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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Στις δύσκολες συνθήκες *ου αντιµετω*ίζει η κυ*ριακή οικονοµία, η Κυβέρνηση έχει 
θέσει ως βασικό άξονα της οικονοµικής *ολιτικής της, την αντιµετώ*ιση των συνε*ειών 
της *αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και της *ρόσφατης κρίσης στην ευρωζώνη, µε 
ε*ικέντρωση στην κατα*ολέµηση της ανεργίας καθώς και στα δηµόσια οικονοµικά, 
λαµβάνοντας υ*όψη ότι α*ό τα µέσα Ιουλίου του 2010 η Κύ*ρος βρίσκεται σε 
∆ιαδικασία Υ*ερβολικού Ελλείµµατος.  
 
Στο *αρόν σηµείωµα *αρατίθεται ανάλυση των αξόνων *ολιτικής, των στρατηγικών 
ε*ιδιώξεων και των µέτρων *ολιτικής *ου *ρογραµµατίζει να *ροωθήσει η Κυβέρνηση. 
 
Η ανάλυση των στρατηγικών ε*ιδιώξεων της Κυβέρνησης θα *εριληφθεί στο 
Πρόγραµµα Σταθερότητας 2011-2015 (ΠΣτ) και στο Εθνικό Μεταρρυθµιστικό 
Πρόγραµµα για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, τα ο*οία και θα υ*οβληθούν στην ΕΕ 
τον Α*ρίλιο του 2012, σύµφωνα µε το νέο ευρω*αϊκό ηµερολόγιο. Το ΠΣτ *αραθέτει 
τους στρατηγικούς στόχους της µακροοικονοµικής *ολιτικής και *ροσδιορίζει τα µέτρα 
*ου *ρογραµµατίζεται να *ροωθηθούν για µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, 
και ε*ίτευξη ισοσκελισµένων δηµόσιων οικονοµικών το 2014. Το Εθνικό Πρόγραµµα για 
τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ε*ισηµαίνει τις σηµαντικότερες *ροκλήσεις *ου 
αντιµετω*ίζει η Κυ*ριακή οικονοµία και *ροτείνει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στα 
*λαίσια της ευρύτερης ανα*τυξιακής και κοινωνικής *ολιτικής του κράτους.  
 
Ε*ι*ρόσθετα η Κυβέρνηση, στα *λαίσια του Συµφώνου για το Ευρώ (Euro Plus Pact),  
δεσµεύτηκε να εισέλθει σε διάλογο µε όλους τους εµ*λεκόµενους φορείς, µε ε*ίκεντρο τα 
θέµατα ανταγωνιστικότητας και να εφαρµόσει συγκεκριµένα µέτρα τα ο*οία να 
στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη διασφάλιση της 
βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών και τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα.  

 
Στο *αρόν σηµείωµα αναλύεται ε*ίσης το διεθνές οικονοµικό *εριβάλλον, το ο*οίο 
χαρακτηρίζεται α*ό το φαινόµενο της *αγκοσµιο*οίησης, έντονο ανταγωνισµό, 
συνεχείς διακυµάνσεις και, *ροκλήσεις και σηµαντικές ανακατατάξεις στη διεθνή 
οικονοµία. Στην *αρούσα φάση, η *ορεία της *αγκόσµιας οικονοµίας ε*ηρεάζεται, α*ό 
την *αρατεταµένη *αγκόσµια οικονοµική κρίση και την κρίση στην ευρωζώνη και 
χαρακτηρίζεται α*ό υ*οτονικούς ρυθµούς ανά*τυξης, υψηλή ανεργία και αβεβαιότητα. 
Το διεθνές *εριβάλλον α*οτελεί καθοριστικής σηµασίας *αράγοντα για την *ορεία της 
Κυ*ριακής οικονοµίας, λόγω του ανοικτού χαρακτήρα και του µικρού µεγέθους της.  
 
Το κύριο µέρος του σηµειώµατος ε*ικεντρώνεται στην ανάλυση των οικονοµικών 
εξελίξεων κατά το τρέχον έτος. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις *ροο*τικές της 
οικονοµίας για τον ερχόµενο χρόνο καθώς και στον Προϋ*ολογισµό του 2012. 
 
ΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ  

 
Η οικονοµική *ολιτική της Κυβέρνησης στηρίζεται σε τέσσερις άξονες *ολιτικής: 
• Μακροοικονοµική σταθερότητα 
• Οικονοµική ανά*τυξη και αντιµετώ*ιση της ανεργίας 
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• Ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής 
• Βελτίωση της εξυ*ηρέτησης του *ολίτη 
 

Το Υ*ουργείο Οικονοµικών, λαµβάνοντας υ*όψη τους *ιο *άνω άξονες οικονοµικής 
*ολιτικής, καθόρισε τις ακόλουθες ε*ιµέρους στρατηγικές ε*ιδιώξεις: 
• ∆ηµοσιονοµική εξυγίανση. 
• Αναδιάρθρωση της *αραγωγικής βάσης της οικονοµίας και ενδυνάµωση της 

ανταγωνιστικότητας - αξιο*οίηση των ανα*τυξιακών δυνατοτήτων *ου 
δικαιολογούνται, λόγω της ενδεχόµενης ύ*αρξης κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων στην Α*οκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κύ*ρου. 

• Κατα*ολέµηση της φοροδιαφυγής και βελτίωση της α*οδοτικότητας του 
φορολογικού συστήµατος. 

• ∆ιατήρηση  του βιοτικού ε*ι*έδου σε ικανο*οιητικά ε*ί*εδα. 
• Αντιµετώ*ιση της ανεργίας. 
• Ενίσχυση των ευάλωτων οµάδων του *ληθυσµού και εµ*έδωση του κοινωνικού 

κράτους. 
• Βελτίωση της α*οδοτικότητας της δηµόσιας υ*ηρεσίας. 

 
Σηµαντικός στρατηγικός στόχος του Υ*ουργείου Οικονοµικών *αραµένει η ε*ιτυχής 
συµµετοχή της Κύ*ρου στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και η διοργάνωση 
µιας ε*ιτυχούς *ροεδρίας του Ευρω*αϊκού Συµβουλίου κατά το 2ο εξάµηνο του 2012.  

 
Σε µεγαλύτερη ανάλυση, η οικονοµική *ολιτική της Κυβέρνησης *αρουσιάζεται *ιο 
κάτω:  
 
1. Μακροοικονοµική Σταθερότητα 

 
∆ηµοσιονοµική Πολιτική 
 
Η *αγκόσµια οικονοµική κρίση ε*ηρέασε, µε κά*οια χρονική υστέρηση, την οικονοµία 
της Κύ*ρου µε αρνητικές ε*ι*τώσεις στην αγορά εργασίας και στα δηµόσια οικονοµικά. 
Ε*ίσης, η *ρόσφατη κρίση στην ευρωζώνη εκτιµάται ότι θα ε*ηρεάσει τους ρυθµούς 
ανά*τυξης τα ε*όµενα χρόνια, µε ε*ακόλουθο να υ*άρξουν εντονότερες *ροκλήσεις, 
κυρίως στην α*ασχόληση και τα δηµόσια οικονοµικά. 
 
Παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες *ου ε*ικρατούν, στόχος της Κυβέρνησης 
*αραµένει η ε*ίτευξη ενός ικανο*οιητικού, υ*ό τις *εριστάσεις, ρυθµού οικονοµικής 
ανά*τυξης και η εµ*έδωση συνθηκών µακροοικονοµικής σταθερότητας, η σταδιακή 
µείωση της ανεργίας και η συνεχής βελτίωση του βιοτικού ε*ι*έδου όλων των *ολιτών 
και κυρίως των ευάλωτων οµάδων του *ληθυσµού. 
 
Η ετοιµασία του Προϋ*ολογισµού του 2012 καθώς και του Μεσο*ρόθεσµου 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Μ∆Π) 2012-2014 εστιάζεται στη διόρθωση των 
δηµοσιονοµικών ανισοσκελειών και στην αναστροφή της αυξητικής *ορείας του 
δηµόσιου χρέους, µέσω της δηµιουργίας *ρωτογενούς *λεονάσµατος. Οι εξοικονοµήσεις 
*ου θα *ροκύψουν, θα οδηγήσουν στην α*ελευθέρωση *όρων, οι ο*οίοι θα 
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διοχετεύονται για την ανά*τυξη, τον εκσυγχρονισµό και την ανανέωση της υ*οδοµής 
της οικονοµίας, µε *αράλληλη ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

 
Στα *λαίσια αυτά εγκρίθηκε α*ό το Υ*ουργικό Συµβούλιο το Μεσο*ρόθεσµο 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2012-2014 (Μ∆Π), µε στόχο τη συγκράτηση του ρυθµού 
αύξησης των δηµοσίων δα*ανών και της αναδιάρθρωσης τους *ρος όφελος των 
ανα*τυξιακών και κοινωνικών δα*ανών. Παράλληλα στόχος του Μ∆Π είναι η 
µεγαλύτερη διαφάνεια και ο καλύτερος *ρογραµµατισµός και συντονισµός των 
αρµόδιων κρατικών υ*ηρεσιών. 
 
 
Πολιτική Μισθών  

 
Οι µισθοί ως η κύρια *ηγή εισοδήµατος για τους µισθωτούς α*οτελούν καθοριστικό 
στοιχείο της ζήτησης ενώ *αράλληλα α*οτελούν στοιχείο του κόστους των ε*ιχειρήσεων 
και ε*ηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την α*ασχόληση. Η διατήρηση της 
µακροοικονοµικής σταθερότητας και του ε*ι*έδου ανταγωνιστικότητας της κυ*ριακής 
οικονοµίας έχει ως *ροϋ*όθεση τη διατήρηση του ρυθµού διεύρυνσης του εργατικού 
κόστους στα ε*ί*εδα της βελτίωσης της *αραγωγικότητας.   

 
 
Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική 

 
Η νοµισµατική και συναλλαγµατική *ολιτική, *ου ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια 
α*ό την Κεντρική Τρά*εζα της Κύ*ρου, διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση 
του *ληθωρισµού σε χαµηλά και ελεγχόµενα ε*ί*εδα καθώς και στη συναλλαγµατική 
σταθερότητα. Με την υιοθέτηση του ευρώ α*ό την 1/1/2008, η νοµισµατική *ολιτική 
καθορίζεται *λέον α*ό την Ευρω*αϊκή Κεντρική Τρά*εζα, της ο*οίας µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τρά*εζας της Κύ*ρου. Οι 
α*οφάσεις για τα ε*ιτόκια λαµβάνονται α*ό την Ευρω*αϊκή Κεντρική Τρά*εζα,  µε 
βάση τις συνθήκες και τις *ροβλέψεις για την οικονοµία της ενιαίας αγοράς στο σύνολό 
της, µε κύριο στόχο τη σταθερότητα των τιµών. Ε*ίσης, η *ολιτική σε ότι αφορά τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία καθορίζεται α*ό υ*ερεθνικά όργανα στα *λαίσια της ΕΕ.  
 
Στην *αρούσα φάση τα ε*ιτόκια δανεισµού των ε*ιχειρήσεων και των νοικοκυριών 
στην Κύ*ρο διατηρούνται σε σχετικά υψηλά ε*ί*εδα, ως ε*ακόλουθο των υψηλών 
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, αλλά και της *ολιτικής των εµ*ορικών τρα*εζών να 
*εριορίσουν τους κινδύνους *ου αναλαµβάνουν, να βελτιώσουν την *οιότητα των 
χαρτοφυλακίων τους και να ενδυναµώσουν την κεφαλαιουχική τους ε*άρκεια. 
 
∆εδοµένης της α*ώλειας της δυνατότητας καθορισµού της νοµισµατικής και 
συναλλαγµατικής *ολιτικής µε βάση καθαρά εθνικά κριτήρια, το βάρος της 
µακροοικονοµικής *ολιτικής ε*ικεντρώνεται στη δηµοσιονοµική *ολιτική, *ολιτική των 
µισθών καθώς και στις διαρθρωτικές αλλαγές, *ου στοχεύουν στην ενδυνάµωση της 
ανταγωνιστικότητας της κυ*ριακής οικονοµίας.  
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2. Οικονοµική Ανά'τυξη και Κοινωνική Συνοχή 
 

Το Εθνικό Μεταρρυθµιστικό Πρόγραµµα για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας 
ε*ισηµαίνει τις σηµαντικότερες *ροκλήσεις *ου αντιµετω*ίζει, στην *αρούσα φάση, η 
κυ*ριακή οικονοµία και *ροτείνει συγκεκριµένα µέτρα για διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις, την ανά*τυξη του ανθρώ*ινου δυναµικού καθώς και την ευρύτερη 
ανα*τυξιακή και κοινωνική *ολιτική του κράτους.   
 
Οι βασικές *ροκλήσεις *ου αντιµετω*ίζει η κυ*ριακή οικονοµία είναι οι ακόλουθες:  
• Μείωση του υψηλού διαρθρωτικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και διασφάλιση 

µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών ενόψει της γήρανσης 
του *ληθυσµού. 

• Βελτίωση της *οιότητας των δηµοσίων δα*ανών και ανακατανοµή των 
δηµοσίων δα*ανών *ρος τοµείς *ου ενισχύουν την ανά*τυξη. 

• Προώθηση της καινοτοµίας και της διάχυσης της κοινωνίας της *ληροφορίας, 
ενίσχυση των ε*ενδύσεων και στροφή *ρος δραστηριότητες ψηλής 
*ροστιθέµενης αξίας. 

• Αξιο*οίηση των ανα*τυξιακών δυνατοτήτων *ου διατάζει η ενδεχόµενη ύ*αρξη 
υδρογονανθράκων στην Α*οκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κύ*ρου. 

•  Ε*ανεξέταση του θέµατος δηµιουργίας καζίνων. 
• Αναβάθµιση του ανθρώ*ινου δυναµικού µε έµφαση στα ε*αγγέλµατα υψηλής 

ειδίκευσης και συνεχή αναβάθµιση των υ*οδοµών στις µεταφορές, ε*ικοινωνίες 
και ενέργεια. 

• Αντιµετώ*ιση των συνε*ειών του τραγικού συµβάντος στο Μαρί, διασφάλιση 
του ενεργειακού εφοδιασµού και *ροώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας και 
των ανανεώσιµων *ηγών ενέργειας. 

• ∆ιασφάλιση της *εριβαλλοντικής αειφορίας. 
 
 
Για αντιµετώ*ιση των *ιο *άνω *ροκλήσεων, λαµβάνονται µια σειρά α*ό  µέτρα, τα 
κυριότερα των ο*οίων είναι: 
 
• Η *ροώθηση ενός σύγχρονου *λαισίου δηµοσιονοµικής διαχείρισης το ο*οίο θα 
       ε*ιτρέ*ει: 

o τον υ*ολογισµό των εσόδων και καθορισµό των δα*ανών, λαµβάνοντας 
υ*όψη τις δυνατότητες της κυ*ριακής οικονοµίας σε τριετή βάση,  

o τον καθορισµό *ροτεραιοτήτων και την ανακατανοµή των δα*ανών *ρος 
όφελος της ανά*τυξης και της κοινωνικής συνοχής,   

o τον *εριορισµό της σ*ατάλης και τη σταδιακή κατάργηση της *ρακτικής 
*ροώθησης συµ*ληρωµατικών *ροϋ*ολογισµών.  

• Η στόχευση των κοινωνικών *αροχών για στήριξη των ασθενέστερων τάξεων. 
Στα *λαίσια αυτά, *ροωθήθηκαν και *ροωθούνται σηµαντικά µέτρα, ό*ως η 
εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων, ο εκσυγχρονισµός των δηµόσιων 
µεταφορών, η βελτίωση της στεγαστικής *ολιτικής και άλλα. 

• Η καθιέρωση Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για υλο*οίηση του ρυθµιστικού 
*λαισίου µε έµφαση τη λήψη µέτρων για µείωση του διοικητικού φόρτου των 
ε*ιχειρήσεων. 
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• Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης µέσω, κυρίως, της αξιο*οίησης του 
θεσµού του Κέντρου Εξυ*ηρέτησης του Πολίτη. 

• Η ενδυνάµωση των δηµοσίων υ*ηρεσιών α*ασχόλησης. 
• Η σταδιακή *ροώθηση µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής 

*ερίθαλψης, µε στόχο την  εισαγωγή ενός σύγχρονου σχεδίου υγείας καθώς  και 
την αναδιάρθρωση των δηµόσιων νοσοκοµείων. 

• Η *ροώθηση νέων έργων βασικής υ*οδοµής, µε έµφαση στους τοµείς των 
µεταφορών, ενέργειας και *εριβάλλοντος.  

• Η *ροώθηση *ολιτικών µείωσης των ε*ι*τώσεων των κλιµατολογικών αλλαγών.   
• Η *ροώθηση της ανά*τυξης νέων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας, µε 

έµφαση στην καινοτοµία και την έρευνα. Κυριότερο εργαλείο *ολιτικής είναι το 
Εθνικό Πρόγραµµα Πλαίσιο *ου *ροωθείται α*ό το Ίδρυµα Προώθησης 
Έρευνας.  

 
 
 
ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

1. ∆ιεθνής Οικονοµία  
 

Η διεθνής οικονοµία σηµείωσε ετήσιο ρυθµό ανά*τυξης το *ρώτο τρίµηνο του 2011 
4,3%. Ο ρυθµός ανά*τυξης ε*ηρεάστηκε, ανάµεσα σε άλλα, α*ό το τσουνάµι *ου έ*ληξε 
την Ια*ωνία την *ερασµένη Άνοιξη και τις *ολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και 
την Αφρική. Η *ιο *ρόσφατη *ρόβλεψη του ∆ΝΤ (Σε*τέµβριος 2011) για την 
*αγκόσµια ανά*τυξη το 2011 ανέρχεται στο 4%, έχοντας αναθεωρηθεί *ρος τα κάτω 
κατά 0,3 *οσοστιαίες µονάδες α*ό τις *ροηγούµενες *ροβλέψεις (Ιούνιος 2011). Η 
αβεβαιότητα *ου χαρακτηρίζει τις οικονοµικές εξελίξεις έχει αυξηθεί και οι κίνδυνοι *ου 
δεικνύουν *εραιτέρω ε*ιβράδυνση της ανά*τυξης αυξάνονται. Οι κύριοι λόγοι για αυτή 
την εξέλιξη εστιάζονται κυρίως στις αδυναµίες *ου *αρουσιάζει η οικονοµία των ΗΠΑ, 
στο διογκωµένο δηµόσιο χρέος *ου αντιµετω*ίζουν κράτη µέλη της ΕΕ, κυρίως της 
*εριφέρειας, στις δηµοσιονοµικές ανισοσκέλειες, καθώς και στις *ροκλήσεις *ου 
αντιµετω*ίζει ο τρα*εζικός τοµέας στις ανε*τυγµένες οικονοµίες. Ανησυχία *ροκαλεί 
και η υ*ερθέρµανση *ου άρχισαν να δείχνουν οι αναδυόµενες και ανα*τυσσόµενες 
οικονοµίες.  
 
