικό σενάριο 1 (αύξηση των πραγματικών επιτοκίων κατά το μισό της 

τυπικής απόκλισης του 10-ετούς ιστορικού μέσου όρου, ετησίως) αν και παρουσιάζει 

απόκλιση από το βασικό σενάριο ύψους 4 ποσοστιαίων μονάδων των ΑΕΠ, το δημόσιο 

χρέος συνεχίζει να παρουσιάζει πτωτική πορεία πλησιάζοντας το 94,4% του ΑΕΠ το 

2020 και ως εκ τούτου κρίνεται βιώσιμο.  

- Σο εναλλακτικό σενάριο 2 (μείωση πραγματικού του ΑΕΠ κατά το μισό της τυπικής 

απόκλισης του 10-ετούς ιστορικού μέσου όρου, ετησίως), παρουσιάζει απόκλιση από το 

βασικό σενάριο κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ φθάνοντας στο 105,6% 

το τέλος του 2020. Εντούτοις, το σενάριο κρίνεται ως οριακά βιώσιμο εφόσον το δημόσιο 

χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία. 

- Σο εναλλακτικό σενάριο 3 (μείωση του πρωτογενούς ισοζυγίου κατά το μισό της τυπικής 

απόκλισης του 10-ετούς ιστορικού μέσου όρου, ετησίως) παράγει ψηλότερα ποσοστά του 

χρέους ως προς το ΑΕΠ σε σύγκριση με το βασικό σενάριο, με την απόκλιση να φθάνει 

τις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ κατά το τέλος του 2020. Παρόλα αυτά, η πορεία 

που παρουσιάζει, ως ποσοστό του ΑΕΠ,είναι πτωτική και ως εκ τούτου το δημόσιο χρέος 

κρίνεται βιώσιμο, πλησιάζοντας το 99,5% του ΑΕΠ το 2020. 

- Σο εναλλακτικό σενάριο με συνδυασμό των τριών σεναρίων πιο πάνω αν και παράγει 

ψηλότερο ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με το βασικό σενάριο και την 
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απόκλιση να φθάνει τις 10,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ κατά το τέλος του 2020, το 

δημόσιο χρέος εξακολουθεί να διατηρεί πτωτική πορεία και πλησιάζει το 100,7% του 

ΑΕΠ το 2020. Ψς εκ τούτου, το δημόσιο χρέος κρίνεται βιώσιμο και κάτω από αυτό το 

σενάριο. 

Πίνακας 8: Ανάλυση βιωσιμότητας χρέους (% ΑΕΠ) 

ενάρια Πολιτικής 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       
Βασικό σενάριο 108,9 108,3 105,3 101,7 95,8 90,4 

1. Αυξημένο επιτόκιο κατά μισή 

μονάδα ετησίως 
108,9 109,2 107,0 104,2 99,1 94,4 

2. Μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης 

κατά μισή μονάδα ετησίως 
108,9 110,4 110,0 109,5 107,1 105,6 

3. Μειωμένο πρωτογενές ισοζύγιο 

κατά μισή μονάδα ετησίως 
108,9 110,2 109,0 107,3 103,2 99,5 

4. υνδυασμός των 1-3 πιο πάνω με 

αποκλίσεις της τάξης του ¼ μονάδας 

από βασικό σενάριο 

108,9 110,5 109,6 108,1 104,2 100,7 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΡΕΟΤ ΚΑΙ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Σο δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπεται ν’ ανέλθει γύρω στα €19,2 δις 

κατά το τέλος του 2016, μετά και από την εφαρμογή των συναλλαγών διαχείρισης 

υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου. Η κατά χρηματοδοτικό εργαλείο κατανομή του δημόσιου 

χρέους κατά το τέλος του 2016 προβλέπεται να διαφοροποιηθεί ελαφρώς σε σχέση με την 

αντίστοιχη κατανομή στο τέλος του 2015 κυρίως λόγω της προβλεπόμενης επαναγοράς 

κυβερνητικών ομολόγων που λήγουν μεταξύ του 2019 και 2021.  