Οι εξελίξεις στο ρυθµό ανά*τυξης της διεθνούς οικονοµίας αναµένεται να ε*ηρεάσουν 
και το ρυθµό µεταβολής του διεθνούς εµ*ορίου, *ου *ροβλέ*εται να διαµορφωθεί στο 
7,5% το 2011 α*ό 12,8% το 2010.  
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Ρυθµός Ανά�τυξης του  ΑΕΠ 
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Ηνωµένες Πολιτείες και Ασία 
 
Οι ΗΠΑ διανύουν µια 'ερίοδο χαµηλότερης α'ό την αναµενόµενη ανά'τυξη, 
σηµειώνοντας ρυθµό ανά'τυξης 2,2% και 1,5% κατά το 'ρώτο και δεύτερο τρίµηνο 
του 2011 σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τις τελευταίες *ροβλέψεις του ∆ΝΤ, ο 
ρυθµός ανά*τυξης για το 2011 συνολικά εκτιµάται ότι θα κυµανθεί στο 1,5% το 2011 σε 
σύγκριση µε 3% το 2010 (*αραδοχές Σε*τεµβρίου 2011). Οι εκτιµήσεις αυτές είναι κατά 1 
*οσοστιαία µονάδα µειωµένες α*ό τις *ροβλέψεις του Ιουνίου 2011. Ως ε*ακόλουθο, η 
ανεργία διατηρείται σε ψηλά ε*ί*εδα, και *αρουσιάζονται µεγάλα δηµοσιονοµικά 
ελλείµµατα ό*ως και ελλείµµατα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Ο δοµικός 
*ληθωρισµός *αραµένει σε χαµηλά ε*ί*εδα.  
 
Οι ανα'τυσσόµενες χώρες της Ασίας (Κίνα, Ινδία, ASEAN -51) *αρουσιάζουν 
συγκριτικά υψηλούς ρυθµούς ανά*τυξης. Σύµφωνα µε τις τελευταίες *ροβλέψεις του 
∆ΝΤ (Σε*τέµβριος 2011 - οι ο*οίες έχουν αναθεωρηθεί *ρος τα κάτω σε σχέση µε τις 
*ροηγούµενες *ροβλέψεις του Ιουνίου 2011), οι χώρες αυτές *ροβλέ*εται να 
σηµειώσουν µέσο ρυθµό ανά*τυξης 8,2%, σε σύγκριση µε 9,5% το 2010. Η Κίνα 
*αρουσιάζει τη µεγαλύτερη ε*ιτάχυνση, µε το ρυθµό ανά*τυξης το 2011 να 
διαµορφώνεται στο 9,5%, α*ό 10,3% το 2010. Οι *ληθωριστικές *ιέσεις στις 
ανα*τυσσόµενες και αναδυόµενες οικονοµίες *αραµένουν έντονες, µε τον *ληθωρισµό 
να *ροβλέ*εται να διαµορφωθεί στο 7,5% το 2011 σε σύγκριση µε 6,1% το 2010. Η 
οικονοµία της Ια*ωνίας, µετά α*ό ένα ικανο*οιητικό ρυθµό ανά*τυξης στο 4% το 2010, 
αναµένεται να σηµειώσει ύφεση της τάξης του 0,5% (∆ΝΤ, *ροβλέψεις Σε*τεµβρίου 
2011). Η Ια*ωνία ουσιαστικά αντιµετω*ίζει τις ε*ι*τώσεις του σεισµού και του τσουνάµι 
*ου έ*ληξε τη χώρα τον *ερασµένο Μάρτιο. Ο *ληθωρισµός αναµένεται να συνεχιστεί 
το 2011 στο -0,4% σε σύγκριση µε -0,7% το 2010. Το ∆ΝΤ εκτιµά *ως η οικονοµία της 
Ια*ωνίας θα ανακάµψει το 2012 και ο ρυθµός ανά*τυξης θα ανέλθει στο 2,3% ενώ ο 
*ληθωρισµός θα  διαµορφωθεί στο -0,5%.  
                                                 
1 Ινδονησία, Μαλαισία, Θαϋλάνδη, Φιλι��ίνες, Βιετνάµ. 
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Ρωσία 
 
Η οικονοµία της Ρωσίας συνεχίζει µια σταθερή 'ορεία ανάκαµψης το 2011 µε το 
ρυθµό ανά'τυξης να 'ροβλέ'εται γύρω στο 4,3%. Το 2010 ο ρυθµός ανά*τυξης είχε 
διαµορφωθεί στο 4%. Ταυτόχρονα ο *ληθωρισµός το 2010 έφθασε το 6,9% και 
αναµένεται να αυξηθεί  στο 8,9% το 2011. Το ∆ΝΤ εκτιµά *ως ο ρυθµός ανά*τυξης το 
2012 θα συνεχίσει να είναι ικανο*οιητικός και να ανέλθει στο 4,1%, ενώ ο *ληθωρισµός 
αναµένεται να διαµορφωθεί στο 7,3%. 

 
 

Ευρω αϊκή Ένωση 
 
Στην Ευρω'αϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Ευρωζώνη η ανάκαµψη 'αραµένει 
υ'οτονική. Αρνητικά ε�ιδρούν οι δηµοσιονοµικές ανισοσκέλειες, ιδιαίτερα 
της �εριφέρειας καθώς και οι �ροκλήσεις στο χρηµατο�ιστωτικό τοµέα. 
Σύµφωνα µε τις *ροκαταρτικές εκτιµήσεις της Ευρω*αϊκής Στατιστικής Υ*ηρεσίας 
(Eurostat), το ΑΕΠ2 ανα*τύχθηκε το δεύτερο τρίµηνο του 2011 κατά 1,6% στην 
Ευρωζώνη και κατά 1,7% στην Ευρω*αϊκή Ένωση  (Γερµανία,  2,8%, Γαλλία,  1,6%, 
Ηνωµένο Βασίλειο, 0,7%, Ιταλία, 0,8%, Ισ*ανία,  0,7%, Φινλανδία, 2,7% και Σουηδία, 
5,3%)  σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010. Η Ευρω*αϊκή Ε*ιτρο*ή (Ενδιάµεσες 
Προβλέψεις, Σε*τέµβριος 2011) εκτιµά *ως ο ρυθµός ανά*τυξης στην ΕΕ για το 2011 θα 
κυµανθεί στο 1,7%, ενώ ο *ληθωρισµός θα κυµανθεί στο 2,9%. Στην Ευρωζώνη, ο ρυθµός 
ανά*τυξης το 2011 *ροβλέ*εται στο 1,6% και ο *ληθωρισµός αναµένεται να κυµανθεί 
στο 2½%. Το 2012 ο *ροβλε*όµενος ρυθµός ανά*τυξης στην ΕΕ ανέρχεται στο 1,9% και 
ο *ληθωρισµός αναµένεται να µειωθεί στο 2%. Στην Ευρωζώνη, ο *ληθωρισµός 
αναµένεται να κυµανθεί στο 1¾% το 2012. 
       

Αναθεώρηση �ροβλέψεων για το ρυθµό ανά�τυξης ΑΕΠ 
Ευρωζώνης για 2011 & 2012
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2 Στοιχεία ε�οχικά διορθωµένα. 
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Το Σε*τέµβριο του 2011, ο ∆είκτης Οικονοµικής Συγκυρίας3 σηµείωσε µείωση τόσο στις 
χώρες της ευρωζώνης, όσο και στην ΕΕ γενικότερα. Συγκεκριµένα, ο ∆είκτης µειώθηκε 
κατά 3,4 µονάδες τόσο στην ΕΕ όσο και την Ευρωζώνη, φτάνοντας στις 94 και 95 
µονάδες αντίστοιχα. Η µείωση στο δείκτη *ροέρχεται α*ό τη χειροτέρευση των 
*ροσδοκιών σε όλους τους τοµείς, και ιδιαίτερα στη βιοµηχανία και τις υ*ηρεσίες. Ο 
∆είκτης Ε*ιχειρηµατικού Κλίµατος4 στην ευρωζώνη κατέγραψε µείωση, συνεχίζοντας 
την *τωτική τάση *ου *αρουσιάζει εδώ και εφτά µήνες. Το ε*ί*εδο του δείκτη είναι 
τώρα ελαφρά αρνητικό και η συνεχιζόµενη *τώση *ου *αρατηρείται α*ό τον 
*ερασµένο Μάρτιο υ*οδηλώνει *εραιτέρω ε*ιβράδυνση. 
 
Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας στην ΕΕ σταθερο*οιήθηκαν κατά το 2010 και η 
α*ασχόληση *αρουσίασε βελτίωση *ρος το τέλος του έτους. Η βελτίωση αφορούσε όλους 
τους τοµείς εκτός α*ό τη βιοµηχανία και τις κατασκευές. Η ανεργία µειώθηκε ελαφρά 
κατά τους *ρώτους µήνες του 2011 µε το *οσοστό ανεργίας να διαµορφώνεται στο 9½%, 
ενώ στην Ευρωζώνη στο 10%. Οι διαφορές ωστόσο ανάµεσα στα Κράτη Μέλη είναι 
µεγάλες, µε το *οσοστό ανεργίας να κυµαίνεται α*ό 4-5% στην Ολλανδία και 17-21% 
στην Ισ*ανία και τις χώρες της Βαλτικής. 
 
Ο *ληθωρισµός άρχισε να *αρουσιάζει σηµαντική ε*ιτάχυνση, η ο*οία οφείλεται σε 
*ροσωρινούς *αράγοντες κυρίως, λόγω της αύξησης στις τιµές ορισµένων αγαθών στις 
διεθνείς αγορές. Η τιµή του *ετρελαίου διαµορφώθηκε ψηλότερα α*ό τις *ροβλέψεις 
στα $125 το βαρέλι φθάνοντας τα ε*ί*εδα *ου *αρατηρήθηκαν το καλοκαίρι του 2008 
λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Βορείου Αφρικής. Το *εριβάλλον 
υ*οτονικής ανά*τυξης και σχετικά υψηλής ανεργίας, αναµένεται να οδηγήσει σε 
συγκράτηση της ανά*τυξης στους µισθούς *ου θα λειτουργήσει εν µέρει ως αντίβαρο, 
συγκρατώντας την αύξηση του *ληθωρισµού. Στην Ευρωζώνη, ο *ληθωρισµός εκτιµάται 
ότι ανήλθε στο 2,5% τον Αύγουστο του 2011, α*ό 2,5% τον Ιούλιο και 2,7% τον Ιούνιο 
του 2011. Καθοριστικός *αράγοντας για τις εξελίξεις του *ληθωρισµού είναι οι εξελίξεις 
στη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Βορείου Αφρικής, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
*ροσφορά *ετρελαίου και τη διαµόρφωση της τιµής του. 
     
 

                                                 
3Παρέχει µια ολική εκτίµηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Ο ∆είκτης Οικονοµικής Συγκυρίας (∆ΟΣ) 
είναι ένας σύνθετος δείκτης των αντιλήψεων και "ροσδοκιών των συµµετεχόντων στο οικονοµικό 
"εριβάλλον καθώς και των καταναλωτών. Είναι ένας σταθµισµένος αριθµητικός µέσος των α"αντήσεων των 
ερευνών/δεικτών εµ"ιστοσύνης "έντε τοµέων, των  δεικτών εµ"ιστοσύνης στη βιοµηχανία, στις κατασκευές, 
στο λιανικό εµ"όριο, στις υ"ηρεσίες και στους καταναλωτές. Ο κάθε δείκτης είναι το ισοζύγιο θετικών και 
αρνητικών α"αντήσεων. Στόχος του ∆ΟΣ είναι να "αρακολουθεί το ρυθµό ανά"τυξης. 
4Εκτιµά τις τρέχουσες ε"ιχειρηµατικές συνθήκες. Βασίζεται στα α"οτελέσµατα της έρευνας της βιοµηχανίας 
και "αρέχει µια εικόνα του ε"ιχειρηµατικού κλίµατος. Είναι σχεδιασµένος για να αξιολογεί τις κυκλικές 
εξελίξεις στην ευρωζώνη. 
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2. Ρυθµός Ανά'τυξης Κυ'ριακής Οικονοµίας  2011 
 

Η οικονοµία της Κύ*ρου *αρουσίασε βελτίωση το *ρώτο ήµισυ του 2011. Με βάση 
εκτιµήσεις της Στατιστικής Υ*ηρεσίας, το ε*οχικά διορθωµένο ΑΕΠ, σε σταθερές τιµές, 
*αρουσίασε αύξηση 0,3% κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε το *ρώτο 
τρίµηνο του 2011. Σε ετήσια βάση *αρουσίασε αύξηση 1,4% κατά το δεύτερο τρίµηνο και 
µετά τη διόρθωση του ΑΕΠ για ε*οχικές διακυµάνσεις και τις εργάσιµες µέρες, ο ρυθµός 
ανά*τυξης υ*ολογίζεται στο 1,3%. Για ολόκληρο το 2011, ο ρυθµός οικονοµικής 
ανά*τυξης *ροβλέ*εται να *εριορισθεί και να διαµορφωθεί γύρω στο 0,5% λόγω των 
δυσµενών ε*ι*τώσεων α*ό την καταστροφή της ηλεκτρο*αραγωγικής µονάδας στο 
Βασιλικό. Η καταστροφή στο Βασιλικό εκτιµάται ότι θα ε*ηρεάσει κυρίως την ιδιωτική 
κατανάλωση, λόγω ε*ιδείνωσης στο κλίµα εµ*ιστοσύνης.  
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Η βελτίωση του ρυθµού ανά*τυξης το 2ο τρίµηνο του 2011 σε σχέση µε τα *ροηγούµενα 
τρίµηνα, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στους θετικούς ρυθµούς ανά*τυξης *ου 
σηµείωσαν οι τοµείς των τρα*εζών και των υ*ηρεσιών. Βελτιωµένες ε*ιδόσεις 
*αρουσίασαν κατά το δεύτερο τρίµηνο και άλλοι τοµείς στην οικονοµία. Ειδικότερα, 
ενθαρρυντικά ήταν τα α*οτελέσµατα στον τουρισµό,  και στους τοµείς του χονδρικού 
και λιανικού εµ*ορίου σε σχέση µε το *ρώτο τρίµηνο του 2011. 
  

Ετήσια Μεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 
(Στοιχεία διορθωµένα α�ό ε�οχιακές διακυµάνσεις)
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Τριµηνιάια σε ετήσια βάση Ετήσια
 

Τα τελευταία µηνιαία στοιχεία *αρουσιάζουν µεικτά σήµατα για την οικονοµική 
δραστηριότητα. Παρουσιάζονται θετικά σήµατα στον τοµέα των υ*ηρεσιών, του 
εµ*ορίου και του τουρισµού και αρνητικά σήµατα στον τοµέα των κατασκευών, 
ακινήτων και  µετα*οίησης. 
 
� Οι δείκτες εµ*ιστοσύνης καταδεικνύουν σηµαντική ε*ιδείνωση των *ροσδοκιών 

κατά τους τελευταίους µήνες. Ιδιαίτερα µεγάλη ήταν η µείωση *ου 
*αρατηρήθηκε τον Αύγουστο, µε το ∆είκτη Οικονοµικής Συγκυρίας (∆ΟΣ) να 
µειώνεται κατά 9,6 µονάδες σε σχέση µε τον *ροηγούµενο µήνα. Το Σε*τέµβριο, 
ο δείκτης *αρέµεινε στα ίδια *ερί*ου ε*ί*εδα µε τον Αύγουστο σηµειώνοντας 
αύξηση κατά 0,1 µονάδες. 
 

� Ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής *αραγωγής *αρουσιάζεται µειωµένος κατά 
5,2%, την *ερίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή 
*ερίοδο.  

 
� Οι άδειες οικοδοµής, σε όγκο, *αρουσιάζονται µειωµένες κατά *ερί*ου 28,4% 

την *ερίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2011, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή 
*ερίοδο.  

� Οι *ωλήσεις τσιµέντου *αρουσιάζονται µειωµένες κατά *ερί*ου 10% την 
*ερίοδο Ιανουαρίου - Σε*τεµβρίου 2011, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή 
*ερίοδο.  
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� Οι *ωλήσεις ακινήτων *αρουσιάζουν µείωση *ερί*ου 17,5% την *ερίοδο 
Ιανουαρίου - Σε*τεµβρίου 2011, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. 

 
� Ο δείκτης όγκου λιανικών *ωλήσεων (εξαιρουµένων των καυσίµων 

αυτοκινήτων) *αρουσιάζεται αυξηµένος κατά 0,2% την *ερίοδο Ιανουαρίου– 
Ιουλίου του 2011, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. Οι συνολικές 
*ωλήσεις µε *ιστωτικές κάρτες *αρουσιάζονται αυξηµένες κατά *ερί*ου 11% 
την *ερίοδο Ιανουαρίου – Σε*τεµβρίου του 2011, σε σχέση µε την αντίστοιχη 
*ερσινή *ερίοδο. 

 
� Οι αφίξεις τουριστών *αρουσιάζονται αυξηµένες κατά 12,2% την *ερίοδο 

Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2011, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. 
Τα έσοδα α*ό τον τουρισµό είναι αυξηµένα κατά 16% την *ερίοδο Ιανουαρίου-
Αυγούστου του 2011 σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. Η συνολική 
κατά κεφαλή δα*άνη *αρουσίασε αύξηση 3,4% την *ερίοδο Ιανουαρίου-
Αυγούστου του 2011 σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο.  
 