υγκεκριμένα, ο επίσημος δανεισμός, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά δάνεια του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ταθερότητας (ΕΜ), του Διεθνούς Νομισματικού Σαμείου 

(ΔΝΣ) και της Ευρωπαϊκής Σράπεζας Επενδύσεων (ΕΣΕ) προβλέπεται ν’ ανέλθει στο 64% 

του συνολικού χρέους στο τέλος του 2016. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του δημόσιου 

χρέους είναι τα ομόλογα εξωτερικού τα οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν στο 22% του 

συνόλου στο τέλος του 2016. Σο υπόλοιπο μέρος αφορά ομόλογα εσωτερικού και δάνεια 

από ιδιωτικές πηγές τα οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν στο 11% και 3% αντίστοιχα στο 

τέλος του 2016. 

Σο μέσο σταθμικό κόστος του δημόσιου χρέους εκτιμάται ότι περιορισθεί στο 2,7% το 2016 

σε σύγκριση με 2,8% που ήταν το 2015 και 4,2% το 2012. Η σταδιακή μείωση του κόστους 

αντικατοπτρίζει τη θετική επίδραση του χαμηλού κόστους δανεισμού από τον ΕΜ και το 

ΔΝΣ καθώς επίσης και των συναλλαγών διαχείρισης υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου που 

εκτελούνται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Φρέους (ΓΔΔΦ). 

σον αφορά τους βασικούς δείκτες κινδύνου του δημόσιου χρέους κατά το έτος 2017, σε 

γενικές γραμμές, η εικόνα προβλέπεται να είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά του τρέχοντος 

έτους. Διαφοροποιήσεις προβλέπεται να σημειωθούν στο ποσοστό του χρέους που λήγει 

εντός ενός έτους και εντός πέντε ετών. υγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το ποσοστό χρέους που 

λήγει εντός ενός έτους και εντός πέντε ετών θα μειωθεί στο 4% και 25% αντίστοιχα σε 

σύγκριση με 6% και 34% στα τέλη του 2015. μως, μέσα από την υλοποίηση της 

Μεσοπρόθεσμης τρατηγικής Διαχείρισης Δημόσιου Φρέους, το ΓΔΔΦ επιδιώκει μεταξύ 

άλλων την επιμήκυνση των λήξεων του εμπορεύσιμου χρέους μέσω νέων εκδόσεων 

ομολόγων. 

Κρατική χρηματοδότηση για το 2016 

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες κατά το 2016, καλύφθηκαν κυρίως μέσω των εκδόσεων 

εγχώριων ομολόγων και Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου, τα έσοδα του οποίου 

χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την κάλυψη των βασικών χρηματοδοτικών μας αναγκών όσο 

και για την επαναγορά κυβερνητικών ομολόγων λήξεως μεταξύ του 2019 και 2021 για 

σκοπούς εξομάλυνσης του χρονοδιαγράμματος λήξεως του εμπορεύσιμου χρέους. 

ημειώνεται ότι, το ΓΔΔΦ στοχεύει, μέσω της αξιοποίησης των υπόλοιπων εσόδων από την 

έκδοση του ΕΜΟ, στην επαναγορά και άλλων κυβερνητικών ομολόγων μέχρι το τέλος του 
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2016 και στη διατήρηση των ρευστών διαθεσίμων. Σο υπόλοιπο ποσό των χρηματοδοτικών 

αναγκών καλύφθηκε μέσω άλλων πηγών χρηματοδότησης όπως Γραμμάτια Δημοσίου, 

Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα και δάνεια από την ΕΣΕ και το ΔΝΣ. 

Σον Ιανουάριο του 2016 εκδόθηκαν δύο εγχώρια ομόλογα ύψους €297 εκ. και συνάμα 

εκταμιεύθηκε η 10η δόση του ΔΝΣ ύψους €126 εκ., που αποτέλεσε και την τελευταία 

εκταμίευση στα πλαίσια του Προγράμματος Οικονομικών και Φρηματοοικονομικών 

Πολιτικών της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ΔΝΣ.  

Σον Ιούλιο του ιδίου έτους εκδόθηκε ένα 7-ετές ομόλογο αναφοράς ύψους €1 δις με 

ονομαστικό επιτόκιο 3,75% και ημερομηνία λήξεως στις 26 Ιουλίου 2023 με τη μέθοδο της 

κοινοπραξίας. Οι επενδυτές της εν λόγω έκδοσης ήταν κυρίως διαχειριστές κεφαλαίων 

(62%) και τράπεζες (22%). Η κατά γεωγραφική κατανομή ήταν διευρυμένη σε σχέση με 

προηγούμενες εκδόσεις ομολόγων αναφοράς με το 52% να προέρχεται από επενδυτές του 

Ηνωμένου Βασιλείου (28%) και υπεράκτιων εταιρειών από τις ΗΠΑ (24%). Επίσης, υπήρξε 

συμμετοχή επενδυτών από την Κυπριακή Δημοκρατία (14%) και τις Γερμανία/Αυστρία 

(12%). Σα έσοδα από την πιο πάνω έκδοση του ομολόγου αναφοράς θα χρησιμοποιηθούν 

για επαναγορά κυβερνητικών ομολόγων λήξεως 2019 - 2021 , όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

Οι αποδόσεις των 10-ετών κυβερνητικών ομολόγων λήξεως 2020 και 2025, όπως φαίνεται 

στο πιο κάτω Διάγραμμα, παρουσίασαν μια σταθερότητα κατά τα 2016 παρά τις διάφορες 

εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, όπως ήταν η απόφαση της Μ. 

Βρετανίας υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανησυχίες για τους 

ισολογισμούς των Ευρωπαϊκών Σραπεζών. Από την άλλη, η συνέχιση της πολιτικής 

νομισματικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας διατήρησε τις αποδόσεις 

των ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα. 

Διάγραμμα 15: Αποδόσεις 10-ετών ομολόγων λήξεως 2020 και 2025 , 2010-2016 

   

       Πηγή: Bloomberg 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

3/
2/

20
10

3/
5/

20
10

3/
8/

20
10

3/
11

/
20

10

3/
2/

20
11

3/
5/

20
11

3/
8/

20
11

3/
11

/
20

11

3/
2/

20
12

3/
5/

20
12

3/
8/

20
12

3/
11

/
20

12

3/
2/

20
13

3/
5/

20
13

3/
8/

20
13

3/
11

/
20

13

3/
2/

20
14

3/
5/

20
14

3/
8/

20
14

3/
11

/
20

14

3/
2/

20
15

3/
5/

20
15

3/
8/

20
15

3/
11

/
20

15

3/
2/

20
16

3/
5/

20
16

3/
8/

20
16

Α
π

ό
δ

ο
σ

η
 σ

τη
 λ

ή
ξη

 (
σ

ε 
%

)

ΚΤΠΡΟ 4.625 02/03/2020 ΚΤΠΡΟ 4.25 11/04/2025



     

27 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-επτεμβρίου 2016, συνεχίστηκαν οι μηνιαίες εκδόσεις 

εξαετών κυβερνητικών ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση για φυσικά πρόσωπα το σύνολο 

των οποίων ανήλθε στα €239 εκ., τα οποία φέρουν κλιμακωτό επιτόκιο συνδεδεμένο με την 

διάρκεια κατοχής του ομολόγου από τον επενδυτή. 

Σα βραχυπρόθεσμα Γραμμάτια Δημοσίου εκδίδονται σε μηνιαία βάση και ανανεώνονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά Γραμμάτια Δημοσίου 13 

εβδομάδων. Οι αποδόσεις των εν λόγω Γραμματίων συνέχισαν την καθοδική πορεία 

φθάνοντας στο 0,61% στην τελευταία έκδοση του επτεμβρίου 2016 σε σύγκριση με 2,96% 

που ήταν κατά την πρώτη έκδοση του 2015. 

Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 2017-2019 

Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από το βασικό σενάριο 

μακροοικονομικής πολιτικής, είναι σε χαμηλά επίπεδα και κυμαίνονται από 6% του ΑΕΠ 

το 2017 σε 10% του ΑΕΠ το 2019. 

υγκεκριμένα, οι ανάγκες σε απόλυτους αριθμούς κυμαίνονται γύρω στο €1 δις ετησίως 

για τα έτη 2017 και 2018, ποσό που θεωρείται αρκετά χαμηλό, ενώ οι ακαθάριστες 

χρηματοδοτικές ανάγκες του 2019 παρουσιάζουν αύξηση λόγω αυξημένων λήξεων 

εγχώριων ομολόγων.  

Πίνακας 9: Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, 2017-2019 

Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 2017 2018 2019 

€ εκ. -1.002 -1.066 -1.814 

% του ΑΕΠ -5.5% -5.6% -9.1% 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΙΔΙΨΞΕΙ  

Οι κύριες στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης κινούνται στους άξονες της 

μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, της δημιουργία θέσεων εργασίας, 

της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η τόνωση 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών και καταναλωτών στην κυπριακή οικονομία, η 

προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και η επίτευξη και διατήρηση επενδυτικής βαθμίδας για τη 

διασφάλιση βιώσιμης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, αποτελούν κλειδιά στην επίτευξη 

των πιο πάνω επιδιώξεων.  