� Η ε*ιβράδυνση του ρυθµού ανά*τυξης στο τοµέα της ακίνητης *εριουσίας και 
των κατασκευών διαφαίνεται α*ό τα στοιχεία για τα έσοδα α*ό τα τέλη 
κτηµατολογίου και χωροµετρίας, *ου *αρουσιάζουν µείωση την *ερίοδο 
Ιανουαρίου - Ιουνίου 2011 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο κατά 
16,3%.  

 
� Στον τοµέα των µεταφορών, οι εγγραφές µηχανοκίνητων οχηµάτων µειώθηκαν  

κατά *ερί*ου 16% την *ερίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2011, σε σχέση µε 
την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. 

 
� Στον τοµέα των υ*ηρεσιών, την  *ερίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2011, ο 

δείκτης κύκλου εργασιών *αρουσιάζεται αυξηµένος κατά µέσο όρο 7% στον 
τοµέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων, αυξηµένος κατά 7,8% στον τοµέα της 
*ληροφορικής, αυξηµένος κατά 12% στον τοµέα των νοµικών, λογιστικών και 
συναφών δραστηριοτήτων και µειωµένος κατά 9,5% στον τοµέα των 
δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και µηχανικών, σε σχέση µε την αντίστοιχη 
*ερσινή *ερίοδο.   
 

� Στο τοµέα των υ*ηρεσιών, οι *ερισσότεροι τρα*εζικοί οργανισµοί *αρουσίασαν 
ζηµιές συµ*εριλαµβανοµένου του κόστους α*οµείωσης των Οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

 
 
Α*ό την *λευρά της ζήτησης, κατά το *ρώτο εξάµηνο του 2011 οι εκτιµήσεις της 
Στατιστικής Υ*ηρεσίας δείχνουν οριακή µείωση της δηµόσιας κατανάλωσης, µικρή 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και µείωση των συνολικών ε*ενδύσεων µε 
µεγαλύτερη µείωση στις ε*ενδύσεις *άγιου κεφαλαίου (µείωση στις ε*ενδύσεις σε 
µεταφορικό εξο*λισµό και στις ε*ενδύσεις στις κατασκευές) και αύξηση στα α*οθέµατα.  
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3. Πληθωρισµός   
 
Ο *ληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Ε∆ΤΚ), έχει 
ανέλθει στο 3,5% το *ρώτο οκτάµηνο του 2011 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη *ερίοδο 
του 2010 και για ολόκληρο το 2011 *ροβλέ*εται στο 3,5%. Ο δοµικός *ληθωρισµός, 
όµως, *αραµένει σε σχετικά χαµηλά ε*ί*εδα. Η αύξηση του *ληθωρισµού το 2011, 
οφείλεται, κυρίως, στις αυξήσεις των τιµών των *ρώτων υλών, της ε*ιβολής του 
µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιµα και φάρµακα, και της αύξησης των 
συντελεστών των φόρων κατανάλωσης στα *ετρελαιοειδή και στα κα*νικά *ροϊόντα. 
Ε*ι*ρόσθετα, η αύξηση στη τιµή χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 
7% είναι ακόµα ένας *αράγοντας *ου ε*έδρασε αρνητικά στην *ορεία του 
*ληθωρισµού. Την *ερίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου του 2011 η µέση τιµή του αργού 
*ετρελαίου τύ*ου M*ρεντ *αρουσιάζεται ψηλότερη κατά 45% σε δολάρια και 35% σε 
ευρώ, σε σχέση µε τους αντίστοιχους µήνες του 2010. Η στάθµιση των *ροϊόντων *ου 
ε*ηρεάζονται άµεσα α*ό την αύξηση της τιµής του *ετρελαίου στον Εναρµονισµένο 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (καύσιµα, ηλεκτρικό ρεύµα, υγραέριο) είναι 9%. 
 

  

Eναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή 
Ετήσια µεταβολή (%)
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4. Αγορά Εργασίας  
 
Η οικονοµική κρίση και η έκρηξη στο Μαρί ε*ηρέασαν αρνητικά το ρυθµό ανά*τυξης 
για το 2011 και συνάµα αναστέλλουν την αύξηση της α*ασχόλησης εργατικού 
δυναµικού δηµιουργώντας *εραιτέρω ε*ι*τώσεις στην κυ*ριακή οικονοµία. 
 
Με βάση τα τελευταία στοιχεία α*ό τα ε*αρχιακά γραφεία εργασίας ο µέσος αριθµός 
των εγγεγραµµένων ανέργων για τους *ρώτους 9 µήνες του 2011 ανήλθε στις 27.515 σε 
σύγκριση µε 22.505 την ίδια *ερίοδο το 2010.  
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Με βάση τα α*οτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού για το 1ο εξάµηνο του 
2011 ο αριθµός των ανέργων ανήλθε σε *ερί*ου 29.700 *ρόσω*α ενώ στο αντίστοιχο 
εξάµηνο του 2010 ανερχόταν σε 28.000. Το *οσοστό ανεργίας ανήλθε σε 7,3% συγκριτικά 
µε 6,8% το 2010. Στο τέλος του 2011 εκτιµάται ότι ο µέσος αριθµός των ανέργων θα είναι 
ψηλότερος κατά 4.000-5.000 συγκριτικά µε το 2010. Αυτό ισοδυναµεί µε *ερί*ου 1% 
ε*ι*λέον *οσοστό ανεργίας, µε βάση το υφιστάµενο εργατικό δυναµικό *ου ανέρχεται 
σε *ερί*ου 410.000. Με µια βαθύτερη ανάλυση της ανεργίας φαίνεται ότι ο αριθµός των 
νέων ηλικίας 15-24 και οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας είναι *ιο ε*ιρρε*είς να 
µετα*ηδήσουν στην ανεργία. 
 
Η α*ασχόληση κατά το 1ο εξάµηνο του 2011 µε βάση την έρευνα εργατικού δυναµικού 
*αρουσίασε µηδενική αύξηση. Παράλληλα, η α*ασχόληση αλλοδα*ών α*ό τρίτες χώρες 
και κοινοτικών µέχρι τον Α*ρίλιο του 2011 ήταν αυξηµένη κατά 3,3% σε σύγκριση µε το 
2010, σηµατοδοτώντας την υ*οκατάσταση εργασίας ανάµεσα σε Κύ*ριους και 
αλλοδα*ούς εργαζόµενους, κυρίως σε ε*αγγέλµατα χαµηλής εξειδίκευσης. Σηµειώνεται 
ότι οι εργαζόµενοι α*ό την ΕΕ αυξάνονται µε γοργότερο ρυθµό α*ό ότι οι εργαζόµενοι 
α*ό τρίτες χώρες.  
 
Ε*ειδή, ό*ως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2, µε βάση *ροκαταρτικές εκτιµήσεις για το 2011 
ο ρυθµός ανά*τυξης θα *εριοριστεί στο 0,5%, η α*ασχόληση θα µειωθεί και ως εκ 
τούτου, η *αραγωγικότητα *ροβλέ*εται οριακά θετική. Το *οσοστό ανεργίας µε βάση 
αυτά τα δεδοµένα το 2011 *ροβλέ*εται να κυµανθεί *ερί*ου γύρω στο 7,3% του 
εργατικού δυναµικού σε σύγκριση µε 6,2% το 2010.  
 
Σε ότι αφορά στις α*ολαβές, το *ρώτο εξάµηνο του 2011 οι µέσες µηνιαίες α*ολαβές 
αυξήθηκαν κατά 2,7% σε σύγκριση µε 2% το 2010. Η *ρόβλεψη για ολόκληρο το 2011 
είναι ότι, η αύξηση θα κυµανθεί αισθητά κάτω α*ό το 3% λόγω των ιδιαζουσών 
συνθηκών στην οικονοµία. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, το 2011 *ροβλέ*εται οι 
*ραγµατικές α*ολαβές να είναι αρνητικές σηµατοδοτώντας µείωση στην αγοραστική 
δύναµη των µισθών. 
 
 

5. ∆ηµοσιονοµικές εξελίξεις 'εριόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011  
 
Το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011 *αρουσίασε 
ε*ιδείνωση, σε σχέση  την αντίστοιχη  *ερίοδο  του  2010.   
 
Συγκεκριµένα, το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο5 την υ*ό αναφορά *ερίοδο *αρουσίασε 
έλλειµµα της  τάξης  του  3,5% του ΑΕΠ  σε σύγκριση µε  έλλειµµα 1,9% του  ΑΕΠ την  
αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου. Σε α*όλυτους αριθµούς, το  
δηµοσιονοµικό  έλλειµµα κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο ανήλθε στα €636,8 εκ. σε 

                                                 
5 Το ισοζύγιο υ�ολογίζεται σε χρηµατική βάση (cash basis) και �εριλαµβάνει τους λογαριασµούς 
της Κεντρικής Κυβέρνησης και του ΤΚΑ.   
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σύγκριση µε €329,1 εκ. το 2010.  Το *ρωτογενές ισοζύγιο6 (primary  balance) *αρουσίασε 
έλλειµµα ύψους €349,9 εκ. σε σύγκριση µε €132,7 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2010. 
 

∆ηµοσιονοµικό Ισοζύγιο
 (ποσοστό στο ΑΕΠ)
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Τα δηµόσια έσοδα κατά το  *ρώτο εξάµηνο του 2011 *αρουσιάζουν µείωση σε σχέση µε 
την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου ως α*οτέλεσµα του µειωµένου 
µερίσµατος α*ό την Κεντρική Τρά*εζα, των ε*ι*τώσεων α*ό τις µειώσεις των εσόδων 
α*ό τους τόκους και τα µερίσµατα µε *αράλληλη *εραιτέρω µείωση της δραστηριότητας 
του τοµέα των κατασκευών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυξήθηκαν οι χορηγίες α*ό την Ε.Ε. 
και καταβλήθηκε ο νέος ειδικός φόρος των *ιστωτικών ιδρυµάτων. Ο ρυθµός  µείωσης  
των  δηµόσιων εσόδων  κατά  το *ρώτο εξάµηνο του 2011 *εριορίστηκε στο -0,3% σε 
σύγκριση µε ρυθµό αύξησης ύψους 7,0% την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου 
χρόνου.   
 
Οι δηµόσιες δα*άνες *αρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 9,1% σε σύγκριση µε αύξηση 
4,1% την αντίστοιχη *ερίοδο του 2010. 
 
Αναλυτικότερα, η εικόνα των δηµόσιων οικονοµικών κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου – 
Ιουνίου 2011  σε σχέση  την  αντίστοιχη  *ερίοδο  του  2010 έχει ως ακολούθως: 
 
5.1 Έσοδα 
 
Τα δηµόσια έσοδα *αρουσίασαν οριακή µείωση της τάξης του -0,3% και *εριορίστηκαν 
στα €2.926,6 εκ. το *ρώτο εξάµηνο του 2011 σε σύγκριση µε €2.936 εκ. κατά την 
αντίστοιχη *ερίοδο του 2010.  
 
Τα  φορολογικά  έσοδα  *ου α*οτελούν την κύρια *ηγή εσόδων έφτασαν τα  €2.530 εκ. 
κατά το *ρώτο εξάµηνο του 2011 σε σύγκριση µε €2.464  εκ. το  αντίστοιχο εξάµηνο του 
2010 σηµειώνοντας έτσι αύξηση ύψους 2,7%.  
 

                                                 
6 Το �ρωτογενές ισοζύγιο είναι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα (έσοδα – δα�άνες) εξαιρουµένης της 
καταβολής τόκων.    
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Φορολογικά Έσοδα (ρυθµοί ανάπτυξης)
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5.1.1 Φορολογικά Έσοδα 
 
5.1.1.1 Άµεσοι Φόροι 
Αναλυτικότερα, κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο, οι  άµεσοι  φόροι  µειώθηκαν οριακά 
και *εριορίστηκαν στα €744,5 εκ. το 2011 σε σύγκριση µε €745,8 εκ. το 2010 
σηµειώνοντας µείωση ύψους -0,2%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση των 
εσόδων α*ό τον κεφαλαιουχικό φόρο (-7,8%), α*ό την ε*ιβολή της έκτακτης εισφοράς 
για την άµυνα για τόκους και µερίσµατα (-7,5%) και α*ό τα τέλη κτηµατολογίου και 
χωροµετρίας (-16,2%). Σ΄αντίθεση αύξηση *αρουσιάζουν τα έσοδα α*ό τον εταιρικό 
φόρο (5,5%) και το φόρο εισοδήµατος για φυσικά *ρόσω*α (8%). 
 
Σηµειώνεται ότι, τα έσοδα α*ό τα µερίσµατα νοµικών *ροσώ*ων, *ου εισ*ράττονται µε 
την ε*ιβολή της έκτακτης εισφοράς για την άµυνα, µειώθηκαν  κατά -7,5% κατά την υ*ό 
αναφορά *ερίοδο *εριορίζοντάς τα έτσι στα €210,8 εκ. σε σύγκριση µε €227,9 εκ. την 
αντίστοιχη *ερίοδο του 2010. Τα *ιο *άνω έσοδα αφορούν κυρίως φορολόγηση τόκων 
στην *ηγή καθώς και αδιανέµητα κέρδη του 2009, συνε*ώς η εξέλιξη αυτή οφείλεται 
κυρίως στη µείωση των αδιανέµητων κερδών του έτους αναφοράς. 

 
Τα  έσοδα  α*ό  το φόρο  κεφαλαιουχικών κερδών  µειώθηκαν µε *οσοστό ύψους -7,8% 
κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2011 και *εριορίστηκαν στα €41,9 εκ. σε 
σύγκριση µε €45,5 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου, λόγω της 
µειωµένης δραστηριότητας *ου *αρατηρείται στον τοµέα της αγοράς ακινήτων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, οι µεταβιβάσεις ακινήτων µειώθηκαν κατά -9,2% και οι 
καταθέσεις αγορα*ωλητηρίων εγγράφων στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 
µειώθηκαν κατά -81,8% την υ*ό αναφορά *ερίοδο  σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 
*ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου. 
 
Συγκεκριµένα, τα έσοδα α*ό τον εταιρικό φόρο αυξήθηκαν κατά το *ρώτο εξάµηνο του 
2011 µε *οσοστό ύψους 5,5% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του 2010 λόγω 
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αύξησης της κερδοφορίας των εταιρειών. Σε α*όλυτους αριθµούς οι εισ*ράξεις του 
φόρου αυτού έφτασαν στα  €116,3 εκ. σε σύγκριση µε €110,2 εκ. τον *ροηγούµενο χρόνο. 
 
Οι εισ*ράξεις του φόρου εισοδήµατος των υ*αλλήλων και αυτοεργοδοτούµενων 
*αρουσιάζουν αύξηση ύψους 8% φθάνοντας έτσι τα €292 εκ. κατά το *ρώτο  εξάµηνο 
του 2011 σε σύγκριση µε €270,3 εκ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2010 λόγω κυρίως αύξησης 
των α*ολαβών και της ε*ί*τωσης *ου *ροκύ*τει α*ό τις φορολογικές κλίµακες. 
 
 

Φόρος Εισοδήµατος Υπαλλήλων 
(ρυθµοί ανάπτυξης)
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Παράλληλα, τα έσοδα α*ό τα τέλη Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας *ου εµ*ί*τουν 
στην άµεση φορολογία *αρουσίασαν µείωση ύψους 16,3% και *εριορίστηκαν έτσι στα 
€17,6 εκ. α*ό τα €21,0 εκ. το 2010 αντικατο*τρίζοντας µειωµένη δραστηριότητα του 
τοµέα της αγοράς ακινήτων. Τα συνολικά έσοδα α*ό τα τέλη κτηµατολογίου και 
χωροµετρίας, *ου εµ*ί*τουν στην άµεση και έµµεση φορολογία καθώς και στα µη 
φορολογικά έσοδα, *αρουσιάζουν ανάλογη µείωση της τάξης του 16,3% µε το σύνολο 
των εσόδων να *εριορίζεται στα €70,3 εκ. σε σύγκριση µε €84,0 εκ. την αντίστοιχη 
*ερίοδο του 2010.  

 
Τέλη Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας  (ρυθµοί ανάπτυξης)
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Συγκριτικά οι κύριες κατηγορίες εσόδων της άµεσης φορολογίας *αρουσιάζουν την 
ακόλουθη εικόνα: 

 
΄Αµεση Φορολογία – Κύριες Πηγές 

Κατηγορία 
2010 

Ιαν.– Ιούνιος 
€ εκ. 

2011 
Ιαν.– Ιούνιος 

€ εκ. 
% 

Μεταβολή 
Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 45,5 41,9 -7,8 
Εταιρικός Φόρος 61,9 60,7 -1,9 
Εταιρικός Φόρος Εταιρειών 
∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων 48,3 55,6 15,1 
Φόρος Εισοδήµατος Υ*αλλήλων 250,0 270,3 8,0 
Φόρος Εισοδήµατος 
Αυτοεργοδοτουµένων 20,3 21,7 6,9 
∆ικαιώµατα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας 21,0 17,6 -16,3 
Άλλες Άµεσες 
Φορολογίες 7 298,9 276,8 -7,4 
 
 
 
Η σύνθεση των άµεσων φόρων συγκριτικά για το 2010 και 2011 *αρουσιάζει την 
ακόλουθη εικόνα: 

 
 

Κατανοµή Άµεσων Φόρων 2011 Vs 2010 

 

Σύνθεση Άµεσων Φόρων 2010

110,2

270,3
45,5

21,0

298,9
Εταιρικός Φόρος

Φόρος Εισοδήµατος

Φόρος Κεφαλαιουχ. Κερδών

Τέλη Κτηµ. και Χωρ.

Άλλοι Φόροι

 

Σύνθεση Άµεσων Φόρων 2011
116,3

292,0
41,9

17,6

276,8 Εταιρικός Φόρος

Φόρος Εισοδήµατος

Φόρος Κεφαλαιουχ. Κερδών

Τέλη Κτηµ. και Χωρ.