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, το τρατηγικό χέδιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2017-2019 

περιγράφει αναλυτικά τις στρατηγικές επιδιώξεις του κράτους, που συνοψίζονται σε 

στόχους για «επένδυση σε ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα», «διοικητική μεταρρύθμιση 

και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών του κράτους», «ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή ενός 

σύγχρονου κράτους πρόνοιας», «καταπολέμηση της ανεργίας», «αναδιάρθρωση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης», «εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος», «υλοποίηση του 

Προγράμματος Δράσης για τις αποκρατικοποιήσεις» και «μεταρρύθμιση στον τομέα της 

υγείας». 

Η επένδυση σε ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε δράσεις που αποσκοπούν 

στην ενίσχυση των τομέων στους οποίους η Κύπρος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και 

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε 

σταθερή βάση. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

 Σην ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον τουρισμό, η οποία αποσκοπεί 
μεταξύ άλλων στη διαφοροποίηση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, στην 
απάμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων 
συνδεσιμότητας που αντιμετωπίζει η χώρα. ημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 
εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη Εθνικής τρατηγικής Σουρισμού από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, η οποία θα περιλαμβάνει χέδιο Δράσης με χρονοδιάγραμμα για την 
υλοποίηση της τρατηγικής. Σα τελικό κείμενο της τρατηγικής, καθώς και τα σχετικά 
χέδια Δράσης, αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2016.  

την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, συμβάλλουν σημαντικά τα 
φορολογικά κίνητρα που εφαρμόζονται για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των 
τουριστικών υποδομών και η συνεχής επέκταση των αεροπορικών συνδέσεων, σε 
συνδυασμό με τα σχέδια κινήτρων που εφαρμόζονται στα πλαίσια υμφωνίας 
Παραχώρησης της Διαχείρισης των Αερολιμένων και αφορούν τη στήριξη νέων 
προορισμών, τη στήριξη υφιστάμενων δρομολογίων κατά τη χειμερινή περίοδο και τη 
στήριξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης δικτύου πτήσεων. Σο 2015, τα σχέδια κινήτρων 
εμπλουτίστηκαν περαιτέρω με την εισαγωγή πρόσθετων κινήτρων.  

Η επικείμενη αδειοδότηση για τη λειτουργία του καζίνο αναμένεται, επίσης, να δώσει 
νέα ώθηση στον τουρισμό, ανοίγοντας μια νέα αγορά για την Κύπρο.  

 Σην επέκταση του ναυτιλιακού τομέα μέσω της βελτίωσης του συμπλέγματος υπηρεσιών 
και της υπάρχουσας υποδομής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών 



     

29 

 

λιμανιών και την ενίσχυση της διεθνούς φήμης της κυπριακής σημαίας. Η ανάθεση της 
εμπορικής διαχείρισης του Λιμανιού Λεμεσού σε ιδιώτη επενδυτή, καθώς και το 
ανταγωνιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στην 
Κύπρο, με υποβοηθητικό το δίκτυο υμφωνιών Αποφυγής Διπλής Υορολογίας (ΑΔΥ), 
είναι παράγοντες που συμβάλλουν θετικά στην προώθηση του ναυτιλιακού τομέα. 
Ώθηση στον τομέα θα δώσουν επίσης οι λιμενικές υποδομές που προωθούνται για τον 
ενεργειακό τομέα.  

 Οι δράσεις που έχουν τροχοδρομηθεί και εστιάζονται στην έναρξη του 3ου γύρου 
χορήγησης αδειών έρευνας υδρογονανθράκων στα ερευνητικά τεμάχια 6,8 και 10 και η 
υμφωνία με Αίγυπτο και η Σριμερής υνεργασία Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας 
προωθούν την ανάπτυξη και αξιοποίηση ενεργειακών αποθεμάτων σε 

υδρογονάνθρακες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Η ενίσχυση των 
προοπτικών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα μέσω της αξιοποίησης του 
πλεονεκτήματος της ηλιακής ενέργειας, επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω της 
υλοποίησης μεγάλων έργων, περιλαμβανομένων και καινοτόμων ηλιοθερμικών πάρκων 
που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. 

 Η ανταγωνιστικότητα του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί 
σημαντικό μέρος των εξαγωγών της Κύπρου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του και 
επέκταση του σε νέους κλάδους και αγορές, ενισχύεται με την επέκταση του δικτύου 
ΑΔΥ στη βάση αξιολόγησης των προοπτικών συνεργασίας με συγκεκριμένους 
προορισμούς προωθώντας την συνομολόγηση νέων υμβάσεων. σον αφορά τον 
εκσυγχρονισμό του φορολογικού νομοθετικού πλαισίου για προσαρμογή του στα νέα 
δεδομένα και στις τρέχουσες εξελίξεις διεθνώς, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα 
της Κύπρου, αξίζει αναφοράς η ετοιμασία νομοσχεδίου σύμφωνα με τις προτεινόμενες 
κατευθυντήριες γραμμές της Δράσης 5 των BEPS Actions που τροποποιεί το υφιστάμενο 
φορολογικό πλαίσιο των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. ε συνέχεια του πιο 
πάνω μέτρου, θα προωθηθούν και τα ανάλογα μέτρα που απορρέουν από το χέδιο 
Δράσης κατά της «Διάβρωσης της Υορολογικής Βάσης & της Μεταφοράς Κερδών». 

Επιπρόσθετα, το Τπουργικό υμβούλιο με απόφαση του ημερομηνίας 21/3/2016 
ενέκρινε τη σύσταση Ειδικής Ad Hoc Επιτροπής στον Σομέα των Επιχειρηματικών 
Τπηρεσιών, με εκπροσώπους του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Οι όροι εντολής της 
επιτροπής, περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, την 
αποτύπωση/καταγραφή των στρεβλώσεων του τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, 
τον προσδιορισμό των προκλήσεων κα την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για 
βελτίωση, εκσυγχρονισμό και προσαρμογή του τομέα, λαμβανομένων υπόψη των 
διεθνών εξελίξεων και υποχρεώσεων. 

Η διοικητική μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός των θεσμών του κράτους, όπως και η 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, 
αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού κράτους το οποίο να στηρίζεται 
στη βιώσιμη ανάπτυξη, να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη και να στηρίζει την 
επιχειρηματικότητα. ε αυτά τα πλαίσια εντάσσονται και τα νομοσχέδια για τη 
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, και περιλαμβάνουν έξι νομοσχέδια και κανονισμούς που διέπουν θέματα 
διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας και 
αφορούν, μεταξύ άλλων, νέο σύστημα αξιολόγησης, νέο σύστημα προαγωγών και την 
εισαγωγή κριτηρίων και την απόσπαση υπαλλήλων της Δημόσιας Τπηρεσίας και των 
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Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβανομένου και του νομοσχεδίου που 
εκσυγχρονίζει το πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα μέσω της 
εισαγωγής ενός μηχανισμού που θα ρυθμίζει τους ρυθμούς αύξησης του κρατικού 
μισθολογίου διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του.  

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτή γίνεται στα πλαίσια της 

διασφάλισης της αποτελεσματικότερης χρήσης των κυβερνητικών πόρων, της αύξησης της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας και της διασφάλισης παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες. Σρία σχετικά νομοσχέδια έχουν κατατεθεί στην Βουλή 

των Αντιπροσώπων, ενώ ο Τπουργός Εσωτερικών έχει εισηγηθεί γραπτώς στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων τη σταδιακή μείωση του αριθμού των Δήμων, από 30 σε 22, μέσα στα 

επόμενα τρία χρόνια. Σο Τπουργείο Εσωτερικών έχει ετοιμάσει Οδικό Φάρτη για την 

εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει ήδη κατατεθεί στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων.  

χετικές με τις πρόσφατες εξελίξεις στη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, το Τπουργικό 

υμβούλιο έχει ενέκρινε κατά τη συνεδρία τους στις 7/10/2016 τα δυο νομοσχέδια για την 

Αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων (νομοσχέδιο με τίτλο «ο Περί Ίδρυσης 

Οργανισμού Κρατικών Τπηρεσιών Τγείας Νόμος του 2016») και το ΓΕΤ (νομοσχέδιο με 

τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί του Γενικού υστήματος Τγείας Νόμους του 2001 

μέχρι 2005»). Γενικότερα, η κυβέρνηση έχει θέσει πρόσφατα ένα νέο οδικό χάρτη για τις 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, βάσει του οποίου προβλέπεται η εφαρμογή 