Άλλοι Φόροι

 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Περιλαµβάνει τις εισ�ράξεις α�ό την ε�ιβολή του τέλους αµυντικής εισφοράς στα ενοίκια, 
µερίσµατα, τόκους, τέλη µηχανοκινήτων οχηµάτων και άλλα. 
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5.1.1.2 Έµµεσοι Φόροι 
 
Κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο οι έµµεσοι φόροι αυξήθηκαν και έφτασαν στα €1.249 
εκ. το 2011 σε σύγκριση µε €1.196 το 2010 σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 4,4%. Η 
αύξηση αυτή αφορά την υ*οκατηγορία των φόρων κατανάλωσης, ενώ στις υ*όλοι*ες 
υ*οκατηγορίες *αρουσιάζονται µειώσεις. 
 
Αναλυτικότερα, τα έσοδα α*ό τις εισ*ράξεις του ΦΠΑ µειώθηκαν µε ρυθµό ύψους -0,8% 
και *εριορίστηκαν έτσι στα €712 εκ. κατά το *ρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους σε 
σύγκριση µε €718 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2010.  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως 
στη µείωση της δραστηριότητας του κατασκευαστικού τοµέα και των αλυσιδωτών 
ε*ι*τώσεων στην κατανάλωση σε συνδυασµό µε µείωση των εισαγωγών, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τα µηχανοκίνητα οχήµατα κατά το *ρώτο εξάµηνο του 2011.  
 

 
ΦΠΑ (ρυθµός ανάπτυξης)
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Τα  έσοδα α*ό τους φόρους κατανάλωσης *αρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 26% 
φτάνοντας στα €347,4 εκ. σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου 
*ου ήταν €275,8 εκ. λόγω κυρίως της αύξησης των συντελεστών φόρου κατανάλωσης στα 
*ετρελαιοειδή και κα*νικά *ροϊόντα α*ό τον Ιούνιο και ∆εκέµβριο του 2010 
αντίστοιχα. Η *ιο *άνω αύξηση ε*ηρεάστηκε αρνητικά α*ό τη σηµαντική µείωση *ου 
*αρατηρείται στα έσοδα α*ό το φόρο κατανάλωσης µηχανοκινήτων οχηµάτων, λόγω 
µείωσης της ζήτησης. 

 
Συνο*τικά οι εισ*ράξεις των βασικών κατηγοριών της έµµεσης φορολογίας κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια *αρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα: 
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Έµµεσοι Φόροι – Κύριες Πηγές Εσόδων 

Κατηγορία 
2010 

Ιαν.– Ιούνιος 
€ εκ. 

2011 
Ιαν.– Ιούνιος 

€ εκ. 
Φ.Π.Α. 
% µεταβολή 718,0 712,2 

-0,8% 
Φόροι Κατανάλωσης 
% µεταβολή 
α*ό τους ο*οίους: 

275,8 347,4 
26,0% 

Πετρελαιοειδή 
% µεταβολή 

 
139,6 

 
 

180,6 
29,4% 

Κανά 
% µεταβολή 

90,2 
 

98,4 
9,1% 

Οχήµατα 
% µεταβολή 

33,6 
 

26,1 
-22,3% 

 
 
Τα έσοδα α*ό την είσ*ραξη τελών κτηµατολογίου και χωροµετρίας *ου εµ*ί*τουν στην 
έµµεση φορολογία *αρουσίασαν µείωση κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο της τάξης του  
-16,4% *εριορίζοντας στα €35,1 εκ. σε σύγκριση µε €42 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 
2010 αντικατο*τρίζοντας έτσι τη µειωµένη δραστηριότητα του τοµέα της αγοράς 
ακινήτων. 
 

Οι άλλοι έµµεσοι φόροι8 *αρουσίασαν µείωση της τάξης του -2,2% *εριορίζοντας έτσι τα 
έσοδα της κατηγορίας αυτής στα €138,7 εκ. σε σύγκριση µε €141,9 εκ. την αντίστοιχη 
*ερίοδο του 2010. Οι λόγοι της µείωσης των εσόδων της κατηγορίας αυτής, κατά το 
*ρώτο εξάµηνο του 2011, εστιάζονται κυρίως στη µείωση των εσόδων α*ό τις άδειες 
µηχανοκίνητων οχηµάτων δηµόσιας χρήσης (€7,5 εκ.), τα τέλη χαρτοσήµων (€6,5 εκ.) και 
τα τέλη κτηµατολογίου και χωροµετρίας (€6,9 εκ.). 
 
Η σύνθεση των έµµεσων φόρων συγκριτικά για το 2011 και 2010 έχει την ακόλουθη 
εικόνα:  
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Οι άλλοι έµµεσοι φόροι αφορούν κυρίως τα τέλη κτηµατολογίου και χωροµετρίας, τα τέλη 
χαρτοσήµων, τα δικαιώµατα εγγραφής εταιρειών, τα τέλη εγγραφής και  κυκλοφορίας των 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και την εισφορά στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής. 
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Κατανοµή Εµµέσων Φόρων 2011 Vs 2010 
Σύνθεση Έµµεσων Φόρων 2010

718,0275,8

18,7
42,0

141,9
ΦΠΑ

Φόροι Κατανάλωσης 

Εισαγωγικοί ∆ασµοί

Τέλη Κτηµ. και Χωρ.

Άλλοι Φόροι

Σύνθεση Έµµεσων Φόρων 2011

712,2347,4

15,5

35,1 138,7
ΦΠΑ

Φόροι Κατανάλωσης 

Εισαγωγικοί ∆ασµοί

Τέλη Κτηµ. και Χωρ.

Άλλοι Φόροι

  
Εισφορές στα Τ.Κ.Α. 
Οι συνεισφορές στα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τ.Κ.Α.) *αρουσιάζουν µικρή 
αύξηση της τάξης του 2,8% φτάνοντας στα €536,5 εκ. κατά το *ρώτο εξάµηνο του 2011 σε 
σύγκριση µε €521,8  εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου. Η αύξηση 
αυτή αντικατο*τρίζει τις αυξήσεις των α*ολαβών λόγω τιµάριθµου σε συνδυασµό µε 
µείωση της α*ασχόλησης.  

 
 

Συνεισφορές στα Τ.Κ.Α.
 (ρυθµός ανάπτυξης)
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5.1.2 Μη Φορολογικά Έσοδα 
Τα µη φορολογικά έσοδα µειώθηκαν µε ρυθµό ύψους -23,4% *εριορίζοντας στα €352,8 
εκ. κατά το *ρώτο εξάµηνο του 2011 σε σύγκριση µε  €460,5 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο 
του *ροηγούµενου χρόνου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο µειωµένο µέρισµα α*ό 
την Κεντρική Τρά*εζα *ου καταβλήθηκε το *ρώτο εξάµηνο του 2011 *ερί*ου κατά €80 
εκ. και στα µειωµένα ωφελήµατα α*ό ε*ενδύσεις κατά €13,5 εκ. 
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5.2  ∆α'άνες 
 
Οι δηµόσιες δα*άνες αυξήθηκαν µε ρυθµό ύψους 9,1% το *ρώτο εξάµηνο του 2011 σε 
σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του 2010. Ο σχετικά ψηλός ρυθµός αύξησης των 
δηµόσιων δα*ανών *ροκύ*τει λόγω των υψηλών αυξήσεων στις δα*άνες για αµυντικό 
εξο*λισµό, ε*ιδοτήσεις, τόκους και κεφαλαιουχικές δα*άνες. Συγκεκριµένα, οι 
κατηγορίες των δα*ανών αυτών αυξήθηκαν µε ρυθµούς ύψους 142,4%, 67,2%, 46,1% και 
24,9%, αντίστοιχα.   

 
Σε α*όλυτους αριθµούς οι δηµόσιες δα*άνες έχουν φθάσει τα €3.563,4 εκ. το *ρώτο 
εξάµηνο του 2011 σε σύγκριση µε €3.265,1 εκ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2010. 
 
 
Μισθοί και Ηµεροµίσθια 
Αναλυτικότερα, οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια αυξήθηκαν µε ρυθµό ύψους  3,9% κατά 
την υ*ό αναφορά *ερίοδο του 2011 σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του 2010 
φθάνοντας έτσι στα €904,3 εκ. α*ό τα €870 εκ. Η αύξηση των δα*ανών για µισθούς και 
ηµεροµίσθια οφείλεται στην αύξηση του δείκτη της Αυτόµατης Τιµαριθµικής 
Ανα*ροσαρµογής (ΑΤΑ) κατά 2,2%, κατά το *ρώτο εξάµηνο του έτους σε σύγκριση µε 
την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου καθώς και στην *αραχώρηση των 
ετήσιων *ροσαυξήσεων *ρος τους υ*αλλήλους του δηµόσιου τοµέα. 
 

 
Μισθοί και Ηµεροµίσθια (ρυθµός ανάπτυξης)
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Αγαθά και Υ ηρεσίες 
Οι δα*άνες για αγορές αγαθών και υ*ηρεσιών9 *αρουσιάζουν µικρή αύξηση της τάξης 
του 1,4% φτάνοντας στα €215,4 εκ. κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2011 σε 
σύγκριση µε €212,8 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2010. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των δα*ανών για αγορά ύδατος κατά €15 εκ. Η *ιο *άνω αύξηση 
                                                 
9 Οι δα�άνες για αγορές αγαθών και υ�ηρεσιών αφορούν δα�άνες για αγορά φαρµάκων και 
εµβολίων, αγορά ύδατος, εκ�αίδευση �ροσω�ικού/συνέδρια, εκδόσεις και δηµοσιότητα, κλ�. 
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αντισταθµίστηκε µερικώς α*ό τις µειώσεις των δα*ανών για αγορά φαρµάκων και 
εµβολίων κατά €5,3 εκ. και συντηρήσεων και ε*ιδιορθώσεων κατά €7,0 εκ. 

   
 

Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών (ρυθµός ανάπτυξης)
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∆α άνες Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Οι *ληρωµές του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν µε ρυθµό ύψους 5,3% 
φτάνοντας έτσι στα €623,2 εκ. το *ρώτο εξάµηνο του 2011 σε σχέση µε €591,6 εκ. το 2010.  
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των δα*ανών για ανεργιακό ε*ίδοµα και 
*λεονασµού καθώς και στην αύξηση των δικαιούχων σύνταξης γήρατος καθώς και στην 
ενσωµάτωση της αύξησης της ΑΤΑ κατά 2,2%. 

 
 

Πληρωµές Τ.Κ.Α. (ρυθµός ανάπτυξης)
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Πληρωµές Τόκων 
Οι *ληρωµές τόκων *αρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 46,1% φτάνοντας  έτσι στα 
€286,9 εκ. σε σύγκριση µε €196,4 εκ. κατά την αντίστοιχη *ερίοδο του 2010 λόγω αύξησης 
των τόκων των µεσο*ρόθεσµων χρεογράφων (€76,5 εκ.), οι ο*οίοι αφορούν έκδοση του 
Ευρω*αϊκού Μεσο*ρόθεσµου Χρεογράφου συνολικού ύψους €1 δις *ου εκδόθηκε το 
Φεβρουάριο του 2010 και ο τόκος καταβλήθηκε για *ρώτη φορά το Φεβρουάριο του 
2011. 
 
 
 

Πληρωµές Τόκων  (ρυθµός ανάπτυξης)

-18,5

-16,1

-24,7 -33,8
-31,2

-12,4

-23,9
-5,8

13,6

-10,4 -0,6

52,6
46,1

-50

-35

-20

-5

10

25

40

55

%

 
 
 
Τρέχουσες Μεταβιβάσεις 
Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις10 αυξήθηκαν µε *οσοστό ύψους 4,8% φτάνοντας έτσι στα 
€1.244,7 εκ. το *ρώτο εξάµηνο του 2011 σε σύγκριση µε €1.187 εκ. την αντίστοιχη 
*ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις �εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων δα�άνες για συντάξεις και 
φιλοδωρήµατα, για κοινωνική σύνταξη, για το ε�ίδοµα τέκνου, για τη φοιτητική χορηγία, για τα 
δηµόσια βοηθήµατα, για χορηγίες στους ηµικρατικούς οργανισµούς και στις Αρχές Το�ικής 
Αυτοδιοίκησης και για χρηµατοδότηση του Προϋ�ολογισµού της Ε.Ε. 
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Τρέχουσες Μεταβιβάσεις (ρυθµός ανάπτυξης)

-15,1

6,6

11,6 9,9
7,7

27,8
16,1

8,1

8,6

6,6

5,8

3,1

4,8

-30

-15

0

15

30

45

60

%

 
 
Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα 
Οι δα*άνες για συντάξεις και φιλοδωρήµατα µειώθηκαν κατά -1,1% *εριορίζοντας έτσι 
στα €218,8 εκ. το *ρώτο εξάµηνο του 2011 σε σύγκριση µε €221,3 εκ. την αντίστοιχη 
*ερίοδο του 2010. Η µείωση αυτή οφείλεται στη µείωση του αριθµού των δηµοσίων 
υ*αλλήλων *ου συνταξιοδοτήθηκαν µε κατ’ ε*έκταση µείωση των φιλοδωρηµάτων κατά 
€13,6 εκ. 
 
 
 

Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα (ρυθµός ανάπτυξης)
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Άλλες Τρέχουσες Μεταβιβάσεις 
Ο ρυθµός διόγκωσης των άλλων τρεχουσών µεταβιβάσεων ανήλθε κατά την υ*ό 
αναφορά *ερίοδο στο 6,3% σε σύγκριση µε  την αντίστοιχη *ερίοδο του 2010. Οι βασικές 
κατηγορίες των µεταβιβάσεων αυτών είναι:  
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Κατηγορία 
2010 

Ιαν.-Ιουνίου 
€ εκ. 

2011 
Ιαν.-Ιουνίου 

€ εκ. 
% 

Μεταβολή 
Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας11 336,5 373,2 10,9 
Χορηγίες Ηµικρατικών 
Οργανισµών 144,9 133,5 -7,9 
Παροχές Παιδείας 132,5 124,0 -6,0 
Αρχές Το*ικής Αυτοδιοίκησης 73,1 68,5 -6,0 
Ειδικά Ταµεία 41,8 49,4 18,0 
Παροχές Στέγασης 57,5 64,1 11,0 
Ε*ιχορηγήσεις 3,2 23,5 634,0 
Άλλες Κοινωνικές Παροχές 938,1 997,2 6,0 
Πολιτιστικές Παροχές 10,2 9,0 -12,0 
Σύνολο 1.737,8 1.842,4 6,0 

 
 
Οι *αροχές κοινωνικής *ρόνοιας αυξήθηκαν µε ρυθµό ύψους 10,9% λόγω αύξησης στα 
χρηµατικά ε*ιδόµατα για δυσ*ραγούντες και εκτο*ισθέντες (€3,7 εκ.), στην *αροχή 
ε*ιδόµατος τέκνου (€2,3 εκ.), χορηγία σε συνταξιούχους (€9,7 εκ.) *αρά τη µείωση στις 
ειδικές χορηγίες για συνταξιούχους (€13,8 εκ.) και τη χορηγία στους τυφλούς (€2,0 εκ.). 

 
Οι χορηγίες *ρος τους ηµικρατικούς οργανισµούς *αρουσιάζουν µείωση της τάξης του -
7,9% λόγω µειωµένων χορηγιών *ρος το ΡΙΚ κατά €9,0 εκ., τα Κρατικά Πανε*ιστήµια 
κατά €7,8 εκ. και στην Ε*ιτρο*ή Κεφαλαιαγοράς κατά €1,2 εκ., ενώ αυξηµένες είναι  οι  
χορηγίες  *ρος τον ΚΟΤ κατά   €8,0 εκ.  και  το  ΘΟΚ κατά €2,3 εκ. 
 
Οι *αροχές *αιδείας *αρουσιάζουν µείωση της τάξης του -6,4% λόγω µείωσης στις 
ειδικές χορηγίες µέσης εκ*αίδευσης κατά €2,7 εκ. και της µεταφοράς µαθητών κατά €11,4 
εκ. 
 
Οι άλλες κοινωνικές *αροχές *αρουσιάζουν µεγάλη αύξηση λόγω της γρηγορότερης 
*αραχώρησης των χορηγιών *ρος τους εθελοντικούς οργανισµούς (€8,2 εκ.). 
 