διοικητικής και οικονομικής αυτονόμησης των δημόσιων νοσοκομείων μέχρι την 1η 

Ιουνίου 2017. σον αφορά το Γενικό ύστημα Τγείας (ΓΕΤ), το πρώτο στάδιο 

προβλέπεται να εφαρμοστεί από 1η Ιουνίου 2019 και αφορά τα εξωτερικά ιατρεία, ενώ η 

πλήρους κλίμακας εφαρμογή του ΓΕΤ έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2020, για 

όλους τους άλλους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 

Ο Προϋπολογισμός του 2017 όπως και το ΜΔΠ 2017-2019 είναι ο πρώτος που ετοιμάζεται 

μετά την έξοδο της Κύπρου από το Μακροοικονομικό Πρόγραμμα Οικονομικής 

Προσαρμογής που ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Μάρτιο του 2016. Είναι προσαρμοσμένος 

στις τρέχουσες εξελίξεις, αντικατοπτρίζει τους στρατηγικούς στόχους που έθεσε η 

κυβέρνηση και βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του τρατηγικού Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΠΔΠ) 2017 - 2019 που ενέκρινε το Τπουργικό υμβούλιο στη 

συνεδρία του ημερομηνίας 13/5/2016.  

Ο Προϋπολογισμός του 2017 δίδει έμφαση στην υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων που 

έχουν τροχοδρομηθεί σε όλες τις επαρχίες περιλαμβανομένων και των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων που αποσκοπούν στην τόνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητες τις πολιτικές κοινωνικής συνοχής. 

5.1  Προϋπολογισμός 2017 

υνολικά, το νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2017 που καλύπτει ως επί το πλείστον 

την Κεντρική Κυβέρνηση, προβλέπει έσοδα ύψους €6.045 εκ. σε σύγκριση με 

αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.924 εκ. το 2016, δηλαδή τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση 

2%.  

Διάγραμμα 16: Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 2009-2017 

 
     
     Σημείωση: 2009-2015 τελικά, 2016 αναθεωρημένα, 2017 προϋπολογιζόμενα. 

Οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζουν οριακή αύξηση 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο 

χρόνο και προϋπολογίζονται στα €6.649 εκ. σε σύγκριση με €6.630  εκ. το 2016. Οι 

πρωτογενείς δαπάνες το 2017 ανέρχονται στα €6.150 εκ. σε σύγκριση με €6.054 εκ. του 

προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση ύψους 1,6%. 
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Διάγραμμα 17: Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού, 2009-2017 

 
     Σημείωση: 2009-2015 πραγματικές, 2016 & 2017 προϋπολογιζόμενες. 

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 

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

συνολικά για το 2017 προϋπολογίζονται στα €5.003 εκ. και αποτελούν το 83% των 

συνολικών εσόδων. Σο υπόλοιπο 17% των εσόδων, εξαιρουμένων των εισπράξεων από 

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

μεταβιβάσεις, χορηγίες, που για το 2017 προϋπολογίζονται στα €1.042 εκ. 

Σα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2017 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, να 

φθάσουν τα €2.126 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.153 εκ. το 2016, 

παρουσιάζοντας μείωση ύψους -1,3% λόγω κατάργησης του φόρου ακίνητης περιουσίας 

από 1/1/2017 και κατάργησης της έκτακτης κλιμακωτής εισφοράς σύμφωνα με τον περί 

της «Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, υνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων 

του Ιδιωτικού Σομέα και της Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 

υνταξιούχων της Κρατικής Τπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Σομέα Νόμο». 

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

2017 και να φθάσει τα €2.877 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.826 εκ. το 

2016 παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 1,8% λόγω αύξησης της απασχόλησης 

και του διαθέσιμου εισοδήματος που αναμένεται να συνεχίσουν να επιδρούν θετικά στην 

ιδιωτική κατανάλωση. 

Σα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να αυξηθούν στα €1.042 εκ. το 2017 σε σύγκριση με 

αναθεωρημένα έσοδα ύψους €945 εκ. το 2016 σημειώνοντας αύξηση ύψους 10,2% κυρίως 

λόγω επιτάχυνσης/ωρίμανσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και κατ’ επέκταση 

μεγαλύτερης απορρόφησης από τα Κοινοτικά Κονδύλια και λόγω των εσόδων από την 

ανάθεση σε ιδιώτη επενδυτή των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού της Λεμεσού. 
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Διάγραμμα 18: Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 2009-2017 

 

 

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 

Αναλυτικά, οι συνολικές δαπάνες κατά οικονομική δραστηριότητα του κρατικού 

προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως: 

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών κατά οικονομική δραστηριότητα του Προϋπολογισμού 

έχουν ως ακολούθως: 

Δαπάνες προσωπικού: Για το 2017 υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 1,8% σε σχέση με το 

2016 και να ανέλθουν στα €2.557 εκ. σε σύγκριση με €2.511 εκ. Αναλυτικότερα, το 2017 οι 

απολαβές προσωπικού αυξάνονται με ποσοστό ύψους 1,8% σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο χρόνο λόγω της προβλεπόμενης παραχώρησης προσαυξήσεων ενόψει της 

λήξης της ισχύος του περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Σιμαριθμικών 

Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις υντάξεις των 

υνταξιούχων της Κρατικής Τπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Σομέα Νόμος του 

2011 (192(I)/2011) σε συνδυασμό με συγκράτηση των δαπανών λόγω επιβράδυνσης του 

ρυθμού των αφυπηρετήσεων. 

Λειτουργικές δαπάνες: Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να αυξηθούν κατά 6,8% το 

2017 και να φτάσουν στα €1.110 εκ. σε σύγκριση με €1.040 εκ. το 2016. Η αύξηση που 

παρουσιάζουν οι λειτουργικές δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση της πρόνοιας για 

επιστροφές φόρων και στις αυξημένες πιστώσεις για την αγορά ύδατος λόγω ανομβρίας. 
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σύγκριση με το 2016, όπου η συνεισφορά ήταν αυξημένη λόγω των αλλαγών που επέφερε 

το ΕΟΛ2010 στους εθνικούς λογαριασμούς. 
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Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Σο 2017 προϋπολογίζεται να αυξηθούν κατά 1% και να 

φθάσουν στα €560 εκ. σε σύγκριση με €555 εκ. το 2016 λόγω περίληψης νέων έργων 

υποδομής και συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

Εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους: Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου 

χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 2017 να μειωθούν κατά 13,3% και να φτάσουν στα 

€499 εκ. σε σύγκριση με €576 εκ. το 2016 λόγω μείωσης του μέσου κόστους δανεισμού.  

Κατανομή Πρωτογενών Δαπανών κατά Τπουργείο 

Η κατανομή των πιστώσεων έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι προτεραιότητες πολιτικής της 

Κυβέρνησης όπως αντικατοπτρίζονται στο τρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Πολιτικής 2017-19 που έχει υιοθετηθεί από το Τπουργικό υμβούλιο καθώς και οι 

δεσμεύσεις/υποχρεώσεις του κάθε Τπουργείου χωριστά. Επιπλέον αναφέρεται ότι, η 

συνολική οροφή δαπανών για το 2018 είναι δεσμευτική ενώ η συνολική οροφή για το 2019 

είναι ενδεικτική. 

Πίνακας 10: Πρωτογενείς Δαπάνες κατά Τπουργείο 2015-2019  

Τπουργείο 

Σελικά 
2015 

Προϋπ. 
2016 

Προϋπ. 
2017 

ΜΔΠ 
2018 

ΜΔΠ 
2019 

 €εκ €εκ     €εκ  €εκ €εκ 

υνταγματικές Εξουσίες 51 62 65 62 61 

υνταγματικές Τπηρεσίες 27 23 25 26 26 

Ανεξάρτητες Τπηρεσίες 9 9 14 15 15 

Τπουργείο Άμυνας 296 319 352 352 352 

Τπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

223 209 239 214 215 

Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Σάξης 242 278 284 286 290 

Τπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Σουρισμού 

32 42 38 39 40 

Τπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

913 914 915 914 916 

Τπουργείο Εσωτερικών 460 502 504 504 504 

Τπουργείο Εξωτερικών 66 75 80 80 78 

Τπουργείο Οικονομικών 1,466 1,582 1,573 1,669 1,729 

Ανεξάρτητα Γραφεία 76 243 242 246 253 

Τπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 941 994 996 1,005 1,017 

Τπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων 

225 258 268 280 285 

Τπουργείο Τγείας 489 543 555 560 568 

ΤΝΟΛΟ 5,515 6,054 6,150 6,250 6,350 
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5.2 Απασχόληση στο Δημόσιο Σομέα  

τα πλαίσια της επίτευξης της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, λαμβάνονται 

μέτρα μέσω της πολιτικής για συγκράτηση της συνολικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, 

καθώς και μέσα από εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου2, με στόχο να συμβάλουν 

προς ένα βιώσιμο μισθολόγιο στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και 

περιθωρίων.  