 
 
                                                 
11 Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ειδικές χορηγίες σε συνταξιούχους, χρηµατικά ε�ιδόµατα σε 
δυσ�ραγούντες και εκτο�ισθέντες, ε�ίδοµα τέκνου, συµ�λήρωµα κατώτατης σύνταξης και 
ε�ίδοµα µάνας. 
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Κεφαλαιουχικές ∆α άνες 
Οι κεφαλαιουχικές δα*άνες το *ρώτο εξάµηνο του 2011 *αρουσίασαν αύξηση ύψους 
24,9% και έφτασαν τα €203,1 εκ. σε σύγκριση µε €162,6 εκ. το αντίστοιχο *ρώτο εξάµηνο 
του 2010. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες δα*άνες για έργα υ*οδοµής 
*ου αφορούν έργα για α*οχετευτικά συστήµατα κατά €5,9 εκ., στις δα*άνες κατασκευής 
οδικών έργων κατά €18,4 εκ., στην αγορά σταθερών και κινητών µηχανηµάτων κατά 
€26,0 εκ. και αγορά/α*αλλοτριώσεις γης και κτιρίων κατά €20,2 εκ. Οι *ιο *άνω 
αυξήσεις αντισταθµίστηκαν µερικώς α*ό τις µειώσεις στις δα*άνες ανεγέρσεων και 
ε*εκτάσεων κτιρίων κατά €4,8 εκ. και κατασκευαστικά έργα κατά €2,0 εκ. 
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6.  Χρηµατοδότηση 2011 
 
Οι συνθήκες στις χρηµαταγορές της ευρωζώνης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες κατά τη 
διάρκεια του έτους λόγω, κυρίως, της δυσµενούς και ευµετάβλητης κατάστασης 
αναφορικά µε το ελληνικό δηµόσιο χρέος αλλά και της ευρύτερης ανησυχίας για το 
δηµόσιο χρέος άλλων χωρών της ευρωζώνης.  Ειδικότερα, οι αγορές ήταν ανήσυχες 
λόγω της *ιθανότητας αναδιάρθρωσης χρέους ή ακόµη και στάσης *ληρωµών της 
Ελλάδας *αρά τις έντονες *ροσ*άθειες εξυγίανσης των δηµοσίων οικονοµικών της 
χώρας. Ε*ι*ρόσθετα, το Μάιο η Πορτογαλία εντάχθηκε στον Μηχανισµό Στήριξης 
Ευρω*αϊκής Ένωσης και ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε την *αροχή κεφαλαίων 
ύψους 78 δισ. ευρώ.  Ακόµη, η *ιστολη*τική αξιολόγηση της Ισ*ανίας και Ιταλίας τέθηκε 
υ*ό αρνητικό ορίζοντα α*ό τους Οίκους Πιστολη*τικής Αξιολόγησης, γεγονός *ου 
τροφοδότησε *εραιτέρω το αίσθηµα ανασφάλειας στους ε*ενδυτές. Με σκο*ό τη  µείωση 
των α*οδόσεων, η Ευρω*αϊκή Κεντρική Τρά*εζα *ροέβη σε αγορές κρατικών οµολόγων 
της Ιταλίας και Ισ*ανίας α*ό τη δευτερογενή αγορά. Η *ιο *άνω κατάσταση οδήγησε 
στη διαµόρφωση µιας ψυχολογίας α*όλυτης α*οστροφής των κινδύνων για τους 
ε*ενδυτές µε α*οτέλεσµα την *ρόκληση δυσκολιών στη χρηµατοδότηση των κρατών της 
ευρωζώνης *ου δεν ανήκουν στη κορυφή (ΑΑΑ) της βαθµολογίας των Οίκων 
Πιστολη*τικής Αξιολόγησης.  
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Η Κύ*ρος  µε δηµόσιο χρέος *ου δεν ξε*ερνούσε το 61% του ΑΕΠ στο τέλος του 2010, 
υ*έστη σοβαρή µείωση της *ιστολη*τικής της αξιολόγησης κατά 3 έως 5 βαθµίδες α*ό 
τον καθένα α*ό τους κύριους Οίκους Πιστολη*τικής Αξιολόγησης λόγω διαφόρων 
*αραγόντων, αλλά κυρίως λόγω: (α) της έκθεσης των κυ*ριακών τρα*εζών σε οµόλογα 
του ελληνικού δηµοσίου σε συνδυασµό µε το δυσανάλογο µέγεθος του εγχώριου 
τρα*εζικού συστήµατος σε σχέση µε το µέγεθος της κυ*ριακής οικονοµίας, (β) των 
διαρθρωτικών δηµοσιονοµικών *ροβληµάτων, και (γ) *ιο *ρόσφατα, λόγω της 
αυξηµένης δυσκολίας χρηµατοδότησης των αναγκών της και της συνε*ακόλουθης 
έλλειψης ρευστότητας του κυ*ριακού ∆ηµοσίου.  
 
Η µειωµένη *ιστολη*τική αξιολόγηση και η σύνδεση της κυ*ριακής µε την ελληνική 
οικονοµία στην αντίληψη των ε*ενδυτών είχαν ως α*οτέλεσµα τη σταδιακή αύξηση των 
α*οδόσεων στη δευτερογενή αγορά για όλα τα κυ*ριακά οµόλογα *ου 
δια*ραγµατεύονται στην ευρωζώνη, ανεξαρτήτως διάρκειας. Η µικρή δε αγορά των 
κυ*ριακών ευρωοµολόγων µε χαµηλή εµ*ορευσιµότητα και ρευστότητα φάνηκε 
ιδιαίτερα ευαίσθητη στις *ιέσεις των ε*ενδυτών. 
 
Αυτό οδήγησε στην αναθεώρηση του αρχικού σχεδιασµού *ου *εριλάµβανε την έκδοση 
ενός νέου ευρωοµολόγου ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ για χρηµατοδότηση του 
µεγαλύτερου µέρους του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και αναχρηµατοδότησης χρέους. 
Έτσι, µεγάλο µέρος των χρηµατοδοτικών ενεργειών α*οτελείτο α*ό διάφορες εκδόσεις 
µικρότερου µεγέθους και διάρκειας στην εσωτερική αγορά. Τις µεγαλύτερες  
χρηµατοδοτικές ενέργειες α*οτέλεσαν η έκδοση 714 εκ ευρώ µε 2-ετή Κρατικά 
Ονοµαστικά Χρεόγραφα Ανα*τύξεως και η έκδοση δύο Γραµµατίων ∆ηµοσίου 
συνολικού ύψους 410 εκ. ευρώ. Ε*ίσης αντλήθηκε µακροχρόνια δανειοδότηση α*ό την 
Ευρω*αϊκή Τρά*εζα Ε*ενδύσεων και  την Τρά*εζα του Συµβουλίου της Ευρώ*ης ύψους 
201 εκ ευρώ για έργα υ*οδοµής.  
 
Η χρηµατοδότηση του έτους 2011 µέχρι στιγµής [αρχές Σε*τεµβρίου 2011] έχει φτάσει τα 
1808 εκ ευρώ. ∆εδοµένου ότι οι λήξεις χρέους αντιστοιχούν σε 478 εκ. ευρώ (α*ό τα 
ο*οία µόνο τα 150 εκ. ευρώ είναι εξωτερικός δανεισµός), ανάλογα µε την *ορεία του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, εκτιµάται ότι θα *ρέ*ει να χρηµατοδοτηθούν ε*ι*λέον 
850 εκ ευρώ *ερί*ου µέχρι το τέλος του έτους.  
 
Το *ιο *άνω *οσό των 850 εκ. ευρώ αναµένεται να καλυφθεί εν µέρει α*ό 
αναχρηµατοδότηση του εγχώριου χρέους και εν µέρει α*ό µεσο*ρόθεσµο, κυρίως, 
εξωτερικό δανεισµό.  
 
 
     7.  Ισοζύγιο Πληρωµών 2011  
 
Το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε *ερί*ου σε  1.4 δισ. ευρώ κατά 
το 2010, *οσό *ου αντιστοιχούσε στο 7,8% του ΑΕΠ, *αραµένοντας στα ε*ί*εδα του 
2009, εξέλιξη *ου υ*οδηλοί συνέχιση στη µερική άµβλυνση των ανισοσκελειών και των 
συνθηκών υ*ερθέρµανσης, *ου *αρουσίασε η κυ*ριακή οικονοµία τα τελευταία χρόνια. 
Το 2008 και 2009 τα αντίστοιχα *οσοστά ήταν 16,8% και 7,8%.  
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Η ε*ιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κατά τα τελευταία χρόνια, είναι 
α*οτέλεσµα της σηµαντικής διεύρυνσης του ελλείµµατος στο εµ*ορικό ισοζύγιο και της 
µικρότερης αύξησης του *λεονάσµατος στο ισοζύγιο υ*ηρεσιών. Η σηµαντική 
διεύρυνση του ελλείµµατος στο εµ*ορικό ισοζύγιο  οφείλεται, κυρίως,  στη σηµαντική 
αύξηση των εισαγωγών αλλά και στην αύξηση της τιµής του *ετρελαίου και των *ρώτων 
υλών. Αντίθετα, το *λεόνασµα στο ισοζύγιο υ*ηρεσιών *αρουσιάζει µικρή µείωση, 
*αρά το γεγονός ότι το *λεόνασµα α*ό τον τοµέα των ε*αγγελµατικών και των 
χρηµατοοικονοµικών υ*ηρεσιών, τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε σηµαντικά. Αυτό 
α*οδίδεται στο γεγονός ότι τα έσοδα α*ό τον τουρισµό µειώθηκαν, ενώ οι δα*άνες των 
Κυ*ρίων τουριστών στο εξωτερικό *αρουσίασαν αύξηση, µε ε*ακόλουθο τα καθαρά 
έσοδα α*ό τον τουρισµό να *αρουσιάσουν µείωση.   
 
Τα στοιχεία για το *ρώτο τρίµηνο του 2011 δεικνύουν µικρή ε*ιδείνωση στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010. Το έλλειµµα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε  στα  673 εκ. ευρώ ή στο 15,3% του ΑΕΠ, σε 
σύγκριση µε 14,7% του ΑΕΠ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010. Η χειροτέρευση αυτή 
οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση του εµ*ορικού ισοζυγίου, λόγω της αυξηµένης ζήτησης 
και, ε*οµένως, αυξηµένων εισαγωγών αγαθών και της αύξησης των εισαγωγών *ου 
*ροέρχονται α*ό τις αυξηµένες τιµές των *ετρελαιοειδών. Το έλλειµµα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών το 2011 αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί α*ό τις άµεσες και 
λοι*ές ε*ενδύσεις.   
 
Το 2011 ως σύνολο, το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναµένεται να 
ανέλθει στο 7% *ερί*ου του ΑΕΠ, λόγω αύξησης στον τουρισµό και της συγκράτησης 
της εγχώριας ζήτησης µετά τα γεγονότα του Ιουλίου 2011.  
 
 

8. Νοµισµατικές Εξελίξεις – Συναλλαγµατική Ισοτιµία – Κεφαλαιαγορά  
 
Η Ευρω*αϊκή Κεντρική Τρά*εζα *ροχώρησε τον Α*ρίλιο και Ιούλιο του 2011 σε δύο 
διαδοχικές αυξήσεις του ε*ιτοκίου κύριας αναχρηµατοδότησης κατά 25 µονάδες βάσης, 
ανεβάζοντας το ε*ιτόκιο στο 1,50%. H αύξηση του ε*ιτοκίου κύριας 
αναχρηµατοδότησης διαφορο*οίησε την στάση αναµονής *ου τηρούσε η Ευρω*αϊκή 
Κεντρική Τρά*εζα α*ό τον Ιούλιο του 2008 ό*ου και µείωσε το ε*ιτόκιο στο 1%. 
Παράλληλα αυξήθηκε και το Euribor 3 µηνών το ο*οίο κυµαίνεται γύρω στο 1,53%. 
Συνέ*εια των αυξήσεων αυτών καθώς και των αυξήσεων του ε*ιτοκίου Euribor, είναι οι 
αυξήσεις των δανειστικών ε*ιτοκίων *ου έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενο ε*ιτόκιο *ου 
συνδέεται µε το ε*ιτόκιο της ΕΚΤ. 
Στην Κύ*ρο τα καταθετικά *ροϊόντα *αρουσίασαν αυξητική τάση *αραµένοντας σε 
ε*ί*εδα *έραν του 4%, *οσοστά τα ο*οία είναι *ολύ υψηλοτέρα σε σύγκριση µε τα 
αντίστοιχα ε*ί*εδα στην Ευρωζώνη. Τα δανειστικά ε*ιτόκια *αρέµειναν σε υψηλά 
ε*ί*εδα, µε το µέσο ε*ιτόκιο για ε*ιχειρηµατικά δάνεια να είναι το υψηλότερο στην 
Ευρωζώνη ενώ αύξηση *αρουσίασε και το µέσο ε*ιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια. Η 
αύξηση των δανειστικών ε*ιτοκίων αντικατο*τρίζει το υψηλό κόστος α*όκτησης 
κεφαλαίων α*ό τις τρά*εζες, το γεγονός ότι οι τρά*εζες είναι *ιο *ροσεκτικές καθώς και 
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την *ροσ*άθεια τους να διατηρήσουν την ε*ικερδότητα τους σε ικανο*οιητικά ε*ί*εδα, 
διευρύνοντας τα *εριθώρια µεταξύ δανειστικών και καταθετικών ε*ιτοκίων.  
Οι *ιστώσεις *ρος τον ιδιωτικό τοµέα συνέχισαν να *αρουσιάζουν ικανο*οιητική 
αύξηση, στα ίδια ε*ί*εδα µε το 2010 αλλά µε χαµηλότερο όµως ρυθµό σε σύγκριση µε τα 
*ροηγούµενα χρόνια. Η ετήσια εκατοστιαία µεταβολή των *ιστώσεων *ρος τον ιδιωτικό 
τοµέα τον Ιούλιο του 2011 ήταν στο 11,8%, ο ρυθµός µεταβολής των *ιστώσεων για 
οικιστικά δάνεια κυµαινόταν στο 9,4%, για καταναλωτικά δάνεια *εριορίστηκε στο 
0,2% και για ε*ιχειρηµατικά δάνεια στο 12%. 
Η αξία του ευρώ *αρουσίασε αύξηση σε σχέση µε το δολάριο ενώ *αράµεινε σταθερό σε 
σχέση τη στερλίνα κατά την διάρκεια του 2011. Συγκεκριµένα, το ευρώ αυξήθηκε α*ό 
1.33 δολάρια ανά ευρώ τον Ιανουάριο του 2010 στο 1.36 δολάρια ανά ευρώ στα µέσα 
Σε*τεµβρίου  του 2011 ενώ *αρέµεινε στις 0.86 στερλίνες ανά ευρώ την ίδια *ερίοδο. 
Οι χρηµαταγορές *αρουσίασαν µείωση α*ό τις αρχές του 2011 µέχρι τα µέσα 
Σε*τεµβρίου του 2011. Στην Αµερική , οι δείκτες Dow Jones και S&P500 *αρουσίασαν 
µείωση 4,8% και 7,7%. Στην Ευρώ*η οι δείκτες DAX, CAC40 και FSTE100 *αρουσίασαν 
µείωση 26%, 25,8% και 14% αντίστοιχα. Στην Ια*ωνία ο δείκτης NIKKEI *αρουσίασε 
µείωση 17,1% και στην Κύ*ρο ο δείκτης FTSE/*MED 100 *αρουσίασε µείωση 38,8%.  
 
 

9. Προο'τικές Κυ'ριακής Οικονοµίας για το 2012  
 
Η οικονοµία της Κύ*ρου αναµένεται να *αρουσιάσει οριακή ε*ιβράδυνση το 2012 και 
να *αρουσιάσει ρυθµό ανά*τυξης της τάξης του 0,2%.  
 
Το εξωτερικό *εριβάλλον αναµένεται να *αραµείνει αρνητικό και το 2012. Το κλίµα 
εµ*ιστοσύνης, οι δηµοσιονοµικές *ροκλήσεις και τις εξελίξεις στον τρα*εζικό τοµέα 
αναµένεται να ε*ιδράσουν αρνητικά στην ανά*τυξη. Σε αντίθεση, οι *ροο*τικές για τον 
τουρισµό και τις άλλες υ*ηρεσίες είναι θετικές. 
 
Α*ό *λευράς *ροσφοράς, η κατασκευαστική βιοµηχανία αναµένεται να συνεχίσει να 
αντιµετω*ίζει *ροκλήσεις, ο τουρισµός αναµένεται να συνεχίσει να *αρουσιάζει 
βελτίωση, ενώ ο ευρύς τοµέας των υ*ηρεσιών αναµένεται να συνεχίσει να α*οτελεί το 
βασικό µοχλό της ανά*τυξης.  
 
Το *οσοστό ανεργίας αναµένεται να *αρουσιάσει µικρή ε*ιδείνωση και να ανέλθει στο 
7,5% του εργατικού δυναµικού. Ο *ληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή (Ε∆ΤΚ), αναµένεται να µειωθεί α*ό το 3,5% το 2011, σε 3% το 2012, 
µε βάση την υ*όθεση για αύξηση των διεθνών τιµών των τροφίµων και των αυξήσεων 
*ου ε*ιβλήθηκαν το 2011 στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος και θα έχουν ε*ίδραση και 
το 2012. Σε συνέχεια του 2011, το έλλειµµα το 2012 στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
αναµένεται να βελτιωθεί και ανέλθει γύρω στο 6,0% *ερί*ου του ΑΕΠ.  
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Συνο*τικά οι *ροβλέψεις του Υ*ουργείου Οικονοµικών φαίνονται στον ακόλουθο 
*ίνακα: 
 
 

 2010 2011 2012 

Ρυθµός Ανά*τυξης (%) 1,1 0,5 0,2 
Πληθωρισµός (%)  2,6 3,5 3,0 
Ανεργία (%)  6,2 7,3 7,5 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) -7,8 -7,0 -6,0 
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ΙV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 
 
1. Έσοδα   
Συνολικά, το *ροσχέδιο του Προϋ*ολογισµού του 2012 *ροβλέ*ει έσοδα, εξαιρουµένων 
των δανείων, ύψους €6.221 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €5.648 εκ. το 
2011. Ο ρυθµός αύξησης των εσόδων το 2012 υ*ολογίζεται να φθάσει το 10,1% σε 
σύγκριση µε την αναµενόµενη οριακή αύξηση ύψους 1% το 2011. 
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Το σύνολο των *ροϋ*ολογιζόµενων *ιστώσεων του Προϋ*ολογισµού του 2012 
εξαιρουµένων των α*ο*ληρωµών των δανείων, ανέρχεται στα €7.536,9 εκ. σε σύγκριση 
µε *ροϋ*ολογιζόµενες δα*άνες ύψους €8.016,4 εκ. το 2011. Η *οσοστιαία µείωση των 
*ροϋ*ολογιζόµενων δα*ανών του 2012 σε σχέση µε τον Προϋ*ολογισµό του 2011 
ανέρχεται σε 6,0% σε σύγκριση µε αύξηση 15,2% *ου *ροϋ*ολογίστηκε τον 
*ροηγούµενο χρόνο.  
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Ο δυναµισµός *ου *αρατηρήθηκε στα κρατικά έσοδα τη διετία 2007-2008 ως 
α*οτέλεσµα της έντονης δραστηριότητας του τοµέα των ακινήτων, δεν διατηρήθηκε, και 
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τα έσοδα *εριορίστηκαν σε χαµηλότερα ε*ί*εδα. Ως *οσοστό του ΑΕΠ *ροϋ*ολογίζεται 
ότι, τα δηµόσια έσοδα12 θα αυξηθούν στο 32,9% σε σύγκριση µε 31,1% το 2011. 