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

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

Προϋπολογισμού του 2017 και του ΜΔΠ 2017-2019: 

- υνέχιση της απαγόρευσης της πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, 

Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής (υπαλληλικές θέσεις), στη Γενική 

Κυβέρνηση και στον Ευρύτερο Δημόσιο Σομέα. Σο μέτρο ισχύει και για την πλήρωση 

κενών θέσεων Ψρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Οι περιπτώσεις που 

δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση θα εξετάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες 

των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο 

Δημόσιο Σομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015. 

- υνέχιση της παγοποίησης στις προσλήψεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, με 

εξαίρεση το ωρομίσθιο προσωπικό των Σμημάτων και Τπηρεσιών του Τπουργείου 

Τγείας, το ωρομίσθιο επάγγελμα της Καθαρίστριας στις Ειδικές χολές του Τπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού και το ωρομίσθιο επάγγελμα της Καθαρίστριας 

Γραφείου/χολείου, με βάση την έγκριση που έχει παραχωρηθεί για την κάθε 

περίπτωση. υνεχίζεται επίσης και η εφαρμογή της κινητικότητας εντός και μεταξύ των 

Τπουργείων και σε άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς. 

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

μισθοδοτικών κλιμάκων σε προσωπική βάση, τόσο για τις υπαλληλικές θέσεις όσο και τις 

θέσεις Ψρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στη Γενική Κυβέρνηση και στον 

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

Τπουργό Οικονομικών.  

                                                             

2 Η κυβέρνηση προωθεί την εισαγωγή Μηχανισμού που ρυθμίζει τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του 

Κρατικού Μισθολογίου μέσω της ρύθμισης της παραχώρησης προσαυξήσεων, ή/και τιμαριθμικών αυξήσεων 

(με βάση το αναθεωρημένο πλαίσιο για την ΑΣΑ), ή/και γενικών αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις που 

προβλέπονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά δεδομένα 

και οι αλλαγές στην απασχόληση. Αντίστοιχη ρύθμιση προωθήθηκε για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσα από 

το διάλογο με της συνδικαλιστικές οργανώσεις όπου κατέληξε σε υμφωνία Πλαίσιο στη βάση του πιο πάνω 

μηχανισμού για την περίοδο 2015-2018.  
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- υνέχιση της απαγόρευσης της πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για 

ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία και για το 2017 και της αντικατάστασης υπαλλήλων που 

αποχωρούν από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, με νέες προσλήψεις 

εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου. Από την απαγόρευση εξαιρούνται μόνο τα 

Τπουργεία/Σμήματα/Τπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 16 του περί 

Προϋπολογισμού Νόμου.Διατήρηση της απασχόλησης εποχικού ωρομίσθιου 

προσωπικού για το 2017, στα ίδια επίπεδα με το 2016 και απαγόρευση της 

αντικατάστασης του εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού που αποχωρεί με εξαίρεση τους 

ναυαγοσώστες των Επαρχιακών Διοικήσεων 

- υνέχιση της προσπάθειας για κατάργηση κενών μόνιμων θέσεων, σε συνέχεια της 

επίτευξης του στόχου του Μνημονίου για κατάργηση 1,880 θέσεων, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία των Τπουργείων/ Σμημάτων/Τπηρεσιών και 

οργανισμών της Γενικής Κυβέρνησης. 

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

επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 4.500 υπαλλήλους την περίοδο 1/1/2012-

31/12/2016. Μέχρι σήμερα η απασχόληση έχει μειωθεί κατά 4.236 άτομα (52.267 

υπάλληλοι κατά την 1.1.2012 μείον 48,013 κατά τις 30/6/2016). 

- Διατήρηση σε γενικές γραμμές, των ρυθμίσεων που αφορούν στην καταβολή 

επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων, σύμφωνα με τις 

ημειώσεις 17 και 31 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών του περί Προϋπολογισμού 

του 2017 Νόμου του 2016. 

 