∆ηµόσια Έσοδα 2006-2012 
(εξαιρουµένων των δανείων)
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Οι σηµαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι *ου 
συνολικά *ροϋ*ολογίζονται για το 2012 στα €5.346 εκ. και α*οτελούν το 86% των 
συνολικών εσόδων. Το υ*όλοι*ο 14% των εσόδων, εξαιρουµένων των εισ*ράξεων α*ό 
δάνεια, αφορούν τα µη φορολογικά έσοδα, ό*ως *ωλήσεις αγαθών και υ*ηρεσιών και 
µεταβιβάσεις, *ου για το 2012 *ροϋ*ολογίζονται στα €875 εκ. 

 
Κατανοµή Εσόδων Πρου�ολογισµού 

(�οσοστιαία κατανοµή)
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Κατανοµή Εσόδων Πρου�ολογισµού -€ εκ.

   Άµεσοι Φόροι 
; 2219,7

   Έµµεσοι 
Φόροι ; 3126,2

   Πώληση 
Αγαθών και 
Υ�ηρεσιών; 

255,5
   Ενοίκια και 
∆ικαιώµατα; 

107,8

   Άλλα Έσοδα; 
512,2

 
Τα φορολογικά έσοδα το 2012 *ροβλέ*ονται να *αρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 
10,9% σε σύγκριση µε την υ*ολογιζόµενη αύξηση της τάξης του 3,6% για το 2011.  

Ως *οσοστό του ΑΕΠ *ροϋ*ολογίζεται ότι, τα φορολογικά έσοδα το 2012 θα αυξηθούν 
στο 28,3% σε σύγκριση µε 26,5% το 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αναµενόµενη 
οριακή ανάκαµψη *ου θα σηµειωθεί στο ρυθµό ανά*τυξης της κυ*ριακής οικονοµίας σε 
συνδυασµό µε τις ε*ι*τώσεις σε ετήσια βάση α*ό την εφαρµογή των *ροσφάτων 
φορολογικών νοµοθεσιών ό*ως καταγράφονται στην *αράγραφο 61 της *αρούσας και 
ψηφιστήκαν  στις 26 Αυγούστου 2011 α*ό την Βουλή των Αντι*ροσώ*ων. Ε*ι*ρόσθετα 
των *ιο *άνω αυξητικά ε*ιδρά και η *ροϋ*ολογιζόµενη ε*ί*τωση του νοµοσχεδίου *ου 
                                                 
12 Εξαιρουµένου των εσόδων α�ό δάνεια. 
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εκκρεµεί *ρος ψήφιση και αφορά την αύξηση του κανονικού συντελεστή του ΦΠΑ α*ό 
15% στο 17%. Ως εκ τούτου, οι φόροι α*ό την έµµεση φορολογία,  ως *οσοστό του ΑΕΠ, 
το 2012 *ροϋ*ολογίζονται να ανέλθουν στο 16,5% σε σύγκριση µε 16% το 2011. Τα 
έσοδα α*ό την άµεση φορολογία, ως *οσοστό του ΑΕΠ, *ροϋ*ολογίζονται το 2012 να 
φθάσουν το 11,7% σε σύγκριση µε 10,6% τον *ροηγούµενο χρόνο.  

Φορολογικά Έσοδα 2006-2012 
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   Φορολογικά Έσοδα    Άµεσοι Φόροι    Έµµεσοι Φόροι   
Αναλυτικά, τα έσοδα α*ό την άµεση φορολογία το 2012 *ροβλέ*ονται να 
*αρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 15,6% σε σύγκριση µε την αναµενόµενη οριακή 
αύξηση ύψους 0,9% το 2011. Σε α*όλυτους αριθµούς, το 2012 οι άµεσοι φόροι  
*ροϋ*ολογίζονται να φθάσουν *ερί*ου τα €2.220 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα 
έσοδα ύψους €1.920 εκ. για το 2011. Η *ροϋ*ολογιζόµενη αύξηση των εσόδων α*ό την 
άµεση φορολογία κατά το 2011 *ροβλέ*εται να *ροκύψει λόγω ανάκαµψης των εσόδων 
ως ε*ακόλουθο της *ροβλε*όµενης οριακής ανάκαµψης της κυ*ριακής οικονοµίας σε 
συνδυασµό µε σταδιακή αύξηση της α*ασχόλησης καθώς και λόγω εφαρµογής των 
ακόλουθων νέων φορολογιών: 

• Συνεισφορά 3% των ακαθάριστων α*ολαβών του *ροσω*ικού του 
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα έναντι των συντάξεων (ετήσια ε*ί*τωση €56 
εκ.). 

• Αύξηση του *οσοστού συνεισφοράς για τις χήρες και τα ορφανά κατά 
1,25 *οσοστιαίες µονάδες στο 2% των συντάξιµων α*ολαβών (ετήσια 
ε*ί*τωση €14 εκ.). 

• Έκτακτη κλιµακωτή εισφορά ε*ί των ακαθάριστων α*ολαβών κάθε 
εργαζοµένου και συνταξιούχου *ροσώ*ου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
για 2 χρόνια  (ετήσια ε*ί*τωση €27 εκ.). 

• Αύξηση των συντελεστών και αναθεώρηση των κλιµάκων του φόρου 
ακίνητης *εριουσίας (ετήσια ε*ί*τωση €24 εκ.). 

• Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης της λογιζόµενης διανοµής κερδών 
α*ό 15% σε 17% (ετήσια ε*ί*τωση €15 εκ.). 

• Αύξηση της φορολογίας ε*ί του τόκου των καταθέσεων σε *ιστωτικά 
ιδρύµατα α*ό 10% σε 15% (ετήσια ε*ί*τωση €50 εκ.). 

• Αύξηση του συντελεστή για τον φόρο εισοδήµατος α*ό 30% σε 35% για 
εισοδήµατα *άνω α*ό € 60.000 (ετήσια ε*ί*τωση €5 εκ.). 
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Φορολογικά Έσοδα 2006-2012 
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   Φορολογικά Έσοδα    Άµεσοι Φόροι    Έµµεσοι Φόροι   
Συγκεκριµένα, τα έσοδα α*ό το φόρο εισοδήµατος φυσικών *ροσώ*ων, *ροβλέ*εται να 
αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 6,1% το 2012 και να φθάσουν τα €675 εκ. σε σύγκριση µε 
αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €636 εκ. το 2011 ενώ τα έσοδα α*ό τον εταιρικό φόρο 
*ροβλέ*ονται να αυξηθούν κατά 7% και να φθάσουν τα €730 εκ. σε σύγκριση µε 
αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €677 εκ. το 2011.  

Άµεσοι Φόροι 2006-2012 - € εκ. 
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Τα έσοδα α*ό τους φόρους *εριουσίας13, *ου έχουν άµεση σχέση µε την δραστηριότητα 
του τοµέα των κατασκευών και ακινήτων, *ροϋ*ολογίζονται ότι, το 2012 θα σηµειώσουν 
αύξηση ύψους 43,7% σε σύγκριση µε την υ*ολογιζόµενη µείωση ύψους 25,2% το 2011.  

Ο ρυθµός αύξησης των εσόδων α*ό την έµµεση φορολογία *ροβλέ*εται να ε*ιταχυνθεί 
το 2012 και να φθάσει το 7,8% σε σύγκριση µε υ*ολογιζόµενη αύξηση ύψους 5,5% το 
2011. Η *ροβλε*όµενη ε*ιτάχυνση του ρυθµού αύξησης των έµµεσων φόρων οφείλεται 
κυρίως στην εφαρµογή του αυξηµένου συντελεστή ΦΠΑ α*ό 15% σε 17%, στην εισαγωγή 
µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για την αγορά *ρώτης κατοικίας στη βάση κριτηρίων 
καθώς και λόγω της αναµενόµενης ανάκαµψης της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

                                                 
13Τα έσοδα α�ό τους φόρους �εριουσίας α�οτελούνται κυρίως α�ό τα έσοδα α�ό το φόρο 
κεφαλαιουχικών κερδών. 
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Συγκεκριµένα, τα έσοδα α*ό το ΦΠΑ, *ροβλέ*εται να σηµειώσουν ε*ιτάχυνση και να 
αυξηθούν το 2012 µε ρυθµό ύψους 10,8% σε σύγκριση µε µείωση ύψους 1% τον 
*ροηγούµενο χρόνο και να φθάσουν τα €1.901 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα 
ύψους €1.716 εκ. το 2011. Όσον αφορά τα έσοδα α*ό τους φόρους κατανάλωσης, το 2012 
*ροβλέ*ονται να σηµειώσουν αύξηση της τάξης του 5,6% σε σύγκριση µε αναµενόµενη 
αύξηση της τάξης του 15% το 2011, φθάνοντας έτσι τα €729 εκ. το 2012 σε σύγκριση µε 
€690 εκ. το 2011. 

 
 
Τέλος, τα µη φορολογικά έσοδα *ροϋ*ολογίζονται το 2012 να αυξηθούν στα €875 εκ. σε 
σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €828 εκ. το 2011 σηµειώνοντας αύξηση ύψους 
5,7% λόγω κυρίως της *ροβλε*όµενης αύξησης των δικαιωµάτων διαχείρισης 
αερολιµένων και µαρίνων.  

 
2.   ∆α�άνες     
Το σύνολο των *ροϋ*ολογιζόµενων δα*ανών του *ροσχεδίου του Προϋ*ολογισµού του 
2012, εξαιρουµένων των α*ο*ληρωµών δανείων, ανέρχεται στα €7.536,9 εκ. σε σύγκριση 
µε €8.016,414 εκ. το 2011 σηµειώνοντας έτσι µείωση ύψους 6,0%.   

Οι δηµόσιες δα*άνες, ως *οσοστό του ΑΕΠ, *ροβλέ*εται ότι θα µειωθούν σε σύγκριση 
µε το 2012 και να *εριορισθούν γύρω στο 39,4% α*ό το 44,1% του *ροηγούµενου 
χρόνου. Α*ό την ανάλυση *ροκύ*τει ότι, όλες οι κατηγορίες δα*ανών *αρουσιάζουν 
µείωση ως *οσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριµένα, οι δα*άνες *ροσω*ικού *εριορίζονται στο 
14,5% το 2012 α*ό το 15,1% τον *ροηγούµενο χρόνο λόγω κατάργησης αριθµού κενών 
θέσεων. Συγκεκριµένα σε *ερί*τωση *ου ληφθούν υ*όψη οι συνεισφορές (έκτακτη και 
µόνιµη) καθώς και η αύξηση της συνεισφοράς για τις συντάξεις των χήρων και ορφανών 
τότε οι δα*άνες *ροσω*ικού *εριορίζονται, ως *οσοστό του ΑΕΠ, *εραιτέρω στο 13,9%. 
                                                 
14 Το σύνολο των �ροϋ�ολογιζόµενων �ιστώσεων του 2010 �εριλαµβάνει τις �ιστώσεις �ου έχουν 
εγκριθεί µε τους �ερί Συµ�ληρωµατικούς Νόµους. 



 38 

Όσον αφορά τις µεταβιβάσεις λόγω κυρίως της *ερίληψης µειωµένων *ρονοιών στα 
*λαίσια της κοινωνικής στόχευσης µειώνονται, ως *οσοστό του ΑΕΠ, στο 12,0% α*ό το 
13,9%. 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  2006 - 2012 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)
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Η µεγαλύτερη κατηγορία δα*ανών του δηµοσίου, οι δα*άνες *ροσω*ικού *ου 
*εριλαµβάνουν και τις συντάξεις και τα φιλοδωρήµατα, υ*ολογίζονται να ανέλθουν 
στα €2.828 εκ. σε σύγκριση µε €2.745 εκ. το 2011 σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 
3,0%. Αναλυτικότερα, το 2012 οι α*ολαβές *ροσω*ικού αυξάνονται οριακά µε *οσοστό 
ύψους 0,9% σε σύγκριση µε τον *ροηγούµενο χρόνο λόγω κατάργησης αριθµού κενών 
θέσεων. Ενώ οι συντάξεις και τα φιλοδωρήµατα αυξάνονται µε ψηλότερο ρυθµό ύψους 
12,5% λόγω αύξησης του αριθµού των αναµενόµενων αφυ*ηρετήσεων.     

Η δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία δα*ανών είναι οι µεταβιβαστικές *ληρωµές *ου 
α*οτελούνται κυρίως α*ό τις κοινωνικές *αροχές, τις χορηγίες *ρος τους ηµικρατικούς 
οργανισµούς και τις Αρχές Το*ικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά *ρος τα 
Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 2012 η *ιο *άνω κατηγορία *ροβλέ*εται να 
µειωθεί µε ρυθµό ύψους 10,6% και να φθάσει τα €2.259 εκ. σε σύγκριση µε €2.529 εκ. το 
2011 λόγω στόχευσης των κοινωνικών *αροχών και *ερίληψης χαµηλότερων χορηγιών 
για τους ηµικρατικούς οργανισµούς και τις Αρχές Το*ικής Αυτοδιοίκησης. Οι 
κοινωνικές *αροχές *ροϋ*ολογίζονται στα €1.111 εκ. σε σύγκριση µε €1.302 εκ. τον 
*ροηγούµενο χρόνο σηµειώνοντας ρυθµό µείωσης ύψους 14,7%.  

Οι υ*όλοι*ες κατηγορίες δα*ανών αφορούν τις λειτουργικές δα*άνες, τις 
κεφαλαιουχικές δα*άνες και τις *ληρωµές τόκων.  

Οι λειτουργικές δα*άνες *ροβλέ*ονται να *εριορισθούν στα €1.132 εκ. το 2012 σε 
σύγκριση µε €1.271 εκ. το 2011 σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 10,9% λόγω κυρίως 
της κατάργησης του σχεδίου ε*ιστροφής ΦΠΑ για την *ρώτη κατοικία.   
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Οι  κεφαλαιουχικές δα*άνες αναµένεται να διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά ε*ί*εδα και  
*ροϋ*ολογίζονται το 2012 στα €705 εκ. σε σύγκριση µε €840 εκ. το 2011. Η µείωση του 
*ροϋ*ολογιζόµενου ύψους των κεφαλαιουχικών δα*ανών στα ε*ί*εδα *ριν το 2009 
είναι α*οτέλεσµα της σταδιακής α*όσυρσης των µέτρων τόνωσης της οικονοµίας *ου 
*ροωθήθηκαν στα *λαίσια του Ευρω*αϊκού Προγράµµατος Οικονοµικής Ανάκαµψης 
και ε*αναφοράς του σε διατηρήσιµα ε*ί*εδα λαµβανοµένου υ*όψη της δυναµικότητας 
της οικονοµίας. 

 

 
 

Οι δα*άνες τόκων *ροϋ*ολογίζονται για το 2012  να µειωθούν οριακά κατά 3,3% και να 
*εριορισθούν στα €611 εκ. σε σύγκριση µε €632 εκ. το 2011 λόγω µείωσης του µέσου 
κόστους εξυ*ηρέτησης του δηµόσιου χρέους.  
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Συνολικές ∆αάνες (Οικονοµική Ανάλυση) 2010 - 2014 
 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12 2014 2014/13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 168,6 244,3 44,9 263,1 7,7 242,4 -7,9 240,2 -0,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 366,1 6,0 354,3 -3,2 358,2 1,1 365,5 2,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 307,1 376,6 -144.536,8 339,4 -9,9 296,5 -12,6 291,0 -1,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ 315,4 333,5 5,8 320,3 -4,0 324,4 1,3 333,2 2,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 45,5 52,8 16,2 48,6 -8,0 45,4 -6,6 45,1 -0,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 808,0 887,0 9,8 869,8 -1,9 898,2 3,3 937,3 4,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 721,3 803,7 11,4 728,8 -9,3 723,3 -0,8 703,1 -2,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 75,8 83,3 9,8 87,1 4,7 85,7 -1,7 85,9 0,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.949,5 3.543,7 20,1 3.829,2 8,1 4.601,1 20,2 3.773,0 -18,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.049,7 1.113,5 6,1 1.080,4 -3,0 1.128,8 4,5 1.166,3 3,3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 360,6 412,7 14,4 367,3 -11,0 344,6 -6,2 325,2 -5,6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 571,5 643,6 12,6 636,4 -1,1 651,2 2,3 667,6 2,5

ΣΥΝΟΛΟ 7.718,2 8.860,7 14,8 8.924,9 0,7 9.699,9 8,7 8.933,3 -7,9  
2.1 Κοινωνικές Παροχές – ∆α�άνες 

Μέσα στα *λαίσια της οικονοµικής *ολιτικής της κυβέρνησης για  εξυγίανση των 
δηµοσίων οικονοµικών και συνεχή βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και  κυρίως των 
ευ*αθών οµάδων του *ληθυσµού οι κοινωνικές *αροχές (δηλαδή τα άµεσα χορηγήµατα 
*ρος τους δικαιούχους) στοχεύονται. Στο *ροσχέδιο του *ροϋ*ολογισµού του 2012 οι 
κοινωνικές *αροχές µειώνονται µε ρυθµό ύψους 14,7%. Σε α*όλυτους αριθµούς 
*ροβλέ*εται να φτάσουν στα €1.111 εκ. σε σύγκριση µε €1.302 εκ. τον *ροηγούµενο 
χρόνο. 

Κοινωνικές Παροχές 2005-2011 - € εκ. 
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Κοινωνικές Παροχές 2006-2012 - € εκ. 
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2.2 Κατανοµή ∆α�ανών κατά Υ�ουργείο 

Η κατανοµή των δα*ανών κατά Υ*ουργείο έγινε λαµβάνοντας υ*όψη το κοινωνικό και 
ανα*τυξιακό όφελος στη βάση *ροτεραιοτήτων *ολιτικής µέσα στα *εριοριστικά 
*λαίσια *ου *ροκύ*τουν α*ό τις ε*ι*τώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης.  

Οι συνολικές δα*άνες του *ροτεινόµενου Προϋ*ολογισµού κατά Υ*ουργείο 
(*εριλαµβανοµένων και των α*ο*ληρωµών), ό*ως *αρουσιάζονται στον ακόλουθο 
*ίνακα, *ροβλέ*ονται να αυξηθούν οριακά µε ρυθµό ύψους 0,7% και να φθάσουν τα 
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€8.925 εκ. σε σύγκριση µε €8.861 εκ. το 2011. Η  συγκράτηση του ρυθµού αύξησης των 
*ροϋ*ολογιζόµενων δα*ανών του 2012 σε σχέση µε το 2011 οφείλεται: 

(α) στη µείωση των λειτουργικών δα*ανών κατά 10,9%, 
(β) στη µείωση των µεταβιβάσεων κατά 10,6%, 
(γ) στη µείωση των κεφαλαιουχικών δα*ανών κατά 16,7%, και 
(δ) στη µείωση της εξυ*ηρέτησης του δηµόσιου χρέους κατά 3,3%. 

 
Συνολικές ∆αάνες κατά Υουργείο 2010 - 2012 

 
2010 2011 2011/10 2012 2012/11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋ�. % Προϋ�. %
€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.

ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 168,6 244,3 44,9 263,1 7,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 366,1 6,0 354,3 -3,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 307,1 376,6 -144.536,8 339,4 -9,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ 315,4 333,5 5,8 320,3 -4,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 45,5 52,8 16,2 48,6 -8,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 808,0 887,0 9,8 869,8 -1,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 721,3 803,7 11,4 728,8 -9,3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 75,8 83,3 9,8 87,1 4,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.949,5 3.543,7 20,1 3.829,2 8,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.049,7 1.113,5 6,1 1.080,4 -3,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 360,6 412,7 14,4 367,3 -11,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 571,5 643,6 12,6 636,4 -1,1

ΣΥΝΟΛΟ 7.718,2 8.860,7 14,8 8.924,9 0,7   
 
2.2.1 Πάγιες ∆αάνες 

Οι *άγιες δα*άνες κατά το 2012 *ροβλέ*ονται να αυξηθούν µε *οσοστό ύψους 31,3% 
και να φθάσουν τα €2.600,7 εκ. σε σύγκριση µε €1.981 εκ. το 2011.  Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται στις αυξηµένες α*ο*ληρωµές δανείων. 
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Πάγιες ∆αάνες κατά Υουργείο 2010 - 2012 
 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋ�. % Προϋ�. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 11,9 10,6 -10,4 10,7 0,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,1 0,1 1,2 0,1 13,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 0,1 0,1 0,0 0,1 20,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.692,1 1.966,6 16,2 2.586,4 31,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ 2,9 3,3 14,5 3,3 0,1

ΣΥΝΟΛΟ 1.707,0 1.980,8 16,0 2.600,7 31,3
 

 

2.2.2 Τακτικές ∆αάνες 

Οι Τακτικές ∆α*άνες κατά Υ*ουργείο, ό*ως *αρουσιάζονται στον *ίνακα *ου 
ακολουθεί *ροβλέ*ονται, να µειωθούν µε ρυθµό ύψους 5,8% και να φθάσουν τα €5.352 
εκ. σε σύγκριση µε €5.679 εκ. το 2011. Τις µεγαλύτερες µειώσεις *αρουσιάζουν τα 
Υ*ουργεία Οικονοµικών, Εσωτερικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
και Άµυνας µε ρυθµούς  ύψους  -16,9%,  -10,1% , -7,8% και -3,2% αντίστοιχα.  

Η µείωση *ου *αρουσιάζει το Υ*ουργείο Οικονοµικών οφείλεται στη  *ερίληψη 
µειωµένης *ρόνοιας για τις κοινωνικές *αροχές στα *λαίσια της κοινωνικής στόχευσης 
και κατάργηση της ειδικής χορηγίας για την αγορά/ανέγερση κατοικίας και για τις 
διάφορες χορηγίες *ου *αραχωρούνται σε συγκεκριµένους ηµικρατικούς οργανισµούς 
ενώ η µείωση *ου *αρουσιάζει το Υ*ουργείο Εσωτερικών οφείλεται στις µειωµένες 
*ρόνοιες *ου *εριληφθήκαν για χορηγίες *ρος ηµικρατικούς οργανισµούς και Αρχές 
Το*ικής Αυτοδιοίκησης  καθώς και των διαφόρων στεγαστικών σχεδίων ε*ίσης *λαίσια 
της κοινωνικής στόχευσης. Η µείωση *ου *αρουσιάζει το Υ*ουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος οφείλεται κυρίως στη µειωµένη *ρόνοια για αγορά ύδατος.  

Τα υ*όλοι*α Υ*ουργεία µε εξαίρεση τα Ανεξάρτητα Γραφεία/Υ*ηρεσίες, και το 
Υ*ουργείο Εξωτερικών *ου *αρουσιάζουν αυξήσεις ύψους 7,0% και 6,0% λόγω της 
µεταφοράς των *ιστώσεων της Γραµµατείας της Προεδρίας της ΕΕ α*ό το Κεφάλαιο του 
*ροϋ*ολογισµού «Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο» στο Κεφάλαιο του Γραφείου 
Προγραµµατισµού καθώς και λόγω  *ερίληψης *ρόσθετων *ιστώσεων για την *ροεδρία 
του Συµβουλίου της ΕΕ  και λόγω ίδρυσης νέων *ρεσβειών *αρουσιάζουν είτε 
µικρότερες µειώσεις *ου κυµαίνονται α*ό -0,7%  έως -2,4% είτε *αρουσιάζουν οριακές 
αυξήσεις *ου κυµαίνονται α*ό 0,1% έως 0,7%.  

Συγκεκριµένα το Υ*ουργείο Συγκοινωνιών και Έργων *αρουσιάζει µείωση της τάξης 
του -2,4% λόγω µη *ερίληψη *ρόνοιας για το Σχέδιο Α*όσυρσης Παλαιών Οχηµάτων 
καθώς και λόγω *ερίληψης µειωµένων *ιστώσεων για τις συντηρήσεις δρόµων και 
αγοράς υ*ηρεσιών ενώ το Υ*ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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*αρουσιάζει µείωση της τάξης του -1,7% λόγω  µειωµένης *ρόνοιας *ου *εριλήφθηκε 
για τα δηµόσια βοηθήµατα µέσα στα *λαίσια της κοινωνικής στόχευσης. Η µείωση *ου  
*αρουσιάζει το Υ*ουργείο Εµ*ορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού είναι  της τάξης του -
1,1% λόγω µειωµένων *ρονοιών  *ου *εριλήφθησαν για τις  λειτουργικές δα*άνες. To 
Υ*ουργείο Υγείας *αρουσιάζει οριακή µείωση της τάξης του -0,7%. 

Τα Υ*ουργεία ∆ικαιοσύνης, και Παιδείας και Πολιτισµού *αρουσιάζουν οριακές 
αυξήσεις ύψους 0,7% και  0,1% αντίστοιχα. 

Τακτικές ∆α�άνες κατά Υ�ουργείο 2010 - 2012 
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 / 1 0 2 0 1 2 2 0 1 2 / 1 1

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ρ α γ µ . Π ρ ο ϋ � . % Π ρ ο ϋ � . %
€  ε κ . €  ε κ . Μ ε τ α β . Ε υ ρ ώ Μ ε τ α β .

A N E Ξ A P T H T Α  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α /  
Y Π H P E Σ I E Σ 1 2 3 , 6 1 5 6 , 8 2 6 , 9 1 6 7 , 7 7 , 0
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Α Μ Υ Ν Α Σ 3 4 5 , 5 3 6 6 , 1 6 , 0 3 5 4 , 3 - 3 , 2
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ,  Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν  
Π Ο Ρ Ω Ν  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ 2 2 2 , 2 2 5 1 , 1 1 3 , 0 2 3 1 , 6 - 7 , 8

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  ∆ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ  Κ Α Ι  
∆ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ Α Ξ Ε Ω Σ 2 7 2 , 6 3 0 2 , 7 1 1 , 0 3 0 4 , 7 0 , 7
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ ,  
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ 2 2 , 0 2 6 , 8 2 1 , 7 2 6 , 5 - 1 , 2

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Κ Α Ι  
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν 7 8 9 , 4 8 5 8 , 7 8 , 8 8 4 3 , 8 - 1 , 7
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν 4 6 4 , 4 4 8 0 , 7 3 , 5 4 3 2 , 1 - 1 0 , 1
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν 7 3 , 3 7 8 , 6 7 , 2 8 3 , 3 6 , 0
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν 1 . 1 9 8 , 6 1 . 4 2 3 , 7 1 8 , 8 1 . 1 8 3 , 1 - 1 6 , 9
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Α Ι ∆ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ 8 0 2 , 7 8 5 2 , 9 6 , 2 8 5 3 , 7 0 , 1
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν  Κ Α Ι  
Ε Ρ Γ Ω Ν 2 3 9 , 1 2 7 2 , 8 1 4 , 1 2 6 6 , 3 - 2 , 4
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ 5 5 5 , 7 6 0 8 , 9 9 , 6 6 0 4 , 5 - 0 , 7

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5 . 1 0 9 , 2 5 . 6 7 9 , 5 1 1 , 2 5 . 3 5 1 , 6 - 5 , 8   
2.2.3 Ανατυξιακές ∆αάνες    
 
Οι ανα*τυξιακές δα*άνες για το 2012 *ροϋ*ολογίζονται στα €972,5 εκ. σε σύγκριση µε 
€1.200 εκ. το 2011 *αρουσιάζοντας  µείωση της  τάξης του -19,0%. Ο λόγος είναι ότι 
µεγάλα ανα*τυξιακά έργα κυρίως οδικά έργα έχουν ολοκληρωθεί ό*ως η 
ανακαίνιση/ανά*λαση της λεωφόρου Αρχαγγέλου ενώ αλλά κτιριολογικά και οδικά 
έργα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης τους ό*ως το κτίριο της Προεδρίας της 
ΕΕ, το κτίριο  της Πολεοδοµίας και Οικήσεως, οι έξι λωρίδες, ο κυκλικός κόµβος του ΓΣΠ 
και άλλα. 

Αναλυτικά, τη µεγαλύτερη µείωση *αρουσιάζει το Υ*ουργείο Οικονοµικών το -61,1% 
λόγω µη *ερίληψης *ρόνοιας για την αγορά αξιόγραφων αφού δηµιουργήθηκε Ταµείο 
Ε*ενδύσεων. Ακολουθεί το Υ*ουργείο ∆ικαιοσύνης  το ο*οίο *αρουσιάζει µείωση της 
τάξης του -49,5% λόγω ολοκλήρωσης µεγάλου µέρους του κτιριολογικού  *ρογράµµατος 
τόσο της αστυνοµίας όσο και της *υροσβεστικής και των φυλακών. Το Υ*ουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων *αρουσιάζει µείωση της τάξης του -28,5% κυρίως λόγω της 
α*ο*ερατώσεις µεγάλων οδικών και κτιριολογικών έργων.  

Μικρότερη µείωση *αρουσιάζει το Υ*ουργείο Εξωτερικών της τάξης του -18,2% κυρίως 
λόγω ολοκλήρωσης της αγοράς του εξο*λισµού για την εκτύ*ωση θεωρήσεων εισόδου 
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και ακολουθούν τα Υ*ουργεία Εµ*ορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού και Παιδείας και 
Πολιτισµού µε µειώσεις της τάξης του -15,0% και -13,0% αντίστοιχα. Η µείωση στο 
Υ*ουργείο Εµ*ορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού οφείλεται στη µείωση όλων γενικά 
των λειτουργικών και άλλων δα*ανών στα *λαίσια *ερισυλλογής  ενώ για το Υ*ουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού οφείλεται στη µειωµένη *ρόνοια *ου *εριλήφθηκε για το 
κτιριολογικό *ρόγραµµα των σχολείων και στη χορηγία στα Πανε*ιστήµια.  

Η µείωση για το Υ*ουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κυµαίνεται  
στο -14,1% λόγω µη *ερίληψης *ρόνοιας για τα Αστικά Συµβούλια Α*οχετεύσεως ενώ 
το Υ*ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων *αρουσιάζει µείωση της τάξης του 
-8,1% λόγω κυρίως της συµ*ερίληψης µέρους της *ρόνοιας για *ροώθηση δράσεων για 
αντιµετώ*ισης της ανεργίας και τόνωσης της α*ασχόλησης σε συγκεντρωτικό κονδύλι 
του Γραφείου Προγραµµατισµού. Το Υ*ουργείο Υγείας *αρουσιάζει µείωση της τάξης 
του -8,2% λόγω α*ο*ερατώσεις της διαµόρφωσης των φαρµακευτικών εργαστηρίων σε 
γραφεία καθώς και λόγω µειωµένης *ρονοίας για το ΓΕΣΥ για την αναδιοργάνωση και 
αυτονόµηση των  Νοσοκοµείων. Τέλος, η µείωση στο Υ*ουργείο Εσωτερικών ανέρχεται 
στο 8,1% λόγω *ερίληψης µειωµένης *ρόνοιας για το αγροτικό οδικό δίκτυο και το 
κτιριολογικό *ρόγραµµα των κοινοτήτων και λόγω α*ο*εράτωσης *ολεοδοµικών 
οδικών και άλλων έργων καθώς και λόγω *ερίληψης *ιστώσεων µεγάλων ανα*τυξιακών 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο συγκεντρωτικό κονδύλι του Γραφείου 
Προγραµµατισµού. 

Αναλυτικά οι Ανα*τυξιακές ∆α*άνες κατά Υ*ουργείο έχουν ως ακολούθως: 

Ανατυξιακές ∆αάνες κατά Υουργείο 2010 - 2012 
 

2010 2011 2011 /1 0 2012 2012 /11
ΥΠ Ο ΥΡ ΓΕ ΙΟ Π ρα γµ . Π ρο ϋ� . % Π ρο ϋ� . %

€  εκ . €  εκ . Μ ετα β . Ε υρώ Μ ετα β .
A N EΞA PTH TΑ  
ΓΡΑ Φ Ε ΙΑ /YΠ H P EΣ IE Σ

33 ,1 76 ,8 1 31 ,9 8 4 ,7 1 0 ,2
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕ ΙΟ  Α Μ ΥΝ Α Σ 0 ,0 0 ,0 13 ,8 0 ,0 -99 ,5
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕ ΙΟ  ΓΕΩ Ρ Γ ΙΑ Σ , 
Φ Υ Σ ΙΚ ΩΝ  Π Ο ΡΩΝ  Κ Α Ι 

84 ,8 1 25 ,5 47 ,9 107 ,8 -14 ,1
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕ ΙΟ  ∆ ΙΚ Α ΙΟ ΣΥΝ Η Σ  
Κ Α Ι ∆ ΗΜ Ο Σ ΙΑ Σ  ΤΑ Ξ ΕΩ Σ

42 ,7 30 ,9 -2 7 ,7 1 5 ,6 -49 ,5
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕ ΙΟ  ΕΜ Π Ο Ρ ΙΟ Υ , 
Β ΙΟΜ Η ΧΑ Ν ΙΑ Σ  Κ Α Ι 

23 ,4 2 6 ,0 11 ,0 2 2 ,1 -15 ,0
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕ ΙΟ  Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ Σ  Κ Α Ι 
Κ Ο ΙΝ ΩΝ ΙΚ Ω Ν  

18 ,5 28 ,2 52 ,2 2 5 ,9 -8 ,1
ΥΠ Ο ΥΡ ΓΕ ΙΟ  Ε ΣΩ Τ Ε Ρ ΙΚ ΩΝ 256 ,8 322 ,8 25 ,7 296 ,6 -8 ,1
ΥΠ Ο ΥΡ ΓΕ ΙΟ  Ε ΞΩ Τ ΕΡ ΙΚ ΩΝ 2 ,5 4 ,7 87 ,2 3 ,8 -18 ,2
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕ ΙΟ  Ο ΙΚ Ο Ν ΟΜ ΙΚ Ω Ν 58 ,8 153 ,3 160 ,9 5 9 ,7 -61 ,1
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕ ΙΟ  Π Α Ι∆ Ε ΙΑ Σ  Κ Α Ι 
Π Ο Λ ΙΤ ΙΣΜ Ο Υ

246 ,9 260 ,7 5 ,6 226 ,7 -13 ,0
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕ ΙΟ  
Σ Υ ΓΚ Ο ΙΝ ΩΝ ΙΩ Ν  Κ Α Ι Ε Ρ ΓΩ Ν

118 ,5 136 ,6 15 ,2 9 7 ,6 -28 ,5
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕ ΙΟ  Υ ΓΕ ΙΑ Σ 15 ,7 34 ,7 1 20 ,8 3 1 ,9 -8 ,2

Σ ΥΝ ΟΛ Ο 902 ,0 1 .20 0 ,3 33 ,1 972 ,5 -19 ,0   
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3. ∆ηµοσιονοµικές Προβλέψεις για το 2012 
Για υλο*οίηση των δηµοσιονοµικών στόχων και ικανο*οίηση των δηµοσιονοµικών 
δεσµεύσεων της Κυ*ριακής ∆ηµοκρατίας ό*ως *ροκύ*τουν α*ό τη Σύσταση του 
Συµβουλίου Υ*ουργών Οικονοµικών και το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανά*τυξης της 
Ε.Ε., η Κυβέρνηση µετά α*ό διαβουλεύσεις µε τα *ολιτικά κόµµατα και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις *ροχώρησε στην ετοιµασία του *ρώτου *ακέτου µέτρων, το 
ο*οίο εγκρίθηκε α*ό το Υ*ουργικό Συµβούλιο στις 9 Αυγούστου 2011. Μέρος του 
*ακέτου έχει ήδη ψηφισθεί α*ό τη Βουλή των Αντι*ροσώ*ων στις 26 Αυγούστου 2011 µε 
κά*οιες µικρές διαφορο*οιήσεις. Τα µέτρα *ου έχουν ψηφισθεί είναι τα ακόλουθα:  

• Συνεισφορά 3% ε*ί των ακαθάριστων α*ολαβών του *ροσω*ικού του ευρύτερου 
∆ηµόσιου Τοµέα έναντι των συντάξεων.  

• Αύξηση του *οσοστού συνεισφοράς για τις χήρες και τα ορφανά κατά 1,25 
*οσοστιαίες µονάδες στο 2% των συντάξιµων α*ολαβών.  

• Έκτακτη κλιµακωτή εισφορά ε*ί των ακαθάριστων α*ολαβών κάθε εργαζοµένου 
και συνταξιούχου *ροσώ*ου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για δύο χρόνια.   

• Ένταξη των νεοεισερχοµένων στο Ταµείο Συντάξεων των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (κατάργηση των ε*αγγελµατικών σχεδίων) του δηµόσιου και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

• Αύξηση των συντελεστών και αναθεώρηση των κλιµάκων του φόρου ακίνητης 
*εριουσίας. 

• Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης της λογιζόµενης διανοµής κερδών α*ό 
15% σε 17%. 

• Αύξηση της φορολογίας ε*ί του τόκου των καταθέσεων σε *ιστωτικά ιδρύµατα 
α*ό 10% σε 15%. 

• Εισαγωγή τέλους για όλες τις εγγεγραµµένες εταιρείες ύψους €350 και σε 
*ερί*τωση µη καταβολής του διαγραφή της εταιρείας. Το τέλος ε*ανεγγραφής 
της εταιρείας αυξάνεται στα €500. 

• Αύξηση του συντελεστή για το φόρο εισοδήµατος α*ό 30% σε 35% για 
εισοδήµατα *άνω α*ό € 60.000. 

Συνολικά, η δηµοσιονοµική ε*ί*τωση των µέτρων *ου έχουν εγκριθεί α*ό τη Βουλή των 
Αντι*ροσώ*ων υ*ολογίζεται *ερί*ου στα €180 εκ. ή ως *οσοστό του ΑΕΠ γύρω στο 1%, 
η ο*οία δεν είναι ε*αρκής για την υλο*οίηση των δηµοσιονοµικών στόχων. 

Ως εκ τούτου για τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κάτω α* το 3% το 2012, 
ετοιµάσθηκε ένας αυστηρά *εριοριστικός *ροϋ*ολογισµός και *εριλήφθησαν σ’ αυτόν 
σειρά µέτρων κυρίως στο σκέλος των δα*ανών µε στόχο την ε*ίτευξη των 
δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων του κράτους.  
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Με βάση τα *ιο *άνω το *ροσχέδιο του νοµοσχεδίου του Προϋ*ολογισµού του 2012 *ου 
ετοιµάσθηκε έχει καθαρά *εριοριστικό χαρακτήρα και δύναται να χαρακτηρισθεί 
αυστηρό ιδιαίτερα όσον αφορά το ύψος των *ροτεινόµενων *ιστώσεων για τις 
λειτουργικές και άλλες βασικά ανελαστικές δα*άνες. Πέραν τούτου *εριλήφθησαν και 
άλλες ε*ιµέρους ρυθµίσεις οι κυριότερες των ο*οίων είναι: 

• Εισαγωγή *ρόνοιας για τη θεσµοθέτηση του τριετούς δεσµευτικού 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου στο ο*οίο καθορίζονται ανώτατες οροφές δα*ανών 
ανά Υ*ουργείο/Ανεξάρτητη Υ*ηρεσία για τα έτη 2012-14. 

• Περίληψη *ρόνοιας για µείωση των κλιµάκων εισδοχής κατά 10%.    
• Κατάργηση 939 κενών θέσεων στα Υ*ουργεία/Τµήµατα έναντι των ο*οίων 

υ*ηρετούν έκτακτοι υ*άλληλοι αορίστου ή καθορισµένου χρόνου. 
• Μείωση των *ρονοιών των κοινωνικών *αροχών κατά 10% σε σύγκριση µε τη 

εκτιµηµένη δα*άνη του 2011. 
• Εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων για καλύτερη στόχευση των κοινωνικών 

σχεδίων του ε*ιδόµατος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας.  
 

Με βάση τον *ροτεινόµενο Προϋ*ολογισµό του 2012 και του Μ∆Π 2012-2014, το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα *ροϋ*ολογίζεται το 2012 να *εριορισθεί στο 2,8% του ΑΕΠ σε 
σύγκριση µε έλλειµµα ύψους 6½% το 2011 ικανο*οιώντας έτσι τις διακηρυχθείσες 
δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και συµβάλλοντας έτσι στην α*οφυγή τυχόν *εραιτέρω 
αρνητικών εξελίξεων. Σηµειώνεται ότι στον *ροτεινόµενο *ροσχέδιο του 
Προϋ*ολογισµού λήφθηκαν υ*όψη: 

(α) το σύνολό των νοµοσχεδίων *ου εγκρίθηκαν µε το *ρώτο *ακέτο µέτρων, 

(β) οι ε*ι*τώσεις α*ό την εφαρµογή των µέτρων του δεύτερου *ακέτου, και 

(γ) η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ α*ό 15% σε 17% εφόσον το νοµοσχέδιο έχει 
ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντι*ροσώ*ων και εκκρεµεί η ψήφισή του.  

Με βάση το Μεσο*ρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, το 2013 και 2014 το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα *ροβλέ*εται να κυµανθεί γύρω στο 2,1% και 2% του ΑΕΠ αντίστοιχα.   

Με την εφαρµογή των *ιο *άνω, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δύναται να *εριοριστεί 
γύρω στο 2,8% του ΑΕΠ το 2012. 

Παράλληλα, το δηµόσιο χρέος *ροβλέ*εται το 2012 σε α*όλυτους αριθµούς να αυξηθεί 
*ερί*ου κατά €590 εκ. και να φθάσει τα €12.485 εκ. σε σύγκριση µε €11.898 εκ. *ου 
υ*ολογίζεται για το 2011. Ως *οσοστό του ΑΕΠ, το δηµόσιο χρέος υ*ολογίζεται το 2012 
να φθάσει γύρω στο 66,6% σε σύγκριση µε 65,5% τον *ροηγούµενο χρόνο. Η αυξητική 
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*ορεία του δηµόσιου χρέους, ως *οσοστό του ΑΕΠ, *ροβλέ*εται να αναστραφεί και να 
αρχίσει να *αρουσιάζει µείωση α*ό το 2013 και να *εριορισθεί στο 66,5% και 
ακολούθως στο 65,7% το 2014.  

4.  Μεσο�ρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Μ∆Π) 2012-14 
Το Συµβούλιο Υ*ουργών Οικονοµικών της Ε.Ε. στη σύσταση *ου έκδωσε στα *λαίσια 
της διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράµµατος Σταθερότητας 2010-2014 ζήτησε την 
εισαγωγή ενός Μ∆Π *ου θα καθορίζει τα ανώτατα όρια δα*ανών κατά Υ*ουργείο. 
Παράλληλα, τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Ε*ιτρο*ής Οικονοµικών και 
Προϋ*ολογισµού ζήτησαν ό*ως ο Προϋ*ολογισµός του 2012 ετοιµασθεί σε τριετή βάση 
καθορίζοντας έτσι ένα Μ∆Π.   

Στα *λαίσια εκσυγχρονισµού της διαδικασίας κατάρτισης του ετήσιου Προϋ*ολογισµού 
και βελτίωσης της *οιότητας των δηµοσίων οικονοµικών το Υ*ουργικό Συµβούλιο το 
2006 έγκρινε την εισαγωγή ενός Μεσο*ρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου 
ταυτόχρονα µε την ετοιµασία του ετήσιου *ροϋ*ολογισµού.  

Το Μ∆Π είναι το εργαλείο *ου συνδέει τους µεσο*ρόθεσµους στόχους *ολιτικής της 
κυβέρνησης µε την ετήσια διαδικασία κατάρτισης του Προϋ*ολογισµού και ε*ιδιώκεται 
η βελτίωση των δηµόσιων οικονοµικών µέσω και της ανακατανοµής των δα*ανών. 
Παράλληλα, γίνεται συσχετισµός των δηµοσιονοµικών στόχων καθορίζοντας έτσι το 
συνολικό *λαίσιο των δηµοσιονοµικών *ροο*τικών. 

Όσον αφορά τις δα*άνες και σύµφωνα µε τις *ροτάσεις *ου υ*έβαλαν τα 
Υ*ουργεία/Τµήµατα/Ανεξάρτητες Υ*ηρεσίες λαµβάνοντας υ*όψη τις δεσµεύσεις τους 
για την ε*όµενη τριετία, καθώς και το *λαίσιο *ολιτικής οι συνολικές δα*άνες  κατά  
Υ*ουργείο έχουν ως ακολούθως:  

Συνολικές ∆αάνες κατά Υουργείο 2010 – 2014 
 
 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12 2014 2014/13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 168,6 244,3 44,9 263,1 7,7 242,4 -7,9 240,2 -0,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 366,1 6,0 354,3 -3,2 358,2 1,1 365,5 2,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 307,1 376,6 -144.536,8 339,4 -9,9 296,5 -12,6 291,0 -1,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ 315,4 333,5 5,8 320,3 -4,0 324,4 1,3 333,2 2,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 45,5 52,8 16,2 48,6 -8,0 45,4 -6,6 45,1 -0,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 808,0 887,0 9,8 869,8 -1,9 898,2 3,3 937,3 4,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 721,3 803,7 11,4 728,8 -9,3 723,3 -0,8 703,1 -2,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 75,8 83,3 9,8 87,1 4,7 85,7 -1,7 85,9 0,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.949,5 3.543,7 20,1 3.829,2 8,1 4.601,1 20,2 3.773,0 -18,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.049,7 1.113,5 6,1 1.080,4 -3,0 1.128,8 4,5 1.166,3 3,3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 360,6 412,7 14,4 367,3 -11,0 344,6 -6,2 325,2 -5,6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 571,5 643,6 12,6 636,4 -1,1 651,2 2,3 667,6 2,5

ΣΥΝΟΛΟ 7.718,2 8.860,7 14,8 8.924,9 0,7 9.699,9 8,7 8.933,3 -7,9  
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Σύµφωνα µε τον *ιο *άνω *ίνακα σε α*όλυτους αριθµούς οι συνολικές δα*άνες για τα 
έτη 2013 και 2014, θα ανέλθουν στα €9.700 εκ. και €8.933 εκ. σηµειώνοντας αύξηση 
ύψους 8,7% και µείωση ύψους 7,9% αντίστοιχα.  

Οι τακτικές δα*άνες  κατά Υ*ουργείο, ό*ως *αρουσιάζονται στον *ίνακα *ου 
ακολουθεί *ροβλέ*ονται, να αυξηθούν  µε ρυθµό ύψους 1,1% και 2,4% το 2013 και 2014 
και να φθάσουν σε α*όλυτους αριθµούς τα €5.410 εκ. και τα €5.541 εκ. αντίστοιχα. Τις 
µεγαλύτερες αυξήσεις *αρουσιάζουν τα Υ*ουργεία Παιδείας και Πολιτισµού, Γεωργίας , 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το  ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, και το 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε ρυθµούς ύψους 5,8%, 5,3%, 3,2% και 2,5% 
αντίστοιχα. 

Τακτικές ∆αάνες κατά Υουργείο 2010 – 2014 
 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12 2014 2014/13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/ 
YΠHPEΣIEΣ 123,6 156,8 26,9 167,7 7,0 147,8 -11,9 148,7 0,6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 366,1 6,0 354,3 -3,2 358,2 1,1 365,5 2,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 222,2 251,1 13,0 231,6 -7,8 243,8 5,3 248,5 1,9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 272,6 302,7 11,0 304,7 0,7 314,5 3,2 325,8 3,6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22,0 26,8 21,7 26,5 -1,2 27,0 1,9 27,8 3,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 789,4 858,7 8,8 843,8 -1,7 864,5 2,5 910,9 5,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 464,4 480,7 3,5 432,1 -10,1 433,2 0,3 429,8 -0,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 73,3 78,6 7,2 83,3 6,0 81,3 -2,4 82,0 0,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.198,6 1.423,7 18,8 1.183,1 -16,9 1.145,7 -3,2 1.150,5 0,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 802,7 852,9 6,2 853,7 0,1 903,0 5,8 939,6 4,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ 239,1 272,8 14,1 266,3 -2,4 269,2 1,1 273,1 1,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 555,7 608,9 9,6 604,5 -0,7 621,7 2,8 639,0 2,8

ΣΥΝΟΛΟ 5.109,2 5.679,5 11,2 5.351,6 -5,8 5.409,9 1,1 5.541,2 2,4  
 

Οι ανα*τυξιακές δα*άνες *ροβλέ*ονται ότι, θα µειωθούν µε ρυθµό ύψους 9,8% το 2013 
και ακολούθως να µειωθούν κατά 7,2% το 2014 και να φθάσουν σε α*όλυτους αριθµούς 
τα €877 εκ. και τα €814 εκ. αντίστοιχα ως ακολούθως: 
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Ανατυξιακές  ∆αάνες κατά Υουργείο 2010 – 2014 
 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12 2014 2014/13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ

33,1 76,8 131,9 84,7 10,2 83,8 -1,1 80,6 -3,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 0,0 0,0 13,8 0,0 -99,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

84,8 125,5 47,9 107,8 -14,1 52,7 -51,1 42,5 -19,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

42,7 30,9 -27,7 15,6 -49,5 9,9 -36,5 7,4 -25,3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

23,4 26,0 11,0 22,1 -15,0 18,4 -16,8 17,3 -6,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

18,5 28,2 52,2 25,9 -8,1 33,6 29,7 26,3 -21,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 256,8 322,8 25,7 296,6 -8,1 290,0 -2,2 273,2 -5,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2,5 4,7 87,2 3,8 -18,2 4,4 14,3 3,9 -11,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 58,8 153,3 160,9 59,7 -61,1 57,4 -3,9 59,0 2,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

246,9 260,7 5,6 226,7 -13,0 225,8 -0,4 226,7 0,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

118,5 136,6 15,2 97,6 -28,5 72,0 -26,3 48,6 -32,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 15,7 34,7 120,8 31,9 -8,2 29,5 -7,5 28,6 -3,0

ΣΥΝΟΛΟ 902,0 1.200,3 33,1 972,5 -19,0 877,5 -9,8 814,1 -7,2  
 
Με βάση την οικονοµική ανάλυση του Μ∆Π 2012-14, στην ο*οία εξαιρούνται οι 
δα*άνες για α*ο*ληρωµές δανείων, *ροβλέ*εται ότι, οι συνολικές δα*άνες θα 
αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 1,2% και 1,6% το 2013 και 2014 και να φθάσουν σε α*όλυτους 
αριθµούς τα €7.626 εκ. και τα €7.783 εκ. αντίστοιχα ως ακολούθως: 

 
Συνολικές ∆αάνες (Οικονοµική Ανάλυση) 2010 – 2014 

 
2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12 2014 2014/13

∆ΑΠΑΝΕΣ Πραγµ. Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. % Προϋ�. %
€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ.

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.500,4 2.744,6 9,8 2.828,6 3,1 2.959,2 4,6 3.077,7 4,0
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 1.033,6 1.271,1 23,0 1.132,3 -10,9 1.103,0 -2,6 1.095,2 -0,7
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 2.314,2 2.528,7 9,3 2.259,5 -10,6 2.285,3 1,1 2.325,1 1,7
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
& ΣΧΕ∆ΙΑ 49,5 121,7 145,7 125,2 2,9 128,8 2,9 98,3 -23,7
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α/ΕΞΟ∆Α 459,0 632,1 37,7 611,2 -3,3 668,4 9,4 735,3 10,0
ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 163,3 182,2 11,6 164,2 -9,9 151,7 -7,6 154,2 1,6
ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 404,2 511,0 26,4 415,8 -18,6 329,8 -20,7 297,5 -9,8

ΣΥΝΟΛΟ 6.924,3 7.991,4 15,4 7.536,8 -5,7 7.626,2 1,2 7.783,3 2,1   
 
 
 
 
 
 
 



 50 

5.  Χρηµατοδότηση: Προο�τικές 2012 
 
Με την υ*όθεση ότι για το 2012 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα είναι γύρω στο 2,8% του 
ΑΕΠ, και δεδοµένου ότι οι λήξεις χρέους αντιστοιχούν σε 2300 εκ. ευρώ (χωρίς να 
υ*ολογίζονται ο*οιεσδή*οτε εκδόσεις χρέους στο υ*όλοι*ο του 2011 *ου θα λήγουν το 
2012), οι χρηµατοδοτικές ανάγκες για το 2012 υ*ολογίζονται στα 2750 εκ. ευρώ *ερί*ου.  
 
Το µεγαλύτερο µέρος του *ιο *άνω *οσού θα καλυφθεί µε το ρωσικό δάνειο (2500 εκ. 
ευρώ). Το υ*όλοι*ο *οσό θα καλυφθεί µε βραχυ*ρόθεσµο δανεισµό α*ό την εγχώρια 
και εξωτερική αγορά. 
 
Η ε*ίτευξη δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 2,8% του ΑΕΠ για το 2012, η ο*οία θα είναι το 
α*οτέλεσµα της λήψης α*οφασιστικών δηµοσιονοµικών µέτρων (1ο και 2ο *ακέτο 
δηµοσιονοµικών µέτρων το 2011) αναµένεται να σταθερο*οιήσει τη βαθµολογία της 
Κυ*ριακής ∆ηµοκρατίας α*ό τους Οίκους Πιστολη*τικής Αξιολόγησης και να 
εµ*εδώσει ένα βελτιωµένο αίσθηµα για τους ε*ενδυτές αναφορικά µε τα οµόλογα του 
Κυ*ριακού ∆ηµοσίου.  
 
Σε *ερί*τωση *ου βελτιωθούν οι συνθήκες στη δευτερογενή αγορά κρατικών οµολόγων  
τότε η Κυ*ριακή ∆ηµοκρατία θα µ*ορεί να ε*ιστρέψει στην διεθνή κεφαλαιαγορά µε 
εκδόσεις ευρωοµολόγων κάτω α*ό το Πρόγραµµα ΕΜΤΝ διάρκειας 3 έως 10 ετών για 
κάλυψη του κύριου όγκου των *ιο *άνω χρηµατοδοτικών αναγκών του 2012. 
 
Εάν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές δεν το ε*ιτρέψουν τότε η χρηµατοδότηση θα γίνει 
κυρίως α*ό την εγχώρια αγορά µέσω Κρατικών Ονοµαστικών Χρεογράφων 
Ανα*τύξεως, µε το υ*όλοι*ο να αντλείται α*ό βραχυ*ρόθεσµο δανεισµό υ*ό µορφή 
Γραµµατίων ∆ηµοσίου. 
 


